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Otel Yangınlarına Dikkat ! 
17.11.1996 Gana 

gece snnt 04 sı

rnln rı nda Lale
li'de turistik TOZ

BEY otelinde bir 

.Doç. Dr: Muhittin SOGUKOGLU 
lstanbul itfaiye Müdürü 

ynrıgııı 

çıktı . Olay 
yerine ft 
faiye 5 dn

kikn içerisinde ulaşfı ve mildahafc iıııkanı çok kısıtlı 
olınnsıııa rağmen, ınilkenımel bir organiznsyonfa 25 
dakika içerisinde ya11g1111 koııtrol altına alarak SO'nin 
([zerinde şal151 kurtarnrnk çeşitli hnstanelere sevketti. 
ftfaiyecilerin olnğaniistii gayret ve çabrılarına rnğ

nıeıı, malesef 18 kişi hayatmı kaybetti. Kurtarma faa
liyetleriııi televizyonları başındrı izleyen pekçok vn
tnndaşımız telefon ve fnks rırncılığıyla itfaiyeye tcşek
kı'irleriııi ilettiler. Ukraynalı Sayın Bakan Vrıleriy 
Kalclıenko da iki defa bizzat mildilriyete teşrif ederek 
ziyaret edip teşekkürlerini sundular ve Ukrayna'ya 
döndükten sonra da teşekkür fnksı giJ'nderdifcr. 

Gerçi bı:itiln dC/nyada otel yangmlnrı çok D'/anılii 
yangınlardır. Heme11 lıizdekinderı 2- 3 gün sonra 
Honkong'dn bir otel yangını oldu ve 79 kişi hayntmı 
kaybetti, ayrıca birçok da knıpp... .insanlar yorgun 
argm, geç vakit eğlenceden dönerler, içkili ve alkolla 
olduklnrındnn şuurları yerinde değildir, nğızfnrındn 

sigtıra ile uyuya kalırlar. Yangının çıkmnsı ve geliş

mesi için her tilrU/ vasat mevcıı tt11 r. Ancak onlarda 
insan hrıyatı çok kıymetli oldıığundan her WrlU ön
lem nlınm·ıştır . Bir turist kalrıcağı oteli seçerken ynn
gın sertifikası sorar. Yoksa bedava yatı.rsan kalmaz. 

Bizde hen.üz bu manttılite yerleşmemiş oldıığım

dan ynngın önlemi nldırmnkta çok zorlanıyorıtz. Tu
ristik yıldızlı otellerimizin dafıi çoğu böyledir. işte bu 
Tozbey Oteli de 3 yıldızlı. Otel sahipleri bizzat Tu
rizm Bakanına "bizim otelimiz yangın gtlveniliği 
nçıs111dan Eminönü bölgesindeki pckçok otelden dalın 
iyidir, ancak piyango bize çıktı " dediler. Brıkıın Bey 
de "doğrudur, ama ne yazık ki kabak siziıı brışımza 

patlndı." dedi. Hemen aknbinden biı'knç oteli denetle
dik, durıım gerçekten yürekler acısıydı. 1983'de 34 
kişiye meza.r olmuş olrın Washington oteli bile başrna 
gelen felaketten ibret alınam1şa benziyordu. 
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Turistik otellere belediye giremez. it/niye, lıntttı 
polis dnfıi... Gerçi belki knrıuni 111evzunt tam olrırnk 
öyle değildir, nncnk bir kısım otel snhipleri olayı öyle 
degerle11diriyorlrır. Zaten yangından birkaç giln son
rn Turizm Bakn11lığı yetkilileri Eıır iuöııii'ndeki tiim 
turistik otellerin ndresleriııi bize bildirerek denetle
memizi istediler. Cittiğmiz bazı oteller denetim ele
ma ıılarınıızı sokmak istemediler. Tıırizııı Bnkanl ı 
gı' nın yazısını gösterince de özilr dilediler. Wkemiz
de ınale~ef yetki ve sorwnl11lııklaı· ve mıılıta riyetler 
yanlış değerlendiriliyor. Eğitim ve bilim dflzeyiıniz 
yakselmedikçe im katgaşalıklarııı dalın ıızurı bir siire 
devam edeceği görülı'lyor. 

Şimdi başka bir furya başladı. Bir siirii bilir bil
mez insanlar yangın ı.ızmnııı kesilerek Eııİinöııil böl
gesiııde otel otel dolaşıp alıkaııı kesiyorlar. Sahte ve 
korsnn tüplerini, mahalle nrnsında knrpıız sntnr gibi, 
otellere pazarlıyorfrır. itfaiye olarak bizim büyük so
rıımlul11ğıınıuz va ı', ancak yetkimiz yok. Yetkili kıı
rıılıışları hnrekcte geçirene kadnr da atı afnrı Üskli 
dnr'ı geçiyor. Ammn ne bnhnsı11rı o/ı.ı.rsn olsıın bık

mada.n ılsamn.a.dan bu sa.lı teka.rhklarııı ilzeriııe 

gidecek, katı ve gözyaşııım paraya talıviliııi öıı 
leyeceğh Bu hnksız rekabet ve salıtc:cilik; önlem ve 
ytıngındaıı korunma noktasında insııııltırımızı iti
matsızlıga sl/raklilyor ve bizi111 işimizi zorlaştırıyor. 

16 Tane yangrn söndürme tiipii kulla111ld1ğı lıal
de, bir otomobil yangım söndiirı'Uem.iyorsa, Irat~ 

ta bımlardrııı bir kısım da TSE damgası taşıyor

sa yetkililerin şapkalannı çıkarıp, başlarını önı'lnc 
eğip bıı işe çare bulmnlnrı gerekir. Bıı olnylnrdnn 
so11ra 15 -20 gilndiir tiinı aramalnrmııza ve ısrarlı 

g(Jriişme taleplerimize rngmen, lstanbıı/ TSE yetkili
leriyle görüşme fo1kanı bıılamamış olmaıınz, ilgilile
rin "Kimlerdetı yana? ... " ofdı.ıkları sun/ini akfn ge
tiriyor. 

Elbette ki birtakım sıkıntılarımız. var: Azınlıkta 
dn olsa, sahtekarlar ve dilzenbazlar, onlnrn yardnkçı
lık, çanakçılık ve yataklık yaptın/ar da vnı·. Bıına kar
şılık; sagdııyıılıı, dariist, ferasetli çoğıınlııklrrl' vnr. 
Cesur, çalışkan, bilgili ve tecrübeli, sessiz yığmların 
sesi, kimsesizlerin kimsesi yöneticiletiıııiz vnr. Bit
mez tilkenmez azmimiz ve inancı111ız vnr. Dnlınsı; ce
fakar, fedakar ve knlırnınnıı itfniyecileriıniz var. 
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Laleli Yangınının Ardından 

1 7. Kasm 1996 günü sabaha 
.Ll<arşı saat 04.0S'de İstanbul İt

faiyesi komuta merkezi şu anonsu 
yapıyordu. "YANGlN! LALELİ'DE 
YANGIN!. .. Laleli Kaska caddesi, Şa· 
irhaşmet sokak, 33-35 kapı sayılı 

Bodrumuyla birlikte 9 katlı TOZBEY 
oteli alevli surette yanmakta". Yan
gın anonsu ile birlikte yanan lamba· 
!arla yatakları ndan fı rlayan itfayeci
ler 50 saniye içerisinde araçlarının 

başma geçerek anons edilen güzer
gah istikametinde yola çıkmışlardı 
bile. Zira yıllar önce 1983'de aynı 
bölgede Washington otelinde bir 
yangın çıkmış ve 34 kişi lıayatu\J 
kaybetmişti. İtfaiyecilerin hemen he· 
men çoğu o yangını bizzat yaşııın ışh. 

Bilhassa gece yarısı. çıkan otel yan· 
gınları insanları uykuda yakaladı· 
ğından çok can alıyordu. Hele son 
yıllarda çoğu meskenden dönüştü· 
rüloıiiş otellerin yangın güvenliği 
açısından ne durumda olduğunu ve 
Cll ufak biı: gecikmenin nelere mal 
olacağını çok iyi biliyorlardı. 

Bu bilinçle 5 dakika içerisinde 
olay yerine geldiklerinde, tek 

cepheden müda
hale imkanl bulu· 
nan otelin giriş 
katmdan itibaren 
dış kaplaınad~ki 

aluminyum lev
haları da yalıya· 
rak alevler yuka· 
rılara doğru yük
seliyor ve iist kat· 
farda mahsur kal
ın ı ş kadrn erkek 
yabancı uyruklu 
şahıslar kendi li
san larıyla imdat 
istiyorlardı. Deh
şetli manzara kar· 
şısında itfaiyeci

ler soğukkanlılıklarını muhafaza 
ederek en kısa sürede müdahale pla· 
ıuıu yapıp uygulamaya koydular. 25 
dakika içerisinde yangın kontrol al· 
tına alınmış ve 50'nin üıerinde, çoğu 
Ukrayna'h, yabancı turist knrtarıla· 

rak ambulanslarla hastahanelere sev
kediliyord u. Gece yarısı olmasına 
rağmen yangına bizzat itfaiye Mü
dürümüz komutasında 3 müdüryar
dımcısı, 2 grup amiri 90 itfaiyeci per· 
sonel ve 20 itfaiye aracı iştirak etmiş

ti. 

Bütün bu çabalara ve mükem
mel organizasyona rağmen, 

itfaiye olay yerine intikal edene ka
dar yuttuk ları dumandan zehirlen 18 
kişinin hayatını kaybetmesine engel 
o lulıama ını ştı. Zira otel yangınları 
diinyada zaten çok ölümlü yangın· 
lardı . Hemen bu olaydan 3 güıı sonra 
HONKONG'da bir otel yangını ol
muş, 79 kişi hayatını kaybetmiş bir 
çok kişi de kayıptı. 

Dünyada son yıllarda çıkan 

bazı otel yangınlarıllln bi
lançosu olayın vahametini ortaya 
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koymağa kafidir. . 
1977. Amsterdam'da 33 ölü, 

1977. Saragossa 76 ölü 
1979. Viyana 25 ölü 
21.11.1980 A.B.D. Las Vegas, MGM 
Grand Hotel, 85 ölü 
10.2.1981 ABD Las Vegas Hilton 
Hotel, 8 ölü, 
6.3.t98l ABD Houston, Hilton Hotel 
12 ölü, 
8.2.1982 Japonya Tokyo, New Japan 
Hotel 32 ölü, 
13.2.1985 Filipinler, Manila 1 Manila 
Hotel, 26 ölii 
23.1.1986 Hindistan, Yeni Delhi oteli, 
44 ölü 
31.12.1986 Portoriko, San Juan, Du· 
pont Plaza Hotel, 97 ölü, 
1989 Saopalo Brezilya, 60 ölü. 

Büyük~ehir Belediye Başkanı· 
mız Recep Tayyip ERDO· 

GAN'ın, ellerindeki imkanlar nisbe· 
tinde hiç bir fedakarlıktan kaçınma

yarak, İtfaiyemizin modernizasyonu 
hususunda gerçekleştirdi~i hamleye 
rağmen araç-gereç, personel ve yan· 
gın güvenli ği açısından İsta n· 
bul' umuz heniiz Batı standartlarını 

yakalayabilmiş değildir. Tabii bu bir 
im.kan meselesidir. Hele laleli 'deki 
meskenlerden bozma otellerin duru
nııı yürekler acısıdlr. Turistik yıldız· 
lı oteller bile ... Bir de buna son yıl· 

larda meydanıı gelen, gerek NATA· 
ŞA ve gerekse bavul ticareti patlama
sııu ilave ederseniz, durumun ne ka· 
dar nazik oldu~ıınu görürsünüz. 
NA TAŞA denen ahlaksız kadınlar 

Laleli'nin düzenini iyice bozmuştur. 

Geçtiğimiz günlerde bir Rus genci 
bile NATAŞA'lardaıı utandığından 

intihar etmişti. 
Tabii ki bu olayların yangın ci· 

heti bizleri ilgilendiriyor. Son geliş
melere bu açıdan baktığımızda, o 
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bölgede yangın riskini ikiye, hatta 
üçe katlaııdığull rahatlıkla söyleye
biliriz. Önlemlere gelince fada bir 
değişiklik yok. Eminönü Belediyesi 
yetkilil eri kendi kabahatlerini bile 
bile ''yetki Büyükşehir Belediyesi
nin, yani İtfaiye'nin" diyerek kendi· 
!erini temize çıkarııııığa çalışıyorlar. 
Halbuki gerçekler hiç de öyle diğil. 

Tozbey oteli 1987 yıl mda itfai
ye raporu almış, o günki ku

rallara göre yeterli göriilmüş. Ancak 
1994'de tadilat geçirmiş, girişi tama
men pasaja dönüştürülmüş, hatta lo
binin bir kısmı dahi dükkan haline 
geti rilerek yangın yükü ve riski S'e 
katlanmış, İtfaiyeden rapor istenme
den Eminönü Belediyesi tarafından 
tadilat onaylanmıştır. 

D
ükkanın birinci kattaki lobi
den ayrılan kısım camekanlı 

aluminyum doğrama yerine duvarla 
bölünse ve ara kapı yanmaz malze
meden yapılsa, bu yangında butikde 
çıkan zehirli gazlar otel lobisi ve ko
ridorlıırma geçemez ve olay kesinlik
le bu boyutlara çıkamazdı. Olayııı 
uluslararası boyutu olduğu içiıı biz 
sükfı t ediyor ve kesin çözümü adli 
mercilere havale ediyorsak, olayda 
dolaylı veya dolaysız dahli bulunan
ların da etrafa çamur atmakdan imli· 
na etmeleri gerekirdi. 

İtfaiye olay öncesi ve sonrası 
üzerine 'düşen görevi en liyakatli şe
kilde yerine getirmiş ve haklı olarak 
taktir toplamıştır. İki y ıl önce Bil· 
yükşelıir Belediyesini mahkum ede
bilmek için, en kolay istismara mü· 
sait olan itfaiyenin aç ığını arayan ba
zı medya oıensupları bile, bu olay 
karşısında şapka l arı nı çıkarm ı ş ve 
taktir duygularını gizleyememişl er

dir. 
• 
i tfaiye elbette ki bu ülkeııin bir 

parçasıdır. Ülkenin ekonomisi, 
belediyelerin imkanları meydandan· 
dadır. 1987 Yılından beri ilk defa, 

imkanları 

zor la yarak 
hem de rekor 
düzeyde, 
araç-gereç alı· 
mı gerçekleş

tirilmiştir. 

Hemen bir 
kalemde Ba· 
tı'yı yakala
dık mı? El· 
bette ki hayır. 
Eıı basitinden 
3.5 milyon 
nüfuslu Ber· 
lin'ln 400 
milyon DM 
(27 Trilyon 
TL) biitçes i 
mevcut. "Ni· 
ye Almanya'da şöyle de, Türkiye'de 
böyle?" derneğe hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Amma istismar için her şey 
söylenebilir. 

Buna rağmen İtfaiyeciler hepi· 
nizin gözleri önünde (televiı

yonlıırdan izlemişsinizdir) zamanla 
yarışarak güçlerini son noktasına ka· 
dar zorlamak suretiyle, en kısa süre
de oteli tahliye ettiler, 3· 5 dakika 
kadarlık bir gecikme bile olsaydı, 
ölü adedi SO'yi aşardı. Yukarıdaki 
tablodan görüldüğü üzere Amerika 
gibi bir ülkede bile bir otel yangı· 
nında 85 kişi hayatıııı kaybedebili
yor. Bunun bilinci içerisinde; din, 
dil, ırk, milliyet ve mezhep farkı gö
zetıne~sizin itfaiyeciler kendi hayat
larını tehlikeye atarak hizmet ver
mişlerdir. Olaydan hemen sonra İtfa· 
iye'mizi iki defa ziyaret ederek te
şekkürlerini sunan Ukrayna Afetler 
Bakanı Valeriy KALCHENKO kur
tarma çalışma ların ı videodan izler
ken takdir hislerini gizleyememiş ve 
yapılan bu fedakarlığm altında kal· 
mamak için Müdiirümüzü Ukray
na'ya davet etmiştir. Ukrayna'ya dö-
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ner dönmez de tebrik faksı gönder
mişlerd ir. . Biz itfaiyeciler olarak bütün 

bu yaptıklarımızdan öğün· 
müyor, sadece üzerimize düşen göre
vi yerine getirmenin huzurunu du· 
yuyoruz. İstanbul halkına; bize gü· 
venmelerini, karşılaştikları felaketin 
psikolojisi altında şoka girmiş kim· 
selerin ağızlarından çıkan "İtfaiye 
1.5 saatte geldi, 3 saatte geldi, 5 saat· 
te geldi vb.11 gibi gerçekle alakası ol
mayan sözlere itimat etmemelerini, 
doğru ve tarafs ız haberciliği şiar 
edinmiş olması gereken medya men· 
suplarına da; şoka girmiş olan bu 
kimselerin ağızlarından bilinçsizce 
çıkan itfaiyeyi karalayıcı sözlerin ar· 
kasııta sığınmamalarını, itfaiyeyi 
suçlarken; İstanbul'un trafiğini, cad
de ve sokakların durumunu, gelişi· 

güzel park edilmiş araçları, itfaiye 
araçlarına yol vermek husu unda ba· 
zı vatandaşlarımızın duyarsızlığını 

ve eğitimsizli ği ni, bütün bunlara 
rağmen itfaiyecilerin de insan oldu
ğunu nazarı itibare alarak ellerini 
vi.cdanlarma koyup yayın yapmaları
nı di.liyoruz. 
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Asx Se·ri$i Analog 
Adresli Yangın Alarm Sensörleri 

Senslttvlty Response to EN54 Part 7 Test Ares 
aynı zamanda iyonize sensör
lerin temizleme ve atık prob
lemlerini de ortadan kaldır-Obscuratton 

60% nıaktadır. Eşik değerinin art
ması ile gürültüden etkilenme 
oranı azalmakta, böylece ya-

ASX Range 
l'hotocle<:trlc. Scnsor wlth 

'Fli\t Rcsponse Technology' 

lancı alarm olasılığı yok olmak
tadır. 
Her bir sensörün 1 ile 127 ara
sında ESP loop adresi bulun
maktadır. Sensörlerin adresi, 
sensör içinde bulunan ka.ybol
ma ya n hafızaya kaydedilir. 
Adres istenirse elde kullanıla
bilen programlama cihazıyla 
tekrar değıştirilebi lir. Bu teknik 
sayesinde DJL switch' in set 
edilmesine gerek kalmayarak 
adres belirlemeye daha güve

10% 

0% '----------------- Test 
TFI TF2 TF3 TF4 Tf5 Ares 

Open SmoWderlng Uquld 
wood wood Cotton Plastlc. (l\!hcptane) 

Hochiki firmasının 75 yıllık deneyimleri 
sonucunda geliştirilmiş olduğu "Elektriksel 
Gürültü' den Etkilenmeyen" Analog Sensörle
ri, bilgi ile tişiminde maksimum güvenilirlik 
sağlamaktadır. Bu teknoloji sayesinde Analog 
Adresli Sistemlerde, elektriksel gürültü sonu
cunda oluşan yalancı alarm ortaaan kalkmak
tadır. Haberleşme protokolü, gürültü sonu
cunda looplar arasındaki çapraz iletişimi sıfı
ra indirgeyerek bilgi bozu1malarmı yok et
mektedir. ASX serisi Foto Elektrik Sen.sörler 
daha geniş kapsamlı olarak yanıcı maddelere 
cevap vermektedir. Grafik te EN 54'e göre 
~imdl kullanılan dedöktörlerin tes t sonuçları 
ıle ASX serisi fotoelektrik sensörleri karşılaş
tmlmış tır. ASX serisi Hochiki dedektörleri 
iyonize sensörleri yaygın kullanımı ortadan 
kaldırarak sistem dızaynını kolaylaştırmakta, 

nilir ve hızb bir çözüm gelmektedir. 
Herbir sensör estetik dizayna sahip olup, 

çift LED'i sayesinde 360° lik görüş sağlamak
tadır. Ortak soketler, loop devresi bozulma
dan dedöktörlerin çıkarılıp yenisi ile değişti
rilnıesi işleminin kolayca yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. Soketlerin üzerinde elektronik 
eleman yoktur. Kablo'girişlerini sağlayan 
bağlantı eleman la rı bulunmaktadJr. Fo to 
elektrik sensör kirliliğinde kolayca değiş
tirilebili r.Tüm duman sensörleri kontrol 
panelden ayarlanabilen test özelli ğine sahip-
tir. · 

Eşik değeri artık aya rl anamayacak 
duruma geldiğinde ise Yangın Alarm Saııt
ralında "Bakım Alarm" gözül<ür. 

MAVİLİ YANGIN ALAR~ SİSTEMLERİ A.Ş. 

•• 
Yangına Karşı ünlem 

Aldınız mı! 
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Bir Yangının Külü ,Boş Tüp ve Boş Laf 
Pencerelerden çığlıklar. 

iz 04'de Laleli'ye geliyo-

B ruz. İtfaiye merdivenleri 
pencerelerden sarkıp 

çığlık atanlara yöneli-
yor. 4.Kat tam bir cehennem. Bir ka
dın eli telefonda yatı.yor. Hırıltıları 

duyup bağırıyorum. "Koşun bu da
ha yaşıyor" İtfaiyeci l er bir battani
yeye sarıp götürüyorlar kadını. 

Sahte yangılı tüpleri 
j tfaiye Müdürü Soğukoğlu şöyle 

d iyordu: "'Bakın bir çok yangın 
söndiirme tiipü var. Ama kullanıl· 
mamış. Zaten baktığımızda Hiple
rin çoğunun da boş ya da sahte ol
duğunu gördük." 

P
olis tels.izleri La leli'deki 
korkunç yangının 

anonslarını geçtiğinde 

SCla t sabahın 04.00'düy-
dü. Ekibimle birlikte Taksim Mey
danındanı'nda Mafya-Polis-Siyaset 
sacayağı üzerine vatandaş muhab
betlerini görüntülüyorduk. Çok sa
yıda ambulans gerektiği, sadece Fa
tih grubumuı değil, civrır ilçelerdeki 
diğer itfaiye grup l a rın nın da en 
yüksek merdivenli araçla rıy la bir" 
li.kte Laleli Koska Caddesine gelme
sini istiyordu, telsiz Kumanda Mer
kezi. Tüm hastanelerin acil servisle
rini alarm durumuna geçirdiklerini 
belirtiyor ve ekliyordu telsiz görev
~ıueri: "Yangın çok büyük, Otel tii· 
müyle dolu, pek çok kişi içeride 
mahsur kalmış durumda. Saniye 
bile kaybetmeyin. Hemen intikal 

edin." Mümkün olan en kısa sürede 
vard ık yangın bölgesine. Henüz İki 
ambülans yetişebilmişti. Çok sayıda 
polis ve yurttaş bir yandan çevre 
güvenliğini sağlıyor bir yandan da 
itfaiye ekipleriyle söndürme ve kur
tarma çalışmalarına katılıyordu. 

"Ya yard ımcı. olun ya da çekin 
gidin" 

Polis amirleri megafonlarla sü
rekli anons yapıyor yangının çevre 
oteller ve evlere yayılması olasılığı

na karşı. halk ı uyandırmaya ve ön
lem almaya çağırıyordu. Uzun mer
divenli itfa iye araçla rı otelin tam 
önünde konuşlanmış ve üst kat 
pencerelerinden sarkıp çığlık atan, 
kurtarı lmayı bekleyenlere yöneli
yordu, birer ikişer indirilmeye baş
landı tüm müşteriler, çoğu yaba n
cıydı. Oteldeki grubun Ukraynalı 

olduğu sonradan anlaştlacaktı ama 
pek çok kişi o an için Romenler ve 
Rusların ya ttığı bir yer olduğunu 
sanıyordu . Bir takım densizlerin. 
Bağıra çağıra : "İşte böyle olurlar. 
Fuhuş yapa rlarsa, orospuluk eder
lerse işte böyle olurlar. Pezevenkleri 
de, ıampara ları da onlarla beraber 
yanar inşallah !." türünde saçma sa
pan sözler cbı1csi üzerine bir itfaiye 
amiri grubun üzerine yürüyor ve 
bağırıyordu: "Bana bakm beyler! 
Orada kalanlar kim olursa olsun, ne 
olursa olsun insandırlar, terbiyesiz
lik etmeyin de ya yardımcı olun ya 
da çekip gidin!. .. " Bunun Ü7.erine 
homurtular içinde uzaklaşıyordu 

grup. 
Otelin arka girişine itfaiye mü

dahalesi olanaksızdı. Tüm girişler 

ana kapıdan yap ılıyordu . Ancak gi-

8 

rişin iki yanındaki y~n ıcı maddeler
le dolu olan dükkanlardan yükse
len zehirli gaz ve duman çalışmala

rı son derece güçleştiriyordu . Oksi
jen tüplerini ve gaz maskelerini ta
kan özel itfaiye timi alevlerin ve du
manların arasına daldı birden. Üç 
dört dakikalık bir bekleyişten sonra 
felaketin boyutları yüzünü göster
meye baş lad ı. Ku rtarma ti minin 
tüm elemanları birer kadın sırtlamış 
iniyorlardı merdivenlerden. Ve son 
basamağa vardıklarında amirlerine 
doğru bağırıyorlardı: "Benimki ölü, 
bendeki eks, bendeki ağır durum
da!" Beş on dakika içinde tam 7 ölü 
indirdiler aşağı. Duman ve gazlar 
etkisini kaybetmeye başlamıştı. İlk 
katlara maskesiz de çıkabiliyordu 
görevliler artık. Daracık merdiven
lerde kameralarımızla bir de biz 
fazlalık yapıp kurtarma çalışmaları

nı aksatmayalım diye epey bir bek
ledik. Durum nispeten sakinleşince 
izin alıp koştuk yukarı katlara. Ve 
dehşeti görüntüledik ne yazık ki. 
Paniğe kapılmayıp odalarında kal
salar belkide hiç bir zarar görmeye
cek olan pek çok Ukraynalı kadın 

telaşla koridorlara üşüşünce kor
kunç son gelmişti, çünkü koridor
larda alev yok tu ama zehirli gaz 
boğmuştu hepsini. 

Ağızla rından burunla rı ndan si
yah sı vılar, köpükler; salyalar akı
yordu. Kapkara bir renge bulanmış
tı her yanları. itfaiye görevlileri ina
nılmaz bir özveriyle çalışıyorlardı 
ama pek çok turist için artık _çok 
geçti ne yazık ki. 

"Yangın tüpleı:i boş ya da sah-
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O
layı başından beri 
sevk ve idare eden İt
faiye müdürü Muhit

. tin Soğukoğlu bir 
yandan talimatlar yağdırırken bir 
yandan da teknik bilgiler veriyordu 
bize. Diyordu ki : "Bakın bir çok 
yangın söndürme tüpü var burada. 
Ama hiç biri kullanılmamış bile. 

Zaten tüplerin çoğunun da boş 
yada sahte olduğunu gördük. Ayrı

ca yangm merdiveni var güya. Ama 
nereden ulaşılacağını gösteren hiç 
bir levha yok. Merdiven ıemine ka
dar değil lobiye kadar iniyor. Zaten 
zehirli gazın en yoğun olduğu yer 
de orası. Yani merdiveni kuJlanmak 
isteyenler tutup tam tehlike bölgesi
ne girmişler." 

Bazı odalar da perde ve çarşaf
larm birbirine eklendiği bir kaç ki.şi
ıtin de bu yolla canını kurtardığım 

M1ı t1C1oıc:mow.ı•111 Ma 
nl'ITAJl •l JM'IMl-wtiı1X 
t>fTY/ı14lRTf.Yffi'fıl\l\X. 
~')IHCIY I WlW_OltH il/\ 

IW'!IWW1 U , rx;i·W./'tl(C j 
K.ı'il fıo(:tT'Ocl*i 

~ ı M"Hr.>t'' 
• ı .wı,ı ,_ ı ll • 

l~ 

görüyoruz. Ama dördüncü kata çı
kı nca bir dehşet tablosu ka rşılıyor 

bizi. 
İki kad ın belliki alel acele giyin

miş, henüz gömlek düğmelerini bile 
ilikleyip ayakkabılarını giymeye va
kit olmadan zehirlenip yığıJı ver

ınişler yatakta . Birinin eli telefon 
ahizesine kenetli duruyor. Yanına 
gittiğimde hırıltılarını duyuyor ve 
bağmyorum: "Koşun çabuk koşun 
bu yaşıyor, bu nefes alıyor!" ftfaiye
ciler aceleyle koşturuyorlar odaya. 
Kadmı bir battaniyeye yatırı p he
men çıkarıyorlar odadan. İkinci ka
d uun da yaşadığ ı nı umuyorum. 
Ama nabzma baktığımda hiç bir ha
reket yok ne yazık ki. Yine de sürat
le bir başka battaniyeye sarıyoruz 
kadını. Ve ambülansa yetiş tiriyo

ruz. 
Boş laflar boş önlemler. 

A
rdından tüm odalara 
tek tek bakılıyor. Bir 
saa t içinde tüm otel 
tahliye edilmiş. Ama 

neye yarar. Odaları, üç beş kuruş 
para kazanabilmek uğruna bizden 
alıp orada satacakları ucuz kalitesiz 
plastik naylon eşya la rla, sepetler 
dolusu ıvır zıvırla dolu olan bu ta
lihsiz insanları, ecel ülkelerinden, 
yuvalarından, çoluk çocuklarından 
çook uzaklarda yakalamış ne çare
ki. 

Aşağı inip üzüntü içinde uzak
laşıyoruz odadan. Kalıp da ne ya
pa lım ki daha. Bi sürü boş laf. Bir 
sürü günah çıkarma sözcüğü, ön
lem alacağız teranesi. Aynen on yıl 
kadar önce yanan ve 20'den fazla 
turiste mezar olan iki adım ötedeki 
Washington oteli faciasının ardın
dan konuşulanlar gibi ... 

UKRAYNA AFETLER 
ve 

111tJ~ .... ,-u,•a '"~ 
Cl'llMlV"°1iN"l)ı,1"'1/VI~ 
f)CI l(),JIAl~l~l(JlOC'fl)N 

l'W'M11 1U~Jl8'050P 
C1DlN<11N'LCA11ı.~r~'ı lR 

ÇERNOBIL KAZASININ SONUCLARINDAN NOFUSU KORUMA 
BAKANLIGt 

H•*~ UtM-•ıo .... ı ı f),l~l IC)>• 
l'•\IAl'll 

lMI Upı .. Sil , 'Ş~l):l t KIOYl\JKRAYNA 

---·-

To: ı\ss. Pro<. Dr. Muhittin Soguktıylu 
IJl rN"tor (lf hr• Bı·ııındo Grcıı l:ıır 
Muıııc ı ~·~lıty nl l•!ruıhul 
J'n~ . 21'l ,32 8~· 6!1 

l)ı~:u· Sıt, 

.)_ _./J.._ı!I• "' 

Wr wnuld il ke to ı hank voıı lor ynur l>('rıoıt:ıl eoııırıbutluıı ın thc 
nrg3nl• .. tlon o( (lreflıdılcrs ncllons on ınvlııg llvcş nnıl pl'U•ıdlııg ol lı•IV !u 
r ll l,•n• nf !Jkr•lnr vlçllmltlıı.tı ln tlıe rcsulto of lıre oct:ldeııt, whıch took 
t'ln··• in rh• Tnxl,.,y hnl~I in L:ıloll , M onbul. ı woulcl ilke to ~~pres. nıy 
ı h•nk~ fr>r nll tlı•t you ılıd for our pcoplo duttnıl t hls rotutrophr nn ıl lor ıhe 
rrnl•"lll<>tı•I nnd brnvc O!'tlOrıs or poroonnol (rom Flro llrtıınd" ı;r.ıı ı.r 
Mullh ı~ılltv ~)f hb nhu: 

C'lıır f)olegntlnı\, whlr.h "ınrkod in lltaııbıı l IML wtrlı. hncl ınııny 
prnhll"'nı~ hv ~olutlrm o( tıtl!'ks wlıtc:h w~ı·e tıntru't on Ul'ı but th ftnkt Lo our 
roop~r'Otlon ali probhımı wtre quJckly iOlvtJ . 

Wt woııln llkr l.cı cxknrl lhArıkı ıo ,,ıı !he oıhcr romrılıutorı ııı your 
Ilı h(oıl• , illi wtll n• in ıhe cıılll'r •l(eııol•• who portleipattd lıı ıııo ktng oıır 
ııh ~ İ(ll\ lı 'Ut·c<•l, 

W• hop~ ıo prt your ~ld in provldlnıf us wlth nll ııtteuary deıoıled 
olflrlnl docuıııcnu concrrnl~ thlı r.ccld~nt , nrdı ıu mııtcrlolı of pN><'unıtor 
lııv .. t l~ıl lôn nnd rııııcluılon of rıı .. tcrhnkol eıpcıru ı•lç, 

Wr nr- lonk lrı~ Jıırwlrd ıo nur iulurn COOJX'l'l'tlon. 

~ef 
Vııln1v1frı l<'lı,.11~ 1' 
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Stıyı ; OH6131 
2 12 . 1996 

009. Dr. Muhıllln SoQukOOlu'na 
lıtonbul Boyokoohlr Bolediyesı 
lttolyo MOdOıO 
Fox: 212 532 8~ 63 

Muhıorem Beyelendl, 

l aıenbul . L'le~ Toıboy otelinde vaid olan yangın kaıooı aor1ueunda Ukrılynt 
vatondn9lorına yardım aaglanmuı vo on ların hoyolln rınının kurtaııımosıylo ilgili 
llfalye orgonızaayonunda fohsl ketkılorı nızdan dolayı aızo ıeoekkOr otmck istiyorum 
Bu felaket osnnında voıandaoıarımız ve laıanbul BOy\lk9ehir Beledıyeal lıftlyo 
po11onellnln proreayoneı ve cosur eylemlorl için ıom g•yrot ve çabalarınızdan dolayı 
da ayrıca toşekkOrlerıml ttado oımok lıtellm. 

GcQ(ın hona latanbul'da çeııomaıerde bulunan heyellMlz bize emnlyol odllen 
görovlorlıı çozomo huauaunda birçok problomlo kar9ılafl ı , ancok tOm problemlerin 
aoralle çözoımulndo bl•lmlo yapııaı nız lf blrllglnden dolayı olıo moıe9ekklrlz. 

Yine, çalıoaıarımilı ba9erılı kılan dlOor kııtılımc ı kuruıu9lorlo blrllkte keU<ı 
ıuQlayorı lılayenlzdekl ıoın persoııolo do tofokkOrlorlmiıl llelmok ıatcriz. 

Yangın teknik ck•poriorinln rap0<u ve aoruJl\Jrmıo :ıonuouylo llglll maıoıyıUer 
gıbl ıozumlu vo detaylı ıom resmi dokOmont•nn temin edllmeal husuıunda blıe 
yardımcı oıac&Qınızı amit ediyoruz 

Galoookıo do ~birllQ lmlzln devam oımeılnl dlltyoruz. 

Saygılanmlo 

lmıo 
Valorly Kalchonko 
Baken 
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26.10.1996 günü şirketimiz depolarından birinde 

çıkan yangını, kısa sürede yetişerek, 

büyük gayret ve fedakarlıklarla, 

büyümeden söndürmeyi başaran 

İST.A.NBUL BÜYÜKŞEI-IİR BELEDİYESİ 

1TF.A.1YE 1.V1.ÜDÜR.LÜGÜ v-e PERSONELİNE 
bu yangın nedeniyle üzüntümüzü paylaşmak üzere 

bizzat gelen: telefon, fax ve telgrafla 

geçmiş olsun dileğinde bulunan 

TÜl\11. DOST V"e 1\11.ÜŞTER.İLER..İl\11.İZE 
teşekkür eder, sa;ygılar sunarız. 

HAYAT KiMYA SANAYi A.Ş. 

T.C 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

•• 
TEŞEKKUR 

17.11.1996 Pazar günü saal 04.00'le La leli Koska Caddesi Tozbey 
Otelinde çıkan yangına süraUc müdah ale edilerek, elverişsiz şartlara 
rağmen yangın kısa sü rede konlrol allına alınıp 50'ye yakın insanın 
hayatının kurlanlmasına vesile olunmuşlur. 

Her olayda olduğu gibi h_u yangın olayında da büyük bir feçiakarlık 
örneği gösteren Kahraman Itfaiyecilerimizi gönülden tebıik, itfaiye Mü
dürlüğümüzde hizmet ifa eden her derecedeki arkadaşıma sevgi ve takdir 
duygularımı ifade eder; bilvesile Cenab-ı Haktan başarılarınızın art
masını dileıim. 

Recep Tayyip ERDOGAN 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

ıo 
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Yatak Yanmasıyla Ölüm 
Dr. Akil Süheyl BECAN 

Yangınların mala verdiği zarardan ö te, insan ya
şamın~ tehdit teşkil etmesi, belli kuruluşların bu ko
nuya ozenle yaklaşmasına, tehd idin boyu tlarını bi
limsel olarak ölçümleme gereksinimiı1e yol açmıştır. 
. Bilimsel ölçü~leme sonucunda ortaya çıkan ve

riler, yangına mudahale konusunda hareket nokta
l~r~nı, yapılmaması gereken hataları, olayın ciddiye
tinı belirlemekted ir. 

Yangınlard a insa nların karbonmonoksitten ze· 
hirlenmeleri önemli bir sorun olduğundan bu konu
da yapılmış çok önemli bir d eney aşağıda sunul
muştur. 

Çok sigara içilen ülkelerd en biri olduğumuzdan 
Batı ülkelerinde 'Türk gibi sigara içen" sözü kı..ılla~ 
nılnı.~ktadır. Alkol almış kişiferin yan ar sigaralarla 
ya taga uzanmaları da rastlanan durumlardandır. 
Dolayısıyla bu tür yangın başlangıçlarına ülkemizde 
de rastlanmaktadır. 

Ya tağa düşen bir sigaranın çıkaracağı yangın ne
lere sebep olur? 

Konutlarda kullanımı giderek arta n yumuşak 
poliüretan yatakların yangın sırasmdl'l çıkardıkları 
karboıunonoksit miktarını ·belirlemek için Fransa' da 
deney yapılmış tı r. Deney, evlerde örnekleri konut-

. lard a sıkça bulunan beş adet yatak üzerinde yapıl
mıştır . Deney yapı lan beş adet yatağm özellikleri 
aşağıda belirtilmiştir: 

'Dene):' :yap~·~e.n, Yaırn1a başladıktan sonra, belli 
~a t~an d.ihmlerı ı.çınde çıkan karborımonoksit gazı 
olçumlerı yapılmış ve (20°C) de hacim olarak belir
lenı:niştir. Deney son.':1çları. Tab~o: 1 de gösterilmiştir. 

Tnsaıtların teneffus ettıklerı havada binde 12 ile 

~'le)' yapılan (l)No'lu yatak: 
~ ........................ : Yum~ JX>liüre!an (16 kg/ m3), (4.o30 kg) 
YOtga!l.. ........................ :Aknlık, 0,010 kg) 
9uŞaf ........................ : % OOJX>li<;ster • 3 00 viskon, (0,440 kg) 
Yastık. ..... .................. :% 100 JX>liester 
Yıı.sbk .~ ·:: ............. : % 76 ı:xıliester· % 24 ~mık, (2.m kg) 
Yatak~ ................ : %3'.l ı~n~~ık %3'.l ıx>lkster, (1.885 kg) 
Yııtııkscıçagı ................ : % 100ııkrilik,(1 .7ll kg) 
Yamğnı.ahŞıp iskeleli: 24, 00 kg 
Ywnuşıık JX>liürelaırlan ve viıill kaplı OOşdayama kısmı, ('J;;8 kg) 
~ney yapılan (2) no1u yatak 
~ ............. : Yt~nu~~~~üretarı (16 kg/n~), (4,30 kg) 
Yorgan ............. : Yun (1,~ 
Çacyıf .............. : % 00 J'.Xl~'· % 00 viskon (0, 440 kg) 
Yastık ............. : % 100 ı:;olie>ter 
Yastık.~·:: .. :'.'° 76 JX)lieste"· % 24 ru~1uk, (2, 765 kg) 
Yatakortü~.ı ..... %5'.J ~~~-%00txı!iesteı'ı (1,885Kg) 
Yaıak savıgı .... : % lOOakrilik, (1, 7401ıJ 
Yamğın ahşııp iskeleti. ........ : 23,11 kg 
Ywnuşak p:ıliüretru-&m ve vinil kaplı OOş dayama mm (1, 'll kg) 
Deney yapılan (3) ııo1u yatak: 
~ .................... : Ytını.uşak JX>liüretan (27kg/ m3), (8,ro5 kg) 

Yorgan .................... : Akrilik, (2,()10 kg) 
Quştl ..................... : %00çxı~-foOOviskon(0,430kg) 
Yastık. .................... :% 100 !XJlit:Ster 
Ya.5tık~ .............. : :a 76 ]Xllie>ter-% 24 ~J?uk. (2. 725 kg) 
Yatakortü~i.. .......... %00~~ık-%00~~~ (1,870 Kg) 
YatakSilÇlgı. .......... : % 100 akrilik, (1, 7001<gJ 
Yatağın al\c;ap iskeleti: 22. 765 ~ 
Yumuşak ıxıliüı:etandan ve vinll kaplı lxış dayanı.a kısmı \J, 13 kg) 
~ney yapılc1n (4) Ndlu Yııtak 
~ ............................ ; Yt~1tışak JX>liümtruı (JJ kg/ ın3), 8, 5')) kg) 
Yorgan ............................. : Ymı, (1, 915 kg) 
ÇarŞııf .............................. : % 00 ı:xı~ • % 00 viskon (0, 455 kg) 
Yastık ............................. :% 100 JX>lie;ter 
Yastık~·::········ .......... : ~ 76 J.XlOOsler· % 24?ın,1.Uk12, ?fil kg) 
Yatak örtı.~t .................... ra ~ µın~ı;ik-% 00 J.Xlliesler (1,8551@ 
Yataksaçagı. .... : ............ :.: % 100 akrilik, (1,745 kg) 
Yatağın ahşap iskeleti. .... : 23,78 kg 
Ymnu,~ ıxı1iüretandan ve vinlrl<aplı OOş dayamakısnu ('/, 33 kg) 
~'le)' yapılan (5) rd lu yatak: 
~ ........................... : Lcı~ (54kg/m.3), (17,300kg} 
Yorgmı.. .......................... : Akrilik (1,655 km 
Çarşaf ............................ :% 00 JXl~ • % OOviskon (0, 455kg) 
Yastık ........................... :% 100 JX>liffiteı' 
Yastık .~ .... : ................ : ~ 76ıxılie5ter·%24~uk(,2,76::ıkg) . 
Yatak ortüru .................. %00ı;ru~~ -%00~~(1,~kg) 
Yatak saçağı. ................. :% 100akrilik(1, 735 kg) 
Yamğnı.al"Ş"lp iskeleti : 23,25 kg 
Yuım.ışıık ıx>lii.iretıın ve vinil.kaplı OOşdayamakısmı \l, 12kg) 

TABLO: 1 

YatakNo ~2~~~~\ Karbo1 ~onoksit 
"i 

.. 
~"' l ., i l 

::ı: 

'• ~, 

llı, I' IJ_ 
1 ' ) ıı ,., . 

14. l> 

'•' 
. 12 

'""· 
lı 

'I '• . 
u 1 • 11 11 b mı 

tı ~ · •4 8 . . .'/.,Ti. -

binde 1~ oranınd~.karb~mı:n?nok~it olduğu takdirde, 
beş dakıka teneffus edıldığı taktirde öhım tehlikesi 
söz konusud ur. 

Yatak yanma deneyleri sırasında, karbonmonok
sit il~ ha!-'g~}!lµ<tarda havanın hang:i zaman dilimin
de kırletıldıgı ıse Tablo: ? de gösterılmiştir. 

Tablo 2: U eneye tabı tutulan Yatak larda11 çıkan 
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yanma gazların kirlettikleri hava miktarı. 

Görüldüğü gibi 4 nolu yatak 60 m2 lik b ir konu
tun, 3 nolu yatal< 90 m2 lik bir konu tun, 5 nolu yatak 
150 m 2 lik bir konutun havasını 6 dakika içinde 
ölümcül sonuç doğuracak oranda karbonmonoksit 
gazıyla doldurabilmektedir. 

Deney sonuçları, bir tek yatağın yanmas.ı.yla b ir 

TABLO: 2 

Yatak Hava Hacmi Süre 
No (m3) Dakika.Saniye 

1 31.6 4.10 
1 hl 7 8.HJ 
2 35.1 4.05 
'L fıq.9 6 .15 
3 193.2 4.45 
3 '2B9.7 6.00 
4 117.4 4.55 
4 1.li7.l 6.27 
5 401.0 6.05 
5 513.0 8.00 

. 

konutta çok kısa sürede insan yaşamının tehlikeye 
düşebileceğini ortaya koymaktadır. Konutla rdal<i 
yaşlı, sakat ve özürlü veya uyu ya kalmış kişi lerin 
yangın başladtktan hemen sonra kurtarılmalarının 
ve en kısa sürede konutu terkedebilmeleri için kaçış 
yolları bulunmasının ö nemi bir kez dah a gözler 
onüne ser ilmektedir. 

Bir çok yerleşim bö lgesine kamtı i tfaiyesin in 
uzaklığı, itfaiye donanımının yetersizliği, u taşım 
olanaklarının kısıtlı alınası, yolların bozukluğu ve 
darhğı nedenleriyle itfaiye'ı1in kısa sür de yangın 
yerine yetişememesinin ölümcül sonuçlar dogurabi
lece~imn bir örneği yukarıda belirtilmiştir. 

' Altı üstü yanan bir yatak" demek çok ciddi blı 
sorunu hafife almaktır. 
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Köpük Konsantreleri ile Yangına Müdahale 
Oranlama Metodu ve Seçimi 
Ünsal YILDIRIM- Mehmet TURCAN 
Fattsa Kimya Sanayi ve Ticaret Koll.Şti. 

anıcı ve Parlayıcı hidrokarbon ve solvent yan
Y gınlannın söndürülmesi için verilen mücadele 
göz önünde tutulması gereken en önemli bir konu
da oranlama metodu ve seçimidir. Yangın söndür
me köpük konsantrelerinde kullanm.a oranının 
düzgün bir şekilde ayarlanması optimum miktar
da ve kalitede köpüğü nün üretilmesi aç ısından 

çok önemlidir. 
Şayet köpük konsantresinin kullanma oranı ol

dukça yüksek ise neticede, üretilen köpük tabakası 
kalın olacak ve yayılma kabiliyeti zayıflayacaktır. 
Ayrıca elde mevcut köpük konsantresinin yangına 
mücadele zamanı olan normal operasyon nıüdde
tide kısalacaktır. Tam tersine, köpük suyunu daha 
hızlı bırakacak dolayısıyle köpük tabakası ısıya ve 
aleve daha az mukavim olacak ve netice olarak 
normalden daha hızlı bir parçalanma vukua gele
cektir. 

Oranlama metodunun siciminde çok önemli iki 
faktör göz önünde tutulmalıdır. 

1.Korunacak alana gerekli akım luzı 
2.Korunacak alanda mevcut su basıncı 

Oranlama metodunun seçimi mevcut alternatif-
ler göz önüne alındığında ve meseleye ~istematik 
olarak yaklaşıldığında komplike olmadığı görüle· 
cektir. 

Dört nıetod ile oranlama mümkündür. 
1. KARŞI BASINÇLI ORANLAMA METODU: 

arşı basınçlı oranlama sistemi içerisinden geçen 
K su akımına köpük konsantresinin verilmesi 
metodu en sık kullanılan ınetoddur. Bu sisten1 elle 
kumanda edilmeksizin köpük konsantresi, su akı
mının hızına ve basıncına göre otomatik olarak 
oranlanır. Bu metod bilhassa sabit söndürme sis
temleri, itfaiye araçları ve söndürme gemileri gibi 
kısı tlı insa_n gücüne sahip sistemler için idealdir. 

Karşı basınçlı oranlama sistemlerinde bir moto
ra akupla köpük konsantre pompası, akım kontrol
lu diyafram valf ve akım oranlayıcı su hattına 
monte edilmiş olup arzu edilen köpük konsantresi 
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oranını otomatik olarak verir. 
2. EMME BORULU ORANLAMA METODU: 

ullanılan suyun basıncı emişi mümkün kılacak 
K yeterli miktarda yüksek olduğu hallerde emme 
borulu oranlama metodu en basit en ucu;c. metod
dur. Yeterki kulla11ma suyunun basıncı yüksek ol
sun. Bu tip oranlayıcı ların tamamı verilen bir ba
sınçta suyun deşarj hızı göz önünde tutularak bu 
basınçta düzgün bir oranlama yapacağı varsayı
mından gidilerek dizayn edilmişlerdi r. Su basın
cındaki yükselme ve alça lmalar suyun akım hızını 
arttıracak veya azaltacaktır. Dolayısıyla bu değişim 
aynen oranlamaya yansıyacaktır. Bu tip oranlayıcı
lann deşarj kısmmdaki basınç takriben giriş basın
cıımı 2/3'si kadardır. 
3. BASINÇLI ORANLAMA METODU: 

üç kaynağı olarnk hattaki suyun basıncını kul
G !anan diğer bir metodda basınçlı oranlama me
todudur. Hatta suya basınç verilirken köpük kon
santresi depolama ta nkı normal basınç ta kalır. 

Akan su orarılayıcıda basınç farkından dolayı bir 
venturi veya orifis meydana getirir. Venturinin dü
şük basınç alam konsantresi depolama tankına ile
tilir. Böylece su hattındaki basmç ile konsantre de
po undaki basınç farkından dolayı köpük kon
santresi depodan venturi içerisine dolayısıyle 
oranlayıcı çekilir. 
4. DİYAFRAM BASINÇLI ORANLAMA METODU: 

u metodda basınçlı oranlayıcıların bütün özel
B liklcri bir araya toplanmış ayrıca bir avantaj 
olarak açılıp kapanabilen naylon reınforced elasto
ınerik bir diyafram yerleştirilmiştir. Böylece su ve 
köpük konsantresi fiziksel olarak birbirinden ayrıl
mışlardır. Bu sistemde köpük konsantresi tankı bir 
basınçlı ka ptır. Bu nedenle operasyon esnasında 
tekrar köpük konsantresi ikmali yapılamaz. Diyaf
ram basınçlı oranlay ı ctlar aynen basınçlı oran
layıcıların prensiplerine uygun şekilde çalışır. 

DEVAM EDECEK 



aş clığı gibi insanlar ve diğer canWan temas, 
solw1Um ve diğer bazı etkenlerle olumsuz yönde etkileyen 
maddelerdir. Bunl.aıın muhafaza edilmesi özel güvenlik şart
ları gerekti.tir. Tehlikeli maddeleri gösterdikleri kimyasal özel
lik nedeı'liyle 9 ayn grupta inceleyebiliriz. Ayn gıuplara dahil 
olan maddelerin herhangi bir kaza veya dikkatsizlik sonucw1-
da birbiri ile karışması, hava oksijeni ile temasa geçmesi veya 
dıştan gelecek ısıya manız kalması sonucw1da şiddetli ı-eaksi
yonlar oluşabilir ve reaksiyon sonucunda çevredeki insan ve 
canhlaıın ölümüne neden olabilecek zehirli gazlar ortaya çıka
bilir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin depolandığı yerler is.kan 
sahası dışında kurulmalı ve çevresinde yeterli uz.aklıkta gü
venlik banclı mesafesi bırakıl.malıdır. Her gruptaki maddeler 
ayn bölümlerde ve gıup özelliğine uygun şartlarda muhafaza 
edilmelidir. Görevimiz icabı İstanbul'ı.ın değişik bölgelerinde 
yaptığımız denetimlerde yukarıda belirtilen şartlara uyulma
dığııu ve depolamadan sorumlu olacak Kimya Mühendisleri
nin dahi çalıştınlmadığı gözlenmiştir. Bu olumsuzluklanıı gi
derilmesi konusunda Belediye Başkanlıklarının ilgili birimleri
nin daha hassas davranması gerekmektedir. Tehlikeli madde
lerin en iyi depolandığı yere ömek olarak Büyükşehir Beledi
yesi Yanıo ve Parlayıcı Maddeler depolarını örnek gösterebili
riz. Bu depolarda 1. gıup Patlayıcı maddeler ile 7. grup Rad
yoaktif maddeler dışında kalan tehlikeli gmplanndaki ınad
deleıin depolanınası yapılmaktaclır. 

Tehlikeli maddeleıi aşağıdaki şekilde gnıplara ayırarak in
celeyebiliriz. 

. GRUP: PATLAYICI MADDELER 

Darbe, ısı, sürtünme gibi etkenler.le decompoze olarak 
(parçalanarak) yüksek ısı ve basınç oluşh.ıran maddelerdir. Bu 
gıuba örnek olarak Dinamit, Nitro gliserin, Tri. nitro toluen 
(lNT), Amonywn nitrat, Amonyum pikrat, Barut, Askeri pat
layıalar (Mühimmatlar) ve değişik amaçlı fişekleri (eğlence 
vs.) gösterebiliriz. 

Patlayıcı. maddelerin depolanması sırasmda 7 /7551 sayılı 
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Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı maddeler tüzüğünün 
4a, 4b, 4c ve 4d çizelgelerindeki mesafelere uygun olarak yer
leşim yerlerine ve otoyollara mesafe bırakılmalıdır. Örneğin; 
100 Kg Dinaınit depolanması için mesktu1 binalara olan uzak
lık 100 ınetre, kara ve demiryollarına uzaklık ise 50 metre ol
malıdır. Bina tek katlı olmalı ve etrafı duvar veya tel örgü ile 
çevrilmelidir. 

Patlayıcı maddelerin depolandığı veya işlendi[,ri yerlerde 
veya yakınında oluşabilecek yangınlan:la mümkün olan en u· 
zak mesafeden ve bir sütre (duvar, toprak yığını) arkasından 
müdahale esas o.imalı ve en kısa sürede mümkün olan en faz
la su söndürücü olarak kullarulmalı.clır. Yangından etkilenme
miş kapalı kaplar su ile soğutulmalı. ve ortamdan uzaklaştınl

malıdı_r. 

2. GRUP: YANICI, BASINÇLI 
VE ZEHİRLİ GAZLAR 

Yamcı ve zehirli tehlike özelliği olan gazlar dışında t1omıal 
halde tehlike yaratmayan ancak basınçlı olarak kapalı kaplar
da muhafaza edilen gazlarda tehlikeli madde sııufına dahil
dirler. Yangın sırasında ısıya maruz kalan basınçlı kaplan:laki 
gazın genleşmesi ile kabın parçalanmasına neden olacaktıı: 

Bu gıuba giren gazlara örnek olarak Hidrojen, Asetilen, 
Propan-Bütan (LPG), Doğalgaz, Azot, Kloı~ Asil gazlar (Hel
ywn, Neon, Argon, Kıipton) Amonyak, Nitrikgazlar (Azot di· 
oksit, Diazot tetra oksit) Karbon dioksit ve Hidıujen siyanürü 
örnek gösteıebiliıiz. Zehirli olaı1 gazlar ortamda direkt olarak 

. bulunurlar veya yanma sonucunda oluşurlaı; Canlılara oksi
jen yetersizliği, tahrik ve tahrip, kan ve sinir sistemlerine z.arar 
verirler ve çok fazla konsantrasyonları ise ölüme neden ol.ur~ 
lar. 
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Yaıucı gazların yangında en etkili müdahale gazın kesil
mesidir. Gaz basınçlı tüp veya tank içinde ise kapları su ile so
ğutmalı ve taşınabilen kapları yangın yerinden uzaklaştırmalı
dır. Sızan gazm kesilmesi mümkün olmuyorsa gazın bitimine 
kadar yanması devam ettirilmeli ve bu sırada yangının çevre
ye sirayeti önlenmelidir. Eğer yangını söndürülen kabın gaz 
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çıkışı devam edeceğinden oıtamda biriken gazın tekrar tutuş
ması patlama şeklinde olacak ve müdahale yapan kişiJeıi ve 
çevreyi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu gnıba giren yangm· 
lar C türü yangın olduğundan söndürücü olarak su dışında 
BC tozu veya kapalı yerlerde karbondioksit söndürücü olarak 
kullanılabilir. 

Zehirli gazların bulunduğu ortamda mutlaka uygtm solu
num cihazı, elbise kullanılmalı ve ortam havalandıııhnalıdu: 

Yukarıda belirtilen gazlar dışında bu gruba giren savaş 
gazlan ise kimyasal özelliklerinden dolayı öldürücü, yaralayı· 
o, tahriş edici ve yangın çıkano özelliğe sahiptiı: 

Solwmm yolu ile vüaıda giren, nefes yollan ve akciğerleri 
tahrip ederek ölüme neden olan lxığucu gazlara ömek olarak 
Fosgen ve Difosgen'i örnek gösterebiliriz. Bu gazlardan ko
numıa maske, sığınak, ortamdan uzaklaşmak ile olur. Gazdan 
etkilenmiş kişiye Oksijen cihazı tatbik edilmelidir. 

Sinir gazlan ise kalıo olmayan G sinir gazlan ve kalıo VX 
sinir gazları olarak ikiye ayrılır. G sinir gazlarına örnek olarak 
GA-Tabun, GB-Sariıı ve GD-Soman gazuu, VX sinir gazlarına 
ise hardal gazııu örnek olarak gösterebiliriz. VX siJıir gazlan 
sıvı halde olup aeresol şeklindedir. Sinir gazlarından korunma 
maske, sığınak, Nl3C koruyucu elbise ve pesleıini ve Atropin 
iğnesi gibi koruyucu ilaç ile olur. 

Yakıa gazlar sıvı halde ku.llanılırlar İperitler (Hardal) ve 
Arsenikler olarak 2'ye aynlırlar. Korunı11ası sinir gazlanndaki 
gibi olup bulaşmış yerler bol su ve sabunlu su ile yıkarmıalı· 
dır. 

Kan zehirleyici gazlar, gaz veya buhar halinde atılırlar ve 
vücuda solunum yolu ile girerler. Bu gruba örnek olarak Hid
rojen Siyanür (AC), Siyanojen Klorid (CK) ve Arsin (SA) mad
delerini verebiliıiz. Konınması maske, sığınak ve ilaç olarak 
Amil ııitrit ampuldür. Bu ampul kırılarak maske içine konur 
ve teneffüs edilir. 

Bu gazlar dışmda fizyolojik bozukluk yapan uyuştun.ıcu, 
kusturucu, göz yaş.;rtıa gazlar bulunınaktadlr. 

Zehirli gazların bulunduğu ortamlarda bölgenin boşaltıl
ması ve müdahalenin hakim ı:üzgar yönünün tayiııi ile yapıl

ması esastır. Müdahale sırasında mutlaka ağır solunlU11 cihaz
ları kullanılmalıdır. 

3. GRUP: KOLAY TUTUŞAN sıvı 
MADDELER 

Bu gruba giren sıvılaı~ ısının artması ile buhar oluşturan ve 
buhann kolayca tutuşması ile yangın oluşturan maddelerdir. 
Parlama noktası (Flash Point) 100 °C ye kadar olan sıvılar teh
likeli sıvı olarak adlandınlırlaı: P. N 100 CC derecenin üstünde 
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olan sıvılar yarucı sıvıdu-lar. Burada işleyeceğimiz olanlar 1. 
Gruptaki sıvılarclır. 

Tehlikeli sıvıları su ile karışan ve karışmayan olarak ikiye 
ayırmalıyız1 bu aymııı yangın sırasında müdale biçiminde 
farklı ve doğru yöntem uygulanmasına yardım edecektir. Su i
le kaıışmayan tehlikeli sıvılara örnek olarak Benzin, motorin, 
gazyağı, white-spirit, motor yağlan, fuel-oil, benzin, karbon 
Sülfür, heptan, hegzan, pentan, stiren, toluol ok silen'i ömek 
gösterebiliriz. 

Su ile kanşa"n sıvılara örnek olarak Asetik aldehit, asetik 
anhidrit aseton, anilin, butil alkol, etil asetat, etil ve metil al
kol, fonnik asit, metil-etil keton (MEK), izo propil alkolü ör
nek gösterebiliriz. 

Kolay yanıa sıvıların bulundunılduklan tank ve variller 
yangın sırasında su ile soğutu.Jmalı ve taşmabilir kaplar yan- . 
gın yerinden uzaklaştınlmalıdır. Söndürücü olarak uygun kö
pül< en etkili söndüıi.icüdür. Su ile kanşmayan sıvıların yangı
nında söndürü olarak su kesinlikle kullanılmaırıalıdıı: Bu yan
gının daha fazla yayılmasımı neden olacaktır. Söndürücü ola
rak noımal köpük kullaıulmalıdır. 

Su ile karışan yaıucı sıvıların yangııunda söndürücü ola
rak alkol tipi köpük kullanılmalıdır. Aynca yanıo sıvının kont
rollü olarak su ile seyreltilmesi yangının söndürülmesinde et
kili bir yöntemdir. Müdahale sırasında uygun solw1um mas
kesi ve itfajye kıyafeti kuUarulmalıdu: 

4. a. GRUP: KOLAY TUTUŞAN 
KATI MADDELER 

Bu gruba örnek olarak Kmmıı fosfor, naftalin, kükürt, a· 
ğaç talaşı, kuıu ot, lastik tozlan, sellüloid, kağıt ve bitkisel 
dokmnalan örnek gösterebiliriz. Bu maddelerin bulunduğu 
yerlerdeki yaı1gınlarda en etkili söndürücü sudur. ABC türü 
yangın söndümıe tozu da etkiLidir. Naftalin buharları ve yan
gın sırasında oluşan fosfor gazlaıı zehirlidirler. Bu nedenle bu 
maddelerin yangın.lannda dikkatli olunmalı ve müdahale sı
rasında maske, temiz hava cihazı kullanılmalıdır. 

4. b. GRUP: KENDİ KENDİNE 
TUTUŞAN MADDELER 

Bu maddeler, havadaı1 çok iyi tecrit edilerek uygun amba· 
ıaµar içinde muhafaza adilmektedirler. Ancak ambalajın yırtıl
ması veya kırılması ile dökülen maddeler hava ile temasa geç
tiklerinde dıştan ısı almadan nom1al hava şartlarında kendi 
kendine yanmaya başlarlar. 

Bu gnıba ömek olarak Fosfor (Beyaz san), Sodyum, Po-



tasyımı ve Kalsiyum fosfor bileşikleri, Alüminyum ve Çin
ko tozlan, kumaş süprüntüsü, yağlı bezler, vernikli kağıttan 

gösterebiliriz. Metal tozlanrun yangını sırasında su kullanıl

ması tehlikelidir. Patlamaya ve yanguun yayılmasına neden o
lur. Bu yangınlaru1 :söndüıülmcsinde uygtm kuru toz veya çi
mento kullanılmalıdır. Fosfor yangınlarında söndürücü olarak 
bol su kullanılmalı, sertleşen fosfor kum ile örliilmelidiı: 

5. G.RUP: TU.TUŞTURUCU (OK
SiTLEYiCi) MADDELER 

Bünyelerinde Oksijen bulWldmmlm. Ambalajın yırtılması 

ile dökülen madde ym1abilen maddeler ile temasında şiddetli 

reaksiyon başlahrlar ve yangııun büyi.inK'Sinc neden olurlar. 
Organik yapıdaki olan oksitleyici maddeler yama ve patlayıcı 
olabilirler. Bu gnıba örnek olarak Potasyum permanganat, 
Hidrojen peroksit (o/r 60'dan fazla), per klorik asit, sodyum 
ve potasywn kloratları ve peroksitleıi, metil;etil keton pe
roksit (MEK peroksit), Potasymn bi kromah gösterebiliriz. 

Oksitleyici maddeler yangın mahallinden kısa süre içinde 
uzaklaştırılmalıdır. Yangın bol su ile söndürülmelidir. Ancak 
bünyelerinde oksijen bu1lll1durnıalan nedeniyle yanma uzun 
süre devam edebilir. 

6. GRUP: ZEHİRLİ VE ZARAR
LI MADDELER 

Kcıb ve ı:ııv ı halde olan bu maddeler canlılaıı temas, solu
nı.ım ve sindirim yolu ile olumsuz yönde etkilerler ve ölüme 
yol açcıbilirler. Btı gıuba örnek olarak Bakır, çinko ve sodyum 
siyanür, arsenik asit ve sodyum arsenik, arsenik tri Sülfür 
(san zırnık), kınnııı arsenik (kımuzı zırnık) cıva ve bileşik
leri, talyum, baryum, antimon, kuışun bileşikleri, fosforik a
sit esterleri, Magnezyum, Kalsiyum kloratlaı; anılın, demi.r
silisyımı, metil alkol, DDT'yi gösterebiliriz. Bu maddeler ile 
temas edilmemeli, açık halde nefes alııu11alıdır. 

Zehirli maddelerin yangını sırasmda söndürücü olarak 
kuru toz, köpük ve pulverizc su ile müdahale edilmelidir. 0-
luş,m sulu çözeltinin kanafu..ısyona ve su toplama yerleriı1e 
akması önlemnelidir. Müdahale sırasında koruyucu elbise, el
diven ve uygwı maske kullaıulmalıdJT. Maddeden dolayı bir 
buJut oluşması h<ılindc o bölgedeki canWarın uzaklaştınlması 

sağlanmab müınkünsc o bölüm kapatılmalıdır. 
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7. GRUP: RADYOAKTİF MAD

DELER 

Bu gruba giren maddeler ışıma yolu ile Alfa, beta, gaına ı
şuılan yayan maddelerdir. Kab, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. 
Örnek olarak Berilyum, titanyluıı, .radyum, sezyum, to:ryum, 
uran.yum, plutonyum' u gösterebiliriz. Bu maddeler enerji el
de edilmesinde ve tıp alanında ve bomba imaliı1de kullamlır
lar. Radyoaktif maddelerin yanguılannda müdahale eden ki
şi lerin vücudunun zararlan ışınlan almasının öıılem11csi için 
koıuyucu elbise ve teneffüs cihazı takmaları esas olmalıdır. El
bise kurşıma batırılmış ve kaplanmış olmalıdır. Ekipte mutla
ka ışm do:zaj ölçeği bttltınmalı ve müdahale eden kişilerin sık 
sık değiştirilmesi gcrcl<lidir. Müdahale uzak mesafeden yapıl
malı ve müdahaleye başlamadan önce toprak veya tuğla ile 
koruyucu duvar oluştmulmalıdır. Genellikle metal yangmlan 
olduğı.mdan söndürücü olarak kunı kum, özel yapılnuş tozlar 
kı..ıJJanılınolıdır. Su ve karbondioksit söndürücü olarak kuUa
nılınaz. Yangın sonrasmda ortamda bulunan radyoaktif mad
deler toprak albnda özel olarak yapılmış beton mulıafaza içi· 
ne konularak iınha edilmelidir. 

8. GRUP: AŞINDIRICI (DAG
LAYICI) MADDELER 

Bu maddeler canlılar ve metaller ile temasında yakma ve 
aşındLnna etkisine sahiptirler. Plastik, seramik veya cam kap
larda 1111.ıhafaza edilirler. Asit veya baz karakteriııdedirler. Asit 
karakterindeki olanlara örnek olarak Sülfirik asit (H2S04), 
Nitrik asit {HN03), Per klorik asit (HC104), Hidroklorik a· 
sit (HC[), Hidroflorik asit (HF), Asetik asit (CH3 COOH) ve 
Fonnik asiti (HCOOH) gösterebiliriz. 

Baz karakterli olanlara önıek olarak, Sodywn Hidroksit 
(NaOH), Potasyum Hidroksit {KOH), Sodyum Hipoklorit 
(Çamaşır suyu) ve bu gruplar dışmda Hidrojen Peroksiti (% 
60' dan fazla) gösterebiliriz. 

Asit ve baz kMakterli maddelerin birbiri ile kanşması 

(Nölralizasyon) veya herbiıinin su ile karışması (Seyrelme) 
halinde çok şiddetli bir reaksiyon meydana gelir ve exotemıik 

özelliğinden dolay1 yüksek ısı oluşur. Bu nedeııle yangın önce
si veya yangın strasmda bu karakterdeki maddeleıin kırılmış 

ambalajlamıdan akan maddeleriıı. birbiıi ile veya suyla karış
ması sonucunda çıkabilecek tehlikeye karşı dikkatli olmalıclıı: 
Çevreye akan asit veya bazın üzerine direk olarak su işleımıe
si tehlikclidiı: Su sıkıldığında oluşan aşın ısı ile ortamdaki su-
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yun ani buharlaşması ile madde çevreye sıçrayacakbı: Oluşan 
yüksek ısı çevredeki yama maddelerin tutuşmasına ve müda
hale eden kişilere zarar verccektiı: İdeal olan yöntem aşındırıcı 
maddelerin çevreye akıtılmadan bir çukurda toplanması, kum 
ile örtülmesi veya bir su havuzu içine seyredilmesidir. Zorun
lu hallerde yapılabllecek en uzak mesafeden pulvarize su kul
lanılarak müdahale edilebilir. Aşındmcı maddelerin bir dam
lasının dahi gözleri kör ettiği vücuda temasında çeşitli derece
lerde yanıklara ve aşındırmaya neden olduğu bilinmelidir. 
Müdahale sırasında koruyucu elbise, lastik eldiven, plastik 
gözlük ve çizme kullanılmalıdıı: 

9. GRUP: DİGER TEHLİKELİ 
MADDELER 

Bu gruptaki maddeler yukanda özelliklerini sayd1ğımız 

maddelerin dışında olup farklı tehlike özelliği gösterirler. Bu 
gruba örnek olarak Amyantı (Asbest) gösterebiliriz. Bu gnıp

taki maddelerin bultmduğu yerlerde oluşan yangınlarda ha
vada oluşacak mineral tozlara karşı maske ku!Jamlmalıdır. 

KAYNAKLAR: 
1· 7/7551 Sayılı Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle İlgili Tüzük 1973 
2- O. Gök Patlayıcı Maddelerin Fiziksel ve Kimyasal Ö

zellikleri 1967 
3- İçişleri Bakanlığ1 Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

Yayınlan Y. N: 60,1991 
4- Tehlikeli Yük Taşımacılığı, USD (lfüıslararası Sürii

cüler Derneği, 1994) 
S- İtfaiye Müdiirlüği.i Eğitim Merkezi Ders Notlan 

''YANGINA ÇARESİZ KALMAMANIZ İÇİN" 
MERKEZİ SİSTEM, PANELE BAGLI DUMAN DEDEKTÖRLERİ 

AKEL 

. . 
AK ELEKTRiK SANAYi 

YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ 

PARATONER, SPRİNKLER 

YANGIN DOLABI TESİSATI 

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ YAPILMAKTADIR. 

ADRES: M. Akif Ersoy Mah. Fatih Cad. Yılmaz Sok. No. 11 Sultanbeyli - İst. 
Tel- O 216 398 33 24 
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Depremle Mücadele 
FIRE AND RESCUE-EKİM 

1996'dan 
Çeviren Selamettin ERMİŞ 

Sabahın ilk 
saatlerinde 
birçok kişi 

uykuda iken 
doğal bir vaka ansızın 

vurabilir; binal 
ar ufalanır, 

yangın kontrol 
dışı bir şekilde 
gelişir, birçok 

kişi tuzağa düşer, 

yaralanır veya 
kaybolur, iletişim 

kesilir, kara ve 
demiryolu 

bağlantıları felç olur. 

Deprem ülkeleri11 en kötü kabusu
dur. İnsanlar buna karşı koyabilmeyi 
umut ederler, ancak böylesine büyük 
bir afet karşısında çoğunlukla lıaıırlık· 

sız yaka lanırlar. Depreme maruz kalan 
kişiler; ailelerinin hayatta olup olma· 
dı~ını, evlerinlı1 hala yıkılıp yıkıJmad ı

ğmı bilmek isterler. Bundan dolayı gö
revlerini sağlıkJı bir şekilde yerine ge· 
tirebilmek için bu tür bilgilendirmeye 
ihtiyaç duyarlar. Çok hızlı bir şekilde 
vaki olan felaketler içerisinde belki de 
en korkuncu, bazen en yı kıcı olanı ve 
bu konuda şehirlerin kalbinde sıklıkJa 
göze çarpan az veya hiç ikazı olmayan 
vaka depremdir. Bu durumda daha 
fazla hasarı önlemede azami sayıda ki
şiyi kurtarma ve mültecilere yardım 
hususunda iyi bir yangın kurtarma ve 
tıbbi müdalıoıle başlıca önem arzeder. 

Depremlerin büyük bir yüzdesi ta
bak sınırlarında yeralan gelişmekte 

olan ülkelerde meydana gelfr. Bu ülke
lerd,e bu gibi felaket alanlarında afet 
önleme sistem ve ekipmanlannın da 
yokluğıı göze çarpar. Etkili bir muka
belede anahtar, iyi bir planlama ve et
kilenen gelişmiş veya gelişmekte olaı1 

ülke olsun afete karşı hazırlıktır. 

Bfr sarsın tıyı mütakiben mukabele 
operasyonu karmaşık şartlar altında 

..-~~~----~-----~~~~- gerçekleştirilir: altyapı 

Fil ipinler' deki deprem (1990) esnasıııda. ,H.YATT Otelinin 12 ka
lımn lruııanu bir kart paketi gibi çöktü. llk hafta içerisinde kur
tarma tünelindeki çalışmaları oldukça giiçl eşfüen, deprem son
rnsı 592 küçük sarsıntı ol muştu. 

hasarı, kaynak ve 
ekipman talebiJ1i kar· 
şılama gibi nedenler 
ve kurtarma işçilerinin 
sarsıcı • zor şartları se· 
bebiyle planları uygu
lama k zordur. Planla
ma öncesi acil önlem 
hayati öneme haizctir. 
Tüm ülkeler afet du
rumlarına karş ı bazı 

kayııoı k l arını ta hsis 
ederler. Bu kaynaklar 
deprem sonras ında 
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azami etki oluşturabilecek şekilde kul
lanılsa bile akabinde planlama safhala
rı da dikkate alınmalıdır:• Kaynakların 
tam olarak tanımlanması; *Kapasitele
rinin değerlendiri lmesi; "Münasip rol
lerin tahsisatı; •Backup'uı da dahil ol· 
duğu etkili bir eylem planı; *Teknoloji 
varlığı; ve "Tüm Hükümet ve NGO 
(Hüküınetdışı Teşkilatlar) !arın gözö· 
nüne alınması. 

Şüpheleri gidermek için acil ser
vislerin hidrant ve ikincil malzemeler 
yoluyla iyi bir su arzına sahip olduğu
nu bilmek gerekir. Fakat bunlar ciddi 
şekilde hasara uğradığmda 1'\e olur? 
Bunun cevabı "Kobe depremi"nde gö
rüldü. 

İstenilen önlem ekipmanı, berabe· 
rinde önlem anıçlan hatta responder· 
ler de bulunduğu halde çöken binaııın 
içinde kaldığı zaman ne olur? Her ne
kadar teferrua tlı bir şekilde luııırlıı n
nıış iyi bir afet plaııı komple bir kaos 
hali ne dönüşebilen risk dunımunu 
azaltabilecek olsa bile bu, planın yanıl· 

maz olduğu anlıımına gelmez. Kulla
nabileceğiıl.iz en iyi kaynaklardan biri
si yerel halk tır. Büyük Taugshan 
(1 976) ve İ talyan depremlerini(1980) 
ınütakiben yapılan araştırmalara göre 
canlı olarak kurtarılan kişilerin % 95'i 
ilk 48 saat, büyü_k bir çoğunluğu da ilk 
24 saat içerisinde akrabaları, arkadaş
ları ve halk tarafından kurtarılmıştır. 

İlgili tarafların eğitiJııj ve mahalle 
takınııııa dönüştürü lmesiyle bu sadece 
normal standby (yedek) durumunda 
acil servislere destek olmakla kalma
yıp ayııı zamanda yetişmiş insan gücü 
ve felaket aıunda ilave kaynaklar da 
temin eder. (Özet: Yerel Halk Kurtar· 
ma Takımları; John Holland) 

Yerel görevliler mümkün olan tüm 
kaynakları kullanmalıdll'. Bir afet pla
nı uygulamasına geçildiğinde ti.im or
ganlarııl birlikte ça lışabilmesi için si-



Akuistik-sismik 
araçlar kazazadelerin 

bulunduğu 

alanda 
tüm ayrım işlemlerini 

yerine getirebilir. 
Burada, tuzağa düşen 

kurbanları aramak 
için enkaz 

arasına sokulan 
bir uzaktan 

kumanda kamerası 
görülüyor. 

(Sampoong'un Şube 
Deposunun çöküşü, 

Seul, 3 Temmuz 1995.: 
AP) ULUSLARASI 
TEPKİ (EYLEM) 

yasal farklılıklar bir kenara itilmelidir. 
Onun sadece çalışacağııı ı düşünme • 
test et ve gerekli olan yerde bu yakla
şm11 geliştir. 

"Fly-in" kurtarma ekipleri kavra· 
mı yeni bir kavram değildlr. Mevcut 
yabancı eylem ekipleri ilave bir kay
nak olarak görülmelidir. Bu kaynağm 
Kullanılması tabii ki: •felaketin dere
cesine; *ülkenin öz kaynaklanna; •si
yasal etkilere; ve *bu ekiplerin uygun· 
!uğuna (görev veya kültürel zeminler 
hususunda) bağlıdır. 

Uluslararası eylemlerin herbiri ev· 
sahibi ülke tarafından sıkt bir şekilde 
kontrol edilmelidir. Ermenistan depre
ınini (1988) mütakiben yapılan yardun 
çağrısı neticesinde, 2500 civarında kur· 
tarımı işç il erinin felaket alanınında 
(DA) bulunduğu bir anda bent kapak· 
!arı açtlnuştı. Bu işçilerin çoğu yeter· 
siz eğitim almışlar ve çok da az ekip
mana sahiptiler. Kendi kendilerine 
destek veremiyorlardı; depremden iki 
hafta sonra birçok kurtarma ekibi fela
ket alanını terkettiği halde bir kısmı 
alana henüz yeni ulaşabiliyordu. 

Bu ve buna benzer diğer problem
ler yüzünden BM INSARAG da nış
man gnıbu Ermenistan depremindeki 
benzer hadiselerin tekrarıru önlemek 
için arama ve kurtarma ekipleri için 
bir kriter ortaya koydu. Uluslararası 

eylem ekipleri hazırlı klarındaki çeşitli· 

likler kadar görevlerini yerine getirebi
liyorlardır. (köpek ekipleri, kurtarma 
ekipleri, tıbbi müdahale ekipleri gibi.) 
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ARAMA VE KURTARMA 
Eğer ev saltibi ülke bir depremi 

mütakiben büyük tuzal<lara düşmüş 
kazazedeler.i iskan etmek için gerekli 
özel ekipman veya kaynaklarım kay· 
betmişse, yabancı ekipler (daha önce
den onaylanan) herhangi bir ön plan
lamanın bir parçası olmalıdır. Yabancı 
ekipler için şu hususlar gözönünde 
bulundurulmalıdır: 

•Asgari 14 günlük yiyecek, su, 
barınma, ekipman v.s. hususuı1da ta· 
mamen kendi kendine yeterli olmalı; 

• Kendi afet değerlendirmelerini 

yapabilecek kabiliyette olmalı; 

• Mahalli ve diğer kuruluşlarla ile
tişim sağlıyabilmeli; 

• Denenmiş yapı ve koordinasyon 
sistemine sahip olmalı; 

• Yerel halkın yardımlarını kulla· 
nabilmeli (kimler yardım etmek ister· 
se); 

• Tüın ekip üyeleri ilk yardım hu· 
susunda asgari yeterliliğe sahip olma· 
Jı; • Travmatik ve üzücü şartlarda çalı· 

şabilme yeteneğine sahip olmalı; 
~ Tüm ekipler kendi ülkelerinden 

lojistik destek alınalı; 

• Tüm ekipler ev sahibi ülkede bu· 
lunmayan veya kıt bulunan özel yer 
ekipmanı ve tek11i~i1le sahip olmalıdır. 

KÖPEK EKİPLERİ 
Diğerleri sadece plana göre bir 

aray1cı köpek ekibi gibi yerleştirilirken 
bazı SAR ekipleri de yan larında kö
pekleri bulundurmalıdırlar. Depremin 
ilk safhalarıı\da köpeklerin kullanı l· 

ması bir alam süratle kaplamak için en 
etkili yoldur. Hernekadar bu işlerde 

köpeklerin insanlardan bir farkı olma· 
sa bile aşırı sıcaklık, sürekli toza ma
ruz kalma, çalışma süresi ve hastalık· 
Jarlardan etkilenen performanslarıyla 

kapasiteleri sınırlıd ır. . 
50,000 kişini n öldüğü Jran depre

mi esnasıııda (1990), 3-4 gün yüksek 
sıcaklıkta çalışmanın akabinde tozlu 
şartlar ve çürümüş cesetlerin her yeri 
kaplayan kokuları yüzünden arama 
köpekleri büyük bir şaşkın lık geçire· 
rek uzun bir süre ahi durumda kaldı

lar. Köpek ve yer ekiplerini birlikte ça· 
Jışmaları için birleştirmek en iyi sonu-
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Filipinler 
depreminin 

kurbanları (1990). 
Sadece 

bu okul binasında 
125 çocuğun 
kaybolduğu 

kaydedilmişti. 

cu elde etmek için 
gerekli bir husus
tur. 

SAG LIK 
EKİPLERİ 
Mexico City (1985), 
Ermenistan (1988), 
İran (1990) ve Ko
be-) apon ya (1995) 
ölçeğindeki büyük 
bir deprem duru
munda ancak bir
kaç ülke bu kadar 
çok kazazedeye 
normal olarak ka
bul edilebilir za
man ö l çeğinde 

yardım edebilme kapasitesine sahiptir. 
SAR ekiplerinin beraberlerinde bir 
ekip doktoru bulundurmaları gerekli 
ise de asıl fonksiyonları ekip ve yerleri 
tesbit edilen kazazedelerle ilgilenmek· 
tir. Alandaki kazazedelere yardun et· 
meleri istenmese bile yine de onlar 
normal olarak orada olmalıdır. 

İran depremi esnasında arama ya· 
pan ekibimiz bir köyde (1,200 kişinin 

öldüğü 1,500 nüfuslu) hayatta kalmış 
ancak kendilerine ilk müdahalede bu
lunulmamış birçok yaralıyla karşılaş
mış ve heınen bir çadrr kurulup, tıbbi 

müdahale için görevlilerimizden üçü 
kazazadeler için geçici bir muayene 
alanı oluşturmuştu. 

Türkiye'deki depremde (1992) ise 
ekibimizin iki üyesi t ıbbi yard ım ve 
danışmanlık için küçük bir seyyar has
taneye (ana hastane binası yıkLlmıştı) 

alınmıştı . Uluslararası kaynaklardan 
kendilerini işine adtımış tıbbi ekipler 
isteııebilirse de diğer kaynaklar mev
cut olmadığında kazazedeleri tedavi 
etmede bazen SAR üyelerine de ihti
yaç duyulduğundan bu üyeler yıpra
nabilir. 

SINIR KOYMA 
Felaket amnda tüm insarli yardım

ları harekete geçirmek oldukça kolay 
bir işti r . Herhangi bir projeniz yoksa 
başka birinin halihazırda yaptığı farklı 

görevler hususunda ekibinizden ayrıl· 
mıı ihtimali de dahil olmak üzere he
men kendi amaçla rınızdan vazgeçe-
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ceksiniz. 
Yüzlerce, hatta bfolerce kişinin ay· 

m dunımda olabileceği düşünülmedi

ğinde sadece bir mülteciye yardım et
mek ciddi sonuçlar doğurabilir. Erzin· 
can (Türkiye) deprem krizi esnasında 

ekmek kuyruğunda bekleyen yüzlerce 
kişi arasında dağıhm başladığında kri
zin etkisiyle aralarında kavgaya giriş
tiler. 

Bu durunıun aksi de bizim kamp 
yerimizde oldu - eğer biz hayatta ka
lan bazı kimseleri kayırmış olsaydık 
kend imizi çok müşkül bir du ruma 
sokmuş olurduk. 

ARAMA VE KURTAR~ 

MA EKİPLERİ 
Birçok ülke ve teşkilatlar bir SAR 

ekibini oluşturmada farklılık arzeder
lcr; bazı ekipler 100 + üye ihtiva eder· 
ken; bazıla rı süratli hareket edebilen, 
helikopterle rahat taşınııbilen ve ko
layca yönlendirilebilen küçük çaplı 

ekipleri tercih etmektedirler. 
Süratle plana göre yerleştirme 

aııahtar bir konudur. Erzincan'a (Tür· 
kiye-1992) gönderilen Afet eylem eki
binin başkanıydım - havaalanına indi
ğimizde ekipmanımız boşaltılmış ve 
u l;;ışmı güvenliği sağlanarak 15 ekip 
kendi nıetodlarıyla saatinde afet alarn
na ulaşmıştı.Diğerleri daha fazla ekip
mana sahjp büyük çtıplı ekipler olma· 
sına rağmen tüm günü boşal tma ve 
hareket etmekle geçirdikleri için ara· 
ma fatı liyetleri için çok değerli olan 24 
saatten fazla bir zamanı kaybeb11işler

di. 
Bizim bir ekip başkam, koordina· 

tör, kısım amiri, doktor ve muhabere
cilerden oluşan küçük ve iyi-yapılan
mış ekibimiz; hızla intikal etme, süratli 
nıatıevra ve d ışarı çıkma açısmdan ka
abiliyeti ııi ıı üstün olduğunu ispatla
mıştı - esas olan zamaı1dır. 

Kumanda yapısı basit tutul· 
malı; Çok büyük ekipler lıavaalanmda 

ve afet mahalllnde ciddi problemlere 
neden olabilirler. Birçok yabancı 
ekip(hepsi olmastı bile) afet a lanına 72 
saat zarfında ulaşamamaktadır.Halbu

ki daha çok zaman kaybı olacakları 

önleyememektedir. 
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Şahjn İPLİKÇİ 
Ist.Univ.Adli Tıp.Ens.MA(Uzmanı) 
Yangın ve Parlayıcı Mad.Uzmanı 

Yangın Yeri Keşfinde(Alınan çekitler üzerinde) 

Kimyasal Labaratuar Analiz Metodları 

Yangın çok karmaşık detay ve içmde birçok bilim dalları 
bulunan konudur. Yangm yerinin ilgili uzmanlarca hemen ın
celemeye başlaması oldukça önem taşır. Yangın yeri araştı r

ması dikkat ve beceri gerektiren bir olaydır. Yangm olaylarmda 
yangın yerin nadiren koruma altına alımr. Tlgisiz birçok kişi 
toplamr, hatta bu durumdan ya rarlaımlak isteyenler olabilir. 
Yangııı araştırması genellikle cinayet, htrsızlık, zimmete para 
geçirme, kaçakçılık, dolnndıncılık gibi diğer suçları da ortaya 
çıkarabilir. O Yangm bu tür ve benzeri suçları örtmek için tasar
lanabi leceğinden bu olaylarla ilgili delillerin bulunup bulun
madığına da dikkat edilmelidir. Zira kundaklama olaylarmda 
en büyük amaç suç delillerini ortadan kald ırmaktır. Herhangi 
bir suç yerinde hiçbir şeye dokunulmamalı, kroki ve ortamda 
bulunan eşya la rın yerleri as la değiştiri lm eme li hatta 
fotogra fları çekilmelidir. 

Yangın ister kasdi ister kazai olarak meydana gelsin cid
di bir araştırma gerektirir. 

Yangın olaymda birçok kimyasal reaksiyon vuku bulur. Bir 
yangının iç yüzünü nasıl ve ne şekilde yayıldığını anlayıp çö· 
zebilmek için yangının temel kimyasal reaksiyonunun bilin
mesi icap eder. Oksidasyon, reaksiyon, basit olarak yeni 
ürünler oluşturmak için oksijenin d iğer maddelerle birleşme 

şeklidir. Bazı maddeler serbest bırakıldıklarında daha az ener
ji gerekmektedir. Bu reaksiyonlara EKZOTERMiK reaksiyon· 
!ar denir. Serbest bırakıldıklarında dRha fazla nerji gerekti· 
ren reRksiyonlara da ENDOTERMİK reaksiyonlar denir. Tüm 
reaksiyonları başlatmak için bir enerji alımı gerekir ve yan· 
gınlan başlatmak için de yakıtlarm tutuşma sıcaklığının yük
seltilmesi icap eder. Bu sıcaklığı tutuşma sıcaklığı denir. Tüm 
oksidasyonlar enerji serbest bırakmasına rağmen alev ile yan-
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mazlar. Buna örnek olarak demirin pasa dönüşmesini vcrebi
liriz(Fe203 )Demirin pasa dönüşmesi oldukça yavaş bir oksi
dasyon tarıı olup, demir atomlarını n oksidasyonla gaz haline 
dönüşmesindeki yetersizlikten oluşmaktadır. 

Alev almadan yakıtı yakabilen örnekler çoktur. Yanan si· 
gara, akkor haldeki kömür gibi. Bunlar için için yanmaya ör
nek teşkil eder ve alevsiz yanma ya da yavaş yanma adı veri
lir. 

Gaz haldeki bir yakı tın ve havanın karışımları belirli bir 
konsantrasyon aralığmda sadece patlar veya yanar. Örneğin, 
hava içindeki metan kontrasyon sınırları %5.3 -13.9 aralığımı 

ulaştığında patlama oluşur. Diğer taraftan, yakıtın konsantras
yonu çok fazla olursa yanmayı sağlayacak, destekleyecek ye
terli oksijen bulunmadığıııdıııı tutuşma önlenir. Karışım ların 

konsantrasyonları en üst sınırla rda veya buna yakın ise pat
lama oluşacaktır. 

Kendiliğiı1den olan dış etkilere bağlı olmayan yangınlar za
yıf, kötü havalandınlmış ortamlarda tabii ısı üretimmin bir ne
ticesidir. Özellikle ahır ve samanlıklarda depolanan kuru otlar 
bakterilerin aktivitesi sonucu fazlaca ısı üretir. Eğer kuru ot
lar hava almaz ise ot içindeki diğer ısı üreten reaksiyonlar 
ısıyı denetleyecek bir seviyeye getirir. Ümraniye deki ölümle 
sonuçlanan çöp paUaması buna en güzel örnektir. 

Kriıninal açıdan konuyu genel anlamda ele alırsak yangın 

yeri a raştırması çok hızlı periyodik bir çalışmayı gerektirir. 
Burada bazı metodlara değinmek uygun olur. Kapalı yerde 
meydana gelen yangın sonucw1da etrafta is -duman, yanmış 
,yarı yanmış madde artıkları kalmaktadır. Özellikle is ve yan
mış artıklar, yangııı çık1ş sebebini araştırmada önemli etkendir. 
İs rengi, homojenliği, heterojenliği, dokununca yapışkanlığı, 
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kalınlığı birçok bilgileri yansıtır. Yanmış artıklar üzerinde ise 
birtakım kimyasal reaksiyonlar yapılarak sonucu gidilir. 

Bir yangın kiınya labaratuvarında başlıca; 
1. Elektron mikroskobu, 
2. Normal mikroskop 
3. GC Gaz kromatografisi(Kromatogram) 
4. Etüvler 
5. Diğer yardımcı cihazlar (Eldiven,tüp vb) 

Yangın analizinde CC en başta gelen cihazdır. Diğer 

taraftan elektron mikroskobu altında ise, elektrik kontağı ile 
meydana gelmiş iddia edilen yangınlarda, elektrik kablosu 
olan bakı r üzerinde elektron seyrinde oluşan üst kademe ve alt 

\ \\\ \ \\\\\\\\\\\\1\ 

kademe kristaJleşıne, ve oksidasyon renkJeri saptanmaktadır. 

CP 9000 GC GAZ KRAMA TOG.RAFİ CİHAZf 

Maden ocaklarında rastlanan grizu patlamaları ise, yer al· 
tında kömür yatakları içindeki doğal ga~ metamnın oksijenle 
birleşmesi sonucunda ortaya çıkar. Ocaklardaki metan ·35·15 
ve ortamdaki havanın oksijen miktarı ·12.5 sınırlarına ulaştı· 
ğmda bir kıvılcım, kibret veya kızgın bir yüzeye temı.1sı sonu
cu veya sürtünmeden dolayıpatlama olur. 

Buraya kadar sadece oksijen kaynağı olarak serbest havada 
bulunan oksijeni inceledik. Ancak patlayıcı maddeler, sliratli 
yanına nedeniyle havadaki oksijeni kullanmamaktadır. Süratli 
gaz basıncı ile tabii bir patlama oluşur. İnfilak çok süratlidir. 
Oksijen kesinlikle reaksiyona girmez. Pat layıcı maddelerin 
bünyelerinde yeteri kadar oksijen bulunur. Örneğin karabarut· 
ta 02 kaynağı KN03 tür. NG, dinamitinin asıl bileşenidir ve 
kimyasal yapısı C, H, N ve O'dir. 

YANGlN ARTIKLARININ ANİLİZİ 
Yangın artıkları çok çeşitli olup şu bölümler incelenmelidir. 
A)Subuhan Destilasyonu: 
Toplanan yangın artıklarının benzin, mazot, gazyağı ve ti-
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ner gibi yangın bızlandmcılaruun kokusu alınıyorsa artıkların 

fazla oranda hızlandırıcı içerdiği ıınlaşıldığmdan bu metod 3 
kademe halinde uygularnr. 

Bu metodla toplaı,an yangm hızlandmcı larını düzeneğin 

üst kısıntndan enjektör ile veya alttan musluktan alınıp cam tü
pe yada cam bir şişeye konulur. Kesinlikle plastik poşet veya 
kaba konmamalıdır. Çünkü petrol türevleri hidro karbonla ko· 
!ayca tepkimeye girerler. Bu da yanılgıJara sebep olur. 

B)Vakum Distilasyonu: 
Kaynama noktaJarı yüksek olan hidrokarbonları(-c-c-... )dü

şük basınç ve yüksek sıcaklıkta, uçucu olan hidrokarbonJarı ve 
düşük sıcaklık ve düşük basmçta distile edilmesidir. 

-Çekitleme(Ekstrnksiyon)Yöntemi: Yüksek 
molekül ağırlıklı hidrokarbonlar için kaynama 
noktası düşük olan kloroform(CHCI3=Trik· 
lormetan) kullanıJan yöntemdir. Genelde kul
lanılan çözücü asctondur. 
Aseton(CH3·CO-CH3)yağ, reçine, plastik ve 
selüloz türevlerini çözer. 
Diğer bazı çözücüler 
Hekzan(C6Hl4) 
Dodekan(C12H26) 
Karbonsülfür(CS2) 
n-Pentan(CSH12)vb. 
Yukarıda belirtiğim ön saflaştırma işlemleri 

yapıJdıktan sonra nwnune analize hazır haJe 
gelir. 
-Kapiler Elektroforezi(CE):Polar, ııötral ve 
aromatik bileşikler için kuJlanım alanı kanıt· 

lanmış bir analiz yöntemidir. Geniş bir uy
gulama alanı bulmasıyla kriminalist araştırmalarda çok büyük 
ölçüde dikkat çekmiştir. Kapiler elcktroforez enstrümantas
yonu ile ilgili çal~malar ve yöntemin ayrıcahğını arttırmaya 
yönelik çabalar sayesinde pik genişlemesi sorununu ortadan 
kaldırmıştır. Bu yöntem (·)yüklü SOS molekülleri yükleri ve / 
veya hidrofobik özeJlikJerine bağlı olarak dağılım gösterdikleri 
geçici durgun faz o lu şturdukları gözlenmiştir.Yukarıda 

bahsedilen konular akademik dü zeyde olduğundan 

anlaşılması güç olabilir. Ancak ilgili üniversitelerin enstitü ve 
kimya-metalurji bölümlerinde a raştırma ve çalışmala r 

sürdürülmektedir. 

KAYNAKLAR: 
•Investıgatmg the fire ground 
Calvin C. l?hilips (lNG) 
*Modem Criminal lnvcstıgatıon 

Wılliaıu F. Eckman. (USA) 
*Practıcal Fire and Arsan Investigation 
john J. O'Connor (USA) 
•strategıc Concepts iıı fire Fıghtı ııg 

Edward P.McAııiff 
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Turgut ÇIRGAOGLU 
Kimya Mühendisi 
Yanıcı Parlayıcı Kimyevi Depolar Md. Yrd. 

Yanıcı Parlayıcı Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerin 

Karayollarında Taşınması 

H er tür tehlikeli ve zararlı kimyevi 
maddelerin karayolunda taşınma

sında; halkın can ve mal güvenliğinin 
sağlanması bakımından, gerekli tedbir
ler ve uyulması gereken kurallara riayet 
edilmesi, tehlikenin bertaraf edilmesi ba
kımından büyük önem taşımaktadır. 

Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar fenni 
muayene yönetmeliğindeki bütün koşul
lara uygun olmalı ve fenni muayeneleri 
yaptmlmış olnıalıdır. Motosiklet ve mo
torsuz taşıtlarla taşınmamalıdır. 

Yolda şoför tarafından giderilebilecek 
arızalar için avadanlıklar, çeki halatı ve 
reflektörler bulunmalıdır. 

Biri motor, diğeri yük yakınında em
niyetli bir yerde en az ikı adet 6 kg lık 
kuru kimyevi tozlu yangın söndürme 
tüpleri, kürek, çekiç, takoz bulunmalıdır. 
Taşıtm yakınında ve içinde sigara içilme
melidir. 

Taşman maddenin ambalajı üzerinde 
tehlikeli derecesini gösterir etiket mutla
ka bulunmalıdır. Araç üzerinde kolayca 
görülecek yerlerde ikaz işaret ve levhala
rı takılmalıdır. 

Tehlikeli madde yüklenecek taşıt kasa
sı her türlü yabancı maddeden arı ve 

temiz olmalı, dokülen herhangi bir mad
de tam ve emin bir şekilde temizlenme
den yeniden yükleme yapılmamalıdır. 

Farklı cinsten kolay kırılır kaplar (da
macana gibi) kendi cinslerine göre grup
landırılıp, araları paravanla ayrılmalıdır. 

Taşıt aşırı şekilde ve kasadan taşacak 
şekilde yüklenmemelidir. Bu taşıtlarda 
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şoför, yedek şoför ve verilmiş ise muha
fız personelden başkast taşınmamalıdır. 
Ruhsatta belirtilen istihab haddini aşma
malıdır. 

Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar mes
kün mahallerin bulunduğu yerlerde 

ve yol üzerinde park yapmamalıdır. An
cak dağıtım yapan araçlar mal boşaltma 
ve yükleme ıçin kısa süreli park halinde 
bul una bilirler. 

Maddeler tabi yapılarına göre tama
men ayrı ayrı bulundurulmalıdır, devrik 
veya ters bıçimde istiflenmemelidir. 

Taşıt Sürücüsünün Bilmesi Gerekli 
Olan Bilgiler : 
Taşıtın herhangi bir sabotaj karşısında 

bulunması hali, 
Tehlikeli maddenin herhangi bir tehli

ke kaşısında kalması hali, 
Taşman tehlikeli madde ambalajları

nın kırılması, dökülmesi halinde almma
sı gerekli tedbirler, 

Bütün tehlikelere karş1 tedbirleri kap
sayan bir uyarı yazısı veya tehlikeli 
maddelerin Güvenlik bilgi formları(Sa
fety data sheet) taşıtın şöför mahallinde 
bulundurulacaktır. 

Tehlikeli madde taşıtları meskün yer
lerden en çok 25km /saa t, meskün 

yerler dışında en çok SOkm/ saat hızla 
seyretmek zorundadır .. 

Tehlikeli madde taşıyacak taşıt sürü
cüleri, tehlikeli maddeferin taşınmasına 
dair eğitim gördüğünü belirten"Tehlike
li Kimyasal Madde Taşıyıcı Belgesi" ne 
haiz olması gerekir. 
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Yapılarda Yangın Onleme, 
Söndürme Sistemleri ve Yangın Tesisatı 
Prof. Dr. M. Osman !SIKAN, 
Arş. Grv. A. Talat İNAN, Arş. Grv. Baki KÖSE 

1.Giriş 
Hızlı kentleşme ve şehirleri büyük 

göç artışına paralel olarak şehirlerde 
hızlı bir yapılasma süreci başlamış ve 
yüksek katlı binaların sayısı da artmış
tır. Şehirlere göç eden insanlarda imar 
anlayışının zayıf olması ve rant peşin
de olan kişiler yüzünden çarpık yerle
şim alanlan oluşmuştur. Bina imar pla
nına uymayan yapılar diğer mekanik 
problemlerinin yanısıra yangın prob
leıı1lerinide oluşturmuştur. Herhangi 
bir yangın anında itfaiyenin yangına 
müdahalesi trafik sıklığı ve dar sokak
lar nedeni ile gecikmekte olup bazen
de imkansJz hale gelmektedir. Bu du
rumlarda da yangınla mücadele orada
kilerin yetersiz müdahalesi ile olmakta 
bu gibi binalar adeta kaderine bırakıl
maktadır. Böyle durumlarda yangın 
riski artmakta ve büyük can ve mal ka
yıpları meydana gelmektedir. 

istenmeden meydana gelen ve kont
rolümüz dışında olan, yanıcı madde, 
ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle 
oluşan lrndiseye "yangı .n" diyoruz. 
Yangın deyince aklımıza hemen sön
dürme olayı gelmektedir. Oysa yangın 
hadisesi olmadan önce yangın güven
lik önlemlerinin alınması gerekmekte
dir. Bunun içinde ilgili meslek kuru
luşları kendi alanlarına giren yangın 
güvenlik önlemleri i1e ilgili teknolojik 
gelişmeleri takip etmek durumunda
dır. 

Biziım bu yazımızda da bina yangın 
önlemleri, söndürme sistemleri ve do· 
nahlan ile yangın tesisatı konusunu 
ele alacağız. 
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2. BİNA YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Yapılarda yangından korunma ve bina yangın 
güvenliği konusunda almması gereken önlemler 
ve uyulması zorunlu olan şartları iki kısımda in
celeyebj]jriz. 

Bunlar: 
1. Pasif Yangın Güvenlik Qnlerolerj 
2. Aktif Yangın Güvenlik ünlemleri 
Her iki güvenlik önleminin amacı da yangın 

riskini azaltmak ve gelişip yayılmalarını önl e
mektir. Bmm gerçekleştirlrken mimari aşamadan 
itibaren bina yapısını tayin ve yapı konstrüksiyo
ııunu yangın donanımına göre Y,?tpmak gerekirL3] 

2.1. Pasif Yangm Güvenlik Onlemled 
Pasif yangm güvenlik ön)eınleri alınırsa yangı

nın genişlemesi yavaş olur. Insanların yangın ma
hall.ınden kolay ve yangınm verdiği za rar az olur. 

Imar plan1r;ın hazırlantrken su kaynaklarının 
düşünülmesi, Itfaiye'nin yaklaşma yolla rı ve giriş 
yolları belirlenmelidir. Bına içinin yavaşlatılması 
ıçin kompartımanların oluşturulması, toplı.:ıma 
açık yar.ılarda özel ön1emler düşünülmelidir. Ileri 
ülkelcrac olduğu gibi kapıların önünde itfaiye'ye 
direkt olarak haber veren d iyafon tertibatı olmalı
d ır. Sitelerde koruma, kurtarma ve söndürme 
maksatlı ekip bulundurulmalıdır. Binada yangın 
kaçışı için gerekli işaretlerin bulunması, binalaruı 
kapılarııun gerekli standarda uygun olarak yapıl
ması, 5 katı aşan ve 20 daireden fazla olan yapı
larda yangın merdiveni bulundurulması ve bu 
!nerdivenferin b etonarme olması gerekmektedir. 
itfa iye gelinceye kadar 90 dakika içerisinçl.e cmni
yeth bir yangın sığınağı yapılmalıdır. Özellikle 
yüksek katlı binalarda yangın alarm ve uyan sis
temlerinin bulundurulması ve binalara yangın si
gortası zorunluluğu getirilmelid ir. Belirtilen pasif 
onlemler yeterli cfeğilse aktif önl emlerin etkınliği 
zayıf olacaktrr. .. 

2.2 Aktif Yangın Güvenlik ünlemleri 
Yapılarda r.angın yönünden a lınacak aktif 

yangın güvenlık öıuemlcri, genellikle yangın baş
langıçlarını anında etrafa siyaret etmeden yangını 
lokalize etmeye, kurtarma ve mücadele faliyetle
ri ni kolaylaştırmaya, sakinleri güvenle r,apı ve 
bölmelerden boşaltmaya veya yangını bı.inyesel 
olarak söndürmeye dönük ~eşitli çozüm ve giri
şimlerin tümünü içerir bu ünlemleri iki ana bö
lümde inceleyebil iriz.[3] 
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2.2.1. EJektrikli Yangın Bulma ve Anında Ha-

ber Alma Imkanlan 
- Yapı içi gözetme servisi 
- Otomatik yangm bulma servisi 
- Yangtn haber veren cihazlar 
2.2.2. Mekanik Yangın Söndürme İmkanları 
- Yangın dolap-hortu m sistemi (içerde) 
- Hidrantlar (dışarda) 
- Otomatik yada elle çalışır sabit yangın söndü-

rücüler 
- f'ortatif-taşınabifü söndürücüler 
- Tlk müdahale araçları 
- Hava kanallarında yangın damperleri 
- Hava ile oluşturulan basınçlı kaçış bölgeleri 

3.YANGIN SÖNDÜRME 
DONATILARI 

3.1. Yangın Dolabı 
Elle çalıştırılan tesisa tta ''yangın dolabı" kulla

nılır . Yan~ın dolabı 60x70x16 cm boyutlarında, 
içind e b\f ya ngın musluğu (köşeli va na), 
lOkgf/cm basınca dayanabi1en keten hortumu, 
hortumu11 ucuna bağlamntş fiskiyesi (lans) bulu
nan yangın dolabı şekil l 'de görülITtektedir[1 ] 

' ı:: 

dolabın darlnll{JI : 160 

Şekil 1 yangın dolabı 

Yangın dolapları, yangın anında kolay ulaşıla
bilen yerlere (merdiven başlan, koddor vb.) mus
luğu yerden 1.60-70m yükseğe gelecek şekilde ko
mi'lurlar . Yerleri hortumun uzunluğuna göre ve 
yapının her noktası.na. en çok 6m kalıncaya kadar 
hortumun erişebilmesi gereği göz öniinde tutula
rak belirlenir. Dolabın l<apağında havalandırma 
d elikler i ve yarışın yazısı bulunmalıdır. Şebeke 
bağlantısı 50 mm 0 dir Bir yangın dolabından alı
nan su verdisinin 12 m3 /h olacağı genellikle aym 
anda iki adet yangın musluğunun çalışacağı ön 
görülür. Yapl 1çeris ine sprinl<ler sis temi olmadığı 
a urumlarda aua boruların 

2 yangın dolabı için NW 50 mın 0 
3 yangın dolabı için NW 65 mm 0 
4 ve cfaha çok için NW 80 mm 0 

olarak çaplandınlması tavsiye edilir. 
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Otomatik sistemlerde serpici yada fıskiye ola
rak bilinen ~rinkler kullanı1tr. Sprinkler sis temi 
gerekli olduğu durumlaı·da, boruların çapları, ge
reksinim duyulan su miktarına göre yapılir. 

3.2. Yeraltı Hidrantları (DIN3221, TS2821) 
Bağlanh çapı: 80 mm, ventiJ çapı: 70 mm 
Yara rları: Montajı daha kolay, trafiğe engel de-

ğil, trafik nedeni ile zarar görme tehlikesi y ok. 
Sakıncaları: Gece ve kar altında yerim bulmak 

zor, ycrüstü hidrantlarına göre kapasiteleri düşük, 
yer hareketleri ve don nea eni ile zarar görme ve 
çamurla dolma tehlikesine uğrar. (Şekil 2) 

3.3 Yeriistii Hidrantları (DiN 3221, TS 2821) 
Bağlantı ve ventil çapı : lOOmm. 
Yararları: Hizmete daha çabuk hazır olması, 

daha yüksek kapasite, yer hareketlerine karşı da
ha güvenli. 

Sakıncaları: Maliyeti yeraltı hidrantlarına naza
ran daha yüksek. Yaklaşık olarak 3 katlıdır. Tra
fikten etkilenme ve trafiğe engel olma durumu 
vard ır. Kar tabakalarının kalın olduğu y rlerde 
ycrüstü hidrantlan tercil1 edilmelidir. [Şekil3) 

Mı\çııbu~ll 

or .. ml 

Şekil 2. Yeraltı Hidrantları Şekil 3. Yerüstii Hidrantlan 

3.4. Motopomplar 
Şebeke basıncının düşük olduğu durumlarda, 

motopomp kullanmak gereklidir. Bu araç, yangın
larda yangın mahalline b_idrant, dere, kuyu, su de
posu, denız gibi su kaynaklarından su sevkiya tı
nın sağlanması için kullanıldığı gibi, yağmur sula
rının bashğı konut ve işyerlerinın bodrumuna ta
şan suyın1 çekilmesi için kullanılır.Motopomp ara
cının pompas1 iki kademeli olarak dizayn edilme
li, normal basınçta iki fan, yüksek basınçta üç fan 
çalışmalıdır. Yüksek basınç kıs1111 normal basınç 
kısmından beslenmelidir. Pompa çalışması d urdu-



rulmadan pompanın gerekli kumandası r,a pılarak 
normal basınçtan yü l<sek basınca geçebılmclidir. 
Yüksek basınçta ilk müdahale donanımında az su 
harcayarak etkin bir şekilde yangına müdahale et
mek mümkün olma lıdtr. Boğul< iklim li yerle rd e 
pompa araç motorw1Un soğutma sistemine özel 
bir devre ile bağlı bul unmalıdır. K ışın pompanın 
donması yazında motorun aşın ısı yapması önem
lidir. 

Pompanın gövd si, fanları ve fan yatakları de
niz suyuna dayanıklı hafif metal alaşımından ve
ya bronz malzem eden, mili ise paslanmaz çelikten 
i'apılma ltdır. Pompa aracm tankından emiş yaptı
gında 10 bar basınçta dakikada 3000 li tre, 8 barba
sınçta en az 2800 litre su eıniş yapılmalıdll'. Pom
panın emiş verimi hiç bi r zaman %85'in altın a 
clüşmemelidir (Şekil 4) 

Şekil 4. Motopomp 

H afif alaşımdan yapılmış, çabuk bağlanabilir 
ek konımalarla donatılm ış oşağıdaki çizel gede bu
lunan hortumlar kullruıılır. 

Hort_!!m türii Boru '!Pi Kullanm'!_y~ri 

A 110ınm 0 Emme hortumu 

B 75 mm 0 Basma hortumu 

c 52 mm 0 Ta li basına hortumu 

D 25 mm o Büro veya otel tiirü 

yangın söndürme 

hortumu 

4. YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER 

Söndürme maddelerinin kullanılmasında, ya n
gu'. tii~0neyygı.ı n o.l~ra~ k_~ıll a_nı1"1ca k söndürı.icü
fcrın sondurme etkısı buyüktur. Istenen soğutma 
ve söndürme etkisinin yanı sıra istenmeyen etkile
ride görülebilir. Bunlar korozyon, zehirleme, atık 
bırakma, tıkanma, kullanım zorluğu ve reaksiyo-
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na girerek malzemeyi bozma gibi etkilerdir ve bu 
etkilerin minimum seviyede olması istenir. [4] 

Yangın söndürü cüleri sulu, köpüklü, kuru 
kirnyasal tozlu, kuru tozlu, co2 ve halojel'lli ol
mak üzere s ı nıflar\dırmak mümkundür. 

4.1. Sulu Yangın Söndürücüler 
Yangını sıcaklığı azaltarak söndürür. Çevreye 

direkt olarak zara rı yoktm. Kimyasal yangınla rda 
dolaylı olarak büyük zararlara sebebiyet verebilir. 
Temuıi kolay, en çok kullanılan, ucuz ve yüksek 
soğutma etkisine sahip olan söndürücülerdir. Yü
zeyi örtme ve absorblama etkisi vard ır. Donma 
özelliğinin olması nedeni ile 4°C'nin altındaki ma
hallerôe kullan.ılmama lıdır. Ancak antifriz çözelti· 
!eri kullamlarak soğuk or tamlarda da kullanılabi
lir. Bu gibi durumlarda bazı antifriz çözeltileriıı 
malzemeler üzerinde korozyon ve aşınma yaptık· 
la rı unutulmamalıdır. Adi yangınlar en geniş kul
lanıııa alanlarıdır. Sıvı yangınfannda etl<:ili olma
dığı i çiı1 ku llanılmaz ha tta yangınl an genişlettiği 
biflnmekted ir. Sonuçta su lu söndürücürer bina ko
rumad;ı ideal oldukla rı halde kimyevi sıvı yangın· 
!arda kullanılmaz. 

4.2. Kö üklü Söndürücüler 
Köpükhi yangın söndürücü lerinin en yaygın 

olanları AFF (Agucous Film Forming Foarrı ) ve 
FFFP (Filrn Ffluoroprotesin Foam). Bunlar genleş
me oranlarına göre 1< ndı ara larında sınıflandı rılır. 
Yanıcı maddeyi ısı ve ısı ve oksijenden ayırarak 
söndfüür. Elektrik iletkenliklerinin olması, malze
melere zarar verebilmesi, atık bırakması ve çok 
yönlü yangınlara cevap vermemesi arzu edilme
yen özellikleri.dh. Buna karşı y. üzey~angınlannda 
etkilidirler. Karışımda su kuil<ınıld ı için 4°C'den 
daha düşük mahallerde tutulmama ıdır. Köpüklü 
söndürücüler, alevlenebilcn s ıvı la r ve basınçlı 
gi\zların söndürülmesine uygun değillerdir. 

4.3. C02 Söndürücüler 
Yan~ını, ortamdaki oksijen oranını aza ltarak 

söndürur. Kapalı hacimli yangınlarda C02'nin ba
zı istenilmeyen etkileri, mevcu ttur. Yangın yüksek 
bir yerde baş larsa, havadan nl1ır bir gaz olnn C02 
bu yangını söndürmeyebilir. Atmosferde var olan 
bir gaz olduğundan dolayı doğaya zarar vermez. 
Boğma ve oğutma özel ligine sahiptir. Reaksiyona 
ginn z. Beyaz kar bulutu şeklindedir. Temiz olup 
artık bırakmaz. Adi yüzey yangınlarında, bazı pa· 
ha lı ve özell iği bozulan malzemelerin söndürül
mesinde kullanılır. Söndürme mahallin in insanlar 
tara fından tcrked ilmesi sağlamalıdır. Yakın mü
dahale ve otomatik sis tem lerde uygundur. Hasa r 
yapmaz. Bu yüzden elektrik yangınlarında uygun 
söndürücüd tir. 

4.4. Kuru Tozlu Söndürücüler 
Bunlar soğutma, ısı yayma ve boğma özelliği 

olan ve genelde m eta l yangınlarınd a kullanılan 
özel am<ıçlı söndürücülerdir. Sodyum klorid, ba
kı r veya grafit tozları sayılabilir . Sıcak veya soğuk 
ortam.larda kullanılabi lir. 

4.5 Kuru Kimyasal Toz Söndürücüleri 
Bunlar öz l amaçlı ve çok amaçlı imal edilmiş 

bir çok türü olan söndürücülerdir. En çok bilinen 
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özelliği zincir reaksiyonları kırması ve boğma et
kisidir. Yi.i zeyi örtme ve boğma e tk iside vardı r. 
Çok amaçlı olarakta kullanılabilir. Özellikle yana
bilir sıvı ve gazların söndürlilmesinde kullanıl
makla birlikte adi yan~ınlarda ve elektrik yangın
larında da kull.anılabilır. Bu söndürücülerin suyla 
veya nemle temas etmeleri gerekir. Aksi durum· 
larda fonksiyonunu yitirebilir. Ancak söndürme 
işlemi sırasında su ile temas ettirilebilir. Rüzgar ve 
hava akımlarından daha az oranda etk ilenirler. 

4.6. Halon Gazlı Söndürücüleı: 
H alojenli söndürücüler genellikle Halan 1211 

(Brom chloloro difluoro methane) yada halon J301 
(Broma Lrifluoro meha ne) kanşım ı içerirler. Ozel
likle zincir reaksiyonlarını kırmak, kısmen soğut· 
ma ve boğma etk isine sahip bir söndürücüdür. 
Kapalı a lanlardaki yangınlarda halojenli soğutucu 
kulanırken soğutmaya dikka t edilmelidir. l3u tir, 
söndürücüler geride artık bı rakmazlar ve korozıf 
etkileri yok tur. C02'yc nazaran iki kat d aha fazla 
söndürme etkisine sahiptir. Ozon taba kasma etkisi 
dolayısıyla son zamanlarda kullaıumı sınırlandı· 
nlmıştır. 

Yangın sınıflarına göre yangın söndürücüler 
tablo 1' de gösterilmiştiT[Sl 

Tablo 1. Yangın sınıfına göre kulanıl.rn yangı n söndürücüler 

Katı yaıucılar Çok iyi 
Sıvı yamcılar ~yi değil 
Gaz yaıncıl:ır iyi değil 
Metal yamcı Tehlikeli 
Elektrik yangınları İyi deği l 

Çok iyi 
Çok iyi 
Çok iyi 
iyi değil 
Ancak iyi 

5. YANGIN TESİSATI 

iyi değil 
Çok iyi 
Çok iyi 
Tehlikeli 
Çok iyi 

Yangın tesisatı, itfaiye &elinceye kadar yangın 
mahallinde bulunan kişilerm. yangına ınüdahafesi 
içiıt, küçük yangınları söı1dürmek ve i tfaiye ~eldi
ğinde d e ona yardımcı olacak i mk~nları saglama 
görevi yapar. Merkezi su besleme sistemleri, yaln· 
ız içme ve kulla ımıa suyu sağlamaya değil, aynı 
zamanda yangı ndan korunma yad a 11izm et eder
ler. Nüfusu W 000 kişiden fazla olan yerleşim böl
gelerinde yangından korunma, ana boruların, su 
depolarının ve mekanik tesisa tın dizaynında 
önemli rol oynamazlar, çünkü yangm söndürme
de kullanılacak su verdisi içme ve I<ullanma suyu 
verdisinin altında kalır, bu nedenle şebekeye yan
lızca yangın hidrantları eklenir. Hidrantların üze· 
rinde bulunduğu boru devreleri için uygun çaplar 
seçilir. 

Buna karşılık, küçük yerleşim bölgelerinde, su 
d.epos~ı ~e .boru ağı yangın ~ön.~ü.rm~ suy~ v.~rdi
sırn gozonune alarak yeterlı buyuklukte olçulen· 
d irilmelidir. 

YAngın tesisatı elle çalı ştırıla n ve otomatik ol· 

ınak üzere iki ana gruba ayrılır. Kuru yad a ıslak 
olarak tasanmlanabılir. Özellikle donm a tehlikesi
nin bulunduğu yerlerde kuru sistem tercfü edilir. 
Yangın tesisatı su tesisatından ayrı olarak, demir 
yad a galvanizli boru kullanı larak yapılır. Bom la· 
nrı olabildiğince düz ve kısa olmasına dikkat edil
melidir. 

Elle çalıştmlan yangın tesisa tı dağıtım ana bo
rusu, yang_ın kolonu ve yangın dolabından oluşur 
(Şekil 5). :;;eh.it su basıncının yeterli olduğu du
rumlarda, yangın dolapları, yangın anında bile en 
kolay erişebilecek ~erlere (m erdiven sahanlığı) 
döşenen kolona dogrudan bağlanır. Kolonun al
tında yangın tesisatını ayıran ve daima açık du
rumda karması için ınühi.irlenmiş bir vana ve bir 
tersinmez vana bulunur. Vana açık olduğu kolay
ca görülsün d iye yükselen milli türden seçilir ve 
ancak kumanda ettiği tesisa t işe ya ramaz hale gel
diği yada bakım onarım durumlarında kapatılabi
lir. En üs tte de borudaki havanın boşaltılmasını 
sağlayan bir otomatik havalık vardır. Bu havalık 
gerektiğinde tesisa ttaki suyun boşal tılmasını ko· 
foylaşbnr. [2] . _ . . .... . 

Çok iyi 
Çok iyi 
Çok iyi 
Tehlikeli 
İyi değil 

> 

Şekil 5. Şehir Su Tesisatına Doğrudan Bağ
lanmış ve Yangın Dolapları Merdiven Kat Sa
hanlığına Konulmuş Bulunan Yangın Tesisa tı 
(ıslak sistem) 

Sekil 6'da kuru sis tem bir yangın tesisatı görül
mektedir. Tesisatta su, yapının ô.ışında bulunan 
ikili ağızdan basılacaktır. Tesisa tın en alçak nokta
larına 'birer boşa tına musluğu konulmuştur. 

Elle çalışan bir başka yan
gın tesisa tına örnek şekil 
7' d e gösterilmiştir. Tesi
satta su hem üst depodan 
hemde ikili ağızdan bası· 
labilmektedir. Su deposu-

ŞekH 6. Yangın Do
lapları Merdiven Kat Sa
hanlıkla.nna Konulmuş 
Bulunan YangınTesisatı 
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nun yarısı yangın tesisatına aY.:rtl:1:nı.~tır . Depo hac
mi hesaplanırken bu durum goz onw1dc bulundu
rulmalıdır. 

....... ... . ,.. .. ,..~ ... ı. ,... .. 
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Şekil 7. Üst Depodan Beslenen Yangın Tesisatı 

Yangın tesisatına suyun doğrudan şehir boru
sudan ve ikili ağızdan verild i&l durumlarda yapı
lacak bağlanh şel<il 8'de gösterilmiştir. 

Ell e ça lış tırılan 
xangın tesisatın
d a , b oru ça pları 
b asit bir şeki ld e 
tayin ed ilir. Yan
gın kolonlarında 4 
l<a ta kadar o la n 
ya pıla rd a 2" (50 

-w, ..... ... ................. -. 

Şekil 8. Ağızdan Su Basılan 
Islak Yangın Tesisatında Bo
ru Bağlantı Şeması 

mm), 6 kata kadar 
olan yap1larda 65-
100 mm (2 1/2"-
4"), d aha yüksek 
o lanla rda da 150 
mm (6") çapta bo
ru seçilir. 

Sprinkler ya da serpiciler tavana yakın ya da 
tavan içine döşenmiş ooru tesisatına bağlanırlar 
Şekil (9-10). Boru tesisa tında sprinkler bır sırada 
(düz) yerleş_tiri l eceği gibi.' .birbirlerinin aralarına 
gelecek şekıldc koı:ıu1abılırler . ~ranş?"anla r ve 
sprinkler arasmdakı uzaklık sprınklerın koruma 
alanına bağlıdır. Koruma alanfan, aralarında ölü 
alanlar kalinaması için kısmen üst üste çakışacak 
şekilde düzenle!1ir· Boru tesisatın~n tasarıınlan!11.a
sında sprinklerın koruma a laJ'\ı ılc yapının kırış, 
duvar gibi bölümlerinin getireceğı sınırlamalar 
dikkate alınır. 

O tomatik yangın tesisatında te~isatın !<urulu.ş 
ve ölçülendirilınesinde yapımn dah_ıl oldugu tehlı
ke sınıfı önemli rol oynar. Otomatık çalışan kuru 
sistemlerde borulara suyun yangın başlamasından 
hemen sonra dolması beklenir. Bu nedenle de ıs
lak sist.emlere g~_re yangını.n s~ndürülmesinc b~ 
süre daha geç mudahale edılmış olur. Borular, bır 
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Şekil 9. Sprinklerin Bir Sırada Yerleşti
rildiği Yangın Tesisatı 

istisnası hariç, basinçh hava ile dolu bulunur. Scr
picinin gerdirme parçasının erimesi ile hava kaça
cağından tesisatta1d hava basıncı düşer ve otoma
tik su vanası kendiliğinden açılarak suyun tesisata 
akması sağlanır. Genel olarak her hacim için geliş 
ana borusu üzerine bir otomatik vana konulmalt
dır. ~ııcak serpici sayısı 600'ü (yada verdi 11350 
1/ dak.'yı) aşıyorsa, bır hacmede döşenmiş bulun
sa, tesisatın iki yada daha fazla kısma bölünmesi 
ve herbiri üzerine ayrı biı- vana konulması doğru 
olur. Otomatik vana dondan korunmuş, kolay eri
şilebilen ve dene tledi$i serpici sistemine mümkün 
olduğu kadar yakın bır yere konulmalıdır. 

Kuru sistemde, boruları dolduran havanın ba
sıncı oto!'ratik vanayı çalışhracak basınçtan 0.8-1.4 
Kgf/cm2 kadar yüksek olur- Tesisata hava basa
ca1< kom:eresör, en g ç 30 dakikada 2.8 Kgf/cm2 

basınç saglayabilecel<: kapasitede olmalıdır. 

F j 
r-Lill_.,_ 

- tl 

.. 
Şekil 10. Sprinklerin Birbirinin Aralı~ına Gele
cek Şekilde Yerleştirildiği Yangın Tesısatı 

6. SONUÇ 

Binaların mimari, statik, mekanik ve elektrik 
yönünden yangıı:ı fütimali göz önüı1de b~l1;1ndu: 
rularak yönetmelıklere uygu olarak yerleştirilmesı 
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zorunluluğurıa uyulup kaçak yapılaşma ve gelişi 
güzel yerleşme denetim altına alınmalıdır. Yangın 
riski her zaman olacağından yangın çıkmadan on
cc gerekli önlemleri armak ve çıkması durumunda 
ise buna hazırlıklı olmak gerekir: Yangın1 iyi tanı
mak ve uygurı söndürücülerle erken müdahale et
mek daha az can ve mala zarar vermektedir. Bu
nun için yangın güvenlik önlemlerini ve sistemle
rini iyi bilmek ve yapılan yangın teknik şarh1ame
lerine uygun olarak projelenairmek gerekmekte
dir. 
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Çıkıklarda İlk Yardım 
Bir eklemi oluşturan kemiklerden bir veya hepsinin birbiri üzerinde yer değiştirerek 

normal eklem ilişkisinin değişmesine "ÇIKIK" denir. 

Çıkık ile eklem kapsülü denen eklenti çevreleyen 
zar bağları da yırtılabilir. Bu ise sık sık çıkıklara, bur
kulmalara yol açar. Çıkık olan eklemde ağn şişlik ha
reket sınırlılı~ı va rdır. Çıkık eklemi bükme ile ekle
min tekrar esl<i çıkık durumuna geldiği görülür. 

Çıkık olan eklemi yerine koymaya çalışmayınız. 
Kırıkta olduğu gibi çıkık eklemi tesbit ediniz. 
Çıkıktan şüphel endiğiniz zam a n e klemde ve 

onun yanındaki kemiklerde kuığın eklem bağında 
yırtığın da olabileceğini unutmayınız. 

Çıkık eklem üzerine yarım saat havluya sarılı buz 
torbasm.a koyunuz. 

Kalp seviyesinin üzerinde tutunuz. 
Ortopedi ve travmatoloji kliniğine gidiniz. 

Bir eklem etrafındaki bağların, eklem kapsülü ve 
diğer yumuşak doku yapılarının; eklemin normal 
hareket genişliğinin ötesinde zorlanmasına "BUR
KULMA" denir. Eklemde şişlik, ağrı morluk olur. 13u 
yapılar normalde fa zla gerilebilir. Hatta yırtılabilir. 
Hareketle r ağrılıdır. 

Burkulmuş eklemi hareket ettirmeyiniz. 
O eklem .üzerine yarım saat havluya sa rılı buz 

torbası koyunuz. 
Burkulmuş ayağınızın ü zerine basmayuuz. Kol

tuk değneği kullanmız. 
Burkulmuş ayağınızın altına 4-5 yastık koyarak 

kalp seviyesinin üzerine kaldmnız. Burkulmuş yeri
nizi sarkıtmayınız. Şişlik, kanama ve ağrı olabilir. 

Burkulma kolunuzda ise kolunuz kalp seviyesi 
üzerinde olacak şekilde tülbentle kolunuzu boynu
nuza asınız. 

Kesinlikle sıcak havlu ya da termofor uygulama-
ymız. Şişliğin artmasına yol açarsınız. 
Oğuşturrnayınız. O ekleıninizi dinlendiriniz. 
Elastik sargı ile sıkmayacak şekilde sarınız. 
Parmaklarınızı oynatarak kaslarınızı çalıştırınız. 

Böylece kasların pompalayıcı etkisi ile şişliğin azla· 
masına çalışınız. 

Her burkulmanın altından bir kırık çıkık ya da 
eklem bağı yırtığı çıkabileceğini unutmayınız. 

~f 5e~~A.RirTXIil1J'81frıt~XYiB1IM 
Bir ya da birkaç grubunda birdenbire ve is tenti

miz dışında olan kısa ya da u zun süreli kasılma 
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kramp o larak tarif edilir. Zorlu antreman yorgunluk 
ya da tuz kaybı kramplara yol açabileceği gibi hiç bir 
neden olmadan da gece uykuda olabilir. 

En çok ayak ve baldır kaslarında olur. Bazen 10 
dakika kadar devam edebilir. Yaşlı kişiler, hamileler, 
şeker hastalığı olan damar hastalığı olan hastalarda 
daha sıklıkla görülür. Suni böbrek tedavisi görenler
de de ağrılı kramplara kaslardaki oksijen miktarının 
yetersizliği yol açmaktadır. Kanda kalsiyum azalma
sı tetani Ciencn kramplarla kend ini gösteren önemli ' 
dur~lar meydana getirir. 

Ishal, kusma ya aa terleme basıncının yüksek ol
ması kanda potasyum miktannıfi: düşük olması da 
kas kramplarına ortam hazırlar. Haçlarda krampla
rın ortaya çıkmasında kolaylık yarahrlar. 

Kişiyi sakin olarak yatınnız. 
Bir elinizle kramp girntiş ayak ucundan tutup yu· 

karı dolı;ru bükerek normal durumuna getirmeye ça· 
lışııuz. biğer elinizle bald ır kısmına hafifçe bastırı
nız. 

Eğer yüzüyorsanı_z sırt üzeri yatarak dhüenjniz. 
Sırt üzeri yüzerek karaya çıkmaya ça lışın ız. 
Kramp girmiş kasın bir kaç yerini çimdikleyiniz. 
Elinizin kenarı ile kramp girmiş kasın üzerine ha· 

fifçe vurunuz. 
El ayası ile kramp girmiş kası ovuşturunuz. 
Kramp girmiş kasın üzerine havluya sarılmış ter

mofor koyarak sıcak uygulayııuz. Bundan sonra tek
rar masaj yapınız. 

Krampa neden fazla sıcak sonucu su ve tuz kay
bı olabilir. 1 litre su ya da ayrana 1 çeyrek çay kaşığı 
kadar tuz koyarak karıştırıp içiriniz. 

Her an kramp girebileceği olasılığını düşünerek 
denizde yalnız olarak uzağa açılmaymız. 

Kesinlikle alkol almış olarak denize girmeyiniz. 
Kramp geçtikten sonra kramp giren ayak ve bal· 

dır kaslarınızı geriniz. 

i 1 

1 .~, 1 • • 

' '{ '. L ' ~ ' 

~ . 

Vücudun bir yerine örneğin; kol ya da bacağa 
ağır bir cisim düştüğü ya da çarptığı zaman d eri ve 
altındaki dokular, kaslar ezilir. Yırtılabilir, kanama 
şişlik olur. 

Elastik sargı sarıp o yerinizi yüksekte tutunuz. 
O bölgeye buz uygulaymız. 
O bölgenizi dinlendiriniz. 
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Zehirli maddelerin vücuda girmesi sonucu ortaya 
çıkan duruma ZEHIRLENME denir. 

Zehirlenme Şekiller.i : 
Ağtz yolu ile; 
Gıda zehirlenmeleri 
İlaçlarla olan zchirleımlcler 
Kimyasal madde ile zehirlenmeler 
Alkol zehirlenmeleri 
Solunum Yolu ile; 
Karbonmonoksit zehirlenmeleri, 
Diğer zehirli gazlarla olan zehirlenmeler, 
Deri Yolu ile; 
Zehi rli gazlar 
Böcek öldürücü ilaçlarla olan zehirlenmeler 
Diğc.r klıp.yas~ maddelerle olan zehirlenmeler. 
BELIRTfLERI: 
Ağızda yanına, özel tat, yutkunma zorluğu, ·bu

lantt, 1<usma, karın ağrısı, karın kampı, ishal, halsiz
lik, baş ağrısı, baş dönmesi ve terleme. 

Şuurda değişik derecelerde bozukluk. 
Solunum ve dolaşımda değişik derecelerde bo-

7.1.ıkluk hatta durma. 
Önemli durumlarda idrar miktarı azhğı hatta hiç 

idrar çıkmayabilir . 
Görmede bozukluk, nab ızd a zayıflama, gözbe

beklerinde küçülme, kan basıncınçla düşme ve hava-

leler olabilir. 
- Hayvan ısırma ve sokmaları dışında mey-

dana gelen zehirlenmelerde ANA KURALLAR; 
Ze11iri vücut dışına atmak. 
Vücut içindeki zehiri zararsız hale getirmek. 
Sulandırmak. 
Zehirlenen kişinin etrafında ilaç kutusu tablet 

veya kusmuğu gibi cisimlerin saptanması, kesin 
tedavide önemli olacağındaı:ı. saklanmalıd ır. 

ŞUURU KAYBOLMUŞ iSE: 
Yan yatırılır. 
Baş ve boyun arkaya çevrilir, soluk yolu açılır. 
Alt çene ve dil öne çekilir. 
Gerekirse ağızdan ağıza yapny solunwn yapınız. 
Kalp durmuşsa kalp masajı uygulayınız. 
J Iastaneye gö~1dcrinjz. 
ŞUURU YE1UNDE ISE: 
Su veya süt içerek zehiri sulandırınız, maden 

suyu gaz yaptığı için vermeyiniz. 
Kusturarak mide içindekileri boşaltınız. 
Hasta şuursuz ise, 
Zehir, eğer asit gibi yakıcı özellikte ise 
Yı.ıtı.ılan zehircfe, gaz ya da petrold e n eld e 

edilen maddeler var ise KUSTURMA YINlZ. 
Aldığınız önlemlerle kusamıyo rsa bekleyerek 

zaman kaybetmeyiniz. 
Deriye zehi rli maddeler bulaşmışsa e lbiseyi 

hemen çıkarını z. 
Hastaneye gönderiniz. 

6 ERCALIK 
SI<iOKfA AR:\CIIJ(;J :\.~ 

HIRSIZLIK, YANGIN, ARABANIZIN HASAR GÖRMESİ, SU BASMASI, 
CAM KIRILMASI DEPREM, TERÖR, SAGLİK SİGORTASI, YILLIK 

YAŞAM İLE İLGİLİ SİGORTA FERDİ KAZA SİGORTASI, 
YATIRIMLI HAYAT SİGORTASI 

• • 
TAM YETKiLi 
A. ACENTESİ 

. *MERKEZ ~İGORTA *İSVİÇ~E SİGORTA 
ISVIÇRE SAGLIK ve YAŞAM SiGORTALARI 

Adres.Efeler Sokak No: 1 Şenlikkqy (Şenlikköy Polis Karakolu Arkası) 
Florya - ISTANBUL 

Tel: (O 212) 663 20 65 - (O 212) 663 22 25 - Fax: (O 212) 663 18 86 
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Ornıan Yangınları ve Gençlik 
Hayri BERK 
Orman Bakanlığı Müsteşarı 

Dünyamız varolduğundan bu yana de
virler boyunca değişik evreler geçirmiştir. 
30 milyon yıl önce dünyanın belki de he
men hem~n tamamı yemyeşil ormanlarla 
kaplıydı. insanlar, ateşin keşfinden sonra 
ev yapmak yahut tarım alanı açmak için, 
önce az olmak üzere ormanları yaktılar. 
Giderek bu sahalar büyüdü ve çöller oluş
tu. Bugün ormanlar, kuzey ülkeler, dağlık 
bölgeler ve yağışça zengin yörelerde kal
mışlardrr. 

Dünya nufüsunun artarak devam etti
ği, sanayileşmen in geliştiği, buna karş1lık 
kara ları ve denizleri artmayacak olan 
dünyamızda çevre ve çevre sağlığı günü
müzün en önemli problemi haline gelmiş
tir. Çevre denince temiz hava, temiz su ve 
denizler ilk akla gelenler. Temiz hava ve 
temiz sular ise ormanlarla iç içe girmiş 
kavramlardır. Bugün denizlerin yanında 
hatta denizlerden de önce ormanlar, çevre 
sağlığı ve çevre temizliğinde birinci dere
cede rol oynayabilecek unsurlardır. Kısaca 
sağlıklı bir çevre ve temiz bir dünya için 
havayı temizleyen, suları arındıran or
manlar çok önemlidirler. Dünyamızın or
man varlığı 4.320.500.000 hektardır. Bu 
miktar dünya kara· a lan larının % 
32.3'üne tekabül eder. Söz konusu bu or
man alanı da günden güne çok çeşitli et
kenlerle (şehirleşme, tarla açma, baraj 
yapma, erozyon, orman yangınları, fab
rika sahaları vb.) hızlı bir şekilde azalmak
tadır. Sadece orman yangınları ile dün
yada her yıl yaklaşık 4 milyon hektar or
man (dünya orman a lan larının % 01) 
yanmaktadır. 
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ORMAN YANGINLARI 
insa11 yaşamı için vazgeçilmez doğal kaynak

larda n olan ormanların varlığını tehdit ed en fak
törlerin başın,çla hiç kuşkusuz orman yangınları 
gelmektedk Ulkemizdc özellikle Akdeniz iklimi
nin hakim olduğu bölgelerimizde her yı l çok sayı
da orman yangını meyd ana gelmekte ve bu yan
gınlar neticesinde büyük maddi ve manevi .zarar
lar ortaya çıkmaktadır. Yangına hassas bölgelerin 
geniş alanlar kaplad ığı yurdumuzda, orman yan
gınları ile mücadele, ormancılığımızın en önemli 
konusu olmaktadır. 

Orm an yangınları ile mücadeled e, ilk adım 
olarak yangın çıkmasın1 öı1leyici tedbirlerin 
alınması ve yangın çıkmasına sebep olacak un
surların önceden tespit edilerek or tadan kaldı
rılması hususları b ü y ük önem taşımaktadır. 
Yangın çıkmas1 halinde ise, anında duyuru lması, 
mümkün olan en kısa sürede yangı n ma ha lline 
ulaşılması ve il~. müdahalenin süratlc yapılması 
gerekm ektedir. Onemli o lan, yangın sayısından 
ziyade yan an al anın k üçük olmasını sağlamak
h r. Orman yangmlarırnn en az zararla atlatılabil
mesi, yangm mevsimi öncesinde gerekli hazırlık
l arın ve iyi bir organizasyon un yap ılmas ı il e 
mümkündür. Usülüne uygun silv i kültürel mü
dahaleler ve zamanında yapılan kültür bakımları 
ormanların ya•~gınlara karşı hassasiyetini en az 
seviyeye indirmektedir. Ormanlara olan aşın in· 
san baskısının azal tılması ise yangın çık~:ıa ihti 
malini zayıflatmaktadır. Diğer taraftan, Ulke tu
rizminin gelişmesi ve artan rekreasyon ih tiyacı d a 
ormanlarda yangın riskin i önemli ölçüde arttır
maktadır. 

Ormanlanmız ve Yangınlara Karşı 
~assasiyet Dereceleri: 
Ulkcmiz yüzölçümünün 20.2 mi lyon hektarı 

(%26) orman alanıdır. Bu alan içinde 17.500 yerle
şim yerinde 9.1 milyon orman köylüsü, ormanla 
iç içe yaşamaktadır. 

Ormanlarımız yangına karşı hassasiye t du
rumlarına göre (5) bölgeye ayrılmıştı r. Ormanları
mızın yaklaşık (8.6) milyo n Ha. (%43) yangına 
hassas durumdadır. Söz kon.us u ormanlık alan 
hassasiyet derecelerine göre ilk (3) bölgede yer al
maktadır. 
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1. Bölge: Batı Akdeniz, Ege ve Güney Marmara 

Bölgeleri 2.4 _milyon Ha. (%12) 
2. Bölge: Iç Batı Anadolu, Göller Bölgesi, Ku

zey Marmara Bölgeleri 2.2 milyon Ha. (%11) 
3. Bölge: Akdeniz Bölgesi ardı, Ege bölgesi ar

dı, Doğu Akdeniz, Doğu Marmara Bölgeleri, (4) 
milyon Ha. (%20) 

Diğer Ormanlarımız: 
4. Bölge: Batı Karadeniz, İç an.adolu bölgesinin 

batısı ve güneyinde, 
5. Bölge: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu, 

Güı}!'!)'. Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadu:. 
Ulkemizdeki Orman Yangınları: 
Son 10 yıl (1986-1995) ortalamalarına göre i.il

·kemizd e, her yıl (1850) adet yangın çıkmakta ve 
(12.500) Ha . orman alanı yanmakta, her yangın 
başına ortalama (6,8) Ha, yanan orman <1lam işa
bet etmektedir. 

Diğer Ülkelerle Mukayese Edildi
ğinde: 
Ulkemizle aynı iklim kuşağında bulunan Ak

deniz ülkeleri ve diğer ülkelerde yılda ortalama; 
İtalyada 86.400 Ha, Yunanistanda 31.620 Ha., 
Fransada 43.660 Ha, ABD' de 1.834.400 Ha, Kana
da da 2.498.250 Ha. orman alanı yanmakta her 
yangın başına İtalya da 14 hektar, Ytrnanistanda 
34 hektar, Fransa 9 hek tar, ABD de 13.4 hektar, 
Kanada da 23.l hektar, yanan orman a lanı isabet 
etmekt dir. 

Orman Yangını Nedenleri 
Orman yangınları bir kader değildir, ancak 

dünya durdukça ve ormanlar var oldukça yarıgın
lar da mutlaka olacaktır. Orman yangınla ı:mın 
meydana gelmesindeki etkenler çok çeşitlidir. 

Ülkemiz söz konusu olduğunda, çıkan or.ma.n 
yangınlarının % 99 u, insan faktörüne dayalı bu
lunmaktadır. Yangın ların % 5'i ihmal ve dikkat
sizlikten, % 26'sı kasden, % 48'i bilinmeyen sebep
lerct.~n, % l 'i ise yıldırımlardan oluşmaktadır. 

Ulkemizde orman yangınları ile 
mücadelede mevcut durum; 
Yangın afetinin en az zararla atlatılabilmesi, 

alınacak köklü önlemler ve kurulacak iyi bir 
yangın koruma ve savaş organizasyonu ile sağla
nabi!i r. 
Ülkeınizin içinde bulunduğu ekonomik neden

lerle orman yangın larına karşı olması gerektiği ka
dar teçhizatlanamadığımız bir gerçektir. Btına rağ
men sarfedilen olağanüstü gayretler n eticesi, orta
lama olarak yanan saha miktarı olarak aym iklim 
kuşağında bulunan ülkeler ve diğer ülkeler ara.: 
sında en alt seviyede bulunmaktadır. 

Bugün için ormanlarımı z yangınlara karşı 8~3 
kule ve kullibe ile gözetlenmek.te, orman yangın-
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lan ile mücadelede 123.419 km orman yolu, 10846 
km yangın enu'liyet yolu, 5686 km yaı'lgın emniyet 
şeridi, 84 adet su havu zu bulunmakta yangınlarda 
kullanılmak üzere 830 araç, 72 dozer, 58 treyler, 
205 arazöz, 13 helikopter, 18 uçak kullaıulmakta, 

yangınların söndürülmesi için oluşturulan 660 ilk 
müdahale ekibinde ve 89 hazır kuvvet e kibinde 
toplam 17.000 yangın söndürme işçisi çalışmakta
dır. 

Ancak dünyadaki yangm önleme ve mücade
le ile ilgili gelişmeler takip edilmekte ülkemiz 
şartlarına uygun teknik ve teknolojiler transfer 
edilerek uygulamaya aktarılmaktadır. Bwıa pa
ralel olarak orman yangınlarını önleme ve miica
delede hassas bölgelerimiz için 346.S milyon do
larlık bir dış kaynaklı proje uygulamaya konul· 
muştur. 

ORMAN YANGINLARI VE 
GENÇLiK 
Şurası unutulmamalıdır ki Atalarımız orman

larımızı bize miras olarak değil, torunlarımıza 

emanet olaı:ak bu:akmıştır. 
Bu görüş açısından hareketle ormanlarımız ge

lecek nesillere .bırakacağımız en ö,-:ıemli ve haya ti 
doğal kaynaklarımızdan biridir. Ulkerrı izde genç 
nüfusun büyük bir bölüm oluştmduğu d ikkate 
almdığında orman yangınlarının aza ltılmasında 
gı::mçliğin eğitimi ve yangınlara karşı hassasiye ti 
en önemli husu.su teşkil eder. Gençliğin eğitim ve 
yaygın konusunda duya rlı hale getirilmesi için 
yalnız yangın konusu ile direkt ilgili kmumlar de
ğil, diğer tüm Devlet ve özel kuruluşlar da bu ko
nuda alınabilecek her türlü önlemleri uygulayarak 
bu u lusal davaya katılmalıdır. 

Orman yangınları ile ilişkili olarak gençliğe yö
nelik ve gençliğin de içinde bulunacağı önlemleri 
şöyle sıralayabiliri z: 

1. Tüm orman yörelerinde mı:!slek faaliyetlerini 
tanıtıcı ve halkı eğitici afişler ve veciz sözler geliş
tirmek için gençler arasında "Afiş" ve "Veciz Söz
ler" yarışmalan dü:.~enlcnmelidir. 

2.Halkı aydınlatmak ve onlarda orman sevgisi
ni yara tmak amacıyla televizyon, radyo, sinema 
ve video gibi kitle iletişim araçlarında gençlerden 
gençlere programlar düzenlenmelidir. 

3. Halka orman sevgisini aşılamak amacıyla, 
özellikle yangın tehlikesinin fazla olduğu yöreler
deki radyo ve TV istasyonlartnda gençliği hedef 
alan progı:amlar düzenlenmelidir. 

4. Gençler arasında orman sevgisi ve orman 
koruma ile ilgili her türlü film ve tiyatro senaryo
ları, roman, hikaye, resim ve şiir dallarında ya rış
malar açılmalı, ödüller dağıtılmalı ve başarılı eser-



!er halka sunulmalıdır. 

5. Okul ve kışlalarda "orman, orman koruma 
ve özellikle orman yangınları" na yöne]jk eğitime 
ağırlık vermek için gerekli giı·işimlerde bulunul
malıdır. 

6. Genç nüfusa hitap eden gazete ve d rgilerde 
orman yangınları ile ilgili makale ve yazılar yayın
lanmalıdıı·. 

7. Orman yangınları konusunda, gençliği hedef 
alan konferanslar verilmeli ve broşürler dağıtılma
lıdır. 

8. O rman sevgisini genç kuşağa aşılamak için 
okullarda "orman kolları'' kurulmasın a ve "or
man haftas ı" düzenlenmesine gayre t sarfedil
mclidir . Okulların bu faa liyetlerin e o rman 
idarelerince yardımcı olunmalıdu. 

9. Okullarla sık sı k temas kurarak ormancı lı k 
konusunda eğitici konferanslar verilmelidir. Bu 
konfe ranslar renkl i film ve slaytlarla desteklen
melidir. 

10. Gençlerin büyük ilgi duyduğu konserler ve 
müzikal gösterilerde yangın tahri batı ile i.l gili 
spotlara yer verilebilmelidir. 

11 . Orm an yöresi gençliği ile ve hatta tek tek 
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gençlerle i li şki kurarak konu üzerinde aydınlatıcı 
bilgiler verilmedir. 

12. Gençlere orman sevgisinin aşı lanması için, 
orman içinde ve orman içi sularda sportif amaçlı 
yürüyüş, gezi ve rafting programl arı düzenlen
melidir. 

ŞONUÇ 
lflkemiz de halen uygulanmakta olan ve 

giderek geliştiı:ilen orman yangınları önleme ve 
savaş teknikleri yanında, genç nüfusumuzunda 
o.rman yangrnlarının önlenmesi ve mücadele 
konusunda yukarıda beliı:ti.Jen önlemler doğrul
tusunda aydınlatılması, bilinçlendirilmesi, yan
gm çıkması ihtimali yül<sek olan orman alanları 

ve periodları ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, 
koruma ve kontrol için yapılması gerekli olan et
kinlikler hakkında bilgi ile donatılması, genç 
nüfu sun orman yangınlarına (önl em e ve 
mücadele aşamasında) karşı hassasiyetlerinin 
arttınlarak katılımlarının sağlanması, ülkemiz
de çıkan orman yangınlannın bugünkü orana 
göre daha da küçiik diizeye inmesi.ne çok büyük 
katkılar sağlayacaktır. 

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALDINIZ MI? .. 

6 Kg. 
ABC (T) 

6Kg. 
ABC (S) 

HER TÜRLÜ YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ VE DOLUM SERVİSİ 

<§> KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. 
MERKEZ: Emek Yemez Mah. Bankalar Cad. Yanıkkapı Sok. No:27 Karaköy 80000 lstanbul 
Tel.:(0212) 255 38 98 - 253 58 ı 1 Fax:(0212) 254 00 12 
FABRiKA: Pendik, Kurtköy Yolu Yayalar Ankara Cad. No:1 İstanbul 
Tel.:(0216) 307 21 33 (3 Hat) - 307 14 14 Fax:(0216) 307 28 26 
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Mehmet EROGLU 
Grup Amiri, Adalar Bölgesi 

ADALAR 
İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han ta- der. 

rafından muhasarasının 12. Günü yani, 1453 Adalar Bölge İtfaiye Grup Amirliği so
senesinin 17 Nisanında Kaptan-ı Dery:a Bal- rumluluk alanı 7'si meskün 2'si Payrı rnes
ta oğlu Süleyman Bey tarafından Is tan- kün olmak üzere 9 adadan ibarettır. 
bul'un Fethiuden 42 gün evvel fethedilerek ı. Büyük ada 5.288.750 m2 
Osmanhlarm eline geçen ilk belde olma şe- 2. Heybeli ada 2.409.800 m2 
refine sahiptir. ' 3. Burgazada 1.440.625 m2 

İstanbul'un sayılı sayfiye yerlerinden şa- 4. Kınalı ada 1.340.625 m2 
idere - bestekarlara, romancıla,ı:a ilhanı kay- 5. Sedef adası 312.500 m2 
nağı olmuş bu Mümtaz belde Istanbul'a 10 6. Yassı ada 115.625 m2 
deniz mili, Dragos'a ise 2 deniz mili mesafe- 7. Sivri ada 81.250 m2 (gayrı meskün) 
de olup; coğrafi durum itibarı ile itfai hiz- 8. Kaşık adası 46.875 m~ 
metler yönüuden değişik hususiyetler arz e- 9. Myendiros 2.500 m2 (gayrı meskün) 
ı----::==------==------~-------, Toplam 11.038.550 m2 

Adaların tüm alanlarının % 
21'i, meskün alanlaun % 5l'i 
konut kullanımına aynlmış 
durumdadır. Adalarda 610.75 
Hektar orman alanı bulun
maktadır. Halen Adaların 
toplam yüzölçümünün % 
59 u orman tehdit sınırları i
çindedir. Askeri amaçla 16 
Hektar alan kullanılmakta
dır. 
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Büyük sanayi kapsamında 
işyeri mevcut olmayıp, kü
çük tekne tamir atölyeleri, 
fayton atölyeleri gibi küçük 
atölyeler vardır. 
Adalarda orman kuran tek a
ğaç türü kızıl çamdu. Bu or-
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man dikimle değil doğal r_----;iiiiiiiii ı••••-.. -~~~~=:::;-ı 
olarak oluşmuştur. 

Kış aylarında 20.000'ın 
altma dtişen Adalarm nü
fu$u yaz aylarında bilhas
sa tatil !?ünleri ~ünübirlik 
gelen zıyaretçı akını ile 
450-500 binlere çıkmakta
dır. 

Yukarıda çok kısa özel
likleri belirtilen Adalarda 
itfaiY.e Teşkilatı Grup A
mirlık Merkezi Biiyiik A
da da olmak üzere 1924 yı
lında Büyük ada ve Hey
beli ada da kurulmuş, 
bımlara 1926 yıhnda Bur
gazada' da 1951 yılında da 
Kınalı Ada da açılan müf- . 
rezeler de eklenerek Adalar Bölge itfaiye 
Grup Amirliği oluşturulmuştur. 

Hali hazırda Grup Merkezi ve mi.ifrezele
rinde 12'si yangıncı l'i destek olmak üzere 
13 araç, 1 deniz motoru, 10 adet motopomp 
ve 97 personelle hizmet verilmekle birlikte, 
yaz mevsiminde kara gruplarmdan araç ve 
personel takviyesiyle y<)ngın kuvveti da_ha 
da güçlendirilmektedir. itfaiyenin artan gü
cüne rağmen, önlemenin söndürmeden aa
ha kolay ve külfetsiz olduğu gerçeğinden 
hareketle tüm yaz döneminde halkın yoğun 
olduğu tatil günleri ve hafta tatillerinde her 
dört adada itfaiye ara.çlanmız nokta ve dev
riye nöbetleri ile orman alanlarında görevi
fa ederek muhtemel yangınlarm önüne geç-

ıniş, yerl~şim birimlerinde de tavsiyeler~.ıni: 
ze genellıkle uyulmu~, 1995 yılında 411 ltfaı 
olayın meydana geldıği Adalarda 01.01.1996 
~30.11.1996 itibarıyla itfai olay sayısı 337' de 
kalmış, yıl sonuna kadar bu sayının 8-10 ta
ne artabileceği hesabıyla geçen 1995'e oran~ 
la 1996'da itfai olay sayısmda epey bir dü
şüş. gerçekleşmiştir. 

itfaiye teşkilatımızın ahl~m dönemi olan 
bu dönemde Adalar Bölge itfaiye Gr~p A
mirliğinin, hem KARADA hem DENiZDE 
giden söndürme araçları ile gücüne güç kat~ 
masının planlandığı haberi ile tüm Adalar 
halkma, ulusumuza, tüm insanhğa huzur ve 
refah içinde kazasız, yangmsız, mutlu bir 
yaşam temenni ederiz. 

Sieara sönmeden elişi eüzel yerlere 
atmayınız. 

Kül tablalarındaki si araları söndüiünden emin 
olmadan öPe atmayınız. 

Yasaklanmış yerlerde sieara içmeyiniz. 
Yaneınların % 40'ı siearadan çıkmaktadır. 
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iTFAiYE VAKFI 

İKTİSADİ İŞLETMESİ 

1995 

Her türlü Yangın ve Güvenlik Konularında 
Danışmanlık Hizmetleri'nde 

Tecrübeli Kadrosuyla Bir Telefonla Emrinizde ! .. 
Sofular Malı. Dolap Sk. Peker Apt. No: 9 D/2 Kıztaşı/Fatih-İSTANBUL 

Tel: (O 212) 53118 31- 532 03 72 - 635 8164 - 635 8165 - 635 8166 

TDPllr -
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET 
OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMLERİ 

BELGELERiMiZ 
• TSE Beıgesı • imoıot Yetertlllk seıgesı 
• TSEK Belgesı • lmoıot Yeterlilik Belgesi 

HİZMETLERİMİZ 
• Kuru Kimyevi Tozlu Cihazlar 

(Manometreıı ve Kartuşlu; ı Kg-2Kg-
6Kg-l 2Kg-25Kg-50Kg) 

• Halen ı 21 ı Gazlı Cihazlar 
(Manometreli; ı Kg-2Kg·4Kg-6Kg) 
• Foam Köpüklü Cihazlar (50Kg) 
• Karbondioksitli Cihazlar (l Kg· 

2Kg-3Kg·4Kg·6Kg-l 0Kg-30Kg-45Kg) 
Bilumum Yangın Malzemeleri Satışı 

(Dolap, Yangın Hortumu, Lans, 
Rakor, Her nevi yangın sınıfını 

söndüren 
kuru kimyevi tozlar, protein ve 

sentetik bazlı yangın söndürme 
köpükleri) 

• TC Sanayi ve Ticaret BakanlıOı Dolum Sakım Yeterlilik Belgesi 
• TC Ulaştırma Bakanlı{l ı. Deniz Vasıtalarına Sertifika Düzenleme Yetki Seılgesl 

• DOLUM • BAKIM • SERVİS • SERTİFİKALANDIRMA İŞLEMLERİYLE HİZMETİNİZDEYİZ 
M erkez: Atatürk Bulvarı Çınoıroklı Boston Sok. Morm&r iş Hanı 3 7/26-2 7 Aksoroy/ISTANDUL 

Tel : (02 ı 2) S23 23 23 / S21 46 48 / 525 37 37 / 523 64 64 / S2 1 02 69 Fox: (0212) 531 24 25 
Fobrlkô: OOQu SOnoyt Sltosl 1 4 . BIOk No. 20 YenlboGno/Bakırköy/İSTANBUL 

Tel : (0212) 552 56 28 / 552 65 951551 94 09 FaK: (0212) $51 9 4 09 
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