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YETER KI SIZ BAŞARILI 

OLUN BAŞKANIM! ... 
13 Şubat 1997 

gilnü Tuzla'da 
bir gemi yangı

nı oldu. Kahra
man itfaiyeciler 

kısa süre-
Doç., Dr. Mu~ittin SOGUKOGLU de . ol~y 

lstanbul itfaiye Müdürü y~rme ın-
tıka l ede-

rek, iki gemiyi dış~rıdan ve içeriden müdahale
lerle söndürdüler. Üçüncü gemiye müdahaleleri 
esnasında ise vukııbulan bir patlama. ve parla
ma neticesinde ikisi çok ağır olmak üzere 22 it
faiyeci yaralandı. Malesef ağır yaralı iki itfaiye
cimiz bütün çabalara rağmen kurtarılamayar.ak 
hayata v~da ettiler. Başka bir ifadeyle ŞEHID 
oldular. Üzerinde çok şey söylenebilir, muhak
kak ki zahiri sorumluları vardı.r, ancak inancı
mıza göre olayda batmi sebep "kaderin bir te
cell-isi1' dir. lstanbul Bilyükşehir Belediyesi ça
lışanlanna, tilm itfaiye camiasına ve şehidleri· 
mizin kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz edi
yor ve diğeı· yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar 
diliyorum. Şelıidlerimizden: 

Celil DAG: ltfaiyemize son aldığımız Üni
versite mezunu, inançlı. ve inancını yaşamağa 
çalışan, kabuğuna sığmayan, gözünü budaktan 
esirgemeyen, bundan dolayı başz.ndan macera 
eksik olmayan bir kardeşimizdi. Ttfaiye Eğitim 
Merkezimizde vermiş oldğıımuz 4.5 nyl-ık temel 
itfa iyeci eğitimini "pekiyi" dereceyle bitirmesini 
ıniiteakip Fatih grubunda, Grup amiri nezare
tinde amir yardımcıs ı olarak görevlendirmiş. 
birkaç ay cince de Bakırköy Grup amirliği boşa
lınca, vekaleten Bakırköy Grup amirliğine ata
mıştık. O giln kendisini çağırmış ve: 

- Sana ağır bir görev vermeyi dilşünüyo
ru m. Ancak bu görevi başarmaya mecbursun. 
Mesai gözetmeyecek, gece - gündüz demeyecek 
çalışacak, dışarıdaki tüm bağlantılarını kesecek 
kendini sadece bu mesleğe adayaccıksm. Kısacası 
itfaiyede fani olacaksın. Zira oınuzlanmızdrıki 
yak çok ağırdır. Yıllrırdır iı1anan insanlar ola
ra.~ ezildik ve horlandık. _,üstad' m ifadesiyle 
"Oz yurdumuzda garip, Oz vatanımızda par
ya" muamelesi gördük. Her türlü rılternatif de
nendikten sonra, Rabbiıniz'in inayetiyle halkı-
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mız inananları görev başına getirdi . Bunun 
kıymetini bilmez, üstesinden gelemezsek, belki 
bir daha bu emanet uhdemize tevdi edilmez ... 
dediğimde: 

- Sizleri takdirle izliyor, geceniz gündüzü
nüz olmadığını görüyorum. Bana vereceğiniz 
her türlü göreve seve seve hazırım . Mesai gö
zetmeksizin gece-gilnd ilz demeden emrinizde
yim, canım bahasına da olscı! ... demişti. 

17.11 .1996 Gecesi meydana gelen TOZBEY 
Oteli yangınında kurtarma faaliyetlerine bizzat 
katı.larak dumandan etkilenmiş yalınayak bir 
bayan kazazedeye cam parçalan ve yanık artık· 
larıyla dolu bir mahalden geçerken çizmelerini 
çıkarıp verecek kadar fedakarlık örneği sergile
mişti. Kamuoyu onu ilk defa bu asil davranışıy
la tanım.ışı. 

Kendisi 1,5 ay öııce mide kanaması. geçir
miş, bir süre hastanede kalmış ve 15 gün önce 
gtireviııe dönmüştü. Yangın esnasında da kendi 
grubu olaya müdahale etmediği halde, arkadaş
larına destek vermek gayesiyle özel aracı ve sivil 
giysileriyle yangın yerine koşmuş ve ağır yara
lanımştı .. 

İbrahim KORAY: ina.nçlı, çalışkan ve feda
kar bir kardeşim.izdi. 10 yıldır itfaiyede görev 
yapıyor ve hizmet aşkıyla yanıyordu. Japonlar
dan kurtarma eğitimi görmilş til. Kader anlan 
Tıızla yangınından sonra GAT A ' da birarnya 
getirmişti. Aynı odada kalıyor, tedavi görüyor
lardı. 

Sayın Başka.nırnız GATA Hastanes inde 
Başhekim ve yardımcısı iki albayla birlikte ken
dilerini ziyaret ettiklerinde: 

• Geçmiş olsun arkadaşlar! Nasılsınız? !n
şaal/ah her ikiniz de en kısa sil.rede sağlığı.nrza 
kavuşur görevinize dönersiniz, dediğinde, Tbra-
11im ve Celil kardeşlerimiz ikisi birden ağız bir
liği yapımşcasırıa: 

- · Sayın Başkanım! Yeter ki siz başarılı 
olun! Biz ölsek de gam yemeyiz, diyerek brış
kanınıızı iki albayla birlikte oldukça duygulan
dınyor ve ağlatıyorlar. Beklenmedik bir anda da 
iki.si b!rden makamların en yücesi olnıı "ŞE
HIDLTK" makamına yiikseliyorlar. 

RUHUNUZ ŞAD, MEKANINIZ CEN
NET OLSUN ! 
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TUZLA TERSANELERIN'DE YANGIN! 

13 Şubat 1997 perşembe 
günü saat 17.35' de Tuzla ter
sanelerinde bir yangm çıktı. 
Biri 307 m boyuncfa TPAO 
tankeri ve iki de yük gemisi. 
Tuzla ve Pendik müfr~zeleriy
le, !$arta!, Kadıköy, Usküdar 
ve Umraniye grupları olaya 
müdahale ederek, iki yük ~e
misini kısa sürede söndürti.p 
TPAO tankerine müdahale et
tiklerjnde büyük bir patlama 
ve parlama neticesinde ikisi 
ağır olmak üzere 27 kişi yara
landı. Malesef ağır yaralanan 
iki itfaiyecimiz, Türkiye'nin 
yegaue yanık m erkezi olan 
GATA' d a, gösterilen büyük 
ihtimama rağmen bir haftalık 
yaşam mücadelesine yenik 
düşerek şehid' lik makamına 
yükselmişlerdir. Bu olay bazı 
çevrelerce günlerce tartışıla
rak kamuoyu yanıltıldı ve bü
yük spekülasyonlarla kahra-

Doç. Dr. Muhittin SOGUKOGLU 

man itfaiyecilerle birlikte şah
sım tek sorumlu ilan edildi. 
Halbuki $erçekler ne idi? İşte 
burada ti.un değerlendirmele
ri irdeleyecek ve olayı gerçek 
yüzüyle g~zler önüne serme
ge çalışacagım. 

Olayın Seyri 
13 Şuba t 1997 günü Saat 

17.30 cıvarında olayı telsizden 
haber alır almaz takibe başla
dun. Tersaneye 5 dakika içeri
sinde intikal eden Tuzla müf
rezemiz olay yerine vardığın
da yang_ının büyük boyutlar
da oldugunu ve biri tanker ol
mak üzere 3 geminin birden 
yanmakta olcf uğunu, Pendik 
ıpüfrezes i yanında Kartal, 
Umraniye ve Kadıköy grupla
rmm da derhal çıkarıfma~~ru 
is tedi. H atta daha sonra Us
küdar grubu da komuta tara
fından olay yerine sevkedildi. 
Bunun yanında komuta mer-
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kezimiz TDİ' yi arayarak Sön
düren Gemilerinin de olay ye
rine sevkini sağladılar. Bu 
~ada nöbetçi grup amirimiz 
Ism e t Göl, nöb e tçi p:ıüdür 
mua vinimiz Şükrü Oz türk 
olay yerine h areket e ttiler. 
Hatta müdahaleden sorumlu 
müdür muavinimiz Mehmet 
Sümeli ve diğer bir m ü dür 
yardımcıs ı Salim Vura l da 
d erhal olay yerine hareke t 
ed enle r arasında idi. Biz de 
merkezde müdür yardımcısı 
Zekeriya İde ile birlikte bir ta
raftan gelişmeleri telsiz aracı
lığıyla takip ederken diğer ta
raftan yangı11a destek arama
ğa başladık. ünce Orman Böl
ge Müdürlüğü'nü arayarak, 
uçak veya helikopterle müda
hale imkanım arartırdık. Elle
rinde uçak ve helikopter bu
lunmadığı, onların sadece yaz 
ayları için kiralandığı yetkili

ler tarafından 
ifa de edildi. 
Olayın büyüdü
ğünü ve etrafta
ki tersanelere si
r a ye t durumu
nun çok va him 
sonuçlar doğu
rabileceğini dü
şünerek biz d e 
olal' yerine git
mege karar ver
dik. Ancak pay
d os vakti o1du
ğundan Birinci 
ve ikinci köprü
lerdeki trafiğin 
çok l'oğun olabi
leceği cj.üşünce
siyl e Is tanbul 
Ulaşımdan heli
kopter is tedik. 
On1ar H elikop
terin karanlıkta 
u çama yacağını 
ifade ettiler. -Uu
n un ü zerine 
İDO'dan çok seri 
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hareket edebilen motor talep 
ettik Seri motorlarının tamir
de olduğunu ifade ederek de
niz otobüsüyle 40-45 dakika
da Kumkapı'dan Kartal'a sev
kedebilecekleri ni söylediler. 
Biz de kara yoluyla daha kısa 
sürede varabHeceğimizi düşü
nerek gerek görmedik, yoğun 
trafiğe rağmen karayoluyla 
gitmeğe karar verdik ve he
men yola koyulduk. Yolculuk 
esnasında da olayı telsiz ara
cılığıyla taki_P, ettik ve iki ge
minin söndürüldüğünü, ü
çüncü gemi olan tankere ise 
iskeleden açıkta ve karadan 
müdahale menzili dışında 
kaldığı için söndürmede bü
yük zorluk çekildiğini, sön
düren gemilerinin ise hala 
olay yerine intikal etmediğini 
üzi.mtüyle müşahade ettik. 

Saat 19.15 cıvarmda olay 
yerine intikal ettiğimizde, ter
sanenin giriş kapısında birisi 
arabanın önüne vurarak bizi 
durdurdu ve yetkili olduğunu 
ifade ederek telaşlı bir sekil
de, yanan tankerin bitişiğinde 
iskele tarafında Kimyasal 
madde yüklü bir gemi ve sa11-
cak tarafında ise Sanayi tipi 
asetilen tüpleri yüklü bir mo
tor bulunduğunu ve yangının 
bunlara sirayet etmesi hafinde 
tüm Tuzla'nın etkilen bilece
ğini söyledi. Bunun üzerine 
öncelikle söndürülen iki ge
minin buh.ınduğ~ yandaki is
keleye girdik. O söylediği sa
nayi tüpleri yüklü motor ger
çekten oradaydı, ancak b or
tamda hemen yangından etki
lenecek görüı1ınüyordu. Ora
da bir itfaiye aracı ve birkaç 
itfaiyeci d e vardı, diğer tüm 
araçlar yandaki iskeleae idi. 

Durumu soruş turmaya 
başladık. Kıyıda bulunan bir 
motoru çağırdık. "Bizi gemi
nin etrafında bir dolaştır, yan
gının boyutunu ?ör elim" , 
sonra Zekeriya Bey dönerek 
11a rkadaşları toplayıp bir du
rum değerlendirmesi yapa
rız" dedlm. Telsizle müdaha
leden sorumlu müdür muavi-

nimiz Mehmet Silmeli ile irti
bat kurarak " Zekeriya İde ile 
olay yerindeyiz, bir motorla 
geminin etrafını dolaştıktan. 
sonra toplaıup durum değer
mendirmesi yapalım" dedim. 
Etrafta gazeteciler d e vardı. 
Onlar da motor kaptanına 
"biz de gelelim" dediler. 7-8 
Basın mensubu da kamerala
rıyla motora bindiler. Biz iske
leden ayrıldığımızda Söndü
ren gemilerinaen biri olay xe
rine peliyordu. Geminin 'Is
kele' tarafına geçtiğimizde 
ta m söz konu su kımyasal 
madde yüklü (5 bin ~ross 
ton'luk Metin-K tankerı) ge
minin yanına yaklaşıyorduk 
ki , yanan tankerin "sancak" 
tarafında ani bir patlama ve 
parla ma oldu, telsiz irtibatı 
kesildi. Komu ta aracılığıyla 
müdij.r yardımcı~anmız; 1tfai
ye 3, Ttfaiye 4 ve Itfaiye S'i de
vamlı anons ettiğimiz halde 
hiç bir cevap alamıyorduk . 
Derhal ger i dönmeye karar 
verdik. Dönerken ise Söndü
ren gemisi yangına sıı sıkıyor
du, hatta bizi de ısla ttı. Alev
ler dehşet saçmağa başlamışh, 
ancak patlamadan dolayı de
nize dokülen yakıt alevli su
re tte yanıyor, bizim tek çıkış 
hattımız olan alanı da tehd it 
ediyordu. Başka sahile yanaş
ma yeri olmadığından "sen 
gi r inşallah yeni bir patlama 
olmaz" dedik ve sahile çıktık. 
Müdür yardımcısı Salim VU
RAL'la karşılaştık. Dehşet içe
risindeydi. 

- Durum nedir? Arkadaşla
rımız Mehmet bey ve Şükrü 
bey arlonslarımıza cevap ver
miyor, neredeler?diye sordu
ğumuzda: 

- Biz bir taraftan yangının 
gelişmesini önlemege çalışı
yor bir taraftan da keşif yapı
yord uk. M ehmet b y gemi 
kaptanıyla dolaşıyordu. Kap
tana: "Gemide patlama olabi
lir mi?" diye sordum. "Tabii 
olabilir. Arkadaşlar temkinli 
davransınlar" deyince, derhal 
avazım çıktığı kadan 3 kere 

s 

"arkadaşlar gemide patlama 
ihtimali var, derhal gemiyi 
tahliye edelim" diye bağır
dım. Ancak ortalıkta gazeteci
ler de dolaşıyordu . Onları 
ikaz ederek ti.ım gazetecileri 
aşağıya indirdim. Arkadaşla
rımız da dönüş içerisinde idi. 
Ancak tek bir gemici merdi
veninden inme imkanımız ol
duğu içü1 tahliye işlemi vakit 
alıyordu. Tüm gaze tecileri 
önüme katarak tam aşağıya 
indiğim anda patlama o1ayı 
meyaana geldi. Eğer bu ikazı 
yapıp gazetecileri indirme
seydım ... 

- Bırak bunları arkadaşları
mızın durumu nedir? dedim. 

- Bazı arkadaşlarm d enize 
düştü~ü_nü, Şükrü beyle Meh
m et Sumeli'nin d i.ğer yaralı 
arkadaşlarla hastanelere sev
kedildiğini, duydum. Bazı ar
kadaşları da ben elimle hasta
neye sevkettim. Bir arkadaşı 
d e nizd en çıkardık, onu da 
ambulansla hastaneye sevket
tik. 

- Tüm yaralılan araştırıp 
bana kesin bilgi getirin, d e
dim. Az sonra 22 arkadaşın 
yaralandığını ve çeşitli hasta
nelere sevl.<edildiğini, siviller
den de yaralananlar bulı.mdu
ğunu, o ana kadar ölü haberi 
almadıklarını ifade ettiler. 

- Tüm araçları ve arkadaş
ları geri çekin, bir d urum de
ğerl endirmesi yapalım.Fatih 
ve Beyoğlu grupl arından yeni 
takımlar isteyerek, morali ol
dukça bozulan bu ekipleri ge
ri gönderelim, dedim. 

O anda Başkaıumız Recep 
Tayyip ERDO(jAN olay yerı
ne ıntikal ettiler, kendilerine 
durumu aynen arzettik. "Geç
miş olsun!" dileklerini ile tti
ler. Yangın yerinde dolaşarak 
geniş izahat aldılar. 

Daha sonra bir vinç getir
terek tüp yüklü motoru sahi le 
boşalttık, ilk patlamada halatı 
kopmuş ve burnu yanan ge
minin kıçına iskele tarafıncf an 
yaslanmış buluıı.an Metin-K 
tankeriıı.i oradan çektirdik. 
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Yapılan Spekül~~o~lar ni kollarını sallaya sallaya ah- - İstanbul İtfaiyesi çeşitli 
Biz göreve gcldıgımız:de~ kam kestiği halde, kahraman bölgelerde şu anda 31 adet is

beri, bilhassa Levazım Sıtesı itfaiyecilerimizin üzerine yı - tasyonu bulunan bir kuruluş
yangınını müteakip bazı çev- kılmak is tendi. Biz gece - gün- tur. Bu is tasyonların 13'ü 
reler itfai olaylara ne d ense düz d em eden bir yandan "Grup" dediğimiz büyük, 18'i 
çarpık bakmaya ve olayı~.rı yangını söndürmeye ve kont- ise "Müfreze" dediğımiz kü
hedefinden saptırmaya buyuk rol altında bulundurmaya ça- çük birimlerden oluşmakta
gayret gös teriyordu. Biz d e lışıp bir yandan hastalarımı- dır. Müfrezeler Grupların alt 
E>aşanya endekslendiğimiz- zm morallerini yüksek tuta- birimle ridir . . Müfrezelerde 
den, daha büyük bir aşk ve rak onların tedavileriyle uğra- müfreze amiri, gruplarda ise 
şevk ile gece- gündüz deme- şırken, "koyun can d erdinde, Grup Amiri bulunur. Grup
den çalışıyor ve yılların ihma- kasap et d erdinde" kabilin- larda küçük yangınlara baş
liyle Batı 'daki emsallerine na- den, lıakkımızda yapılan spc- ] angıç d edigimiz 2 ara çlık 
zaran çok geri bıraktırılmış kü lasyonları dahi okumaya ekip gider onun da başmda 
olan Teşkilatımızı düştüğü bu ve seyretmeye fırsat bulamaz- eki?. amiri bulunur. Her gün 
konumdan kurtarmaya gayret ken olaym tek sorumlusu ve Fatıh'deki merkezimizd e bir 
ediyorduk. Sayın Başkanımız suçlusu ilan edildik. Tabii ki Grup amiri, bir d e Müdür 
da Belediye' nin imkanları güneş balçıkla sıvanmaz. Şah- Muavini nöbe t tutar. Emir
doğrultusunda büyük destek sımızdan da geçelim, ya kah- Komuta zinciri ise şöyledir: 
veriyordu. Bu gayretlerimizi ram~n itfaiyecilerin moralle- Küçük, baca ve başlangıç 
bazı çevreler görmezden ge- ri? .. Işte bizi kahred en de bu- yangınlarına 2 araçlık ekip gi
lirkcn, bazıları ise zaman içer- dur. Şahsımı savunmak için der, ekip amiri yangın komu
sinde yanıldıklarını görerek değil, kahraman itfaiyecileri tanıdır. Daha büyük yangınla
destek vermey,e başlamışlar- töhmet altından kurtarmak ra Gruptan Takını katılır onun 
dı. Çiz m eci Işmerkezi ve için aşağıdaki değerlendiqne- da komutanı bir başçavuştur. 
TOZ BEY Oteli yangınında le ri za ruri görüyorum. Işte Grup amiri katılırsa komutan 
gösterilen kahramanlık ve fe- yapıl~n spekülasyonlar: o olur. Daha büyük yangınla
aakarlıklar ise dost ve düş- - Itfa~.yecileri geminin ra birkaç grup katılır. o böl
maı'\ herkes ta.rafından takdir- üzerine Itfaiye Müdürümü genin grup amiri, nöbet çi 
le karşılanmıştı. çıkardı? Onlaı: yanarken grup amiri ve nöbetçi Müdür 

Ancak biz havada uçmu- kendisi aşağıdan seyrettimi? muavini yangına katılabilir. 
yorduk. Bütün -------------------------- -----, 
gayret, bilimsel ve 
teknik çalışmal a-
rımıza, Başkanlı-
ğımız'ın maddi ve 
manevi d estekle
rine rağmen, aya
ğımı~ı yere bası
yor, l s tanbul'utı 
müz minl eşmi ş , 
adeta çözümsüz 
~erçeklerini çok 
ıy:i biliyorduk. 
"Sakmıla n göze 
çöp batar" prensi
bini de ... 

iş te böy le bir 
noktad a "Tu zla 
Te r sa n e le rinde 
Yangın" meydana 
gele.fi. Olay; müz
minleşmiş, hatta 
daha da öte kang
ren olmuş sorun
lar yumağının bir 
neticesi ofduğu ve 
sorumlular elleri-

6 
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Bunlardan hangisi önce olay 
yerine gelirse derhal emir ko
mutayı üzerine alır. Böyle 
çok büyük yangınlarda Mü
dür de yangına katılırsa tüm 
yapılan çalışmalardan haber
dar edildikten sonra emir-ko
mutayı ya kendisi üslenir ve
ya yapılan çalışmaların yerin
d e olduğunu görerek aynen 
d evamını talep eder. Ancak 
her yangının n:ı.utlaka bir ko
mu tam vardır. Itfaiyede bir de 
müdahaleden sorumlu mü
dür ynrdımcıları vardır. Olay 
yerine onlardan birisi gelmiş
se emir-komutayı o üslenir. 

Yukarıda da arzedildiği gi
bi, burada müdahaleden so
rumlu müdür muavini Meh
met Sümeli olay yerine gelin
ce emir-komutayı üslenmiştir. 
Olay esnasında gemi kapta
nıyla güvertede gezere!< keşif 
yapmaktadır. H enüz ltfaiye 
Müdürü olay yerine intikal 
edip durum değerlendirmesi 
yapılmadan o patlama oldµ
ğw1a göre gerçe~ odur ki; lt
faiye Müdürü itfaiyecileri 
Gemiye çıkarıp onlar yanar
ken kendisi aşağıdan seyret
memiştir. 

- Peki, büyük bfr tehlike 
ve risk ortada iken; göz göre 
göre itfaiyecileri başlarında
ki amirleriyle birlikte güver
teye çıkarmaya zorlayan fak
törler nelerdir? 

- Bu konuda kesin birşey 
söY.leyebilmek için oradaki 
psıkolojik ortamı çok iyi bil
m ek, ha tta yaşamak ~erekir. 
Zira hiç bir itfaiyecı kendi 
emniyetini sağlamadan, amiri 
is tese dahi hayatını tehlikeye 
atmaz. Kendilerine eğitimde 
verilen ilk ders zaten budur. 
Ancak "itfaiyecilik dikensiz 
gül bahçesi" de değildir. Her 
yangın olayında itfaiyeciler 
belli riskleri göze alm ak zo
runda olduklarının bilincin
dedirler. 

Burada ki mevcut durum 
ise J<abaca şöyledir: 

Itfaiyeciler iki gemiyi kısa 
sürede söndürüp bütün güç 

ve imkanlarım tankerin yanı
na yığmışlardır. 307 m bo
yundaki tanker kıçtan iskele
ye yanaşmış1 iskele boyu 50 m 
cıvarındadıı~ ve sağlı sollu ha
latlarla iskeleye bağlıdır. Yani 
iskele bölgesinde a raçla rın 
serbest hareket edebileceği bir 
ortam mevcut değildir. Zaten 
tankerin 250 m'si ae tamamen 
iskele dışındadır. Yanşm da 
tankerin ön tarafmda, ıskele
ye takriben 150-200 ın uzak
lıktadır. Daha önce bir iki pat
lam a olmuş, sağda solda bü
yük hasa rlar meydana' getir
miş tir. Ancak ortam oldukça 
gayr-i müsaittir. Çok kü çük 
Oir alanda saŞlı sollu yanıcı 
ve parlayıcı kımyasal madde 
yüklü gemi ve motorlar mev
cuttur. Bu gemileri çektirmek 
de sizin inisiyatifinizde değil
dir. Kulaklannıza "yangm b u 
gemilere sirayet ederse, tüm 
tersaneler, hatta Tuzla tehdit 
altında kalır1 belki d e yok 
olur!" çığlıkları gelmekte, siz 
de bütün gücünüz ü toplamış 
çaresiz lik içerisinde bekle
mektesiniz. Söndüren gemile
ri ortalıkta g_örünmüyor. Mo
topoplan bağladınız, hortuın
Ja rınızı döşediniz, ancak ge
minin güvertesine çıkmadan 
müdahale imkanınız yok. 
Çok zor bir karar ortamında 
iki alternatiften birini zaman
la yarışarak seçmek zorunda
sınız. Çıkmak, ya da çıkma
mak! Basın mensupları a ra
nızda dolaşıyor, tüın hareket
lerinizi ve en mahrem görüş
melerinizi kameralarla tesbit 
ediyor. Gemid e ufak tefek 
patlamalar oluyor, basın men
supları 11Ne duruyorsunuz? 
Böyle giderse tüm Tuzlayı 
yakacaksınız" diye sizi tahrik 
ediyor ... 

- "13akm, ölüm döşeğindey
ken Ibrahim KORAY'ın "Bizi 
gemiye çıkmaya zorlayan ba
sındır!" sözü hafızalardan hiç 
silinmeyecek bir vasiyet ma
hiy~ttedir. 

Işte Savaş AY'la yaralı itfa
iyeci Yiiksel Seper' in hasta-
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rı.cdeki konuşmaları: 
S.AY: Herkes sizinle iftihar 

ediyor. Bunu burada laf olsun 
diye söylemiyoruın . 

Y.SEPER: Gazeteciler ora
ya gelmişler, "Ya kardeşim, 
niye n,ıüdahale etmiyorsu
nuz?" Ben "kardeşim bomba 
gibi pa tlıyor her tarafa" diyo
ru:ı_n, o daha d iyor ki "niye 
mudah ale e tmıyorsunuz". 
Sonra orada sanki amirı.niş gi
bi itfaiyecileri yangına sokma
ya çalıştılar. Bir şey dediğin 
zam an da "basını tehdit mi 
ediyorsunuz? İtfaiyeciler geç 
gelıyor" diyorlar. H adi baka
Iiın, şimdi ıtfaiyccilcr geç gel
ıned i de ne oldu? 

S.AY: Bir taraftan canlarıy
la uğraşırken, bir taraftan si
tem ediyorlar. Gönülden dü
~ ürı.düklerini söylüyorlar . 
'Hem basın hem kamuoyu 
her zaman bizi sitemle karşı-
lıyor, her zaman bizden şika
yet ediliyor, ama gördüğü
nüz gibi biz canla başla çah
şıyoruz'' diyorlar. Sanırım, 
sanırım biz de kantann to
puzunu zaman zaman kaçırı
yoruz ... 

Hem de çok kaçırıyorsu
nuz. Ah! Keşke digerleri de 
bunu bir idrak edebilse. Te
şekkürler, Sayın Savaş AY! 
Sizinle kötü başladık amma 
güzel gidece&iz inşaallahl 

- Peki, elbıseler için ne di
yorsunuz? 

- Biliyorsunu z k i Devlet 
d a irelerinde yapılan tüm 
ahrnlar nıevcut kanun ve yö
n e tmeliklere göre ya pılır. 
Devlet işleri sürekli olduğun
dan bir alım yaparken bil11as
sa ilk alımlarda önceki prose
dür ne ise o uygulanır. ;>imdi, 
bu konuda yönetmeliklere ba
kalım. 

23 Ağu s tos 1985 ta rih, 
18851 sayılı ~esmi Gazete' de 
yayımlanan 11Itfaiye Teşkilte
rinin Kuruluş, Görev, Eğitim 
ve Den'etiın Esaslarına dair 
Yö11etmelik'' 

Personel Kıyafeti, Madde 
27- 28: "Personelin resmi kı-



yafct giderleri 657 sayılı Dev
let Memurla rı Kanunu' nun 
211'nci maddesi esas alınarak 
13eledi ye' ce karşılaıur" . "İtfai
ye personeline 27'nci madde
de b elirtelen özel kıyafet ya
nında çizme, yağmurluk, du
man m askesi, koruyucu baş
lık, enkaz eldiveni, kemer ve 
benzeri teçhizat ~enel şahsi 
teçhiza t olarak verılir. 

9 Ekim 1991 tarih, 21016 
sayılı Resm.i Gazete, sayfa 
S'de "Verilecek Giyim Eşyası" 
başlığı altınd a, Re~mt Kıyafet 
Taşıyan Personel (Itfaiye, Za
bıta .. . ) için, a. "Açıkta çalışan" 
baş lı ğ t a ltında "Yağmurluk 
(Muşamba) 2 yılda 1 ad e t, 
ibareleri geçmektedir. 

Şimdı mevcut prosedur 
yukcı.rıda arze ttiğim şekild e
dir. Oncekilerin nasıl uygula
dığma gelince: 

May1s 1991 yılında 1850 
adet, ,Aralık 1993 yılında 1000 
adet Itfa iye Yağmurluğu ahn
mlş. 

Şartnamelerden: "Yanmaz 
PVC, 4 cm bek alevine 2 cm 
mesafeden 10 saniye müddet
le tutulan numune alevden 
ı.ı za klaştnca derhal sönecek, 
70 oC sı caklıkta 2 saat müd
detle tu tulduğunda herhangi 
bir bozulma olmayacaktır" 
denilm ktedir. 

Göreve gelir gelmez ayru 
şartnameyle, Aralık J 994'de 
1000 adet yağmurluk almış
tık. l Ienüz bunların 600 adedi 
ambarımızda mevcut olduğu 
ha ide, 1996' da bir araştırma 
yaparak hem mevzuata uy
gun hem de Dünya standart
fannı yakalıyacak şekilde, ye
ni bir şartname hazırlattık. 

Buna göre: (Avrupa Nor
mu) EN 471'i baz aldJk, Kap
laması; Yanmaz PVC yerine % 
100 Poliüretan. içerisine % 100 
p amuk as ta r şa rtı getirdik. 
Yanma mukavemetini ise ISO 
6941'de endeksledik. 70 oC sı 
caklık şartını da 200 oC'ye çı
kardık . 

Bu şartnamey le 27. 12. 
1996'da 2000 edet yeni koru-

yu cu giysj a ldık. 10 Oca k 
J 997' de fTU Kimya Metalurji 
Fakültesi Raporlarıyla d a 
şartnameye ı.ıygunluğı.ı kanıt
ladık. 

- Yanmayan elbis e olur 
mu? 

- Yanmıyan elbise diye bir 
şey yoktur. H er şey yan ar. 
Yalnız her maddenin, özelliği
ni kaybetme, tı.ıtuşma ve alev
lenme sıcaklık ve süreleri var
dır ve bunlar birbir inden 
fa rk lı o la bilir. Med ya'da 
"yanmaz elbise" olarak tak
dim edilen Alüminize elbise
lerden yıllardan beri elimizde 
yeteri kadar mevcuttur. Bun
ların ahmı mevzuatta olma
dığından, yurtdışmdan araç 
alımı esnasında şartnameye 
11 araçlarda bulunması gere
ken malzemeler" olarak ah
nabilıniştir. Bunlar İmdat ve 
çok maksa tlı araçla rımızda 
bulunmakta ve her yangına 
götürülmektedir. Ancak bun
lar yerine göre kı.ıllartılmadığı 
taktirde, koruyucu özelliğini 
yitirerek engelleyici konumu
na gelir ki; ou yangında o el
biseleri kullansa idik, o pat
lamadan sonra güvertedeki 
arkadaşlarımızrn tamamını 
kaybetmiş olurduk. 

Pa tlam a ve parlam ad an 
sonra 2 cm kalmlığındaki de
mir sacın bile parçalarup aktı
ğı bir ortamda yaıımaz elbise
den söz edilemez. Gemi üze
rinde itfaiyeci arkadaşlarımız, 
bulundukları yere ve etkilen
me sürelerine söre, kimisi, hiç 
koru yu cu elbıses i o .l ma dJğı 
halde çok az, kimisi en iyi ko
ruyucu elbisesi olduğu h alde 
çok ağır yaralanmışhr. Şu an
da GATA'da ağır ya ralı olarak 
ya tmakta olan Mü d ür yar
dımcımız Mehmet Sümelı' nin 
ve Karta l Devlet Haştanesin
de ya tan diğer M.~dür yar
dımcıı111z Şi:ıkrü Oztürk'ün 
üzerinde "yanmaz" dedikleri 
NOMEX kumaştan giysiler 
vardı. Sivil giysileriyle Meh
met Sümeli'nin yanında dola
şa n gemi kaptam ise çok daha 
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hafif yaralanmıştır. Hayatını 
kaybeden o iki arkadaşmıızın 
biri za ten sivil kıya fetliyd i, di
ğeri ise tüm yaralılar hastane
ye sevkedildikten sonra yan
gın mahalinde ortaya çıktı ki, 
aiğer arkadaşlarımızdan 3-5 
da'kika daha fazla yangın or
tamının o dehşe tlı havasını 
tünefüs etmişti . 

Elbise dayansa bile ya içe
risindeki insan ne olacak? Zi
ra, insan viicudu ve solunum 
sistemi; 65 °c sıcaklığa belir
li bir süre, 120 °c sıcaklığa 
15 dakika, 143 °c sıcaklığa 5 
dakika, 177 °c sıcaklığa ise 
sadece 1 dakika dayanabil
mektedir. 

?on uç: 
Itfa iyecilerimizin;kara yan

gınlarına göre teçhiz edildiği
ni ve d enizd eki yangınları 
söndürmekten direkt sorumlu 
olmadığını, dolayısıyla gemi 
yangınla rına göre teçhiz edil
medi$ini, mevcut deniz itfai
yesinın ise çok hantal ve ye
tersiz kaldığı için, mecburen 
bu yangınla ra müdahale etti
ğini hiç bir zaman akıldan çı
karmamak gerekir. 

- Peki, kopartılmak istenen 
bu fırtına nedir? 

- Herkesi akl -ı seli me ve 
insafa davet ediyorum! 

O patlama olmasaydı d a 
kahraman itfaiyecilerimiz di
ğer iki gemiyi söndürdükleri 
gibi tankeri de söndürselerdi, 
füze madalya mı takacaklar
dı? .. 

Biz madalya için değil, hiz
met için varız. Geldi ~imiz 
günden beri $.ece-~ndU.z de
meden "herglin bır adım ile
ri" temel prensibiyle çalışıyor 
ve basamak basamak yükseli
yoruz. Kend i döneml erind e 
bir adım dahi atmayanların, 
bize "Niçin on basamak bir
den sıçramıyorsunuz?" deme
ye hakları yoktur. Başksınımız 
Recep Tayyip ERDOGAN'a 
ve ekibine güvenin ve des
tek olun. Az yangınlı ve az 
zayiatlı günleriniz aydın ol
sun. 
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Rıza DİRİCAN 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş 
Istihbarat Müdürü (Emekli) 

Boğazları Bekleyen Tehlikeler 

M arm a r.a Denizi-İs tanbul, 
Çanakkale, lzmit, Bandırma, Te
kirdağ, H aramidcrc ve Gemlik 
Bölgesi'ni tehdit ed en yangınla
ra l<arşı koruma tedbirleri ve a
lınacak önlemler neler olabilir. 

Marm a rn De nizi' nin bir iç 
d eniz olarak Uluslararası seyir 
yapan gemilerin bu ,iç denizd en 

"

eçerke n özellikle Ts tar1.bul ve 
anakkale Boğazlarında yc:ıra ttı
ı tehlike le r ya nında Izır.ı.it 

Gölcük) Rafinerisi ve Deniz Us
sü bölgesi ile Bandırma, Gemlik, 
Tekirdağ(Haramidere) p e trol 
d olum tesis leri bölgesi ~ibi sa
hil şeridi ve sanayı tesıslerinin 
bu lunduğu yerle rde alınacak 

önlem ve tedbirler olarak düşü
n e rek, yapılacak planın buna 
göre: 

Koordinasyon, Muha bere, 
Haberleşme, Yard ımlaşnıa şek
linde çok yönlü d ü şürıülerek 
tan zim ve tertiplenmesi lazım
d u-. 

Boğazlar ve Marmara İç De
nizinden Geçen Gemiler 

a)T<imyasa l ve b iyolojik mad
de taşıyan gemiler 

b)Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı 
maddeler taşıyan gemiler, 

c)Akaryaklt ve LPG taşıyan 
gemiler, 

d )Radyoaktif ve sanayi arhğ1 
taşıyan gemiler, 
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e)Aske ri ve askeri maksa tlı 
gemiler. 

1992 yılında faaliyete geçmiş 
ola 11 Rerı. ve Main nehir ferinin 
Tuna Nehri ile birleşmesi sonu
cu açılan bu kanalın Kuzey De
nizinden inecek gemilerin Kara
d eniz ve Marmara Denizlerine 
getirece~i sorunlar yanında d e
niz trafiginde prob lemler yara t
makta ofduğu bir gerçektir. 

Bu dmumda yukarıda belir
tilen hamuleyi taşıyan gemiler
de çıkması muhtemel bir yangın 
veya çarpışan iki geminm ge
tireceği sorunların nasıl çözüm
leneceği konuları ise düşündü
rücüdLır. 

Boğaz Ağzı Tamını: 
*İstanbui Boğazı Kuzey Ağı

zı: An ad olu Fenerini, Turkeli 
Fen~rine birle_ştiren cizgidir. 

*l stanbul Mğazı Güney A~ı
:p :Ahırkapı Fenerini, Kadıkoy 
inci Burnu m end irek fenerine 
birleştiren çizgidir. 

*Çanakkale Boğaz ı Ku zey 
Ağızı :Zincirbozan "Fenerinden 
geçen boylamd1r. . 

*Çanakkale Boğazı Güney 
Ağızı :Mehmetçik Burnu fenerı
ni;Kumkale Burnu Fenerine bir
leştiren çizgidir. 

Sorttnlaı:a. Yol Açan Neden
ler 

1 .Kötüdoğa koşulları (Sis, ti
pi, şiddetli akintı v.s) 

2.Eksik, arızalı, uygunsuz ge
mi donanımları. 

3.Kötü ya d a eksik çevresel 
yolalım yard ımları, bilgi akışı 

\ 



AL0-110 

4.Kötü veya eksik g üvenlik 
kımılları, ya da iyi olan kuralla
ra uyulmaması. 

S.Boğaz su yolla rım bilme
yen, deneyimsız, yetersiz ka p
tanlar 

Kazalara Yatdını Edileme
mesinin Ana Nedenleri Şunlar
du:: 

1. Kazanın çabuk öğrenile
memesi 

2. Kaz~. ıerine çabuk ulaşıla
maması. (Ogrenildikten sonra) 

3. Kazaya yardım ed ecek a
raç gerecin eksik ve yetersiz ol
ması. 

4. Ka zad a kurtarma ~örevi 
yapacak personelin özel egitimli 
olması . 

5. Kazalar için önced en ha
zırlanmış söndürme ve kurtar
ma planlan bulunmayı~ı. 

6. Kazala rda işbirlığ i yapa
cak kuruluşla rın koordinasyon 
ve işbirliğinin bulunmaması. 

7. Kazala ra el koyarak yöne
tecek otoritenin tespıti. 

Kazanın Çevre Kirlenmesi
ne Verdiği Zarar: 

1. Kazanın çabuk haber ah
nıp, ilgili birimlerin harekete ge
çirilmesi. 

2. Ki rliliğin çevreye yayılma
sını önleyecek araç, gereç ve ba
riyerlerin bulunmaması. 

3.Çevre kirlenmesine rteden 
o lan m addelerin toplanmasını 
ya d a çökeJtilmesini sağlayacak 

araç, gereç ve apara tlarm bulun
maması. 

4. Çevre kirlenmesini önleye
cek , göze tim ve d en e tim ele
ma n, a raç ve gerecinin bulun
maması. 

Kazaların Önlenebilmesi i
çin Tehlikeli Yiik Taşıyan Ge
milerin Durumu ve Tesbiti: 

a) Tehlikeli Yük Taşıyan Ge
mi: 

* 1000 GRT ve daha büyük, 
d ökme, yanıcı sıvı yada sıvılaş
tırılmış gaz tasıyan ve b u gibi 
yükleri l:Joşalttıktan sonra ''gas
free" yapmam ış gemiler. 

* 3000 GRT ve daha büyük, 
80 ton ve daha çok cep,he yada 
200 ton ve d a ha çok 'organik 
peroxide" taşıyan gemiler. 

b) Derin Su Çekimli Gemi : 
Su çekimi 12 m tre ve daha çok 
olan gemiler. 

c) Büyük Gemi: Boyu 200 
metre ve d aha büyük olan gemi
ler . 

d ) Küçük Gemi: Boyu 100 
metre ve daha küçük olan gemi
ler. 

e) Toplam Yedek Boyu: Ye
dek çeken rom örkörün başı ile 
yedeklenen geminin (cismin) kı~ 
çı (arka ucu) arasındaki ya da i~ 
ten romörkörün kıçı ile itilen ge
minin (cismin) başı (ön u cu) ara
sındaki, tam yolla çalışması sıra
sındaki uzaklık. 

Konunun Sorumlusu Kim? 
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a) İstanbul Valiliği-Çanakka
le Vali.liği 

b) l~tanbul Büyükşehir Bele-
d iyesi (Ttfaiye Teskila tı) . 

c) Çanal<kale 'f3elediyesi (Ttfa
iye Teşki la tı) 

d) Mar mara Belediyeler Birli-
ği . 

e) Istanbul Liman Başkanlığı
Çanakkale Liman Başkanlığı 

f) Başbakanlık Deniz Müste-
şarlığı . 

gJ Çevre Bakanlığı, ls tanbul 
Böl e Müdürlüğü 
İskeri Birimler 
*Kuzey Deniz Saha Komu

tanlığı 
*Sahil Güvenlik Marmara ve 

Bo~azlar Bölge Komutanlığı 
Çanakl<a le Boğaz Komu

tanlığı 
Yardımcı Kuı:uluşlar 
* Türkiye Denizcilik İşletme

leri AŞ. 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Km 

tarma lşlehnesi Müdürlüğü 
*Sönd üren !-Tahlisiye 1-2-3 

Kurtarma Botları 
*Alemdar JT 
*T.D.İ Kurtaran 
İsta nbul Liman İ ş letmeleri 

müdürlü" .. 
*Sönd&en H (Su topu mev

cut) 
*Söndüren 4 Çan akk alcde 

(su topu mevcu t) 
. T.C.D.D. Haydar_eaşa Liman 
Işletmesi Dok Amirlıgi 

"'Söndüren 8(Su topu mev
cut) . 

TDT ve TCDD elinde küçük 
çaplı söndürme hizmeti yapacak 
romörkörler mevcut ise d e ; Bü
yü k çaplı yangınlarda bir başarı 
sağlayamazlar. 

"'Petkim tesisler inde m evcut 
söndfücn romörkörlcri(İzmit) 

*BOT AŞ' a ait Sönd üren Ro
mörkörleri(Kabatepe limanı) 

Bağlı o larak hizmet yapıyor. 
Haberleşme- Muhabere-Ko

ordinasyon ve Enformasyo~ . 
Deniz ortasında ve gemı ıçe

risinde çıkan bir yangın olayıı:a 
anında müdaha le etmek için bıl
hassa; m esai saa tleri harici, bay
ram ve genel tatil günleri dikka
te alınarak salfü telsiz istasyon
larınca 16 VH F kanalından . Tra
fik kon trol istasyonlarınca da 
71. ve Pro tokollerle saptanacak 
VH F ka na ll a rından yap ılacak 



yayınların ilgili ve yetkili birim
lere süra tle ffetilmesi lazımdrr. 

İletişimin sü ratle sağlanması
nı teminen planlamada görev a
lacak kuruluşların: 

a)BulundukJarı yer ve mahal 
b)Çağrı işareti 
c)Haoerleşme Kod.No. 
d)Frekansı ve Kanal No. 
e)Telefon faks,teleks noları 

tesbit edilerek tatbikatlar yapıl
maladır. 

Bu kuruluş ve teşkilatlar ara
sında bir Protokol yapılması ge
rekir. 

Denizde Can Kurtarma 
Kara sularımız He İs tanbul 

ve Çanakkale boğazlan ile Mar
mara Denizinde seyir ed en ge
milerde çıkacak bir yangın anın
da gemi içerisinde personelin ve 
yolcu ların kurtarılması müda
hale etmek için can kurtarma ve 
yangın söndürme amacına yö
nelik ve bu hizm tlere göre do
natılmış helikopterlere ihtiyaç 
vardır. 

Bu bakımdan aşağıda belirti
len kuruluşlann yardurı l aşma 
ve koordinasyon yönünden im
kan ve kabiliyetlerinin neler ola
bileceği hususlarında bir proto
kol yapılması yerinde olur. 

a)Sllahlı Kuvvetlerin mevcu t 
helikopterlerinden yararlaıuna 

b) Tarım, Orman Bakanlığı
nın yangı n söndürme u çak ve 
helikopterlerinden yararlanma 

c) Türk Hava Kurunıu uçak
ları 

d) Hususi şahıslara ait heli
kopterler . 

Alınacak Tedbirler Neler O
labilir: 

1. Bobzlardon geçecek olan 
kimyasal: biyolojik, yanıcı parla
yıcı ve patlayıcı madde taşıyan 
gemilerin Klavuz(Pilot)a lmafarı
nın temini yanında Kabotaj Ha t
tı ve Türk sularına girdiklerinde 
belirli bir emniyet mesafesind en 
yanlarına refakatçi söndüren ge
milerinin bulunarak giriş, çıkış 
yapmaları Boğazlardan geçişler
de Kara itfaiyesinüı de sahil şe
ridinden gemileri takip ve te~ 
yakkuzda oulunmala rı yerinde 
olur. 

2. Boğazlardan radarla kont
roh.ı veya televizyon ekranları i-
1 e kontrolu ve gemil eri n bir 
merkezden sevk ve idare edil-

mesi. 
3. Sisli, puslu, görüş mesafesi 

az, seyir enuüyetı olmayan gün 
ve durumlarda Boğaz geçişferi
ne müsaad e edilmelidir. 

4. Boğazlardan geçecek ge
milerin Klavuz(Pilot)almaları
nın özendirici bir durum kazan
dırılması için gemi kaptanlarına 
hediye paketleri veya daha ca
zip usu ller bulı.ına rak Klavuz al
maları durumunun yaratılması. 

5. Boğazlardan geçen veya li
manlarımıza uğrayan gemiler
de, Radyasyon kontrofu yapıl
ması bugün içirı gerekli bır du
rum olmuştur. 

6. Gemi Kapta nlarının Kla
vuz (Pilot)almaları konusunda 
telsiz ile ikaz edilmeleri. 

7. Ayıu anda bukabil yükleri 
taşıyan iki geminin Boğaz içeri
s inde seyir etme leri önlenere k 
Deniz Trafiğinin düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

8. Diğer ülkelerin durum ları
nın araştırılarak ülkemiz ve bo
ğazlarunızın durı.ımlarına göre 
adapte etmemiz faydalı olacak
tır. 

9. Gemi ve De niz araçl arı 
yangınları ile P.etrol kirliliği ko
nu su nda büyi..ık bir tecrüoe ka
zanmış ülkeler ile malıeıne ve 
kü ltür an laşması yapı lması araş
tınlmalıdrr. 

Deniz Yangınlarına Göre İt
faiY.enin Teşkilatlanması, De
niz itfaiyesi Kurulmasl 

Büyük bir rnega kent olan İs
tanbul şehrinin Asya ve Avrupa 
kıtalannın buluştuğu bir su yo
lunda bulunması ve milyonlar
ca insanın can emniyeti tarihi e
serler, fabrika ve tesis le r iç in 
maalesef bir Deniz itfaiyes i ku
ruluşu mevcut değildir. 

Boğazlardan geçen böylesine 
tehlike arzeden gemi.~eı:~n is tan
bul ve Marmaı:ada gunun birin
de bu şekli ile uğrayaca~ı bir fe
laketin tablosunu iyi düşünmek 
gerekir. 

Azeri petrolleri ile yeni Türk 
Devletlerinin petrol ve Doğal 
Gaz taşımalarını Karadeniz li
manlarından büyük gemiler ile 
taşınması konusu ise tehlik bo
yutlarrn ı daha da artıra cağı ve 
bu görüşü savunan ülkelerın art 
niyetli hareket ettikleri bir ger
çektir. Türkiye böyle bir taşıma-
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ya asla iziq vermemelidir. 

Deniz Itfaiyesi ve Lüzu m lu 
Maddeler 

* 3 adet yangın söndürme ve 
can kurtarma amacına yönelik 
buna göre donatılmış helikopter 
temim. (Aydıtla tma sistemine 
Haiz) 

* 3 adet yangı n söndürme 
tekniğine haiz uçak 

*Uzaktan kumandalı alev to
pu ve yangınlara girebilecek ni
telikte 3 adet şat duba(kulc ti
pi)su topu a tacak nitelikle re ha
ız 

*Biri büyük tip açık denizd e 
iki adedi sığ sularda hizm et ya
pacak kurtarma ve söndürme 
tehlike~erine haiz ve ~eniz. yüz~
yindekı ahkları su vıdanıorlerı, 
d eniz süpürgeleri ve bariyerleri 
ile emeı\el< deniz yüz yindeki a
tı klan temiz leme s is temlerin e 
haiz olma lan gibi çok yönlü hiz
met verebilmelidirler. 

Yanan gemi leri çekmek için 
çelik halat atmaya mahsus roke
tatarların kurtarma gemilerinde 
mutlaka buluı-ıması gereklidir. 

*Gece çalışmaları için aydın
la tma s is temi bulunması lü 
zumludur. 

*Çeşitli tip ve m iktarda bari
yer bulundurulması lazımdır. 

* Personelin donanıımnın ya
nında ciddi bir eğitim görmeleri 
ve donanmamız ile tatbikatlara 
katılmaları olur. 

Parasal Sorunlar FinaJlsman 
Bütün bu araç, gereçlerin 

milyonlarca dolar ile olacağını 
ve parasa l sorun çıkacağı bir 
gerçektir. 

Boğazlar ve Marmara' da d e
niz trafiğinin doğurduğu sorun
ların çözümü için, mevzu at d e
ğişikliği d ışında, yapılması ge
rekenlerin bazıları bir defalık 
ana yatırımı, bazıları da sürekli 
masrafların ı gerektirecektir. 

Bu yatırını ve işletme harca
ınala rın ın nasıl ve ha ngi kay
naktan sağlanabilecesi J.<onusu 
a~ısından: Montrö Sozleşmesi
n ın Ek-J 1 m add esinde yera 
lan (b) ve (c) şıklarındaki vcrgi
lerin(Altın Frank) üzerinden tes
bit edilen geçiş ücretinin amact
n ın BoğazTardan geçen gemile
rin güvenliğinin Tü rkiye ta ra
fıncfan bu yo lda kullanılması 
amactna yöneliktir. 
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• 
Istanbul' daki deniz kazaları 

Gemi ve tanker trafiğinin yoğun olduğu İstanbul, çeşitli tarihlerde çok 
büyük tehlikelere sahne oldu. Tankerlerin çarpışması ya da tersanelerdeki ta
miratları sırasında meydana gelen patlamalarda birçok kişi hayatını kaybet
ti, binlerce ton akaryakıt denize döküldü. 

14 Aralık 1960: Benzin yüklü 
Yogoslav tankeri Toranic ile Y.u
nan tankeri Worid Harmony Is
tanbul Boğazında çarpıştı, 20 ki
şi ö ldü. A levler Tür~. gemis i 
Tarsus'a da s ı çradı. Uç gemi 
yandı. 

15 Eylül J964: Norveç band
ra lı Norho m gemisi Boğazda 
daha önce yan arak ba ta n Yu
mm Zoranic tan kerinin enkazına 
çarptı. Ton larca akaryakıt Bo
ğaz' a ya yıldı. 

9 Kasım 1965: Yunan bandı

ralı Europa gemisi m otora çarp
tı. Kaza d a 5 kişi öldü. 

1 Mart 1966 : Sovyct bandralı 
Lutsk ve Kransky gemileri ça r
pıştı Binlerce ton petrol denize 
yayıldı ve Kad ıköy vapurunun 
yanmasına neden oldu. 

3 Temmuz 1966: Yolcu dolu 
Yeni Galatasaray motoru, keres-

te yüklü Aksaray motoruyla çar
pıştı. Yangında 13 kişi öld ü . 

18 Kasım 1966 : Ro m en 
bandralı Pioesti gemisi, Bereket 
yolcu m otorunu batırdı. 8 kişi 
öldü . 

l Temmuz 1970: i ta lyan 
~andralı A ncona kıyıya çarptı. 
inşaat ha lind eki bina çöktü 5 
kişi öldü. 

27 Aralık 1972: Turan Em ek
siz ve Sön mezler gemileri çar
pıştı, 5 kişi öldü. 

21 Nisan 1979: Romen band
ralı karpat gem.isiyle Türk kefe
li gemisi çarpıştı , 11 kişi öldü. 

l 5 Kasım 1979 : Ro m e n 
bandralı independenta tankeriy
~e Yunan Evri.ali tankeri çarpıştı. 
Tnfilak edeı~ Jndcpendenta ta n
kerinde 43 kişi öldü.Binlerce ton 
benzin denize döküldü. Yangın 
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günlerce söndürülemedi. 

2 Nisan 1980 : Yunan Elsa ile 
Sovyet Moskovosky gemileri 
çarpıştı 2 kişi öldü. 

29 Ekim 1988 : Malta bandı
ra lı amonyak y üklü BLue Star 
tankeri ,Tü rk Gaziantep ta nke
riy le çarpıştı. Bin ton amonyak 
Marmaraya yayıldı. 

13 Mart 1994: Boğazda Nas
ia a dlı petrol tan keri Sea adl ı 
k uru yük gemisiyle çarpıştı 31 
kişi öldü. 

20 Ocak 1996 : Tuzlada ihsan 
Kalkavan'a ait Yeşilköy 1 adlı 
gemide onarım çabşmaları sıra
sında yangın çıktı. 3 kişi öldü 4 
kişi yaralandı. 

13 Şubat 1997: Perşembe 
T u zlad a TPAO'_ na ait p e tro l 
tankeri yandı. 2 itfaiye e ri şehit 
oldu. 22 Kişi yaralandı. 

-
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Yangınla Mücadelede Aktif ve 
Pasif Yöntemler 

Dr. Akil Süheyl 
BE CAN 

Yangının 
büyümesinin 

geciktirilmesi binanın 
yangına dayanıklı 

bölümlere 
ayrılmasıyla, bina 
tasarımı sırasında 

oluşturulur. Binaların 
işlevlerine; 

içerdekileri yanıcı, 
parlayıcı maddelere; 
kapladıkları alana, 

itfaiyeye uzaklığına, 
aktif yangın güvenlik 
mertebesine ve daha 
başka hususlara bağlı 

olarak yangın 
bölümleıneleri yapılır. 

Yangın güvenliği yangın çıkmaması veya yangın 
çıktıktan sonra insanların ve binaların yangının öldü
rücü, yaralayıcı, hasar verici etkilerim azaltmak için 
alınan önlemler manzumesine verilen genel addır. 

Yangın güvenliği denildiğinde yangmın çıkmasının 
önlenmesinden, ya:ngın sırasnlda ıni.ıdahaleye kadar 
geniş bir yelpaze içinde kalan bir çok husus girer. Bu 
nususları on ana başlık all;ında ele alabiliriz. 

1. Yangın çıkmasının ünlenmesi 
2. Yangının aısılanması 
3. Yangının biıyümesinin geciktirilmesi 
4. Duman hareketinin kontrol edilmesi 
5. Kaçış yollarının sağlanması 
6. Yangının sirar.et etmesinin önlenmesi 
7. Strüktürün çökmesinin önlenmesi 
8. Yangının kontrol altına alınması 
9. Yangınla mücadele 
10. Yangın güvenJik idaresi 
Yangın çıkmasının önlenmesi ve yangın güvenlik 

idaresi bina konstrüksyonuxla dolaysız oağlanhlı ko
nular değildir. Daha çok bılinçlenıne, organizasyon, 
metod, başka bir değişle toplam kalite sorunudur, in
sani seviye konusudur. Dolayısıyla, binayı ya.P.ısal ola
rak ilgilendirmediğinden bu yazıda sözi.ı edilen iki 
hususa değinilemiyecek, baş.l<a yazılarda ayrıca ele 
alınacaktır. Geri kalan sekiz konu başlı&. ise pasif ve 
aktif yangın güvenlik önlemleri olarak ele alınmakta
dır. 

P?,sif önlemler de~ildiğinde, binad~ Y~.ngın çıkma
dan once de varolan., ışlevı bulunan, gunluk kullanım
da yer alan; yangın çıktığı zamanda varlıklanyla yan
gının kısıtlanmasına, insanların kaçıp kurtuimasına, 
I<ısaca can ve mal güvenliğinin zarar görmemesine 
yardımcı olan konstrüksüyon ve donanımlar kasdcdi
Jir. 

Aktif önlemlerle anlatılmaya çalışılan, yangın baş
langıcından önce binada hareketsiz duran, yangınra 
birlikte harekete geçerek yangını kısıtlayıcı, hatta sön
dürücü etkisi olan donamınlardır. 

Pasif yangın güvenlik sistemleri bina xapılınası sı
rasında ortaya çikar; aktif yangın güvenhk sistemleri, 
binanın in_şaası sırasında yapılabileceği gibi daha son
radan da ku rulabilir. Yangm güvenligi olgusuna tam 
anlamıyla yaklaşıldtğmda, mımari tasarım sırasında 
aktif ve pasif önlem.ferin ilk baştan alınması gerekir. 
Aksi takdirde pasif ~venlik önıemlerinin doğuracağı 
estetik sakıncaların çözüınlerunesi zorlaşır. 

Yukarıda ele alınan on maddenin sekiz tanesi pasif 
ve aktif yan~n güvenliği11de şu şekilde aşağıdakı gibi 
ikiye ayrılabıbr. 

Pasif yangın güvenliği 
Strüktürün çö!Cmesinin önlenmesi 
Yangın sirayetinin tinlen.mesi 
Kaçış yollarının sağlanması 
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Dııman hareketinin kontrol altına alınması 
Yangının büyümesinin geciktirilmesi 
Aktif yanK':n güvenliği: 
Yangının erken algılanması 
Yangının kontrol altına alınması 
Yangınla mücadele 
Duman hareketinin kontrol altına alınması 

Pasif güvenlik önlemlerinde, strüktürün çökmesi
nin önlenmesi: ahşap, çelik, betonarme yapılarda yan
gının etkisine bellı für süre dayanan strül<türün (taşı
yıcı iskelet) içindeki insanlann tahliyesine zaman ka
zandırılması esastır. Strüktür elemanlarının boyutlan
ması, yangının etkilerine karşı yangına dayanıklı 
konstn.i.ktiI elemanlarla korunmaları, bazı boyalarla 
ısı etkisinden daha geç etkilenmelerinin sağlanması 
sık rastlanan çözüm yollarıdır. 

Yangın belli bir bölümde başladığında, diğer bö
lümlere yayılmaması için alınan konstrüktif önlemler, 
yangın olmadığı zamanlarda da etkilidir. Bir binadan 
diğerine yangının sirayet etmemesi için alınan yapısal 
önlemler her zaman kullanıcıların hizmetindedır. 

Yangının büyümesinin geciktirilmesi binamn yan
gına dayanıklı bölümlere ayrılmasıyla, bina tasarımı 
sırasında oluşturulur. Binalann işlevlerinei içerdekileri 
yanıcı, parlayıcı maddelere; kapladıkları alana, itfaiye
ye uzaklığına, aktif yangın guvenlik ınertebes.ine ve 
d.aha başl<a hususlara bagh olarak yangın bölümleme
leri yapılır. Bölümleme konusunda hazır res:eteler sun
ma!< pek mümkün olmamaktadır; küçücuk bir bina 
gereğınde tek bölüm olarak ele alınabilir. Bazı ülke yö
netmeliklerinde bu konulara yaklaşım belli alanların 
üzerindeki kısımların yangına dayanıklı duvarlarla 
bölümlenmesi şeklinde ortaya konmuştur. Aynı ülke
nin iki ayrı idaresinin yürürlüğe koyduğu yangın böl
mesi azami a lanı değerinin farklılık gösfermesı şaşırtı
cıdır. Bu değerlere nasıl ulaştıkları da ayrı bir soru ko
nusudur. 

Bölüm duvarlarının yeterince sağlam yapılmam ış 
olması, sıcaklığın veya patlamalarm etkisiyle yıkılma
sı sonucunda ısı transferi nedeniyle }".angın başka bö
lüınlere sirayet edebilmektedir. Buraaa tasarım kadar 
uygulamaya, ayrıntılara (detaylara) verilmesi gereken 
ehemmiyetin değeri ortaya çıkmaktadır. Güvenliğin 
sağlanması sadece mimari tasarunla bitmemekte, uy
gulamacı firmalara, taşeronlara, bilhassa kontrol mü
essesesine büyük görev düşmektedir. 

Yatay veya düşey kaçış yollarının oluşumu bina 
tasarımı sırasında mimar tarafından yapilır; yangın 
olmadığl zamanlarda da bu yollar kullanılır. Yangın 
başlangıcında insanların hızla güvenli bölgelere ufaş
brmaları ise kaçış yollarının diger bir kullanım tarzı
dır. Bi lin diği gıbi, kaçış yollarıyla bina dışına, bu 
mümkün değifse (karmaşık planh, çok geniş alana ya
yılan,çok maksatlı( çok yükSek katlı binalarda rastla
nan bır durumdur) bina içinde ~venli bir yere ulaştı
rılmaları esastır. Yardımm gelmesini o güvenli bölme
lerde beklerken yangının ısı, alev ve duman etkilerin
den rahatsız olmamaları önem kazaıur. 

Duman hareketinin kontrol altına alınması görüle
ceği gibi hem pasif hem de aktif yangın güvenliği 

17 

Otomatik 
yangın söndürme 

donanımlarının ana 
amacı yangını 

söndürmek ise de, 
yangının 

büyümesini 
engelleyip, kontrol 
altında tutup, sirayet 
etmesine müsaade 

etmemesi, bu sürede 
kamu itfaiyesinin 

zaman kazanmasını 
sağlaması bile 

büyük 
bir nimettir. 



kaP.samına girer. Binada kalıcı olan, daima i ş
levli duman ha reketi kontrol yön temi olarak 
dumana dayaıuklı kapılar gösterebilir. Bu kapı
lar, yangın olmadığı zaman da da işe yaramak
tadır. Uuman hareketinin aktif olarak kontrol 
altına alınmasına gelince, örnek olarak, yangın 
başladığında dumanm havalandırma tesisa tın
dan birÖöhneden başka bir bölmeye gitmemesi 
için kullanılan, sadece duman harekeli başlndı
ğında ilslevini yerine getiren duman(yangın) 
damper eri gösterilebilir. 

Aktif yangın güvenlik yöntemlerine gelince, 
yangın başlafüğı zaman otomatik a!_gılama do
nanımıyla(dumana duyarh, sıcaklıga duyarl ı ) 
yangından hemen haberdar olunması, akabinde 
kullanıcıla rın veya müdaha le ekiplerinin ikaz 
edilmesi artık üll<emizde de sıkça kullanılan bir 
yöntemdir. Algılama donanımının en yakın ka
mu itfaiye teŞkila tına bağlı olması önerilen bir 
durumdur. Yangın ba~langıcı ihbarıyla itfaiye 
zaman kaybetmeksizın yangını kon trol altına 
almak üzere olay yerine yetişebilmektedir. 

Algılama donanımları her ne kadar yangın ın 
başladığını haber verse de yangını söndürenıe
ınekteôfr. Yangmın kontrol altına alınması taşı
nabilir yangın söndürme tüpleri, dahili ve hari
ci yangın hıdrantları veya otomatik sulu, kuru 
yangın söndürme donanımlarıyla sağlanabil 
mek1edir. Otomatik sulu yangın söndurme do
nanımlarının sprinkler başlık1an belli sıcaklık
larda kendiliğinden yangın söndürme i şlemini 
başlattıklannaan dolayı, ayıu zamanda yangın 
algJlama donanımı arasında kabul edilmeli
dirler. 

Otomatik yangın söndürme donanımlarının 
ana amacı yaı1gını söndürmek ise de, yangının-
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büyümesini engelleyip, kontrol a ltında tutup, 
sirayet eh11esine müsaade etmemesi, bu sürede 
kamu itfaiyesinin zam an kazanmas ı nı sağ
laması bile oüyük bir nimettir. 

Pasif ve aktif yagın güvenlik önlemlerinin et
~ileşimleri bazı ti.ll<e yonetmeliklerinde yer alLr. 
Orneğin otomatik sulu yangın söndürme 
donanı mı bulunan yapılarda pasif yangın 
g üvenlik önlemlerinin ni sb e ten za yıflahl
malarına müsaade edilir. Bu kararların. ne denli 
ha klı ve yerinde olduğu tabi k.i tartışma 
konusudur; ancak ülkemiz genelinde bu tür 
konulara ana kavramlar mer.teocsinde yaklaşım 
maalesef m ev cut değildir. Orneğin, bır bh\ada 
otomatik s ulu sönaürme donanımı varsa, 
bölümlem e lerde, yangın yüküne ve di ğer 
parametrelere dayaı1aral<, ne türlü serbesti sağ
lamalı; binalar veya bölümler arasındaki asgari 
uzaklık han g i m ertebeye kad a r in ebilmeli; 
ycı ngın bölüm lerinin xa ngına dayanıklılık 
süresinde ne tür esnekliğe izin verebilmelidir? 
Bir binada erken algılama donarnmı varsa, kaçış 
yolları uzaklığında esneklik yapılabilir mi?Han
gi koşullarda( 

Mevzuatımızın bu konulara yaklaşımı is
tenilen seviyede olmadığından yapıtl annda 
pasif ve aktıf yangın güvenliği sorunlarına il
giyle, itinayla yak1aşan müellifler, çözüm bul
mak istediklerinde, mihenk taşı gerektiğinde 
yabancı yönetmelikleri açıp uygulaınaktaaırlar. 
Karmaşık ve çok p arametreli olan bu konuda1 

ülkemiz genelınde geçerli, şehirciliği, mimariyi, 
tesi satı , v.s . kaRsayan bir yangın güven[ik 
yönetmeliğimiz olması gerekir. 

Hazırlama 5a lışmalarına başlamak için de 
asla çok geç dcgildir. 

""' . 

KELEŞOGLU 
SOSYAL HİZMETLER KÖMÜRCÜLÜK VE 

TEMİZLİK HİZMETLERİ 
TİC.LMT.ŞTİ. 

Güven Mah.Oku:J Sol . :1' o .1 Daiıte 1 
Bahçelievler İstanbul '1 1-.5020101 6954-'lS0.507 OBü 

6954369+.539361 +64 922 J.l'tcl üB413927 
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Petrol Yangınları 
Rıza ZENGİN 
Jeoloji Mühendisi .. 
itfaiye Eğitim Merkezi Oğretmeni 

Akaryakıtları sıvı halde iken 
yanmazlar, ancak buhar haline 
geçtikten ve hava ile karıştıktan 
sonra yanabilirler. Bu nedenle 
akaryakıtların buharlarının et
rafa yayılmasına engel olmak 
gerekir. Bundan dolayıda dain1a 
kapalı kaplarda bulundurulma
ları doğru olur. 

Milyonlarca yıl önce dünyanm coğrafi ve jeolo
jik yapısında meydana gelen değişmeler,yeraltın
daki ham petrol dediğimiz pekmez kıvamında ko
yu renkli yağlı mavi tabakalar oluşturmuştur. Da
ima arayJş içinde olan insanoğlu ilk defa Amerika 
da toprağı burgu ile delerek ham peh·olü toprak 
üstüne çıkarıp yaşantılarına büyük yenilikler geti
recek Petrol Endüstrisinin temelini atmıştır. 

Dünyanın muhtelif bölgelerinde bulunan pet
rol bulunduğu yerin coğrafi konumuna,jeolojik 
yapısma ve hatta oluşma tarihine göre değişiklik
ler göstermekted ir. Bütün bunların yanında bir 
petrol kuyusunun muhtelif derinliklerinden a lı
nan ham petrol numunelerinin dahi birbirlerine 
benzemed ikleri dikkate alınırsa bu materyalin ne
kadar değişken bir kompozisyona sahip olduğu 
ortaya çıkar. 

Ham Petrol Metandan Asfalta kadar yüzlerce 
farklı kimyasal maddelerden oluşmuştur.Bu mad
delerin büyük kısmı Hidrokarbon (% 83- 87 C ve 
% 11-15 I-1) olmakla beraber,yapılan analizler; % 0-
0.5 Azot, % 0.6 Sülfür ve % 0-3.5 Oksijen ve çok az 
miktarlarda da bazı metalleri (V, N i, Fe ve Cu) 
içerdiği görü lmüştür. Böylece tabii ham petrol, 
başlıca hidrokarbon ihtjva eden birçok organi k bi
leşiklerin bir karışımıdır. Petrol yeryüzünün bir
çok bölgelerine yayılmış olarak bulunur. Bugün 
için petrolün en fazl<_1 çıktığı bölgeler : Amerika, 
Kanada, Venezüella, Iran, Irak, Arabistan, Rusya 
vs. 

Petrol yeraltında ekseriya kum tabakalarının 
içerisine depolanmış olarak bulunur. 

Bunun üzerine tabii gaz teşekkül etmiştir. Di-
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Şekil-1 Ham Petrol yatağı kesiti 

binde ise su birikintisi vaı-dır. (Şekil-1) 

Ham Petrolün Rafineri edilmesi 
Kuyulardan çıka rılan ham petrol içerisinde ek 

seriya bol miktarda su mevcuttur. Bu neden le 
ham petrol rafinerilere gitmeden önce içerisindeki 
sudan kurtulması lazımdır. Bu da ancak büyük 
haznelerde dinlendirmek veya içerisine suyu çö
keltecek kimyevi maddeleri ilave etmek suretiyle 
mümkün olur. 

Kuyulard~m çıkarı lan ham petrol madde haline 
getirilmek için rafiner ilere boru hatlarıyla, gemi
lerle,sarıuçlı kamyon ve vagonlarla nakledilir. 

Akaryakıt 
Top.rak altından çıkarılan ham petrol, rafineri

lerden ısıtma ve so~utma temel prensibleri ile işle
me tabi tutularak tasfiye edilir. Bu işlem sırasında 
Tablo-1 de görülen ürünler elde edilir.Aynı za
manda bu Tabloda bu ürünlerin yaklaşık bileşim
leri,ka ynama noktala rı ve kullanıldıkları alan larda 
.ifade edilmiştir 

Akaryakıt özellikleri 
1- Akaryakıtlar suya göre daha hafiftirler 
2- Akaryakıtların yanabilmesi için önce buhar 

haline gelmesi ve sonrada hava ile karışması ge
rekmektedir. Sıvı haldeki akaryakıtlar yanmazlar. 

3- Akaryakıtlar yanıcı olabilmek için çıkardık
ları buhar havadan daha ağırdır. Bu nedenle bu
lundukları yerin alçak noktalarına doğru çökerler. 
Bilhassa rüzgarsız "Sakin" havalarda çevredeki 
hendek, çukur ve kuyularda biriken akaryakıt bu
harları tehlikeli durumlar oluştururlar. 

4- Akaryakıt Buharları Teneffüs edj)irse zarar
lıdır.Akaryakıt buharlarının karıştığı bir ortamda 
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ÜRÜNLER Y~KLMIK KAYNAMA KULANILDIKLARI 
BlLEŞIMLER NOKTASI YERLER 

. Polll!l4!ri.ıt Bcnı~ Plastik 
Gaz CH4-CH10 -164-+30 Eııdll5tıiıl.Y•kıı,ıs~yıhı 

eldııi 

Petrol Eteri 

Benzin 

Kerosin 
(Gaz yağı) 

Motorin 

C5H12 
C7H16 

C5H12 
C12H26 

Cl2H26 
C16H34 

C15H32 
C18H38 

Diesel yag··ı Cl7H3G 
C19H40 

Ya ğ 1 a m a C16H34 
yağlaı:ı C20H42 

Fueloil C17H36' 
den yukarı 

Cres,Pclrol Vaıe- C18H38'd 
lini,Petrol Jölesi en yukarı 

Parafin C20H42' 
den yukarı 

Katran (Suni Artık 
Asfalt,Zift) Kısım 

Petrol Artık 
Koku Kısım 

Tablo:l 

30-90 

40-220 

200-310 

315-375 

375'den 
yukar 

350'den 
yukarı 

Yarı Katı 

51-55 
arası ergir 

Solvent.Kunı Temizle
me.SOğutmaTeknl~I 

MotorYakıh 

A)llıılıliNAlkl'fSdıı)W. 
~Olııcl~l«oı\ıı\ Trıllir, 
~ı~)llyıl:iı 

<K.ıl.Yılıb,l>l!d~Yılrl 
Kıii:iııl!Na~ır 
K.ılıcıliı Yıtrıı 

Ağır Olesel Motor
lu~ Gcnıl mnkina
lı1n Yokıtı 

Her Türlü 
Yağlama 

Yakıt olarak 

Yığlı!Nhpt ltt~~Kıı· 
kı iN.1 KııNnVricırıı Ko-
nıyunı. YolKaplımısı 

Klbrıt~!pu Ml!lllyıun· 
ması , um Su lı:olıı~ 
nu. Korıstr\'!lcmı ltknıği 

Bın.ı~lzol.ıs.,YolKıp-
!mı ' uçuk EndSuyı-
K.ırıı Koruyucu 

Y~kıt,J<a rbon 
Elektrodu . 

insan belli bfr sü re kalarak bu havayı tenefüs 
ederse baş dönmesi, baygınlık hatta ölüme neden 
olabilecek durumlarla karşılaşabilir. 

Yukanda saydığımız Akaryakıt özelliklerini 
d ikkate alarak şu tedbirleri de gözönünde bulun
du rmak gerekir. 

a· Böyle bir yangına meydan vermemek için 
akaryakıt depo sahalarında ateş ve sigara yasakla
rına uyulması gerekir. 

b- Ağzına kadar dolu olan akaryakıt tankları· 
run veya varillerinin içlerinde ayrıca bir buhar ve 
hava hacmi bulunamayacağı için patlamalarına 
veya yanmalarına teorik olarak imkan yoktur. Bu
nun yanında, boş varil ve boş tanklar ise, içlerinde 
buhar ve hava karışımları bulunabileceği için da
ima tehlike yaratabjlirler. Bu sebeple, boş sanuçlı 
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kamyonlara, boş tank ve varillere ateş ile yaklaşıl-
ması doğru değildir. . 

Şekil -2:1990-1995 arası Istanbul Genelinde 
Meydana Gelen Akaryakıt Yangınlarının Karşılaş
tırılması 

Akaryakıt Yangını 

300 .-----------~ 

250 
200 

150 
100 

50 

--Akaryakıt 

Yan ı nı 

o ı--------ı--..-.ı..--J 

2 3 4 5 6 

Petrol Yangınları Nasıl Meydana Gelir 
Akaryakıtları sıvı halde iken yanmazlar, ancak 

buhar haline geçtikten ve hava ile karıştıktan son
ra yanabilirler. Bu nedenle akaryakıtlaı-m buhar
larının etı-afa yayılmasına engel olmak gerekir. 
Bundan dolayıda daima kapalı kaplarc:Ia bulundu
rulmaları doğru olur. Son 6 yı l da [s tanbul da 
meydana gelen Akaryakıt Yangınları hiçte kü
çümsenmeyecek durumdadır. (Şekil-2) Buna rağ
men meydana gelebilecek akayakıt yangmlarınm 
sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz. 

1- Açık kaplardaki akaryakıtın buharlaşarak 
etraftan ateş alması 

2-Temizlik maksadıyla Benzin ve Gaz gibi pet
rol ürünlerinin kullanılması sonunda m eydana 
gelen buharların ateş ile teması. 

3- .Akaryakıt tanklarının temizlenme maksa
dıyla kapaklanrun açılması neticesi etrafa saçılan 
buharların ateşle teması. 

4- Akaryakıt buharlarının bulunduğu çevreler
de çalışan motorlardan çıkan kıvılcımlarla bu bu
harların teması 

5- Elektrik kablo ve motorlarından çıkan şera
releril1 akaryakıt buharıyla teması. 

Yıllar Yangın sayısı 
1990 4918 
1991 4784 
1992 7126 
1993 7855 
1994 7221 
1995 7276 
Toplam 39180 

Akaryakıt Yangını % Oran 
191 3.883693 
179 3.741639 
254 3.564412 
227 2.889879 
225 3.115912 
204 2.803738 
1280 3.266973 

Tablo-2: 1990-1995 Yıllan Arasında lstanbul'da Meydana Gelen Yangınlar da 
Akaryakıt Yangınlannın 3 Onnı ve Kaışılaştınlması 
Not: Baca yangınlan yangın sayısına eklenmemiştir. 

6- Tahmil ve tahliye esnasında meydana gelen 
s tatik elektrik şerarelerinin akaryakıt buharıyla te-



ması 

7- Akaryakıt depo edilen yerlerde aydınlanma 
maksadıyla kullanı lan lamba gemici fener i gibi 
çıplak ateş,lerin buharlarla teması. 

Petrol Yangınlarının Söndürülmesi 
Petrol yangmTarının söndürülmesinde uygula

nacak metod ve kullanılacak söndürme madde
si,yanan akaryakıt miktnnna,içinde bu lunduğu 
kaba,bulunduğu yere göre değişir. 

Petrol yangını, bir tank içinde, kamyon sarnıcı 
içinde,yere yayılmış vaziyette, deniz üzerine dö
külmüş vaziyette. Büyük bir sahada veya yeni 
başlamış şekilde olabilir. 

Akaryakıt yangınlarınıda diğer yangınlara uy
gulanan; soğutma, havayla teması kesme, yanıcı 
maddeyi ortadan kaldırrna ve kimyevi maddeler 
ile söndürme başlıklarında toplanan ve yangınla
rı söndürmenin genel usülleri dediğimiz bu usül
ler~~n biriyle söndürmemiz gerekir. 

Uzcri açık bir tank içinde yanan akaryakıt 
yangınına suy la müdahale ettiğimiz taktirde; 
Akaryakıtların sudan hafif olduğundan dolayı di
be çöker ve akaryakıt suyun üstüııde kalır. Bu ne
den.le de suyun söndürme etkisi görülmez. 

Yangın Söndürme Tekniğinde Aka ryakıt yan
gınlarını, Kuru Kimyevi Toz, Köpük, C02 kulla
narak Oksijenden teması kesmek suretiyle sön
dürmek mümkündür. 

Bu saydığımız maddeler yanan aka ryakıtın 
üzerine püskürtüldüğü zaman yüzeyi serinletici 
ve yangının hava ile teması önleyici rol oynar ve 
bugünün teknik şa rtlarında daha etkili maddeler 
keşfedilinceye kadar akaryakıt yangınlarının sön
dürülmesinde kullandacak en uygun söndürme 
maddeleridir. 

Akaryakıtın çok hızla yanması, birden par la
ması,içinde bulunduğu kabı yırtması,yanarak 
alev seli şeklinde çevresine yayı lrnası karakteris
tik özelliğidir.Bu nedenle olaya çok yakın plan
dan müdahale e tmemek gerekir. Akaryakıt yan-
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gın larına yaklaşma mesafesini yangının söndürül
mesinde kullandığımız maddelerin yangına ula
şabildiği en uzak nokta olarak tayin ehnek gere
kir . 

İstanbul genelinde meydana gelen akaryakıt 
yangınlarını incelediğimiz takdirde Tablo-2'de de 
gördüğümüz gibi; 1990-1995 yılları arasında mey
dana gelen Akaryakıt Yangınlan .toplam Yangın
lar a rasında ortalama % 3'ü teşkil etmektedir. Ya
ni her 100 yangından 3'ü Akaryakıt yangını ol
maktadır. 

Akaryakıt yangın la rı yeni başladıkları zaman 
rahatça söndürülebilirler. En geç iki dakika içinde 
müdahale etmek gerekir. Bunun içinde porta tif 
yangın söndürme cihazları kullanılabilir içerisin
de akaryakıt bulunan kapların depolandığı yerler
de meydana gelen yangınla ra dışarıdan müdahale 
edilmeli,içcri girilmemelidir.çok sayada münferit 
kabın bir arad a bulunduğu bu tür yerlerde kap
la rdan birinde başlayan yangın oluşturduğu ısı 
ile diğerlerinide etkileyerek ard arda parlamalarla 
zincirleme büyüyen yangm müdahaleyi güçleşti
recektir. 

Açık alanda meydana gelen aka ryakıt yangın
la rına, olaya müdahale edenler için tehlikeli ve 
riskli bir ortam yaratsada, yayıldığı taraftan önü 
kesilerek müdahele edilmelidir. 

Sonuç olarak; hangi tür yangın olursa ols un 
yukarıda saydığımız sebep lerin dışında herhangi 
bir şahsın ihmali yüzünden de yangın çıkabilir. Bu 
nedenle bu konularda bilgi sahibi olmak önceliği
miz olmalıdır. 

Kaynaklar: 
~-Genel ~norganik ve ~eknjJ< Kimya -Prof. Dr. 

H. 1b~·ahiın Ozp emir-1981-I. T. U. Kimya Fakült si 
2-Is tanbul Itfaiye Müdürlüğü Tckııik Bülteni-

1968 
3-~tfaiyc Eğitim Merkezi Ders Notları 1996 
4-Hfaiyc Müdürlüğü Yangın Raporları (1990-

1995 Yılları 

İTFAİYE MÜDÜRLÜÖÜNE 
Yeni leventte Sitemizin Merkezi kazan dairesinde 26.01. 1997 pazar 

günü saat 22.45'te Bürülör elektriğinden çıkan yangın yerine haber 

verildiğinde en kısa sürede süratle gelerek insan üstü gayretle yangını 

anında söndürmenizi ve çalışmalarınızı bizzat mahallinde izledik. En 

candan takdirlerinizi bildirir. Sizlerle gu rur duyduğumuzu belirtir 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Sıtkı ÇAMLIBEL 
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Yangın Söndürme Tozları 
Kimyasal kuru tozlar, yan

gın la mücadele pa tlama ları ve 
patlayarak hı~l~ yayılan_ ~lev
leri bastırmak ıçın gereklı ozel
l iklere sahip kimyevi madde
lerden tuz gibi kah tanecikler
den oluşur. Bu taneciklerin yü
zey !eri özel ima lat teknikleri 
kullanılarak, oranlan yapılan 
deneyler sonucunda belirlen 
miş, tozun püskürtülürken 
serbestçe akmasına sağlaya
cak, topaklanmasını, savrul
masını ve su çekerek nemlen
mesini önleyecek şekilde katkı 
maddeleri ile kaplanmıştır. 

Kuru kimyevi tozun tercih 
edilmesinin nedenleri: Diğer 
yangın söndürme e lemanlarıy
la (köpük, C02 vb) karşılaştı
nldığınd a gerek yanan cisim
ler gerekse bunların söndürül
mesind e kull a nıl an cihazlar 
(elle taşınabilir cihazlar, sön
dürme tesisleri, transport taşı
yıcı sis tem ler ve sabit kazan· 
lar) için evrensel bir konuma 
ve anmda söndürme yeteneği
ne sah ip olmaları, suyun aksi
ne yangına müdahale eden. ki
şiyi alevin sıcaklığından koru
ması, soğuk havadan, ısı deği
şimlerind en e tkilenmemesi, 
elektriğe karşı ya lıtkan olması, 
basınçtan, her an doluma hazır 
olacak şekilde kap içinde veya 
stoklamada problem yaratma
yışıd ır. 

Sönd ü rücü m adde ci haz 
veya s is temd en itici bir _gaz 
yardımıyla dışa rı at ılır. ltici 
gaz olarak Azot veya Karbon
aioksit gazı kullanılabilir. 

SÖNO ÜRME ETKİLERİ: 
Toz söndürücüler a lev i 

oluşturan kimyasal tepki zinci
rine, tepkin1e zincirindeki ser
bes t kalmış radikalleri ortadan 
ka ldırmak yoluyla kimyasal 
olarak müdahale ed erek sön
dürürler, söndürme işlemi to
zun yüzeyinde gerçekleşir. Bu 
yüzden kimyevi kuru tozun 
yangın söndürebilme kabiliye-

ti alevle temas ed en toz yü ze
yinin miktarına (özgül yüzey 
alanı) bağlıdır. Dolayısıyla toz 
ne kadar ince olursa alevle te
mas eden yüzey o derece çoğa
lıı-. Uygulamada bunun bir üst 
sınırı vardtr, çünkü toz ne ka
dar ince olursa tozun görünür 
yoğunluğu ve akız hızı azalır. 
Dolaylsıyla yangın bölgesine 
püskürtebilınekte o kadar gü ç
leşir ayrıca yoğunluğun düşük 
olmasından dolayı kabın hac
lJı.ini büyütnıek gerekebilir. 
Ozgül yüzey a lanının olması 
gereken değerler 2000-3500 
cm2/g'dır. 

YANGIN SINIFLARI: 
Yangınlar TS 862'de belirtH

diğ i gibi yanıc ı ınaddel erin 
özelliklerine göre 4 ana grupta 
toplamr. 

A Türü Yangınlar: Yanıcı 
katı maddeler yang111ıdır. Ge
nellikle organik maddeler ve 
yanarken akkor haqpe gelen 
madd eleri i çerir. Orneğin: 
Odun, kömür, kağıt, ot, doku
ma vb. 

B Türü Yangınl ar: Yanıcı sı
v ı maddeler veya sıvı hale ge
lebilen madgelerin yangınları
nı kapsar. Orn.eğin : Benzin, 
benzol, makina yağları , yağlı 
boyalar, solvent, katran vb. 

C Türü Yangın lar: Ya~}C l 
gaz maddeler yangınıdır. Or
neğin : Me tan, propan, bütan, 
LPG, asetilen, havagazı, hidro
jen vb. 

D Türü Yangınlar: Yanabi.-
1.~n hafif metaller yangınıdır. 
Orneğin: Alüminyum, mag
nezyum, sodyum, potasyum, 
lityum ve bunların alaşımları 
ile karışımı yangınıdır. 

Not: B sınıfı yangınları aynı 
zam anda gaz yangınlarmıda 
kapsa r. Zira yanan aslınd a sı
vının kend isi değil ısı sonucu 
açığa çıkan buhardır. Bun a 
rağmen sıvılarla gazların yan
gını arasında önemli bir farkı 
unutmarn ak gereklidir. Sıv ı 
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r.angmları diğer bir maddeler 
ılede söndürülebilir ama gaz 
yangınları sadece kuru kimye
vi tozla söndürülebilir. 

YANGIN SÖNDÜRME 
TOZLARI: 
Toz lu yangın söndürme 

maddelerinin kullanılması ilk 
ola rak 1912 yllında Alm an 
ya' d a gerçekleşmiş tir. Kuru 
kimyevi tozlu yangm söndür
m e cihazlarının ilkel tiplerinde 
söndürme a racı olarak sod 
yum bikarbonatın sodyum bi
karbonata oranla daha e tkin 
olduğu görülmüştür. G ünü
müzde ise söndürme tozunun 
kullanım kapsamı genişletile
rek A, B ve C türü yangınd a 
etkin ola bilen çok amaçlı bu 
kimyevi tozlar sayesinde gerek 
A, gerek B ve gerekse C türü 
yangınlar söndürülebilir. 

Kuru kimyevi yangm sön
dürme tozları yangın türlerine 
e tkili olacak kimyasallardan 
üretilmiştir. Kuru tozlu yangın 
söndürme maddeleri e tkin ol
duğu yangın türüne göre 3 sı
nıfa ayrılır. (TSE 862) 

1- ABC tozları : (TSE 5684) 
Bu toz lar mon.oamonyumfos
fat ve monoamon.yumsülfa t 
bazlıdır. Söndürme etkisi karı
şımındaki monoamonyumfos
fat y üzdesine ve özgül yüzey 
alanına bağlıdır. TS 5684'e göre 
m onoamonyumfosfat yüzd esi 
min. % 90 olmalıdır. Piyasada 
% 15'den. % 90 kadar değişen 
oranla rda monoaınonyumfos
fa t ve diğer bileşen olarak 
amon yumsülfat içeren TSE'siz 
tozlar bulunmakta dır. Bu d a 
tozun söndürm e etkinli ğini 
düşürmektedir. 

2- BC tozla rı : Yapısındaki 
ana bileşenlere göre 4 ana 
grupta toplanmaktadır. 

- Sodyumbikarbonat esaslı 
(TSE 4971 'e göre min. % 90) 

- Potasyumbikarbonat esas
lı (TSE 5156'ya göre min. % 92) 

- Potasyums ülfa t esaslı 



(TSE yok) 
- Po tasyum klorü r esaslı 

(TSE 6042'ye göre min. % 93) 
Bu tozlarda söndürme e t

kinliği tozun kimyasal yapısı 
tarafından belirlenir. Potas
yum bazlı tozlar sodyum bazlı 
olanlardan daha etkilidir. Fa
kat potasyum tozları sodyum 
tozlarına göre 3-4 kat daha pa
halıdır. 

3- O Tozlan: Yanıcı metal 
maddelerde kulla nılan en et
kin söndürü maddeler sod 
yumklo rür, potasyumklorür, 
ve alka li bora t esaslı madde
lerdir. Bunun ya nında silika, 
perlit, granit, terner, ötekli t, 
klorür vs. bazlı tozlarda piya
sada aynı amaçlı kullanılmak
tadır. 

SÖNDÜRME MEKA
NİZMASI: 
A sınıfı yarı.gınlarda: A suu

fı yangınlarda söndürme olayı 
tozun y üzeyinde gerçekleşir. 
Genel mekanizma kuru kim
yevi tozun eriyerek bir kabuk 
şeklinde yanan maddeyi kap
lamasına dayanır. Bu tür yan
gınla rı söndürmek amacıyla 
erim e ı1okta l a rı d üşü k olan 
(150-180 C arası ) ABC tozlan 
kullanılır. Toz sıcak kor yüzey
lere uygulandığında ince parti
küller eriyip şişerek maddenin 
oksijen ile temasını keser. Böy
lece alevin bulunduğu yerden 
çıkan ısıyı durdurur, ateşin 
kaynağını soğutur ve tekrar 
alevlenmeye sebep olabilecek 
gazların çıkabileceği tüm gö
zenekleri kapa tır. 

B-C sınıfı yangınları: Yanı
cı sıvılardan (B) ve gazlardan 
(C) kaynaklanan yangınların 
büyü k çoğunluğu havad aki 
oksijen in yamcı ürü nlerinin 
ani ekzotermik oksidasyonu 
nedeniyle çıkmaktadır. Dolayı
sıyla bu tür yangınların sön
dürülmesi bu oksidasyon sü
reciııin sürdürülmesini sağla
yan hava kaynağmm kesilmesi 
yoluyla veya yangın yatağının 
soğutularak yanmanın kendini 
idame ettiremiyeceği noktaya 

kadar yavaşlatılması yoluyla 
veya alev bölgesindeki sür
mekte olan oksidasyon tepki
m eleri nin paralize edilmesi 
yoluyla mümkün olmaktad ır. 

Ya ngın söndürme toz l a rı 
açısından bakıldığında, genel 
olarak kabul edilen bilgilere 
göre kuru toz karışımının ya
nıcı s ı v ı kaynaklt yangınları 
yanına bölgesindeki tepkime
lere müdahale ederek söndür
düğü sanılmaktad ır. Bu kim
ya sa l tep kim eler (kimyasal 
ola rak oldukça ak tif bir du
rumda olan) serbest rad ikaller 
d enebilecek madd elerin for
mülasyonundan ve kombinas
yonundan oluşu r. 

Alevdeki yanmayı destekle
yen kısa ömürlü ana maddeleJ:' 
alev alanına püskütülen tozun 
in ce partikülleriyle buluştu
ğunda zincir reaksiyonları kı
ra r ve a levi boğar, yanabUir 
buhar ha va karışımı dağılır. 
Böylece ısı ve alev ortadan kal
kar. Ayrıca bu tür yangınlarda 
kull a nıl an tozlar ısıyla temas 
ettiğinde herbir partikül parça
lanarak alev a la nı da hilinde 
çok sayıda küçük partiküller 
oluşmakta, bu şekilde serbest 
radika lleri tu tacak daha çok 
sayıda partikül ortaya çıkmak
tadır. Partikül say ısı arttıkça 
özgül yüzey alanı genişleyece
ğiııden söndü rme etkinliğide 
büyük oranda artmaktadır. 

D Sınıfı Yangınları: D sınıfı 
toz, metal kökenli yangınlan 
toz partiküllerini eritip birleş
tirerek yangının ya tağında bir 
kabu k oluşturma yoluyla sön
dürmekted ir. Bu kabuk oksije
ni yanmakta olan metalin yü
zeyinden d ışlamakta ve aynı 
zaınandada erimiş haldeki me
talden de çok miktarda ısı do
ğurma ktadır. Havanın nüfus 
etmesini önlemesi ve soğutma 
etkisiyle yangın D türü tozlar
la ç,ok kolay söndürülebilir. 

imala tında ve yangın sön
dürmede olan etkinliğinin ya
nısıra tozlarda bulunması ge
reken özellikler şun lardır: 
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a) Dolum: Dolumda toz ra

hatlıkla akabilmeli ve dar yer
lerden geçebilmelidir. Çabu k 
dibe oturmalı, dolumda vakit 
kaybına neden olmamalıdır. 

b) Depolama- Nakliye: Ku
ru kimyevi tozlar genernkle or
jinal ambalajında ve cihaz için
de yıllarca muhafaza edilebil
mektedir. Bu bakımdan ve ay
rıca nakliye esnasında değişik 

·- iklim ve h ava şa rtl arına (ıs ı, 
rutubet değişiklikleri gibi) ve 
mekanik şiddete (basınç, titre
şim gibi) maruz kalmaktadır. 
Tozun kinıyasa l ve fi ziksel 
özellikleri seneler sonra dahi 
değişmemelidir. Tozlar içinde 
bulundukları cihazlara zarar 
vermemeli ve çürütmemelidir: 

c) Tozda sıklaşma: Zaman
la tozun içindeki hava dışarıya 
kaçar ve toz sıkışır. Fakat bu 
durumda topraklaşmaması ge
rek ir. Cihaz kullanırken toz 
fazla bir güç istemeden cihaıın 
içindeki itici gazın yardımıyla 
hızla havalanabilmelidir. 

d) Pnömatik beslenme: Ba
zı sistemlerde tozlar belli 
uzunluktaki tüplerin veya bo
ruların içinden geçer ve bazı 
durumlarda söndürme işlemi 
aralıklarla yapılır ya ni tozun 
hepsini kullanmaya gerek ol
madığı hallerde cihaz durdu
rulu r ve daha sonra kullanıl
mak ü zere içeride toz ka lır. 
Böyle durumlarda i tici gaz 
kullanıla rak tozu yarı mayi 
duruma dönüştürmek müm
kün olmalıdır. ltici gaz akıntısı 
tozla uygun bir şekilde dolu 
olmalıdır. Toz havasını çok ça
buk kaçırmama lıdır, a ra lıklı 
çalışmalarda bile herhangi bir 
tıkanıklığa sebep olmamalıdır. 

e) Yoğun Toz bulutu oluş
tunnası: Yangın mahalinde toz 
bulutu eh·afındaki havad a belli 
miktarda toz zerrecikleri kon
santrasyonu oluşturma lıdır. 
Toz bulutu cihazm çıkış yerin
den uygun bir mesafeye yerle
şebilmelidir. En iyi söndürme 
etkinliği tozun hortumdan çı 
kan tazyikli su gibi alevin içine 
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dalmasından çok ince bir bulut 
teşkil ed ere k bir girdap gibi 
alevin içine çekip yutmasıdır. 
Tabii ki bu toz bulutu alevlerin 
büyümesini ve yanabilir gazla
rın çıkışını engelleyecek tesire 
sahir olmalıdır. 

f Söndiirnı.e kabiliyeti: To
zun fiziksel özellikleri ve ham
maddesinin kim yasa l tabiatı 
söndürme kabiliyetinde büyük 
rol oynar. Her yangın türü için 
ayrı maddeler ve bileşimler se
çilmektedir. Tozun dolgu mad
desinin inceliği ve ana madde 
ile bileşmesindeki uyumu ate
şe karşl gösterdiği ani reaksi
yonda veya yangına müdaha
lede kendini belli eder. 

g) Sağlık güvenliği: Kuru 
kimyevi toz ısınma esnasında 
meydana gelecek aynşımJ fiz
yolojik o.Jarak zararsız olmalı
dır. 

TOZ KULLANlMl İLE 
İLGİLİ ÖZEL KURAL
LAR: (TS 9893) 
A-Söndürme Sistemind e 

kull a nılacak kuru kimyasal 
tozlar; 

l) Söndürme tozlan A1B1C, 
türü yangınların söndürülme
sinde kullamlmalıdır. Her yan
gın türü için uygun toz seçil
m elidir. 

2) Yangın söndürme tozları 
herhangi bir yaıı.gın söndürme 
köpü~~ ü ile kombine edilm e 
özelli ine sahip olmalıdır. 

3) angın söndürme tozlan 
gerek porta tif tüplerde gerekse 
depolama tanklarında rutubet
le temas etmeyecek şekilde ve 
yangın söndürmeye hazır hal
d e tutulmalıdır. 

4) Yangın söndürme tozları 
yangın anında tüpten veya sis
temden püskürtülmesini sağ
layan itici gazlarla reaksiyona 
girmemelidir. 

5) Yangın söndürme tozları
nın elektrik izolasyon değerini 
gösteren dielektrik kuvveti 5 
l<v'dan fazla olmamalıdır. 

6) Yangın söndürme tozları 
yapıları yönünden antika ta li
tik bir yapıya sa hiptirler. Bu 

nedenle çabuk alev alabilen sı
vı ve gaz yangınlarında çok 
çabuk netice vermesi gerekir. 
Is tenilen verimi elde edebil
mek için gerek sabit sis temler
de gerekse portatif tüp söndü
rücülerde sündürme sistemi ile 
söndürücü toz arasıııda iyi bir 
koo rdinasyon sağlanmalıdır. 

7) Kuru kimyevi tozla çalı
şan söndürme sis temlerinin 
kapasite ve boşaltma zamanla
rına dikkat edilmelidir. 

8) Yangın söndürücü tozla
rın kapalı alanlara püskürtül
ınesinden sonra temiz lenmesi 
zor olduğundan bu gibi yerler
de vakıımla çekil:rr\elidir. . 

B-KURU KiMYEVi 
TOZ KULLANIM KU
RALLARI: 
Yangın söndürme tozları: 
1) Doğrudan doğruya yan

gının üzerine boşaltılmalı, 
2) Boşaltma sırasında kulla

nılan söndürücü baş lı ğı ile 
yangın arasındaki mesafe yan
gın ın hacmine bağlı olarak en 
fazla 3 m olmalıdır. 

3) Minumum - 15 C ve + 60 
C sıcakltk arasında kuJlanılabi
lecek nitelikte olmalıdır. 

4) Kullanıldıkları ortama 
yap .ışmaınalı ve korozyona se
beb olmamalıdır. 

5) Bilgisayar sistemlerinde 
meyd ana gele n yangınlarda 
sistemi aşırı d erecede etkileye
ceğinden kullanılmamalıdır. 

6) Söndürme etkisi sadece 
yanan bölgen.in ince bir söndü
rücü tabakayla kaplaması ile 
sağlanmayacağından gerek ka
palı yerlerde gerekse açık ba
va da yoğun bir toz bulutu 
m eyd ana getirebilmek için 
rüzgar esm e yönü ~öz önüne 
alınmalıdır. Mümkı.in olduğu 
hallerde rüzgar arkaya alınma
lıdır. 

7) Herhangi bir kapalı alan 
yangınında kullanılacak yan
gın söndürücü o la rak kuru 
kimyevi toz sisteminin kulla
nıldığı yerlerde yangın sön
dürme toz mikta rı en az 0.6 
kg/m2 olmalıdır. 
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8) Herhangi bir kapalı alan 
yangınında kapalı alanın kapı, 
pencere, tava n çıkışı gibi açıla
bilen alan miktarı toplam ala
nın % 1- % 5' i arasında ise ku 1-
lanılacak yangın söndürme toz 
miktarı m2'ye 2.5 kg; % 5- % 
15 arasıııda ise ı:tı2'ye en az 5.0 
kg olmalıdır. 

9) B türü yangınlarda kulla
nılacak yangın söndürme toz 
miktarı ortalama 4 kg/m2 ol
malıdır. 

10) Herhangi bir katı mad
de yangın ında kullanılacak 
yangın söndürme toz miktarı 
en az 1.2 kg/m2 olmalıdır. 

11) Bazı yangınlarda yangı
nın yeniden alev alına risl<i 
söz konusu olduğunda % 1- % 
3 arasında fazla toz kullanıl
mamalıdır. 

12) Kapalı yerlerd eki yan
gınl a rd a yangın söndürücü 
ku llanan kişinin yangınla te
mas eden yerleri yangından ve 
kullanılan tozdan etkile nme
yecek ve görüş kapatmayacak 
şekildeki malzemeden mamul 
kor~y_ucularla muhafaza edil
melıdır. 

13) A,B,C,O türü yangınla
rın söndürülmesinde ku1lanı
lacak elle taşınabilir tipteki 
yangın söndürücülere ifişkin 
birim alanda kullanılacak etki
li m adde miktarı ve cins i TS 
862'ye uygun olmalıdır. 

14) Elfe taşınabilir tip TS 
862'ye uygun olarak imal edil
miş yangın söndürücüler sade
ce A,B1C,O tipi yangın la rın 
söndifrülmesinde kullanılmalı
dır. A,B,C,D türü yangınlardan 
sad ece birinin veya birkaçının 
söndürülmesi hususu söndür
me cihazının üzerinde yer alan 
semboller dikkate alınarak ya
pılmalıdır .. 

C- TESiS, BAKIM V E 
DEPOLAMA KURAL
LARI: 
1) Ku ru kimyasal tozun 

kullanıldığı teçhizat kullanım
dan hemen sonra basınçlı ha
va veya azotla te mizlenmeli
dir. 



2) İtici gaz olarak karbondi
oksit veya azot kullanıldığın
da bu gazların saf olmasına ve 
konuldukları kaplarda koroz
yona sebeb olmayacak şekilde 
su ve diğer maddelerden arın
dınlnnş olmasma dikkat edil
melidir. 

3) Kuru kimyasal toz un 
kullanıldığı cihazlarda i tici 
gaz olarak karbondioksit bu
fundurulduğunda karbondi
oksitin buhar gazı % 99 .5' den 
az ihtiva e ttiği s u miktarı -
34.4 C d e (çiğlenme noktası) % 
0.0l'den fa z1a ve yağ miktarı 
kütlüce 100 m g/kg'a an fazla 
olmamalıdır. 

4) İtici gaz olara k azot kul
lanıldığında kullanılan azot 
a nalitik saflıkta olmalıdır. 

5) Ka rbondioksitin itici gaz 
olarak kullanıldığı ekipman
larda ortam sıcaklığının O C 
ila 50 c arasında olması sağ
lanma lıdır. 

6) Yangın söndürme tozu
mın kullanılacağı açık ve ka
palı alanlardaki yangm tehli
kesinin değişip değişmediği 6 
ayda bir p e riyodik o la rak 
kon trol edifmelidir. 

7) Yangın söndürücü tozla
rın saklandığı kapla r ile itici 
gaz ekipmanlarının ağırlıkları 
ve basınçları 6 ayda bir kont
rol edilmelidir. 

8) Kuru kimyasal tozun bu
lunduğu kaplar ile gaz ekip
manları kanalizasyon , pis su 
kaynaklan, elektriksel, meka
nik ve buna benzer tehlikeleri 
bulunan yerlerden uzak tutul
malıdır. 

9) İklime bağlı veya m eka
nik rizikoların yüksek olduğu 
yerler tesbit edi lm eli kuru 
ki myasal toz un bulunduğu 
kap ve itici gaz ekipmanları 
bura la rda muhafaza ed ilme
melidir. 

10) Kuru kimyasal toz kap
la n ve azot kull anılan diğer 
itici gaz ekipmanları - 40 C ile 

50 C arasında muhafaza edil
melidir. 

11 ) Kuru kimyasal toz kap
ları ve itici gaz ekipmanları 
d e ne tlem e, bakım ve ser vis 
açısından uygun bir yerde bu
luı1durulmalıdır. 

12) 6 aylık periyodik kont
rollerde kuru kimya sal toz 
kaplarında görülen korozyon 
miktarı kap üreten firmalarca 
belirtilen sınırların a 1 tında ol
malıdır. 

13) Kuru kimyasal toz kap
larının hidrostatik basınç de
neyleri 6 ayda bir yapılmalı ve 
tüm bilgileri ihtiva eden ba
kım raporları kuru kimyasal 
tozların depolandığı yerde bu
lundurulmalıdır. 

14) Uygu lamala rd a kuru 
kim yasa 1 tozun bakım ve ye
nid en doldurulması /1 Hızlı 
kontrol" adı verilen aylık uy
gulamalarla yapılmalıdır. 

15) Bakım ve yeniden dol
durm a işlemi d aha önceden 
bı.ı konuda eğitilmiş personel 
tarafından yapılmalıdır. 

16) Dış şartlardaki sıcaklık
ların O C ile 50 C arasında ol
ması ha linde kullanılacak 
ekie man ve kapların bakımla
rı 15 862'ye uygun olmalıdır. 

17) Depolanan kuru kimya
sal tozlarda keklernşe ve to
paklaşma olup olmad ığı 6 yıl
da bir, yükse'k basınç altında 
depolanan kuru kimyasal toz
larda kekleşme ve topaklaşma 
olup olmadığı 6 ayda bir kont
rol edilmelidir. 

18) Kuru kimyasal tozların 
depolandığı veya kullanıldığı 
kaplar yeniden doldurulabilir 
nitelikle olmalıdır. 

19) Kuru kimyasal tozun 
konulduğu kaplar (kapasite 
68 kg) 12 yılı. geçmeyecek ara
l ı klarla hidros ta tik deneye ta
bii tutulmalı ve deney sonuç
la rı görülebilir bir yere asılma ~ 
lıdır. 

20) Hidrostatik basınç de-
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neyi için kullanılan kapların 
içerisindeki kuru kimyasal 
tozlar yeniden kullanılmama
lıdır. 

21) Hidrostatik basınç de
neyine tabii tutulan kap yeni
den doldurulmadan önce iyice 
temizlenmeli ve kurutulmalı
dır. 

TS 862'ye u ygun o l arak 
kimya laboratuarlarında yapı
lan muayene ve deneyler: 

-Kekleşme ve topaklaşma 
tayini 

-Düşük sıcaklık karekteris
hği deneyi 

-Köpükle ku ll a nım a uy
guı1luk tayini 

-Kompozisyon (m ono-
amonyumfosfat tayini) 

-Rutubet tayini 
-Nem çekme tayini 
-Görünür yoğunluk 
-Şıkı yoğunluk 
-Ozgül yüzey tayini 
DEPOLAMA: 
- H ava ile temas tan uzak 

tutunuz, 
- Nemli ortamdan sıcak tı.1-

tunuz, 
- Ani sıcakhk ve nem deği

şiminden koruyunuz, 
- Büyük ağırlık altında mu

hafaza etmeyiniz, 
- Değişik hpdeki tozları bir

biriyle karşılaştırmayınız, 
- Dikka tli bir şekilde taşıyı

nız. Torbal arın yırtılmamasma 
özen gös teriniz. Yırtılmış am
balajlardaki tozları hava ile te
mas etmeyecek bir kaba akta
rınız. 

- Tozların d oldurulacağı 
kapların kuru ve temiz olma
sına dikkat ediniz. Doldurma 
esnasında bir önceki d oldur
madan kalan tozlan iy ice te
mizleyiniz. 

- Kullanı l an itici gazların 
saf olmasına ve konuldukları 
kaplarda korozyona sebeb ol
mayacak şekilde su v e diğer 
maddelerden arındırılmış ol
masına dikkat ediniz. 

BURSAN BURSA SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 
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Ahşap Malzemelerin Yanma Özelliği 
ve Binalarda Yangın Güvenliği 

Yrd.Doç.l)r,Ali KÜÇÜKOSMAN OGLU 
I.U.Orman Fakültesi 

Ülkemiz ve Dünyanın hemen her ülkesinde meydana gelen ve büyük maddi 
ve manevi kayıplara sebep olan yangın olayı, günümüzde yapı tekniği açısın
dan önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır.Yangın tehlikesi bütün bina
larda meydana gelebilmektedir. Yangına, ev yapım hataları, evdeki potansi

yel enerji ve yanıcı maddeler neden olmaktadır. 
Yangın emniyetinin tespiti için öncelikle binanın yapıldığı malzemenin 
yangına karşı performansı kadar önemli olan di$er bir hususta binanın 

planıdır. Bu nedenle yangın emniyetini geliştirn1ek ıçin ahşap yangın gecikti
ricilerle muamelesı ve binanın planı en öııemli olanları oluşturmaktadır. 

Çıkan bir yangınla etkili bir mücadelede yangının görülür görünıı:ı.ez en kı
sa sürede ilgili kurumlara haber verilmesi son derece önem taşır. Ozellikle 
ahşap yapıların yangına karşı korunmasında geçmişten günümüze değin 

çok çeşitli yangın alarm sistemlerinden yararlanılmaktadır. 
1.GİRİŞ 
Ülkem iz ve Dünyaıun hemen hemen her ülke

sinde görülen ve büyük maddi ve manevi kayıpla
ra necfen.olan yangın hadisesi, zamanımızda yapı 
tekniği a ç ısından önemli k'roblemlerden bırin i 
oluşturmaktodır. Yapılar çeşıtli mekanik etkiler, at
mosfer etkileri gibi fiziksel ve kimyasal etkiler al
tında ıaırıanla bozuşmaya ve eskimeye uğrarlar. 
Bu etkilerden su, buhar, geçirimlilik, atmosfer etki
leri g ibi bazıları belli bir zaman süreci içinde ken
d in i göstermesine ka rşın yangın ve deprem gibi 
afetlerin yapılc,r üzerindekı etl<ileri ani ve kısa sü
reye bağhdır. Tnsanların toplu halde bulunduklar ı 
has tane, tiyatro, sinema, okul gibi binalardaki yan
guı tarih içind e şehir dokularının değişimlerine bi
re sebep olmuştu r. Bu suretle kültür mirasımızın 
eldeki orneklcri günden güne yanarak yok olmuş
lardır. Eski kültürümüzü somutlaştıra n bu örnek
lerin yangınlar sonucu kaybed ilmelerinin manevi 
kaybı maadi değerlerle ölçülemeyecek düzeydedir 
ve maalesef bu gün hala tarilü kıymete sahip c:ıh
şap yapılarımız bu tehlike ile yüz yüzedir(ERIÇ, 
1983).Ancak ahşap evler günümüzd e yaygın ola
rak tercih edilmektedir. Bu sıca k malzeıneaen ya
pılan evlerin uz un süre hizmet verebilmesi için 
birtakım önlemlerin alınması gerekmektedir.Yapı
lardaki taşıyıcı ahşap elemanlar, yangm başlangı
cında nadiren işi ı1 içınded ir. Büyüyen yan~mlaraa 
ahşabın çok yavaş yanması, kömürleşmenın yavaş 
ilerlemesi dolay ısıyla malzemenin iç kısımlarının 
sağlam kalınası belirli bir sıcaklıktan sonra artık 
ahşabın boyut değiştirmemesi ve çökmelerin ol
maması gibi özellikleri, yanıcı olmasına rağmen 
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ahşabı yangına kar~ı emniyetli bir yapı elemanı 
yapmaktadır.(ASLAN ve ÇOLAK, 1996) 

2.YANMA VE )'.A.NGININ ÇEŞİTLİ MAL
ZEMELER ETKISI 
Yanma, kimyasal bir olay olup yüksek sıcaklık 

derecelerinde meydana ı;elir ve fotosentez ile de
po edilmiş ola n ısı enerjısini açığa çıkarır. Kısaca 
yanına, fotosentezjn tersıd ir. Bu olayların kimyasal 
reaksiyonu selü loz için aşağıda verilmiş. 

Bilindiği gib i fotosentez olayında enerji yavaş 

C02 +H2 O +Güneş enerjisi .. (C6 Hl.O 05) n+O 
Yanma 
(C6 fI10 05) n+O+ Tutuşma sıcaklığı C02+ H20+ ısı 

olarak tutulur. Buna karşın yanmada enerji çok 
çabuk açığa çıkar(ÇANAKÇIOGLU, 1993) 

Yangın, kendine has bir orjinden oluşmayan 
veya bulunduğu noktayı terkederek kendi gücü ile 
genişleme eğifımi gösteren ateş olarak tanım lana
bilir. Bir yan~uun meydana gelebilmesi için , yantcı 
madde -oksiıen -tutuşma sıcaklığına erişmiş olma 
ve bunların uy_gun bir oranda bul unma zonu1lulu
ğu vardır.(ERlC,.:, 1983) 

Bu üçlüye genel olarak "Yangın Üçgeni"adı ve
rilmekted ir. Şayet ad ı geçen bu üçlüden herhangi 
biri mevcut olmazsa yada gerekli o ra nda olmazsa 
yangın çıkmaz. Yang uun oaşlangıcı veya devamı 
süresjnce sıcaklık oksijen ve yanıcı madde m ikta
rındaki değişiklikler ise, yangının şiddeti üzerinde 
etkili olu r. 
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Yangın olayııun irdelenmesi esnasında karşılaş

tığmuz bir takım terimlere burada değinrn.ekte ya
rar vardır. Yangın olayında vuku bulan olaylar ol
dukça karmaşıl<tır ve dolayısıyla burada belli başlı 
özel terimleri almamız gerekmektedir. Bunlardan 
tutuşma sıca klığı ve tutuşma noktası,yanıcı mad
denin ısı etkisi altında kendiliğinden tutuştuğu en 
düşük sıcaklıktır. Burada ısı yabancı bir ısı kayna
ğından ısı iletimi ısı akımı(konveksiyon) veya ısı 
yayılınu(morötesi -kızılötesi) şekillerınde taşınabi
lir veya kendiliğinden tutuşma, maddenin bünye
sin?~ki fiziko-kımyasal reaksiyonlar sonucı.ı_ o1u
şabilır. Yanan maddeden oluşan buharla rın bu· an
lık a lev görmesi ile yanmaya devam ettiği asgari 
sıcaklığa, yanma sıcaklığı veya yanma noktası ad ı 
verilir. Bir mukayese için b irkaç malzemenin tu
t1:1 şma . ve ya nma nokta ları aşağıdaki g ibi 
du·.(ERlÇ, 1993) 

Malzeme Yanma Noktası 

Gazete kağıdı parçaları 230 
İğne yapraklı ağaç parçalan 260 
Polietilen 340 

Polis trol 260 
- PVC 390 

Yanan bir madded e birim zamandaki topla m 
kütle kaybının ölçürnü"yanma hızıdır" ve kg/m2 
olarak verilir. Yanma hızı yapan maddenin kimya
sal özellikle.rine ve oksijen durumu, depolama şek
li, yüzey / hacim q,ranı, nem durumu gibi fi ziksel 
verilere bağlıdır. Orneğiıı yanma hızı, gevşek yer
leştirmede göre, ahşapta 2,8 ve plastiklerde 1,9 ka
t ıd ı r. Ahşap eş değeri (AED), ısıtma değerleri fark
lı maddelerin yangın yüklerinin kıyaslanabilmesi 
kolaylaştırabilmek için bir karşılaşhrma değeridir 
ve 1 kg ahşap 400 kcal m /2 ye eşdeğerlili~i kabul 
edilmel<tedir. Bir kıyaslama yapabilmek içm; 

Konutlar, genel yapılar .............. 40 kg/m2 AED 
Okullar, solanlar .......................... 80 kg/m2 AED 
Kütüphaneler ...................... 100-125 kg/m2 AED 

Ağaç, depoları, işletmeleri ...... ,. 200 kg/ m2 AED 
şeklinde değerler ve.rilebilir.(ERlÇ, 1983) 

3.YANGii'J~ AHŞAP MALZEME ÜZERİ
N E ETKiSi VE YANGINA DA YANIKLI
LIKLARI 
Yangrn tehlikesi bütün evlerde meydana selc

bilmektedir.Yangına, ev yapım hataları, evdekı po
tansiyel enerji ve yanıcı maddeler neden olıtıakta
dır. Evlerin yapıınında meydana gelen hataların 
düzeltilmesi müteahhitlere aittir. Amerika'daki ço
ğu köy, kasaba ve şehirlerd e yangına karşı güvenli 
yapıları sigortalayan kodlar bulunmaktadır. Ama 
bu kodlar her zaman cidd i olarak teşvik edilmek
tedir. Odun gibi ya nıcı maddeler, ısıtma aletleri-

nin(sömine soba ve sıcak hava boruları)çok yakı
nında bulundurulması ve ahşap evlerde hatalı dö
şenmiş elektrik tesisatı yangıncı sebep olabilmekte
dir. ABD yangın mühendıslerinin gözlemlerine 
dayanarak saptadıklnrı genel b ir teze göre yangın 
çogunlukla konutun içinde bulunan eşyadaı\ baş
lamaktadır. Heni.iz d irekt olarak konutun ahşap 
kısmı!1dan ba~lam~? 1?.ir yangına ~astlanmadığı ifo
de edılmektedir. Buyuk tehlikelerın başlangıcı olan 
yüzeysel yangınlarla konut gibi küçük hacimlerde 
s ıcaklık kısa bi r sü rede r.uksek derecelere ulnş
makta ve çevr ' deki her tt.irlü eşya, malzeme ve 
yapının konstrüksiyonuna yayılmaktadır. Böylece 
tehlike ve zararın büyümemesi için gerekli koru
ma önlemlerind en ahşa p malzemenin tutuş rncı 
özelliklerine etki ed en faktörler arasında konstrük
siyon şekilleri ninde büyük önemi vardır. Yangın 
emniyeti bütün i nşaa t tipleri için kabul edil en 

önemli b ir Ö7.elliktir. Yan

Tutuşma Nokt<ıSı 
gın emniyetinin tespiti için 
ozellikle binanın yapıld ı ğı 
malzemenin yangına karşı 
performansı kadar önemli 
olan diğer bir husustn bi
nanın plonıdır. Bu nedenle 
yangın emniyetini geliştir
mek: için ahşabın yangın 
geciktiricilerle mua mefesi 
v binanın plan ı en önemli 
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1996). 

230 

260 

350 
495 

455 
ola nl a r ı oluşturmakta
d ır(ASLAN ve ÇOLAK, 

Diğer organik maddelerde de gördüğümüz gi
bi, ahşap malzemede de oksijen malzernenin kim
yasal yapısındaki karbonu yakmakta ve bu arada 
bir yanma ısısıda ıneydana gelmekted ir.(Bkz.2). 
Ahşabın yan ıcıl ık değerinin 1 ola rak kabul edil
mesi ile, kömürün 1.8, katran ve bitümün 2.1 ka
uçuğun ise 2.1 olduğu tespit edilmiştir. Ahşabın 
kimyasa l a naliz inde %40-60 sellüloz, %20-30 lig
nin, %18-25 hemi selüloz, 3 1-2 protein %1-3 reçi
ne %5-1 kül (maden ve maden tuzları) ve ayrıca da 
% 10-20 oranında rutubet vardır. Yangın karşısın
d a ahşap malzemelerd e 170 C kadar l<uruma, 270 
C'ye kaaar da Co, Co2 ve buhar çıkışı görülür. Tu
tuşma sıcaklığı 250-300 C'dır. Ahşapta ısı geçirim
lilik değerinin az oluşu yanında, kesitinin ka lınlığı 
nispetinde geç tutuşma meydana gelir. Tutuşma 
ısısına eriştikten sonra ortaya çıkan gazlar oksijen
le birleşerek u zun alevli bir yanına baş gösterir. 
Ahşabın bünyesindeki reçine oranının fazlalığı 
yanmayı süratl endirici bir rol oynar. Yanma süreci 
ıçinde ısının artması ahşabın daha çok gçız çıkar
masına ve yangının devamına yol açar(ERIÇ, 1983). 

ASLAN ve ÇOLAK(1996 ), Binaların yapımında 
kullcmılan beş çeşi t ana malzemenin yangına ka rşı 
dayanıklılı kları gözönüne a l ınarak yapılarm sın ıf-
1.fil nd ırı lmasında ahşap üçüncü sırayı a lmaktadır. 
Uçüncü sımfı oluşturan ahşap konstrüksiyonlar ge
nelde üç bi.iyük kategoride toplanmaktadır. 

o)Ağır ve büyük boyutlu ahşap konstrüksiyonlar 



Bunlar ahşap direkler, döşeme, çatı ve iç böl
melerde kullanılan b~ıirli boyutlardaki ağaç konst
rüksiyanlan kapsar. Orneğin; ahşap kirişler ve ta
ban döşemelerinin 15 cm kalınlık ve 25 cm derin
li.kte olması istenir. 

b)Orta boyutlu ahşap konstrüksiyonlar 
.. Daha küçük boyutlu ahşap m.alzenıeyi kapsar. 
Omeğin; 5 cm kalınlık bu konstrüksiyonlar için 
normaldir. Ağır ve orta boyutlu konsniksir.onlar
daki ~hşap malzemenin tutuşmayan özellıkte ol
ması ıstenır. 

c)Küçük boyutlu hafif ahşap konstrüksiyonlar 
5 cm'ye kadar kalınlıkta olan malzemeler olup 

duvar, döşeme ve çatLlarda kullanılan bu malze
melerin tutuşabilme özelliği olabilmektedir. Bu ah
şap konstrüksiyon suuflarının içerdiği, ahşap ele
manla rının durumuna göre yangının yayılma hızı. 
değişik olmaktadır. Moôern mimaride günün eko
nomik ve teknolojik gereklere göre m.a lzen:ıe kulla
nımı çok yönlü olmayı gerektırmektedir. işte pro
jelendirme esnasında ahşap malzemenin kulfanı
mının mümkün olduğu kadar kombinasyonlarla 
yapılması gerekli koruma önlemlerinin ilk adımı
nı oluşturmaktadır. 

4.AJ::{ŞAP YAPILARDA YANMAYI ÖNLE
YiCi MADDELER 
Yapının kullanım tarzına bağlı olarak değişen 

bir diger etken de buradaki yamcı yük miktarı
dır."Yclnıcı Yük" en kısa şekilde bir binada metre 
kareye düşen yanabilen madde miktarı olarak ta
nımlanabilir. Ancak teknik olarak "yanıcı yük" en 
kısa şekilde bir binada metre kareye düşen yanabi
len madde miktarı olarak tanımlanabilir.Ancak 
teknik olarak "yanıcı yük "çeşitli maddelerin çı
kardığı ısı enerjisine eş miktarda enerji üretecek 
ahşap ağırlığı şeklinde ifade edilmektedir. 

Yani 100 kg/m2 v ya 45 kg/m2 gibi yanıcı yük 
bir yapıdaki yangın şıddeti ise yang:nın yayılma 
hızını bir yapıdan diğerine atlama ıhtimalini, bi
nanın taşıyıcı sisteminin etkilenme derecesini be
lirleyen önemli bir faktördfü. Yanıcı malzemelerin, 
örneğin halı, ahşap asma tavan gibi geniş alanlan 
kaplayan elemanların bir bölüınünaen diğerin e 
sürekTi olmaması, kapı ve pencere çerçeve ve kasa
larının mümkün oldu~u kadar oturarak alev ve 
özellikle dumanın geçışine engel olması , çok bü
yük risk a rzeden yerlerde çift kapı yapılması de
taylandırma ve açıklık ları korumada gözönünde 
bulundurulacak konuların bazılarıd ır.(OZEL 1983) 

·Ahşap malzemeyle yapılan evlerd e yangına 
karşı ahşap malzemede gerekli koruyucu önlerrtle
rin alınması önemli olmaktadır. Yangına karşı ko
runma, ahşap n:ıalzemeyi güç tutuşur hale getir
mek ve yangının yayılmasını önlemektir. Genel 
olarak yanmayı önleyici maddelerin etkisi, ahşap 
malzemenin ateş almasın ı azaltmah, alevin düzey
ler arası yayılmasını önlemeli bozulma ve kömür
le~me hızını azaltmalıdır. Isı kaynağı uzaklaştırıl
dığında ahşap malzemenin yanmasını durdurarak 
tutuşmayı engellemelidir.Koruyucu m addelerin 

32 

AL0-110 
kullanılması ile birleştirici lerde korozyon olmalı, 
tutkal ve civatalar etkilenmemeli, ayrıca çürümeye 
neden olmamab ve boyutsa l stabihteyi bozmama
hdır. Bu özelliklerden başka, yangın önleyici mad
deler insanlar için zehirli olmamalı ve yanma sıra
sında etrafa zehirli gazlar yaymamalıdır. Ahşap 
evlerde yangına karşı-koruyucu emprenye madde~ 
}erinin etki şekillerini beş grupta toplayabHiriz. 

a)Mekanik olarak etki ya pan emprenyc maddeleri 
Ahşap . malzeme yüzeyine püskürtü !erek veya 

sürülerek havanm oksijen ile ilgilisini kesmektedir. 
Kullanılan emprenye maddesinin son derece elas
tik olması gerekmektedir. Aksi takdirde yanması
rasında döl<.ülerek etkileri ortadan kalkmaktadır. 

b)Eriyici madde oluşturan emprenye maddeleri 
Bu emprenye maddeleri erime sırasında yapışı

cı tabakalar oluşturarak çevreden ergime ısısının 
ahşap malzemeye ulaşmasına engel olmakta ve 
kömurleşmeyi önlemektedirler, 

c)Köpük oluşturan emprenye maddeleri 
Isınma ile bu maddeler kömür gibi poroz kö

pük tabakaları meydana getirirler.l3unlar son de
rece ısı izalasyon e tkisi göstermekte ve ahşap 
malzemeyi etkisinden korumaktadır. 

d)Söndürücü gaz meydana getiren emprenye 
maddeleri 

Söndili'ücü gazlar yanma sırasında nhşap mal
zemeden çıkan yanıcı gazların konsantrasyonu 
düşürerek onların a teş alma kabiliyetlerini azalt
maktadır. 

e)Ahşap malzemeyi kömürleştiren emprenye 
maddeleri 

Bu maddeler oldukça yüksek sıcaklıklarla ah
şap malzemenin kömürleşmesini arttırarak termik 
iza lasyon sağlamaktadır(ARSLAN ve ÇOLAK 
1996) 

5._AHŞAP YAPILARDA YANGIN ALARM 
SiSTEMLERİ 

SUNAR(1983)Yangına karşı güvenlik ve korun
ma gereğini doğrulayan neden1eri, başta can gü
venliği olınak üzere, meydana gelebilecek nıaddi 
kayıp ve zararları önlem yi amaçlayan bir dizi ön
lem ve koşullarımda beraberinde getirmektedir. 
Yalnız dün olduğu gibi bugün de; farklı da olsa, 
binalarım ız devamlı bir yangın tehdidi allındadır. 
Ne denli önlem alınırsa yangın çıkma olasılığı her 
bina için yine d e söz konusudur. Fakat önemli 
olan kuşkumuz yangın başlanBıçlarının meydana 
gelmesi değil, gelişip büyümesı v : yöresini sarma
sıdır. Bunun önlenmesi ise, herşeyden önce yangın 
başlangıçlarının kısa sürede bulı.mması ve müda
hale e tme ol a naklarına bağlıdır. Zira gecikerek 
uyarılmış olmak; bir bakıma daha gelişmiş ve şid
detli bit ya11gınla ka rşı karşıya gelrneğe neden ol
maktadır. 

Çıka n bir yangın hakkında haber almanın ge
cikmesinin de yangının gelişerek büyümesine ne
den olabileceğini kabul etmek zorundayız. Zira ha-
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ber alınamayan geç haber alınan bir yangın bu za
man içinde alanını genişleterek söndtirülme zama
nını uzatmakta ve dolayısıyle bu yangının büyük 
bir yaDgı n haline gelmesine yardım etmektedi r. 
(SE~KIN, 1963). 

H erhangi bir yangını haber verme veya yangın 
koruma savaş or&an izasyonunun ç ı kan yangını 
onunda öğrenmesı büyü k zama n tMarn.ıfuna ne
den olmaı<tadır. Bilindi~i üzere yangın yerine sü
ratle ye tişen bir veya bırkaç söndürücü, örneğin 
bir veya birkaç saat sonra u).a_i()~ak birçok SÖ!ldÜ
rücüden daha önemlidir. (KUÇUKOSMANOGLU, 
1987). 

Bütün bu açıklamalardan anlaşıla ağı üzere çı
kan bir yangınla etkili bir savaşında yangınm gö
rülür görülmez en kısa sürede ilgili kur.uriilara f1a
ber verilmelisi son derece önem taşır. Ozellikle de 
ahşap yapıların yangına karşı korunmasınd a geç
mişten gunümüze ereğin çok çeşitli yangm alarm 
sistemlerinde yararlanilmaktadır. 

Yine ARSLAN ve ÇOLAK (1 996) eserlerinde; 
yangın alarm sisternlcrıni aşağıdaki şekilde açıkla
maktadırla r. Ahşap evleri n yangına karşı korun
masında kullanılan yangın alarm sis temlerini or
talama fiyatlarda bulma mümkündür. Bunlara ör
nek bir mod el duma n ve alarm d ed ek törl erinin 
birl eş tirilmiş şekli ola n ve yüksek d ereced e ses 
i.iretip insa nları duman konsantrasyonunun tehli
keli seviyeye ulaştığında tipidir. Ala rm, fotosele 
gelen ışıgın duman tarafından engellenmesi ile fa
aliyete geçmektedir. Ayrıca 57 C d erecenin üzerine 
çıkan sıcaklıklarda d a alarm faaliyete geçmektedir. 
Bu tip dedektörler tava na yakın herh angi bir du
vara yerleştirilmekte ve en yakın elektrik prizine 
takılmaktadır. Bu amaçla kullanılacak aletlerde pil 
ile çalışanlarıda bulunmaktadır. Dcdcktör üzerm
d e bulunan kırmızı bir let ış ığı sistemin çalıştığı nı 
göstermektedir. Bu aletlerde l<u llanı lan aınpül 3 yıl 
kullanmakta ve uygun fiyatlarla kolayca sağlana
rak d ğiştirilebi lmektedir. Tan' bir korumanın sağ
lanabifmesi için bodrum ve tavan arası dahil o1-
mak üzere her odaya bir alarm sistemi yerleştiri l 
melidir. 

Alarm sistem lerine diğer bir örnek ise kapa lı 
devre sis temleridir. Bu tür sistemler iki sıı:a lı kuru 
hücreli pille veya trafolu normal ev akımı ile çalış
maktadır. Sistem sadece amperin binde biri kadar 
bir akım ile çalıştığı için piller 18 ay kadar dayana
bilmektedir. Termal d ea ektörler ıse b irbirleri ile 
bütün ve işinde seri olarak bağlanmalıdır. Bütün 
odaların tavanlarına bağlanan b u d ed ektörlerin 
a larmla rı 57 C d ereced e faaliyete geçmektedir. 
Yüksek SJCaklıklar için dizayn edilmiş özel tavan 
aras ı ded ektörlerinde sıcaklık 88 C'ye ulaştığınd a 
alarm ~ahşmaktadır. Bu aletlerin sistemi ayn bir 
pile ba 1ı olduğundan ev akımı, ala rm zilinin çal
ması ışınd a l<ullanılmamakta dı r. Ay rı olarak 
bağlanmış hava şa rtla rına duyarlı olmayan bir zil
d e içeride veya dışarıda bu p ille bağlanan kablo 
yanlışlık sonucu kopmuş ise veya sistemi besleyen 
p iller bitmiş ise röle devre dışı kalacak ve alarm fa-
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aliyete geçecektir. Piller çıkış gücü 110 ile 120 volt 
olan nil<el kadmiyum bileşiminden oluşan özel bir 
akünün akımının sadece çok cüzi bir kısmı ile çalı
şabildiği için genel olarak sonsuz süre d ayanabil
d ikleri kabul edilmektedir. Alarmı devreye bağlı 
bir butona basarak kontrol etmek mümkündür. 

Üçüncü mod el ise kendiliğinden dolmalı, ba
sın ç altında zararsız bir gaz olan Freonla d olu 
olanlarıdır. Duvara ası lı olan bu cihazın alarmı 60 
C dereceye ulaştı.ğında çalmaktadır. Bu model pil
le çalışan mod eller gibi herhangi bir elektrik kesin
tisinden etkilenmemektedir. 

Yukarıda detaylı bir şekilde açıklanan alarm 
sistemleri dışında h em binala rır.ı yangma karşı ko
runmasında hem de çıkan bir yangınla daha etkili 
bir savaşında özellikle son yılla rô a otoma tik su 
serpme aletler i (otoma tik sprınkler) kullanılmakta
dır. 

Otomatik Sprinkler ticari ve endüstriyel binala
rın yangına karşı korunmasında daha bina p lanla
ma aşamasında iken düşünülen ve daha som a inşa 
aşamasında yerleş tirilen ot0matik su serpme alet
leri, çıkacak bir yangının ilk müda hale ile söndü
rülmesi için geliştirilmiş Ci hazlardır. An cak bu 
a letler evlerde çok nadir olarak kullanılımıktadır
lar. Halen evlerde ve diıer küçük binalarda bu ci
hazların kullanıJabilmesı için çalışmalar yapılmak
tadır. (ARSLAN ve ÇOLAK, 1996). 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Buraya kadar yap ılan açıklamalardan a n· 

!aşılacağı üzere yangınlar sonucunda bü}iik mad
di ve manevi kayıplar sözkonusudur. Ozellik le 
şehir, kasaba ve köylerde luzlı nüfus artışı, plansız 
ve programsız kentleşme yangından koruııma ve 
binalaraa yangın güvenl iğıni daha da güncel hale 
getirmek.tedir. Bununla bırlikte sanayinin plansız 
geliştiği Is tanbul gibi metropolitan şehirlerde ya n
gın ve yangından korunma d aha d a önemlı bir 
nale gelmel<tedir. Bu konudaki sonuç ve önerileri 
aşağıdaki gibi açıklamak yerinde olacaktır. 

(1 ) Kent planlamayla yangından korun ma ve 
bina yan~ın güvenliğı , kentsel gel i şme sürecin in 
canlılığı ı çinde bütünleşmeli ve birbirini tamam
lamahdır. 

(2) Yangından korunma ve bina r.angın güven
liği sadece Belediye ve yangınla mticadele örgü t
lerine bırakılmayacak kadar muhirrı ve hayati bir 
konudur. Bu sebeple bu konuda yapılacak her tür
den çalışmalarda elbirlikçi çabalar zorunlu olarak 
ön plana çıkmaktad ır. 

(3) Bilindiğj üzere her yapı malzemesi nitelik
lerine &_öre yangından zarar görmekte ve tah
riba ta uğrama ktadır. Ancak önmeli olan yanma 
sü resinin ı?eciktirilerek bu süre içinde can ve mal 
kaybının bnüne geçilmesi ve yangının söndürül
mesidir. 

(4) Yangın öncesinde a lınacak önlemlerden biri 
de, yapıda kullanılacak çeşitli mal.zemeleriıı, yan
ma sonucu zehirli ve boğucu gazlar, örneğin bazı 



plas tikler çıkartmayacak ısı artışı karşısında ani 
hacim değişikliğı.·ne uğramayacak türden seçilmesi 
ve çok farkl ı ısısa l geılleşmeye sahip malzemelerin 
yanyana gctirilınemes idir. Plastik yapı eleman
larının yanabilirliğinin azaltılması içın kaplamalar 
kull anıla bilir . Bunlar yanmayan malzemelerden 
olma ma lı ve yap ı elem anlarını hav aya karşı 
tamamen ya l ıtma fıdır. 

(5) Ahşabın çeşitli sürme, püskürtme, daldırma 
ve difüzyon gibi yöntcmJ erle y üzey inde nem , 
köpük, gaz tabakas ı meydana ge tirer k hava ile 
teması kesen amonyumlu tuzlar, su lfat, fosfat ve 
klor bileş ikleri g ibi maddeler ile korunması ve 
yangına dayanıklı birhale getirilmesi zorunludur. 

(6) Uygun bir yangın önleyici madde ile etkili 
şekild e emprenye dilen ağaç malzemed e ya n
maya karşı çok iyi korunma sağlanabilmektedir. 
Böylece toplu yaşanan evlerde mal ve can kayıp
la rının ö nfenmesi yönünde önemli faydalar sağ
lanabilec ktir. 

(7) Ev yapımında, ça tı yapımında ve evlerin 
içi nd eki bitmiş malzemcJerın ya pımında kul
lanılacak ağaç malzemelerin yangın geciktirici lerle 
muamele eaildikten sonra kullanılması durumun
da hem evlerin hemde kullanıldığı yerde ahşabın 
daha uzun sü re kull anımı sağlayabilecektir. Bu 
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Adres: 
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husus ulusal ekonomi açısında olduğu kadar or
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KANAL TUNELI'NDE YANGIN 
Yolcu '!'reni YÜK MllKİC!'NIN KOMPOZiSYONU Yllklcmclllofallma 

ÔN Yllklemo/Ooş•ltma 126 m uzunluAund• 28 HC V 

Fnnu ~l rltlııdon ıo ııı ll ilerde Calats:ı;;' 
l'olkulon'c <fUnf.c• u at 9 da/ı hemen oont3 
hareket eden y t ren i üz.er ndekl y_ı nıcı· 
p•rlayıcı nu a e ler taş ıyan HCV _yük 

Yilklom~Uoş.ııına 
"""" 

ARKA! 

DENİZALTI BİLGİSİ 
ı-1go11"1md• yangın;- ~ ---

/ 

( lnglllz K•n•h 

e HGV: Ağır yük taşıtı 

C-::-1 

[;.:all:r.ıı•yon ; 
borulan____ı 

I 

l 979yı lında Ja 
ponya'daki bir Hinel 
yangınında 7 kişi öl
müş, 189 araç tahrip ol
muş ve yangın 48 saatte 
kontq>I altına alınmıştı. 
Tabii lngiltere ve kıta üze
rindeki yangın ve kurtar
ma personeli, Kasım '96' da
ki Kanal Tüneli yangınının 
ortaya çıkabilecegini düşü
nemezdi. Büyük bir fela
ket meydana gelmez iken 
yine de hadise halihazır
daki yangın ve giivenlik 
sistemleri hakkında en
dişenin önemine dik-
kat çekti. 

Yolculu •lı;vlencn Lrt!r'l
don strvlı tUnctt yoluyla --- .__ __ 
tıhttyc cdlttp bir turi• t 
mekik (Şh utıl•) ırcnino t;;.=:;;;;!:.I 
naklodlldllu 

euroıunnel lilm çılıım•l•nn rlıkıl~ bir ıckildc yürlitülm<tl için •.-ğıda bollr
tllcn sıkı ttdblrlcrln uygul'"dıAını ifıdo eımckttdlr. 
• Mekik lıhıııtlr) '"'" v•Konl•n • leş< day,ınıklı olup, yongın algılnıM slsıcmlcrinc 
5,1hı ptir. 
• Anıçl•nn nlt ~smındn y.ıkıı wınt"ınuı nodtn olobll«c~I Y.•'"aını.ır. kdrşı porı.ıll 
r.•ngm sdndOrutü v• ıııomııUk kılROk slstcmlcnııın d• dohTI oldııgu, mclJl trcnlı•rin· 
dckr muhtelif yftı'lgınln 111Ucnddc ckipmnnı vnrdır. 
• Buna ll•veltn tehlike hölş~indcn u•oklıı~tırılnn ldm<clrrin b.ızcn güvtnll bir şo
kJlde mtydona çıkılnlmnlan ıÇln bir hılon gm b.ı"nç si•tcmı, 
• Scyc~nı boyuncn tOnı mokll ••gonlnrın içinın KÖl'll1tlUlllnrbilmt., ıçin kııpa lı 
devre telcvlıyon l\amcrnlorı mevcut olup, 
• Mekik lrt'flindeki yotculntn verilen adi dunımdn i•lcnm•SI gereken yollor nçık bir 
şekUdr it\ıdc odiltr 
• Tün•l lçındc '"111'l•" trrnlordo oldu~u ~lb! luırşı ~j!ıırdo do vongın m115lullnn 
nırvcuıtur ' 
• Srrvi• ıüncllndon giden ltfo iyl'cil~rolny nıohnllınc kolAy bir ıoklldr ııl•ı•billılcr 

CALAlS, FRAN
SA, 18 Kasım 1996 
Pazcutesi: Büyük bir 
tamirat için üç tü nel
d~n biri n in kapan
masına yolaçan ve Anglo-Fran
sız bağlan tısı içinde ill< büyük 
kaza şeklinde tezah ü.ı: eden 
Kanal Tüneli'ndeki bir yük 
treninde meydana gelen yan

sonucunda 8 kişi yaralan.-

de trenlerinin karanlıkta kalıp, 
tahriba ta yol acacash hakkında 
bir fikre sahip değillerdi. 

Ham tebeşir yıizünü meyda
na çıkarmak için metal çerçeve
sinden tünelin 6 inç kalınlığın
daki beton astarını soyan alev
lerin yoğunlu~uyla 9 saat yaı1 ıc ı 
ctkisıni sür&.uren yangında sı
caklık 1000 C'ye yükselmişH. 

gın 

aı. 
İngiliz Kanalı'nın çırpıntılı 

sularırıın 30 ft alhnda ve 31 mil
lik seyehatte yolun 3' te 1' 1ik bir 
kısmına gelindiğinde 34 yolcu 
ve Le Shu ttle'da1<i kamyon sü
rücüleri ne Fransa' dan Ingilte
reye taşınan 29 y ük 
vagonundan birinin cidd ı bi r 
yangın sonucu tahrip olacağı ne 
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Is ı, tekerlcklerı raylara kay
nakla birleştirip bir aliminyum 
truckloadı erıtecek dereceye 
ulaşmıştı. Kanal Türıeli'nin xan
gından pasif korunma özellikle
rine ragmen, yangın yine de 
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sonelinin illegal 
olarak yürüttü
ğü grev netice-

,~~§~ sincfe tren Cala-
, ~ is'te 2 saat bek-

l etilmişti. Tüne
lin Fransa giri
şindeki güven
lik gör~vlileri, 
tre nin lngil te
r e' ye doğru 
u zun yolculuğa 
başladığında 
~~erinde içi_n 
ıçın yanan hır 
kamyon gör 
d ilklerini ifade 
ettiler. 
İlgi, Tünelin 

.. . . . 1994 yılında açıl-
Tune l ıçerısınde yan,$.ın sonucu ka- masından sadece 

rarmış bir yitk treni birkaç hafta önce 
bir Anglo-Fran-

800 metrelik hava ve su borula- sız Güvenlik İdaresi, Kurtarma 
rını, sinyal ve rayları tahrip ve Kamu Güvenliği Çalışma 
edebilmişti. Sadece yangından Grubu tarafın
korunma kablolarının belirli kı- dan is teksiz bir 
sımları yüksek ıs ıya rağmen şekilde onayla
tahrip olmayıp, hala fonl<siyo- nan yük mekik 
nunu yerine getirebiliyordu. (shuttle) vagon-

TüneldeJ<i dumandan en !arının yarı-açık 
fazla etkilenenlerden birisi olan dizaynı üzerine 
tren kaptanı Emile Gruard "fa- 9daklaş tırıld ı. 
ciaya yaklaşmıştık" dedi. Fran- Idare üyel~rin
sa girişinden 18 km. (llmil) me- d en , Kent Itfa
satedeki alevlere karşı yaklaşık iyesi Yangın şefi 
100 Fransız ve 100 Ingiliz itfa- Jeremy --Seech 
iyecisi bir gece boyunca savaştı. yangınm ve du-

Nakliye aracı içerisindeki kam
yon sürücüleri dumana karş.ı 
kendilerini korumak için ıslak 
peçeteleri burunlarına bastıra
rak tabana uzanmışlardı. Tren 
Kaptanı Emile Grard şu açıkla
mayı yaptı: "Ben tüm tünel bo
yunca işaretli, ışıklı okları takip 
ederek trenden ap·ılıp servis tü-

. neline geçebilecegimızi sanıxor
dum. Fakat duma11 çok kesıf ve 
herhangi bir şeyi görm ek için 
de ortam çok karanlık bir hal al
mış tı. Duman zel_ürli o_lduğu 
için h erkese ellerındekı kasıt 
peçeteleri suda iyice ıslahp yuz
leri üzerine koymalarını soyle
dim." Kazadan sağ olarak kur
tulan Gorge Feıme1 ise görüşle
rini şöyle aile getirdi. "Aracı ta
mamen duman kaplamıştı, te
neffüs yapabilmek oldukça zor
du. Artık sağ olarak kurtulama
yacağımızı sanmıştım. Galiba 
hat boyunca bir yerde yorgun-

31 kamyon sürücüsü ve tre- manların yayıl
nin içindeki 3 tren mürettebatı ması karşısında 
suy:la yangının .ka,ynağma ulaş~ görülen ye ter 
mak için h·en çevresinde emek- s i zJiklerınde n 
leyen itfaiyeciler tarafından ze- dolayı 4 y:ıl önce 
hirli dumanlardan kurtarıldılar. yapılan dizaynı 
8 kişi hastan eye kaldırılırken açıl.< bir ~ek ild e 
2'sinin durumu ağırdı. Diğer ~6 tenkit etti. . S,ıcaklıhn 100Q. oÇ 1/e,µlaştıiı tünel 
kişi zehirli dumanları teneffus F R .AN 13 I. Z ıçınde enkaza dunuşmuş borıllar ve 
etmeleri sebebiyle akciğer kont- VE; INGILIZ öeton izalasyon.Hasar 200 m. ABD 
rolünden Qeçirild iler. MÜDAHALESİ Doları tutarındadır. 

Mi.ifettışfer şimdi, sendik~- Yangına ilk 
nın rızast alınmadan yapılan hır müdahale eden Calais'in ağzın- luktan çöküp kalmıştım. Bir it
grev esnasında bir Fransız pro- da kol1uşlandırılan Fransız itfa- faiyeci servis ve ~urtarın,a. ti.ine
testocunun fırlattığı tehlikelı bir iyecileriydi. Kazaya uğramış linın dışına çıkabılmem ıçın ba
ışıkla yangının polyester taşı- trene dogru yönlendirilen geliş~ na yardım etti ve ben de hemen 
yan bir araçta başladığına inan- m.iş bir müfreze, STTS (Servis haya tta kalabilmeme şükre t
maktadırlar. Araştırmalar yan- Tüneli Nakil Sistemi) araçları- tim." 
gının yüklerden birinin iç tara- mn biri üzerindeki merkezi ser- Sonunda ışıklı sinyalleri tarif 
fından ziyade altwda başladığı- vis tüı-leli boyunca kurtarıcıla- etmek için Grard, yolcul~n .tre!1 
nı göstermektedir. rın olay mahalline nakledilmesi sürücüsünü ve hosteslen bırbı-

0 gün ilanedilen işten çıkar- için yerleştirildi. Bunu elektro- rine bağlantılı pasaj ve nihaye
ma pro~ramına karşı protesto nik far şekilde yönlendirilen a- tinde Calais' e yönelmiş bekle
amacıyfu EUROTUNNEL per- raçlardakj takvıyeler takip etti. mekte olan bir Shuttle (mekik) 
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trenine ulaştıran servis tüneli 
erişim noktası yanına kadar on
lara 8 ft öncülük ederek cesaret
lenc;iirmek için pağırdı. 

Ilk Fransız Itfaiyecileri trene 
20 dakika içinde ulaştıla r. Gece 
boy u ateşle savaşan itfaiyeciler 
yogun ısı.da daha fazla kalama
yacaklarından dolayı birbirle
riyle dönüşümlü olarak 
aşırı sıcak altında çalış
mak zorundaydıla r . 
Tenkit edilen noktalar· 
da11 birisi ise ilk alarnı
dan İngiliz İtfaiyecileri
nin olay mahalline ulaş
masına kadar 2 saat sü
renin geçnıesirdi. Gö
rünüşte Kent tfaiyes i 
yangın başladıktan tam 
bir saat sonrasına kadar 
Tünel Kontrol Merke
zi'nden bir ihbar alma
mıştı. . 

çok iyi bir şekilçie donatıldığını, 
itfaiy:ecilerin TıHe rsp iro' nun 
SPlROMATIC 2000 SCBA'sını 
kulla nıp Angus DU RALlNE 
hortwnlarını taşıdığ~nı ifade et
tikten sonra "Kent ltfa iyecileri 
mükqı:rur.ı.el bir iş~aptılar" dedi. 

KOTU SONU 
EUROTUNN • L eş başkanı 

AL0-110 
bir yü.zkarası olarak nitelend i
rip " tünel trafiğe açıldığında 
üyelerimiz, güvenliğin gbzard ı 
edHdiğiııi ve burada onların iki 
hafta Eıoyunca tekrar büyük bir 
yangmın oluşmasına zemin ha
zuladıklannı ifade ettiler" dedi. 

Gözlemci ler yı~ıcı etki oluş
turabilecek şu güvenlik sapma 

kusurlarına dikkat çek
tiler. 
*Güvenlik gör evli leri 
henüz gördükleri yanan 
tre ııj n tün le girm.eme
sini engelleyemediler. 
*Yangın başladıktan bir 
saa t sonrasına ka d ar 
Kent İtfaiyesi'ne ihbar
da bulunulmadı. Çünkü 
EUROTUNNEL Kent 
İ tfaiyes i ' nin y ed ekte 
tutulduğunu ifade etti
a nca k ya ngının 9 saat 
devam etmesi başlangıç 
eyleminin yetersiz oldu
e u gerçeğini ortaya koyau. 
*Klüb aracındaki hava-

Kent'ltfaiyesi kıdem
li tümen görevlisi Bili 
Welch FIRE&RES
CUE'ya verdiği beya
natta şunları ifade et
miştir: "Yangın ilerledi
l:f;ind e ben Yaııg ın ve 
Rurtarma amiri idim. 

Kent itfaiy_ecilerinin kullandı~ı EEv'- la ıı~ırma s is temi l<ifa
nin TIC'i(lermal Algılama Kffmerası) yetsız olup, araçta?.~~~ 

yoktu ve bundan oturu 

Olay mahalline ulaştığımızda 
hadisenin kaynağını tesbit et
mek için Argus termal algılama 
kamerasını l<u lla ndık." 

Kent itfaiye sözcüsü Geoff 
Cooper, Kent itfaiyecilerinin bir 
kısnu Kermel bir kısmı da PRX 
(B S Brown & Son'ın %60 Pro
tex-M ve % 40 pamuktan olu
şan karışımı) şeklinde adlandı
rılan yeni bir hakiki ateşe daya
nıklı kumaştan yapıla n en son 
Multifabs donanımı düzeniyle 
görevlerinin gerektirdiği gibi 

Robe rt Malpas tünelde hasa r 
gören kısımların tamirinin 3-5 
aylık bir süre a labileceğini ifade 
etmiştir. Bu duruma rağmen 2 
hafta içerisinde EUROTDNNEL 
servisi, tünelin kalan kullanıla
bilir kısmım da kullanmaya de
van,; etmjş~ir. 

lngiliz Itfaiyeleri Birliği Ge
nel Sekreteri Ken Cameron, gü
venliğin önüne kar a.macı geçi
rilerek, bu olayın hemen sonra
sında bile yolcu servisine de
vam edilmesini tam anlamıyla 

yolcular zehirli duman
dan etkilendiler. 

*Yolcu a raçlarını taşıyan 
onaylı araçlardan fa rklı olarak 
ağır Y.Ük a rac ı taşıyan s huttle 
(mekık) trenler, hareket boyun
ca rüzgarın alevi savurmasına 
neden olan bir açık k.afes yapısı
na sahiptir. lngiliz itfaiye me
muru Mike Fordham' ın ' bir 
pompa benzinli kaynak lanı.bası 
dizaynına' benzer şekilde EU
ROTUNNEL bu araçl arı tam 
donanımlarıy l a 200 mil yon 
ABD Dolarına değiştirebilir. 

ıvllcım tehlikesine 
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Yangın ihbar sistemleri 
Otel, ofis ve benzeri yapılarda odaların 

kilitli olma durumu söz konusu olabile
ce~inden her odanın kapısının üzerine de
dektöre parelel olarak bağlanmış küçük bir 
ışık (Remote Led) yerle~tirilir, böylelikle 
yangın ihbarı olduğunda bölge faranır
ken her odaya sırayla girip dedektörleri 
kontrol etmek gerekmez sadece kapının 
ü~erindeki ışığın yanıp yanmadığı gözle
nır. 

Konvansiyonel sistemde panel, hattın 
işleyişini sürekli olarak kontrol edip hatta
Ki arıza ve kopukluğu anında tespit edip 
uyarmaktadır. 

Adresli sistemin bir diğer avantajı 
tasarım ve montaj olf7:rak sayısız kolay
lıklar sağlanmasıdır. Orneğin konvansi
yonel sistemde olduğu giOi dedekkörleri 
guruplara (zone) ayırıe buna göre tesi
sat yapma zorunlulugu ortadan kalk
maktadır( dedektörleri guruplama paneli 
programlarken yapılır), ayrıca konvansi
yonel sistemde olduğu gibi bir bölge üze
rinde maksimum 20 deaektör sınırı aşıl
maktadır, yani adresli sistemde bir hatta 
50 ile 128 arasında dedektör bağlanabil
mektedir. 

Yangrn ihbar s istemleri üç 
a na yapıdan oluşur. 

1. Algılama cihazları 
2. Kontrol ünitesi 
3. Çı.kış cihazları 
A lgılama cihazları; a lev, du

man ve ısı dedektörleri, yangın 
ihbar butonları ~ibi fiziksel uya
rıları algılayan cıhazlardır. Bu ci
hazla rdan gelen uyarılar ana d~ 
ğerlcndirme ünitesinde (panel
ae) toplaıur. Panelde önceden ta
nım lanmış o lan parametre ve 
programlara bağlı olarak değer
lendirilen uyanlar neticesinde çı
kış cihazları vasıtasıyla gerekli 
uyarı ve önlemler alınır. 

Çıkış cihazları arasında sesli 
ve ışıklı uyarı cihazlarının ya nı 
sıra havalandırma düzen ine ku
manda ed en, yangın söndürme 
sistemlerin i devreye sokon çıkış· 
lar ve itfaiye'ye telefon hattı üze
rinden yangın ihbarı ileten komi
nikasyon cil1azları olabilir. 

Bu Yaı:mın Ana Konusu Yan
gın İhbar Panelleri Olacaktu;. 

Konvan siyonel Yangın ihbar 
Sistemleri 

Konva n siyon e l s is temlerde 
dedektörl.er; yangın algılama es
nasında "!ateh" konumuna geçer 
ya ni kilitlenir ve beslenmesrkesi
lerek "reset" lenerek normal ko
numa geçir ilir. 

Konvansiyone l s is temlerde 
d ed ektörler zone (bölge) dedii'h
miz şruplara ayrılarak paneDe 
bağlanbsı sağlanır. 13u tip sistem 
Jercl.e yangın ihbarının kesin nok
ta s ı belli değildir ancak bölge 
olarak belirlenebilir. Kesin olarak 
hangi dedektörün yada dedek
törle rin yangın algıladığını tespit 

etmek için, a larm ihbarı a lınan 
bölge (zone) hattına bağlı bulu
nan dcdektörlerin kontrol edil
mesi ge rekir ki bu zorunlu luk 
konvansiyonel sistem uygulama
sı yaparken bazı u luslararası be
lirlenmiş (standartlaşmış) kural
lara uyu lması mecburiyetini do
ğurur. l3u kurallarda n bazıları 
şöyledir; zone (bölge) planlarken 
her bir bö.lgenin m etrekare ola· 
rak alanı belli bir büyüklü~ü geç
m emeli ve aynı bölge üzerinde 
20 adetten fazla dedektör bu lun
mamalıdır. 

Otel, ofis ve benzeri yapılarda 
odaların kilitli alına durumu söz 
konus u olabileceğinden h er oda· 
nm karısının üzerine dedektö re 
paralc olarak bağlanmış küçük 
bir ışık (Remote Led) yerleştirilir, 
böylelikle yangın ihbarı o ldu
ğuı1da bölge taraıurken her oda
ya sırayla girip ded e ktörleri 
kontrol etmek gerekmez sadece 
kapının üzerindeki ışığın yanıp 
yanmadığı gözlenir. 

Konvansiyonel sistemde pa
nel, hattın işleyjşh1 i sürekli ola
rak kontrol ed ip hattaki ar.ıza ve 
kopukluğu anında tespit edip 
uyarmaktadır. 

Konvans iyo11el sistem mali
yeti düşük old uğu için günü
müzde küçük ve orta çaplı bina 
işletmelerde ideal çözüm olınak
tadır. 

' Dig.ita l Adresli Yangın İhbar 
SistcnıJcd 

Ko11vansiyonel s is teme göre 
teknolojik o larak bir ileri adım
dı r. Adresli sis temlerde dedek
törlerin herbirinin ayn bir kodu 
vardır ve panel tarafından tek, 
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tek tanınmaktadır. 
'Böyle likle bir yan~ın ihbarı 

veya arıza durumu ~ozkonu~u 
oldu ı'.!;unda, konvansıyonel sıs
temdeki gibi ihbarın geldi~i 
bölgedeki dedektörleri tek, tek 
taramak gerekmem ektedir. Pa
nelil'\ üzerinden hangi dedektö· 
rün yangın ihbarı r.ada arıza 
yaptığı anında görülebilmekte
dir. Bu özelliklerıyle bize yan$ı· 
nın yerini kolayca tesP.i t edıp 
anında müdahale edebılme ola
nağı sağlaınaktadır. 

Adres li sistemin b ir d iğ r 
avantajı tasarım ve montaj ola
rak sayı s.ıı: kolaylıklar sağlan
masıd ı r. Orneğin konvansiyone l 
s is temde olduğu gibi dedektör
lcri grupl ar;ı (zone) ayırıp buna 
göre tesısat yapma zorunlulu~u 
ortada n kalkmaktad ır (dedektor
leri gruplama paneli p rogramlar
ken yapılır), ayrıca konvansiyo
nel sistemde olduğu gibi bir böl
ge üzerinde maksimum 20 d e
aektör sınırı aşı lmaktadır,yani 
adresli sis temde bir hatta 50 ile 
128 arasında d edektör bağlana
bilmektedir. 

Digital adresli yangın ihbar 
sistemleri konvansiyonel sistem
lere göre maliyeti biraz yüksek 
olmakla birlikte tesisat kolaylığı 
ve kablo tasar!ufu sa~lamakt~ 
ayrıca konvansıyonel sıs temdekı 
dedektörlere ba~lanan paralel 
uyarı ışı~ı gereksinimini ortadan 
kaldırmaktadır. 

Analop adresli yangın ihbar 
sistcm\lerı. 

Çalışma şekli anlattığımız di
*: r iki sistemden olduk7,a farkh
aır. Bu sistemde dedektörler pa-
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nele sadece veri ulaştırır, başka 
bir deyişle, d edektörler sad ece 
alarm, arıza yada normal gibi üç 
konumdan birinde bulunm~az
lar. 

Analog adresli sistem ded ek
törleri,pancle, bulundukları or
tamdaki duman miktarını yada 
ısı d eğişimlerini iletir ve bu veri-
1 •r panelde ö nced en program
lanmış olan değerlerle mukayese 
edili p, n o rmatln özerinde o lan 
değer saptandığında p anel alarm 
verir . 

Bu özelli~in en büyük avanta
jı her d ed cl<törün tek tek prog
ramlanabilınesi ve b öylelikle 
yanlış alarm ihtimalinin minimu
ma indirilm esidir. Örneğin (siga
ra içilebilen) bir bekleme odasın
da buh.ınan dedektörle , komi
l<asyon odas mda buluna n de
dektör aym hassasiyete sahip ol
mamalıdı r. 

Di):;er sistemleı·den farklı ola-

rak bu sistemde, ön alarm özelli
ğ i m evcu t tur, b öyle likle ful l 
a larm durumu oluşmadan önce 
a larm uyarısının doğru olup ol
madı~ını önceden saptama im
kanı tanır. 

Analog sis temde, dedektör
lerdeki arıza yada tozlamadan 
doğan hassasiyet farklılıkları d a
ha hassas olarak tespit edilir, pa
nel herhangi bir dedek törden al
dığı ru tin verileri bir önceki ile 
sürekli olarak kontrol, eder, e*:er 
bu verilerde günden g ün bir ae
ğişim sözkonusu ise arıza uyarısı 
yapar. 

Yukarıda anlattıı'};ımız özel
likle ri sebebiyle AnaTog Adresli 
sistemler, yangın ihbar sis temle
ri içinde şu an için ulaşılm1ş en 
son noktadır, ayrıca maliyet ola
rakta digital adresli s is temlere 
oldukça yakındır. 

Kablosuz yangın ih bar sis 
temleri 

Ancak çok özel durumlarda 
kııllanılır bu duruınları; tarihi bi· 
nalar veya iç d ekorasyonu bitmiş 
ve herhangi bir müdahaleye(tesi
sata) imkan olmad ığı durumlar
dır. 

Kablosuz sis temde ded ektör
lerin içlerind e piller bulunmakta
dır ve panel ile radyo frekansı 
yardımıyla iletişim l<un11aktadır
lar. 

M aliye tleri yüksektir ve yu 
karıdakı özel d u rumla r söz ko
nusu olmadıkça kullanılması ge
reksiz ve güvenilirlikten uzaktır. 

SONUÇ: Herşeye rağmen 
doğnı yangın ihbar sis temini se
çebilmek i çin bu konudo b ilg i sa
hibi o lan kişilerin fikirlerini al· 
mak doğru olacaktır. 

M.Murat ATMACA 
Total Güvenlik Sistemleri 

Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

VANGINCA İLK KULLANILACA 

BASSAN 
KURU KİMYEVİ TOZLU & KARBONDİOKSİTLİ 

Yangın Söndürme Cihazları 

. ----- BURSAN BURSA SANAYi iŞLETMELERi A.Ş. 

Merkez: Lltros Yolu No: 411 34020 Topkapı - İST. 

Tel: (0.212) 613 15 27·28 Fax : (0.212) 613 20 09 

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA 

Tel: (0.236) 233 24 91-94 Fal<: (0.236) 233 24 95 

@ BURSAN hlr NEVZAT FiKRET KORU llOLDI 'O ~urulu~ur. 

1

1

i lll 'L)'. 
Yangın Sondurmc Tozu 
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Talısınan Terınal Kaınera Yangın 
Sistemleri 

TALISMAN, yakıt depolama alanları, kağıt, kereste, 
kıymetli cihaz ve maddelerin bulunduğu açık veya kapalı 
depolarda çıkan yangınları anında görüntüleyen. irtibatlı 
olduğu video tarafından görüntüyü kayıt eden, ayrıca 
sesle uyarı veren kızılötesi termal kamera sistemidir. 

Yanıcı maddelerin açık a an a depolandı&"ı, an
cak daimi güvenlik gözetiminin veya su püskı..irhne 
sistemi tes isatı kurmanın pratik olmadığı alanlar 
için geJiştirilmişolup kapalı hacimlerde de kullanıl
makta dır. Kapa lı devre televizyon kameraları belirli 
noktaların ısınmasından ve bunun sonucunda olu
şan alevlenmeler için ön uyarı verememektedir. fsı-
11111 ışık tayfınm (spectruın) kızılötesi kısmında yer 
almasından dolay ı görüntüleneyen bu alevlenme
ler insan gözü için oldu$u kadar norma l bir ka
mera için ae aynı özelliğ1 taşımaktad ır. Geliştirilen 
Termal Kamera Yangın 'Sistemi bu sorunlara çö
züm getirmektedir. 

TAUSMAN, yakıt depolama alanları, ka_ğıt, ke
reste, kıymetl i cihaz ve maddelerin bulundu~ açık 
veya kapalı depolarda çıkan yangınları anında gö
rüntüleyen, irtibatlı olduğu video tarafından göru11-
tüyü kayıt eden, ayrıca sesle uyarı veren kızılötesi 
termal kamera sistemidir. Normal zamanda emni
yet amaçlı olarak da kullanılır. Kameralar sabit ve
ya 3RÜ derecelik bir açıyı denetlemek için monte edi
lir. Onceden belirlenen ölçüde bir ısınma saptandı
ğında si tem programı ekrandaki görüntü üzerinde 
ısınmanın kaynağını tam olarak belirleyen beyaz 
flaş çizgisini yayııi1ar ve sesli alarm verir. Software 
programı 300 metreye kadar uzaklıkta, 100-600 de
rece arası ısıları tespıt etmeye programlanmıştır. 

Bu software'lerin en önemli özelliği, ölçümler so
nunda ısıdaki değişimlerin bir yangından mı yoksa 
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gün içerisindeki bir ısı değişiminden mi kaynaklan
aığını saptamaktadır. 

TALISMAN termal kamera yangın sistemi yapı
lacak bir değişiklikle ormaı1 yangınlarını ö nlemek 
için de kullanılmaktadır. Yapılacak bu değişiklikler
le m.evcut TALTSMAN Terına l Kamera Yangın siste
mi 10 km ilerideki bir yangını saptayabilen 24 saat 
boyunca 360 dereceyi denetleyen bir sisteme dönüş
türülebilir. 

Tahsman Seyyar Termal Yangın 
Kamerası 
Teknik özelli.kleri 
Tüp 
Mercekler 
Odak uzaklığı 

: Pyro Electric Vidicon 
: Germanıum (3 adet) 
: 18 mm 

Max aperture: f/07 
Görüş açısı : 50 derece nom ı inal 
Foküs : Sabit foküs 
KAMERANIN ÖLÇÜLERİ 
Yükseklik : 156 mm 
Genişlik : 115 mm 
Uzunluk : 310 mm 
Toplam Ağırlık : 2.7 kg 
Kesif duman ve ışıksı z bir ortamda yaralı veya 

baygın vaziyette bı..ılunan canlıların tespit edilerek 
kı.u"tarılmasında kullanı lan bu kamera itfaiyeci tara
fından (gaz maskesi takılı olarak)Sadece on-off düğ
mesine oasıJarak çalıştırılmaktadır. 

Mod ern İtfaiyeci nin ihtiyaçl arını karşılamak 
amacıyla, her türlü çarpmalara karşı dayanıklı, ha
fif ve bir el kamerasından daha kolay kullanılacak 
şekilde dizayn edilmiştir. Güç kaynağı olarak kalem 
pil veya şarj edilir piller kullanılmaktadır. Pil şarı· se
viyesı ekranda yer alan pil resmi ile görüntü cn
mektedir. 

Talısman kaınerasını11 diğer ileri tekn ik özellik
leri video çıkış ve otomatik iristir. Kamera üzerinde 
bulunan video çıkıştan yapılacak bir kablo irtibatıy
la yangından uzakta(yangm komuta merkezi veya 
harhanl'i bir mahalde, yangın eğitimi merkezinde) 
görünti.ı izler\ebilmektedir. Kamern vizörü çok yük
sek ısıya dayanıklı sert lastikten (ncoprene) yapılmış 
olup, dış kısm1 yine yüksek ısıya dayanıklı kevlar 
alaşımından üretilmiştir. Talısınan termal kamera 



60 oc de 50 dakika 80 oc ve 80 oc yukarısında bir 
saat i~inde 10 dakika çalışmakta ve 1 metre derinlik· 
te su ıçinde etkilenmemektedir. 

Bu teknik kullanımların dışında fabrika gibi bü
yük iş merkezlerindeki kablolarda aşırı akımın tes· 
P~.tinde .~e .. yangın sonrası(~rm~ yangmla ~ı dahil) 
gezle gorulmeyen faka t sondugu zannedı len ateş 
I<aynaklarının tespitinde de kullanılır. 
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Bu kamera İngiliz Kraliyet Donanması . tarafın
dan denenmiş olup halen bu donanmada, Ingiltere 
ve dünyanın değişik itfaiye gruplarında kullanıl
maktadır. 

BSB ELEKTRONİK TİCARET LTD.ŞTİ 
Bekir fötkı BORUCU 

Genel Müdür 

EM-P 
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI 

ÇEŞİTLERİ: 
1 Kg Kt ABC-2Kg Kt ABC-6 Kg Kt 
BC Kimyevi tozlu yangın söndürü
cüleri meydana gelen yangınlara 
karşı kullanılan etkin araçtır. 

YENİ DOLUM BAKIM VE MERKEZİ SİSTEM 

MERKEZ: Belediye cad. Ambarlı Yolu Balaban Sokak No.3 Avcılar- İSTANBUL 
Tel: O 212 6947538-6955119- Faks-5036382 

Şube-Dizdariye Malı.Hamam Sokak No.10/4 Büyükçekmece/İstanbul 
Tel-O 212 881 59 47 
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Kurtarma Timi Eğitim Merkezi 
Yangınla_r ve acil durumlar söz konusu olduğunda olaya müdahale edecek 
personelın tamamen hazır durumda olması beklenir. 
Hayati önem taşıyan bu çalışmalar ancak taın donanımlı ve merkezi kontrol 
sistemine sahip bir eğitim merkezinde yapılabilir. 

Giriş 
İnsanlar itfaiye teşkilatla

rına tam güven içindedirler. 
Çünkü bilirler ki itfaiyelerin 
sahi.P. olduğu kurtarma mü
dahale sisteinleri en son tek
nolojidir. Bu sistemleri kulla
narak kurtarma ve söndürme 
faa liyetini gerçek_leŞj~r~n per
sone1irı de yeterlı egıtırne sa
hip olması beklenir. 

itfa iyede, madencilikte ve 
endüstd tesislerindeki kur
tarma timlerini en köklü par
çaları basınçlı hava tüpü, sırt 
plakası ve tam yüz maskesin
Cl en olu§a. n suni solunum 
eki2maniandır. 

Günümüz teknolojisinin 
geHştirdiği plastik ve sentetik 
maddeler a rtık ev ve fabrika
larda yoğunlukla kullanll
ımıktafür.13u r.üzden yangın
lar sonucu açığa çıkan gazlar 
çok çeşitlidir. Son derece tah
riş edici bu gazlı ortamda ya
pi1an kurtarma ve söndürme 
faaliyetlerinin başarı ile so
nuçlandırılabHmesi için per
sonelin yeterli tecrüoe sevi
yesi~ uJaştırılması şarttır. 

Egitim Galerisi 
Komple ekipmanlarla 

donatılıfnş perso-
nele, an- -
ca k ağır 
fizyoloJik 
ve pislfo
lojik ~art
lar altında 
tecrübe ka
zandırılır ve 
bu şekilde tep
kileri test edile
bilir. Bu şekilde 
personelin aci l durumlardaki 
güvenilirliği arthrılır. 

Hayati önem taşıyan bu 
çalışmalar ancak tam dona
nımlı ve merkezi kontrol sis
temine sahip bir eğitim mer
kezinde yapılabilir. 

0.A.L (T.K.İ Orta Ana
dolu Linyitleri Işletmesi) ve 
~nka~a B\lylAkşefu~ Belediye
sı Itfaıyesı b oyle bır merkeze 
sahiptır ve başarı ile kullan
maktadır. 

Böyle bir eğitim merkezi 
kabaca üç bölumden oluşur. 
Bunlar kondisyon çalışması 
ve test odası , eğitimin yapıl
dığı simulasyon odası ve ge
nel kontrol odasıdır. 

Kondisyon-Test 
Odası 
Ça lışma odasında bulu

nan otomatik kontrollü geril-

ın e ergonometresi, sonsuz 
m erdı-

~ ven, 
b i -
sik-

1 e t I 

koşu ban
dı, eğıtim tü-

neli ve tankı1 teç
hiza tlı personelın fı-
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ziksel ,güçlerinin ölçülmesin
de ve I<ondisyon geliştirilme
lerinde kullanılır. Bu sistem
lerde çalışan personelin nabız 
ve kondisyon duruml a rı 
kontrol odasında gözlemle
nip değerlendirilebilir. Çalış
m.a ekıpmanlarının zorlu1< 
derecesı yine bu kontrol ma
sasından değiştirilebilir. Ayrı
ca personer sürekli kamera 
gözetimindedir. 

Kondisyon odasında ısın
masını ve testlerini tamamla
Y.aıı personel, eğitimin yapıl
a ığı simulasyon odasında 
gaz geçirmez bir bölmeden 
geçer. Personel1 kondisyon 
ça lışması dahil tüm eğifimi 
tam teçhiza tlı ve maskeden 
soluyarak yapar. 
Eğitim-Simulas

on Bölümü 
Ôerçek kapalı ortam şart

larına karşı pra tik manevra 
ve ani reaksiyon kabiliyetinin 
geli ştirildi gi bu böltimde, 



eğitim gören personel tam 
karanlık veya göz kamaştıra
cak kadar aydınlık, dumanlı, 
sıcak ve gürültülü ortamlara 
maruz kalarak değişme özel
liği olan e11gelleri aşmak zo
rundadır. Kontrol odasında 

tüm eğitim ayrıntıları ve per
sonelin eğitim galerisindeki 
pozisyonları kızTitı kameralar 
ve d iJıta l sistemlerle monitör
lerden izlenebilir. Eğitim şart
ları (duman, sıcaklik,gi.irültü 
v.s) değiştirilebilir. -Bütün 
eğitim video kasetlere kayıt 
eaiJebilir. Bu şekilde, yapılan 
hatalar tereôdüt ve panik 
anları daha sonra personele 
izlettirilebilir. 

Sonuç 
Bir kurtarıcı timinin etkili 

hale getirilebilmesi ancak 
eğitim l e mümkündür. Bu 
amaçla tesis edilecek olan bir 
eğitim merkezinde diğer ku
ruluşların personelleri a e eği-

TOPA~ -
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tilerek, kurtarma çalışmaları 
sırasındaki aksaklıklar en alt 
sevi yeye indirilebilir. 

Alman Dragerwerk AG fir
masının temsffcisi olan Binaş 
Group' un faaliye t a l a nl a rı 
şöyledir : Solunum Teknolojisi 
Basınçlı Gaz Teknolojisi 
Maske ve Filtre Sistemleri 
Gaz Ölçüm Sistemleri 
Tıp Teknolojisi 
Dalma Tekolojisi 

Ayhan ÖZDEMİR 
Maden Mühendisi 

BİNAŞ GROUP 
Satış Müdürü 

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

BELGELERİMİZ 
• TSE Belgesi - imalat Yete~lllk Belgesi 
• TSEK Belgesi • imalat Yeterlilik Belgesi 

HİZMETLERİMİZ 
• Kuru Kimyevi Tozlu Cihazlar 

(Manometrell ve Kartuşlu; 1 Kg-2Kg-
6Kg-12Kg-25Kg-50Kg) 

• Halon ı 211 Gazlı Cihazla r 
(Manometrell; ı Kg-2Kg-4Kg-6Kg) 
• Foom Köpüklü Cihazlar (50Kg) 
• Karbondioksitli Cihazlar ( 1 Kg-

2Kg-3Kg-4 Kg-6Kg-10Kg-30Kg-45Kg) 
Bilumum Yangın Malzem eleri 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 Bakanlığı Dolum Bakım Yeterlilik Belgesi 
• TC Ulaştırma Bokanlı{l ı. Deniz Vasıtoıarıno Sertifika Düzenleme Yetki Belgesi 

• DOLUM • BAKIM • SERVİS • SERTİFİKALANDIRMA İŞLEMLERİYLE HİZMETİNİZDEYİZ 
Market: A ta türk BuJvorr Çıfıgııoklı Bostan Sok. Mermer iş Hanı 3 7/26·27 AKsaray/1STANBUL 

Tel: (0212) 523 23 23 / 521 18 48 / 525 3? 37 / 523 64 64 / 521 02 69 Fox: (0212) 53 ı 24 25 
Fotırll<O : Do(lu Sonoy1 SlfQı;J 14, Blo k No. 20 Venlbosno/BaKırKöy/iSTANBUL 

T I; (021 2) 552 56 28 / 552 65 95 / 551 94 09 Fox: (0212) 551 9ll 09 
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Yangın Algılama Sistemleri 
Konvansi onel Sistemler 

Korunan alanın bölgelere 
ayrılm~sı, yangının kaynağı
nın kesın olaral< tanımlanması 
açısından önemlidir. Bu ne
denle bina bölgelere ayrılır
ken 300 m2 d en az ola n yer
lerde 1 kat 1 bölge olarak se
çilmeli ve 1 bölge max 2000m2 
Iik alanı koruma altına alına
lıdır. Ayrıca ikaz lambaları de
dektörlerlı1 koruma alanların
dan ınax. 30m uzaklıkta olma
lıdır. 
Adreslenebilir Sistemler 

Adreslenebilir s is temler 
ise, devre dizaynlarında bazı 
değişiklikler ile yeni bir kod
lama sistemi meydana getiri
lerek oluşturulmuştur. Bu sis
temlerde ortam koşııllarının 
sis teme tanıtabilmesi, yanlış 
alarm olasılığını minimuma 
indirmiştir. Ayrıca hangi de
d ektörden veya butondan 
alarm geldiği panel üzerinde
ki LCD disp ley ekranından 
gözlenerek, yangın başlangıç 
noktasına daha klsa süre içeri
sinde ulaşılması ve yangının 
söndürülmesi mümkün ola
bilmektedir. 

Bu tip sistemlerde bir dön· 
günün kapsayabileceği alan 
10.000 m2 air. 
Dedektörler 

Yangın algılama sistemle
rinde l<u Jlanılan dedektörler 
seçilirkeJt en önemli unsur, 
dedektörlerin yangın ile nor
mal günlük olayları birbirin
den çok iyi bir şekilde ayırma
sıd u. Sigara dumanı, buhar, 
veya d epolanan ürünlerden 
dolayı ortamda bulunan gaz
ları gerçek bir yangın duru
munaan ayırt edebilmelidir. 
Isı Dedektörleri 

Isı dedektörleri sabit ısıya 
gö:~ ~y~rlan?1ış . tipte.y eya ısı 
aegışımı sevıyesıne gore ayar
lanmış tipte olabilır. Bunlar 

diğer d edektörlere daha az 
hassastır. Bu n edenle küçük 
yangınların Çlkma ihtimali 
olan yerlerde kullanılmamalı
dır. Küçük ısı değişimlerini al
gılamayabilir. 

Isı dedcktörleri için uygun 
bölge seçimi yapılırken böTge
nin normal ısısı, normalde ısı
nabileceği max. sıcaklık değe
ri dikkate alınmalı ve se5ım 
xapılırken ortam sıcaklıgın
aan 20 c üzerinde sınırlandı
n lmış dedektörler seçilmeli
dir. 
Duman Dedektörleri 

Duman d edektörl e rinin 
iyonizasyon ve optik olarak 2 
tıpi mevcuttur. Seçim yapılır
ken korunacak alandaki yan
gın riski gözönüne alınmalı
aır. 

İyonizasyon duman dedek
törlerinde bir elektrik akımı 
iki elektrot arasında akar. Du
man geldiğinde bu akını aza
lır. Iyonizasyon duman d e
dektörleri küçük duman par
çalarına karşı hassastır. Fakat 
yoğun dumanda hassasiyeti 
azalır. 

Optik duman dedektör
lerinae ışık dağılımı mevcut
tur ve duman tarafından bir 
kısmı absorbe edilir. Bu 
nedenle oetik duman dedek
törleri yogun dumana karşı 
daha hassastır. 

İki tip dcdektörüde uygun 
yerlercf e kullanmak en iyi 
sonucu verecektir. Yani yo~n 
duman ile yangın çıkma ih
timali olan yerlerde optik, 
daha az duman ile yangın çık
ma ihtimali olan yerlerde ise 
i.Y.onizasyon duman d edek
torü a lgılayıcı olarak seçil
meledir. 

EDS ELEKTRONİK DESTEK 
SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 
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EDS'ri TANIYALIM 
EDS Şubat 1990 

yılında elektronik 
konusunda firmalara 
üretim ve mühendislik 
hizmeti vermek üzere 
kurulmuştur. Daha sonra 
faaliyet alanma aşağıda 
beJirtilen konularda 
üretim, ithalat, anahtar 
teslim projeler, satış 
sonrası hizmet ve servis 
vermeyi eklemiştir. 

Şirketimiz bimY.esinde 
ISO 9000 standarö.ı için 
çalışmalar devam 
etmektedir. 

ANA FAALİYET 
ALANLARI 

*Güvenlik Yönetim 
Sistemleri 

*Kapalı Devre TV 
Sistemleri 

*Geçiş Kontrol 
Sistemleri 

*Görüntülü Konuşma 
Sistemleri 

*Hırsız Alarm 
Sistemleri 

*Açık Arazi ve Çevre 
Koruma Sistemleri 

*Yangın Algılama 
Sistemleri 

*Metal Arama 
Dedektörleri 

*Güç Kaynakları 
Yangm Algılama Sis

teınlerı konusunda 1980 
yılından bu yana üretim 
yapan Ingiliz Menşei 
Ze1a firmasmın temsil
ciliğini yapmaktayız. 

Yangın algılama sis
temlerı, itfaiyenin ön 
gördüğü kriterler baz alı
narak planlanmalı ve 
~gulanmalıdır. Bütün 
Zefa alarm panelleri bu 
gereksimlerı yerine geti
rebilecek bir şekilde di
zayn edilmiştir. 
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Kazım GÜRSOY 
Grup Amiri 

SARIYER 
Sarıyer Grubumuzun 1959 senesinde Lemeli 

a·Wmış olup l 964 yılında da inşaatı tamamlan
mıştır. 11/01/1965 y1 Iında itfaiye hizmetini yü
rütmek için Sarıyer ilçesine bağlı maltızderesl 
sokak, No. 15 Büyükdere'de açılmıştır. 

Vatandaşlarımıza 32 yı ldır hizmet veren Sa
rıyer Bölge Grup Amirliğfnln kuzeyde Karade
n iz kıyılarından başlayıp Garipçe köyü-Rumeli 
Feneri Köyü-Uskumru Köyü-Demirci Köyü-Kil
yos Banyolar-Cümüşdere köyü-Kısırkaya Köyü: 
Batı'da Bahçeköy Beldesi Belgrat Ormanları 
Kw-l Kemeri Falih Ormanları Bentler Güney'de 
Orman Bölge Müdürlüğü Hacıosman Trabya 
yolu Doğu'da Rumelikavağı Büyük Liman mev
ltii -Boğaz girişi telUbaba mevkii Yeni Maha lle 
Sarıyer Merkezi Büyükderc, Çayırbaşı.Kefeli
köy, Kireçburnu, ve Tarabya'ya kadar olan kıyı
lardan oluşmaktadır. 

Bölgemizin sahil şeridinde konsolosluklar. 
okullar, müze tarihi binalar, gazinolar, çok sa
yıdaki ahşap binalar, oteller ve benzin islasyon
lan bulunur. İç kısımlar ise: ormanlık alan ve 
piknik yerleridir. Belgrat ormanları kısmen gö
rev alanımız içinde ofduğundan yaz aylanndalti 
piknfü: nedeniyle orman yangınları heran çıka
blllr. Sanayisi yol{ denecek 1{adar azdır. Bölge-
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miz dahilinde askeıi hassas birlikler mevcultur. 
5 ncı füo kom. Piyade Tb. Jandarma. Sahil Gü
ven1ik ve Askeıi gazinolar gtbl, bölgemiz boğaz 
şeridinde olması nedeniyfede deniz kazaları 
tahlisiy ve trafik kazaları gibi olaylarada rast
lanması mümkündür. 

Binamız İlfai olaylar için lek istasyondur, 
müfrezemiz yoktur. Yangın sahamız geniştir. 
Orman ve köyler dahildir. Grubumuz bölgesin
de senede yaklaşık 250 civannda ilfaiye olaylan 
olup ve her sene artmaktadır. Günün şarllarına 
göredc müfreze açılması zorunludur. Yangına 
müdahale en büyük sıkıntımız ise. l.ncisi trafik 
sorunu, 2.ncisi ise arazinin meyilli oluşudur. 

Grubumuz tek b ina olup da hilinde grup 
amiri odası, ekip odası , giriş antre yazıhane, 
sendika odası , dinlenme ve ders salonu çay 
ocağı. mescit san lraJ koğuş araç garajı ve mal
zeme anbarından oluşmaktadır. Doğal gaz ile 
ısınmalüadır. 

Grubumuz 60 personel. 9 yangıncı araç. 7 
motopomp, 2 jenaratörle üç varaıye h alinde 
24-48 olarak günün 24 saatinde gece gündüz 
her an halkımızın hizmetindedir. 

TEL: Muhabere 242 18 61 
Ankesör: 242 14 83 (çağırmalı) 
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Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde İlk Yardım 
İyi yanmamış kömür ve eksoz dumanı gi

bi çeşitli nedenlerle vücuda giren karbonmo
noksit gazı kandaki hemoglabinin % 25' 1n1 
tuttuğu zaman bulantı, başdönmesi. kaslar
da kuwetsizlik olur. Deri kiraz kırmızı ren
gindedir. Eğer bu durumda iken temiz hava
ya çıkmazsa daha fazla karbonmonoksit kan
da çok kısa zamanda birikir. Şuur kaybı geli
şir. Kandaki birikim %75 'i bulduğu zaman 
solunum durması ve ölüm olur. 
"' Zehirlenen kişiyi h emen temiz havaya çı
karınız. 

"' Kesinlikle yürütmeyiniz, kollannı, bacak
larını oynatmayınız. Çünkü vücudun oksijen 
~ereksinimi gereksiz yere arttrılmış olur. 
Yakasını, kemerini gevşetiniz. 

"' Hava soğuksa üşütmeyiniz, battaniye ile 
örtünüz. 
So~k vucudun oksijen gereksinimini artırır. 
Sofonum durmuşsa düzensiz ise yada çok 
yavaşlamışsa düzen li olarak ağızdan ağıza 
yapay solunum yapınız . 
"' Gerekirse kapalı kalp kompresyonu(Dışa
ndan kalp masajı) yapınız. 

fıehirli Mantar Tütün ve Zehirli Diğer Bitkiler 
Ile Olan Zehirlenmeler 

"' Ağızdan bol su içlrerek sulandınnız. 
• Parmağınızı zehlrlenenin ağzına sokarak 

kustunnaya çalışınız. Tırnağınız uzunsa has
tanın boğazını yarayabillrsiniz. T1rnağınızı ke
siniz. 

• Kusarak çıkarılanı saklayınız. Birlikte 
hastaneye götürünüz. Böylece zeh lrln cinsi 
saptanabilir. 

"' Zehirli gıdayı aldık.tan sonra 3-4 saat 
geçmişse müshil vererek dışarı atılmasını 
sağlı:ı.ymı z. 

"' Iki üç yemek kaşığı tıbbi kömürü bir bar-

dak içtnde karıştırarak içiriniz. Tıbbı kömür 
zehirleri bünyesinde tutar. 

* Ş9ku önleyiniz. Has taneye gönderiniz. 
ASiT İÇENLERE YAPILACAK İLKYAR-

DIM 
• Hastayı katiyyen kusturınayınız. 
- Bol su. süt veya 3-5 yumurta alcı içiriniz. 
- Bir bardak suda iki kaşık tebeşir tozu, al-

çı veya badana eriterek içirlniz. 
- Dinlendiriniz, şoku önleyiniz. Sıcak ve 

sakin tutunuz. 
- Hemen hastaneye gönderiniz. 

Uyku İlacı İçenlere Yapılacak İlk Yardım 
Çok çeşitli olan uyku veya sakinlik verici 

ilaçlardan biri içilmiş olabilir. İlacın cinsini ve 
kaç tane alındığının bilinmesi, zehirlenme be
lirtllertni n olup olmayacağı yönünden önemll
dir. Kişinin odasında, bulunduğu yerde boş 
ilaç tüpü veya yere düşmüş birkaç ilaç varsa 
bu da tamya yardım eder. 

Şuuru Yerinde İse 
-Daha önce belirtilen çeşitli yöntemlerden 

birisi ile kusturunuz. 
-Sonra çok koyu kahve içirinlz. Eğer eliniz

de üniversal antidot varsa onu da verebillrsi-

niz. 
-Aradan 3-5 saat geçmişse müshll vererek 

bağırsağa geçmiş olan ilacın dışarı atılmasını 
kofaylaştırınız. 

Şuuru Yerinde Değil İse 
-Hemen kusturunuz ve ambulansla hasta

neye götürünüz. 
-Dilinin arkaya gilmesi, boynunun öne doğ

ru bükülmesi sonucu. solunum yolu kapa nabi
llr. Bu bakımdan soluk yolunu açmal<: gerekir. 
Başını arlmya doğru bükünüz. Çeneyi açınız. 
Dilini mendille tutarak öne doğıu çekınız. 

Yerinde YaPllan İlk Yardım 
Hayat Kurtarır. 
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Gazyağı, Benzin Tiner İle Olan 
Zehirlehmelerde Yapılacak İlk Yardım 

-Bir kaç bardak sü t ya da bir bardak zey
tin ya da sıvı yemek yağı içiriniz. Yağ bu ci
simleri tutar, sütün ya aa yağın ü zerine çı 
karlar. 

-Kesinlikle kusturmayU1ız. 
-Zehirlen en e! temiz hava bulunan yere 

taşıymız. 
-Gaz veya benzinle ıslanmış elbiseleıi çıka-

rıruz. 

-Battaniye ile örterek ısıtınız . Dinlendiri
niz. 

-Karbonmonoksit zehirlenmesinde olduğu 
gibi aynı t edaviyi uygulayınız. 

-Solunum durmuşsa ya da hafıflemişse 
ağızdan ağıza yapay solunum yapU11Z. 

-Hemen hastaneye gönderiniz. 

Tentürdiyot İçenlere Yapılacak İlk Yardım 
-ilk anda su ile kanştınlmış nişasta içiıi

niz.(1 5.gr.nışasta 500 ml su)Daha sonra h a
zırladığınız nişasta pel tesını yedirtrıız. İyol ni
şasta tarafından tu tulur ve m a vi bir renk 
alı r. 

-Parmağınızı zehirlen en kişinin ağzına 
sokarak kusturmaya çalışınız. 

-Mideden m avi renkte sıvı gelmeyinceye 
kadar buna devam ediniz. 

-Sonra her 15 da kikada bir bardak süt 

içirerek midede olan tahrişi azaltmaya çalışı
nız. 

-Mideden bağırsaklara geçmlşse 3 0 gr . 
tuzlu müshil vererek bağırsalctardan emil
meden atılmasını hızlandırınız. 

-Zehirlenen! sıcak ve sakin olarak dinlen
dtrin1z. 

-Göze bulaşmışsa 20 dal<ika bol musluk 
suyu ile yıkayınız. 

-Hemen hastaneye gönderiniz. 

' DDT ve Naftalin Zehirlenmelerinde Ilk Yardım 
DDT ZEHİRLENMESİNDE İLK YAR· 
DIM 
Evlerde yanlışlıkla çocuklar ta rafmdan 

lçileb111r. 
-Kus tmunuz 
-Yağlı sıvıları vermeyiniz. Yağda erime 

özelliği vardır.Emilmemesi artar. 
-Bol su veriniz. 
-Kontrol için hastaneye gönc:Jertnız., 
NAFTALİN ZEHİRLENMESiNDE ILK
YARDIM 

Ençok çocukla rda yanlışlıkla ağızdan alın 
ması sonu cu olmaktadır. 

-Önce hastayı kusturunuz. 
-Elinizde tıbbı kömür varsa onu bir bar-

dak su He karıştırıp içlrin1z. 
-Sonra bir kaç bardak sü t veriniz. Böylece 

h e m zeh tri s uland ırır h em de mideyi 
korumuş olursunuz . 

-Has taneye gönderiniz. Midenin yıkanması 
ve diğer gerelfü tıbbi önlemlerin alınması 
gerekebilir. 

Yangına Komanda Timi 
Muğla/Ege ve Akdeniz sahil şeridinde or

man yangınlarında artık , yangın söndürme 
eğitimincfon geçirilmiş ve askerliğini koman
do olarak yapmış ki~ifor görevlendirilecek. 

Onnan Genel Mlidürlüğü ·nün bu yıl baş
lallığı yeni bir uygulamayla, orman yangın
larının daha kısa sürede söndürülebilmesi, 
yangınların daha bilinçli ve yetenekli kişiler 
kanalıyla kısa sürede kontrol altına alınabil
mesi ı çin, askerliğini komando olarak yap
mı~ gcnçlurdeıı yararlanılacağı belirtildi. 

Bu amaçla 1 Mart 1997 'den itibaren 
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Muğla Orman Bölge MUdUrlüğü'nc bağlı 
Yılanlı Onnan İşletmesi'ncle 400 komando
nun katılacağı ve 1 ay sün;ylc yangın sön 
dünnc uygulamalı eğitim programının uygu
lanacağı kaydedildi. 

Muğla Orman Bölge Müdürü Durmuş 
Uğur. askerliğini komando olarak yapmış 
olan gençlere kadrolu is imkanının yaratıl
dığını ve bir bakıma da komando olarak as
kerlik yapmanın özendirildiğini söyledi. 

Milli Uazete . 13 Şubat 1997, Perşembe . 
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Çelik'ten yaralı -itfaiyecilere ziyaret 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ne

cati Çelik, Tuzla'daki tank er yangınında 
yaralanan itfaiye erleıini t~davi gördükleri 
h astanelerde ziyaret etti. ilk önce Kartal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gelen ve 
buradaki 16 itfaiye erine '.'geçmiş olsun 
"dediklerini ilet en Çelik, itfaiyecilerin 
ağır işçi statüsüne alınması için ça,ış
ma başlatacaklarını söyledi. Türkiye' Işçı 
sağhğı alanında yeterli önlemlerin bulun
madığını a nlatan Bakan Çelik "En kısa 
zamanda 50 yataklı yanık tedavi m er
kezi kuracağız" dedi. 
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