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İstanbul'da yangın ve güvenlik ilzerine başlatmış olduğu 
konferansl arın ikincisini yapmaktadır. Konferansın a
maçl arı arasmda yangın ve gUvcnlik konularındaki Aka
demisyen'ler, bilim adam ı ve araşıınnacılara uluslararası 
bir forum temin etmek, pratik uygulamalarla ilgili son a
raştırma ve teknolojilere ait fikir ve sonuçların mllbade
lesini sağlamak bulunmaktadır. Bu konferansta esas ko
nuların işlenmesi yanında, yangına karşı korunma ve 
yangınla mücadele sistemlerinde planlama tasarum, ma
liycı etkinliği, veri tabanl, veri btltllnltiğll , bilgi ve ileti
şim, koruyucu bakım konularının gtıncelleştirilmesi ü
mit edilmektedir. Çalışma alan ı konferans konularına 
uygun olan her bilim adamı ve teknik elemanın toplantı 
ya kaulımı beklenmektedir. 

Konferans Konuları 
Yangın ve Korunma Kavramları, Yangın Yükü ve 

Risk Analizleri, Tutuşma ve Eksplozyon, Matematik 
Modelleme ve Simülasyon, Yangın ve Duman Damper
leri , Binaların Yangın Riskine Göre Sınıflandırılması, 
Yangınların Söndürülmesi (Otomatik Sprinkler Sistemi, 
Dış Yangın Söndürme Vanaları ve Hortumlar, Kimyasal 
Söndürücüler, Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri) 
Duman ve rs ı Davranışları, Tehlikeden Kurtulma, Can 
Güvenliği Mevzuatı , Tehlike Halinde Bina Yöneıimi , 
İnşaat Güvenliği, Bina Malzemelerinin Yangın Perfor
mansı, Yangın Araşlı.rma ve Zararını Belirleme İndika
törleri. Yangın Tahribat ve Zarar Sınıflandırması, Yan
gından Korunma Sta:ndarıları, Deniz Yangınları , Boğaz
ların Güvenliğ_i ve Onnan Yangınları. 

Bildiriler için Çağrı 
Danışma komitesi sözlti ve poster takdimleri belirle

yecektir. Kabul edilen bildiriler Konferans Kitabında 
basılacaktır. 

Maalesef, konferansa katılacak tebliğ sunucularnıuı 
masraflarını karşı layacak bir fon mevcuı değildir. Bu 
nedenle herkes kendi masraflarını karşılamak zorunda
dır. 

Özetler 
Bildiri ile katılmak istex.enler 200-250 kelimelik bir 

bildiri özeti sunacak lardır. Ozetin açtk bir şekilde amacı, 
kullanılan yöntemi , çalışma sonuçlarım ve irdelenmesini 
içermesi gerekmektedir. Özette bildiri başlığı , yazar(lar) 
ın ad(Jar) ı ve açık posta adresi bulunmalıdır Mümkün
se, faks numarası ve e·mail adresinin konferans sekre
terliğine bildirilmesi faydalı olacaktır. 

Bildiriler 
Takdim edilecek bildirilerin açık bir şekilde. 1 1(2 a

ralıkla A4 boyutundaki beyaz kfiğıdın l 70x250 mm ' lik 
bir alanına yazılmalıdır. Önce btlyUk harnerle bildirinin 
adı, sonra bildiri sunan(lar)ın isiın( ler) i ve bulundukları 
kurum(Iar) yazıl malıdır. 
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TUZLA 'DA ÇIKAN İKİ YANGININ İKİ YÜZÜ 

Tuzla tersanelerinde soıı 
dört ay içerisinde iki 
yangın oldıı. Aslıııda 

iki değil çok da
ha fazla yaııgm 

oldu da, bunlar-
dan ikisi tanker 

olup bir açıdan 
~ birbırine be11zJ~or, 

Doç .. Dr. Mu~ittin SOGUKOGLU d ıger 
lstanbul itfaiye Müdürü qçıdan 

ı s e 
benzemiyor. Hangi açıdan beıızeyip hangi açı
dan benzemediklerini yazımızın akışı içerisi11-
de görmüş olacaksınız. Takdir sizin, yarımı 
yok. 

Birincisi; tüm Türkiye'ni11, hatta tam 
dünyanın, basınımızm çak bilyiik i!fisi saye
sinde, öğrenmek imkanını yakaladıgı, 13 Şu
bat !(iinü meydana gelen ve bir hafta sü
ren j07 m boyundaki TPAO tankerinin 
yangınıdır. Bu yangında tamamı deniz içeri
sinde, GEMSAN tersanesine kıçtan-kara bağ
lanmış tankere, mecburen güvertı>ye çıkarak 
müdahale eden itfaiyeciler, ani bir patlmnayla 
yaralanmış ve 2 ıtfaiyeci lıayatını kaybetmişti. 
Bir kısım medya bu olayı o kadar abartmıştı 
ki, lıemen hemen SUSURLUK'dan sonra 
Türkiye'nin bir nıımaralı meselesi haline K_e
tirmişti. Olayda 'birçok hataların işlendıği, 
yangın ve patlamanın yapılan bu zincirleme 
hatalann son halkası olduğu' doğrudur. An
cak olayın, hayatları pahasına macadele eden 
kahraman itfaiyeciler ve onların yöneticileri
nin ilzerine yıkılmak istenmesi yanlıştır. 

Yağmur gibi gelen saldırıfar karşısında, 
zavallı anneciğim geceleri bana telefon açıyor; 

- Oğlum bu olaylar nedir? Sana bir zararı 
dokunacak mı? iyi şeyler duymuyorum, ama 
gece gündilz dua ediyorum, diyordu. Ben de: 

- Anne sen dua et yeter, gönliinil ferah tut. 
Gerisi laf u güzaf, diyordum. 

Hele 4Mayıs1997 günü Bir Bilyük.Gaze
te'ni-ı:ı adeta sevinç çığlığı atarcasına "Istan
bul Itfaiye Müdürü Yiındı" ba~lığı altpıda 
"/tfaiye Müdürii Muhittin SOGUKOGLU, 
Tuzla 'daki tanker ;1angınında sorumlu bulun
du" diyordu. Tabiı ki, 2 müdür muavini Meh
met SUMEL1 ve Şilkrü ÔZTÜRK de dahil al
mak üzere 3 itfaiye yöneticisinin 4 - 10 yıl 
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arası hapis'le ;;argıla11acağını yaz~ı ordu. Şe-
1ıid olan iki itfaiyeciden sonra e11 a ır yarnla
nanlnrdaıı birisi olan ve 2 av GAT 'da tedavi 
görerek evinde istirnlıate çekilen Melmıet SÜ
MELl adeta şok olmııştıı. Sabahlara kadar te
lefonlrm sıısmak bilmiyor, eş, dost ve akraba
ları "0 kadar ağır yaralandın, hastanede 
ölümle pe11çeleştin, şimdi de hapishaneye 
m~? giriyorsun! ... " diyorlardı. Şiikrii ÔZ
TURK de öyle ... Hatta yam/anan ve ynrala11-
maya n tiim itfrıiyeciler şaşkınlık içerisinde: 

- Nedir bıı çekti$imiz çile? Nedir bu saldı
rılar? itfaiyecilik bır savaştır, savaşta yaralan
mak da olur. Ôlmek de! En basit bir yang111da 
bile bir kaç defa ijli/mle burı111-bım111a ge1diği
miz oluyor. tabii ki tedbirlc;,rimi'?İ alıyoruz, 
ama Allah kanıyor. Şiikrii OZTORK 7ıeme11 
atılarak; 

- 12 Eylül 'deıı sonra İtfaiye Miidiirliiğilne 
bir Albay atanmıştı, lSilkrii TAŞKJRAN; "33 
yıl Silahlı Kuvvet er'de hizmet yaptım, 
bir savaşa katılmadım. Burada herpün 
savaş oluyor" demişti. Diğer bir itfaıyeci 
atılarak: 

~ Elbette! itfaiyecilik bir savaştır. Hem de 
meçhul düşmanla savaş. Savaşta bir Ordu 
Kamııtanı askerlere hilcıım emri veremezse 
olur mıı? Veya onun sorumlulugıı Genel 
Kurmay 'a mı aittir? itfaiyecilere "!(iiverteye 
çık emrini kim verdi1" diyorlar. lfen versem 
ne lazım gelir! ... 

işte sıze birinci TUZLA yangınından 
kalanlar. 

- Ya ikincisi? 
- !kincisi; 4.6. 1997 giinü saat 14.50 cıva-

rırıda çıktı. TPAO tankerinin bir eşi olan 
GÔLE tankerinde, TUZLA, ÇEL1KTRANS 
tersanesi açıklar111da bakım onarım esna
sında patlamayla birlikte, yarıgın çıktı 
ve 5 işçi hayatını kaybetti. Bıı iki11ci yan
g111 açıkta çıktığından Bllyilkşehir itfaıyesi 
müdahale eh11edl. Sadece teçhizat }fardımında 
bulıındıı. Ne hikmetse basında hıç ses getir
medi. 

Halbuki; yer TUZLA, tanker TPAO'nıın 
eşi, Türkiye'nin ikinci biiyiik tankeri, patlama 
var, yan8ın var, ölilm de var (5 işçi hayatını 
kaybefmış), ama basmda ses yok! Sade vatan
daş sorııyor: 

- Bu çifte standart tıeden? ... 
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''Tuzla Yangının 
Ortaya Çıkardığı Gerçekler'' 
poç.Dr. l\1uhittin SOGUKOGLU 
Istanbul itfaiye Müdürü 

ı. GİRİŞ 
13 Suba t 1997 günü Tuzla 

GEMS"AN tersanesinde DI
TAS'a a it 307.207 m boyunda, 
43.80 m eninde1 23.50 m derin
liğinde, çekti ği su (dra ftı) 
17.429 m olan 159982 Deytweyt 
ton kapasiteli TPAO tankerinın 
Sancak/ 6 tankında' başlayan 
bir yangının yan tanklara sira
yetiyle, sırasıyla Merkez/10, 9 
ve 8 ta11klarmın hıfilakı netice
sinde 30' ar ton ağırlığındaki 
kaP.akları havaya uçarak tesa
düfen denize düşnıü~tür. Tan
keriı1 güvertesiı1de bıriktirilen 
1000 torbaya yakın slaçlar1 ya
nar vaziyette, ırıatıamayla etra
fa saçılmış ve :)Ü metre uzakta
ki HIDRODlNAMlK tersane
sinde bakım onarıma alınm~ş 
bulunan SAUH C ve KLAZI
NA C gemilerini tutuşturmuş
tur .. 

Ihbard an beş çlakika sonra 
olay yerine gelen Istanbul itfai
yesi uçan slaçların tutuşturdu
gu iki yük gemisindeki yangını 
.Kısa surede söndürerek, yangı
ıun ilk başladığı tankerin yaııı
na, en ufak bir engelle karşılaş
maksızın, geldiklerinde tama
mı deniz içerisinde bulunan, 
kıçtankara konumunda GEM
SAN tersanesine bağlanmış bu
lanan tankerin giıvertesinin 
dehşetli bir şekilôe yanınakta 
olduğunu görmüşler, e trafta 
gemilı.akkında bilgi alabilecek
f eri hiç . .kimsey e rastlamamış
lardır. 011cekı pa tlamalardan 
da habersiz bulunan itfaiyeci
ler1 hiçbir engelle karillaşmak
sızın olay yerine bıraKılmaları
ru bfr ruhsat kabul ederek yan
gııu söndürebilme imka nını 
aramışlar, ancak olayın dehşeti 
karşısında da teredd üte düş
mii§lerdir. 

~öyle ki; etrafta bulunan ya
nıcı, parlayıcı ve patlayıcı mad
de yı.iklü gemi ve motorların 

varlığı , ufacık bir alanda otu
zun uzerinde tersanenin yan
ya na konuşlandırılmış olması 
ve bu tersanelere Y.ana~an çe
şitli tip ve büyüklüktekı gemi
lerin ad eta bıtişik nizam gö
rüntüsü vermesi dolayısıyla 
yangının sirayeti halinde bir 
anda tüm tersanelerin bundan 
etkilenme ihtimali, gü verteye 
çıkmadan yangma müdahale 
ımkanının bulunmaması, ya
nan tankerde mahsur kalmış 
persorı.elin bulunma ola sılığı , 
yangın mahaline salıverilen oa
sın ~e~supl~rmın tahrikleri 
vb. gıbı faktorler en azından 
amirlerin güverteye çıkarak ke
~if yapmaları gereksinimini do
gurmuştur. Keşfe çıkan amirle
ri korumak i çhı beraberlerinde 
güverteye çıkaı"I itfaiye erleri 
a e döşenmiş hortumlardan su 
ve köpük işlemeye başlamışlar
dır. Bu ar ada basın mensupları
nm da güverteye çıkmış ve et
rafa dagılmış olm.aları, amirle
rin "Derhal Tahliye" kararı ver
miş olmalarına rağnıen, tek bir 
gemici merdivenınden sağla
nan tahliye i şleıni11i geciktirmiş 
ve ani bır patlamayl a olay bu 
boyutlara yükselmiştir. Yani it
faıyeciler basın mensu.plamıı 
kurtarmak uğruna keııdilerini 
tehlikeye atmışlar, basın men· 
supları da bunun karşılığını, 
yangm sonrası kopardıl<ları 
yaygara ve yaptıkları spekü
lasyonlarla fazlasıyla ödemiş
ler (!) dir. Bu makalede bu ko
nu enine boyuna tartışılacak ve 
elde edilen gerçek bulgular or
ta ya konarak çareler onerile
cektir. 

2. OLAYIN SEYRİ 
. M / T TPAO isimli tanker, 

DITAS t~ rafından donatılmış, 
1977'de Ita lya-Palermo Ship
yard' da inşa edilmiş ve 1984' a e 
tadila ta uğramış tır. 307,207 
metre boyunda, 43,80 m etre 
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eninde 23,50 metre derinliğin
d e,17,429 metre d raft (çektiği 
su) a sahiJ?, 86.595 Gros tonila
to, 47.322 Net to11ilato, 159.982 
Deytveyt ton, 5 sancak, 5 iske
le, 10 merkez (20 adet yük) tan
kı, 4 adet yakıt, 1 adet setling, 2 
adet yakıt servis, 17 adet bafast 
ve 4 adet su olmak üzere top
lam 44 tanktan müteşekkildir. 

TPAO isimli tanker Mı
sır' d aıı yüklediği yakla~ık 145 
bin ton 'ham petrolü Aliağa'ya 
5 Ocak 1997 günü boşaffmış, 
aynı gün Çandarlı körfezinde 
deıniıleyip tanklarını sıcak su 
ile yıkayarak elde edilen slopu 
(petrol-su karışımını) 10 nolu s
lop tankında toP.lamışhr. Gaz
frı işlemini 31 Ocak 1997 gü
nü gerçekleş tirerek "işçi ve 
ateiJ.e çahşı.labilir" r~o
ruh/nu almış, bilahare <.,:an
darlı körfezinden hareket ed e
rek 3 Şubat 1997 günjl Tuzla 
açıklarına gelmiştir. DITAŞ ile 
GEM-SA~tersaııesi arasında 
21 Ocak 1997 günü yapılan 
''Slaç Temizlemesi Sözle_şme
si" /2/ gereği 5 Şubat 1991 gü
nü GEN!SAN tersanesi önüne 
kıçtankara bağlanffilştır. 6 Şu
ba t 1997 gününden itibaren 
hergü.n saat 8.00-12.00 ve 13.00-
17.0U saatleri arasında çalışıla
rak (9 Şuba t 1997 Ram azan 
Bayramının birinci günü hariç) 
7.8.10.11.12.13 şubat 1997 gün
leri slaç ıyıkarma işlemlerı de
vam etmıştir. Toplanan slaçlar 
naylon torbalara l<onarak vınç
le güverteye çekilip sancak S 
ve o tankların güvertelerine is
tif edilmiştir. Bu süre içerisinde 
yaklaşık 80- 100 ton (1000 tor
ba) sfaç güvertede birikmiş
tir / 1/ . 

13 Suba t 1997 günü saat 
17.00. d.e işçilerin paydos edip 
gemıyı terketmes ı ve gemı 
personelinden bazılarının me
sai bitimi dolayısıyla istirahate 
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çekilmelerini mütea kip 
17.35'de 6 nolu sancak tankın
da ani bir pa tlama ve yangın 
meydana gelıniş ve yangın .Kısa 
sürede diger tanklara siraye t 
ederek, sırasıyla 10- 9- 8 nolu 
merkez tankların infilakine se
bep olmuş ve 30'ar ton ağırlı
ğm.daki tank kapaklan havaya 
uçmuştur. Bu kapaklardan 10 
numaralı m erkez tank kapağı 
u.çarke11 yaşam mahallinin en 
üs t g üvertesi olan köprüüs tü 
ve miyar güverteyi pa rçalaya
r~ gem~nm kıçına ~~ğru git
mış ve ıske le kıç guverteye 
düşmüştür. Diğer tank kapak
ları da tesadüfen büyük bir ha
sar m eydana getirmeden deni
ze düşmüştür. 

Bu esnada geminin bozula11 
dengesinin sağlanm,~sı için . ge
mi .Kaptanı Cem YUCER tara
fından 6 nolu iskele tankmdan 
10 nolu merkez tankına deniz
suy u (balas t) pompalama işle
mı yapılmaktadır. O gün s1aç 
çıkarma işlemi yanında Sancak 
6 ve Sancak 5 tanklannda pi
rinç ve demir çekiçlerle kaba 
paslar kazınarak sac kalınlığı
nın ölçümü yapılmıştır. 

Bu pa tlamalar sonucunda 
güvertede bulunan slaç torba
farı d a yanar vaziyette etrafa 
dağılara1< geminin sancak tara
fına 50 .metre ı;nesaf~de bulu
nan HIDRODINAMIK Tersa
nesi' o de bakım ve o,narıma 
alınmış bulunan SALIH C ve 
KLAZINA C isimli kuri.ıyük 
gemilerine yangının sıçraması
na neden olmuştur. 

Yangm 13 Sııba t 1997 günü 
Saat l /.35'de !stanbul itfaıyesi
ne ihbar edilmi~, Tu zla ve Pen
dik müfrezelerı ile Kartal gru
bundan ekipler derhal çıkartıl
mıştu. Tersaneye 5 dakıka içe
risınde intikal eden Tuzla muf
rezesi olay yerine vardığında 
xangımn oüyük boyutlaraa ol
auğunu ve biri tamamen deniz 
içerisinde tanker olmak üzere, 
3 gemin.in birden yanmakta ol
duğunu, Pendik müfrezesi ve 
Kartal Grubu yanında, muave
nete ihtiyaç olabileceğil;li du
yurmuştur. Komuta da Um ra
ni ye ve Kadıköy gruplarını 
çlerha l çıka rmış, cfa ha sonra 
Usküdar grubu da olay yerine 

sevkedilıniştir. Bunun ya;runda 
komuta merkez~miz TDI(Tür
kiye Denizcilik l şletmeleri)'y i 
a rayarak Söndüren Gemile
ri'nin d e o lay yerine sevkini 
sağlamıştır. 

Olay yerine varan itfaiye 
ekipleri öncelikle Hidrodina
mi.K Tersanesi'n~ girerek yarı
nı.akta olan SALIH C ve KLA
ZINA C gemilerini söndür
müşlerdir. Daha sonra da ta
mamı deniz içerisiı1de bulunan 
ve GEMSAN tersanesine kıç
tankara bağlı olup yanmakta 
olan TPAO tankerı'nin yanına, 
hiç bir engel ve uyarıyla karşı-
1 aşmaksızın, gehniş lerd ı r. 
Alevli sure tte yanmakta olan 
tankerin civarında, gemi hak
kında bilgi alabilecek ne gemi 
personelinden ve ne de tersrnı:
yet kiJil erind e n hi ç kimseye 
rastlamamışlar, olay yerinae 
malesef sadece basın mensup
l arıyla karşı karşıya. ka lmışlar
dır. Olay:ın dehşetini görerek, 
müdahaled e tereddüae düş
ınüşler, zaman kazanmak içın 
yavaş yavaş bir taraftan pom
palan ba ğ.l aY, ı p bir ta raftan 
hortumları dôşemişlerdir. Ta
mamı deniz içerisinde bulunan 
307 m boyundaki tankere gü
verteye çıkılmadıkça müdahale 
imkanının bulunmadığını da 
görmüşlerdir. 

Etrafta ki söylcntileı·d en; ya
nan tankerin sancak ve iskele 
tarflarında tehlikeli m add e 
yüklü geıniler.in bulunduğunu, 
yangının bu gemilere sirayeti 
halinde tüm tersanelerin, hatta 
tüm Tuzla'nın tehdit altında 
kalabileceğini, gemi mürette
batınd an iki ki şınin kayıp ol 
duğunu, onların da gemide 
maT1sur kalm ı ş olabileceğini 
duymuşlardır. Yanan tankerin 
sancak (sağ) tarafında içerisin
de külliyetli miktarda (yanıcı 
parlayıcı) asetilen tüpleri yüklü 
bir motoı~ iskele (sol) tara fında 
ise kimyasal (tehlikeli) madde 
ta.şıyan 5000 gros ton luk ME
TIN K gemisı , patlamalardan 
bazı ha1a tları l<:oprrıuş oldu· 
ğundan geminin ounıu yanan 
tankeriu 'kıçına temas halinde, 
bulunmak tadır. Olaylarda n 
son ra b izza t itfaiye Müdü
rü'nün emriyle Tuzla Belediye-

s 

si'nden bir vinç temin edilerek 
motordaki tüpler sahile bo_şaltı
larak emniyefe alınmış, M.ı::.TIN 
K gem.isi ise Kriz Komitesi ta
ra finda n gece yarısına doğru 
çektirilebilh'l.iştir. 

Ya.ngın ihbarı gefü gelmez 
olay itfaiye Komufa tarafından 
TDI Kıyı Emniy~t' e iletildiği 
h alde ilk SONDUREN gemisi 
ancak 2 saat içerisinde ofay ye
rine intikal edebilmiş tir. Bıla
h.are diğer gemiler de <?,lay ye
rme gererek yangma mudah<'\le 
etmişlerd\r. TOI'nin SONOU
REN 3, SONDUREN 5, SON
DUREN 11, CEVDET ÇUBUK
CU, KURTA,RAN ve ALEM
ÔAR il ile TUPRAŞ'ın HASAN 
TURAL, BOTAS'ın MALKOÇ
LAR ve Deniz Kuvvetleri'nın 
TGC DARICA yangın söndür
me ve kurtarma deniz araçları 
su toplarıyla müdahale ederek 
soğutma çalışmalarını, 13 Şu
bat 1997 saat ı9.15'den başlıya
r ak 20 Şubat 1997 ,günü saat 
12.00'ye kadar sürdi.ı.rerek yan
gını tamamen sondürınü_şlcr
air. Tabii bu gemiler d eg~~ik 
zamanlarda olay yerine intiKal 
etmişler ve değışik zama.nlarda 
da ayrılıruş la rfür. Olay incele
me - Araştırma Bölumü'nde 
daha geni§ bir şekilde ifadelere 
dayanClırııarak verilecektir. 

3. iNCELEME ve ARAŞTIR
MA 

Bu iıı.celemede elde edilen 
bilgiler; yangının söndürülme
sim müteakıp gemi üzerinde 
yapılan gözleme, olaya müda
hale eden itfaiyecilerin görüş
lerine, gemi personelinin savcı
lık taralından alınan ifadeleri
ne, ilgili mevzuata ve gemi ve 
tersane yetkililerinin vermiş ol
dukları belgelere dayanmakta
dır. 

Yanguıın tamamen söndü
rülmesıni m üteakip _gaz öl~üm
leri yaptırılıp "Girilebilir' ra
poru almdıRtan sonra, 2 mart 
1997 günü gemi üzerine çıkılıp 
gözlemler yapıldığmda; gemı
nin kendi söndürme sisteminin 
tamamen tahrip olduğu, San
cak/6 tankmm üst sacının yır
tılarak yandan sarktığı ve fan
kın üzerinin tamamen açıldığı, 
merkez/8, 9 ve 10 tank kapa1<
larının yerlerinde m evcut ol-



madığı, merkez/8 ve mer
kez/9 tanklarının ara bölmesi
nin parçalanmasıyla iki bölme
nin tek tank haliric dönüştüğü, 
köpük sisteminin tama men 
tahrip olduğu tesbit edilmiştir. 

Savcılık tarafından alınan 
ifadeler/1/ focelendiğinde; ilk 
patlamaları müteakıp, hayati 
tehlike olduğu gözönune alına
rak, kaptan aafül gemi müret
tebatınm. tamamının ve tersane 
yetkililerinin olay yerinden 
uzaklaştırıldığı ve olay mahali
ne kimsenin sokulmadığı halde 
itfaiyecilerle basın mensu2ları 
bıı:akılmışlardır. Kaptan Cem 
YUCER ifadesi/1 /nde "Olay 
yerinde tedbir almış olan Em
niyet görevlileri olay y:eri tehli
keli ofduğundan, bizi GE-MAK 
te rsanesınin önüne kadar 
uzakla ştırdıl ar ... ", bilahare 
"Emniyet yetkililerine; deniz
den ve havadan köpükle ınü
dahale gerektiğini, bunun hari
cinde gemiye çıkılmanın tehli
keli olabileceğini söyledim. Bu
nun üzerine o şahıs söyledikle
rimi telsizle bır yerlere anons 
etti'.' diyor. . . 

. Itfaıyecilcr HIDRODINA
MIK tersanesindeki 2 kuruyük 
gemisini söndürdükten sonra, 
fliçbir engelle karşılaşmadan 
GEM-SAN tersanesine girerek, 
çoğu önceki patlamalardan bile 
habersiz olarak, tankere müda
hale imkanı arıyorlar. Ne gemi 
ve ne de tersane yetkiHlerinden 
hiç kimseyi ortalıkta göreme
yince, gemi hakkında en ufak 
bir bilgı alamıyorlar. Bu arada 
motopompları bağlayıp hor
tumları dbşeyip zaman kazan
maya çalışırken, gezeteciler de 
bir ya11dan itfaiyecilerin tüm 
konuşma ve davranışlarını ka
merayla tesbit ederken, diğer 
yandan amirmiş gibi "Niçin 
acele etmiyor, mticfahalede ge
cikiyorsunuz? Böyle giderse 
tilin tersaneleri, hafta tüın Tuz
la' xı yakacaksmız ... " gibi serze
nişlerde bulunuyorlar. Bu or
tamda Amirler keşif yapmak 
üzere geminin güvertesine çı
kınca füm gazeteciler de gti
verteye çıkıyorlar. Itfaiyeciler 
de muhtemel bir müdahale 
için, gemi merdiveninden hor
tum.lan döşeyip köpük bidon· 

larıru güverteye taşıyor ve ya· 
şam mahalinin arkasına koyu-
yorlar. . 

Yapılan bu keşifte; Itfaiye 
yetkilıleri gemi hakkında hıç
bir bilgiye sahip olmadıkları 
için, gorünüşe bakarak olayı 
sadece güvertede bulunan slaç 
torbalarının xangını sanıyorlar. 
Hortumlar Cl.öşenmiş, l<öpük 
sis temi de hazır olduğu ıçin, 
bir taraftan su ile soğufma, di
ğer taraftan da köpti.kle sön
aürme yaparak olaya müdaha
le ediyorlar. Hatta bu müdaha
le ile yangını yaşam mahalin
den ta ilerilere 12üskürtüyorlar. 

Bu arada 19.15 civarında 
olay yerine intikal eq.en ml\dür 
muavini Mehm~t SUMELT ile 
kaptan Cem YUCER/l/ gü
verteye çıkarken, güver tedeki
lere her an patlama olabileceği
ni ve derhal gemiyi tahliye et
me] erini söylüyorlar. Bunu 
kaptan ifadesinde "Bunun üze
rine koşarak ge.minhı yanına 
doğru gittim.' Zira gemıde her 
an patlama tehlikesı olabilece
ğinı biliyordum. Karada itfa
ıyeciler çalışıyorlardı. Onların 
yanına gıttim. Elinde telsiz bu
lunan ve sonradan benimle bir
likte yarala.1.1arak GATA' da te
davi gören itfaiye müdür mu
avini-Mehmet Bey'i buldum. 
Kendisine yukarıda çalışmanın 
çok tehlikeli olduğunu, gemide 
bulunan tüm itfaıyecilerın aşa
ğıya indirilmesini söyledim. O 
da anons etti ve gemide bulu
nan itfaiyecilerin aşağı inme
sini söyledi. Bu sırada kendisi 
de yukarı )ıktı. Çıkarken "bana 
yardım et' deyince ben de pe
şinden gemiye çıktım . O kendi 
personeliyle u~raşırken ben de 
patlamayı önleyeceğim düşün
cesiyle ıhrakiyc tankının ka
paklarını açıyordum ... " ifade
nin buraya kadar kısmını. mü
di.ir yardımcısı Mehmet SUME
LI de aynen teyit ederek, "Kap
tan bana 'yaşam mahalinde 
C02'li yangm söndürme siste
mi mevcut,eğer onu çalıştırır
sak hiç olmazsa yaşam rnahali
ni yangından korumuş oluruz' 
dedi. B'unun üzerine hem arka
daşları ikaz etmek, ve hem de 
karbondioksitli sistemi çalıştır
mak içjn güverteye çıktık. Biz 
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yukarı çıktığımızda güvertede 
bulunan muaür muavini Salim 
VURAL ve grup amirlerimiz 
basın mensuplarını ve bazı it· 
faiyecileri aşağıya indirmekle 
meşgul idiler. Salim Vural'a 
'biz ae Kap tan' la birlikte ya-

~
m mahaiine bakıp dönece

ız' dedim. Bu arada Ka tan 
unlar kapalı kalırsa pattama 

olur' diye, sancak tarafında bu
lunan ihrakiye tanklarının ka
paklarını açtı. Ya§am mahaline 
girdiğimizde C02 sisteminin 
ae taiui2 olduğunu ve çalış
maz haıae bulunduğunu gü
rünce, 'yapılacak bir şey yok 
hemen dernal tüm arkadaşları 
tahliye etmemiz gerekir' diye
rek yaşam mahaiinden dışarı 
çıkar çıkmaz saat 19.20 dolay
larında büyük bir gürültüyle, 
bir alev çemberin e yakalan
dım" dixor. Sonrası ise 20'si it
faiyeci olmak üzere 24 kişi ya
ralanarak hastanelere sevkedi-
liyor. . . 

3.1. ilgili Mevzuat, ifadeler 
ve Yazışmalar 

A. DİTAS ile GEMSAN 
arasında 21 Ocak 1997 günü 
aktedilen "Slaç Temizliği Söz
leşmesi" /2/nin ilgili maddele
ri aşağıda sıralanmıştır. Buna 
göre· 

Madde 4. YAPILACAK İS 
başltğı altında, a, b, c, d, bena
lerinöe; kargo ta nklarının ve 
balast ta nklarından ham petrol 
bulaşmış olanların dibinae bi
riken tüm slacın sıcak işlem 
yapılacak şekilde temizlen
mesi ve sıcak işlem yapılacak 
bölgelerde tazyikli suyla yı
kanması ve kimyasal temizlik 
yapılması1 pompa dairesi sinti
nesi, tüneller ve koferdaınlarm 
tazyikli suyla yıkanması, kalın 
pasların dökühnesi ve içinde 
bulunan slacın temizlenmesi, 
sıcak işlem yapılmak üzere ha
zırlanması, Baş pik no 4 balast 
tanklar, zincirlik tanklarında 
çamur temizliği yapılması. 

Madde 5/c: Dökülen kalın 
pas ve pislikler temizlenerek 
gemi dışına çıkarılacaktır. 

Madôe 5/e: Tank dibinde bi
riken Slaç ve pislik, ekipler 
tarafın.dan tank içinde topar-
1 am p naylon ve rafya torba 
içine konularak ağızları bant-
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nıp gemi güvertesine 5ıkarıla
cak, güvertede birikım yap
madan sahile alınacaktır. 

Madde 6/e: Güvertede slaç 
torbası bulundurulmayacak. 

B. 25 Şubat1983 tarıh-17970 
sayılı Resmi Gazete' de yayınla
nan Tuz la Liman Yönetmeli
ği /3 /'nin ilgili maddeleri de 
aşağıya çıkarılmıştır. Buna gö
re; 

Madde 11. Patlayıcı, parla
yıcı, yanıcı ve benzeri tehlike
li mad~eler taşıyan gemiler li
mana gıremezler. 

Maode 13. Gemilerin kendi 
ana ve yardımcı makinalan 
için yakit tanklarında bulunan 
parlayıcı maddeler dışında, li
mana patlayıcı, .Parlayıcı ve 
yanıcı madc:lelerın taşınması 
yasaktu. · 

Madde 14. Liman sınırları 
içinde tankerler gazfri işlemi 
ve tank temizliği yapamazlar. 

Madde 15. Limanda ve li
man sınırları içinde kıyılarda 
bulunan gemilerde, liman tesis 
ya da tersanelerinde çıkabile
cek yangınları söndürme ... 
Denızcilik Bankası T.A.O ta
rafından oluşturulan axaç ve 
gereçlerle donatılmış yangın 
söndürme ekibi}'.le Tuzla De
net Şefliği Koor<iinatörlüğün
de sağlanır. 

Madde 16 .... Tuzla Aydınlı 
koyunda mevcut tüm özel sek
tör tersane onarım ve bakım 
yerleri ve havuzlar ile diğer 
kuruluşlar kendi iç bünyelerın
de yangına kar~ı gere1<li gü
ven1ik onlemlerıni ayrıca ala
caklardır, denilmektedir. Bu 
macldelere ne qerece uyulduğu 
DECERLENDIRME l<ısmınaa 
ifade edilecektir 

C. Yµışmalar 
• DITAŞ'ın 25.3.1997 tarih, 

185/1019 sayılı faks met
ni/4/nden: 

a. Gemi Tersaneye girme
den önce; geminin tüm tankları 
yıkanmış, gasfree edilmiş ve 
gas-free raporu alınmıştır ve 
ou şekilde 5.2.1997 g\iniı Gem
san Tersanesi'ne girmiştir. 

b. Tersaneye girdikten son
ra; tankların havalandırılması
na devam edilerek gasfree du
ruma idame edilmiş, Sancak/ 6 
tankı temizlenmiş, az bir mik-

tar slaç sahile verilmek üzere 
güverteye alınmı~, geminin 
meylini düzeltmek tizere iskele 
slop (5) tanktan 10 no. merkez 
tan1<a su transfer edilmiştir. 

c. Gemide bulunan yakıt ve 
slaç durumu: 607 m3 Iuel oil, 
35 m3 diesel oil, 9550 m3 maki
na yağı, 200 m3 sloR (No 15 ya
kıt tankına Aliağa'aa aktarılan 
kirH petrol atığü ve yaklaşık 
olarak 1000 ton slaç bulunmak
tadır. . 

• DITAŞ'a yaptığımız mü
racaat üzerine, ikisı 31.1.1997 
ve 13.02 1997'de saati belirtil
meyen, aym gün saat 8.15 ve 
12.4S'e ve sonuncusu ise 6 
Mart 1997, saat 11.00 - '12.00'ye 
ait, 5 adet Gasfree (Gazsızlik) 
raporları/ 5 / gönderilmiştir. 
Bunlarda (31.lJ.997 tarihli ha
riç) özet olarak "infilak edici 
gaza rastlanmamıştır, işçi ate~
s iz çalışma yapabilir', 
31.1.1997 tarihli ilk raporda ise 
"işçi ve ateşle çalışılabilir'' de-
nilmektedir. . 

• GEMSAN tarafından ls
tanbul Liman Ba?kanlığı Tuzla 
Dene t Sefli*:i ne verilen 
04.Q2.1991 tarifili dilekçe/ 6 /de 
"DITAS işletmesine ait M/T 
TPAO Gemisi onarım yapmak 
üzere firmamızla sözleşme im
zalamıştır. Geminin onarım 
yapmak üzere tersanemize ya
naşması için gerekli işlemin 
yar,ılmasını bifgilerinize suna
rız ' clenilınektefür. 

• Istanbul 34 :Vapur Hiz
metleri ve Deniz Işletmecil~ği 
Ltd. Şti.'nin Liman Denet Şefli
ği'ne 04.02.1997 tarihli Acente 
Eıaşvurusu/7 /'nda; Geminin 
durumu: BOŞ, olarak gösteril
miştir . . 

• DITAŞ'ın 1.4.1997 tarihli 
faksı/8/nda; geminin tersane
ye 2 aylık bir süre için, tank te
mizligi, yıkama ve gasfree'yi 
müteakip tankların tabanla
rındaki mevcut sla5ların pa
ketlenerek gemi hancine çıka
rılması şeklinde yapılması 
planlanmıştı. 13 9~Eat 1997 
günü saat 16.45'de iskele tarafı
na yatan geminin düzeltilmesi 
için; iskele slop tanktaki deniz 
suyunun 10 m erkez tanka 
transff:r işlemi uygulanmak
taydı. Infilakı müteakip çıkarı. 
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yangına müdahale etmek üze
re makina dairesindeki yangın 
devresini besleyen deniz suyu 
pompaları çalıştırılmış, ana fo
am devreye alıhmış, ancak iı1fi
lak sebebı ile parçalanmış olan 
foam ve yangm devreleri kulla
nılamadığından yangın sön
dürme sisteminden faydalanı
lamamıştır. 

• GEMSAN'ın 1.4.1997 ta
rihli faksı/9/nda ise; patlama 
ve yangını müteakip tersane 
personeli olarak gemiyi terk 
eden TPAO personeline yar
dım edilere.K süratle tersane 
dışına çıkarılması sağlanmış
tır. Sahada bulunan yanıcı ve 
parlayıcı malzemeler süratle 
emniyetli mesafeye taşınmıştır. 
10 Dakika içinde bölgeye kara 
itfaiyesi ve emniyet guçleri gel
miş, tersanenin can emniyelin
den derhal boşaltılması ısten
miştir. Patlan1alar arka arkaya 
devam ettiğinden ve böyle Dir 
}'.angına gemiye girerek sön
dürme çilışmalarımn miitit
kün olamayacaih için tersane 
olarak müdahalede bulunul
mamıştır, denilmektedir. 

D. K~afet Yönetmelikleri 
23 A,9-µstos 1985 tarih, 18851 

sayılı, itfaiye Teşkillerinin 
Kuruluş, Görev, Eğitim ve De
netim Esaslarına lJair Yönet· 
melik" Madde 27,28, 9 Ekim 
1991- 21016 sa)'tlı, Memur Per
şonel Kıyafet Yönetmeliği ve 
Istanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı' nm 1. 6 .1994 t.arih 
60/231 saYtlı yazıları/11/ itfai
yecilere verilecek koruyucu kı
yafet olarak; yağmurluk (mu
şamba) öugörmekteçiir. 

4. DEGERLENDIRME 
Yapılan araştırma ve incele

me neticesinde, gerek savcılık
ta alınan ifadeler, g~rek ilgili 
mevzuat, gerek DITAŞ ıl e 
GEMSAN arasında yapılan 
sözleşmeler ve gerekse DITAŞ 
ve GEMSAN' dan istediğimiz 
ve aldığınız cevaplar özet ola
rak yuk:arı.~a çık.arılrruştır. 

Buı1a gore: 
1. 25 :;>ubat1983 tarih-17970 

sayılı Resmi.Gazete'de yayınla
nan Tuzla Liman Yönetmeli
ği/ 3 /, Madde 11; "Patlayıcı, 
parlayıcı, yanıcı ve benzeri 
tehlikeli maddeler taşıyan ge-



miler limana giremezler" de
diği halde, hem bu gemi yanıcı 
parlayıcı maddeler ihtiva e t
mekte ve hem de çevresinde 
yanıcı parlayıcı maddeler ihti
va eden gemiler bulunmakta
dır. 

2. Madde 13: "Gemilerin 
kendi ana ve yardımcı makina
lan için yakıt tanklarında bulu
nan parlayıcı maddeler dışın
da, lımana patlayıcı, parlayıcı 
ve yanıcı maddelerin taşınma
sı yasaktır" /3/ dediği halde 
yanan. tankerde kendi yakıtları 
haricinde 200 m3 slop ve 1000 
ton slaç bulunmaktadır/ 4/. 
Halbuki bu gemi tersa11eye gi
rerken Acente tarafından Li
man Denet ~efliği'ne verilen 
Başvuruda 'BOŞ" /7 / olarak 
gösterilmiştir. 

3. Madde 14: "Liman sınır
ları içinde ta.nkerler g,azfri iş
lemi ve tank temizliği yapa
mazlar" /3/ el.ediği halae, 
GEMSAN ile DITA~ arasında 
yapılan ilgili sözleşme/2/'nin 
4. maddesinde; tanklardaki 
tüm slacın sıcak işlem yapıla
cak şekilde temizlenmesi ve 
sıcak işlem yapılacak bölge
lerde tazyiklı suyla yıkanması 
ve kimyasal temızlik yapılma
sı, şekbnde slaç boşaltma işle
mi yanında kalın pasların dö
külmesinden kimyasal temizli
ğe kadar her türli.ı temizlik ön
görülmektedir. Ayrıca bu iş
femler hem sözleşmeye ve hem 
de güvenlik kaidelerine aykırı 
bir şekilde yapıhmştır. 

4. Tuzla Lıman Yönetmeli
ği/3/ 'nin 15'inci maddesi; li
manda ve liman sınırları içinde 
~ıyılarda. bulunan gemiler<;I e, 
lıman tesıs ya da tersanelerın
de çıkabilecek yangınları sön
dürme ... Denizcilik Bankası 
T.A.O tarafmdan oluşturulan 
araç ve gereçlerle donatılmış 
yangın söndürme ekibiyle 
Tuzla Denet Şefliği Koordina
törlüğünde sağlanır, dediği 
halde ! u zla Denet Sefliği em
rinde bir itfajye ekibi mevcut 
değ!ld~r. TDI' n in elindeki 
SONDUREN ve KURTARAN 
gemileri ise ancak 2 saat içeri
sinde olay yerine intikal ede
pilmiştir. Istanbul Büyükşehir 
Itfaiyesi zamanında müdahale 

etmese, yangın adeta bitişik ni
zam olan tüm tersaneleri etkisi 
altına ala bilirdi. Tersanenin 
yangına karşı alınmış bir takım 
cinlemleri mevcut ise de gerek 
araç gereç ve gerekse de eği
timli eleman açısından böyle 
bir yangına müdahale edebilek 
sevıyede olmadığı aşikardır. 
Geminin kendi sondi.ırme sis
temi ise patlamalardan tahrip 
olmuş ve işgörmez hale ger
miştir. 

5. Slaç Temizliği Sözleşme
si / 2 / Madde S'de; "Slaç ve 
pislik, ekipler tarafından tank 
ıçinde toparlanıp naylon ve 
rafya torba içine konularak 
ağızları bantlanıE gemi güver
tesine çıkarılacak, güvertede 
birikim ya_pmadan sahile alı
nacaktır. Güvertede slaç tor
bası bulundurulmayacak" 
şeklinde açık olarak belirtildiği 
halde, yangın esnasında güver
tede 1000 torba slaç bulunduğu 
gemi p ersonelinin sa vcılıl< ta 
verdil<leri ifadelerde/ 1 / belir
tilmiştir. Halbuki gemi tersane
Y.e girerken GEMSAN tarafın
a an Liman Denet Şefli~i'ne 
yaRtığı mür.acaat /6/ ta '01-
TAŞ işletmesine ait TPAO ge
misı onarım yapmak üzere fir
mamızla sözleşme yapmıştır" 
diyerek Liman D enet ~efligi'ni 
yanıltmışlardır. 

6. Aynı maddede/2/; dökü
len kalın pas ve pisliklerin te
mizlenerelc gemı dışına çıka
rılması öngorüldügü ha lde, 
bunlar dışarı taşınmadığından, 
iş bitimini müteakip o nolu 
sancak tankında yapılan hava
landırma esnasınaa petrolle re
aksiyona giren pasların kendi
kenfüne tutuştuğu ve yangın 
başlangıcınm bu tür eksoter
mik reaksiyondan kaynaklan
dığı, bilirldşi raporu /10 / nda 
zil<redilmiştir. 

7. Her ne kadar sürekli ola
rak gasfree raporlarının alın
mış olduğu ifade edilmiş ise 
de; 31 ocal< 1997 tarihinde alı
nan ilk rapordan sonra 13 Şu
bat 1997 tarihli 3 ra2or, bir de 6 
mart tarihli rapor olmak üzere 
toplam 5 rapor / 4/ elimize 
ulaşmıştır. Gemi 5 Şubat tari
hinde tersa neye yanaş tığına 
göre; 31 ocak tarihli gasfree ra-
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porunun geçerliliği tartışılır. 
Hele bu raporda hangi a kıl ve 
mantıkla "ışçi ve ateşle çalışı
labilir" denildiği bir türlü an
laşılamamıştır. Zaten yan tank
larda yakıtlar, slop, slaç ve gü
vertede çok miktarda slaç 5u
l und urul d uğu için, iş lemler 
büyük bir yangın_ riski altında 
sürdürülmüş ve risk de meyve
sini vermiş ve ufak bir ihmali 
dahi affetmeyerek artlarda pat
lamalara ve yangına neden ol
muştur. Bu patlamalar etkisiyle 
güvertede ıstif edilmiş halde 
5ulunan slaç torbaları havada 
uçuşarak hem diğer iki gemi
nın yanmasına ve hem de mü
dahale eden itfaiyecilerin üze
rine yav.ışarak yaralanmaların 
büyiık boyutlara çıkmasına 
neden olmuştur. 

8. GEMSAN'ın 1.4.1997 ta
rihli faksında/9 / ; "Patlamalar 
arka arkaya devam ettiğinden 
ve böyle bir yangına gemiye 
girerek söndürme çalışmaları
nın mümkün olamıyacağı için 
tersane olarak miıdahalede 
bulunulmamıştır" denilmekte
dir. Gemsan yetkililer i böyle 
bir tehlikeyi gördükleri ve ge
mi ve tersane personelini ofay 
xeriJ1den uzaklaştırdıkları hal
a e, niçin itfaiyecileri bu tehli
kelere karşı uyarınamışlardır? 
Gemi merdiveni girişine yazıh 
ve sözlü ikazda bulunmamış
lar ve nöbetçi dikmemişler
dir? Bunu anlamak ve izah et
mek olqukça zordur. Kaptan 
Cem YUCER ifadesinde il / 
"Emniyet yetkililerine; deniz
den ve havadan köpükle mü
dahale gerektiğini, bunun hari
cinde gemiye çıkılmanın tehli
keli olabileceğini söyledim. Bu
nun üzerine o şahıs söyledikle
rimi telsizle bır yerlere anons 
etti" d!)'erek, sözlü uyarıda bu
lundugunu belirtiyor. Aslında 
bu yetmez, uluslararası kural
lara göre; geminin mevcut du
rum unu en iyi bilen tersane 
yetkililer i olduğundan, gemi 
girişinin yazılı, sözlü ve fiili 
olarak girışe kapatılması gere
kirdi. 

9. Dünyanın hiç bir ülkesin
de bu kadar küçük bir alana bu 
kadar çok sayıaa tersane yer
leştirildiği görülmemiştir. Ge-
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rekli ve yeterli önlemler alın
mayıp konmuş kurallar da de
linerek herkes is tediıh gibi yo
rumlayıp yangın riSki mal<si
mum noktaya çıkartılırsa, el
bette en küçük ihmal çok bü
yük facialara davetiye çikarmış 
olur. Herkes aktif olarak tetikte 
bekletilse dahi "Hafızı-i beşer 
nisyan ile malüldür" kuralı 
mucibince; bir hata, bir ihmal 
zuhur edecek ve y~ngınlar ka
çınılmaz ol<1caktır. Istanbul Bü
yük şehir ItfaiY:es i'nin Tuzla 
tersanelerinde her aY. bir iki 
yangına müdahalede bulunu
yor olması tesadüfi değildir. 
Taşkızaklar, Camialtı, Haliç ve 
Pendik tersaneleri değil de 
neden '):'UZLA! ... 

4.1. itfaiyecilerin Kıyafeti 
"Yanmaz elbise" diye bir 

şey olmamakla beraber, itfaiye
cilerin giY.miş olduğu koruyu
cu elbiselerinin "Dünya'nın 
gelişmiş ülkeleri stanaartla
rında olmadığı" doğrudur. Bu
nun için, göreve geldi~imiz 
günde1:\ ~en ~er konuda yapt~
gırnız ıyıleştırme ve modernı
zasyon çalışmaları çerçevesin
de, koruyucu kıyafet konusun
da da bır takım ça lışmalara 
başlamıştık. Karşım1za mevzu
a t çıkmıştı . Zira, 23 A~ustos 
1985 tarih, 18851 sa yılı ~.es mi 
Gazete' de yayımlanan, "Itfaiye 
Te~killerinin Kuruluş, Görev, 
Eğıtim ve Denetim Esaslarına 
Da.ir Yöne tmelik" Madde 
28'de; itfaiye personelinin kıya
fetini 1'özel kryafetlerin yanın
da çizme, yagmurluk, duman 
maskesi, koruyucu başlık, en
kaz eldiveni, kemer ve benze
ri teçhizat genel şahsi teçhizat 
olarak verilir" / 11 / denilmek
te, ayrıca 9 ekim 1997 tarih 
21016 sayılı "memur personel 
kıyafet yönetmeliği"nde ise .it
faıyeciler, Zabıta, Bando, Or
kestra personeli ile infaz ve ko
ruma memuru, muhafaza me
muru, kolcu, gemi adamı, Ko
ruma ve güveruik görevlisi ile 
aynı kategoride degerlendirile
rek, açıkta çalışanlar için, 2 yıl
da bir koruyucu elbise olarak 
"xağınurluk (muşamba)" veri
lebileceği ifade edilmektedir. 
Şu anda mevcut yönetmelikler 
ıtfaiye personeli için malesef 

ayrı bir kıy af et tanımı getirme
mektedir. Bu yönetmelikler be
lediyeleri bağlamakta ve yöne
timleri Sayışfay'la karşı karşıya 
getirmektedir. . 

Yalnız bu olay bır takım 
medyada yapılan spekülasyon
larda ortaya konduğu şel<ilde 
d e değildir. Elimizd e "yan
maz" olarak nitelenen 800 
oC'ye dayanıklı alurninize elbi
selerden yeterli sayıda mevcut
tur. Bunların alımı mevzuata 
uygun olmadığından, yurtdı
şından araç alımı esnasında 
şartnameye "araçlarda bulun
ması gereken malzemeler" 
içerisine dahil eqilerek alına
bilmiştir. Bunlar Imdat ve çok 
maksatlı araçlarımızda bulun
makta ve her yangına götürül
mektedir. TuzTa yangınında da 
vardı. Ancak bu elbiseler görüş 
ve hareket kabiliyetini azalttı
ğından, yerine göre kullanıl
madığı taktirae, koruyucu 
özelligini yitirerek engelleyici 
konumuna gelir ki; bu yangın
da o elbisefer kullanılsa idi, o 
patlamadan sonra güvertedeki 
arkadaşlarımızın tamamını 
kaxbetmiş olurduk. 

ltfaiyecilerin üzerindeki ko
ruyucu elbiseler Batı standart
larınd a olmasa d a, mevcut 
mevzuata göre alınabilecek en 
iyilerdendır. Bu yangında da 
l<oruyucu görevini yapmıştır. 
Zira yaralanan itfaiyecilerin ço
ğunun yaralarının koruyucu 
elbisenin dışında kalan çıplak 
bölgelerde o1ması buna en bü
yül< delildir. Şehid olan iki itfa
ıyeciden ise birisi zaten sivil kı~ 
yafetlidir, diğerinin üzerinde 
alevli surette yanan ise üzerine 
yapışan petrol çamurudur. Gü
vertede biriktirilen pe trol ça
muru patlama esnasmda. gemi
nin tüm güvertesine dağilmış, 
hatta diğer iki geminin ae tu
tu~masma neden olmuştur. Ge
mıyi yakan slaçlar insanı yak
maz mı? Şehid itfaiye eri Ibra
him KOR"AY'ın tüm yaralılar 
hastanele re sevkedıldikten 
sonra güvertede ortaya çıktığı
nı, dolay~sıyla yangın bölgesın
de diğerlerıne nazaran en az 5 
dakika daha fazla kaldığını da 
gözardı. etmemek gerekir. 

4.2. itfaiyecileri Güverteye 
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Kim.Çıkardı 
"itfaiyecileri güverteye 

kim çıkardı" konusu bazı çev
relerde günlerce tartışılmış ve 
itfaiye müdürü olaydan so
rumlu gösterilmişti. Bir defa it
fagecifık yangınla savaş mes
legidir. Yangın d.a meçhul düş
manla savaştır. itfaiyecilere te
mel eğitimde verilen en önemli 
derslerden biri "Yangın Yerin
deki Tehlike ler" dir. Hiç bir 
yangın birdiğerin~ beı~.zeınez, 
her yangının kendıne gore taşı
dığı riskler vardır. Yangm yeri
ne gelen ekibin amiri zamanla 
Y.a rışarak bilg i toplar, durum 
değerlendirmesi yapar ve tak
tik geliştirir ve uygular. Bu tak
tik belirleme işi nsk analizine 
dayamr. Burada elde edilen bil
gilere dayanılarak belirlenen 
faktikler her zaman tam isabet
li olmayabilir. Alınan bilgiler 
bazen; yanlı§, yetersiz ve fiatta 
çelişkilı olabilır. Yangın amiri 
bunlardan mutlaka Eiir sonuç 
çıkarıp karar vermek mecburi
yetindedir. Bundan dolayı bi
lenler bildiklerini en açık şekil
de aktarmak zorundadır. 

Şimdi, bu açılardan Tuzla 
Yangını'na baktığımızda; olayı 
baştan beri ya~ıyan ve bilen 
tersane ve gemı yetkililerinin 
olay yerinden uzaklaştırıldıkla
rııu görüyoruz. Daha önce bü
yük paflamalar olduğunu, 
tanklarda çok miktarda; sla5, 
slOP., dizel xakıt, makina yagı 
ve fuel oil bulunduğunu ve 
hatta geminin güvertesinde bin 
torba slaç biril<tirildiğini ancak 
onlar bilebilir ve bildirebilirler
d i. Buna göre, gemi ve tersane 
Y.e tkililerınin yazılı ve sözlü 
ıkazlarla itfa iyecileri uyarma 
ve fiili olarak gemiye çıl<ışı en
gellemeleri gerekirdi. Ambu
fanslar bile güvenlik bölgesi 
oluşturularak 700 m açı1<.ta 
bekletiliyor da itfaiyecilerle 
basın mensupları neden olay 
yerine salınıyor! Elbette ki, hiç 
bir bilgi alamayan ve en ufal< 
bir ikazla karşı1aşmayan itfai
yeciler yangınla karşı karşıya 
kalınca müaahale imkanı ara
yacaklardır. Bundan daha tabii 
ne olabilir. . 

Soruyu doğru soralım: "It
faiyeciieri giıverteye kim çı-



kardı?" değil, itfaiye~ilerin 
güverteye çıkmasına kını en
gel olmadı? Mevcut tehlikeyi 
oilenler neden xazılı ve sözlü 
en ufak bir ikaza a bulunmadı? 
Bulundular ise bunlar neden 
uygulamaya konulmadı? Zira 
tersane yetkilileri ve gemi kap
tanı, yukarıda da ge5tiği gifö, 
tehlil<.enin büyükfügünüôil
diklerini ifade ediyorlar/1,9/, 
gemi kaptanı bunu sözlü ola
rak emmyet yetkililerine aktar
dığını, onun da bir yerlere du
rumu anons ettiğinii'l / belirti
yor. 

5. SONUÇ 
13 Şubat 1997 günü saat 

17.35 dolaylarında Tuzla GEM
SAN tersanesinde kıçtankara 
konumunda 307 m boyunda, 
tamamı deniz içerisinde bulu
nan bir tankerde ardarda mey
dana gelen patlamalar; hemdi
ğer ikı geminin yanmasına ve 
nem de iki itfaiyecinin ölümü 
ve 18 itfaiyeci ile 4 sivilin yana
rak yaralanmasına neden ol
muştur. 

Bu olayda d aha tersanenin 
kuruluşu11dan itibaren yapıla
gelmiş bir takım ihmallerin so
nucu; çok küçük olarak başla
r.an basit bir yangın yukarıda 
aa ifade edildiği gibı çok bü
yük boyutlar~ Ulaşmış olması
na rağmen, yıne de ucuz atla
tılmışlır. Zira us;an o kapaklar 
denize değil de ınsan top1uluk
larının üzerine düşebfür, patla
malar mesai esnasında 45'i işçi 
16'sı mürettebat olmak üzere 
toplam 61 kişi gemide iken çı
kabilir, yanan diğer iki gemide 
de çalışmalar sürerken kayan 
kuyruklu yıldız şeklinde uçu
şan slaç torbaları çalışan işçile
rin üzerine düşerek çok daha 
büyük can kaybına neden ola
bilırdi. 

Tabii ki; itfaiyeciler zama
nında uyarılsa, mevcut tehlike 
sözlü, yazılı ve fiili ikazlarla 
kendilerine zamanında iletile
bilse, güvenlik güçleri tarafın
dan gazeteciler olay yerine so
kulrriamış olsa, yönetmeliklere 
rağmen madem ki slaç temizli
ği ve tank temizliği bu tersane
ae yapılıyor, hiç olmazsa akte
dilen sözleşmeye uy~ olarak 
çıkan slaçlar güvertede birikti-

rilmesc, dökülen kaba paslar 
. toplanarak tasfiye edilmi ş ol
sa ... hiç bir zayiat olmadan da 
a tla tı)abilirdi. 

DITAŞ ve GEMSAN arasın
da 21 Ocak 1997 tarihind e;'' 
tankların dibinde biriken tüm 
slacm sıcak işlem :yapılacak şe
kilde temizlcnmesı ve sıcak iş
lem yapılacak bölgelerde tank
ların tazyikli suyfa yıkanması 
ve kimyasal temizlik yapılma
sı, h a tta bazı tankların kalın 
paslardan arındmlmasJ ve sı
cak ixlem yapılmaya hazırlan
ması için sözleşme aktedildiği 
halde, Tu zla Denet Şefliği kan
dırılarak geminin BOŞ göste
rilmek suretiyle Acente aracı
lığıyla onarım yapmak üzere 
tersaneye alınması, tersanede 
d e tanklardan sıyrılan kalın 
pasların tank içensinde gelişi
güzel muhafaza edilmesi ve çı
karılan slaçların sözleşmeye 
aykırı bir şekilde güvertede bi
rıktirilmesi; hem yangının baş
lamasına, hem kısa surede bü
yük boyutlara ulaşmasına ve 
hem de diğer iki gemiye sira
yetine sebep olmuştur. 

Itfaiyecilerin gıydikleri ko
ruy ucu elbiseler mevcut mev
zuata uygundur ve korµyucu
luk görevini yapmıştır. Itfaiye
cilerın üzerinde alevli surette 
yanmanın devamını sağlayan 
uzerlerh1e yapışmış olan s1aç, 
yani petrol çamurudur. Dünya
ôaki hiçbir elbise uzun sure 
a levli yanmaya dayanamaz. 
Yanmaya da:r.anıklıiık testleri 
800- 1000 oC'de 5-8 saniye için
dir. Yoksa yanmaz elbise diye 
bhşey yoktur. 

- itfaiyecileri güverteye 
kim çıkardı? sorusundan ziya
de, yangın yerindeki tehlike, 
gemi ve tersane yetkilileri tara
fında;n açıkça bilmdiği halde, 

- Itfa iyec iler neden ikaz 
edilmedi? 

- Neden bilgilendirilmedi? 
- Neden yazılı ve sözlü 

ikazlar yapılarak, fiilen itfaiye
cilerin tehlikeli bölgeye girişi 
engellenmedi? N eden? Ne· 
den? ... 

- Yoksa itfaiyeciler kobay 
olarak mı kullamldılar? gibi so
rulara cevap aranmalıdır. 
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Diğer ta raftan itfaiyecilik 

yangınla savaştır. Savaşta ko
mutanın vereceği her emir bir 
risk taşır. Yangın yeri amiri 
edindiği bilgilere göre risk ana
lizi yaparal< bir sonuca varır, 
vard1ğ1 sonuca göre de bir tak
tik geli~tirir ve uygular. Her 
emrm hır riski vardır. Bu risk
ler bazan Y.aralanma ve ölüm 
de getirebılir. Bu itfaiye erin
den müdürüne kadar h erkes 
için böyledir. Amerika'dan Ja
ponya'ya kadar tüm dünya ül
kelerinde yangınlarda hem si
villerden hem de itfaiyeciler
den hayatla.rmı kaybedenler ol
maktaaır. Onyargıyla hareket 
ederek hedef saptırmak kimse
ye bir fayda sağlamaz. 
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Karada mevkilen
miş bulunan İtfaiye 
kuruluşlarının ge
nelde sahile, liman
lara, iskelelere, ter
sanelere, çekek yer-
1 erine, demirleme 
mahallerine yanaş
mış gemilere müda
halesi, ev ve apart
manlardaki yangın
lara müdahale şekli
ne çok benzer. Sa
hillerden uzaktaki 
adacık veya, deniz
den petrol çıkaran 
yapma terminaller
deki rangınlara ise, 
kara ıtfaiyesi genel
de müdahale de bu
lunmaz. 

Gemi yangınlarına, kara itfa
iyesinin nasıl müdahale edeceği, 
yangından önceki planlamaların 
nasil yapılacağı , eğitim konu
sunda hangi unsunlarm dikkate 
alınacağı, gemilerle ilgili hangi 
bilj; ilerın itfaiyeciye faydalı ola
cagı ve müdahale sırasında itfa
iyenin işini zorlaştırarak engel
lerin ne olabileceği konularım 
kapsayan bu yaz ı , k onferans 
özeti olarak aşağıya çı karılmış
tır . Devletimiz, beynclıninel ma
hiye~tc olan "Denizde Çatışma
nm Önlenmesi -SOLAS -Safety 
Of Life At Sea" anlaşmaya imza 
vermiş olmakla, burada yazılan
lar, dünya devletleri için de ge
çerli olmaktadır. 

Gemi yangınlarının hepsi de, 
ev ve a,Rartmanlardaki veya sair 
binalaraaki gibi, nisbeten mu
nis tabiath malzemelerin yanısı 
şeklinde olmaz. Bazı gemiler, 
cephaneler, kimy evi madde, 
petrol ve sair tehlikeli m ad de 
yüklü olabilirler. Bu maddele
rin yangın bakımından bir ta
kım karakteristikleri vardır. Bu 
tür tehlike arzeden yangınlara 
derhal müdahale yerine, düşü
nüp, anlayıp, alaka lıla ı:la karar~ 
laştınp da yaklaşmak daha doğ
ru oltu. 

Yangında çevresel şartlar 
Bir gemi su üzerinde bulun

duğu cıhetle, suyun akıntısının, 
bazı yerlerde met ve cezir olayı
nın, rüzgarın, su derinliğinın, 
diğer gemilere ait trafiğin tesiri 
altında bulunabilir. Karaya çe
kilmiş veya tamir, inşa halinde 
bulunan gemilerin duı·umları 
daha belirgindir. Bazı iskele, ra
fineri w harve'u tahliye limanı, 
demirleme yeri, yangın hali.nde 
)ekilip bekfetilecek yerler, ltfa
ıyenin yardım hudutları dahi
lindeki imkanlar, bu yerlere ait 
yangmla mücadele tertibatı, teç
hizatı ve talimatı, gemi ile sahil 
arasındaki Telefon, Su, Elektrik 
tertibatı, itfaiyeci tarafından dik
kate almmalıdır. 
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Gemiler hakkında, yangınla 
ilgili bazı bilgiler 

Gemiler, genelde çelik saç 
levhala rın birbirine kaynak edil
m eleri şeklinde inşa olunurlar . 
Gemi boyunca ara sıra bırakılan 
bölmelere BULKHEAD denilir. 
Bu bölmeler yangının bir bölü
münden diğer bb1üıne geçmesi
ne mani olan bir nevi çelik du
varla rd ır. Bazı gemilerde Ale
minyum m adenind e n yap ı lı 
duvarlar da vardır. Bir çok ge
milerin ana güvertesi üzerinde
ki yaptlarda bolca Alüminyum 
kullanılmıs olabilir. Alüminyum 
madeni çelik levhalara kı.yasen, 
sıcaklık da , daha erken eriy ip 
göçebilir. 

BULKHEAD denilen yangın 
tutucu duvarlar (çelik vera a1ü
minyum perdeler) beyne mine! 
anlaşmalara göre sınıflandırıl
nuşlardır. 

A- 60 diye bilinen perde ler 
60 dadika içın yangını tutar. 

B- 30 diye bilinen perdeler 30 
dakika için yangını tutar. 

C- diye bilinen perdeler be-
lirsiz za~an iç.indir. . . 

GEMTLERIN ÇEŞiTLERi: 
Gemiler dipte boylu boyun

ca uzanan omurga, buna bağlı 
kaburgalar ve çelik levhalarla 
kaplı sa tıhlarla ile üstde bunları 
bağlayan güverteleı:de sahiptir
ler. Gemiler yangın bakımından 
da yangına dayanıklı BULKHE
AD dcnilcn .. perdelerde bölün
müşlerdir. Oyleki bir bölümde 
çıkan yangın bulkhead sayesin· 
d e diger bölüme siraye t ede
mez. Ana yap ı böyle olmakla 
beraber gemiler yaptıkları işe ta
şıdıkla rı yüke uygun olarak 11 
ana sınıfta mütala olunabilirler. 

1· Drv Bulk Carriers: (Dök
m e Kllru Yük) Bunlar, bölmele
rinde dökme halde (Arpa/Buğ
day) gibi tahıl ürünlerı kömür, 
demir cevheri v.s. mali.arı taşır
lar. Bunlarda kendiliğinden tu
tuşma, kızışma, su temasında 
genleşme , gemi dengesini boz-



AL0-110 
ma, toz patlarnası gibi olaylar 
görülür. 

2- Break Bulk Carriers: (Zu
ruflu kuru yük) Bunlarda yük
ler, varil, to.rba, fı çı gibi kuçük 
parseller halindedir. -Bazen ke
reste veya tehlikeli, kimyevi 
madde parselleri (fıçı, varil, vs.) 
dahi taşıyabilirler. 

3-Ro/ro (Roll-On/Roll-off) 
Gemileri: Bunlar otomobil veya 
benzeri araçları ta şırlar . Bol 
miktarda araç ta şıyabilmeleri 
için kat yükseklikleri (güverte
leri alçak tavanlıdır.) 

4- Container Taşıyıcı Gemi
ler: Bunlar çelik veya alümin
yum kutular (sandıklar) içirtde 
muhtelif yükleri taşırlar. Bazı 
gemiler 4000 kadar 6 me tre 
µzunluğundaki CONTA
INER' ları ambar ve güvertesi 
üzeri:rıde ta şıyabilecek kadar 
büyüktürler. 

5-Liquid Bu.Ik Caı:.ders: 
(Dökme SıvıYük) (TANKERS) 
Bunlar çok büyük hacimlerdeki 
sıvı yükleri özel bölümlerinde 
taşırlar. Küçük boyda olanları
nın yaıunda (Ultra Large Crude 
Carrier) denilen -ULCC- tipi 
çok büyük boyda olan l arı da 
vardır. Bazı tankerler, bölmele
rinde değişik türde sıvı yük ta
~ırlar. Hatta bazılannda 40' dan 
tazla çeşitde sıvı r,ük bulunabil
diği görülmüştür . Tankerle r 
kendı yüklerini pompalayabil
diklerinden, güverteferinde zi
yadesiyle boru hattı bulunabilir. 
Bu boru hatlarının durumlarını 
muhafaza etmeleri gerekir. 

6. Yolcu Gemileri: Bunlar 
binlerce insan taşıyabilirler. İlk 
nazarda bu gemileri otel gibi 
düşünmek mümkün ise de bu 
otelin koridorları dar, odalan 
küçük, insanları gemideki gü
venli bir yere tahliye etmeye 
kalktı~ını z zamanda toplanma 
yerlerı dardır. 

7. Fetrıes- Aı:aba Vapudaı:ı : 
Bu gemiler, ı;enelde yolcu ve 
otomobil türü araçları kısa me
safeler için taşırlar, limanlarda 
göllerde, nehirlerde çalışırlar . 
Bu gemiler, yüzer haldeki, bö
lümlere de ayrılmanuş, bir garaj 
parktnı a ndırırlar. 

8. "BARGES'' DUBALAR: 
Büyük gemilerin taşıdıkları her 
maddeyi DUBALAR da taşırlar. 

Bu dubalar, genelde, her gemi
nin giremeyeceği kadar, nisbe
ten sığ sularda çalışırlar. Birçok 
duba, birbirlerine bağlanmak 
suretiyle de geniş bir "Raft" ha
linde yük taşıyabilirler. 

9. MUL Tl-PURPOSE-
SHIPS" Çok Maksath Gemi
ler: Bu gemiler muhtelif türler
deki yükleri, aynı, zamanda taşı
yabilırler. Sıvı haldeki, zuruflu 
(Pa ketlenmiş, fıçı,torba, varil 
v.s. haldeki) malları, dondurul
muş halde taşınması gereken 
yükleri, bu gen"ıiler taşıyabilir
ler. 

10. "LIGHTER ON BOARD 
SHlPS '' Üzer le.rine Lighter 
alan Gemiler: Bmılar yük gemi
leri olmakla beraber, STERN ta
rafı denilen (Pupa-Dümen) ta
rafında mevcut a~ıklıkdan, yire 
gemide mevcltt vmç vasıtasıylfl, 
auba türü bir taşıyıcı gemiye 
alınır . Bu taşıyı cıya. LTGHTER 
denilir. Bu Lighter, bazı gemile
re, vinç He alınmakla beraber 
bazılarına lighter kendisi 
(Stern) tarafından girer. Amaç, 
derin suda demirleyengemile
rin yüklerini bu LIGHTER vası
tasıyla daha sığ sulara taşımak
tır. 

11. TUGS ve TOW BOA TS
İTİCİ VEYA ÇEKİCİ KÜÇÜ~ 
FAKAT KUVVETLİ GEMl
LER. 

TUG denilince, çok kuvvetli 
ve fakat küçük gemiler akla ge
lir. BuJ\lar diğer tekneleri çel<ip 
götürmek amacıyla inşa edil
mişlerdir. TOWBOAT ise küçük 
ve kuvvetli gemiler olmakla be
raber, genefde büyük genlileri 
itmek için kullanılırlar. 

Gemilerde büyükçe bir ma
kina dairesi bulunur. Burada bir 
iki adet elektrik jeıteratörü, ge
miyi yürüten, pervaneyi çeviren 
ana makina vardır. Makina da
iresinde yerler, genelde kaygan
dı r. Buna karşı tedbirleri alın
ınışsa da, dikkatli olmak gere
kir. Makina dairesinin yangau 
söndürmek için, elle başlatılabi
len söndürme tertibatı bulunur. 
(Manually Activated Extinguis
hing System). 

Gemilerde yangın suyu ana 
donanımı, bir veya birden fazla 
pompa istasyonu bulunur. Her 
şeye rağme~, gemilerin yangın 
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Gemi ambarları 
petrol yüklemek veya 
diğer kuru yük yük
lenmesi için yapılmış 
olabilirler. Limanda
ki, iskeledeki gemile
rin ambar kapakları 
genelde açık olur. 
Yangın sırasında, du
man muvacehesinde 
bu kapaklar farkedi
lemeyebilir ve tehli
ke yaratırlar. 



Gemilerde J enera
törler, motorlar, van
til as yon tertibatı, 
yakıt sistemi, muha
bere sistemi, yük el
leçleme sistemi, ge
miyi limana bağla
ma sjstemi, demirle
me, Inert Gaz siste
mi bulunabilir. Yan
gın halinde vanti-

. Iasyon siştemi sus
turulur. Inert Gaz 
sistemi, sıvı yük 
tanklarındaki oksi
jenin def edilmesi 
için kullanılır. Bazı 
hallerde tanklardaki 
i~ert gaz, itfaiyeci
nın çalışmasına ma
ni teşkil eder. 

suyu tazyik ve kapasitesi kara 
tesislerine kıyasla daha düşük
tür. Gemiler yanaştıkları yerden 
ayrıca (Karadan) su alırlar. Hor
tumlarının birbirlerine bağlan
ması için beynelminel adaptör 
tedbirleri vardır. 

Gemilerde su ile sprinkler 
sistemi pek yaygın değildir. Ge
nelde su, Ro / ro gibi gemilerde 
araç güvertesinde, pasaj yolla
rında, insan kaçış/ çıkış ını ko
laylaştırmak ve gemiyi koru
mak ~çin_çlir. 

KOPUK ile müdahale işlemi 
genelde makina dairesi ve kar· 
go ambarları için uygulanır . 
Unutulmamalıdır ki, .Köpüğün 
esası ş':1:d17_r. Nerede olw:s.a o_I
sun, kopuk yapıcı mayı bır 
müddet sonra tül<enir,, geriye su 
ile müdahale kalır. ünce püs
kürtülen köpük de birkaç daki
ka sonra su olur. Köpük yapıcı 
konsantre+Su+Hava=Köpük 
formülüne göre, geminin r.angı
na müdahale planını dıkkate 
almak gerekir. 
KARBONDİOKSİT (C02): 

Söndürücü gazı, kapalı hacim
ler, pompa odası, makina odası, 
jeneratör odası, kargo ambarları 
ıçin olabilir.Bu gaz pek zehirli 
o1mamakla beraôer, ha cimleri 
% 30 kadar doldurunca insanlar 
için zararlı olur. Bu gaz ile sön
dürülmüş hacimler e, tedbir 
alınmadan girilmez. Bu gazı ha
cimlerin iç ıne püskürtmeden 
önce de bir nevi alarm ile haber 
vermek gerekir. Bu hacimde her 
açıklık ve hatta makinalar kapa
tılmalıdır. 

Gemilerde, muhtelif bölüm
lerdeki yangınların nasıl bir 
müdahaleye tabi tutulacakları· 
n a dair önceden hazırlanmış 
olanları. Gemi alakaları ile işbir· 
liği yapmak ve bu planları dik
kate almak gerekir. Tecrübelere 
göre yük ambarlarına basılan 
C02 gazı, genelde birkaç gün 
kapalı kaldıktan sonra söndür
mey i tamamlar. Kapaklar önce
den açılıp tekrar oksijenle temas 
başlarsa yangın sönmemiş olur. 

C02 gazı kullanılırken Y.a 
motor, jenaratör, makine gıbi 
bir ekipman üzerine çabucal< ve 
bolca püskürtülür, ve yahut da 
bir hacim içinde belli miktarda 
"Total Flooding" tüm hacimi 
dolduracak ve oelli bir nisbeti 
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yakalayacak şekilde basılır. Ge
mide bulundurulan C02 gazı 
genelde yüksek tazyik altında 
100 kadar tüple muhafaza edi
lir. Dikka,tle, 11esaplıca kullanıl· 
ı~alıdır: Ôr!1eğh~ C02 .gazı ma
kme daıresıne-bırdenbıre basıla
bilir amma, yük ambarlarına 
ara, ara basılması . mümkündür. 

Bunun yanında HALON ga
zı sistemi, Kuru kimyevi toz sis
temi, Kuru toz ve peşinden kö
pük diye bilinen ıkili sistem, 
steaın sis temi, uygulamalan 
mümkündür. Su ile yapılan uy
gulamalarda, geminın dengesi
nin bozulmamasına dikkat et
mek gerekir. 

GEMİNİN DENGESİ (VES
SEL STABILITY) 

Yangın sırasında gemiye ba
sılan su)'un, geminin dengesini 
bozabildiği Dilinmektedır. Bu 
bakımdan, yangıı:ı.da ne miktar 
suyun gemıye salınacağı, gere
ken halierde bu suyun ne şekil
de geriye çıkarılacağı, gemi ala
kalıları, yangının kumandanı ve 
sair u zmanlara danışılmak su
retiyle kararlaştırılmalıdır. Aksi 
halae, geminin dengesi ve ge
mideki insanların hayatı tel:ili
keye atılmış olµr . Geminin den· 
gesiz haline LJST denilir. De11-
gesinden sapan bir gemi bir ta· 
rafa doğ_ru yatar. Bu yatma kö
tüye doğru devam edebilir. Ni
hayet gemi alabora olur. 1970'li 
yı11arda, taş kızakta tamir sıra
sında yanmaya başlayan MAR
MARA VAPURU, bulunduğu 
haliç mıntıkasında, püskürtülen 
itfaiye suları sebebiyl~ dengesi· 
ni kaybetti. Bir kere LIST duru
muna giren gemiye sıkılan su
lar, üst güverte ve kamaralarda 
toplandı. Gemi, rıhtıma bağlı 
olôuğu halatlarını zorlamaya 
başıaaı. Devamla sıkılan su ni
hayet geminin alabora olup bat· 
masına sebebiyet verdi. Aradan 
geçen 9 ay sonunda bu gemi 
Oir Alman firması tarafından 
yüzdürüldü. Yangın sebebi ve 
sair hususlar incelendi. 

Gemilerde, bölme kapıları
nın kapatılması, suların bır yer
de birikmesi serbest su satıhla
nnın sancak/iskele taraflarına 
çalkalanması, insanların bir ta
rafa doğru hücumu, yüklerin 
bir tarafa doğru kayması, halat
ların bir tarafa çel<ınesi, gemi-
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nin tabandq bir noktada toprağa 
oturması LIST sebepleri olabilır. 
Pendik te yanan TPAO tankeri 
de kıç tarafında, iskelede topra
ğa oturmuş halqc iken, iskele 
tara fı na doğru LIST haline gir
rt'1i Ş ti . Gem i kaptanı gemiyi 
LIST halinden kurtarmak içın 
iskele tankmdan su çekip san
cak ve orta (Merkez 10) tankına 
bas ıyordu . Gemi LiST halinde 
iken, makinalan çalştırmak, ge
mi üzerinde eşyayı yerinde tut
mak, bazı kuru yükleri Y!'!rinde 
ça kılı bulundurabilmek, Ttfa iye 
suyunu is tediğimiz şekilde dra
ne edebilmek mesele olur. Yan
gınla mücadele ederken, gemi
re.rin , yangın suyu yü zünden 
U ST haline girip den gelerini 
kaybettikleri çok görülmüştür. 

. Gemilerin xapıları itibariyle 
LJST durumu ile ilgili teknik ka
rakteris tikler i va rdır. Tonajı, 
Draft' ı inclinometer kayıt'ı ge
mi tabanının düz veya karinalı 
oluşu, gibi. Bu a rad a geminin 
bulunduğu deniz tabanının ça
mur, kaya, derin, sığı, oluşu, 
d eniz dibinin eğimli veya düz 
oluşu gibi. Bir efe bir tarafa ya
tan geminin o tarafda n su ala
bileceği açıklıklarının bulunup 
bulunmadığı hesaba ka tılmalı
dır. Kuru yüklerde boşaltılabi
lir, aktarılabil ir. (Denge için) 

Bazı gemilerde mevcut im
ka n la r la, içerdek.i su dışarıya 
pom.ealanabilir. BJLGE pompa
l a rı (Sintine .rompaları) genelde 
sabit türdedırler. Gemilerde, ör
neğin güverte<;icki yüzme havu
zuı1un suyu U ST tehlikesini ar
tırır. Buna karşı, havuzun suyu
nu (önce en yüksekteki havu
zun suyun u) boşaltmak doğru 
olur. 

Yangın la mücadelede bazen 
;:;emiyi batırmak ve bu iş i<Jin di
oi di.ızgün bir plaj kabilınden 
yeri seçmek gerekebilir. 

Buraya kadar yazılanl a rda , 
tehlikeye maruz kalan gemile
rin, bu tehlikeye karşı müdaha
lede yalmz kalmayacaklarını da 
belirtmed ik. Halbuki aşağıda sı
ralanmış d ernek işletme, resmi 
daire ve sair merciler, istenme
dik olaylardan önce, olaylar sı
rasınd a ve ha tta olaylardan son
ra faydalı olabilme a urumunda
d ırlar. Şöyle; 

*Gemi sahip ve işleticileriyle 

ilgili kuruluşlar, 
* Sahil terminalleri sahip ve 

işleticileri, 
* Termiııallerin özel yangın 

sönd ürme ekipleri, 
*Nakliye acenta ları, 
* d eniz pilo tla rı (manevra, 

yanaşma, gemi idare, kanal, pi
lotları) 

* Liman otoriteleri, 
* Rornörk, duba, çeki ci v .s. 

sahip leri, şirketleri. 
* Yangınla mücadele malze

mesi sahcıları, 
* Yükle ri tahmil / tah liye 

eden firmalar, 
*Gemi inşaat firmaları, 
*Denizcilik kimyagerleri, 
* Gemi surveyanfarı (hasar 

takdir eden kişiler) 
*Gemi Hurdacıları 
* Kanw1 uygulayıcı merciler, 
* Askeri alakalı kuruluşlar 

ve uzmanları, mühendis leri, 
* Dalgıçlar, 
* Denizde ikmal ve nakliye 

yapan firmalar, 
* Ship Chandlers (gemiye 

her türlü ikmal yapanlar) 
* Gemilerde konuşulan ya

bancı dile göre tercüman kişiler 
*Sivil Savunma Teşkila tı 
* Köprüler alakalısı, kızılay, 

hastahaneler, kaynak kesme fir
maları, 

* Denizden petrol toplayan 
temizlik firmalan, özel uçak fir
maları . 

BUNLARLA ÖN TEMAS VE 
TELEFON NUMARALARINI 
HAZIRD A BULUNDURMAK 
GEREKİR. 

PLANLAMA: Kara itfaiyesi, 
gemi yangının.da., sa hile varır 
varmaz, GEMIN lN YANGIN 
KONTROL PLANINI istemeli
dir. Gemilerde böyle bir plan 
d a ima hazırda bu lu nur. Bu 
planda şunlar vardır 

* Gemiye ait krokiler, tehlike 
kaçış çıkış yolları 

* Yangına dayanıklı Bulkhe
ad ' ler, ana hidran tla r, yangın 
pompalarının yerleri, söndürme 
madaeıeri, söndürme cil1azları, 

• Sabit gazlı söndürme sis
tem leri, otomatik sprinkler sis
temleri, 

* Köpük sistemleri, monitor
ları ve kontrolları, 

* Yangın dedektörleri, indi
ka tör panelleri, korudukları sa
halar, 
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Gemi içindeki bir 
bölmenin suyu yarı 
seviyede ise, serbest 
satıh hasıl edeceği 
için zararlıdır. Bu 
bölmeyi doldurmak 
daha iyi olmakla be
raber, geminin yük
sek kısmında bulu
nan hacimleri dol
durmak da zarar ve
rir. Önce kompart
manı boşaltmak dü
şü. nü l melidir, 
"LIST" in sebebi ya
rım dolu, serbest sa
tıhlı bir bölme ise" 
Bu bölmeye karşı 
aksi tarafdaki böl
meyi yine yarım 
doldurup yeni bir 
su serbest sahhı 
meydana g~tirmek 
zararlıdır. ünce en 
dipdeki DOUBLE 
BOTTOM veya iyi
ce alçaktaki tankları 
su ile doldurmak 
doğru olur. 



" Alarm sistemleri, su geçir
mez kapılar (bölmeler) 

,. Vantilasyon sis temleri, 
damperler ve fan kontrolları, 

"-Yangın kaplarınm yerleri, 
sınıflanmruarı ( A", "B" gibi) 

" Enternasyonal safül kon
neksiyon mevkii, 

Bu, yangın kontrol planının 
yeri de, duvara asılı kırmızı ~e
mi ve ok işaretleriyle belirtilnuş
tir. Olay halinde ~olayca bulu
nabilmesi gerekir. TMO emridir. 
(lnternational Maritime Organi
zation) 

YANGIN KONTROL PLA
NI, olaydan önce hazırlanır, 
prova edilir, ve plan şu k1sımları 
kapsar: 

Gemi hakkında genel bilgi
ler, 

Geminin yapısı, bölmeleri, 
güverteleri, kargo mahalleri, 

Geminin tüm bölmelerinin, 
makinalannın, çıkış yerlerinin 
mevkileri 

Gemi bölmelerine giriş bura
larda bulunabilecek patl ayıcı 
parlayıcı veya tehlikeli madde
ler, yangının sirayet yolları. 

Gemınin denge p roblemi 
ST ABILITY / DEW ATERlNG, 
ve vantilasyon 

Gemideki her güvertenin 
kullanıhş plam 

Gemide daha önce yapılmış 
SUR~ŞY,(Bir nevi teftiş) notları 

EGITJM VE PROVALAR 
Planlama adı altında, yukar

~a yazılı ~u~us~ar, prova ve eği
tımlerle gunun ıcaplarına uygun 
hale getirilmelidir. 

Gemide muhabereyi temin 

etmek, etrafa gereken haberleri 
yaymak ve haber almak, gemi
deki imkanlarla veya telsiz rad
xolarla olabilir. Bu husus önce-
den düşünülmelidir. . 

STRATEJİK ve TAKTIK 
Yangına hücum edip bastır

mak, veya kapakları kapatıp 
onu bulunduğu yerde bogmal<, 
ara kapıları kapatmak, pasif bir 
mücadele yapmak. 

Gemilerde ku_ru yük, kimye
vi madde, petrol, gaz gibi mad
deler taşınıyor olaoilir. Bunların 
yangınlarının kontrolü, yanıcılık 
karakterleriyle ilgilidır. Tabii 
gazlar çok d_ü_şJk suhunetlerde 
sıvı olurlar MnTAN gibi. LPG 
Gazlar (Propan, Bütaı~) ise basit 
tazyikler altında veya sıfırın al
tındaki az düşük suhunetlerde 
sıvı hallerini muhafaza ederler. 
Kimyevi maddeler ise çok deği
şik yanmak karakteristikleri 
gösterirler. Bazen de yangın sı
rasında sızmalar sebebiyle bir
birlerine karışıp yepyeni reaksi
yonlara girerler. Bu nevi yan.gın
lara yapılacak müdahaleler ıçin 
önceden hazırlıklı, prova h ve 
eğitimli olma~ gerekir. 

SEVK VE iDARE 
Olay mahalline gelen itfaiye 

güçlen TERMINALDEN, KAP
TANDAN, önce malumat alır
lar. Kendileripe göre, OLAY 
KUMANDA SlSTEMl'ni kurar
lar. Terminalin ve gepıini1,1 zaten 
YANGIN OLAGANUSTU PLA
NI veya YANGIN KONTROL 
PLANI vardır. Buradan gemiye 
ait her türlü malumatı alırlar. 
Olayın vüsatini takdir ederler. 
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Öncelikle şu hususları öğrenir
ler. 

*Yangm plarunı (önce hazır
lanmış olanı) ele alırlar. 

*Geminin tam mevkiini tes
bit ederler. 

*Geminin inşa tarzını öğre
nirler 

"Kaptan, yar.dımcl, mühen
dis ve taife' ye ait yerleri öğrenir
ler. 
· Geminin plan ve dökümanı
ru tpplarlar. 

Ihrakiye ve Ballast tankları
nın durumunu öğrenirler. 

Gemide hasıl olan/olacak su 
baskını ve denge durumunu in
celerler. 

İTFAİYE GÜÇLERİ KU
MANDA MERKEZİNİ KU
RARLAR 

Operasyon, Logistics, Planla
ma, Sağlık hizmeti, Müteferrik 

Bölı.imler halinde, sevk ve 
idare hareket eder. 

Yangın işfrü, İtfaiye teşkilatı, 
Gemi KAPTANINDAN Daha 
iyi Bi.lir. 

Yangın sırasından, kap,tan 
aracılığı ile gemi personeli itfa
iye Teşkilatına yardım eder. 

Liman ve Sahil Muhafaza 
teşkil l eri, resmi otoriteler, 
limanın emniyetini isterler. Bu 
bakımdan işbirliği ve yardıma 
hazırdırlar. 

O laydan sonra, mahallin 
g üvenli k a lttnda tutulması, 
Sigorta işleri, Keşif ve di~er res
mı da irelerin müdahaleleri ve 
limanın tekrar emniyetli bir iş
letme haline getirilmesi çalış
maları başlar. 

Taşınabilir Söndürücülerde Halon 1211' 
in Yasaklanmasının Ardından 

"HALOTRON 1 " 
Halon gruplarının yasaklan

masının aramdan uzun bir süre 
geçmiş olmasına rağmen, her ne 
J.<.adar sabit sistemler için Halon 
1301 alternatifi gazların varoluşu 
ve kullanımı bütün dünyada 
yaygınlaşsa da taşınabilir sbndü
rüciiler için aynı yorumu yapmak 
şu ana kadar dogru değildi. Taşı-

nabilir söndürücüler içerisinde 
yasak öncesi son derece etkin ola
rak kullanılan Halon 1211 söndü
rücü verimliliğinin yüksek olu
şundan dolay ı kullanıc ılar için 
ortadan kaldırılması çok büyük 
bir boşluk oluşturmuştu. 

Yeni arayışların yoğun olarak 
yaşandığı 2-3 yıllık bir sürede al-
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ternatif olarak üretilen. bi r çok 
gaz hiçbir noktada Halan 1211' 
ne teknik olarak ne de fiya t ola
rak yakalayamadı ve tamamı kul
lanıcı tarafından kesin kabul gö
remedi. 

Bu arada bu açığı gören bazı 
gruplar Freon ve benzeri, aslında 
çok farklı amaçlar için üretilmiş 
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olan gazlan yangın söndürücü 
olaraK: pazarlayara1< bu boşluktan 
yararlanmaya çalıştılar. 

Her zaman ülke çıkarlarını ve 
teknolojinin en iyi noktasını göze
ten firmamız uzun ve yoğun ça
lışmalar sonucu bu konuda nok
tayı koyacak bir ürünü ülkemiz 
piyasasına getirmiştir. Halon 
1211'in bütün söndürücü özellik
leri üzerinde taşıdı$,ı gibi son de
rece düşük "ozon tüketme potan
siyeli" sera e tkisi "ve "atmosferik 
ömrü" ile Amerika kıtasında Ku
zey ve Doğu Avrupa' da ve Orta
doğu' d a I-falotron fkullanı.lmakta 
ve büyük bir hızla yayılmaktadır. 

Halotron I gazı şu ana kadar 
UL, ULC, FAA, EPA, SNAP, 
NFPA 10 ve 150 testlerini başa
rıyla geçmiş ve standartları almış
tır . Ayrıca ülkemizde Türkiye 
Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı ta
rafından ithalatı uygun gorüle
rek TSE 862 de yapılan son tadilat 
ile taşınabilir sbnd ürücülerde 
kullanımı açısından gerekli izin 
aşamaları tamamlanmıştır. 

A,B,C ve E grubu tüın yangın
lar için e tkin olan Halotron 1 ga~zı, 
kuru kimyevi tozların kullanıldı
ğı yangın söndürücülerde uygu-

!anmakta, bu söndürücüler için 
sadece conta ve nozzle değişikliği 
Halotron I gazının veriml i şekil
de kullanılmasına kafi gelmekte
dir. Gazın h er tür yangına karşı 
etkin oluşu havaalanları, teleko
münikasyon sektörü, petrol ve 
petrol ürünleri end üstrısi, askeri 
uygulamalar, bankacılık elektrik 
santral ve tesisleri bilgisayar mer
kezi, laboratuarlar, her türlü kara, 
hava ve deniz taşıt ve bunlarla il
gili istasyon, liman hangar ve 
benzeri park ve bakım merkezleri 
ve burada adını sayamadığımız 
son derece geniş bir uygul ama 
alanını kapsamasına iml<an ver
mektedir. 

Yap.ılan bütün testlerde elde 
edilen ilginç sonuçlar Halotron 1 
'in gücü l<onusunda ciddi veriler 
ortaya çtkarmaktadır. Fazlaca de
taya inemediğimiz bu yazıda sa
dece bir örnel< olması açısından 
110 KV altında yapılan iletkenlik 
testlerinin kabul edilen 0.6 mA'in 
çok altında olması ve bu değerin 
Halotron I için maksimum 0.22 
mA olarak be1irlenmesidir. 

Halotron 1 gazı taşınabilir sön· 
dürücüler için ideal bir çözüm 
olup yangın söndürme araçların-

S'E~ .. 

da da sö.ndürücü olarak kullaru· 
labilecektir. Kullanım sonrası, 
hatta çalışır haldeki elektronik ci
hazlara uygulandığı takdirde 
iletken olmachğı için sistemlere 
en küçük bir ters etki yaratma
makta, kir, toz, leke nem, koku 
vs ... artık bırakmamaktadır. 

Kullanıcı kişi için deriye 
teması halinde dermatolojik bir 
komplikasyon çıkarmamaktadır. 
Göze gelmesi halinde ise sadece · 
hafif bir göz yaşarmasına 
sebebiyet vermektedir. 

FAA sertifikası gazın askeri 
endüstriyel v e ticari a nlamda 
kullanılması için uygunluğu 
ifad e e tmektedir. 

HaJotron I gazı ile il~ili olarak 
firmamız ülkemiz neznınde her
hangi bir soru işaretine meydan 
vermemek için bütün şeffaflığı 
ile gaza ait bilgileri aktarmakta 
her türlü soruya cevap vermek· 
ted ir. Yap ılacak ta tbikatlar ile 
tüm kamuoyuna Halo tron I 
gazının gücü n et bir şekilde gös
terilecektir. 

""' 

Fatih ALABAŞ 
MAGNUS Elektrik 
Elektronik Makine 

Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 

KELEŞOGLU 

SOSYAL HİZMETLER KÖMÜRCÜLÜK VE 
TEMİZLİK HiZMETLERİ 

TİC.LMT.ŞTİ. 

Güven Mah. Okul Sok. No.ı Daire 1 
Bahçelievler -İstanbul Tel: 502 Ol 81 - 695 47 50 - 507 10 95 
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Bilgisayar Merkezlerinde 
Yangın Güvenliği 

Dr.Akil Süheyl BECAN 
Günümüzde iş yaşamımn ticari 

ve sınai bütün dallarında vazgeçil
mez aracı olan bilgisayarların et
kinliği tartışılmaz. Evlerde kullanı
labilenlerden (PC) makinaları çalış
tıranlara, büyük araştırma, geliştir
me merkezlerinin devasa üniteleri
ne kadar farklı boyı.ıtlardandır. 

Bilgisayar merkezleri kurulma 
aşamasındayken, yangın g\i.venliği 
ve diğer hasar konularının da uz
manlarına danışmakta yarar var
dır. 

Bilgisayar merkezleri ana kural 
olarak yangına dayamklı bölümler
de r,er almalıdır. Yangına dayanıklı 
bölı.iınden kasıt duvarları tavanı ta
banı belirli bir sül'e yangmdaı1 etki
lemneyecek yapısal ünitedir. 

Firmaların beyni durumunda 
olan bilgisayar merkezlerinin sade
ce kendilerine mahsus inşa edilmiş 
yangına dayanıklı bölümlerde ol
maları ideal çözümdür.Yukarıda 
d iğer hasar konularının uzmanları
na da danışmak gerektiğinden 
bahsedildi. Bunun 11edeni suyun 
b. ilgisayar merkezlerine en az yan
gın kadar za rar verınesinden
air.Bodrum kata yerleştirilmiş bir 
bilgisayar merkezi üst katlardaki 
yaıı.gm söndürme suyunun etkisiy
le de çalış~maz ha.le gelir, şeylap 
veya kanahzasyon tepmesıylede 
binaların üst katlarmCla yer alan 
bilgisayar merkezlerinin ise alt kat· 
larda çıkan ya11gmların dumanla
rından etkilenmesi, ayrıca yangına 
müdahele ekiplerinin işini zoilaş
tırması sorunları vardır. 

Bilgisayar merkezlerinin seylap 
ve kanalizasyon tepmesi riskinden 
ve üst katların yangın sirayeti ris
kinden uzak olabilmesi için zemü1 
katta veya biriııci katta yer alması 
tavsir,e edilir. 

Bılgisa)'al' merkezinin çevresi
nin en az 120 dakika yangına daya
nıklı olmasının yanında, kapıların 
da. yangına dayanıklılığı ~arttır. Ka
pılann iş saa tlerinde açıK kalınası 
ı~letmeci tarafından arzu edildiğin· 
ae, kapıların yangın ihbaı·ı alındı
ğında otomatik o1arak kapanabil
mesi için gerekli donatıların kon
ması şarttır. Havalandırma ve kli
ma tesisatı girişlerinde, duvar sevi
yesinde yangm damperleri bulun
n1a lı d1r. Mekana ge len elektrik 

kablolarının duvar, tavan ve döşe· 
medeki geçiş yerlerinde etrafları
nın yangına dayanık l ı, yanmaz 
malzemelerle yalıtılması, sıcaklık 
ve dumaı1 geçişine engel olunması 
esasJır. · 

Ust katlarda başlayan bir yangı
nı söndürmekte kullanılan suların 
bilgisayar merkezini basmasını en
gelliyecek mimaxi detaylara da dik· 
kat edilmesinde fayda vardır. 

Mekanda kullaıuJacal< mobilya
nın (masa, dolap, etajer v.s) madeııi 
olmasında koltuk dolgu malzeme
sinde PVC kullanılmamasında ya
rar vardır. 

Perdeler dıştan görünmeyi en
gellemek amacıyla ve yanmaz mal
zemeden imal edilmelıdir. 

Yangın başlangıcıy la yangının 
fa rkediimesi arasında geçen za
man yangınla mücadeleae büyük 
önem taşır. Zamanında farkedi!lı1e
yen dolayısıyla geç müdahale edi
len yangın hassas makinalarda ağ.u· 
tahriba.ta yol açar. Bilgisayar mer
kezlerinin erken algılama donanı· 
mı ile korunması gerekir. Erken al
gı lama donammmm sadece bilgi
sayar merkezinde değil, aynı za
manda klima tesisa tının yer aldığı 
mekanda, klima tesisatının hava 
yollama ve emiş kanallarında, te
miz hava emi~ ağzında, elektrik 
besleme ve acıl elektrik besleme 
mekanlarında, verilerin saklandığı 
ar~iv mekanında, verilerin elae 
edıldifti ve hazıdandılb mekanlar
da, kagıtla rın ve basıl! evrakların 
bulunduğ~ mel<enforda da bulun
ması gerekir. 

Kfıma merkezine ve klima ka
nallarında yer alan duman al_gıla
yıcıları çalışh~mda, kanallarm ıçine 
yerleştirilmiş olması gereken yan
gın veya duman damperlerinin ka
pMması yla duman111 bilgisayar bö
lümüne ulaşmasını önüne geçilir. 

Yangın algılıyacılarm çok has· 
sas olması erK.en ihbarın müınkün 
olan en k1sa sü.rede alınmasına yar
dıın eder. Duman algılayıcılarına 
gereksinme vardır. 

Yangın algılayıcılarnı. yerleşti
rilmesi mekanın oiçimine l<irişlerin 
yüksekliğin e ve klima nedeniyle 
oldukça farmaşıklaşan hava akım
larına da bağlıdır. Ayrıca bilgisayar 
merkezlerinin yükseltilmiş döşe-
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meleri ve asma tavanlarınında yan· 
gın algılayıcılarıyla korunmaya 
alınması gerekir. Bu tür komple er
ken algılamanın gayet başarılı ör
neklerıni ülkemizde görmekteyiz. 

Tavan arasında ve yükseltilmiş 
döşeme altında yer alan algılama 
cillazları her ne kadar gözle görü
lemiyorsa da, ana kontrol tafüola
rında yer alacaklarından yangının 
başladığı veya dumanın yayılmak· 
ta olduğu yeri anında bildirecekler
dir. 

Bilgisayar merkezlerinin başka 
mekanlarda oluşan yangınların du
man ve ısısındaı1 dolayı zarar gör
melerine sıkça rastlanır. Dolayısıy
la, bilgisayar ünitelerinin içinde 
bulunduğu bölümlerin yaıuı1da, alt 
veya üstunde yer alan mekanların 
erken a lgılama donanımıyla kont
rol altına a lınması, gerekli ve xeter
li yan~ın söndürücülerin yerleşti
rilmesı, ekibin zamanında müda
halesinin sa.ğlanmasıy la dumanm 
ve sıcaklığın zararlı etkilerine karşı 
korunma sağlanır. 

OtoınatiK erken algılama dona
nımına ek olarak elle çalıştırılan 
yangın ihbar donanımı da bulun
malıdır. 

Erken a lgılama donanımı, sü
rekli olarak bir sorumlunun yer 
alacağı ana kontrol panelinin yer 
aldığı mekanda ve bılgisayar mer
kezindeki sesli ve ışıkli ikaz cihaz
larını harekete geçirmelidir. Firma
nın büyüklüğüıte, yangın güvenli
ğine verdi$ı ehemmiyete, bu işe 
ayırabilecegi personele, ilk yatının 
masrafmdaki kısıntıya, s~orta şir
ketinin bu konuya verdigı öneme, 
v.s. bağlı olarak panel bir.,veya bir 
kaç tane olabilmektedir. Ulkemiz
de rastlanan giriş kapısındaki bek
çilerin yanında yer alan bir panel
dir. Bal<.tm bölümü gibi si.irel<li per
sonelin yer aldığı mekanlara ek pa
nel konulmasmoan ek maliyet ge
tirdiğinden vazgeçilmektedİ.l'. 

Taşınabilir yangın söndürücü
ler bilgisayar merkezlerinde ve bi
tişik bôlüinlerde yeteri sayıda bu
lunmalıdır. Yan~ söndürücülerin 
hem yangını söndürecek nitelikte, 
hem ôe mtLhtevalarının bilgisayar
la daha sonra zarar vermeyecek 
tipte olması gerekir. Kuru kin1yevi 
tozlu yangın söndürücüler ofis 
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yangınlarında faydalı olurken, bil· 
gisayar merkezlerinde kullanılma
maları gerekir, çünkü yangının te
sir etmediği bölümlerde bire temiz
lerunesi mümkün olmayan zararlar 
verebilirler. 

Bilgisayar bölümünde yangın 
çıkması halinde yan mekanlardaki 
tüplerle de söndürmeye yardıma 
gelinebilece~~ düşüni.U~re~1 ?,it~.şik 
mekanlardal<ı yangın sonduructile
rin bile kuru kimyevi tozlu olma· 
masmda yarar vardır. Kullanılması 
tavsiye edilen taşınabilir xangın 
söndurücülerin başında karbonai
oksit gazı gelmektedir. Uygun şe
kilde 1<ullanıldıklarında yangını 
başlad ı~ ı yerde söndürebilmek ve 
yangu1ın ulaşmadığı bölgelere de 
zn rar vermemek faydası vardır. Bil' 
zamanlar sıkça kullanılan haloı1 
gazlarmın yerine piyasaya sürüle11 
ve ozon tabakasına zarar vermedi
lH söylenen yeni ürünler de uygu
ramadaki yerini almışttr. Bu yeni 
ürünler etkin olmalarına, yan etki· 
!eri bulunmamasına rağmen kar· 
bondioksit gazına göre daha paha· 
bd ıxlar. 

Otomotik yangın söndürme sis· 
temleri kullanılması düşünüldü
ğünde yine karbondioks ı t g~~ı._ve 
ozona zarar vermeyen yem urun
ler((FM-200, v.s) kullanırmaktad ır. 

Bilgisayar disk ve disketleri bi 1-
gisa yar merkezinin dışında yangı· 
na karşı korunaklı ayrı havaiandir
ması olan bölı:imlerae korunmalı
dır. Bu bölüme güvenlik nedeniyle 
sadece giriş izni olan kişi lerin ulaş
ması uygwıdur. Stoklama deney
den geçmiş araştırma labarotuvar
larınaan onaylı yangına da)_'.anıldı 
özel dolaplarda yapabilccegi gibi 

fazla değeri olmayan veriler çelik 
dolaplaraa saklanabilir. Ancak çc· 
lik dolapların yangın durumun.da 
hiç faycfa sağlamayacağı oluşan sı
caklı ktan ve awnandan aşırı et.kile
neceği akılda tutulma lıdır. Ozel 
olarak imal edilen yangına daya
nıklı dolap l arın yeterlılikler inin 
testi sırasında içine sokuldukları fı
rında sıcaklık 1000 dereceye çıkarı
lır . 2 saat fırında kald ıktan sonra su 
J?Üskürtülür. Diğer b ir teste ise 30 
ôakika 100 derece sıcaklıkta bıra
kıld ıktan sonra 4, S metre yüksek
likten aşa& düşürülüp tekrar 1000 
derece sıcaklıkta 30 dcıkika kalır ar
dından bas ı nçlı su tatbik edilir. 
Termik şoklar ve yüksek sarsıntı 
altında bile özelliklerini devam et
tirmesi istenir. Kalht saklamaya dö
nük olan özel dofAplarırı deney sı· 
rasmda iç sıcaklığının 150 Cyi dis· 
ket saklanacak o lan dolapların iç 
sıcaklığıı\\n ise 30 C yi geçmell"esi 
gerekir. Ozel yangın dolap larıı11n 
sıradan kasalardan ve çelik dC'!.ıp
lardan farkı sadece iç sıcaklığni.ın 
yükselmesi değil, aynı zamanda 
ıçine d uman gırmemesidir. Bunu 
sağlamak için çift kapı, özel bindir· 
me detayları kullanılır. 

Bilgisayar bilgi stoklaması a~ 
zamanda' chambres fortes"larda 
yapılmaktadır. Bunun için ya mev
cut bir mekan özel olan yalıtımla 
ya da özel o larak bir mekan inp 
edilmektedir. Dış kabuğu en az ~O 
daki.ka doyaıuklı olacak şekilde ya
pılan "ch ambres fortes'larm biri dış 
bir iç olm<'lk üzere iki kapısı yangın 
alarmı durumunda otomatık ola
rak kapanacak şekilde yapılmakta
dır. 

B inanın yıldırım düşmesine 

karşı korunması gerekir. Bilg isayar 
böltimlcrindeki I<ırpıl'\t ı kagıtların 
en kısa sürede dışarı çıkarılması, si
gara içmenin yasaklanması, tirya· 
!<:ilerin başka bir mekanda içmesi
nin sağlanması, her türlü çıplak 
ateşin, orne~in doğuı11 günü pasta
sı mumunun bile yasaklan.ması ge
rekmektedir. Mekandaki klima te
sisa tının, lambaların, yangın algıla
ma donammının, söıtdi.irücülcrin 
belirli aralıklarla kontrol edilme
sinde fayda vardır. İşletmenin bu 
işe ayıracak personeli yoksa dışarı
dan uzman bir kuruluşa kontrolleri 
yaptırmasında fayda vardır. Her
hangi bir nedenle mekanda veya 
hemen yakınındaki mekanlaraa 
kaynak veya kesme işlemleri yapı
lacaksa ateş izni kurallarına kesm
likle ri ayet edilmelidir.Kahve ha
zırlamak amacıyla bulundurulan 
portetif su ısıtıcılarınında temizlik 
amacıyla bir kenarda duran ancak 
kolay yanıcı vasfı bulunan malze
melerin kullanılmamasına izin ve
rilmemelidir. Mekanı kullanan per
sonel yangın durumunda ne yapa
cağın ı., söndürme cihazlarını nasıl 
kullanacağını bilmek durumunda· 
dır. Bu nedenle periyodik olarak 
bilgileri tazelcnmeHdir. 

Bilgisayar merkezlerinin yapıl
ması sırasında itfaiye te~kilabnı bu 
konuda uzman kw·uluşıarın bilgi
sine başvurulsa sigorta şirketi uz
manla rı devreye girip prim in
dirimine yol açacak onerilerini 
sun abi lse i şletmeciler periyodik 
kontrollara üretime verdikleri 
kadar değer verebilse bilgisayar 
m erke z leri sü rekli guveı1de 
kalabilecektir. 

• • 
iTFAiYE VAKFI 

İKTİSADİ İŞLETMESİ 
1995 

Her Türlü Yangın ve Güvenlik Konularında 
Danışmanlık Hizmetlerinde 

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

Tel: (O 212) 53118 31- 532 03 72 - 635 81 64 - 635 81 65 - 635 81 66 
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• 
FM- 200™ NEDiR? 

Kimyasal formülü . HFC 227 ea 
ile belirlenen FM-2001'M gazı, Hep 
tafluoropropane olarak isimlendiri
lir. FM-200™ gazı Halon gazı ile 
benzer olarak renksiz ve kokusuz 
bir gaidır ve 25 bar basınç altında 
tüplere doldurularak sıvı halde de
polanabilir. Uygulanabilir olmasın
daki en önemli nokta, sıvı durum
daki gazın püskürtme nozulları yo
luyla serbest bırakılması sonucu 
buharlaşarak korunacak hacimde 
yanıcı yüzey üzerinde bir tabaka 
oluşturarak yanmayı önlemesidir. 

ETKİNLİKLER: 
FM-200™ birim hacimdeki ha

va ile meydana getirdiği % 7 lik 
konsantrasyonla etkin bir söndürü
cüdür. 

Yangın sonrasında hasar mey
dana getirmemesi, temizlik gerek
tirmemesi 8-10 saniye gibi kısa bir 
sürede yangını söndürmesi FM -
200™ gazı kullanımını ön plana 
çıkarmaktadır. 

GÜVENİLİRLİK: 
FM-200™ gazının kullanıldığı 

GX 20 sistemlerinin defalarca test 
ve denemeleri yapılmış ve en etkili 
en temiz insan hayatı için güvenli, 
çevre için (ozon tabakası) hiçbir za
rarı olmadı~ı belirlenmiştir. 

Kurallara uygun projelendirile
rek tesis edilmiş bir FM -200™ gazlı 
GX20 Söndürme Sistemi yangına 
karşı en etkili yöntemdir. 

TEMİZLİK: 
Su, köpük ve kimyasal toz gibi 

yangın söndürme elemanlarının 
uygulamalanndan elde edilen de
neyimler bu tip söndürüctnerin ko
runan hacimlerde ve ekipman üze
rinde hasar ve temizlik problemleri
ni yarattığını göstermiştir . Buna 
karşılık FM-200™ gazı temiz bir 
söndürme elemanı olup özellikle 
elektrikli ve elektronik ekipmanla
rın bulunduğu hacimlerde kullanıl
dı~ında yangın sonrası hiç bir te
mizlik ihtiyacı doğurmaz. 

FM-200™ gazının kimyasal ya
pısı hiçbir iletkenlik özelliği göster ... 
mez. Bu nedenl e yüksek gerilim 
üniteleri veya bunların kullanıldığı 
sistemlerin korunmalarında da et-

kin bir söndürücü eleman olarak 
kullamlabilir. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
Kimyasal Yapısı: 
CF3CHFCF3 
Molekül Ağırlı~ı:170.03 
Kaynama Noktası: -16.36 C 
Donma Noktası:-131 C 
Kritik Isı :101.70 C 
Kritik Basınç : 28.7 Atmosfer 
Kritik Hacinı: 1.61 Lt/kg 
Kritik Yoğunluk: 0.621 kg/lt 
-Elektriksel olarak yalıtkan bir 

söndürücüdür. 
-Söndürme sonrasında temizlik 

gerektirmez 
-Kullanım alanları personele 

açıktır. 
-Yüksek basınç donanımlarına 

ihtiyaç göstermez. ' 
-Yüksek söndürme gücüne sa

hiptir. 

SÖNDÜRÜCÜ FM -200 TM GAZI: 
Halojen gazlar g rubunun bir 

üyesi olan Halon 1301 birim hacim
deki h ava ile meydana getirdiği 

%5 ilk konsantrasyonla bilinen sön
dürücüler içinde en etkili olanıdır. 

Ancak Balon gazlarının ozon taba
kası üzerlııdeki olumsuz etkileri ne
deni ile kullanılması T.C Hükümeti 
tarafından da onaylanan Montreal 
Protokolu gereği tüm dünyada kul
lanımdan kalkmaya başlamıştır ve 
31 Aralık 1994 tarihi itibari ile 
imalatı yasaklanmıştır. Ülkemizde 
de , 31 Aralık 1995 tarihli resmi ga
zetede bildirildiği üzere ithalatı ta
mamen durdurulmuştur. Böylelikle 
pek iş ve endüs tri kolu korumasız 
kalmıştır. Bu durum Halon gazları
nın yerini alabilecek ; aynı etkinlik 
ve temiz niteliklere sahip, çevre 
dostu, ekonomik yeni bir gaz için 
araştırmaları başlatmıştır. 5 yıl sü
reıı çalışmaların sonunda Great La
kes Chemical Corporation tarafın
dan ticari ismi FM -200™ olan gaz 
bulunmuş gerekli onayları alarak 
devreye girmiş ve bu gaza u ygun 
olarak UL/FM onaylarını alan me
kanik ekipman ile (tüp, valf, basınç 
kontrolu v.b) GX20 Sistemi oluştu
rulmuştur. 
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UYGULAMALAR: 
Otomatik/Manuel FM-2QQTM 

gazlı GX20 Söndürme Sistemle ri 
özellikleri nedeni ile aşağıda belirti
len hacimlerin korunmalarında gü
venilir bir sistem olarak yaygın şe
kilde kullanılabifu. 

-Bilgisayar Odaları 
-Teyp, Disk, Disket Depoları 
-Telefon Santralları 
-Telekomürıikasyon Merkezi 
-Transformatör ve Güç Dağıtun 

Odaları 
-Jeneratör Odaları 
-Tıbbı ve Endüstriyel Laboratu-

arlar 
-Sistem Kontrol Odaları 
-Banka Kasalan 
-Arşivler 
-Kütüphaneler 
-Müzeler ve Sanat Galerileri 
-Alev Alabilir Sıvı Depoları(Ase-

ton .... ) 

GX 20 SÖNDÜRME SİSTEMİ: 
GX20 Söndürme Sistemleri "To

tal Flooding" (Tüın Hacmin Korun
ması) yöntemine uygundur. 

Korunacak hacmin büyüklüğü
ne uygun olarak değişik tüp ve valf 
grupları mevcuttur. Korunacak 
hacmin özelliği ve ortam sıcaklığı 
dikkate alınarak belirlenen konsant
rasyona (normalde% 7) göre hesap
lanan gaz miktarına uygun olarak 
tüp-valf ve aksesuarları seçilir. Sis
tem 25 baı:'da çalıştığı içiıt tüp koru
nan hacmin .içinde yer alabilfr ve 
kapladığı alan rahatsız etmeyecek 
düzeydedir. Hacmin uygun şekilde 
korunması için nozulların yerle
şimleri belirlenirken gaz boşaltma 
kapasitelerinin yanısıra etkfo ol
dukları alanlarda büyük önem ta
şır. Gazın 8-10 saniye içerisinde ko
runan hacime uygun şekilde dağıh
labilmesi gereklidir. Nozul yerleşim 
ve koruma kriterleri dikkate alına
rak belirlenen noktalar ile tüp ara
sında belirlenen boru hattı simetrik 
bir dağılım yada simetrik olmayan 
bir dağdım olabilir ve boru çapları 
ve nozul delikleri KfDDE GX20 Bil
gisayar Programı yardımı ile belir
lenir. 

Osman L.CELASUN 
YANMAR END.VE TİC. A.Ş 
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Büyük ~.r~an Y~ngınları 
Yard. Doç. Dr. Ali KUÇUKOSMANOGLU 
i. Ü. Orman Fakültesi 

ı.GİRİŞ 
Bilindiği $ibi orman yan-

gınları ve bzellikle büyük 
yangınlar dünya ormanları
na yabancı değildir. Akde
niz ülkeleri, Kuzey Ameri
ka, Rusya ve Avustralya' da 
geçmişte olduğu kadar bu
günde büyük I<ararlara ne
den olan yan9ınlar çıkmak
tadır. Türkiye de bu konuda 
yapılan çalışmala.~da~1 anla
şılacağı biZere (KUÇUKOS
MANOGLU 1987 ), yaktığı 

alan bakımından 500 hektar
dan büyük olan yangınlara 
"büyük yangın' adı veril

mektedir. Türkiye ormanla
rında da hemen her yıl adet 
ve büyüklükleri farklı olan 
büyük yangınlar çıkmış

tır. Türkiye' de bugüne kadar 
yaktığı alan bakımından bi
linen en büyük yangın Muğ
la Orman Bölge Müdürlüğü 
sınırları içerisinde 23 Eylül 
1979 günü Marmaris Or

man yangınıdır. Bu yangın 
11 gün devam ederek 13260 
hektarlık orman alanının 

yanmasına ve milyarlarca li
ralık m addi zarara neden ol
muştur. Bu günlerde ise he
pimizce bilindiği üzere Ça
nakkale Orman Bölge Mü
dürlüğü sınırları içerisinde 
çıkan ve bir meslektaşmuzın 
yangınla savaş sırasında şe
hit o1masıyla sonuçlanan bir 
yangın çıkmıştır. Bu yangı
nın çıktığı alanın Türk tari
hi ve Dunya ulusları bakı
ınından önemi dolayısıyle 
uzun yıllar hafızalarımızda 

derin izler bırakacaktır. 

.. 2- TÜRKİYE' ÇIKAN ~»Ü
YUK YANGINLAR VE DAGILI
Ml 

Bu konuda y~ılan araştırma
lardan anlaşılaca ı üzere Türkiye 
ormanlarında 19 9 - 1988 yılları 
(30 yıl ) arasındaki dönemde top
lam 67 adet büyük orman yangın ı 
çıkmış ve 85063 hektar ormanlı k 
alanı yakmıştır. Konu nu n önemi
ni ortaya koymak bıkımından bü
yük yangın adını verd iğimiz or
man yangınlarınm zaradannı bir 
örnekle açıklamak uygun olacak
tır. Türkiye'de 1979 yılında 1304 
adet onnan yangını çıkmış ve bu
nun sonucunda yaklaşık olarak 
34000 hektar orman ala nı yetişti
rilmiştir. Adıgeçen 1979 yılında 7 
adet büyük orman yangını mey
dana gelmiştir. Diğer yangınlarda 
bir yangına isabet eden ortalama 
yanan alan 10 hektar olduğu hal
de, büyük yangınlarda bu miktar 
yaklaşık olarak 3000 hektardır. Bu 
açı klamalardan anlaşı lacağı üze
re büyük orman yangınlarını di
ğerlerinden ayırmak ve bunlara 
karşı daha etkin önlemler almak 
zorunluluğu vardır. 

Bu yangınların çıkhğı Orman 
Bölge Mücfürlükleri Adana, Ada
e_azarı, Antalya, Balıkesir, Bursa, 
Çanak~ale, Deni~li, Elazığ, Eski
şehir, Is tanbul, Izınir, K.Maraş, 
Mersin, Muğla olmakla beraber; 
bunlar içerisınde yaptıkları alan 
yönünden en tehlikeli orman böl
ge müdürlükleri Muğla, Antalya, 
Izmir ve .. Ça J:)a kkale' d1r. 

3- BUYUK YANGINLARIN 
Ç~KMA VE GEI,..İŞMESİNİ ET
KiLEYEN FAKTORLER 

Büyük orınan yangınhırının 
çıkma ve büyümesini etkileyen 
bu faktörleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür. 

1. Tutuşturucu kaynaklar: Bi
lind iği gibi orman yangınlarının 
çıkmasına neden olan an a kay
naklar, yani or.rnan yanıcı madde
lerini tutuşturan kaynaklar tüm 
dünyada yı ld ırım ve insandır. Bu 
iki tutuşturucu kaynağın neden 
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olduğu yangın adedi Dünyanın 
çeşitlı ülkelerinde değişiktir. 

2. Yanıcı maddeler: Türkiye 
ormanlarında çıkan yangınlar çe
şitli yanıcı maddelerde çıkmakta 
ve za ra r yapmaktadır. Büyük 
yangmlann çoğunluğu birincı de· 
recede saf kızıfçam, ikinci derece
de Kızılçam-Karaçam karışığı or
manlarla meşe ormanlarında ve 
üçüncü derecede de kızılçam ve 
Maki ile Karaçam ormanlarında 
çıkmıştır. 

3. Hava koşullan: Bir yangı
nın çıkması, gelişmesi ve söncfü
rülmesiı1de hava hallerinin etkisi 
önemli bir yer tutar. Nitekim bü
yük orman yangınlarının çıkış 
yöreleri, ~nleri ve saatleri dikka
te a lındıgında h em en çoğunun 
hava sıcaklığının çok fazla oldu
ğu zamanda çıkhğl a nlaşılır. Yan
gın çıktıkta11 somada mevcut rüz
gar veya fı rtına yangının gelişme
şjne btiyük katkıda bulunmuştur. 
Ulkemizde 1959 -1988 yıll.an ara
sında meydana ııelen büyük yan
gınların tümü rüzgar ve fırtına
nm şiddetli olduğu zamanlarda 
çıkmıştır. Yangın kayıtlarından 
bazı büyük yangınların söndürül
m esi sıra sında rüzgarın zama n 
zaman yön ve hız değiştirmesi 
söndürme çalışmalarını büyük öl
çüde aksatmış ve ya nan alanın 
genişlemesine neden olmuştur. 

4. Haber alma: Çıkan bir yan
gın hakkında haber almanın ge
cikmesinden de yangın ı n gefiş
mesine etkili ola bileceğini kabul 
etmek zorundayız. Zira haber alı
namayan veya geç haber alınan 
bir yangın bu zaman içinde alanı
nı genişleterek söndürülme za
manını uza tmakta ve dolayısıyle 
bu yangının büyük bir yangın ha
line gelmesine yardım etm ek te-
dir. . . 1 5. Arazi koşulları: Çıkan bir 
yangının gelişme ve büyümesi 
üzerinde arazi koşullaqnın bü
yük önemi mevcuttur. Ozellikle 
Türkiye' de orman a la nlarının 
dağlık, engebeli ve meyilli oluşu 



AL0-110 
çıkan yangının gelişmesine yar
dımcı olmaktadır. Bununla birlik
te Türkiye'de Lklim koşullarının 
yangın için uygun olduğu 0-500 
metre yükseklikler arası gerek 
yangının çıkma, gerekse gefışme
sincfe büyük rol oynamaktadır. 

6. Ulaşım: Çıkan bir yangınla 
savaşta iyi bir ulaşım şebekesinin 
varlığının büyük önemi mevcut
tur. Ormanın çeşitli yörelerinde 
bulunan söndürme ekiplerinin 
yangın haberini alır almaz zaman 
kayoetmeden yangın yerine ulaş
ması gerekir. Bu da ormandaki 
ulaşım şebekesine bağlıdır. Bilin
diği üzere, gerek yol gerekse yan
gın emniyet yol ve şeritleri bir yö
rede çıkan yangına ulaşımda ve 
dolayısıyle onun alan olarak kü
çük kalmasında büyük rol oynar. 

7. Yangın söndürücüler: H e
men tüm yangınlarda ve özellikle 
büyüme e~limi gösteren yangın
larda tekmk elemanlardan başka 
mükellefler, orman yangın işçileri 

ve askerlerin söndürme işlerinde 
çalıştıkları bilinmektedir. Bunlar
dan başka valiler, kaymakamlar 
ve çeşitli rütbedeki su baylarda 
yangın söndürme faaliyetlerine 
çeşitli şekillerde katkılarda bulun
muşlardu. Fakat orman yan~mla
rıyla sürekli eğitilen yangın ışçile
rinden yararfanmanın daha isa
betli olacalğı muhakkaktır. Bu ne
denle orman idaresinin bu çok 
önemli konuya eğilmesi büyük 
yarar sağlayacaktır. 

8. Karşı ateş: 
Bilindiği üzere karş ı ateş yan

gına karşı yangın kulianma yön
temidir. Karşı ateşin amacı, ana 
yangının önündeki yanıcı madde
leri azaltarak yangının büyüme
den kontrol altına alınmasını sağ
lamak ve ayrıca yan&_ınm ana gi
diş doğrultusunu degiştirmektir. 
Karşı ateşten çıkan büyük yangın
larda yararlanılmaması, yangınla
rın büyümesinde etkili olmuştur. 

9. Yangınla Savaş Organizas-

yonu: Türkiye ormanlarında bu
güne kad ar çık an yangınların 
sönd ürülınesinde orman idaresi
nin büyük çabalar sarfederek çı
kan yangmı söndürmeye ça lışhğı 
muhakkaktır. Fakat genellikle bu 
organ izasyon ve plana dayalı ol
mayan yangın söndürme çalışma
larından arzulanan sonucu alına
mayacağı d a bir gerçektir. Bir 
yangınla plansız ve organizas
yonsu z savaşılamayacağı as la 
unutulmamalıdır. Türkiye'ae geç
mjşte çıkan büyük orman yangın
larından bir plana ve 0rganizas
yona dayalı olmamanın çıkan 
yangınların gelişmesinde büyük 
payı mevcuttur. 

ıo. Araştuma-Eğitinı: 
Yangınla savaşın geniş araştır

ma sonuçlarım içeren bir eğitime 
dayalı olmasının büyük yararı 
m evcuttur. Orman yangınlan 
hakkında araştırma ve dolayısıyla 
eğitim düzeyi yeterli olmayan ül
kelerde yangınlar büyük zararla-

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALDINIZ MI? .. 

6Kg. 
ABC (T) 

6Kg. 
ABC (S) 

HER TÜRLÜ YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ VE DOLUM SERVİSİ 
KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. 
MERKEZ: Emek Yemez Mah. Bankalar Cad. Yanıkkapı Sok. No:27 Karaköy 80000 lstanbul 
Tel.:(0212) 255 38 98 - 253 58 11 Fax:(0212) 254 oo 12 
FABRiKA: Pendik, Kurtköy Yolu Yayalar Ankara Cad. No:1 İ stanbul 
Tel.:(0216) 307 21 33 (3 Hat) · 307 14 14 Fax:(0216) 307 28 26 



ra neden olmaktadırlar. Eğitimjn 
yaln1z yangını söndürecek lere 
değil, yan~ını çıkara caklara da 
götürülmesınin yararı unutulma
malıdır. Bu konunun ancak iki 
yönlü çalışılma k sure tiyle çö
zümlenebileceği gerçeğini kabul 
etmek gerekir. 

4- BÜYÜK YANGINLARLA 
SAVAŞ 

Orman yangınlarının ülke
mizdekj seyri incelendiğinde or
manlarınuzın yagından korun
ma sında koruyucu önley ici ve 
yangınların söndürülmesinde alı
nan önlemlerin başarılı olduğu 
açıkça görülmektedir. Bu itibarla 
ülkemizde elde edilen başarıda 
yangın koruma ve savaş orgaı1i
zasyonundaki gelişmelerin ka tkı-

st inkar edilemez ancak ülkemiz
de hemen her yıl meydana selen 
ve büyük nıaddi ve rnanevı ka
yıplara sebebiyet vereıı büyük or
man yangınlarıyla savaşta uyul
ması gereken hususular ile öneri
leri şu şekilde özetlemek müm
kündür. 

1. Yangın amiri bir yangının 
başlangıcından sörtdün.ilmesine 
kadar geçen süre içinde tüm tek
nik ve idari tedbirleri almak ve 
uygulamakla sorumlu olan kişi
dır. Bir yangında en önemli göre
vi üstlenen .bu şahsın yangına ait 
her türlü bilgilerle donatlfrmş ol
ması gerekir. Her teknik eleman 
yangın amiri olamaz. Bu sebeple 
yangına hassas yörelerde çıkacak 
yangınları ve özellikle büyüme 
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e$,ilimi gösteren yangınları sön
dı.irmek ıçin mutlak sm etle yetiş
miş bir yangın amirine ihtiyaç 
vardır. . 

2. Büyük yangın l arı söndür
mede uygulanacal< organizasyo· 
nun gerek söndürme kisımlannın 
kenefi aralarında ~erekse diğer 
kısımlarla olacak ihşkileri iyi Ko
ordine edilmelidir. 

3. Orman yangınlarıyla savaş· 
ta her kademedeKi personelin sü
rekli eğitilmeleri şarttır. Bu ne· 
denle orman yangınlarının sön
dürülmesinde yangın işçilerinin 
da imi kadroya kavuşturu lması 
s ure tiyle bunla rdan yangın 
sezonu dışında diğer ormancılık 
faa liye tlerind e yar ar lanmak 
mümkün olacaktır. 

VANGINDA iLK KULLANILACAK 

BASSAN 
KURU KİMYEVİ TOzLU & KARBONDİOKSİTLİ 

Yangın Söndürme Cihazları 

. ----- BURSAN BURSA SANAYi iŞLETMELERi A.Ş. 
Merkez: Litros Yolu No: 4/1 34020 Topkapı - IST. 

Tel : (0.212) 61315 27·28 Fax : (0.212) 613 20 09 

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANiSA 

Tel: (0.236) 233 24 91·94 Fox: (0.236) 233 24 95 
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Qrman Yangınlarının 
Onlenmesinde Halkın Eğitilmesi 
)':çp..Doç. Dr. Ahmet HAKYEMEZ 
I.U.Orman Fakültesi 

ı.GİRİŞ 
Içind bulunduğumuz XX. 

yüzyılda modern ormancılığın 
amacı, ormanın devamlılığını sağ
layarak optimal yaralanmayı elde 
etmektir. Bu amaca ulaşabilmek 
için ormanlan :yalnız usulüne uy
sw1 şekilde yetıştirmek yeterli de
gilcbr. Buna paralel olarak orman
farı çeşitli teblikelere karşı koru
mak, gerekli önle'mleri zamanında 
almak ve bu önlemlere karşı mey
dana gelecek tehlikelerle savaşa 
hazır bulunmak gerckiJ. 

Ormanlarımız odun ve odun 
hammaddesi d ışındaki ürünleri 
yanında, iklimi yumuşatması, sel 
ve taşkınlan öntemcsi, tarım alan
larını korumas ı hava kirliliğini 
azaltması, eğlenme ve dinlenme 
yeri olması, yurt savunmasındaki 
rolü, turizme katkısı gibi faydala
rıyla insanoğlunun füzmetinde
dır. Beşikten mezara kadar muh
taç old u ğumuz ormanlarımız 
yüzyılların emek ve masrafla rıyla 
yetiştirilmektedir. 

Dünyaıun birçok ülkesinde ol
duğu gibi Türkiye'de ormanların 
devamlılığını tehlikeye sokan et
kenlerin başında orman yangınla
rı gelmektedir. Orman yangmla
rı:y1e milli servetimiz bırkaç saat 
ityınde kül olmaktadır. 1-ier yıl çe
şıtli sebeplerle çıkan yangınlar so
nucu binlerce hektarlık orman sa
hasının yok olduğu bu nedenle de 
iklim ve su rejiminin bozuldu~, 
erozyon ve sel afetlerinin büyük 
tahribata yol açtı~ı bilinmektedir. 
Orman yangınlarının çıkmasında 
en uygun koşullara sahip Akde
niz ikliminin varolduğu Türki
ye'nin önemli bir kısmında, insan- · 
orman ilişkilerinin de etkisiyle her 
zaman orman yangınının çıkabile
ceği gözönünde oulundurul malı 
ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

Türkiye'de orman varlığının 
belirlenmesi amacıyla yapılan ça
lışmalardan anlaşılCl.ığı. i.tzere Or
man varlığım~z 20.2 milyon hek· 
tar olup yurdumuz alanının %26 
sım kapsamal<tadtr. Orman Genel 
Müdürlüğü lstatistiklerine göre 
Türkiye ormanlarında 1937-1996 

yılları arasında toplam 6227 adet 
yangın çıkmış ve ou yangınlar so
nunda 1462744 hektar orman ala
nı yanınıştır.(AVCI, 1997). Mevcut 
istatisklere bakıldığında çıkan 
oraman yangınlarının hemen he
men tamamı (% 99) insanlar tara
fından çıkarı lmakta olup bu yan
gınla rın çıkış sebepleri kasıt, ih
mal ve dikkatsizlik şeklinde sınıf
landırılmaktadır. Orman yangını 
bu sebeplerden hangisiy le çıkmış 
olursa olsun temela e bir eğitim 
noksanlığından kaynaklandığını 
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söyleyebiliriz. 
Ormanların insan toplumları

nın refahı üzerinde ne kadar 
önemli bir r.ere sahip olduğunun 
yeterince bılinmemesi, insanları
mızın ormanı kasıtlı olarak yak
masına vexa ormanların korun
masında dıkkatsizlik göstermele
rine sebep olmaktadır . Bundan 
dolayı orman yangınlarının azal
tılmasında halkın e~itimi en 
önemli hususu teşkil ecfer. Halkın 
eğitimi için Y.alnız yangın konusu 
ile direkt ilgili kurumlar deği~, di-
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~er tüm Devlet ve özel kuruluş
farda bu konuda alınabilecek her 
türlü ön lemleri uygulayarak bu 
ulusal davaya kattlın"Iıd,ırlar. 

2.HALKIN EGITIMI 
Bu güne kadar Türkiye or

manlarında çıkan yangınların ço
ğu orman içi, orman kenarı ve or
mana 10 km. mesafedeki köy ve 
kasabalarda oturan kişiler tarafın
dan çıkarılmış tır. Bu Kişilerin ge
rek ihmal ve dikkatsizlikleri ge
rekse bilerek çıkardıkları yangın
lar, b u konuda çok yönlü önlem
ler almayı. zorunlu Jıale geti!ı1~~
tir. (KUÇUKOSMANOGLu, 
1993). Bu önlemlerin başında da 
halkın eğitimi gelmektedir. 

Orman yangınları konusunda 
araş tırma ve cfolayısıyle eğitim 
düzeyi yeterli olmayan ülkelerde 
yangmJar büyük zararlara neden 
olmaktadır. E~itimin yalnız yan
gın söndürüculcre değil, yangın 
çıkaranl ara da gö türülmesinin 
(halkın eği.~imD yararı unutqJma
malıdır(KUÇUKOSMANOCLU, 
1993 ) Orman yangınlarının ön
lenmesi amacıyla hazırlaırncak bir 
eğitim programında ilk iş olarak 
insan eliyle çı kan orman yangm
larının sebepleriı1i detaylı olarak 
tahlil etmek ve buna baglı olarak
ta en uygun eğitim yöntemlerini 
seçmek gerekir. 

Halkın eğitimi konusuı1da uy
gulanması gereken ve halen uy
gulanan eği,tım yöntemleri aşagı
aa öz tlenmiştir. 

a) Ormana yakın olan veya or
man içinden geçen a na r.ollara, 
kara ve demir yollarına, pıknik ve 
dinlenme yerlerine halkın uyarıl
masını saglayacak dikkat çekici 
yangı.ı1 tehlike levhaları yerleştir
m.ek Ozellikle piknik ve dinlenme 
yerlerir\i ihtiyaca yetecek şekilde 
ve yangm 9ıkmasma meydan ver
meyecek bıçimde düzenleyip bro
şür ve uyarı levhaları ile yangına 
sebep olmadan bu gibi yerleri:len 
ne şekilde istifade eaileceği konu
sunda ha lkı eğitmek. 

b) Halkın orman yangınlarına 
karşı dikkatini çekmek ve orman 
sevgisini yaratmak amacıyla tele
vizyon, radyo, sinema ve video 
gibı kitle iletişim araçlarından ya
rarlanmak. Bu konuda radr.o ve 
televizyon P,rogramları ile fılmler 
yapılabilir,slnemalarda ve genel 
yerlerde d ikkat çekici mahiyette 
reklam hazırlanabilir. 

c)Halka orman. sevgisini aşıla
mak amacıxla özelli l<le yangın 
tehlikesinin fazla olduğu yörefer-

de yeterli kapasitede radyo istas
yonları kurmak ve bunları vatan
daşın beğenis i doğrultusunda 
programlamak. 

d)Kışla, okul ve camilerde "or
maıun faydaları ve orman yangın
ları" na yi;inelik eğitim e ağırlık 
vermek. Ozellikle orman yangın
ları sebebiyle ı..ığra nılan zararın 
h erkese, dolayısıy le o rmanı ya
kanlara da dokunduğunu anlat
mak ve bu kişileri düşünmeye 
zorlamak gerekir. 

e) Orman yangın ları konusun
da kitap ve mecmua yaxınlamak 
broşürler dağıtmak konferanslar 
vermek. Ayrıca bu konu ile ilgili 
film ve tiyatro senaryol arı, roman, 
hikaye, resim, şiir dallarında ya
rışmalar düzenlemek ödüller i:la
ğıtnıak. Özellikle genç neslin or
man sevgisi ve korunması konu
larında yeti~tirilmesi için gerekli 
eğitimi okuılarda a l malarını sağ
lamak. 

f) Orman yangınlarının önlen
mesi konusundal<i eğitimi orman 
köylüsüne ulaştırmak için, yuka
rıd a bahsedil en teknikler.den 
mümkün olduğu ölçüde yararla
mlması xanınaa, Orman Genel 
Müdürluği.inün merkez ve taşra 
kuruJuşlannda çalışan teknik ele
manların orman köylülerine sey
yar ekipler halinde giderek eğitim 
vermeleri çok faydaTı olacaktır. Bu 
eğitimlerde, orman yangınlarının 
başlan~ıç, ilerleme ve sonuçları 
gözler önüne serilerek ülkeye ne 
gibi zararla r v~rdiği örneklerle 
anlatılmalıdır. Ozeıllkle ormanla 
iç içe yaşayan, bütünleşen halkın 
uyarılması ve etki a ltında tutul
ması şarttır . Bunu sağlamak ancak 
bu halka bu konua aki eğitimi 
uJaş.ttırabilmek~e mümkün oI'l!'.·. 

Halka verılecek olan egıtım 
programlarının başanlı olabi1mesi 
ıçin özellikle reklamcılık prensip
lerinden azami istifade edilmeli
dir. Belli başlı reklamcılık p_re~1 -
sipleri şöyle sıralanabilir . (REiS 
VE OLCAY l 988) 

a) Dikka t ve a lgılama: Önce 
dikkat çekici semboller kullanılır. 
Daha sonra konuyu açıklayı cı 
semboller verilir. 

b) Tekrar ve devamlılık: insan
ların kanaatleri yavaş değiştiğm
den devamlı tekrar önem arzeaer. 

c)Zamanlama : Kime, ne za
man, nasıl bitap edileceği uygun 
bir şekilde belirlenmelidir. 

~ .. SONUÇ 
Ulkeınizde büyük bir nüfusun 

31 

orman içinde veya bitişiğine yaşa
ması ve insanların çeşıtfı rel<reas
yon (eğlenme, dinlenme) ihtiyaç
larını karşılamak üzere ormanlara 
gitmesi, insanla ormanın çok sık 
olarak başbaşa kalmasına sebep 
olmaktadır. 

Bu kişilerin gerek dikkatsizlik 
davranışları ve ıhmalleri gerekse 
bazı amaçlara yönelik bilerek yan
gın çıkarma ları eğitim konusunda 
çok yönlü tedbirfer almayı zorun
Iu hale getirmistir. 

Halkın eğitim konusunda 
yapı l acak tüm çalışmala rın uy
gulanması Orman Genel Müdiır
füğü nün ancak " Halkla Jlişkiler 
"Konusuna gerekli önemı ver
mesiyle sağlanabilir. Aksi halde 
ara sıra alına bilecek önlemlerle 
yeterli ve etkili yararlılığın sağ
lanamayacağı asla unutul
mamalıd ,r.\ÇA AKÇIOGLU, 
1993) 

Orman yangmlannın önlen
mesi amacıyla xukarıda sayılan 
tedbirlerin tekni~ine uygun 
olarak alınması ve özellikle yan
gın sezonu boyunca devamlı 
olarak yürütülmesi yangınların 
ade t olar ak azalmasını temin 
edecektir. Yürütü len diğer 
mücadele metotları ilede orınan 
yangınla rının büyük sa halara 
yayıfarak zararlarının çok fazla ol
ması önlenmiş olacakhr. 
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Çok çeşitli ne
denleri içeren gü
nümüz sorunların
dan hepimizin çok 
yakın geçmişte ya
şamış olduğu unu
tulması güç acıklı 
olaylara değinerek 
belirli Avrupa stan
dartlarının içerdiği 
kalite, öneri, onay 
ve yaptırımların ört 
~ördüğü detaylarla 
ılgili iki önemli 
üründen söz etmek 
istemekteyim. İtfa
iyeci giysileri ve 
solunum cihazları. 

Giysiler: Bilindiği ü zere 
bunların çeşitleri bulunmak
tadır ve kullanım alanlanda o 
derecede değişiktir, üniforma
lar, yangına yaklaşma giysile
ri, yangın a giriş elbisele
ri(bunlarda çeşitli olabilir) ve 
kimyevi sıvılarla ilgili kazala
ra, yangınlara müdahale giy
sileri. 

Solunum Cihazı: Solunu
ınu uygun olmayan her türlü 
kötü havalı ortamda çalışabil
mek amacıyla kullanılan ba
sınçlı hava tüp ve maskesidir. 

Elbise Tamamlayıc1 Mal
zemeler: Ayakkabı, çizme, el
diven, bare t, aleve dayanıklı 
yüz siperliği, kişisel alarm ci
hazı, elfeneri, alevden etkilen
meyen yağmurluk. 

Yukarıda saymış olduğum 
donanım genelde Avrupa Hfa
iye eleıl:'.'arnn standart donanı
ınıdır. Itfaiye giysisi o larak 
bütün dünya ülkeleri tarafın
dan onaylanmış ve uygulan
makta olan A26 tipi NOMEX 
DELTA T 265 gr/m2 kumaş
tan yapılmış elbisedir. Bu elbi
senin üretim kuralları BS EN 
469 standardma uygun yapıl
dığını gösterir sertifika ile te
yit edilmesi şarttır. BS EN 469 
ülkemizde bazı kişi ve kuru
luşların açıkladıkları ~ibi ku
maş standardı değil, ıtfaiyed 
için b elli s tandartda kumaş 
kullanarak üre tim standardı 
olan BS EN 469 'a uygun üre
timi gerçekleş tirmektir. Bu 
s tandarta üretim yapabilmek 
için belirli donanımda ve ser
tifika sahibi olmakla birlik te 
üretim safhasında ve sonu
cunda s tandarda ön e rilen 
kontrol ile deney imkanları
nında bulunması şart koşul
muşt_ur .. 

Gıysı dikişte çok katlı ol-
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makla beraber ayrılabilir iç kı
sım olarakta iki parça yapıla
bilir. Bu durumda elbise eti
ketleri dahildeki parçanm be
lirli durumlarda birlikte giyi
leyeceğini açıkca belirtmesi 
gereği vardır. Dış kısım yuka
rıda belirtilen kumaştan ya
pılması ile birlikte iç kısımda 
ıç astar, alev durdurucu su ge
çirmez kat ve iç astar olmak 
üzere BS EN 469 standardına 
uyg un deneylerden geçecek 
şekilde olduğu kadar her kul
lanılan malzemenin de aleve 
dayanıklılık deney sertifikala
rının olması şartı koşulmuş
tur. Bunlara ek olarak s tan
darhn önerdiği resimli ve ya
zılı etiketlerle kullanıcıya bü
tün acıklığı ile elbisenin ne 
amaç için kullanılacağını gös
terir olmasıda bu koşullar 
içi~dedir. 

Itfaiyeci giysisi hiç bir şe
kilde (BS EN 470 -1 PROTEC
TİVE CLOTHİNG FOR USE 
İN WELDİNG AND ALLİED 
PROCESS:ŞS) veya (BS EN 531 
PROTECTIVE 
CLOTHİNG FOR İN

DUSTRİAL WORKERS EX
POSED TO HEAT, EXCLU
DING FİREFİGHTERS AND 
WELDERS CLOTHİNG ) ile 
karıştırılmamalıdır. Bunlar
da ıı birincisi kaynakçı ve 
benzer işlerde kullanılacak 
koruyucu elbiseler ikincisi ise 
endüstride ısıya karşı çalışan 
işçiler için oları. elbiseler olup 
açıklandığı gibi itfaiyeci ve 
kaynakçı elbiseleri bu stan
dart'1n dtşmda kalan giysiler
dir. Bundan böyle BS EN 469 
başlı başına itfaiyeci giysisi 
üretimini açıklayan ve sınırla
yan bir standart' dır. 

Bu kısa açıklamadan sonra 
yukarıda bahsetmiş olduğum 

\ 
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elbise tamamlayıcı malzeme
lerinin de her birinin kendisi
ne özel standart sertifikası ol
ması sonucu günümüzün ide
al Avrupa itfaiyecisi donanımı 
ortaya çıkmış olur. Bu s tan
dart'lar bilindiği gibi yalnız 
AET ülkelerinde değil dünya 
ülkelel'inde onaylanmakta ve 
yürütülmektedir. 

Bu arada solunum cihazı
nın öneminden bahsetmeden 
geçemeyeceğim. Bu cihaz İn
giltere' deki arkadaşım olan 
bir itfaiye şefinin deyimi ile it
faiyecinin en yakın arkadaşı
dır, güvenilir kurtarıcı~ıda ki
şisel alarm ünitesidir. Itfaiye
cinin göreve çıktığında ne gibi 
bir ortamla karşllaşacaŞını ön
ceden detaylı bilmek ımkan
s.ızdır. Onun için her koşula 
cevap verebilecek bir dona
nımla minimum risk içinde 
çalışması göz önünde tutula
cak en önemli unsurdur. DO
NANIM ALINABİLİR FAKAT 
GİDEN CAN GERİ GETİRİ
LEMEZ. 

Solunum cihazı sadece kö
tü havalı ortamlardaı1 itfaiye
ciyi de$il onun kurtarmak için 
çalıştıgı kiş iyede haya ta dö
nüştürmek için kullanılabile
ceği bir gerçektir. Tabiidir ki 
onunda belirli Avrupa ve 
Dünya standart'larında o~ma
sı şarttır. BS EN 13? RESPIR~
TORY PROTECTIVE DEVI
CES SELF- CONTAİN OPEN
CİRCUİT COMPRESSED AİR 
BREATHİNG APPARATUS . 

Bu cihazlar çeşi tli zaman 
biriminde çalışacak kapasite
de olmak üzere çelik ve kar
bon karışımlı silindirler, mas
ke ve taşıyıcı sırtlıktan mey
dana gelmiştir. Çelik silindir
lerin itfaiyeciler ~ibi rnüthiş 
zorluklar içindekı çalışmala
rında kendilerine büyük yük 
olduğundan ve çalışma randı
maı1lannı düşürdüğünden 
günümüz Avrupa Itfaiye Bir
fikleri artık karbon alaşımlı 
hafif silindirleri tercih etmek-

tedirler. 
Avrupa'da uzun zaman 

yapmış oldu~uın çalışma ve 
etüdlerde edınmiş olduğum 
bilgilere dayanarak belirli bir 
üretim ölçeği üzerindeki her 
i ş sahasında minimum iki 
adet solunum cihazı bulun
ması şartı koşulmuştur.Bun
lardan birinin belirli bir olaya 
müdahale anında kendisinin
de beklenilmedik bir kaza ile 
karşılaşabilme ihtimali göz 
önünde tutularak ikinci ger
çekleştirebilmek amacı içindir. 
Bu cihazlar önerilen zaman 
aralıklarında bakımdan geçi
rildiği gibi her kullanış sonu
cu inceden inceye kon trol 
edilmelidir. 

Artık günümüz itfaiye ele
m an l arınm m od ern stan
dart'larda donatunlı olmasıda 
yeterli olmanı.aktadır.Bundan 
böyle Genel Yangın Kural , 
Standart ve iha le şartname 
standart'larıda inceden inceye 
gözden geçirilerek, Kum ve 
Su kovaları,Kazma, Kürek, 
Kanca kurallarını kapsayan 
standart'lar yerine 21 nci asrm 
standart'ları ile donanmalıdır. 

Bu derece olumsuzluklar 
içinde cansiperane çalışan it
faiyeci kardeşlerimizi candan 
tebrik eder başarılar d ilerim. 

Yangın söndürme, korun
ma işlemleri ve iş güven liği iş
çi sağlığı ile ilgili sektörlerde 
yılların vermiş olduğu tecrübe 
birikimi sonucu kardeş firma
lanmızın sunduğu detaylı ltiz
metleri sıralamadan önce siz
lere kısa bir tarihçe açıklaması 
yapmaml doğru bulacağınız 
kanısındayım. 

ALARM yangın. söndürme 
m alzemeleri firmamız 1960 
yıllarından beri yangın sektö
ründe bilinen bir kuruluş olup 
şahıs şirketi olarak sürdürmüş 
olduğu başarılı hizmetleri da
ha geliştirmek amacı ile limi
ted şirkete dönüştürerek üre
tim sahasını genişletip kur
muş o lduğu imalath anede 
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TSE onaylı söndürücü tüpler 
ile 9ünümüz Avrupa Stan
dart !arına eşit kalitede Maka
radan su girişli Yan~ın Dolap 
imalatımda başarı ıle yürüt
mektedir. Bunlara ek olarak 
Kimyevi Sıvı üretim sahaları
nın kaçınılmaz ihtiyacı olan 
Göz ve Vücut duşlarımda 
normlara uyg'4n bir kalitede 
üretmektedir.lleriye dönük 
amacımız çok yakın bir gele
cekte bütün bu ürünlere Avru
pa standart'ı almaya yöneİik 
çalışmaları yoğunlaş t.ı rarak 
ihracata dönük üre timi ger
çekleştirmektir. 

GUN iş güvenliği malze
meleri kardeş firmamız olarak 
h~F ne.kadar 80 li yıllarda 
GUN TICARET ünvam al tın
da şa hıs firması olarak işe 
başlamakla birlikte o yılların 
yoğun çalışmaları sonucu at
mış olduğu dev adımlar bu 
günkü limited şirketin sağ
fam temelinin oluşumunu ya
ratmıştır. Firmamızın uluslar 
arası sahada yapmış olduğu 
atılımlar ve kendisini tanıtım
daki başarısı sonucu sayısı 
otuzun üstünde Dünya'ya ka
litesi ile isim yapmış firmala
rın güvenirliliğini kazanarak 
ülkemizdeki Acentelik, Distri
bütörlük ve mümessillik iş
lemlerinin sorumluluğunun 
tanınması ile onurlandırılmış
tır. Yaşantımız ve iş hayatı
mızda önem verilmesi kaçı
nılmaz olan bu iki sektöre de
taylı bir şekilde hizmet ver
mekten ve endüstriyel sahalar 
ile buralarda kullanılacak 
ürünlerde Standart biliminin 
uygulanmasında bir katkımız 
oluşundan gurur d uymakta
yız ... 

Ulkemiz üretiminde aktiv 
ça l ışan işçimizin sağlığı ve 
randımanlı çalışmasının eko
nomimize yapacağı katkı bu
nu gerçekleştirmekte büyük 
rol oynayacak koruyucu mal
zemelere yapılacak harcama
larla kıyaslanamaz. 
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Yangınla Mücadelede 
• 

ARAZI Araçları 
Halih azırda küçük, kolay taşı

nabilir ve çok yönlü araç ünitele
rinden askeri program spinoffları
na, hemen her türlü arazi şartları
nın üstesinden gele bilme; sağlam 
ve zırhlı olup süratle müdahale 
edebilme yeteneğine sahip araçla
ra kadar bırçok çeşit mevcuttur. Bu 
tertibatlar vinç ve maçuna gibi 
yangınla mücadele ve kurtarma 
ekipmanının da dahil olduğu 
muhtelif eki~manın üzerine mon
te edilebildıği hortum yayma ve 
diğer ekipmanı nakletme kabiliye
tine de sahiptir. 

Eğer İtfaiye Daireniz, kent
sel çevrelerd e olduğu g ibi 
aşırı bozu !muş yollar(Ül çok 
~üksek bi r h0reket yctcne
g ine; yangınl cı müccıd c l c, 
kurta rma ekipnıa nı ve per
sonel toşınmas ı iç in iy i bir 
yükle me ka pasitesine sahip 
ti.im arazi şo rtlarındo ça lı
şabilen bir araç a rıyorsa si
ze birkaç çeşit sunabiliriz. 

OSHKOSH PHOENIX: lam, Ağır Yaygın Devingen- rasyonlarda olduğu gibi 12 
Ulusla ra rası Yangın Şefleri lik Taktik Kam yonu- yıldan fazla sarp yollarda ta
Birliği'nin Yangın-Kurtarma na(HEMTT) d aya nan Osh- şıyıcı olarak kullanılmakta
Enternasyonal '96 gösterisin- kosh Phon ix idi. HEMTT dır. 
d e ilk defa ta nıtıla n araç Amerika n ord us unda Çöl Birkaç yangınla mücadele 
Aınerikaıı ordusunun sağ- Fırtınası ve Bosnadaki ope- ekipmanı imalatçılarınca ge-

------------- - -----------. liştirHmekte olan bu 

Oshkosh PHONIX. 
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yeni kamyon çeşidi 
Oshkosh'un iddiası
na göre onu gay ri 
nizami yollar için en 
el verişli yangınla 
mücad ele aracı ko
numuna yü kselt
mektedir. Phonix 
445 beygir gücünde 
Detroi t Dizel moto
ru ve otomatik ileti
mi tebarüz et tirir. 
Azami hızı saatte 55 
mildir ve ülkeyi 
baştan.başa kateden 
sarp arazilerdeki hı
zı nerhangi bir ticari 
yangın kamyonu hı
zını geçer. Oshkosh
tasan mlı sü rü cü 
mahali s ürücü ve 

mürettebat için aza-
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mi konforu sağlar. Büyük ön 
cam ve çevreyı görüntüleye
bilen entegre kamera sistemi 
mürettebata aracın her tarafı
nı izleyebilme imkanını sağ
layacaktır. 

sınç lı hava köpüğü sistemi 
olan opsiyonel AutoCAFS'la 
yangını durdurma yeteneği 
yaklaşık bir 7 faktörüyle ar
ttırılmıştır. Geniş kapasitesi 
seyahatin verimsizliğıni azal

tır, zamanı 

döndürür ve 
itfaiyecilerin 
daha uzun sü
re yerlerind e 
kafmalarını 
sağlar. 
Su ve yangın 
sön dürm e 
maddesi iki 
döner tare tle 

~10 ~·~ o o •()·o angına u.ygu-
~00 °0

A
00 ~11~.r - bir tane-

Supacat 6x6. 

Tüm tekerlekleri çalışan 
~honix en alışılagelmiş itfa
ıye kamyonlarının ulaşmayı 
umut ed emedikleri sarp ve 
bozuk alanları bir baştan di
ğer başa geçebi lir, yokuş ve 
aik yüzeylere tırmanabilir. 
Tamamen dolu su tankıyla 
yaklaşık 430 açı ve % 60 
eğimli araziye çıkıp inebilir. 4 
ft. derinlikteki sığ a.ereleri ge
çebilir; alçak seviyeli çalılık
larda bir patinaj levhası ve 
fırça muhafızı özelliği göste
rir. 

Phonix'in ormanlık alan
lar ve parklarda arazi yan
gınlarına karşı mücadelede 
ıdeal olduğunu söylem ekle 
tepelere tırmanma xeteneği, 
şimdilerde gönüllü beledixe 
itfaiyecilerinin büyük taktik
sel zorluklarla kar~ılaşmaları
na neden olan bırçok kent 
çevresini kuşatan vadi ve ya
maçlarda onu vazgeçilmez 
bir araç kılar. 

Çünkü kamyon ağır bir 
transporter o larak dizayn 
edilmıştir, Phonix en az 2,500 
galon su taşır ve iki 35 galon
fuk AFFF ve A Sınıfı köpük 
tanklarıyla tcchiz edilmiştir. 
W.S. Darley şirketinin bir ba-

SJ on tampon 
diğeri de stirü-

cü mahalindeki çatının üzeri
ne monte edilmi~tir. Taretle
rin her ikisi de sürücü maha
linden kontrol ed ilir. İkisi bir
likte dakikada 595 galon ka
dar kullanabilir. Kamyonun 
her iki tarafında da hortum 
makaraları üzerinde elle tu
tulan hatlar da vardır. Kam
yon hortum ağızlarının altın
daki üçü kamyonun kendisi
ni yerdeki yangınlardan ko
n1r. 

Phonix merkezi bir dış las
tik şişme sistemiyl e(CTIS) de 
techiz edilebilir. CTIS opera
töre dış lastiklerin arazıdeki 
değişikliklere hemen adapte 
olabilmesi için şişirilmesi ve 
havasının boşaltılması imka
nını sağlar. Anayollarda daha 
fazla yakıt tasarrufu sağlan
ması ve kolay hareket edebil
mesi için lastik basıncı arttırı
lır. Kumluk alanlar ve batak
lıklarda düşük orandaki las
tik basıncı çekiş gücünü arttı
rırken araç lastiklerinin alan 
üzerinde yüzdürülmesini ko
laylaştırır. Diğer opsiyonlara 
da bir global yerleştirme sis
temi, ilerisini arayan bir cnfa
ruj sis temi, kendini tamir 
edebilen bir v inç ve klima 
tertibatJ dahildir. Circle 
(Grup) no. 101. 
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İngiltere' deki SuJ?acat Ltd. 
şirketinin imal ~tmış olduğu 
SUPACAT 6x6 Itfaiye aracı 
Fogtec sistemini kullanan, 
özel dizaynlı yangınla müca
dele ünitesine uyaurulan ge
lişmiş bir arazi aracıdır. Su
pacat 6x6 alçak zemin basınç
lı araç, yol üzerinde ve yol 
dışmdaki kabiliyetiyle dünya 
çapında tanınan; hem askeri 
hem de sivil amaçlı uygula
malar için kullanılan bir ay
gıttır. 1.4 tona kadar taşıma 
I<apasitesine sahip olup yu
muşak kum ve çamu r d a n 
sert kayalıklı dağlara kadar 
her türlü arazi şartlarında ça
lışabilir. Sert yüzeylerde 40 
mil/ saat (64km/ saat)' e kadar 
hız yapabilir. 

Yangınla mücadele ünitesi 
motoruyla birlikte 1,000 litre 
tank ve pomr,a ünitesini ihti
va eder. Bu çift makara ve çift 
tabancalı sislem e sistemini 
besler. Tabancalar rüskürtü
len suyun (sis) 4 farklı jet(fış
kırma, fıskıye) numunesine 
sahiptir. Bu sistemin düşük 
su tuketimiyle araca istisnai 
bir yangın la mücadele kabili
yeh kazandırdığı söylenebi
lir. Suyun ekonomik bir şekil
de sarfedilmesi çift tabanca 
sisteminin yangın süresince 
30-60 dakika kullanılmasına 
imkan verir. Uzun pompala
ma ve blokaj serbest operas
yonumm temini için su siste
minne birkaç filtre dahil edil~ 
miştir. 

Yangınla mücadele ünitesi 
onun arazide hızlı bir şekilde 
çıkarılması ve yeniden dona
tılmasına imkan sağlamak 
için dizayn edilmiştir. Bu da 
Supacat'ın personel taşınma
sı, l'ıortum serme ve katlama, 
çırpma; makinalarını plana 
göre yerleştirme, pompaları 
aktarma ve kazazede tabliye
si gibi diğer görevler için kul
larıılmasına imkan sağlaya
caktır. 

Yangmla mücadele ünitesi 
direk t olarak yolda giden 



yangın aygıtları, hidrant ve
ya helikopterler tarafından 
tekrar dolaurulabilir. Mevcut 
açık su kaynaklarından da 
kendisi doldurabilir. Su tan
ka girerken filtreden geçirilir. 
Çalılık ve kentsel yangınlar 
için sisleme ekipmanı gibi 
spesifik yangınla mücadele 
sıstemlerı mevcuttur. Supacat 
6x6 üzerindeki kazazedeleri 
yol kenarına nakletmek için 
hayli devingen ve sağlam bir 
platformdur ve d emiryolu 
hatları(sahayı, toprak setleri
ni, tünellerı bir uçtan diğer 
uca geçme), o toyol ve yol
lar(toprak setleri, kavşaklar, 
köpriı alanları), uçak kazası 
yerleri, taşkın alanları, kala
balık veya hasarlı kentsel 
a lanlar, kır.ı boyu, dağ ve 
bozkırlar gıbi alanlara ulaş
mak için ae kullanılabilir. 
Grup no.102. 

ABD Michigan temelli 
HOVERTECHNICS, ine şir-

Motors Crusadet' i tarafmdan 
160 beygirgücü motorla güç
lendirilen teferruatlı bir kur
tarma hovekraftı 5 saate ka
dar bir operasyona yetecek 
şekilde 31 galonluk(150 litre) 
bir yakıta ilaveten 850 
Ibs.(385 kg) yük taşır. Heath
row Havaalanı Yangın ve 
Kurtarma Servisince satın alı
nan hoverkraft binlerce ak
re'lik su haznesi ve havaala
nına güney batı yaklaşım 
alanları üzerinde Thaınes 
Water PLC tarafından çalıştı
nlan, işlemden geçirilen pis
s u yerleştirme -lagünleriy
le(kıyı gölü)kurtarmada acil 
bir ı.:nü<fahale imkanı sağlar. 

Unite herbiri 25 kişi kapa
sitesinde hoverkraftın üzeri
ne binen özel olarak dizayn 
edilmiş hızlı deşarj taşıyıcı 
raf üzerine monte edilmiş, 
kendiliğinden şişebilen botla
rı taşır - bu onların afet ala
nında hızlı bir şekilde yayıl-
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alanı çevresindeki stratejik 
noktalara yer leş tirilir. 

Hoverkraftın kendisi pisti 
ve çimleri karşıdan karşıya 
geçerek hava yastığı üzerın
ae hareket edebilır. Ancak 
normal olarak havaalanma 
yakın çamur gölcükleri ve su 
C:l.epolarının birinde olması 
için gereken kaza alanına 
kendi özel hızlı yayılma trey
leriyle taşınır. 

16 ft. (4.88 m) uzunluğun
daki HOVERGUARD 800 
son 10 yıl boyunca Benton 
Harbor, Michi9an' daki fabri
kalarında 600 den fazla ho
verkraft yapan Hovertech
nich Inch.'in imal ettiği üç 
kurtarma hoverkraftı arasın
da orta dereceli bir modeldir. 
Daha büyük ve küçük mo
deller ABD, Kanada ve deni
zaşırı pazarlardaki birçok 
alanda buz ve hızlı su kurtar
maları için İtfaiye, Polis ve 
Şerif Daireleri tarafından kul

lanılır. ABD' d eki 
Washington DC 
Ulusa 1 Ha va alanı, 
havaalanı yakının
daki çamur ve ba
taklık alanlara erişe
bilmek için bir Ho
vertechnichs Kurtar
ma teknesi kullanır. 
(Av.rupa distribütö
rü lngiltere temelli 
Crayford Special 
Equıpmant Ltd.' dir) 
Grup no. 103. 
TiTAN HPR:'Tüm
arazi yangınla mü
cad ele araçlarında 
nihai' olarak nitele
nen Ocala' daki 
Emergency one ine. 
(E-One)' dan Titan 
HPR, bir firma söz
c üs üne göre ' imal 

Heathrow'un Hoverguard SOO'üyle birlikte gerideki ebat olarak 3 kü- edildiğinaen bu ya-
çük modeli. na en luzlı ve en ha

ketine ait THE HOVERGU·· 
ARD 800 yakınlarda Lond
ra'nın Heatrow Havalanma 
teslim edilmişti. Bir Genarals 

malarına imkan verir. İlave 
hayat botları ihtiyaç duyul
duğunda hoverkraftla kaza 
yerme hızlı nakil için hava-
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reke tli CFR aracı 
olup CFR araçları için dünya 
çapındaki performans s tan
dartlarına sahiptir.' 

E-One Titan HPR aracının 
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en yeniliksel özelliği olan 8 
tekerlek i~letim mekanizma
sı, tam baQımsız süspansiyon 
ve sert eğılme moment iske
let çerçevesiyle tüm tekerlek
lerine önem vermektedir. Bu 
emsalsiz dizaynın benzer 
CFR araçlarına göre daha dü
şük ağırlık nol<tası, yüksek 
hızlı dönüş ve yumuşak top
rak şartlarına güvenli bir şe
kilde uyum hususunda Titan 
HPR aracının kabiliyetini faz
lasıyla geliştirmek ıçin yapıl
dığı söylenebilir. 

'"'Bağımsız süspansiyon sis
teminin en büyük avantaj ı 
herhangi bir tekerlekteki mu
teharril< gücün ve bu tekerle
ğin hare.Ketinin araçtaki diğer 
tekerleklerin çalışmasını en
gellerneIDesidir. Bu gelenek
sel sert dingil dizaynrarı veya 
tandem (çifte) süspansiyonla
rı kullanan araçların genel bir 
problemidir. 

Süspapsiyon yukarı ve 
aşağı fades kemiği kolları, 

E-One'm Titan HPR'si. 

bobin yayları, şok absorber
lar ve gücü tekerlek uçlarına 
ya yani -hava hareketli, aracın 
ıçine monte edilmiş disk 

frenlerini taşıyan sert bir şe
kilde monte edilmiş diferaıı.
s iyelli işletim IDekanizması 
şaftlarııu ihtiva eder. 

Tita n HPR'nin sarp-yol 
performansı sürücüye yolun
aa iken lastik basıncını arhr
ma veya azaltma imkanı ve
rerek merkezi bir lastik şişir
me sistemiyle 'daha ileri sevi
yede geliştirilmiştir. Bu ara
cın koni biçimindeki gösterge 
katagorisini (cone index ra
ting) kontrol ederek, 8 teker
lek ü zerinde zemin irtiba t 
alanını eşit bir şekilde artır
mak suretiyle aracm farklı 
toprak koşullarına uyum sağ
lamasına imkan verir. 

Araç 3,300 galon su, 450 
galon köpük konsantresi ve 
550 pound Halon 1211 yan
gın söndümıe maddesi kapa
sitesine sahiptir. Bu araç fark
lı bir köpül< konsantrasyon 
derecesini temin eden pompa 
çevresinde köpük oranlama 
sistemiyle çok-sa yaçlıdır. 

Titan HPR1 nin diğer sa
natsal yapı özelliklerine oto
ma tik ozmos (geçişim) ku
manda kolu kontrollü çatı ve 
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tampon taretler de dahildir. 
Çatı tareti 750/l ?qO gpm çif
te-orana ve eınıcı olmayan 
tampon taret 250 gpm'lik bir 
oranı tahliye ederken emici 
olmayan nozzle dizaynına 
sahiptir. Diğer ana parçaları 
uzaklaştırmadan kolay eri
şim temin etmek için pompa
nın aracın arkasında yeral
masıyla aracın pompalama 
kapasitesi 225 psi 'de 1,800 
gpm olarak ölçüimüştür. 

575 beygirgücü turbo şarjlı 
dizel motorla donatılan, 30 
tondan daha ağır bir Titan 
HPR sadece 36 saniyede 
O' dan 50 mile saatte hız yapa
caktır veya Federal Havacı
lık Idaresi şartlarından 9 sa
niye daha luzlıdır. Asfalt yü
zeY.ler üzerinde araç saatte 65 
mılden daha fazla bir sürat 
yaRabilir. 

Sürücü mahali ve Titan 
HPR aracınm karoseri bakımı 
minimum seviyeye indirmek 
ve perçinleri ortadan kaldır

mak için kaynaklı 
konstrüksiyon kul
lanılarak yüksek
güçlü alüminyuın
aan yapılmıştır. Sü
rücü mahalinin her
bir yanında büyük, 
genış-açılabilen ka
pılarla sürücü ma
haline hızlı ve kolay 
erişim sağlanmıştır. 
3,300 cın'1 büyüklü
ğündeki öncam sü
rücü ve yardımcJsı 
için geniş bir görüş 
alanı temin eder. 
Öncam açıklığı ve 
çevrelenmiş si.ırücü 
mahali şekli, diğer 
araçların opera törle
ri için genellikle bir 
kör nol<ta meydana 
getiren ön çeyrek 
panel direklerini or
tadan kaldırır. Da ha 

fazla l;>ilgi için? Grup no. 104. 
"FiRE AND RESCUE" 

Ekim 1996' d~n Çeviri; 
Selamettin ERMiŞ 
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Çığ, Göçük, 
Heyelan' dan Kurtarma ve İlk Yardım 

I• nsan vücudu bir kaç metre kalınlığındaki çığ, 
toprak yığını, çöken kömür ocağı altında 1 sa

at kalırsa insanın yaşama şansı %SO'clir. E~er bir sa
atten fazla kalırsa hayatta kalma şansı %3Ö'a iner. 

Böyle bir durumda kişi şuurunu kaybedebilir. 
Vücudunun diğer kısımlarında yaralanmalar ve kı
rık olabilir. Yaralı, yüzünün öni.ındeki oksijenli ha
vayı kullanır. Her soluk verişte karbondioksitce 
zenginleşen hava toprak ve kar içindeki hava boş
lukfarında toplanır. Yaralının karbondioksiti solu-

Şekil 1 

ması He karbondioksit boğulması (uykuya dalma), 
solunum merkezinin çalışmaması ve solunumun 

durması ile ölüm olur. Soğuğun etkisi ile genel 
donma belirtileri de olur. (şel<il 1) 

Yapılması gerekenler . 
Kaza yerini tesbit ediniz. 
Aynı çığ ya da göçük altında kalmamak için 

dikkat ediniz. 
Bulundu~unuz bir cisim, elbise, kayak vs. var

sa yerinden l<aldırmayınız. 
Eğer kazazedeyi bulamazsanız i~eri sokacağı

nız bır sopayı sağa -sola çevirerek kışiyi bulmaya 
çalışınız. 

Yaralıyı göçük ya da kar yığını altından kurta
rınız. Kazazedeyi 20-30 dakika bulamazsanız yar
dun isteyiniz .. 

Polise ve Itfaiyeye telefon edip durumu bildiri
niz. 

Önce yaralının yüzünü açınız. 
Varsa ağızdaki kar, kum, çamur gibi yabancı 

cisimleri temizleyiniz. 
Göğüs kafesinin üzerini açınız. 
Yaralı hiç solun:ı.uyorsa veya solunum yetersiz

se ağızdan yapay solunum yapınız. 
En sonunda bütün vucüdu kar yığını yada top

rak altından kurtarınız. 
Kurtarma sırasında boyun ve bel omurlarında 

kırık olabileceğjni unutmayınız. Kazazedeyi bük
meden taşıyınız. 

KALAFATOGLU® 
YANGIN SANAYi A.Ş 

42 Yıldır Yangın Söndürme Sanayinde Önder Kuruluşlarından olan 
firmamız 1997 yılında \;>aşl_a.dığı ve .xeni faaliyetlerini kapsayan 
çalışmal~rına .BURSA,lZMIR, ESKIŞEHIR, ADANA, KONYA, 
KA YSERI,GAZIANTEP ve ERZURUM illerini de katarak 

BAYİLİKLER VERECEKTİR. 
FAALİYET ALANLARIMIZ: 
Yangın Algılama, Söndürme, Springler Sistemleri, Yangın 
Söndürücüler, Yangın Dolapları, Hortum ve Ekipmanlar, 
Koruyucu Ekipmanlar, Proje ve Danışmanlık Hizmetleri
mizi kapsayacaktır. 

Teminat verebileceklerin. 
Başvuruları, özgeçmişleriyle birlikte mektup veya faks ile 
yandaki adreslerden birine yapılmasını rica ederiz. 
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ırpıçı e ı u e o u 
ok. No.10 (Eski Man 

Fabrika.sı) 34760 Zeytin
burnu / IST AN BUL 
Tel: (O 212) 613 68 61 

613 68 62 
Faks: (O 212) 613 68 60 
MEJ,!~EZ 
Aşire endi Cad. No. 37 
Imar Han Kat-4 34430 
Eminönü /İST ANBUL 
Tel: (0 212)513 35 28 
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Karlı ve Dağlı Bölgelerde Yaralı Taşıma 
Kötü hava koşu llarında ve dağlık bölgelerde 

yaralılara ulaşmak ve bunları en yakın sağlık 
merkezine veya helikopterlerin konacağı yere ka
dar taşımak oldukça zordur. 

E~er yaralanma hafifse, kaza yeri yola yakınsa, 
yararı ile birlikte bulunanlar kuvvetli dinlenmiş 
ıse, birlikte en az 7-8 kişi varsa, taşınacak uzaklık 
3-4 km' den fazla değilse ve yaralının ruhsal duru
mu uy&unsa taşıma yapılır. 

Aksı durumda yardım gelene kadar beklenir. 
Helikopterle ta~ma en uygun ve hızlı olanıdır. 

Helikopterin inecegi yer 50x50 m2 büyüklüğünde 
olmalıdır. Paletli, kar ve buz üzerinde giden mo
torlu, kızaklar ilede taşıma yapılabilmektedir. (Şe
kil 2) 

Yaralı önceden ruhsal yönden hazırlanmalı, 
üşümesi önlenmeli, su geçirmez battaniye ile sarıl
malı, güneş gözlüğü tal<ılmalı ve şapka giydiril-

Şekil 2 

melidir. 
E~er yaralanma bacaklarda ise başı gidecek 

yönae; göğüs, baş ve kollarda olan yaralaıunalar
da ayakları gidecek yönde olacak şekilde taşınır. 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Suda Boğulmalara Karşı İlk Yardım 
Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi karaya 

çıkarıp, sırüstü yatırın . 
Yakasını, kemerini, gömleğini gevşetin açın. 
Takma dişini çıkarın . 
Ağızo:un içindeki yabancı cisimleri temizleyin. 
A~ızdan ağıza yapay solunum yapın, soluk 

verdigi zaman kişınin başını çabuk yana çevirin, 
bu hareketi 5-6 kez tekrarlayın . Böylece; fazla su 
köpürerek dışarı çıktığı gibı kişiye yeterli solu-

num da yaptırılmış olur. 
Daha sonra ıslak giysileri çıkarıp battaniyeye 

sarın, 

Yutulan suyu çıkartmak için iki elinizle karnın 
altından tutarak hastayı yukarı kaldırınız. Bu su
retle hava yolundaki suların boşalmasına yardım 
etmiş olursunuz .. 

KAYNAK-Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
Ilk Yardım Kitabı. 

• • • 
SATIŞ TEMSiLCiSi 

Konusunda lider olan 42 yıllık Şirketimizin Satış Departmanında 
görevlendirilmek üzere yangın sistemleri konusunda deneyimli 
satış temsilcileri aranmaktadır. 

İlgi!enen~erin fotoğraflı özgeçmişleri ile bir~ikte, şahsen veya faxla 
aşagıdakı adrese başvurmafarı gerekmektedır. 
Başvurular gizli tuhı.lacaktır. 

\J 

KALAFATOGLU 
YANGIN SA~AYI A.Ş 
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Usküdar Grup Amiri 

•• 
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Usküdar 
Çubuklu ve Beykoz mü_(re

zeleri i,le, iki ilçeye hitaben Us-~~~~_,....---
küdar Itfaiye Bölge Grup Amir
liği personeli, bolgesinin tüm 
itfai olaylarına günün 24 saati 
hizmet vermiştir. Bundan böy
lede daha modernize edilmiş 
olarak, 158 personeli ile, daha 
bir moralli, daha teknik, daha 
çağdaş bir anlayışla hizmet ver
me çabası gösterme kararlığın
da dır. Bölgemizde yangın gü
venlik önlemleriıun alınmasın
da sadece bizim çabalarımızın 
yeterli olrnadığmın bilincinde
yiz. Yakın gelecekte uy&_ulama
ya koymayı düşündügümüz 
kurum ve kuruluşlardan istekli '----------------------------J 
·olanlara önleyici, koruyucu, söndürücü önlem- koz ilç~ sınırları içind~ bulunan insanJar bilsin
lerde can ve mal güvenliğinizin sağlanması ko- ler ki. Usküdar Bölge Ttfaiye Grup Amirliği gü
nularında vermeyi planladığımız bilgilerle böl- nün 24 saati emirlerindedir. Sadece dara dtiş
gemizde yangın sayısının cfüşeceği umudunu tüklerinde değil, ondan öncede başvursunlar. 
taşıyoruz. Ormanlık alanlarında bölgemizde bu- Uyarı, öneri ve ölçüleri kendilerine zevkle veri
lunması, bizleri sevindirmekle birlil.<te sorumlu- riz. 
luğumuzu arttırmaktadır. Bu ,,.-'----~---------------------~ 

alaularmda xangmdan korun
ması için ilgıli kurum ve kuru
luşlarla alınası gereken dialog
lar sürdürülme1<tedir. Amacı
mız, yangın olmad an önce 
alınması gereken önlemleri al
dırarak oölgemiz insa nının 
yangınsız yaşamasını sağ l a.
rnaktır. Her tiırlü önlem alın
masına rağmen genede yangm 
çıkmışsa ilk gören ve duyau1a

. rın söndürmesi için gerekenle
rin yapılmasını öğretmek bi
zim gorevimizdir. Her halü
kar~~ bizi gel":e çağırsınlar. Biz 
gelınz gelmesme. Ancak yolda 
fıizi geciktiren engelleri yoldan 
ka ldırmak bi.zim boyumu zu 
aşmaktadır. Usküdar ve Bey- '-------------------------___J 
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