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YÜZLERİ KIZARACAKMI 
Yiiz kızarması 
fıtri bir duygıı 
olııp edeb ve 
lınynııırı ınnh
s ııliidiir. Edeb 
ve /ıayadaıı 
malı rıı m ola 11-

la rııı yiizleri
ııiıı kızarma
mnsı tnbi iri ir. 
G il ıı il mü z rf e 
ise edeb ve lıa-

Doç. Dr. Muhittin SOGUKOGLU ı;a ortadan 
kalkımş, insaıı

lar ııe Allnlı 'daıı, ne kanıınlardaıı ve ııe rfe top
lu111da11 çeki11ir ve ııtamr olnıııştıır. Gii11iiıniizde 
toplıım ilişkileri malesef sadece 111e11faate dayalı 
bir kanımın getirilmiştir. Akıl a/111az yalaıılar, ıf
tira~nr, komplolar ve yargısız infazlar! ... 

lnsaıılar111 şeref ve lıaysiyetleri ayaklar altııı
da pazara dökiiliirke11 , bıı haysiyet cel/atlarınııı 
en i11saflıs111da11. miistehıi bir çehreyle ancak bir 
"Pardon/" diyerek özı"lr rf ileıııeler, öziir beyaıı
ları içerisiııde bile yüzleri kızarı11adaıı yala11 /arı-
11a kılıf ve daynıınk 11yd11rıııalar ... 

Delışet saçn11 11ıerf ya programları karşısmda, 
toplum lıuz11rs11z, i11tilınrlar birbiriııi kovalıyoı~ 
sapık ilişkileı~ fa ili meçlıııl cinayetler, top/1111111-
11ııız1111 kaıııksadığı vak'ayı arf iyerfe11 sayılır ol
du. Meriyndaıı başka eğleııce ve riaya11agı olına
ya11 sessıı çoğı111l11k herşeye rnğıııe11 iııaııcmriaıı 
a/rf ığı ferasetle eğriyi dogrııda11, Jıakkı batıldmı 
ayırt edebiliyor. Eıımde sonunda Jıak tecelli edi
yor, batıl lıfik ile yeksan oluyor. 

BiliııdiŞi gibi 13 Şubat 1997 giinii Tuzla 
Tersaneleri ııde bı"itiin Tiirkiye'yi sarsan dehşet
li patlaınalnrın ardmdan biiyiik bir taııker yan-
8ını meydana gelmiş ve bıı ymıgıııda 20'si itfa
ıyeci olmak iizere 24 kişi ynralaııımş, ynrnlnna11 
2 itfaiyeci de şelıid 0 /111 ııştıı. 

Biz 011 giin silre ile gece- giiııdüz demeden 
olay malıal i ııde ya ııg ıııı sönd ii r111ek/e ıığraş1r
ke11, bir kısım Medya progra111 ilzeri11e progrn111 
yapaı:ak, olayda lıiçbir kıısıırıı sözkoıı ıısıı olma
yan ltfa iye'yi ve kalıraına11 meıısııplamıı yerde11 
yere çalıyor, yargısı~ i11fnzlarla1 ol11y111 eıı ma
sııııı kişisi/eri olaıı ltfaiye Miidiir'ii ve iki yar
dııııcıs1111 sııçlıı ila11 ediyordıı. 
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Geçe11 sayılarımızda olayın gerçek yı"lzünil 
gözler öııiiııe serdiği11ıizdeıı o konııya yeııideıı 
temas edecek değilim, aııcak lıafızalarda iz. bıra
knıı maıışetler rınu.tıılacak gibi değildir. 

"Biiyiik Ihma/", ."Miidiiriitı Ayıbı ", "Suç
lıt Ayağa Kalk!", "Istaııb11/ ltfaiye Miidiirii 
Yandı " ~aş 111aıışeUeri altında, bir Biiyiik (!) 
gazete: " lstcpıbul ltfaiye Müdiirii Mulıitti11 
SOGUKOGLU, Tuzla'daki taııker ya11gı
n111da şelıit olan 2 itfaiye eri1tin öliimünden 
sorumlu bttluııd11 11• "Emrindeki itfaiye erle
rini alevlerin içine bilinçsizce gönderen So
ğ11koğl11 ve iki yardımcısı lıakkmda savcı, 4 
ila 10 yıl arasında lıapis istedi" diyerek açık
ça yalaıı yazıyor ve göııliinde yatan kiııini ger
çekmiş gilıi takdim ediyodıı . 

I Jallıuki; Savcılık fnrnfı11da11 seçilen Bilirki
şiler, olayda itfaiye'niıı herhangi bir kıısıırıı bıı
lıımııadıgını rapor etmişler, bıı rapor iizerine de 
Savcılık görevsizlik kararı alarak, M,eınııriıı 
Mulınkeıııat Knnıııııı gereği, dosyayı lstaııbııl 
Valiliği'ııe <?öııdermiştf. 

lstaııbıır Valili$i de olayı bir Miilkiye Milfct
tişiııe lıavale etmış, Miilkiye Milfettişi basıııda 
çıkaıı film yazılan ve şikayetleri ifıbar kabııl ede
rek, olayda yarnln11a11 film itfaiyeci/er(ıı de ifadc
siııe başvrırnrak lıazırlndığ ı rnporıı içişleri Ba
knıılığı 'na sımmı~ştrı. 

- 5011 ııç ııı ıı? işle: 
"Tıızla Gemsaıı Tersaııesi11de TPAO Taııke

riııde çıkan yaııgıııda meydaııa geleıı yarnlaıı-
11y1/arda Belediyeniz Başkaııı R.Tayyip ERIJO
GAN ve diğer Belediye göt-evlileri (yani Itfa
iye Müdiirii ve 2 yardımcısı) lıakkıııda Mfilki
ye Mii{ettişi Şilkrii ERDEM tnrafındqn dfize11-
leneıı 2.6. 1997 gfi11 ve 23/15 sayılı 'lnceleme
Soruştıırınn Raporu '11dn, lıerhatıgi bir sıtç 
ımsıırımn rastlanılmadığı bildirilmektedir" 
denilerek, olay daha ilk sorııştur!nf! aşa111as111da 
Miilkiye Müfettişi tarafından ll Idare Kuru
lu 'ııa dahi havale edilmedeıı reddedilmiştir. 

- Bıı kadar bariz bir "SUÇSUZLUK" kararı 
karşısında, giinlerce şalıs11ııızı hedef talı tası /ıa/i
ııe getirip gerçek suçlıılarr gözlerden kıçıraıı lar 
utanmayacaklar mı ? Yiizleri kızarmayacak 
mı? 

- Ne gezer! Aksi, lınber olmazdı (!) ki . 
Yazık bıı iJ/kcye, yazık bıı iıısa11/arn ... 
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Nurettin DEMİRCİ 
İstanbul İtfaiye Müdür V . 

• 

Itfaiye'nin Toplumdaki Yeri 

Bir kentin yangın güvenliği temin edilirken, 
başlıca şu hususla r göz önünde tutulur. Şehrin 
yüz ölçümü, arazi yapısı, ikametgah ve sanayi ku
ruluşlarnın adedi, bunların bölgeye göre yoğun
luk durumu,yüksek katlı binalaı-, alış veriş m er
kezleri, trafiğe çıkmış araç adedi, ormanlık alan
lar, limanlar ve deniz trafiği vb. gibi. 

Yurdumuzun bazı şehirlerinde ve beldeler inde 
itfaiye teşkilatı kurulurken, yukarıda saydığuruz 
hususlardan, ya bazı ları , yada h epsinin göz 
önünde tutulması gerekir. 

Kentimizin yangm güvenliği söz konusu olun
ca, bu sayılan hu susların tümünü göz önünde 
tutmak gerekir. 

Şehrimizdeki bu hareketlilik her geçen gün ço
ğaldığından (ikametgah, sanayi kuruluşları, iş 
yerleri, tra fiğe çıkan araç adedi vb.) itfai önlemle
rininde buna paralel olarak arttırılması zorunlu
l uğu vardır. 3030 sayılı yasaya göre kentimizin 
yangın güvenliğini Büyük Şehir Belediye Başkan
lığına bağlı müdürlüğümüz temin etm.ekte ise de, 
kentimizin u ç noktalarındaki kuruluşlarımızın 
ötesinde, her geçen gün yeni yerleşim yerleri tü
remektedir. Bu yerleşim yerlerinde, sanayi kuru
luşları, ikametgahlar, eğlence yerleri ve yüksek 
yapılar mevcut olduğu halde, buralarda itfaiye 
kuruluşları yoktur, bunların belediye yöneticileri 
çareyi müdürlüğümüzden beklemektedirler . Bu 
bölgeler, müdürlüğümüzün en yakın kuruluşuna 
en az 5-10 km m esafed edir. Buralarda vukuu 
bulan itfai olaylara müdahale etmemiz, zaman al-
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dığmdan gecikmelerden dolayı, can ve mal kayıp
larına sebep olunmaktadır. 

Her ne kadar itfaiye hizmet giderleri belediye 
bütçelerinden büyük pay almakta isede, itfaiye 
hizmetlerinin yokluğunun getireceği zararlar pa
ha biçilmeyecek ölçüdedir. Bir insanın değeri para 
ile ölçülebilir mi? Bu bakımdan bu belde belediye
lerinin bir an evvel itfaiye teşkila tlarını kurmaları 
için son olarak vilayet makamına (19 şubat 1997 
taril1 ve 1058. H.S. sayılı) yazımız arz edilmiştir . 

Vilayet makamı, bu belde başkanlıklarına ko
nunun ehemmiyetinden bahis ederek vakit kay
be tmeden itfaiye teşkilatlarını kurmala rını du
yurmuştur. 

Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen 
bu belde belediye lerinde h er hangi bir çalışma 
tesbit edilmemiş, bazıları ise Müdürlüğümüze 
müracat ederek, bizden hibe olarak araç, bazıları
da hem araç, hemde personel talebinde bulun
muşlardır. 

Bu kuruluşlara yardımcı olmamız bu günkü 
şartlarda mümkün değildir. 

Bu nedenle, bu belde belediyelerinin ve itfaiye 
teşkilatı olmayan diğer belediyelerin, bir an evvel 
itfaiye kuruluşlarını kurmalarını hem birinci 
d erecede gör evleri, hemde vatandaşlarımızın 
yanmadan dolayı ölümlerine sebep oluıunaması 
bakımından çok zorunlu görmekteyiz. 

Felaket geldikten sonra değil, gelmeden tedbir 
alınmalıdır. 

Tüm insanlığa yangınsız günler dileriz. 
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DENiZ YANGINLARI ve BOGAZLAR 

Doç. Dr. M . ~uhittin so.CuKoÇ:ı.u 
Yıldtz Teknik Universitesi Oğretim Uyesi 

ÔZET 
Boğazlarla ilgili MONTRÔ Sözleş11ıesi' ııiıı iııızalaıı

rlığı 1936 yılıııdaıı bu )jnllfl şartlar ve iı11ka11/ar brışdönrlil
riicii bir lıızla değiştiğı Jıalde, lınla ay111 Sözleşı11e'ni11 ilgi
li maddeleri krıynak gösterilerek eli kolıı bağlı felaket bek
lemek 11e kadar isabetli olabilir. Dllnyada iter yıl binlerce 
yeni kimynsrıl maddeler üretilmekte ve bu maddeler deni
zaşırı ülkelere Deniz Yollnrı vasıtasıyla transfer edilmek
tedir. 811 taşıı11acılıkta en bilyük yiikil lıiç şüphesiz ki Bo
ğazlar Bölgesi çek111ektedir. 

Boğazfar Bölgesi'ııden trıkriben 60- 70 i//keııiıı ticnri 
gemileri geçmektedir. Bu btilgeııin e11111iyet ve güvenliği 
bizim krıdrır taraf ülkeleri de ilgilendirmektedir. A ltmış 
yıllık istatistiki veriler değerlendirerek aklın ve bilimin 
ışığmda yeııi bir felakete meydan bırnknıada11 gerçekçi biı' 
çözüm iiretflıııeli ve derlıal ııyg11/amrıyrı ko11ııl111a/ıdır. 

ı. GiRiŞ 
Tstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakka le 

Boğazından oluşa n su yolu, dünyanın en yoğun ve 
kaza ihtima li en yüksek uluslararası deniz trafiğine 
geçiş imkanı sağlayan, Avrufa ile Asya kıtalarını 
Oirbirinden ayıran, Karadeniz i Akdenizc birleştiren 
"Türkiye'nin doğal ve tek" su yoludur. 

Karadeniz'den Ege Denizi' ne kadar uzanan 164 
d ertizmili (304 km) uzunluğunda ve Türkiye'nin ka
rasuları içerisinde bulunan bu su yolu geçiş yar.an 
gemiler için tabii ve sun'i pekçok zorluk ve tehlıke
fer ~çermektedir. 

Istanbul Boğazı'nda; Yeniköy, Aşiyan, Kandill i, 
Kanlıca, Çanakkale Boğazı' nda; Nara ve Kilitbahir 
burunlarında 80 dereceye varan ve gemilerin 12- 13 
kere rota değiştirmelerine sebebiyet veren keskin 
dönüşlü burun ve koylar, 700 m'ye kadar daralan ve 
oldukça sığlaşan geçıtler, 7 mile kadar çıkan güney 
yönlü üst ana akıntı, Karadeniz' in tüm suyunu en az 
7 yılda bir kere değiştiren ve üst ana akıntıya ters 
yünde (kuzeye) akan alt akıntı, koylarda ol uşan ve 
üst ana akıntıya ters yönde olan anafor akıntıları, 
güneyden esen rÜZ$arlar ile oluşan ve üst ana akın
tının ters yöne dönLiş yaptığı ve sadece bu bölgeye 
mahs1..ıs Orkoz akıntısı, girda plar, aynalar, bilhassa 
bahar ve kış aylarında oluşa n ve denizcilerin korku
lu rüyaları ola n, ani ve kesif sisler ile kar ve tipiler 
tabii zorluklara örnek gösterilebilir. 

Sun' i (yapay) zorluklara ise; Asma köprüler, 
yüksek gerilim havai nakil hatları, deniz d ibi telefon 
kabloları ve şehir suyu nakil boruları ile ana trafiğe 
aykırı ve iki sahil aras ında günde 2000 civarınaa 
karşılıklı sefer yaparak bir milyon insan ve onbeşbi
nc yakın aracın taşındığı yoğun yerel deniz trafiği , 
olta balıkçıları, tenezzüh teknelen, yemekli gezi te"k
neleri ve en önemlisi boğaz geçiş tecrübesi olmayan 
ve kılavı.ız almayan gemi kaptanları örnek teşkil et-
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mektedir. 
Bu su yolunda yukarıda arzedilen tabii ve sun'i 

zorluk ve bunların doğurduğu tehlikeler nedeniyle 
son 50 yı l içerisinde meydana gelen SOO'e yakın de
niz kazasında yüzlerce yerli ve yabancı denizci ha
yatını kaybetmiş, birçok gemi yanmış veya batmış, 
birçok yalı hasa r görmüş veya yanıp yık ı[mı~, çevre 
(hava ve d eniz) kirliliği nedenıyle şarkı ve tilmlere 
konu olan bu güzelim bölge yaşanmaz hale gelmiş
tir[l ] . 

2. TEHLİKENİN BOYUTLARI 
Son ytllarda bu su yolundan geçiş yapmakta olan 

uluslararası deniz trafiğinde ve gemı boyutlarında 
görülen artışlar yanında , taşınan tehlikeli yüklerin 
çeşitliliğinde ve miktarlarında meydana gelen arhş· 
lar, artık düşünce sınırlarını zorlayan boyutlara 
ulaşmıştır. Son 6 yıl içinde, lOO'e yakın deniz kazası 
meyd ana gelmiş ve sonuçla rı felakete çok yaklaş
mıştır. 

Yunan bayraklı Evri yali isimli kuru yük gemisi 
ile çarpışarak (1979) batan; 41 d enizcirun ölümüne, 
on binlerce ton ham petrolün yanmasına ve çevreyi 
kirletmesine neden olan ve 90.000 ton ham petrol 
yükü taşıyan Romeı1 bayraklı "Independenta" isimli 
tanker ve 28 deni zcinin ölümüne, 15.000 ton ham 
petrolün yanarak çevreyi kirletmesine ve gemilerin 
yanarak hurda olmasına neden olan ve 98.600 ton 
hrım J?etrol yükü taşıyan Güney Kıbrıs bayraklı Nas
s ia isımli tanker ile çarpışan Güney Kıbrıs bayrakl ı 
"Shipbroker" isimli dökme yük gemisi (1994) kaza
ları, çarpıcı birer örnektir .. 

Bu deniz kazalarında, Jstanbul ve Çanakkale Bo
ğazları ve şehirleri ile i nsanları korkulu anlar yaşa
mış, şehrin kazalara yakın yerleri panik halinde bo
şa ltılmış, 3000 yıllık tarihin ıçinden süzülüp f5elen ve 
çok görkemli kültürel ve tarihi miras ile eşsız doğa
ya sahip açtk bir müze ve koruma altına alınmış b ir 
çlüııya kenti olan, 12 milyonu aşan insanın yaşadığı 
Tstanbul ile, Çanakkale Şehirleri yanıp kül olmaktan 
şans eseri kurtulmuştur. 
Yılda 50.000' in çok üzerinde çeşitli tip ve boyut· 

larda gem inin geçiş r,aptığı bu su yolunda "Potansi
yel tehlike" çok. büyLik boyutlardadır. Düşünülebile
cek tüm güvenlik tedbirleri alınsa dahi Türk Boğaz
ları' ndan yanıcı, parlax ıcı ve patlay ıcı, kimyasal, 
nükleer ve benzeri tchlıkeli yükleri taşıyan gemile
rin ve bu yoğun de11iz trafiğınin geçişi devam ettiği 
sürece, ''Bu bölgenin riskini idrak etmeden gelen de
nizciler in haya tları, bölgedeki tüm canlıların yaşa
mı, kültürel ve tarihi değerler ile eşsiz doğa güzel
likleri büyük felaketler ile karşı karşıya k almaya 
mahkumdur. Bütün bunlara ilaveten, son zamanlar· 
da gündeme gelen Azeri petro.llerinin de Karade- -ı 
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niz'e akıtılarak tankerlerle Boğazlardan taşınmasını 
ilave ederseniz tehlikenin boyutları daha da büyü
yecektir. Tüm bunlara gerçekçi çözümler bulunmaz 
ve sür'atle uygulamaya konulmazsa, istenmese de 
bir gün büyük bir felaket gerçekleşecektir. Olası bir 
felaket ile kaybolacak canlı ve cansız değerlerin geri 
gelmesi ve yaşadığımız doğa harikası çevrenin eski 
r1aline dönmesi mümkün olmayacaktır. 

Her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığı Ameri
ka'nın Mississippi Nehri'ndeki New Orleans lima
nında kontroldeı1 çıkarak rıhtıma çarpan ve rıhtım
daki otel ve insanların zarar gÇ>rmesine neden olan, 
Liberya bayraklı "Bright Field '' isimli dökme yük 
gemisi (1996) kazası, bir örnek olarak karşımızda
aır[2]. 

Öncelikle; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve 
Çanakkale Boğazı'ndan oluşan su yolunu kendi tica
retleri için kuTlanan ulusların, tehlikeli yüklerin bu 
su yolundan taşınmasını daha da arttırmaları yerine, 
belli bir zaman takvimi içinde giderek azaltmalarını 
ve tehlikeli yükleri daha tehlikesiz ve güvenli yollar
dan taşıtma1anm ve diğer çağdaş güvenlik tedbirle
rinin alınmasını sağlamaya ça1ışalım. Her türlü ticari 
ve siyasi düşünce ve kaygılardan bağımsız, sadece; 
denizcilerin, bu bölgede yaşayan insanların, diğer 
canlıların, doğal, kültürel ve tarihi değerler ile çev
renin J<orunr~ası.içi.n yar.çlımcı olalım[21. 

3. IST ATlSTIKI DEGERLER 
1995 Yılında: İstanbul Boğazı'ndan ortalama ola

rak s ündc 128, ayda 3909, toplam olarak ise 46914 
gemı geçi ş yapmıştır. Bu gemilerden 24396 adedi (% 
52'si) ~ransıt geçiş yapmış olup 22518 ad.edi Marma
ra ve Istanbul Limanları'na uğramıştır. Istanbu1 Bo
ğazı'ndan geçiş yaP.an gemilerin 6504 adedi (% 13'ü) 
150 m ' d en büyuk, 40684 adedi (% 87'si) 500 
GRT'nun üzerinde gemilerdir. 500 GRT'nun üzerin
deki gemilerden ortalama günde 49, ayda 1480 ade
di kılavuz almJştır[3] . 

Çanakkale Boğazından ise aynı dönemde; ortala
ma olarak günde 97, ayda 2955, toplam 35460 gemi 
geçiş yapmış, bu gemilerden 23268. adedi transit ge
çiş yap~ 12192 adedi Marmara ve ls tanbul Limarila
rı'na uğramıştır . Çanakkale Boğazı'ndan &eçen ge
milerin 8174 adedi(% 23'ü) 150 m'den büytik, 31663 
ad edi (% 89'u) 500 GRT'nun üzerinde gemilerdir. 
500 GRT'nun üzerindeki gemilerden ortalama gün
de 23, ayda 691 ad,edi kılavuz almıştırl3] . 

1996 Yılında: Jstanbul Bo~azı'ndan; günde orta
lama 139, ayda 4162 olmak iızere bir yıl içerisinde 
toplam 49952 gemi geçiş yapmıştır. Bu gemilerden 
23761' i (% 48' i) transıt geçış yapmış, 26191 adedi (% 
52'si) ise Marmara ve fstanbul Limanları'na gitmiş
tir. Bu gemilerin 44789 adedi(% 89'u) 500 GRT'nin 
üzerinde olup bunlardan günde ortalama 56 adedi 
(56/122= 0.46, % 46'sı) kılavuz Kaptan almıştır. Bun
ların 18879'u Türk bayraklı olup 1371 adedi kılavuz 
almıştır . Bu gemilerin 7236 adedi (% 14' ü) 150 
m'den büyük gemilerdir[4]. 

Çanakkale 13oğazından; günde ortalama 97, ayda 
3016 olmak ü zere yıllık toplam 36198 gemi ~eçiş 
yapmıştır. Bu gemilerin 24061'i (% 66'sı) trans.ıt ge
çiş yapmış, 12137 adedi (% 34'ü) Marmara ve Istan
bul Limanları'na uğramıştır . Çanakkale Boğazından 
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geçen gemilerin 8304 adedi (% 23'ü) 150 m'den bü
yük olup, 34789 adedi (% 96'sı) 500 GRT'nun üzerin
dedir. 500 GRT'nun üzerindeki gemilerden günde 
28 adedi (28/ 95 = 0.29, % 29'u) kılavuz a1mıştır[4]. 

1996 yılında kılavuz a lan 20317 gemiden 
17459'una kılavuz çıkmış, 2858 adedine ise kılavuz 
gemiye çıkmadan çıkmış gibi BILL imza lanmıştır. 
Istanbul B~z.ından BILL imzalatılarak yaptırılan 
geçişlerde <;ELIKTRANS gemisinin battığı kazadan 
(6 Kasım 1996' dan) itibaren büyük bir azalma ol
muştur[4) . 

1995 Yılının Ocak ayında 1155 olan kılavuz talep 
sayısı her ay düzenli bir şekilde ar~arak, 1996 yılında 
aylık 1990 adede yükselmiştir. TDI'nin kılavuz sayı
sı artan bu talebi karşılayama<,iığından kılavuz çık
mış gibi ~österilerek fatura (BILL) imzalatılması ci
het.ine gıdilmiş, 6 Kasım 1996'da bu uysulama 
TDI'ce .Kaldırılıp kılavuz talep eden her gemıye kıla
vuz çıkması kurah getirilince, kılavuz yetersizliği 
daha net bir şekilde gözler önüne serilmiştir. Bu ne
denle gemi beklemelirinde meydana gelen arhşlar 
büxük dikkat çekmiştir[4). 

BilindiŞi gibi, Tüzük gereği tüm yabancı bayraklı 
gemiler içın SP-1 raporu vermek mecburi, kılavuz 
Kaptan alma ise ihtiyaridir[5). Buna göre 1996 yılın
da "kılavuz KaEtan aln)a ve SP-1 _raporu verme duru
mu incelendığind e; Istanbul Bogazı'nda kılavuz 
Kaptan alma oranı % 41, SP-1 raporu verme oranı % 
26, Çanakkale Boğazı'nda ise kilavuz Kaptan alma 
oram % 28, SP-1 raporu verme oram % 37 dir[4]. 

Türkiye'ce Boğazlar'dan geçiş yaP.an Türk gemi
leri'ne sadece 150 m'den büyük gemiler için kılavuz 
Kaptan alma mecburiyeti getirilriıiş olup, bu büyük
lükteki Türk bayraklı gemilerde kılavuz Kaptan al
ma oranı % 100 dür[4]. 

İstatistiki bilgilerin ve deneyimlerin ortaya koy
duğu önemli bir hus us ise; Türk Boğazfarı ' nın 
tek7 çift yönlü seçici olarak kapanmasını gerektiren 
250 m'den büyük tanker, 300 m'den büyük her türlü 
gemi, Yeni Trafik Düzenlemesi"ne uydu~unda ve 
Eıoğaz girişlerine hava aydınlanırken geldiginde, de
niz/hava şartla rı müsaıtse çok büyuk bir nisbctte 
geldiği gün boğaz geçişi yapabildi~i hususudur. 

Yeni Trafik Düzenlemesi hükümlerine uyma ve . 
güvenliğe verilen önem arttıkça "Türk Boğazla
rı"ndaki geçişlerin daha planlı, süratli ve emniyetli 
olacağı, vaki şikayetlerin azalacağı ista tistiki verile
rin ifadesi olarak değerlendirilmel<tedir(4). 

31.7.1936 tarih 3ll56 sa~ılı MONTRÖ mukavele
namesinin tasdikine dair kanun' un 2. Maddesi; Türk 
Boğazları"ndan geçecek Ticaret Gemileri için me
murlara isimlerini, tabiiyetlerini, tonajlarını, gide
cekleri yeri ve nereden geldiklerini bildirme mecbu
ri yeti getiriyor ve Kılavuzluk ve römorkaj hizmetle-
rini ihtiyari bırakıyor(?] . . . . . 

4. BOGAZLAR BOLGESI DENiZ TRAFIGl 
Türk Boğazları Bölgesi' ndeki yoğun ve riskli de

niz trafiği yulara göre artarak devam etmektedir. Bu 
doğrultuda çevrenin ve gemilerin can ve mal güven
liğınin sağlanması için ciddi ve yeterli önlemlerin 
alınmasının kaçınılmaz bir gerçek oldu~ ortadadır. 

Montrö Sözleşmesi' nin varlığını dtişünerek ge
milerin ve çevrenin can ve mal varlığını güvence al-



tına alacak bu tedbirlerin alınması için tartışma aç
mak dahi zaman kaybetmektir. Montrö'nün siyasi 
Y.önü bu konumuzun dışındadır. Bizi teknik yönleri 
ılgi lendirmektedir. O günlerin deniz trafiği ve de
ğerleri incelendiğinde, yeterli birçok emniyet tedbi
rinin a lınmış olduğu görülmektedir. Bunlar aşağıda
ki şekilde sıral ;ına6ilirl2,5]: 

a. Türk Boğazları Bölsesi'ndeki gemilerin emni
yetle seyredebilmeleri içın sahil fenerle ri ve deniz 
şamandıralarının tesisi ve muhafazası, . 

b. Türk Boğazları Bölgesi' nde, bilhassa Istanbul 
Boğazı Kuzey ""{Karadeniz) girişinde meydana gele
bilecek deniz kazalarına karşı can emniyetinin sağ
Jar\ması için Tahlisiye Teşkila tı tesisi, 

c. Türk Boğazla rı Bölgesi'nden geçecek gemiler
de meydana gelebilecek sağlık sorunlarına müdaha
le edilmesi ve çözüm getirilebilmesi için, sağlık üni
telerinin tesisi, 

d. Yine bu böl~edeki gemilerin emniyetle sexre
debilmeleri için guvenlik unsuru oluştı..ıran ve ıhti
yaç halinde ve istendiğinde hizmet vermek üzere kı
lavuzluk teşkilatının kurulması öngörülmüş, fakat 
kılavuz Kaptan ahp almamak serbest bırakılmıştır. 

1936 senesi için yeterli görülen ve uygulamaya 
konulmuş olan bu tedbirlerden bilhassa kılavuzluk 
hizmetleri için düşünülenler 1997 senesi konum ve 
şartları için yeterli de~ildir. Yukarıda arzedilen ista
tis tiklerden de görüldıiğü gibi Türk Boğazları Bölge
si' ndeki gemi trafiği her geçen gün si.iratle artmakta 
olup, geçen gemilerin tonajları ve boyutları da bü- -
yüyerek nerede ise bilhassa lstanbul Bo$azı'nın bazı 
yerlerine sürünerek geçebilecek derinlige ve boyu,ta 
ulaşmıştır. 

Bunla rdan; KANCHEN YUNCA 332.4 m. boy, 
21.6 m. draft, 276.744 Dwt., AGlP LAZIE 349.0 m. 
boy, 18.4 m. draft, 254.659 Dwt' luk, yükü ham petrol 
ola n tankerle r örnek olarak verilebi lı r. Bunlara ilave
ten petrol türevleri, sıvıl aştırılmış petrol gazı (LPG), 
sıvılaştırılmış doğa l gaz (LNG), sıvılaştırıTmış a mon
yak ve çeşi tli kimyasal sıvı lar taşıyan tankerler her 
gi.in Boğazlar Bölgesi' nden geçip gıtmektedi r. Bu tür 
teh li ke fı yü k taşıya n tanke rlerin sebep olacağı b ir 
deniz kazası somıcu meydmıa gelebilecek tehlikeleri 
ve zararla rı düşünmek dahi insamı ürperti vermek
tedirl2l. 

Ti.irk Boğazları Bölgcsi'ndeki tran:.-ı it ve yerel (iki 
sa hil arası yo p ılan) dcni:ı, trafiği her geçen gün artış 
göste rmekted ir. 1992 senesi başlarmda ortnla m a 
günde 80, yı lda 30 bin 17emi civa rında olan tra nsit 
gemi trafiğ ı bugün SSCU nin küçük Cuınhııriyet'lere 
ayrılması ve her 1.ımhuriyct' iıı kend i licaretın i ken
d i gemileri ile yapma düşüncesi sonucunda ortala
ma günde 150, y ı1da 50 bin gemiye erişmiş bu lun
maktadır. 1991 yı l ı bcışında ortalama 6i.indl' 30 gemi
ye kılavuzluk hızmcti verilirken bu~irn 80 - 90 ~cın i
ye kılavu.zl~ı k hi zmeti veri lmektedir. Bu. dcgcrlı::r 
önümüzdekı y ıllarda dah.ı d;ı ;ırt.K.ıktır. Tum gt'ını
lerc kılavuzluk hi:nnctlerinin vcrilııwsi sagl.ıııdıgın
da ise bu rakamla r uçe ı...,,tl.11Mc.1klır . 

Ren ve Tuıı.ı nchirkrinin ktın.ıllM ile bıril",.tıril
nıesi sonucu Kuıcy Dcniıi K.ır,tdl'nit'~· b.ığl.ııınıı~ 
bulunmaktadır. J 921 yılınd.ı ilk ol.ır.lk glındl'tnl' ~L'
tiri len Vl' Alman}'a'nın bın yıllık ruy.ısı ol,ııı Rl•n-
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Main-Tuna kanalı projesi 71 yılda gerçekleştirilmiş 
ve 25 Eyli.i l 1992 tarihinde resmen açılmış bulun
maktadır. Bu proje ile Hollanda'ıun Amsterdam Li
maıundan yola çıkan bir geminin nehirler ve kanal
la r vasLtası ile Almanya, Avusturya, Macaristan, Yu
goslavya, Bulgaristan ve Romanya topraklarından 
geçerek Romanya'nın Köstence Limanı' na erişmesi 
ve dolayısı ile Karadeniz'e açılması imkanı doğmuş
tur. Bilhassa küçük tonajlı gemilerin kullaıufacağı 
bu su yolu sayesinde Türk Boğazlan Bölgcsi' ııde de 
küçük tonaj l ı gemi trafiğinde artış olacağı aşikar
dır[2]. 

Mevcut ve istikbaldeki transit trafik yanında li
man içi düzenli yolcu tra fiği, dolmuş motqrları trafi
ğ i , demir ve ba$lama yerlerine iniş çıkış trafiği sonu
cu h·ansit trafige aykm ortalama günde iki 6ine ya
kın sefer yapılmaktadır. Ayrıca gezinti ve spor tek
neleri, balıkçı tekneleri de b ir risk unsuru olarak 
karşımızdadır. 

Buraya kadar açıklanan nedenler dolayısıyla ar
hk 1936 senesi şartları ve değerleri tamamen değiş
miş olduğundan vakit geçirm.eksizin köklü ve radi
kal çözümler üretilmelid ir. lşin tartışarak zama n 
kaybetmeye dahi talıammulü kalmamıştır. Zfra, bu 
bölged e hemen hemen ayda iki kere meydana gelen 
deniz kaza ları aci l önlem gcreksiniminın en büyük 
delilidir. Acil çözüm için daha nasıl bir felaketin ve 
facianın yaşanması beklenmektedir. Bu kadar kap
samlı bir ticaret yolunun güvenlik ve emniyeti bizim 
kadar bu yolu kullaıunak mecburiyetinde olan taraf
ları da yakından ilgilendirmektedir. Bu yolun büyük 
bir faciayla günlerce tra fiğe kapatılması 60- 70 ülke
nin ticarı faal iyetini olumsuz yonde etkiyecektir. 

1952- 1992 yılla rı anısında meydana ı?elen 444 
deniz kazasından 332'si lstanbul Boğazı bblgesinde, 
31 'i Marmara denizi bölgesinde, 81 adedi ise Ça
nakkale Boğazı bölge~inde vuku bulmuştı..ı r . Bu böl
gede en çol< kazanın lstanbul BOoğazında meydana 
gelmiş olması bir rastlantı d eğ i ldir. Buranın Türk 
Boğazları bölgeııi içerisinde en riskli ve kritik bölge 
olmasındandır. lstanbı.ıl Boğazı bölgesinde; 1989 yı
lında 15, 1990 yılında 38, 1991 yılınaa 56, 1992 yılın
da ise 37 deniz kazası meydana gelmiştir . Bu bölge
de son 15 yıl da 1.5.1982- 30.4.1997 arası meydana 
gelen 207 kazanm envanteri incelendiğinde bunların 
fstanbu l. Bo~azı kuzey giı-işi, Ycııiköy, Kand illi böl
gesi ve l sta ıibul Boğazı güney girişinde yoğunlaştığı 
gözlenmektedir. 

Sebepleri araştırı ldığında ise ana etken olarak: 
a. Tüm gemilerin kılavuz kafta n almamaları, 
b. lstaııbul Bo&azı'ııın.doğa (morfolojik), üst, alt 

ve ters ;ıkıntı (oşınografık) ve meteorolojik yapısı
nın doğurduğu kaz<ı lar. 

c. Mevcut trafik düzeninin ve geçen gemilerin 
tekn ik yönden yeterince denellencmemesi 

d. Gemi ~aytaıı larının kurnl ve maııc~ra hatası 
va~n:aları , s_ı bı husu~lcır b.aşta gelmektedir. 

1 urk Boğaıl~rı Bolgesındeki deniz trafiğinin tek 
v.c etken g.uvcnlık unsunı olan kılavuzluk füzrnetlc
rının gcn~ı kaptan.larının i steğine tabi oldu$u için 
tunı gı.:ımılt•rc verılememesi, başka bir deyışle bu 
bolgl•dcıı ge~·c>n gcmilcriı_ı tanı~m ının kılavuz kap
t.m ,ı!mam.ıları hem denız trafığinin denetleneme-
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mesine sebep olmakta ve hem de kazaların artması
na sebep olmaktadır. 

Son 204 kaza incelendiğinde: 193 kazad a hiçbir 
gemide kılavıız kapta n olrnadığı,1 0 kazad a bir ge
mide kılavuz kaptan olduğu ve sadece ·l kazada 11er 
iki $emide de kıla vuz kaptan bulunduğu, bu kaza
mn ıki geminin birbirine sürtünmesiyle atlatıldığı ve 
herhangi bir can ve mal kaybına ned en olmadığı gö
rülmüştür[4]. 

Yukarıdaki değerlerıdirıneler ışığında; kılavuz
luk hizmetlerinin önemini ve kılavuz kaptan bu
lundurmasının gerek şart olduğu, diğer tedbirle
rin ise yeter şartlar niteliğinde sadece yardımcı un
surlar olarak değerlendirilebileceği aşikar olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Yaşana n bu denli .ibre t ve dehşet verici olaylara 
rcığmen 1936 yılı şartlarına göre hazırlanmış ve im
zalanınış bulunan MoıHrö Sözleşmesi'nin arkasına 
sığınmak hiçbir akıl ve mantıkla bağdaşmaz . Bu 
noktada Montrö'nün ruhuna dokunmadan, ha tta is
mind en dahi bahsetmeden gemilerin ve çevrenin 
can ve mal güvenliğine yönelik tehditle ri berta raf e t
mek içiJı bir dizi önlem pakedini uygulamaya koy
mak hem biziırı, hem de ta raf ülkelerin meııfaatle
riyle çakışık olaccıktır. Tarafl arm bundan kaçması ve 
1936 Montrö anlaşmasına sığınmaları düşünülemez. 
Zaten bu durumun böyle devam etmesi kendilerinin 
de menfaatlerine değildir. Ticaret yollarının emniyet 
ve güvenliği serbes t ticaret ve rekabetin birinci şartı
dır. BLı kazaların uçan kuştan yüzen ba lığa kad ar 
çevreye verdiği kal ıcı zararla rı ise h içbir ı.nazere tle 
geçiştiril emez. 

Zira Montrö Sözlcşmesi'nden sonra imznlanan 
birçok UlLı s l a ra ras ı Denizcilik antlaşmala rında, ge
milerin ve çevrenin can ve ma l güvenliğine yönelik 
bazı önlemlerin a lınmas ı ve bu önlemlerin ulusal 
o to ritele rce ta tbik ed ilmesi tüm ulusla r tarafınd a n 
kabul edilmişken, dünyanın en riskli ve tehlikeli su 
ha ttı olan Türk Boğazları Bölgesi için hala 1936 şart
l arına göre imzalanmış bulunan Montrö Sö'.ı:leşrne
si'nin yeniden gözd en geçirilerek yeni şartl ara adap
tasyonunun sağlanmasını is temem ek büyük hata
dırl2 1 . Bu göz göre göre bu bölgedeki kaza ve ynn
gınlara seyirci kalınal< a nlamın.~ gelir. 

5. ALINMAS1 GEREKEN ONLEMLER 
Şu aşamada alınması gerekli ted birleri şöyle sıra

lamak mümkündür[2): 
1. Türk Boğazları Bölgesi' nde d eniz trafi~inin 

güvenlik içinde hızlı ve başarılı işl etilebilmesı için 
lıluslara rası denizci lik kura lla rı doğrultusunda uy
gulamaya konulan Yeni Trafik Düzcni'nin aksnyan 
yönleri süra tle düzeltilmelidir. 

2. Deniz tra fiği güvenliğinin sağlanmasında en 
önemli ve e tken unsur olan kılavuzluk hizmetleri 
yaygınlaştırılmalı ve bu hizmetler ile ilgili çağdaş alt 
yapı yatınınJcırı gerçek leştirilmelidir. 

3. Bu düzen içinde seyredecek gemilerin , tüm 
önlemlere rcığmen herhangi bir sebep ten mcydnmı 
getilebilecekleri kazalara en kısa zamanda yetişerek 
zara rlarını en alt d üzeye indirebilecek aşağıdaki ted
birler alınmalıdırl 2). 

a. Gücü ve manevra kabiliyet~ yüksek, emre ha
zır romorkörler için Büyükdere, Tstinye ve Karaköy 
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istasyonla rı kurulmalıdır. 
b. Bu bö lgeden geçen gem ilerin taşıdıkları tehli· 

keli yüklerin çevreye vereceği zararlara karşı (Bari~ 
yerler, yarıgm söndürücüler, çevre kirliliğini önleyi
ci ekipman vs. gibi) tedbirler alınma l ı ve imkanlar 
sağlaı}malıdır. 

c. Ilgili denb;;cilik kuruluşlarının temsilcilerinden 
oluşan b ir "Acil Durum Teknik Konseyi" oluşturul
malı ve tüm imkanlar bu kuruluşun emrine verilme
lidir. 

d. Acil Durum Teknik Konseyi emrind e görev 
yapacak, deniz kazaları konusunda özel eğitim gör
muş "Acil Dmum Müdahale Ekipleri" oluştıın.ılmalı 
ve bu ekipler tüm boğazlan kontrol altında tutacak 
şekilde konuşlandırılmamlıdır. . 

e. Yan ıcı sıvı madde yangınlannda Istanbul Bo
ğazı'nın tüm koylarının girişini kapatabilecek bari
yer si~temi kurulmalı, 

f . Ista nbul Bo~azı sahil şeridinde (Karaköy ve 
Büyükdere'de) Büyükşehir Belediyesi Itfaiyesi i.le 
koordine çalışabilecek bir Boğazlar Bölgesi Deniz it
fa iye Teşki l atı kunılınalıdır. 

4. Türk Boğazları Bölgesi' nden masum geçiş ya
pabileceğinden şüphe edilen gemilerin (teknik ye
terlil ikleri is tenilen düzeyd e olmayanların) geçişıne 
müsaade edilmemeli, otoritenin gerek li gördüğü 
emniyetli geçişlere müsaade edilmel i, 

s. Bı.ı bölgeye giriş yapacak gemilerin s intine çı
kış valfları bölged en çıkıncaya kadar mühürlü bu
lundurulmalı, 

6. Öncelikle altyaeısı oluşturulmak şartıyla bLı 
bölged eki d eniz trafigini d enetleyebilecek iletişim 
ağı ve radar ağı sistemı tesis edilmeli, 

7. Bu bölgeden geçecek gemilerden çevre kirliliğ i 
ile can ve ma l güvenliği için özel sigorta garantisi is
tenmeli, bu sigorta değerleri ülkemiz otoritelerince 
tespit edilmelid ir. 

8. Tüm bu tedbirlere rağmen, kılavuz kap tan a l
maksızın bu bölgeden geçmeye teşebbüs eden ve bir 
deni& kazasına sebep olan geırıi kaptanlarının ve ge
milerin fişlenerek bir sonraki geçi şlerine kesinlikle 
müsaade edilmemelidir. 

6. SONUÇ 
Buraya kada r açıkça görüldüğü gibi, dünyanın 

en riskli ve tehlikeli su yolu olan Boğazlar Bölgesi 
her geçen gün d aha büyük tehlikelere, hatta ondaıı 
da öte facialara d avetiye çıkaracak bir konuma gel
m ekted ir. Burası sulh döneminde bir ticare t yolu
d ur. Ticaret yolun un güvenlik ve emniyeti is tikra r 
açısından herşeyden önemlidir, ve bunun da bir fa
turası olduğu tabiidir. 

MONTRÖ Sözleşınes i ' ni11 iınza landlğ ı 1936 yı
lından bu yana 60 seııe geçmiştir. Bilim ve teknoloji
nin sür'atle gelişti~i, bu gelişmelerin bırakın yılla rı, 
aylara endekslendıgi bir bilgi çağında mevcut şartla
rın devasa boyutlara yükselô.iği bir ortamda "Ne ya
palım, biz uluslararası taahlıütlerimize sad1kız" 
demek kin:ıseyi kurtarmaz. Hiç kimseye b ir fayda da 
getirmez. Onemli olan yeni şartlara göre, gerçekçi ve 
uygulanab.ilir çözüm üretmektir. 

Elbette ki sulh ortaıin içerisinde hatta harp esna
sında dahi belli şartlarda, bu yolun açık tutulması, 
emniyet ve güvenliği nin sağlanması m ecburiyeti 



vardır. Bunun değişen şartlara göre belli bir faturası 
ortaya çıkıyorsa, 'bunu bu yoldan kazanç elde eden 
ülkelere fatura etmek, hatta buradan gelir ve kazanç 
elde e tmek hakkı da olmalı, hatta bütün bunlara 
rağmen gerçekçi çözüm üretilemiyor, hizmetler ak
sıyor ise cezai müeyyidesi de olmalıdır. 

Bir kişinin şahsi hatası yüzünden bu yol günlerce 
kapalı kalabiliyor ve taraf ülkelerin tican taanhütleri 
aksıyor, bir takım tazminatlar söz konusu olabiliyor
sa, hele bu yolun alternatifi yok veya çok pahalı olu
yorsa, taraflar bu yolun emniyet ve güvenliği için 
her türlü fedakarlıga hazır demektir. 
Altmış yıll ık gelişim ve deği~iıni istatistiki değer

lerle ortaya koyarak, bilimsel bır yaklaşımla taraflar 
masaya davet edildiğind e, teklif ve temenniler ken
diliğinden ortaya konacaktır. Bunun faturası yılda 
geçen 50- 60 bin geminin taşıdığı milyonlarca ton 
navlun başına oranland1ğ111da kuruş (cent) mesabe
sinde kalı r. Hatta bu fatura sigor t~ piriınlerindeki 
tenzilatla dahi absorbe edilebilir. Istikrar, emniyet 
ve güvenliğin sağladı~ı ticari avantaj ve rekabet gü
cü ıse madalyonun öbür tarafıdır. 
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Alınacak blt emniyet tedbirleri ve kurulacak sis

tem, Türk Bot;azları Bölgesi'nden geçen gemilerin 
doğurabilecekleri kazalara karşı çevrenin can ve mal 
güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirler olacağt 
cihetle, maddi külfetine de geçen gemilerin katkıcfa 
bulunması, gerçekçi ve adil bir çözüm olacaktır. 
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Orman Yangınlarıyla Havada.n Savaş 
Y~~.Doç.Or. Ahmet HAKYEMEZ 
İ.ü.Orman Fakültesi 

ı.GİRİŞ 
Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığı

nı sağlayaı·ak optimaT yararlanmayı elde etmektetir. 
Bu amaca ulaşabilmek için ormanları yalnız usulüne 
Ltygun şekilde yetiştirmek yeterli değildir. Buna para
lel olaxak ormanları çeşitli tehlikelere karşı korumak, 
gerekli önlem leri zamamnda almak ve bu önlemlere 
I<arşın meydana gelecek tehlikelerle savaşa hazır bu
lunmak gere kir. Bu tcl1Pkelerin başındada orman 
r,angınlan gelmektediı·. Ulkemlzde özell ikle Akdeniz 
ı l< liminiıı hakim olduğu yörelerde hemen her yıl çok 
sayıda orman yangını çıkmakta ve bu yangınlar so
nucunda büyük maddi ve manevi zararlar meydana 
gelmektedir. Çıkruı ormmı yangınlarının en az zararla 
atlatılabilmesi için eğitilmiş personel yanında yan
gınla savaşta kullarufaıı söndürme araç ve gereçleri-
niı1 de önemi büyü.ktfu. , 

Son yLllarda orman yaııgınlarıyla savaşta modern 
teknolojiden de yararlanmak amacıyla yangın sön
dürmede yanaın işçil erin in kullanıldığt el a letleri, 
buldozer ve dığer motorlu araçların ya111 sıra uçak ve 
helikopter kullanımına da başlanmLŞ ve yangınların 
söndürülmesinde en etkili yol olan yangma en kısa 
sürede ulaşmada çok önemli mesafeler katedilmiştir. 
Bunun doğal sonucu olarak da yangın adedindeki 
artışa rağmen bir yan~ına düşen yanan ormanlık sa
ha miktarında önemlı azalmalar görülmüştür. 

Yangınlardan büyük zarar gören gelişmiş ülkeler, 
orman yangınlarıyla savaşta uçak ve helikopterleri 
kullanma kta ve bu araçlardan oldukça tatmin edici 
sonuçl ıır almaktadırlar. 
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2. UÇAKLARDA YARALANMA 
Orman yangınlarının, açık alanda ve çabuk yayıl

ma eğliminde oluşu zaman zaman yangınlara ulaşım 
imkanının bulunmayışı, gerek gözetlemede gerekse 
söı1dürme ça lışmalarında havadan müdahaleyi ve 
dolayısıyla uçakları gündeme getirmiştir. Havadan 
müdahale ilk defa 1921 yılında Amerika' da başlamış 
daha sonra 1955 yılma kadar muhtelif kereler tekrar
lanmıştı r. 1955 yılında Amerika ve Kanada havadan 
su ve kimyasal madde atan teknikler geliştirmişler 
ve böylece bu yıldan itibaren uçakla r, orman yan
gınlarında fiilen kullanılmaya bcışl cınmıştır . (TOR
LAKClK, 1989). 

üfkemizde de zaman zaman uçakların havadan 
müdahalede kullcmılınast güııdeme gelm iş ve gös
teri mahiyetiı1de de olso denemeleri yapılmıştı r. An
cak uçakların fiilen orman yangın larında kullanıl
maları 1985 yılında başlamıştır. 

Orman yangınlarının söndürülmesinde uçakların 
görevleri: .. 

a) Gözetleme: Ozellikle kule ve kulubeler tarafın
dan görülemeyen alanlarda ormanı havadan gözetle
me güııdeme gelmekted ir. 1 Javadan gözetleme uçuş 
hızları düşük uçak veya helikopterlerden yararlanı
larak yapılır . Bu yöntemden mevcut olanaklar ora
nında ve özel likle ycıngı nın fazla tehlikeli olduğu 
alanlarda ynrarlanmak gözden uzak tululmamalıcfır. 
Fakat bu araçların sürekli uçuşlarındaki yüksek mcıli
yct dikkate al ınarak bu11lara yangıı) tehlikesine göre 
periyod ik uçuşlar yaplırılmcılıdır. Özellikle rüzgarlı, 
nisbi hava neminin %20 ve daha düşük olduğu gün 
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veya saatlerde keşif söndürme uçakları ile su dolu 
olarak yapılmalıdır. 

b) Transport ve ikal: Yangın söndü rücülerini ve 
gerekli malzen:ıeyi uzak merkezler arasında taşırlar. 
Ka radan transport olanaklarının e lverişsiz olduğu 
alanlarda çıkan yangınları söndürmede bazı ülkeler
de kullarnlan paraşütcüleri yangın alanına bırakma
da da kullanılır. 

c) Söndürme: Uçakların yangınları söndürmek 
için su ve kimyasa l madde atanlarına hava ta nkeri 
denir. Hava tankerinin sıvı halinde ki maddeleri ar
zu edilen yerlcı:c atmak içiıı süra tlc cıçılan kapalı 
büyük del'ola rı vardır. Hava tankerlerinin amacı, 
herhan~i bır yangın aracında olduğu gibi yangının 
söndürtilmesıne yardım ehnek ve korunması zo
runlu değerlere yangmm atlamasma engel olmak
hr. Bu araçların istenen cımaca uygun sıvı a tışlarmı 
yapabilmesi için hız, i'.ükseklik ve uçuş açısının iyi 
ayarlanması gerekir(ÇANAKÇlOGLU, 1993). Hava 
tankerlerinin depolarındaki su veya kimyasal mad
deler, pilotun kontrolündeki bir mekanizma yardı
mıyla açılan a na ka pı ka nalıyla birkaç saniyed e 
yangının arzu edilen kısmına boşalhlır . Büyük de
polu tankerlerde sıvı maddeler deponun bi rçok bö
li.imlerinde saklanabi li r. Böyle durumlarda her bölü
mün ayrı bir açılış mekanizması mevcuttur. Bu du
rum n tışlarının uygulanmasında da ha isabetli hareket 
serbestisi bağlamaktadır. Büyük tankerler gerekli 
kimyasal maadeleri hava Hman laruıdan ve gerekli 
SllY\.I da hem hava limanlarından hemde deniz ve 
göllerden sağlarlar. Su yüzey1ne yakın olarak ve sa
a tte 100-150'km. luzla uçan tanker , 15-40 saniyede 
gerekli suyu özel hortumlarıyla del.'olarına alabil
mektedirler. Küçük tankerlerin kapasıteleri 250-1000 
kg arasındadır. Bunlar genellikle tarımsal alanların 
ilaçlanması nda kullanılan tankerlerd ir. Büyük tan
ke rler 1-200 ton kapasi telidi r(ÇANA KÇlOGLU, 
1993). 

Havadan müdahale oldukça paha lı bir sistem
dir. Bu itibarla öncelikle uçakların yangına müdaha
le edip edemeyeceklerine karar verilmelidi r. Yangın 
anında uçakların hemen kaldırı lması ann prensiptir. 
Ancak karar verirken aşağıdaki sorulara verilecek ce
vaplarda önemlidir. (TORLAKÇlK, 1992). 

1) Yangın potansiyeli nedir? Yani yangının çıktı
ğı saha orman yönünden geniş bir alana haiz mi ? 
Yangın çabuk gelişi r mi ? Büyük alanlara yayılma 
olanağı var mı? Tehlikeli veya kıyqletli bir alan mı? 

2) Yaşam tehdit ediliyor mu? Insan kaybı verme 
ihtimali var mı? Mevcut bir tesis tehlikede mi? 

3) Yer ekipleri yangını güvenli ve çabuk şekilde 
kontrol ed emiyor mu? Mevcut yangına müdahale 
eden veya edecek olan ekipler yangıııı konh·ol ede
mez mi. Arazi ya pısı ve saha itibariyle müdahale 
ekipleri güvenlı çalışamaz nu? Yangın eldeki yer im
kanları ile kısa sürede kontrol altına abnamaz nu? 

4) Yangın mahalline uzaklık, yani uçuş mesafesi 
ekonomik uçuş mesafesi daltilinde mi ? Veya ona ya
kın mı ? 

5) Yangın yeri uçakların m üdahalesine uygun 
mu? Arazi yapısı itibcıriyle uçaklar 30 m ve daha aşa
ğı seviyeye da lış yapabilider mi ? 

6) Görünürlü k, zaman, rüzgar uçmaya elverişli 
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mi? Hava puslu, görüş mesafesi uygw1 mu? Gün ba
tanı yakın nu ? Uçaklar gün batmadan alana döne
bilirler mi ? 

7) Yanan alan ekonomik bir değer ifade ediyor 
mu ? 

Gerekli özelliklere, deneyime ve eğitime sahip 
personelin hava müdahalesindeki rolü büyüktür. Bu 
personelin esasanı pilotlar teşkil etmektedir. Hava
dan müdahalede görev alacak pi lotların özellikle 
dağlık arazide uçabilecek tecrübeye sahip olmaları 
büyük önem taşımaktadır. 

Uçaklar yeni çıkmış yangınları ve büyük yangın
ların önünde veya yanında çıkan küçük yangınları 
söndürebilmektcdir. Fakat şiddetli orman ve funda
lık yangınlarını söndüremezler. Ancak bu tip yan
gınlarda kuvvetli yanan ve yüksek sıcaklık meydana 
getiren kmmların şiddetini azaltarak Söndürücülerin 
çalışmalarını kolaylaştırırlar. Veya yangın önünde 
yanmayan ıslak bir koruınn şeridi yaparak yangının 
buradn durmasını sağlayabilirler . 

Uçaklar şiddetli rüzgarııı olduğu zamanlarda gü
venli sıvı a tışmı yapamazlar(özellikle saatte 45 ki lo
metreden hızlı rüzgarlarda). Ayn ca alçak uçuşun 
güvenceli olmadığı vadi tabanlarında yangmlara 
müdahale oldukça güçtür. Görünürlüğün az olduğu 
gece ve diğer zamanlarda görev yapam azlar(ÇA
NAKÇIOGLU, 1993) 

Büyük can ve mal kayıplarına neden olan or
man yangınlarının halk üzerindek1 etki ve tepkileri 
yaptıkları zararm çok üstünde olmaktadır. Buda is
ter istemez orman yangınlarından her yıl büyük za
rarla ı· gören ülkeleri bu araçlardan yararlaJ1maya it· 
mekte ve bütçelerinde bu araçlar içinde tahsisat ayır
malarına neden olmaktadır. 

3.HELİKOPTERLERDEN YARARLANMA 
Ülkem izde 1988 yılından itibaren orman yangın

l arı ile mü cadelede helikopter kullanılmaya başfan
mıştır . Bu a maçla Ormnn Genel Müdürlüğünce 6 
adet helikopter satın alınmış ve bunlar 1988 yangın 
sezonu nda d evreye girmiştir. (ÇANAKÇCOGLU 
1989) 

Uçaklara göre hareket yeteneği fazla olan ve pa
halı iniş alanların ı gerektirmeyen helikopterlerin or
man yangınlarıyla savaştrı görevleri şunlardır; 

a) Keşif ve gözetleme: Özellikle birinci derece 
yangına hassas bölgeler.in gözetleme kuleleri tarafın
da n görülemeyen kısımlarında nisbi hava neminin % 
25 i ıı altına düştüğü zamanlarda küçük helikopterler· 
le keşif ve gözetleme uçuşu yapılarak çıkan orman 
yangınlaruun erken haber verilmesiyle yangının bü
yümeden kontrol altına alınması mümkündür. 

b) Person el ve malzemelerin taşınması: Yangın
lara müdahale en önemli faktör zamandır. Bir yan
gından ne kadar erken haberdar ol1.1nUl' ve yangına 
ne kadar erken müdahale edilirse yangının kontrol 
altına alınması veya söndüri.ilmesınde başarı yüz
d esi o kadar artar. Yangın haberinin alınması ile 
daha ziyade büyük helikopterlerle teknik personel 
ilk müdahale ekipleri veya hazır kuvvetler s i.iratle 
yangın bölgesine götürülür. Gerekli insan gücü ve 
malzemenin istenilen yerlere ve özellikle yoltın 
bulunmadığı alanlara süra tle taşınmasına olmak 



bakımından helikopteri önemj büyüktür. 
c) Yangın sahasının kontrolu, sevk ve idaresi: 

Helikopterin imkan ve kabiliyetinden istifade edile
rek yangın bölgesinin tümü havadan yangın amiri 
ta rafından kontro l edilebilir ve yerdeki söndürme 
ekipleri kritik böl~elere sevk edilir, yangın ilerleme 
istikametinde tehlıke altında bulunan, etrafları yan
gınla sarılma ihtimali olan söndürme personeli ile 
civarındaki meskun mahal sakinleri erkenden uyan
lrr veya kurtarı lır . 

d) Yaralıların has tahanelere taşınmast: Yangın 
söndürme esnasında çeşitli nedenlerle yaralanan per
sonel oldukla rı yerlerden alınarak en seri ve sağlıklı 
bir şekilde en yakın hastahanelere taşınabilir. 

e ) Yangın söndürme: Helikopter alt tarafına 
monte edilmiş özel kaplar içinde taşıdığ ı su veya 
kimyasal maddeleri (0.5-3.5 ton) özellik le yangın 
önünde veya yanında çıkan küçük yangınlar üzeri 
ne 15-25 m. yükseklikten a tarak söndürülmelerini 
sağlar. Bu tip helikopterlere H elitanker denir (ÇA
NAKÇioGLU, 1983). 

f) Fotoğraf ve video çekimleri: Orman Yangınları 
esnasında veya sonunda yer ça lışmalarına esas ol
mak, yaJ?.ılan hataları görebilmek ve giderici önlem
leri alabıJmek için havadan çekilen fotoğraf veya vi
deo filmleri en iyi eğitim yardımcı malzemesi olmak
tadır. 

Heli kopter ler iniş ve kalkışları için uzun pistlere 
ihtiyaç göstermedikleri, havada sabit bir noktada du
rabıldikleri , ileri geri ve yanlara uçuş yapabildikleri, 
süratlerini çok düşük hızla düşürüp arttırma imkan
ları old uğu için kullanım yerlerine göre bir çok yer
de uçakla ra tercih edilmektedirler. 

Bilindiği gibi orman yangınlarıyla mücadele bir 
tabii afetle savaştır. Bu savaşta sonucu etkiley~n 
en önemli faktör yangına müdahale zaman ıdır. llk 
müdaha le kazand ırılan dakikaların yangındaki 
önemini tarhşmak gereksizdir. Burada helikopterle
rin en önemli fonksiyonu arazi ve yoln tabi olma
dığı için zamana karşı yarışta bize çok şeyler kazan
dırmasıdır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Orman yangınlarıyla havadan savaşta yararlanı

lan uçak ve helikopterlerin satın alınması, persone
lin yetiştirilmesi içiJ1 gerekli eğitim merkezlerinin 
kurulması, uzman eğiticilerin sağlanması, bu araçla
rın bakımlarının temini, uygun pistlerin inşa edil
mesi gibi hususlar dikkate alındığında havadan 
savaşın maliyetinin oldukça yüksek olduğu inkar 
edilemez. Ancak bu yolla kurtarılacak ormanın ma li
yet hesabı yapılamayacağı gibi yeniden ağaç yetiştir
mek için geçecek onlarca yılın bcdelide parasal ola
rak hesaplanamaz. 

Orman yangınları için satın alınacak uçak ve 
helikopterlerin yangınlann d ışınd aki zaman la rda 
tüm ülkeyi ilgilendiren sel, deprem, çığ felaketi.. .v.b. 
tabii afetlerde de kurtarma , tahliye ve ikmal faali
yetlerinde bulunmaları bu araçların önemini daha 
da artırmaktadır. 

Orman yan$.ınlarıyla mücadeled e uçak ve heli
~opter lerin ctkıli olduğu kesinlikle . ispatlanmıştır . 
Ulkemizd e bu araçlarôan yararlanılan bölgelerde 
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son yılla rda ya nan orma nlık a lanların her yıl bir ön
cekind en daha az olması bunun kanıtıdır. Yangının 
sebebi ne olursa olsun bizim görevimiz söndürme iş
leminde havadan mücadele e tmek suretiyle daha 
etkili olmaktı r. 

Uçak ve helikopterlerin kalifiye eleman, mevcut 
a ll yaeı ve iyi bir koordinasyonla yer ekiplerine des
tek sagladıkları ve yardımcı oldukları bir gerçektir. 
Bununla beraber uçak ve helikopterlerin tek başına 
yangın söndürmede başarılı oldukları söylenemez. 

Bu itibarla bu araçlardan yapabileceklerinden faz
lasırn beklemek, onlara güvenipte yerden alınacak 
önlemleri ikinci plana itmek doğru ve yerinde bir 
tedbir olmasa gerektfr. Elbette top yekün yapılan bir 
mücadelede teknolojiJun niJnetleri ola11 uçak ve heli
kopterlerden faydalamlacaktır. Ancak mükemmel ve 
her türlü ihtiyacı karşılanmış bir yer orga nizasyonu 
ile ~!:!raber faydalanılacaktır. Doğrusu budur . 

Ulkenıizde orınan yangınlarır,lıı savaşta daha ba
şarılı olabilmek için uçak ve hehkopterlerin sayıla rı
mn arttırılması gerekmekted ir. Alırken de bu araç
ların yangın söndürmedeki nitelikleri göz önüne 
alınmalıdır. Bugün bizim konumuzda olan Akde
niz ülkelerinin bir çoğunda 5 tonun üzerinde su a la
biJen, su ikmalini deniz yada göld en 15 saniye gibi 
kısa bir sürede suya inerek yapabilen uçaklar mev
cuttur. Bizd e ise kiralanmak suretiyle fakat bunun 
ancak ı /4 ü veya 1 /5 i kadar su alabilen, doldurul
ması uzun zaman ala ı1 ve su ikmali genell ikle .hava
ala ı1ında yapılabilen uçaklar kullanı lmaktadır. Tkına
lini denizden yapan ve 5 tonun üzerinde su alabilen 
ve bu suyu istenen miktarla rda atabilen uçaklar ül
kemizde yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır . Bu tip 
yüksek performanslı uçakların imkanlar ölçüsünde 
r.eterli sayıda alınması veya kiralanması Akdeniz 
ı klim kuşağının yer aldığı ve dolayısıyle orman 
yangınlarının büyük zararlara yol açabileceği ülke
mizde büyük önem taşımaktadır. 

KAYNAKLAR 
1.ÇANAKÇloGLU, H.1989: Orman yangınlarıyla 

havadan savaşın dünü, bugünü ve geleceği. Orman 
yangınlarıyla savaş semineri. 29 Mart· 2 Nisan 1989. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel 
Müdürlüğü, Orman Koruma ve Yangınla Mücadele 
Dairesi Başkanlığı, Yayın no: 28. Seri No. 671, Anka
ra. s.165-175 
... 2. ÇANAKÇ!OC'.; LU, H . 1993. Qrı11an Koruma. 
1. U. Orman Fakültesi. yayınlan, I. U. Yayın n o: 
3624.0.F. Yayın no: 411, Istanbul, s. 245-255. 

3. TORLAKÇIK, 1989. Orman yangınlarında uçak
lar. Orman yangınlarıyla savaş semineri. 29 Mart- 2 
Nisan 1989. Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı.Orman 
Genel Müdürlüğü, Orman Koruma ve Yangınla Mü
cadele Dairesi BaşkanJığJ, Yayın No. 28, Seri no:671, 
Ankara, s. 188-192. 

4. TORLAKÇlK, 1992 : Hava tankerleri ve 
helikopterle rin kullanım esasları ve görevleri. Or
man yangınlarının sevk ve idaresi semin eri. 14-
17 / 4/1992. Orman Bakanlığı , Orman Genel Müdür
lüğü, Orman koruma ve yangınla mücadele Dairesi 
Başkanlığı, Ankara.s.78-85 



AL0-110 
Büyük ~.r~an Y~ngınları 
)'.ar.d. Doç. Dr. Ali KUÇUKOSMANOGLU 
1. U. Orman Fakültesi 
' 

1.GİRİŞ 
Bilindiği gibi orman yangınları ve özellikle biiyiik ya11g111lar diin~a ormmılarma yabancı değildir. Ak-

'de11iz iilkeleri, Kıızey Amerika, Rusya ve Avustralya' da geçmişte oldııgu kadar bugiiııae bliyı'.ik kıirnr((ırn. ne
den olan yangmlar çıkmaktadır. Tiirkiye'de bıı konııda yapı lan çalışmalardan a111nşılacağı iizere (KUÇÜ
KOSMANOGLU 1987 ), yaktığı alnn bakımıııdan 500 hektardan bilyiik olan yangınlara "/Jilyilk ynııgm" 
adı verilmektedir. Tiirkiye ormmılnrında da Jıemen Jıer yıl adet ve biiyiikliiklerı farklı olan biiyiik yaııgııılar 
çıkmıştır.Türkiye' de bugüne kadar y_akfığı alan bakımmdaıı bili11e11 en biiyiik ya11gm Muğla Orma11 Bc'ilge 
Miidilrliiğii sıııırları içerisinde 23 Eyliil 1979 giinil Marmaris Omımı ya11g111ıdır. Bıı yarıg111 11 giiıı de
vam ederek 13260 lıektarlık orman nln11111m yn11111as111a ve milyarlarca liralık maddi zarara 11ede11 oliııııştıır. 
Bıı gii11lerde ise lıepimizce bili11diği ilzere Ça11akkale Or111a11 Bölge Miidiirliiğii sıııırları içerisiırde çıkmı ve 
bir nıeslektaş1111ız111 yang111la savaş sırns111da şelıit olmasıyla so1111çlmra11 bir yang111 çıkmıştır. Bıı ynııg111111 
çıktığı alanııı Tiirk fariTii ve Diinya ıılıısları lınkı111111dnıı önemi dolnyısıyle ıızıı11 vıllar Jıafızalarımızaa de-

rin izler bırakncnktır. · 

~TÜRKİYE' ÇIKAN BÜYÜK YANGINLAR VE 
DAGILIMI 

Bu konuda yapılan araştırmalardan anlaşılacağı 
üzere Türkiye ormanlarmda 1959 - 1988 Y,ılları (30 yıf) 
arasındaki dönemde toplam 67 adet büyiık orman yan
gını çıkmış ve 85063 hektar ormanlık alanı yakmıştır. 
Konunun önemini ortaya koymak bıkın1ı!ıd a n büyük 
yangın adım verd iğimiz orman yangınlarının zararları
nı bir örnekle açıklamak uygun olacaktır. Türkiye'de 
1979 yılmda 1304 adet orman yangını çıkmış ve bunun 
sonucunda yaklaşık olarak 34000 hektar orınan alanı 
yetiştirilmiştir. Adıgeçen 1979 yılında 7 adet büyük or
man yangını meydana. gelmiştir. Diğer yangın larda bir 
yangına ısabet eden ortalama yanan alan 1 O hektar ol
duğu halde, büyük ya ngınlarda bu miktar yaklaşık 
olarak 3000 hektardır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı 
üzere büyük orman yangınlarını diğerlerinden ayır· 
mak ve bunlara karşı daf1a etkin önlemler almak zo
runluluğu vardır. 

Bu yangınların çıktığı Orman Bölge Müdürlükleri 
Adana, Adapazarı, Antalya, ~alıkesir, ~ursa, Çanakka· 
le, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Istanbul, lzmir, 1<.Maraş, 
Mersin, Muğla olinakla beraber; bunlar içerisin.de yap
tıkları alan yönünden en .tehlikeli orman bölge mü
dürlüklqri M.uğla, Antalya, Izmir ve Çanakkale'air . . 

3-. BJJYUIÇYANGINLAipN ÇIKMA VE GELiŞ
MESiN( ETKiLEYEN FAKTORLER 

Büyük orman yangınlarının çıkma ve büyümesini 
etkileyen bu faktörl erı şu şekilde sıralamak mümkün
dür. 

1. Tutuşturucu kaynaklar: Bilindiği gibi orman 
yangınlarının çıkmasına neden olan ana 'kaynaklar, ya· 
ni orman yanıcı maddelerini tutuşturan kaynaklar tüm 
dünyada yıldmm ve insandır. Bu iki tutuşturucu kay
nağın neden olctugı.ı yangın adedi Dünyanın çeşitli ul
keferinde değişiktır. 

2. Yanıcı maddeler: Türkiye ormanlarında çıkan 
yangınlar çeşitli yamcı maddelerde çıkmakta ve zarar 
yapmaktadır. Büyük yangınların çoğunluğu birinci de-

recede saf kızılçam, ikinci derecede Kızılçam-Karaçam 
karışığı ormanlarla meşe ormanlarında ve üçüncü de
recede de kızılçam ve Maki ile Karaçam ormanlarmda 
çıkmıştır. 

3. Hava koşullan: Bir yangının çıkması, gelişmesi 
ve söndürülmesinde hava halferinin etkisi önemli bir 
yer tutar. Nitekim büyük orman yangınlarının çıkış yö
releri, günleri ve saa tleri dikkate alındığında hemen 
çoğun1.1n hava sıcaklığının çok fazla olduğu zamanda 
çıktığı anlaşılır. Yangın çıktıktan somada mevcut rüz
gar veya fırtın~. yangının gelişmesine büyük katkıda 
bulunmuştur. Ulkemizde 1959 -1988 yılları arasında 
meydana gelen büyük yangınların tümü rüzgar ve fır
tınanın şiddetli olduğu zamanlarda çıkmıştu. Yangın 
kayıtlarından bazı büyük yangııı l arm söndü1·ülmesi sı
rasında rüzgarın zaman zaman yön ve luz değiştirmesi 
söndürme çalışmalarını büyük olçüde aksatmış ve ya
nan alanın genişlemesine neden olmuştur. 

4. Haber alma: Çıkan bir yangın hakkında haber al· 
manın gecikmesinden de yangının gelişmesine etkili 
olabileceğini kabul etmek zorundayız. Zira haber alı
namayan veya geç haber alınan bir yangın bu zaman 
içinde a laıırnı genişleterek söndürülme zamanını uza t
makta ve dolayısıyle bu yangının büyük bir yangın ha
line gelmesine yardım etmektedir. 

5. Arazj koşullan: Çıkan bir yangının gelişme ve 
büyümesi Ü?,erinde arazi koşullarının büyük önemi 
mevcuttur. Ozellikle Türkiye'dc orman a lanlarının 
dağlık, engebeli ve meyilli oluşu çıkan yangının ~eliş
mesine yardımcı olmaktadır. B1.1nunla birli"kte Ttirki
ye'de iklim koşullarınm yaı1gın için uygun olduğu 0-
500 metre yükseklikler arası gerek yangının çıkma, ge
rekse gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. 

6. Ulaşım: Çıkan bir yaııgmla savaşta iyi bir 1.1laşun 
şebekesinin varlığının buyill: önemi mevcuttur. Orma
nın çeşitli yörelerinde bulunan söndürme ekiplerinin 
yangın haberini alır almaz wmaıı kaybehııeden yangın 
yerine ulaşması gerekir. Bu da ormandaki ulaşım şebe
kesine bağlıdır. Bilindiği üzere, gerek yol gerekse yan-
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gın emniyet yol ve şeritleri bir yörede çıkan yangına 
u laşımda ve dolayısıyle onun alan olarak küçük "kal
masında büyük rol oynar. 

7. Yangın söndürücüler: Hemen ti.im yangınlarda 
ve özellikfe büyüme eğilimi gösteren yangınlarda tek
nik elemanlardan başka mükellefler, orman yangın iş
çileri ve askerlerin söndürme işlerinde çalışhkları bi
linmektedir. Bı.ın lardan başka vaWeı~ kaymakamlar ve 
çeşitli rütbedeki subaylarda yangın söndürme faaliyet
lerine çeşitli şekillerde katkılarda bulunmuşlardır. Fa
kat orman yangınl<1nyla sürekli eğitilen yangın işçile
rinden yararl anmanın daha isabetli olacalgı muhak
kaktır. Bu nedenle orm<'ll'l idaresinin bu çok onemli ko
nuya eğilmesi büyük yarar sağlayacakhr. 

8. Kar~ı ateş: 
Bilindıği üzere karşı ateş yangına karşı yangın kul

lanma yöntemidir. Karşı ateşin amacı, ana yangının 
önündeki yanıcı maddeleri azaltarak yangınm büyü
meden kontrol allına alınmasını sağlama1< ve ayrıca 
yangının ana gidiş doğrultusunu değiştirmektir. Karşı 
a teş ten çıkan büyük yangınlarda yararla nılmaması, 
yangınların büyüme inde etkili olmuştur. 

9. Yangınla Savaş Organizasyonu: Türkiye orman
larında bugüne kadar çıl<an yangınların söndürülme
sinde orman idaresinin büyük ça5alar sarfederek çıkaı1 
yan!>.ını söndürmeye ça lıştığı muhakkaktır. Fakat ge
nellıkle bir organızasyon ve plana daya lı olmaya n 
yangın söndürme çalışmalarından arzulanan sonucu 
alınamayacağı da bir gerçektir. Bir yangınla p lansız ve 
organizasyonsuz savaşılamayacağı asla unutulmama
lıcfır. Türkiye'de geçmişte çıkan buyük orman yangın
larından bir plana ve organizasyona dayalı olmamanın 
çıkan yangınların gelişmesinde büyük payı mevcuttı.ır. 

10. Araştırma-Eğitim: 
Yangınla savaşın geniş araştırma sonuçlarını içeren 

bir eğitıme dayalı olmasının büyük yaran mevcuttur. 
Orman yangınları hakkında araştırma ve dolayısıyla 
eŞ,itim düzeyi yeterli olmayan ülkelerde yangınlar bü
yuk zararlara neden olmaktadırlar. Eğitimin ya lnız 
yangını söndüreceklere deği l, yangını çıkaracakfara da 
götiırülmesinin yararı unutulmamalıdır. Bu konunun 
ancak iki yönlü ça lışılmak suretiyle çözümlenebileceği 
gerçeğil},i kftbul etmek gerekir. 

4-"'BUYUK YANGINLARLA SAVAŞ 
Orman yangınlarının ülkemizdeki seyri incelendi

ğinde ormanlarımızın yagından korunmasında koru
yucu önleyici ve yangınların söndürülmesinde alınan 
cinlemlerin başarılı old uğu açıkça görülmektedir. Bu 
itibarla ülkemizde elde edilen başarıaa yangın koruma 
ve savaş organizasyonundaki gelişmelerin katkısı in
kar edilemez ancak ülkemizde fıeınen her yıl meydana 
gelen ve büyük maddi ve manevi kayıplara sebebiyet 
veren büyük orman yangınlarıyla savaşta uyulması 
gereken hususular ile önerileri şu şekilde özetlemek 
mümkündür. 

1. Yangın amiri bir yangının başlangıcından söndü
rülmesine kadar geçen süre içinde tüm teknik ve idari 
tedbirleri almak ve uy~lamakla sorumlu olan kişidir. 
Bir yangında en önemlı görevi üstlenen bu şahsm yan
gına ait her türlü bilgilerle donatılmış olınası gerekir. 
Her teknik eleman yangın amiri olamaz. Bu sebeple 
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yangına hassas yörelerde çıkacak yangınları ve özell ik-] 
le buyüme eğilimi gösteren yangınları söndürmek için 
mutlak suretle yetişmiş bir yangın amirine ihtiyaç var
dır. 

2. Büyük yangınlan söndürmede uygulanacak or
ganizasyonun gerek söndürme kısım larının kendi ara
farında gerekse diğer kısımlarla olacak i lişkileri iyi ko
ordine eailmelidir. 

3. Orman yangınlarıyla savaşta her kademedeki 
personelin sürekli eğitilmel eri şa rttır. Bu nedenle or
man yangınlarının sbndürülmesiJ1de yangın işçilerinin 
daimi kadroya kavuşturulması suretiyre bunlardan 
yangın sezonu dışında diğer ormancılık faaliyetlerinde 
yararlanmak mümkün olacakhr. 

4. Türkiye ormanlarında çıkan özellikle büyük 
yangın larda yangını söndürmeye gelen işçi, mükellef 
veya askerlerin f2 saatten fazla çalıştırılmaması gere
kir. Aksi taktirde söndürme ça lışmalarında başarı elde 
edilemez ve söndürme çalışmaları güçleşir. 

5. Büyük yangınlarla savaşta bir meteoroloji ünitesi 
gereklidır. Bunun bir mobil ünite olmasında yarar var
aır. Yangın amiri meteorolojik verilere dayanarak sön
dürme, ikmal ve yardım ünıtelerini daha iyi planlar. 

6. Büyük yangınların söndürülmesi sırasında el 
araçları yanında motorlu araçlardanda özellikle mo
torlu testere buldozer ve dozerlerden de yararlanılma
sı gerekir. 

7. Türkiye ormanlarında orman yangınlanyle ha
vadan savaş aşamasına geçilmiş tir. Havadan savaş için 
şimdilik helikopter kullanılması yeterlid ir. Hareket ka
biliyetleri fa zla olan ve pahalı iniş a lanlarına gerek 
göstermer.en helikopterler keşif gözetleme transport 
ve ikmal ıle y~ngın söndürmede l:iaşarılı görevler yap
maktadırlar. Ozellikle büyüme eğilimi gösteren yan
gmlarda yerden ve havadan yapılan savaşta etkili bir 
koordinasyonw1 varlığı son derece önemlidir. 

8. Her ülkede yangın koruma ve savaş organizas
yonunun üzerinde durduğu önemli konulardan biri, o 
yörede gelecek gün veya günlerdeki yansın çıkma ih
timali ile çıkan yangının nasıl bir seyir göstereceğidir. 
Kurulacak bu sistem, genel olarak o yörede gelecek 24 
saat içindeki yangın teltlikesinin yüzde oranı ile, çıkan 
bir yangının muhtemel seyri hakkında bilgi vermekte
dir. Dünyanın bazı ülkelerinde yararla nılan "Yangın 
Tehlike Oranının" Türkiye'de de biran evvel başlatıl
ması gerekmektedir. Bu suretle büyük yangınlarla sa
vaşta daha etkili bir mücadele yapılacağı l<uşkusuz
dur. 
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FM 200 Gazlı Söndürıne Sistelllleri 
• 

Çeviren: Serhat UYSAL 
Uçok Teknolojik Sist. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. 

S
öndiinne sisteminin korudııiu ınalıalde çal1şa11 personel , kurulu bulunan bıı yangın ihbar 
ve söndürme ekipmanı lıaklCmda bilg i sa11ibi oTmalı, yangın talimatnamesine göre eğitil
melidirler. Hayat kurtımcı sağlık ekıpmam da uygun yerlerde 1ıazır bulunmaltdir. 

Sistemin çaltşma metodu, çevre ralctörleri ve sö1ıdımne yapılan ntalıaldeki koruma gereksi
nimlerini karşılamak iizere yapılacak diza1p·ı saflıas111da seçilir. Yazımızuı bu bölümü , değişik 
lt]/gttlama i1ıtiına1lerini içermekte veya orijinal dizaynm genişletilebileceği şekilde tiün stan
dart çalışma sistemleri ile ilg isi olan bilgileri vermekledir. 

SİSTEMİN ALGILAMASI VE ATEŞLEME: 
Genel : 
He rbir s is te m, koruna n maha l normal o l arcık 

bir i ş için ayrılmı ş o ls un olmas ın , ve a l g ıla
ma /ateşleme ekipmanı ma nua l veya otomatik ol
sun olmasın bu mahal in gereksinimlerini karşıla
yacak şekilde dizayn edilir. Sistemlerin permi.itas
yonu çok geniştir fakat ça lışma şekli ile ilg ili görüş 
noktasından hareketle aşağıdaki üç bö lüme aymr
sak en iyi gruplaınayı yapmış oluruz. 

* Manual 
*Tamamen otomatik 
* Manual müdahaleli otomatik 
Manual sistem: 
Manual s is te mle r ,söndürme yapılaca k o la n 

mahalde bizzat insanın yangın ı a lgı laması ve hızla 
en yakın bölgesel veya u zal<tan kumanda l ı FM200 
s is temine a it boşaltma kolunu harekele geçi rerek 
gazın boşalmasını sağlaması ve yangın ı söndür
mesi esasına dayalıdır. 

Manua l çalışma ile ilgili diğer tüm ta limatlar 
kullanıcının gü venlik önlemleri ve yangın talimat
ları ile düzenlenmiş işlemlerin bir parçasıdı r. 

Tamamen otomatik sistem: 
Söndürücü gazın otomatik boşalması için has

sas bir Y.nngın ıhbar sisteminin bulunduğu yerde 
sistem, ıki veya daha fazla dedektörün yangını al
gılaması üzerine sadece otomatik boşalma yapabi
fccektir. 

Dedektörlerin sa~ısı ve yerleşimi, en u ygun re
aksiyon süresini saglayacak şekilde dizayn ed il
melidir. Söndürme yapılan mahalde çalışan perso
nelin tüpler boşalmadan önce bu riskli maha li gü
venli bir şekilde terkedepileceği bir gecikme süresi 
sis temde bulunmalıdır. Tdeal olarak-bu süre 30 sa
niyeyi geçmemelidir. 

Tüp1er bosalmadan ö nce (gecikme süresinin 
başmda), mahal içinde kullanılan çeşitl i maksatlı 
uyarı seslerinde n tamamen farklı seste ve kolayca 
d uyulabilir bir sesli alarmın sistem resct edilince
ye kadar çalması gerekmektedir. Yüksek gürü ltü 
o lan ma hallerde sesli uya rıya ilave olara1< ı şıklı 
uyarı da yapılması zorunludur. 

ManualMüdahaleli Otomatik Sistem: 
Aşağıd a belirtilen iki gene l koşulda manual 

müdahaleli otomatik sistem kulla nılabili r . 
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"' Söndürme yapılan mahal içinde personel 
bulunan yerlerde. Tçinde personel bu lunan yerler
de sistem in otomatik özcOiği mesai süresince işle
tilmemelidir. Bu özellik elektrikli kontak ki lidi 
aracılığı ile veya risk sahasının dışın a konacok 
olon ve açık olarak yazıyla maksadı belirtilmiş bir 
a nahtarlı siviç tarafından yerine &etirilebilir. 

• FM200'ün boşalmasın ı gecıklirmek için ına
nua l ça lışan bir durdurucu bulunması. 

O tomatik kontrollu s istemlerde, söndürücü ga
zın otomatik olarak boşalmasını bas ıld ığında en
ge lleyen b ir butonun riskli mah a l için e m onte 
ed ilmesi tavsiye edilmektedir. Bu ko ntrol, geçici 
ola ra k el baskıs ıylcı sadece sönd ürme sistemini 
izole eder. El baskısının kald ırılması halinde b u 
durdt.ırucu buton eski haline gelerek o tomatik 
söndürme operasyonunu başt,anb<lj latır. 

YANGJN ESNASINDAl<I KOŞULLAR: 
Ku lla nıcının personele h itaben yazd ığı yangın 

ve emniyet talimatl<ırı FM200 sisteminin boşalımı
sı süresince geçerli olan koşullarla ilgili tavsiyeleri 
de içermelidir. Bu tavsiye ile personelin yangın 
anında karşılaşacatı şartlara hazır olması ve bun
dan dolar panik rıskinin en aza indirilmesi düşü
nülmüşlLir. FM200'ün boşalması anında geçerli 
olan ve aşağıda belirtilen üç ana koşula karşı per
sonel t.ı y<ırı l l'nahdır. 

FM200 Konsantrasyonu: 
PM200 toptaıı boşaltma yapı l an s is temlerde 

gaz konsantrasyomı , norımı f olarak içinde yaşa
na n mahcılle rde % 9 onınının üzerinde ku llanılma
ma lıd ı r. 

FM200 tarcıfındaı'l korunan ma haldeki insan la r 
s istem in boşaltma işl~mine başlamasından önce 
ta hliye edilmelidirl er. içinde yaşanan ve bir daki
ka içinde boşalhlamayaccık dunımda o lan mahal
lerde kulla nılan FM200 toptan boşaltma sistemle
rinde gaz konsa ntrasyonu % 7 'yi geçmemelidir. 

FM200'ü n Bileşenlerine Ayrışması: 
FM200, alev ,sıcak metal yü.leyi ve benzerleri 

gibi 900 Fahrenhe it derecesim aşan (482 C) sıcak
fık kaynaklarına maruz ka lması halinde bileşenle
rine ayrışır. Ayrışma hızı, aşırı sıcaklığın olduğu 
alanın büyüklüğüne ve FM200'ün boşalma süresi
nin uzun luğuna bağl ıdır. 

Ayrışmadan sal<ınmak için sis temler, gazı bo-
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şa l tıp yangını çabuk söndürecek şekilde dizayn 
edilmeklcdir. Bu sistemlerde 20 C'de ortalama bo
şalma süresi 10 saniyenin altındadır, böylece ay
rışma minimumda kalı r. Hidrojen Florid ayrışan 
ürünler içinde en zehirlisidir. BLı ma-

S'E~H 

*Tüm basınçlı ekipmanın izole edildiğinden ve 
boja lmayacağına dair güvenlik tedbirleri alın
dıgındanemin olunuz. 

" Ti.ip Montajı 

teryal keskin ekş i bir koku üretir. Bu 
koku kolayca a lgı lanır ve insanla r için 
hızlı ve gi.ıvenli bir uyarı sağlar. 

FM200 Boşalma Koşulları: 
FM200 düsük kaynama noktasııı a 

sahip bir söndürücü olduğundan no
züli.ı tcrkcttiği noktada çol< soğur. Bu 
nedenle FM200 nozüllerinden en az 1 
metre uzakta bulunmaya d ikkat edi l
melidir. 

Montaj işlerinin, gazlı söndürme sistemleri 
konusunda tecrübesi olan ıızman bir montaj eki
bi tarafından ve doğru ekipman kullanarak ya
pılması önerilir. üretici firmanın fabrikasında 
eğitilmiş personeli ile bu hizmeti vermektedir. 
Montaj talimatları aşağıdaki beş ana başlık al
tında toplanmıştır 

FM200'ün nozü lle rden boşa lma 
hızı çok yüksektir, bı.ı nedenle boşaltma şiddeti n
den etkilenecek olan malzemelerin söndürme ya
pılan mahallin dışına taşınarak güvenlik a l tına 
alınmasına dikkat ed ilmelidir. 

BİR YANGINI TAKİBEN YAPILACAK İŞLER: 
Genel: 
Bu bilgiler sadece FM200 yangın söndürme sis

temi tarafından korunan mahallerd e uygu lanabi
lir. Komple bir yangı n la mücadele sis teminin bir 
pa rçası olarak veya FM200 sisteminin diğer sis
temlerle kombine olarak kullanıldığ ı yerlerde bir 
yangını takiben insanların ve mülkün güvenliği ni 
korıımak gayesiyle yapılacak işlernlerin birleşlıri l 
miş talimntlar haline getirilmesi zorunludur. Her 
kuruluşta bu tür ta l imatları oluşturan ve bir yan
gını takiben yıı pılacakları koordjn~ eden ve/veya 
bizzat yöneten bir YANGIN AMJRJ bulunması ge
rekir. 

Bir yangını takiben süratle yapılması gereken 
işler : . 

* Ambula ns, Itfoiyc,Kaza Servisi ve Polis'e 
haber veriniz. 

* Tüm çal ı şıın lar ve z iya retçile r için bir yok
lama düzeni organize ed inız. 

" Yetki li olmayan personelin yangırı mahalline 
girm~sini engelleyiniz. 

" Jçten içe yaıunal ı ya ngınlarda yangın alanını 
FM200 sönd ürme malzemesi boşaldıktan sonra 60 
dakika süreyle sık ıca kapalı tutmak gerekir . Sön
dürmenin yapıldığı a l a i1ı hava l andırmadan önce 
yangının sondüği.ınd en emin olun malıdır. Girişe 
ızi n vermeden once a lan iyice havalandırılmal ı 
veya oksijen tüplü soluma ci haz ı takılarak g iril
rnelidir. 

"Açık alevli veya kıvılcımlı yangınların sön
dürüldüğü m ahalle re g i .rmeyıniz. Bura larda 
oluşan yanıcı buharlar yeniden a teş a labilir veya 
patlayabilir. Eğer FM200'ün veya ayrışmış ürün
l erinın buluncfuğu ortama girilmesi gerekiyorsa 
aşa~ıdaki tedbirler alınma lıdlr : 

Yeni bir hııva maskesi veya oksijen tüplü 
solunum cihazı kullanınız. 

" Fi ltreli tip veya kanisterli maske KULLAN
MA YIN[Z. 

" Oışarda bekleyen bi.r sağlt.k görevlisi o l
madan yangın mahalline GiRM EYi IZ. 
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* Borulama ve NoıüUer 
* Ateşleyici kontrolları 
*Yardımcı Ekipman 
" Tamamlama işlemleri 
Söndürme m.ahalline ait özel montaj çizimleri 

FM200'ün Hidrolik /\.kış Programı ile hesaplanan 
sis tem dizaynına uygun olarak hazı rlanmalıdır.Bu 
çizimlerde sistemin , mahallin dizayn kriterlerini 
karşılayacak şekild e olduğu yerind e takip edilme
lidir. Boru şebekesinde kUJlanılan boruların çapla
rı doğru boşfl lma süresini, nozill basınçlarınt, sön
dürücü miktarın ı ve diğer bütün dizayn gereksi
nimlerini karşılayacak şekilde çıkarılmalıcl1r. Eğer 
herhangi bir nedenle montaj esnasında boru şebe
kesinin modifikasyonu gerekiyorsa montaja başla
madan önce sistem muhakkak yeniden hesaplan
mal ı dır. Montaj çizimleri aşağıdak i bilgiyi içerme
lidir. 

" Mahal hacını 
" Söndürücü miktarı 
" Boru şebekesi dizaynı, uzunluklar ve çaplar 
" Nozüle ait bilgi 
" Tüpe ait bilgi 
" Elektrikli ateşleyiciye ait teknik bilgi 
" Düşük basınç sivici kablolama detayı 
" Ek parçalarına (Fittings) ait bilgi 
Bir sıpariş verdiğinizde , firmanızıı teslim ed i

len malzemeleri malzeme listesi ve montaj resim
leri ile karşılaştırınız. 

Tüpün ağ ırlığı fabrikada teslimattan ö nce 
kontrol edilir ve üzerindeki etikete işleııir. Eğer 
ağırlıkla ilgili bir şüphe varsa veya tüp i.in sızdıra
rak gaz kaçırdı&ından kuşku lanıltyorsa tüp derhal 
tartılma lı ve % ::ı'den fazla bir kaybın olup olmadı
ğı kontrol edilmelidir. Tüpün depolama sıcaklığı 
5elirlenerek Isı Doğrulama Tablosu (Temperature 
Correction Chart) ffe karşılaştırılma lı ve ti.ıp basın
cının.% JO'dan fazla düşmediği belirlenmelidir. 

TUP MONTAJI: 
Sistem çizimleri üzerinde tüplerin yeri belir

lenmeli ve bu yerde tüpler aşırı sıcaklığa maruz 
kalmamalı, servis ve bakım verilebilecel< şekilde 
ulaşılabilir olmalıdır. Tüpler duvar:? veya sağlam 
bir bölmeye monte edilmelidir. TUM EMNIYE:r 
KAPAKLARI BU AŞAMADA SOKULMEMELI
DJR. 



Şekil 1- Emniyet Kapakları 

25 mm Gaz Çıkış Emniyet 
Kapağı Parça No. 94463 

40 mm Gaz Çıkış Emniyet 
Kapağı Parça No. 94464 

30 mm Gaz Çıkış Emniye t 
Kapağı Parça No. 94466 

"20 mm Ateş le:xici Emniyet 
Kapağı P~rça No. 91185 

TEK TOP MONTAJI: 
l. KeleJ?çenin arka J'.arçasını 

1 no'lu taOJoda verildi$! şekilde 
duvarda u ygun bir yuksckliğe 
çelik dübel/cıvata ile bağlayı
nız. 

2. Tüpü ,kelepçenin arka par
çası önünde vana çıkış ağzı sol 
t~rafa gelecek şekilde yer1eştiri
mz. 

3. Tüp kelepçesinin kusakla
rım 2 no'lu şekilde örüldü Mü 
gibi tüpün iki yanı~dan ar~a 
parçaya geçiriniz ve önünden 
cıvata (Kelepçe takım1 ile birlik
te verilmektedir) ile bağlayıntz. 

4. Tüp vanasının gaz çı kış 
ağzındaki emniyet kapağını çı
karınız (Şekil No.2). 

5. Tüp vanasının gaz çıkış 
ağzına bir rakor bağlaymız. 

Dikkat : Tüp bağlantıla rını 
zorlamayınız. Bağlantıların aşırı 
sıkılması vananın tüpe bağlan
dığı dişlerde hasara neden ola
billr ve bu da sistemin çalışma
sını etkiler. 

6. Dağıtım borularının mon
tajı yapılıncaya kadar tüp vana
s~~ı~ ağzına yerle~tirilen rakoru 
sokunuz ve emnıyet kapağını 
tekrar yerine takııuz. 

TABL O 1: Tüp Kelepçesi 
Montaj Yükseklikleri 

Tüp Kapasitesi Kelepçe O~a Döştmesindtn 

(Litre) Sayısı ltlbmn Kele~çe 
Monıaj Yükse iği 

(nım) 

6.5 1 130 
13 2 60,130 
25 2 160,595 
52 2 110,330 
55 2 300,800 
106 2 300,750 
147 2 300,1000 
180 2 300,1200 

BİRDEN .FAZLA TÜP OL
MASI HALİNDE MONTAJ: 

1 
J,.--

Şekil 2· Kelepçeleri Takıhmş Tüp 

Tüp Kapasitesi 
(Litre) 

Vana Çapı 
(mm) 

6.5 25 
13 25 
25 25 
25 25 
52 40 
52 50 
55 40 
55 50 
55 50 
106 40 
106 40 
106 50 
106 50 
147 50 
147 50 
147 50 
180 50 
180 50 
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Tüpler aşağıda belirtilen üç 

temel gerekçeyle bir manifold'a 
bağlanmalıdırlar. 

* Bir a d et beslem e borusu 
bağla_y~rak boru miktannı azalt
mak ıçın. 

* ~na ve y~dek tüp gerekti
ren sıstemler ıçm. 

* Bir sönd ürme bölgesi için 
gerekli gaz mi ktarım bulundur
n;ak ~zere <l:oğru kapasitedeki 
tuplerı kombme etmek için. 

. Tipik olarak üç girişli bir ma
nıfo ld , m anifold+üç ad e t çek 
valf+kör tapadan ibarettir. Her
bir çek valf 4 adet M8x20mm cı
va ta kullanarak manifold üze
rindekj girişe flanşlı olarak bağ
lanmıştır. 

1. Tüpler için verilen duvara 
montaj kelepçesinin arka parça
sını duvarda uygun yüksekliğe 
(5 no'lu tabloya bakınız) çelık 
dübellerle bağlayınız. 

2. Tüpleri, vanalarının gaz 
çıkış ağızları sola bakacak ve 
m anifoTd girişlerine denk gele
cek a ra lıklarla (9 no'lu şel<ilde 
gösterilen B ölçüleri) kelepçenin 
duvara monte edilmiş arka par
çasının önüne diziniz. 

3. Tüplerin kuşaklarını ke
lepçenin arka parçasına takarak 
tüplerin önünden cıvata ile bağ
layınız (25 no'lu 

şekle bakınız) 

Manifold Oda Döşeme· 
Çapı (mm) s inden Askı 

Merkezine Olan 
Yükseklik 

(mm) 

50 875 
50 984 
50 1315 
65 1322 
65 1187 
65 1196 
65 1679 
65 1688 
80 1696 
80 1644 
100 1655 
80 1653 
00 1664 
80 1977 
100 1988 
150 2015 
100 2267 
150 2294 

TABLO 2: Manifold Kelepçesi Askı Yükseklikleri 
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Manifold 
K.elepçesi
nın Mon
tajı: 
ı., Kelepçe
nın arka 
par~alarını 
çelik dü
beller kul-
1 a nar ak 
duvarda 
u ygun 
yüksekliğe 
monte ed'i
niz (6 
no'lu 
Tabloya 
bakınız). 
Ke le pçe
nin kanal 
şeklindeki 
arka par
çası uze
rinde tü-

fold üzerindeki çek valf arasına 
bağlanan deşarj hortumunu 
bağlarken aşağı yukarı ayar 
yapma imkanı vardır (3 no'lu 
şekle bakınız). 

2. Yatay ke lepçe askılarını 
kanala yerleştirin iz ve 
M10x40mm yaylı cıvata somun 
ile tuthırunuz. 

3. Yatay askılar içine kelepçe
leri yerleştiriniz ve manifoldu 
bağl~ymız. Askının ön tarafını 
plastik kapaklarla kapatınız. 

4. Tüpün gaz çıkış ağzındaki 
emniyet kapağını çıkarınız ve 
deşarJ hortumunu tüp vanası. ve 
ınanifold arasına bağlayını.z . 
Manifold askısının yül<sekliğini 
ayarlayınız ve en iyi yerde sabit
leyiniz. 

5. Deşarj hortumunu sökü
nüz ve emnıyet kapaklarını takı
nız. 

.._ _________ _________ _, pün vana- KAYNAK: HYGOOD Eğitim 
Semineri Notları 

Şekil 3 - Manifold Takımı 
sının g_az 
çıkış ağzı 
ile mani- DEVAM EDECEK 

"" 
KELEŞOGLU 

SOSYAL HİZMETLER KÖMÜRCiİLÜK VE 
TEMİZLİK HİZMETLERİ 

TİC.LMT.ŞTİ. 

Güven Mah. Okul Sok. No. l Daire 1 
Bahçelievler -İstanbul Tel: 502 01 81 - 695 47 50 - 507 1 0 95 

695 43 69 - 539 36 16 - 641 92 25 Faks: 584 30 27 
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Kültür Mirasımız ve İtfaiye Müzesi 

Y
üzyıllardır olağanüstü 
başarılı hizm etler ve
ren nice kahramanlar 
yetiştiren, can ve mal 

güvenliğini sağlamak için 
şere(li bır göı:evı yerine geti
ren Istanbul Itfaiye TeşKılatı 
bugün değerli.bir müzeye ka
vu şmuştur. Itfaiyc Mü ze
si' nde üç yüz yıllık m a)7.eme
ler, fotograflar, belgeler, eşya
lar yer almaktadır. Toplam 
400 m 2' lik bir a landa yer 
a lan 1050 civarındaki eser 
çağdaş müzecilik anlayışıyla 
sergilemektedir. Mü ze, 1tfa
iyenin dününü ve bugününü, 
yangın güvenlik önlemlerini 
tanıfmayı hedeflediği kadar, 
afetler, kötü olaylar l<arşısm
da insan bilgisinin ve azm i
nin ortaya koyduğu kültürel 
ve teknik biril<imi, toplumsal 
örgütlenmeyi genç kuşaklara 
tanıtmayı aa amaslamakta
dır. Ayrıca müze, Dünya'nın 
önemli kü ltür ve tarih aeğer
lerine sahip fstanbul'un l<ü l
tür birikiminin korunması 
ve tanıtılm as ı açısında n 
uluslararası bir nitelik de ta
şımaktadır.Müzedeki eserler
aen örnekler 

M
ü zede yangın 
gµvenlik önlemi 
o la rak kullanı
lan su fıçısından 

ilk motorlu pompalara kadar 
çok sayıda yangın söndürme 
cihazı yer almaktadır. Mo
torlu itfaiye araçlarından ilki 
olan ve üzerinde pompa taşı 
y~n atlı araba müzenin ilginç 
bır parçasını oluşturmal<ta
dır. Askeri dönem e ait teker
l~k!i tu~~mbalar, ç~r.ıkl~r d e
ğışık donemlere aıt ılgınç it
faıye kaskları, baltaları fener
lerı ve dünyada ender rastla
nan deri hortumlar müzc'de 
sergilenen eserler içinde özel-
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likli bir yer tutmaktadır. 

A
yrıca 150 - 200 yıl
lı k taş ı nabilir tu
lumbalar, 1700'lü 
yılla ra ait çardaklı 

tulumba ve eskisinin J?;önüllü 
itfaiyecilerine, tulum5acılara 
aıt çok sayıda malzeme müze 
' de serg~.en~cktedi~. Çeşitli 
yangın sond urme cıhazları 
yanında ~ski tarihlerde Beya
zıt Kulesınd en sarkıtılan ve 
yangın1 haber veren sepetler, 
çeşffli Istanbul yangınlarına 
a it belge ve fotogra-flar, res
samların orjinal tabloları mü
ze / ye ayrı bir özellik kat
ma}<tadır. 

itfaiye Teşkilatı'nın kısa 
tarihçesi . 

I
s tanbul Itfaiye Teşkila
h' nın gelişimi dört aşa
mada oluşmuştur. ls
tanbul ' da ya n gın l a 

mücadele konusunda bDinen 
ilk belge 1579 yı lında Sultan 
II. Murat'ın Is tanbul kadısına 
gönderdiği fermandır. Bu fer
man la 'Tstanbul ahali s inin 
evinde darnma yetişecek bir 
m erdiven, bir büyük fıç ı su 
bul1.:1ndurması, yapm ayanla
rın ıse cezaya ça r_ptırılaca k
ları" belirtilmektecfir. 
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Sprinkler Sistemlerin Faydası 
Dr. Akil Süheyl BECAN 

Sprinkler donanımları kend iliğinden harekete 
geçen sabit söndürme düzenlerldır. Sprinkler do
nanımı bir su besleme kaynağı bir su pompalama 
sa ntra lı ihbar verme düzeni ve boru kanalları bo
yunca ycrleştirilmi~ söndürme başlıklarından olu
şur. Bu söndürme başlıklarına da za ten sprinkler 
denilrnektedir. 

İlk kez otomatık olarak suyla söndürme brö
vesi 1673 yılında John Green 'c verilmistir. Ne tü r 
bir s is tem olduğunu bilememekteyiz. 1~06 yılında 
Brintanyalı John Carcy delikleri bu lunan bır çelik 
boru ve basınç altındaki bir subapta n oluşa n bir 
sistem oluşturdu . Sistem bir ağırlık vasıtası ile ka
pa lı durmakta. Mekanın içi ncfe gerili duran ipler 
de d evreyi kapalı tutmaktaydı. M ekanda yangın 
çıktığında ipler ya nıc ı boruların deliklerinde su 
boşalmaktaydı. Bugünkü anlamdan ilk sprinkler 
sistemi 1 ~74 de Amerikada piyasaya çıktı. ilk kez, 
1892 de lngilterede bir pamuk ipliği fabrikasında 
uygulamaya konu ldu . Hen.1en sonralarda Grin
ne ll firması etkili sprinkler ba~lıkları geliştirdi, bu 
da sonraki sprinkler türlerine örnek teşkil etti. 

Bütün otoma tik söndürme donanımlarının gö
revi yangını başlangıç çevresinde a lgılamak, bunu 
kamu itfaiyesine veya firma özel itfa ıye teşkilatına 
ihbar etm ek, yangıpı başla ngıcında söndürmek, 
söndüremezsc bile 'itfaiye teşJ<i la tı olay yerine ge
linceye kadar kontrol al tında tutarak buyümesıni 
önlemekti r. 

O tomatik söndürme s istemi olmaması vcyo ol
ması durumlarında yangının gelişimi her bir evre· 
yi tek tek inceleyerek ele a lmak gerekir. 

ı. Otomatik söndürme sistemi olmaması ha
linde yan~ınııı gelişimi: 

Birincı evre yangtnın farkedilmesi: 
Yangının çıktığ ı yerd e insanların var olması 

gerekecektir. Tatil g ünlerinde, ha fta sonlarında 
personel genelde bulunmaz. Sadece yangının er
ken farkcdilı1wsi yagınm bütün malları, yapılan 
yok. etmesine e!'\gel olabilecektir. 

ikinci evre itibar süresi: 
İhbar süresi: 
- rarked ilen yangının hemen haberdar edilme

s ine,, 
- ihbarı verebilmek için yakınlarda telefon bu

h.ın nı.asına, 
- ihbar için telefon edilen yerde insan bulun

ması pa (tatil günleri) 
- Jhbar alan kişinin (telefon edilen kişi konuşu

lan dili bilmeyen bir yabancı olabilir, veya telefon 
eden yabancı bir kişı olabilir.) Söyleneni anlama 
ve a~tarma yeteneği ne, 

- fhba rın yeterlı sayıda itfaiye ekibine ulaşma
sınt1. (tarım saha la rı ) bağlıdır. 

Uçüncü evre Söndurıne hazırlıkları: 
Söndürme hazırlıkları genelde uzun süre alır 

ve aşağıda sıra lanan işlemfer yapılır: 
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- İtfa iyeci lerin ve söndürme cihazlarının o lay 
yerine getirilmesi, trafiğin sıkışık olması, yerlerin 
buzlanm('lsı , yangın mafoılline g iden yolun yeraltı 
ça lışma ları veya tören yolu olması ned.eniy le belir
li sure yer ve ulaşım araçlarına bu arada itfaiye 
araçlarına da kapalı olması muhten1el geçikme rıs
kinı her zaman fazlalaştı rır. 

- Yangın yeri ile su kaynağı arasında hortum 
döşürunesi: Bazı engellerin buTıınm('ISJ, yüksek bi
nala rın üs t ka tlarına müdahale sorunla rı , hatta 
merakl ı ki ş ilerin ayak altında dolaşıp çalışmaları 
aksa.tmosı sık).a ras tlanan durumlardır; 

-itfaiye ınufrezesi komutanı tarafından olayın 
anlaşılması ve emirlerin verilmesi; 

- Yangın mahallindeki insanların kurtarılması; 
- Binaya &az girişiniıı ve elektriğin kesi lmesi, 
Dördüncti evre Söndürme süresi: 
Söndürme zamanı yangın yükü, yanan n1alze

melerin i s liflenişi, mekanın boyutları duvarlarda
ki açıklıklar ve yangın başlangıcından söndürme 
anına kadar geçen süreye bağl ı olarak değişiklik 
gösterir. 

2. Otomatık söndürme sistemi olması duru
munda yangının gelişimi: 

Birinci evre yan$ının farkedilmesi 
Yangının farl<edılmesi sis tem tarafından olur, 

çünkü belli sıca klıkta patlayan ve suyun akmasına 
yaraya n sp rinklcr tüpü dolay ısıyla sıcaklık algıla
y ıcısı olarak ça lı şı r. Sprinklcr sis teminin ça lı şmaya 
başlaması bazı durumlarda çok süre gcrektirebifir; 
evvela alevler oluşacak, daha sonra sıcak d uman
lar sıca klığa duyarlı sprinklcr başlıklarını harekete 
gcçjrecektı r. . 

!kinci evre Ihbar ve söndürme 
Söndürme başladığı anda a larm verilir . 

Sprinkler sistemi soğutur, ya ngının belli s ınırlar 
içinde kalrnasına ve ateşin atlamamasına yardımcı 
o lur. 

Sigortacılar ödedikleri yangın hasarlarını ince
lediklerinde toplam ödenen hasarın büyük kısmı
nın az sayıda riske vuran devasa zara rlardan 
oluştuğu göri.ilmüştür. Büyük kayıplara yol açan 
hasarların frekansı düşük küçük f1asar veren risk
l eriıı sayısı çoktur ... 

içinde çok kişinin gezindiği çalıştığı büyük ka
muya aç ı k binala r, yuksek 'Katl ı yapılar, büyük 
magaza lar, ticaret m erkezleri, serg i salonları, ti
yatrolar, yani insanların xangın çıktığı zaman kısa 
sürede g üvenlikte o.l abıleceği bir bölgeye sığın
maya val<it bulamadağı, paniJ< nedeniyle çok ya n
lış ışle r yaptığı , böyleTikfc gereksiz ölümlerin vu
ku bulduğu çok uzun veya gereği kadar geniş ta
sarlanmamış kaçış yolla rı bulunan mekanlarda d a 
yanı tür sorunla rla karşılaşılmaktadır. 

Gerek insan yaşamı, gerek mal güvenliğ i sağla
mak için doğru tasarlanmı~ doğru uygul('lnmış ve 
bakımı yap ı fan sprinklcr sıstemlerin oüyük fayda 



... 
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sağlamakta dır. Çalışma sisteminin sabit oluşu , 
u laşılan teknik mükemmel~et çok uzun süreden 
berı kulla nılmasının getirdigi bilgi biri kimi nedeni 
ile hem kamuya açıkbinalarda hem de büyük de
ı:ıolarda, üre tim a lanla rında vs. e tkili olabilmekte
ôir. A.B.D. nin bu kon udaki is tatis liki verilerine 
bakınca, aşağıdak i tab lo o rta ya ç ı kmaktadır: 
sprinkle r ile J<orunmLLŞ binaların % 96 sında ateş 
ya sistem tarafından tamamen söndürülmüş veycı 
ıtfaiycciler yetişip söndürünceye dek kontrol al
tında tutu lmuştLır. Yetersiz sonuçlann toplam sa
yıya oranı ise sadece 3.8'dir. Spnnkler sisteminin 
başarısızlığının altında ya tan sebep ler a rasında 
ana vananın yanlışlıkla Kapal ı unutubnuş olması, 
su deposunda yeterli ve gerekli m iktarda su bu
lunmaması donmuş boruTar, kötü kalitede boru 
s istemi o lduğu gibi sprinkler s is teminin tasarlan
ması sırasında, içerdeki yangın yüküne göre zayı f 
kalan donatılar veya malların ıstiflenmesine uy
gu n o lmayan bonılama dağılımı ~örülmektcdır. 
A. ynı ista tıstiklere baktığımızda sbz konusu yan
gınların % 64'ündc çalı~an sprinkler kafası say ısı 1 
ila 3 arasında değişmeKtedır; sadece yangınların 
% 3 ünde açılan sprinklcr kafası sayısı 40 veya da
ha f!'.lz la olmuştur. 

Uç tane sprinkler kafasının açılmasıyla oluşan 
yangın larda da suyun verdiği zara r pek fazla ol
ımımaktadır; ayrıccı, bu tür hasarla r da s igorta şir
ketleri tarcı fında n temina t altına alınmaktadtr. 

Sprinkler sistemlerinin mutlaka gerekli oldu
ğu bınalar hangileridir? 

a) Yangının l<olayca geniş lemesine olanak sağ
layaca k yangm yükü, yanıcılığı ofan, ambalajlama 
türü ve istifleme tarzına sahie olan her yer; 

b) Çok büyük maddi d egerle ri olan malların 
nisbcten küçük boyutlu mekanlarda depolanl1''1aSı 
durumunda; 

c) Çok paha lı, karmaşık, ikamesi zaman alan 
makina larla imala t yaptlan fabrikalar, laboratua r
la r, v.s,; 

d) Uretim sırasında yüksek sıcakl ık, hatta açtk 
ateşin gerekli o l duğu, kıvılcım çıkaran işlem lerin 
yapıldıgt imala thaneler, fabrikalar; 

e) Açı k kaplarda boya, vernik, ko lax yanıcı ve 
parlayıcı ımıdôelerin, hıdrolik yağlarm kullanıld ı
gı, ürqtildiği mekanlar; 

f) içinde çok sayıdcı insanm topland ığı, kamu
ya cıçık veya özel binalar: yangın durumunda bu 
ınsa nların tehlikeye maruz kalınada n, zamanında 
binayı terketmelerine yardımcı oll!nmas ı gereken 

yerle)rdy~; k kı · ~ · d d · ı · ~ · d k · g u se ıgın en, crın ıgın en, ı saca m ı-

mari tasarımından dolayı kamu itfaiyesinin yeterl i 
müdahalesine kolay l ı k sağlamayan Oinala rda; 

h) Zehirleyici gazların, radyoaktif ışınmanın it
faiyecilerin müdahalesine olanak vermediğ i me
kanlarda; 

ı) Kamu olanaklarından yeterli basınçta suyun 
elde edi lemediği, dağ başında münferit tesis lerde; 

i) Binada J< ulla nıla n m a lzem eler in, bö lücü 
konstrüksiyon elemanlarının yeterli olmaması ha
linde, bir çok ülkede, yöne tmeliklerin , dolayısıyla 

27 

'DİZİ 

sonıınlu kuruluşların sprinkler uygulanmasın ı zo
runlu kıldığı mekanlar. 

Yukarıda bahsedildi~i gibi, bina ların konstrük
siyon elemanları içerdıgi yangın yüküyle il intili 
olmalıdır; lakin, sprinkler uygulayıp, dcıha iktisadi 
ancak yangına dal1a az dayanıklı bina lar yaı:ımak 
maliyeti bcı~ı hallerde daha düşük yard ımcı o labil
mektedir. Orneğin 500 oc sıcaklığı a~ınca mukave
m eti az.alan çelik s trüktürlerin muha fazas ı ya 
kons trüks iyo n el emanl a.r ır.l a yap ılaca k veya 
sprinkler sis temlerine gidilebılece1<tir. Taşıyıcı ele~ 
ınanlnrın yangına ka rş ı korunması için al.u:ıaca k 
pahalı d ılstan J<oru ma ön lemleri zayıfla tma rastla
nan bir o gudur. Sprinkler sadece yangını söndür
meye .Yaramaz, aynı zamanda konstrüksiyon ve 
s tniktür elemanlarının soğutul masına da katkı 
sağlar. Taş ıyıcı elemanla rın yangın yüküne göre 
hakkını vererek dış etkilerden konınması sağlana
cak olması halinde maliyetle, sprinklcr sistemi ko
nularak ama strüktürün pasif güvenlik ön lem leri 
aza ltıla ra k oluşacak ma lıye l Karş ılaştırıldığında 
aradaki farkın pek de fa zla olmad ığı görüfmek
tediJ. 

Uretinı faaliyetinin sürekli olduğu fabrika lar, 
dahili mal taşıma işleml erine sorun çı karmamak 
için büyük depolama ala n lannda, uçsuz buca ksız 
alan lara çok yüksek tava nla ra ihtiyaç vardır . 
Araya bölme duvarı yapıl a madığı nd cı n sprinkler 
s is temi doğal olarak proje nin ınlilemmim cüzü 
olarak karsımıza çıkmaktadır. 

Bir mekanda yanıcı madde miktarın ı n azl ığın
dan dolayı, teknik terim le yangın yükünün fev
kalade düşük olduğu yerlerde, yangın çıksa bile 
olu~acak sıcaklık sprinklcr başlıklarını hareke te · 
gcçırecek sıcaklık değerleri ne çıkmayacaksa bu 
tür !;ıir Lesisat kllrulmas ı elzem değildir. 

Ulkemizde, itfaiye teşkilatlarının yöne tmelik
lere dayanarak mecbur tu ttuğu bi na la r ile bazı 
büyük yabancı ortaklı firmaların kendi normları 
icabı yerleştirdikleri sprinkler sistemlerinin dışın
da sprinklcr sis temine ras tlamak kolrıy değildir. 
Ayrıca, suyun söndür me arac ı olarak ku lla nıl
mamas ı gereken veya yetersiz kalacağı dururnlar
da o tomatik sulu sünd ürme sistemlerıne gitmenin 
faydcısı olmayacağı da açıktır. 

Sprinkler sis temi hasarı aza ltmak a mac ıy l a 
kurulur. Hem mal sahibini, hem sigorta ~irketini 
ilg ilendirir. Piyasa payını çoğaltmak, güni..ı kurtar
mak i~in sprinkler sistemi gereken ama olmayan, 
çok yüksek yangın riski bulunan fi rmalara di..ışük 
sigorta fiyatı uygulayan sigorta şirketi müşterisine 
bu tür s is temin ek masrafına hiç gerek olmadığı 
imajını istemeden de olsa verebilmektedir. 

Ulke genelinde geçer li, kapsam lı bir yangın 
yönetmelıği hazırlanmalı, ne tur binalara sprink
ler sistemı gerekli olduğu konmalı , ruhsa t veril
meden önce kontrolu sorumlu merciler tarafından 
yapılmalıdır. Bu arada mimarlarımız, proje danış
manları mal sahipler ine, bu yönetmelik haz ır
lanıncaya, kurumfar oluşuncaya, uygu lama ülke 
ça.eınd a yaygın l aş ı n caya kadar o l ayın gcrck
l ilıgini anlatmaya gayret etmelidirler. 
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Tehlike Gruplarına 
Örnek Bazı Maddeler 
Altay ORUÇ 
Kimya Mühendisi 
Denetim Amiri 

1. GRUP 
PATLAYICI MADDELER 
a) Ni troselü löz, N itro Gliserin, Tri Nitro To

luen (TNT), Dinamit, Dumansız Barut, Kara ba
n.ıt, Pikrik asit, Cıva Fulnıinat, Kurşun Azotür, 
Tetril, Amonyum nitratlı patlayıcılar 

b) Patlayıcı madde ile doldurulmuş muhiın
ma tlar: Fitil, kapsül, fifrıye, ffıenni, fişek, torpil, 
hartuç 

c) Tutuşturucu ve ürtme ile tutuşan madde
ler: Kibrit, Kara barut fitill e r, Nitratlı fitil ter, 
yakma çubuklnrı, termilli kapsüller, eğlence ve 
ışaret fişekleri , çiçek kartları, m<ıytaplar, çocuk 
oyuncağı kapsülleri, 

2. GRUP: GAZLAR 
a) Ynnıcı Gazlar: Metan (doğal gcız) Propırn

bütan (LPG), Asetilen, Hidrojen, etılen, metil a
min, 

b) Alevlenme özelliği olmayan ancak basınç
lı kaplarda muhafaza edilerek tehlike oluşturan 
gazlar: Argon, Helylını., Neon, Kripton, Karbon
aioksit 

c) Zehirleyici (Tahrip edici) gazlar: Kloı~ Hid
rojen sülfür kükürtdioksit, 

Amonyak, Karbonmonoksit, A7.ot oksitleri, 
siyanür 

3. GRUP: PARLAYICI, YANICI SIVILAR 
ı. Sınıf 
a) Parlama noktası 22.8. Oc iıı altında olan s ı

vılar. Aset aldehit, Benzin, H egzan, Heptan, 
Me til alkol, Metil asetat, Toluen (toluol), Ben
zen, Metil Etil Keton (MEK) Aseton, Etil alkol 

b) Parlama noktası 22.8 °c - 37.8 °c arasında 
olan sıvıla r. Amil asetat, Blı tanol, Klor benzen, 
Dibutil eter, Nitro etan, Pentanol, Stiren, Ksilen 

2. Sınıf 
c) Parlama noktası 37.8-60 oc arasında olan 

sıvılar: Susuz asetik asit, Bcnzil klorit, Keroscn , 
Nitro propan, Gaz yağı, White spirit 

3. Sınıf . 
d. Parlama noktası 60-93.4 °c arasında olan 

sıvıl ar: Kntran, Fueloil, A nilin, H egzanol, Nitro
benzen, motor yağları 

e) Yanıcı olmayan ancak düşük sıcaklıklarda 
buharlaşan sıvılar: Tri klor e tilen, per klor etilen 
(Kuru temizleme sıvıları) 

4. a GRUBU: KOLAY TUTUŞAN KATI 
MADDELER 

Kırmızı fosfor, Naftalin, kükürt, Ağaç ta laşı, 
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kuru ot, lastik tozlan, selüloid, kağıt ve bitkisel 
dokumalar, kömür tozları,. . 

4. b GRUBU: KENDi KENDiNE TUTU
ŞAN MADDELER 

Beyaz fosfor, sodyum ve Krı lsiyum fosfor bi
leşikleri, Aliminyum, çinko tozlan , kumaş süp
rüntüsü, yağlı ve vernikli kağıt ile bezler, 

4. c GRÜBU: SU !LE TEMASTA YANICI 
GAZ ÇIKARTAN MADDELER 

Socfyum, potasyum, kalsiyum metalleri (Ha
vanın nemi ile temasında Hidrojen gazı çıkarır
lar), Krılsiyum karbür (karpit) (Su ile temas ta a
setilen gazı çı karır) J.,ityun1, ~a lsiyum hidritleri 

5. GRUP: OKSiTLEYiCi , YAKICI, MAD
DELER: 

Yanmayı kolaylnştırıcı maddelerdir. Hidro
jen peroks it (%60 lıktan fazla), Perklorik asit, 
Sod yum ve po tasyum klorat ve perkloratları, 
nitratları, peroksitleri, permanganatlan , Kromik 
asit, Metil, etil ketç>n P.eroksit (MEKperoksit) 

6. GRUP: ZEHiRLi MADDELER 
Diınetil sülfat, Fosforik asit esterleri, Niko

tin, Arsenik asidi, a rsenik trisülfür (sarı zırnık), 
Kırmızı arsenik (kırmızı zırnık), Civa bileşimli 
maddeler (cıva klorür), Talyum tuzları , Baryum 
bileşikleri, Kurşun bil eş i kleri (kurşun aseta t, 
nitra t), Çinko fosfit, Magnezyum, ka lsiyu ıTl klo
ratları, anilin, Demir sifısyı.ım , magnezyum, si-
lisyum . 

7. GRUP: RADYOAKTiF MADDELER 
Tıp alanında kullanılan bazı maddeler. Uran~ 

yum, radyum, plutonyum, sezyum, ~ 
8 . GRUP: AŞINDIRICI (DAGLAYICI) 

MADDELER 
a) Asitler: Sülfirik asit, dumanlı sülfirik asit 

(oleum), N itrik asit (kezzap), Pe rklorik as it, 
Hidroklorik asit (tuZrıJ.hu), Hldro bromik, florik 
asit, Asetik asit (sirke asidi) Formik asit 

b) Bazlar: Sod yum hidroksit (kos tik), Potas
yum hidroksit (Sud kostik), Hipoklorit (çamaşır 
suyu) . 

c) lnorganik Halojenler: Antimon pentaklo
rür, Sülfür Klorür, Fosfor triklorür, Amonyum 
florür 

d) Hidrojen peroksit (oksijenli su % 60 dan 
az) 

9. GRUP: DİGER TEHLİKELİ MADDELER 
Asbest, Sıvı metaller (Cıva) 
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TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI VE İŞARETLERİ 
1. GRUP 

PATLAYICI MADDELER 
2. GRUP 

YANICI SIKIŞTIRILMIŞ veZEHİRLİ GAZLAR 

4.a. GRUP 4.b.GRUP 3. GRUP 
l'ARLAYICJ SJVllAR KOLAY TUTUŞAN KATI MADDELER KFNDİ t<E'NDİNE1VIUŞANMADDELER 

4.c. GRUBU 5.GRUP 6. GRUP 
Su ile Yanacı Gaz 
ıkartan Maddeler OKSİTLEYİCİ (YAKICI) MADDELER ZEHİRLi MADDELER 

7. GRUP 
RADYOAKTİF MADDELER 
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8.CRUf' 9. GRUP 
AŞlNDIRICJ MADDELER DİCERTEHLİKELİMAODELER 
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Turgut ÇIRGAOGLU 
Kimya Mühendisi 
Yanıcı Parlayıcı Kimyevi Depolar Md. Yrd . 

•• 
Kazaların ünlenmesi 

endik Kurtköy 
Vadi caddesinde 
28/4/997 tarihin
de Matsan kimya 
fabri kas ınd a 
meyd a na ge le n 
yangın sonu cun
da fabrikanın ta
m a m en yandığ ı 

ve çevresi içinde ne kadar büyük 
ve cidd i tehditler oluşturduğuna 
hep birlikte şahit olduk.Yangın 
esnasında çevre fabrika ve işyefl.e
rinde ha tta meskenlerde bulunan 
insanların korku ve çaresizlikleri 
bila hare ta rafımıza iletildi. Mey
dana gelen bu yangının çevre ış~ 
yer lerıne s ıçrayarak &_enışlemesı 
halinde neler olabilecegini düşün
mek dahi ürkütücü ve dehşet ve
ricid ir.Şayet tehlike büyümeden 
önlcndıyse buradan itfaiye te~ki
la tının lis tün çabala rını takdırle 
ka rşı lamak lazım. 

Bu ned enl e bilhassa ya nıc ı 
pa rl ayıcı ve tehlikeli kim yasal 
maddelerle çalışan işyer lerinde 
meyd a na gelebilecek her türlü 
tehlikelerin önlenebilmesi için iş
yerlerinin kendi ara larında kaza
ları önleme kriz merkezi adı altın
d a örgütlenerek en azından ön 
tedbirferi ve koruı;na çarelerini al
maları gereklidir. Işyeri yetkilileri, 
kriz merkezi ve resmi makamlar 
olmak üzere üçlü bir sacayak sis
temi oluştu ra ra k kaza ları önle
mek için aşağıda belirlenen esas
la r doğrultusunda hareket edil
mesinde çok büyük faydalar sağ
lanaca ktır. 

Kaza önleme tedbirleri ve 
yöntemi: 

Kaza önleme tedbirleri ve yö
netimi aşa~ıdaki düzenlemeleri 
kapsamalıdlr. 

.- Beyan Zorunluluğu 
Işyerlcri tesis ile ilgili aşağıda 

istene n bilg il eri be lir tilen süre 
içinde yetkili makama vermelidir
ler . . 

işletmecinin adı, adresi, firma 
ünvanı, ticaret sicil no'su, iş tiga l 
konusu. Merkezin ve Yönetmelik 
kapsanundaki tesislerin tam adre
si, telefon ve fax no'su . veya ticari 
adı ve ilgili kuruluşun tam adresi, 

Eğer (a) maddesindeki ki~iden 
farklı ise kuruluşun müdürı..inün 
veya sorumlu kişisinin adı, 

Söz konusu tehlikeli maddele
ri veya madde ka tegorisini tnnını
lanıaya yeterli olacal< bilgi, 

Soz k onusu tehlikelı .madde
nin veya mad de lerin miktarı ve 
bu maddele rin g üvenlik bilg i 
fom\ları, 

Depolama tesisinin yapmakta 
olduğu veya yapması önerilen fa
aUyet. 

Yukarıda istenen bilgiler: 
- Mevcut olan i şletme ler, bu 

bilgileri hem resmi makama hem
d e l<riz koord inasyon merkezine 
bildirmelidirler. 

- Yeni kurulacak olan tesisler 
ise inşaat Ruhsat tarihinden 1 ay 
önce yetkili makama ve kriı koor
dinasyon m erkezine yukarıdaki 
bilgi ve belgeleri bildirmelidir. 

Acil Durum Planları 
Bu Yönetmeliğe giren mevcut 

işyerleri muhtem el bır kaza halin
de uygulanacak acil durum plan
larını acil d urum plan l arında bu
lunması gereken bilgiler bö lü
mündeki ıstenen bilgffer 'erçeve
s inde, yürürlüğe ginş tarıltinden 
itibaren en geç o ay içerisinde; ye
ni kurulacal< ~yerleri / tesisler ise 
faaliyete ~eçtigi tarihten itibaren 3 
ay içerisınde yetkili makama ve 
kriz merkezine vermelidirler. 

: Miktar Değişikliği 
işletmeci tarafında n verilen 

bildirimde belirtilen, tesiste mev-
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cut tehlikeli maddelerin miktarın
d a önemli b ir değişikli k olmas ı 
veya tesisin geçici olarak kapatıl
mas ı durumunda, işletmeci bu 
değişikliği yetkili makama ve kriz 
merkezine on gün içinde bildir-
melidir. . 

- Kaza lhbarı 
İşl etmeci, önemli bir kaza ol

ması ha linde kazad a n son ra 
mümkün olabilecek en kısa süre 
içe ri s inde, en uygun vasıtala rı 
kullanarak aşağıdal<i bilgileri yet
kili makamlara ve kri.z merkezine 
bildirmelidir. 

- Kazanın meydana ge ldi ğ i 
şartlar, 

- Söz k onusu o la n teh like li 
maddeler, 

- Kazanın insan ve çevre üze
rindeki etkilerini değerlendirmek 
için mevcut olan veriler, 

- Alınan acil durum önlemleri, 
- Kazanm orta ve uzun vadeli 

etkilerini hafifletici ted birler, 
- Kazanın tekrarlanmasını ön

leyici tedbirler. 
- Denetim 
İşyerleri ve tesis ler aşağıda be

lirtilen şartlrırd a yetkili makam 
tarafından denetleneceği gibi kriz 
merkezi tarafındanda periyod ik 
olara k denetlenmeli ve o to kont
rol sistemi uygulanmalıdır : 

a) Denetleme uzman bir grup 
tarafından xapı lnıa lıd ır. 

b) Yetkıli makam, bu kapsam
daki her işyeri / tesiste en az 12 
ayda bir veya li.izwn hası l olması 
halinde krız m erkezinin da ve ti 
üzerine yerinde denetleme yap
malıdır. 

Her d e netl emeden som a b ir 
rapor hazırlanarak bu raporun bir 
kopyası en geç bir ay içerisinde,iş· 
!etmenin yetkili kışisine bildiri
lir . Buna d air bir d osya ta nz im 
olunmalıdır. 
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istenen acil durum 
planlarında bulunması gereken bilgiler 

ı. Tesis içi aci l durum planları: azaltılması konusunda yapılan dü- koordinasyonu konusunda yetkili 

A
cil durum uygu lamalarını ha- zenlemeler. kişilerin adla rı ve .P.ozisyonları. 
rcketc geçirmeye yetkili kişi - Tesis d ı şı acil du rum plan ını O laylarla il g ıli o larak erken 

lerin adları ve pozisyonları ve ma- harekete geçirmekten sorumh.ı yet· uya rı almak ko nu sunda yapılan 
halde kaza sonuçla rı nı ha fifletecek kiliye olayla ilgili erken uyanda düzenlemeler, a larm ve çağrı pro· 
faali yetlerden ve bunla rın koordi- bulunulmasını sa~lamak için yapı- sedürleri. 
nasyonuııdan sorumlu kişinin adı l ıın düzenleme ler, ilk uyarın ın Tesis d ışı acil durum planının 
ve pozisyonu. içermesi gereken bilgi türü ve elde uygulamaya konması için gerekli 

Tesis d ışı durum planından so- edildikçe daha ayrıntı lı bilgi sağ· kaynaklcırın koordinasyonu konu-
rumlu kişiyle irtibat kuracak yetki- ! anması için yapılan düzen leme- sunda yafıi<ın düzenlemeler. 
li ki şinin adı ve po7isyonu. ler. Maha içinde sonuçları hafifle· 

Bir kazanın meydana gelme- Personelin, yapmaları beklenen tici faaliyetlere yardım sağlamak 
sinde önemli olabilecek önşörüle· görevler konusunda eğitilmesi için için yapılan düzenlemeler. 
bilir şartlar veya olaylar içın, gü- ve gerekli olduğunda mahal-dışı Mahal-dışı hafifletici facı liyetler 
vcnlik ekipma nı ve mevcut kay- acil d urum servisleriyle koordi- konusunda ya~ılan düzenlemeler. 
naklar konusunda bir açıklcımay1a ncısyon sağlanması için ycıp ılan Olayla ilgilı olarak etkilenebile-
birlikte, bu şartları veya olayları düzenlcmefor. cek yak ın çevre halkına uyulmcısı 
kontrol e tmek ve sonuçlarım sınır- Olayın sonuçlarını hafifletici gereken şartla r konusunda spesi-
lamak için yapı lması gereken faa li- maha l -d ışı faaliyetlerle yardım fik bilgi verilmesine ilişkin duzen· 
yetlcr konusunda bir açıklama. sağlcınması için yapılan düzenle- lemeler, 

Kaza uyarılarının nasıl yapıla- mCler. Muhtemel sını r ötesi sonuçları 
cağı ve bir uyarı a lmaları halinde 2. Tesis d ış ı acil durum planlar: ola11 bir büyük kazcı o l rnası halin-
kişilerin yapmaları beklenen faali- A cil dmum planlarmı harekete de diğer ülkelerin acil durum ser-
yetler de dah il olmak üzere, ma- geçirmeye yetkili kişilerin ve vislcrine bilgi sağlanması konu· 
h a ldeki k i şi l e rl e il gi li r isk lerin m;ı ha l -d ış ı faa liye tler ve bunların sunda yapılan düzenlemeler. 

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALDINIZ MI? .. 

6Kg. 
ABC (T) 

6 Kg. 
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 00 12 
FABRiKA: Pendik. Kurtköy Yolu Yayalar Ankara Cad. No:1 lstanbul 
Tel. :(0216) 307 21 33 (3 Hat)- 307 14 14 Fax:(0216) 307 28 26 
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YiVLi BORULAMA SiSTEMi 

Değişen çevre koşullarına u ygun teknolojik 
ürünlerin kullanmn kaçınılmaz hafe gelmiştir.Gü
ni.imi.i zde kullanılan klasik fiiting ve 6oru bağlantı 
elemanları değişen teknoloji ve \ağdaş mimari ya
pıtlar göz önünde bulunduruldugunda birçok yôn
Cl.en kullanıcının beklentilerini tam olarak karşıla
yamamaktadır. Bu amaçla Qickcoup tafından yivli 
oluklu borulama sistemi Cgrooved piping systcm) 
geliştirilmiş ve gelişen teknolojik ihtiyaçlara cevap 
verebilmek için çok geniş bir urüıı ye1pazesi kulla
rucımn hizmetirıe sunulmuştur. 

Yivli borulama sistemi aslında ilk olarak 1.Dün
ya savaşı sırasında, orduların istihdam sınıflarında 
taaruz veya savunma durumunda hızlı mobilazyon 
amacıyla ortaya çıkmış sis temlerdir. Yangın koru
num sis temlerinde, yivli boru şu alanlarda uygu
lanmaktadır. Yervaltı / yer üs tü hidrant bonılama 
sis temleri su depolan,sprinkler sistemleri (kuru ve 
ıslak) Yangın dolabı borulama sistemleri,açık ağaç 
borulama sistemJeri ,branşmanlar yangın pompa 
i s tasyonları borulama sistemleri, NAF-5-JIJ ve C02 
( low yressurc)gazlı söndürme borulama s istemle
ri ,yaı;murlama sistemleri ,sabit tesis otomatik /kö
pi.ikli.ı sönd ür.tı-ıe sistemleri. 

Sprinkler sistemlerinde yivli boru malzeıneleri
rıin kullanımı çok yönlüdür.Pratikde en çok "rijit " 
yada"esn~ı<" boru bağlama kelepçeleri tercih edil
mektedir.Ozellikle ana besleme ve/veya kollektör 
boruları olarak kullanılan büyük çapı! borularda 
(3"-1 O") flanşlı yada ka)lnaklı klasik montaj metot
larına göre yivlı boru kelepçeleri uygulama kolaylı
ğı ve montaj hızı açısından kullanıcıra kolaylık 
sa~lar. Daha düşük çaplı (1"-21/2")' branşman 
ve 'outlet" hatlarında ise dişi bağlantıya oranla da
ha çabuk ve kaliteli montaj 

tekniği sağlar.Branşman hatları üzerinde yer 
a lan dirsek ,TE ,Rediksiyon ve Sprinkler priz kolye
leri gibi malzemelerin tamamı yıvli montaja uy15un 
olarak temin edilmektedir.Malzemelerin montaı es
nasında sağlad ığı avantajlara ek olarak montaj son
rası yararları mevcuttur. NFP A 13 uyarınca basınçlı 
su ile test edilen sprinkler boru hatlarında malzeme 
ya da montaj hatasından meydana ~elebilecek bir 
kaçak durumunda kaçağın bulundugu scksiyoınn 
kelepçe yada fittinglerin civatasırnn sökü lmesiyle 
kolayca demonte edilir; ilgili kaçak giderildikten 
sonra yeniden monte edilir.Böylece dişli borular
da,hattı gerektiğinde sökebilmek için çok sayıda ra
kor kullan ıınından ,kaynaklı yada flanşlı borularda 
ise kaynak işçiliğinden tasarruf edilmiş olur. 

Grid sprinkler sistemlerinde yivli fitting ve kap
Jinler kulfanıldığında bra nşman hatları atölyede se
ri olarak fabrikasyon ( prefabrication)işlemuıe tabi 
tutulur.Bu işlemde borular projeye uygun olarak 
kesilir; her ıki ucuna yiv açılır,sErinkler montaj1 
için gerekli çıkı~ noktaları (QUT ET) bırakılarak 
bir kat sülyen ,il<i kat ya$lı bota ile boyanır.Proje
deki tüm borular bu sekılde seri olarak a telyede 
imal edilip sahaya nakledilir.Sahada önceden mon-
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te edilmiş askı elemanları aracı lı ğı ile asılan borular 
gerekli elemanlar kulamlarak bırbirine monte edi
fir. 

Standart rijit style 07 boı:u bağlama kelepçele
ri;l " ile 8" arasında 34. 50 bar, standart esnek style 
75 bonı bağlama kelepçeleri 1"ile 8" arasında 20 
bar. Maksimum çalışma basıncım sahip olması ne
deniyle sulu , gazlı,köpüklü yangın korunum sis
temlerinde güvenle kufanılabilmektedir. 

Malzeme maliyetleri açısında n değerlendirildi
~nde piyasadaki klasik fiiting malzemelerini oran
fa yivli boru malzemeleri % 5-10 oranında (proje 
büyüklü$üne ba&lı olarak) daha yüksek mahyetli 
olarak gbrülsede ı sçilik,montaj /demontaj kolaylığı 
'.~ep~eı~;e dayanıklılığı ve ı~ükemmel sızdırn~azlığı 
goz onundc bulundurulduguı1da toplam proJe ma
rıyeti açısından klasik metotlara gore % 1 O ila 30 
arası bir tasarruf amkam sağlar. 

Avantajları 
Iiızlı,kolay ve di~li,kaynaklı veya fJanşh montaj 

tekniklerine göre çoı< daha güvenilir, yangın koru
num borularının sis temiı1de dizayn, fabrikas
y~m(boru hazı r_lama ) ve mont~j maliyetle~iı~i d~şü
rur. Malıyetlenn daha gerçekçı tahnunlerıru saglar, 
saha ya da atelyede fabrikasyon için ideal, montaj 
içirı yalnızca bir anahtar gerektirir. 

Karşı basmç yaratan conta sistemi ile mükem
mel bir sızdırmazlık sağlar, standart ve hafif siyah 
dikişli,kırdöküm,galven i.z,çelik çekme,PVC,a lü
minyum ve bakır borularda u ygula nabilirlik, 
UL,ULC,FM,VDE ve Loyd's tarafından onaylı, 

Branşman borularının montajında yivli boru 
elem.anlarının kullanılması da mümkündür.Bu sis
temde borulara diş/yiv açılması ya da flanş kayna
tılması gerekmemekte uç uça getirilen bow la r te
mizlenerek i şa retlenmekte ve yağlayıcı uygulana
rak kaplin takılmaktadır.Kaplin takılmasın ı müte
akkip kaplinin iki ucunda btılunan kilitleme so
munlan@ tur stkılarak sistem sabitlenir.Uygula
malarda boru çap ve et kalınlığt toleransları montaj 
kolaylığı ve kalitesi açısmdan çok önemlidir.Kulla
nıcının boru ları uluslararası kalite ve s tandatlara 
uygun olarak üre tim yapan firmalardan temin et
meleri gerekmektedir. 

Sismik Uygulamalar 
Deprem bölgelerinde bulunan borulaımı sis

temlleri Mrmal s tatik koşulların ötesinde gerilim 
ve kı.ıvvete manız kalırlar.Bu tip borulama sistem
lerinde yer alan komponentler boru sistemleri dep
rem nedeliylc meydana gelebilecek bu tip gerilme 
kuvvetlerine karşı korur. 

Yivli boru sistemi deprem böl&eleri içerisinde 
yer a lan boruların deprem nedcnıyle kırılmasını 
önlemek ya da minimize etmek için 2 yöntem kul
Jantlmaktad ı r. 

a) Gerekli görülen yerlerde boru sistemini es11ek 
(fleksible)yaparak, 

b) Boru hatlarının bağıl (rölatif)hareketlcrini mi
nimize etmek aınacıyla bina mesrıetleri ııe tuttur-



mak "baskı ~ermes i"(sway brncing)metodu, 
Birinci yontctTı olan Esneklik (Flexibli ty) styJc 75 

ve 76 igbi fleksib le kaplinler kullanılarak elde edi
lir. Styfc 75 ve 76 gibi fleksible kaplinler boru siste
minde depremden oluşan gerilimleri azalhr; elastik 
conta baglantıl ı noktalarındaki vibrasyonları sö
nümleyerck geri limin daha da azalmasına yard ım
cı olur. 

Fleksible kaplingler açısal ve döner ku vvetlere 
karşı bir esnekli k sağlar. Flcksible kaplinler aynı 
zamanda lineer harekete izin verir. Boru des tekleri
nin fleksible kaplinlerin müsaade edebi li r, uzama 
göz. önüne alınarak uygulanması screkir. 

ikinci yöntem ise Style 79 gibı rijit knplinlcr ile 
elde ed ilirler. Rijit kaplinler da11a ekonomik olması 
sebebiyle flcksible kaplinler yerine kullanılabi l ir l er. 
Yatar. borularda deprem dışı nedenlerle (genleşme, 
büzülme, vibrasyon) fleks iblc kaplinler kullanılmış 
ise bu sis temlerde rijit l<aplinlarin ku llanılması" 
baskı germesi" için ihtiyaç duyulan gereksinimi a
zaltır . 

Sprinkler sistemlerinde branşman boruları, bo
ruların yatayda yapacağı ,hareketlerin aynı ek
sen /clevasyonda yer alan d iğer ekirı1anlara zarnr 
vermesi durum unu n hnricinde ,genelde yana l ha
reketlere karşı kelcpçelenmez. Buda küçük çaplı 
borular kadar hasar görınemesindendir. Ayrıca 
kollcktör ve ana besleme borularının standartlarına 
uygun olarak dcstelcrin branşman borularının ya
tayda o luşabilecf;k hareketlerini de Çinlemektedir. 

YER AL Ti HIDRANT SiSTEMi BORULAMA
LARJNDA YİVLİ BORU KULLANIM! 

Yer altı bon.ılama larmda yivli boru kullanımı
nın yararları temel değişkenler ve yer a lt ı tabakala
rının hareketlerinden o ıuşabilecek )mılma ,büzü l
me,gcnleşme gibi faktörleri yok etmesi ve şişmik 
geriiınclcrden boru hatlarını koruması ile özetlene
oilir.Büti.in bu özellikler yivli bru s istemini klasik 
diğer boru montaj yöntemlerinden ay ı rır. (Kaynak
lı , 1lanşlı, dişli) 

Hızlı ve kolay montaj imka nı . 
3 yönlü gömülü contalama sis temi 
Kolay kod imkanı 
Ko lay saha preparasyonu 
Türkiye'de yivl i boru uygu l amala rı ilk olarak 

1 960'1ı yı llarda yabancı sermayeli kuruluşa rın ve 
NATO bünyesinde yapılan askeri tesis / üst ya tı
rımlarındaki s istemlerinde kullanılmış tır. 70' li ve 
80'1i yıllarda geli ndiğinde ülkenizdeki gerek ya
bancı sermayc,gcrekse yerli firmaların ynbancı fir
malarla yaptı kfarı ortak ya tı rımlarla ilgili "know
how" ın da ülkemize gelmesiyle uygulamalar3ında 
artış görüln1üştür. 90'11 yıllarda özellikle ülkemizde 
yangın ve güvenlik standa rtlarının oluşturulması, 
kanuni yatırımların getirilmesi konu ile ilgi li sektör 
firmaları ve montör firmaların teknolojik gelişmele
ri yakı ndan izleme ve uygulama imkanı bulmaları 
gibi nedenlerle günümüzde yivli boru uygulamala
rı oldukça yaygınlaşmıştır. 

KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI 
AÇIK DEVRELİ SPRİNKLER SiSTEMLERİ 
Proje d izayn ve montaj maliyetlerindt:: tasarruf 
Sta ndart veya hafif seri borularda uygulama 
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f\telyade yada sahada prefabrikasyon imkanı 
Iki kaplin ile check vana montaj kolaylığı 
Mekanik T vasıtası ile hızlı ve kolay somunh.ı 

brnnş bağlantı 
Rediksiyon kalpinleri aracılığıyla boru üzerinde 

rediksiyon parçası kı..ıllanmadan çap değiştirme im
kanı 

Temiz Sistem: Kaynak çabağ ı olmaması nede
niyle sp rinkler başhkların ın tıkanması yada pom-
pa lar!.ı1 !~~~.ar görm~si sö~ komıst~ değildir. . 

Gomulu conta sıstem ı kuru tıp sıstemler için ı-
dealdir. · 

. KAP ALI DEVRE (LOOP) SPRİNKLER SİSTE-
Mi 

Çok yönlü ve geniş dizayn olanakları 
Su kaçağın ı önleyerek sistemin ömrünü uzatır. 
Hızlı ana besleme borusu, branş ve çapraz boru 

bağlantı .imkanı, sismik ti treşimleri ve pompa vib
rasyonlarını absorbe etme özel liği. Son sıkma önce
si borularda açı lı bağlantı ayarlarının yapılması im
kanı. Kola}' kod aya,rlama imkaı:u 
BRANŞMAN SiSTEMLERi 
Maliyetleri daha doğru şekilde tahmin edilebil

me imkanı 
Yeni sis tem ile montaj maliyetlerinde % 10' da n 

% 30 'a varan indirimler 
Sabit konumlarındn 
Projede gerektiğinde modifi kasyon imka nı 
Priz kolyeler ( l1ooker) ile hwe ti p sprinkler po-

zisyon ve montaj koJayl ığı . 
SU BESLEME Si STEMLERi 
Flanşlı bağlantıya oranla hızlı,kolay,ucuz 
Kır döküm ve dökme deınirborular için geniş ü

rün yelpazesi. Kır döküm, demir döküm, çimento 
sıva lı, epoxy / enaınel kaplamalı veya akorozif bant
lı borular ile kullanım imkanı 

Özel gömme tip baskılı conta sistemi ile mü
kemmel sızd ırmazlık, karşı basınçl ı bağla ntı parça
ları sayesinde merkezleme ve sabitlemeye ihtiyaç 
duyulmaz. 

Ekipm an ile vana bağlanhları flanş ile kolayca 
yapılabilir. 

Flanşa göre civata/soınun sayısında tasar.ru f 
Hafif ve az yer kaplayan malzeme 
Kolay kod ayar i mkanı 
~oınpa v ibrasyonu ve görüntüsü önler 

.. OZ~L YAN GIN UYGULAMALARI GAZLI 
SONDURME 

Galvaniz yada özel kaplama olarak tüm borula
ma malzem~leri LP /C02- NA F-S-lll gazlı sis temle
re uygıın ckıpman 

Komür konvektörleri,elektrik santralleri,endüst
riyel kimya tesisleri gibi özel rikse haiz uygu lama
lar 

İhtiyaca göre rijit / flcksible uygu lama opsiyo
nu 

Deprem nedeniyle meydana gelebi lecek geçici 
gerilimleri tolerans sınırları içerisinde absorbe eder. 

Kuru kimyevi s is temleri için -40 C kadar kulla
nım onayı 

Ortadoğu Elektrik Eletronik San. ve Tic: 
Ltd Şti 
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Hüseyin ŞiŞMAN 
Koçasinan Bölge Grup Amiri 

• 
KOCASiNAN 

Koct1si n<l n Bölge Crup Aırıirligi bc1ğımsı z oltı 
rak grup bazında h i zıncl vermeye başlodığı 1987 
yılınc.fan ilibaıvn Bahçdievlcr,Bağn lar,Küçükçek

mccc,Cüngören,Avcılar,Es<.'nyurt ilçelerinin yan
gın gii venfiğini s,ığlam<ı klildır.Melrepol dışındcı
l<i ilfoiyelcrin gü çlerinin yetersi/, oluştındcın do
l ay ı grup ularcık sık '> tk sın ırl a rımt7 dışınil çık
maktcıyız.TC'nwnnimi/ çok kıscı sÜrL' içinde FH\
yükçekmece,Escnyurt ve 1 l cıdımköy bö lgelerinin 
Metropol içine dahil cdikrek y<ıngın la mi.icad e
lenin Lfahcı etkin ve di.in'nli yapılm.ısıııın saglan
maı,ıdır. 

İstanbul şehir merke:tindcki s;rn,1yinin çevre 
yerleşim Vl't-lerine laşınm<1sıyla 1<.nccısinan Grup 
Amirliği bölgesi tamamen bu S<1n.1yi kuruluşları 
ile çe\ rilmiştir.Tcknoloji \l' sanayiinin gelişme
s iyle yangın riskleri w tehlike buyull,ırı hill stı f
haya çıkmı)il ır. Ci.iniimii .1. itfaiyeci l iği cskid(.' 11 ol
duğu g ibi elindL' hortumu olan ve y;ıngına •nı tu
tan kişi imajınd<rn sıynlmış,sanay i ve td.noloji
nin gl'lişnwsiıH.' p.ırclcl olilnık gerL'k personelin 
eğilim ve o rga niz,1syon tı ,gNL'ksc Maç ve gereçle-

-
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rin modernizasyonu g unun koşullarına u ygun 
hale getirilmiş ve günün 24 saatinde hizmet ve
ren personelimize mi.ilreda tl ar d oğrultu sunda 
LL'orik ve prntik eğilimler verilmeye başlanmışlır. 

Koca::.inan Bölge Cnıp Amirliği fcıcı l iyete geç
liğ i 1987 y ı lındcın ilibMcıı yangın çıkış sayısı <ıi.i
rekli y üksclt'n .bir grafik ile dcv;ıın etmiştir. 

Koccısinan itfaiye Bölge Gnıp Amirlif;i mıntı
kilsında 1992 yılından 1996 yılı d.ıhil olmak Ü7e
rc son beş (5) yıl içcri ı;inde mcydcına gek'n yan
gın scıyısı ,1ş,1ğıda belirtilmiştir. 

G rubumuzda hizmet veren personel ve a rilç 
""y ısı ;ışcığıda belirtilmiştir. 

Toplam personel sayısı 139 kişi , lo plam 
nraç sayısı 16 'dır. 

Günümüzde itfrıi yl'ci liğindl' yangın çıktığın 
d,ı müdaha lenin yanında ya ngının çıkmilnıası 
için mücad ele daha (inemli ve cidd i b ir ça lışn\il 
gerekti rnwkted ir. 

Kocasinan Grup Amirliği olar~k bizde bu cın 
layı~lil bölgpmizdcki ilk ve Orta Oğreninı öğren
cilerine gert'k okullanncı g ide rek gerekse gruba 
d aVL'l ederek y.mgınl<1 müe<1dcle konularındc:ı te
ori k ve pratik bilgiler vermek sure tiyle geleceğin 
Türkiyesi'ni oluşturacak gençleri bilg ilendirmek
teyi/ . 

Ayrıca bölgem~ .t:dek i sancıyi kunıluşlilrııKlan 
gelen mürac<1atlilr sonucu yn ngındnn korunma 
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yönclmcliği hükümleri doğnıllusuncJ,ı önlem a l
ma l;1rın ,1 yardım.cı olmaktayız .Zaman z.:ıman 
böl geıni ı,dcki san ayi kunıluşlcHıncl Denetim 
Amirliği clcınanlMınla ırıüştcrck yaplığımız de
netim ve incclcm clcrlc yangın güvenlik önle m 
lerinin yeterli 'lev iycıy(' ulaşmasını snğ l a ınak
Lnyız . 

Sonuç olara k bütün bu çı1lışmalarııı amacı 
yaııgııı ile m ücad elede bilinçli bir top lum nwy
d nn a ge ti r m e k ve -;aıuı y i kuruluşlarımı7l n 
gerekli önle mle ri almala rı / erken uyarı :.>is lem 
le ri tes is e tme leri sonu cund a yn ngın dah ,1 
küç ü k boyLı t l ,ud cı h issedilecek ve yapı!.rn 
mücade l ı;• dah;ı kolay o lncnk, can ve mcıl kaybı 
e n ,ı z seviyed e lu t ulcı cak ve b unun sonu c u 
olar<1k milli ı:;crvctimü en a7 za ra rla kurlulmuş 
olacaktır. 

İtfaiyeciliğin temel amaç ve pre nsibi budm. 

Temizlik! 
Yangını Önler. İşyeri 
veya Evinizi Temiz 

Tutunuz, Bodrum ve 
Tavan Aralarında 

Gelişi Güzel Şekilde 
Yanıcı Madde 

Bulundurmayınız . 
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Fogtec Yangınla Mücadelede 
Su Sisi Kullanım Sistemi 

Günümüz olaylarını yakın
dan izleyen ve can, mal kaybın
dan büyük üzüntü duyan bir bi
rey olarak yangından korunma, 
yangın söndürme mevzularında 
detaylı araşhrma yaparak alınan 
yeni uluslar arası 1<ararlan , stan
dard' l arı ve buluşları ince leyip 
bu uzun yorucu çalışmalara de
ğer vererek cemiyetimizin bun
fara oranla eksikliklerini gözden 
g-eçirdiğiınde karş ıl aştıgım en 
onemli sorun genel eğitim, ikinci 
sırada ekonomik yetersizlikler
den doğan araç gereç yokluğu, 
bunlara ek olaral<ta yasalarımı
zın güncellik değerini yitirdiği 

açıkça görülmektedir. (Örneğin, 
Kum ve su kovaları Kazma, Kü
rek v.s gibi) 

Buna bir örnek olarak Halon 
gazı kullanımındanda söz edebi
liriz. Avrupada ve birçok dünya 
ülkelerinde Ozona verdiği zarar
dan ötürü kullanımı yasaklanmış 
olan bu gazın yerini a lacak za
rarsız gaiların araştırılmasına gi
ri lm iş fakat bulunan gazın eko
nomik olmayışından yaygm kul
lanımının benimsenmeyışinden 
ötürü araştırmala r degişik s is
temlere yönlendirilmiş ve sonuç 
olarak sizlere açıklamasını yapa
cağım su sisi söndürücü siste111-
lerı bulunmuş ve her türlü yan
gın için devreye sokulması onay
fanmıştır. 

Bu sistern gen elde u lus lar 
arası üç firmanın teknoloji birle
şimleri sonucu ortaya çıkmışhr. 

Bunlardan ikisi Alman firmaları 
FOGTEC ve KAMAT olup biri 
dünya üstünde yirminin üstünde 
değışik ülkede çeşitli işlerde ça
lışma yapan şirketler topluluğu 
JOHN WOOD GROUP ya1:1gın 
ve emniyet bölümünden FIRE
ATER ve MACRON firmasıdır. 

Su sisi ile yangın söndürme
nin basit prensibi. 

1930 ytllarından beri bilinen 
su püskürtme yönterrü ile yan
gın söndü rme herkez tarafından 
i::>ilinmektcdir. Fogtec teknolojisi 
bu basit fikri en e tkili bir duru
ma getirerek Sprink ve Gaz ile 
söndurme işleırune alternatif ola
rak sunmuş böylelikle birçok sa
halarda bu sis temin kullanılabi
lirliğini sağlamı~hr. 

Enerji eınebılen ve oksijenin 
yerini afabilen. 

Fogtec söndürme sistemi özel 
başlıklar kullanarak gayet ince 
su sisi yapabilen sistemdir. Bu 
sis oluşumundaki zerreciklerin 
r üzeydeki reaksiyonun kullandı
gı su miktarı ve yangından em
ai~v i büyük enerji ile I<arşılaştırıl
dı ında inanılmaz boyutlarda ol
du u gözlenecektir. Etkili yangın 
enerji l<aybı ortamdaki hava ve 
gazın anında ısı düşüşüne sebep 
olacaktır. Böylelikle çevrede bu
lunan malzemeler yansıyan ıs ı 
dan korunmuş olur. Zerrecikle
rin hemen buhara dönüşmesinde 
büyük yoğunlukta enerji emebil
meside bir katkı olarak değerlen
diril melidir. Aynı zamanaa be
lirli hacimdeki su buharlaşmada 
1640 defa daha fazla genleştiğin
den yangın olan yerae oksiıeni 
azaltırken kişilere zarar verme
yecek bir ortam oluşturur. Her 
kullanım sahası için başlık tipi ve 
zerrecik büyüklük dağılımı, akış 
hızı ar tı pi.ı skürtme zamanı tek 
tek gözd en geçirilerek belirli 
riskler için en üstün koruyucu
luk kararla~tmlınalıdır. Zerrecik
lerin işlemıne birşey daha ilave 
etmeden geçemiyeceğim, bu kü
çük zerrecikler büyük oranda 
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dumandan oluşan parçacıklara 
yapışarak doğabilecek zararıda 
en aza indirmış olurlar. Su eriye
bilen gazların büyük bir kısmı 
bu zerrecikler aracılığı ile yıkan
mış olurlar. 

Çevreye zanırsız. 
Söndurücü olarak su kullanıl

dığından Ozon tabakasına bir za
rarı olmadığı gibi sudan doğabi
lecek zarar, ziyan ve suların kir
letilmeside en aza indirilmiştir. 
Fogtec sistemleri 80 ile 120 Bar 
basınçda çalışır . Bu basınç sonu
cu başlıkd a yeteri kadar eneji 
meydana getirip suyu atomize 
ederek zerrecikler oluşturur. Ar.
nı zamanda yeteri kadar kinetik 
enerji meydana getirerek yangın
la mücad elede ıs tenilen dönüş 
hızı yarahr. Fogtec başlıklarında 
püskürtme şekil ve zerrecik ayrı
şımları detaylı bir şekilde ölçül
müştür. Fogtec sis temleri ile en 
zor sıvı, derın yağ kızartıcıları ve 
plastik yangınları kolayca emni
yetli bir şekilde kontrol altına alı
nabilir. Yüksek niteliklere sahip 
bir grup mühendislerin değer
lencfirmelerine göre Fogtec sis
temleri devamlı en üst seviyede 

emniyet oluşturmaktadır. Bu sis
tem aynı zamanda bağımsız bir 
enstütü tarafından yapılan de
neyde büyük öltüdekı bir yan-
ında güvenilirli · ve etk ileyicili

~i bilimsel kural ar içinde ıspat
Fanmıştır. Bu arad Fogtec kendi 
deney imkanlarında mühendis
leri ve araştırmacıları ile devamlı 
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yangın deneyleri yaparak kulla
ııım sahalarını gcn·işletmek ama
cı ile çalı~mala rını sürdürdükleri 
gibi bu sıstemi daha ileri götüre
oilmek için çeşitl i çalışma ve 
araştırma politikası yürütmekte
dirler. Tasarım ve tesisat bütün 
u luslararası standard'lan kapsa
yan örneğin IMO A 800 ve NFPA 
750 nin su sis bölümüne uygun
luğu kanı tlanmıştır. Böylece bir
çok kullanım sahası için koruyu
culuk yaratmaktadır. 

FOgtec sis temleri ile koruna
bilecel< riskli bazı sahalar. 

Üretim sahaları (Bölgesel ko-
ruyuculuk) 

Derin yağ kızartıcıları 
Jeneratörl er 
Türbünler 
Kablo tünelleri 
5 Metre yüksekliğe kadar de

polar 
Şantel ve Transformatör oda-

ları 
Arşiv oda ları 
Müzeler 
Oteller 
İşhanlan ve Restoran tlar bu

lunan binalar 
Kullanıma göre açık veya 

sprink sistem başlıklar uygula
nır. Açık başlıklar genelde l<uru 
boru akış sistemlerınde bölgesel 
koruyuculukda veya yüksek teh
kile arzeden oda ların korunma
sında kullan ılır . Bütün başlık 
grnpları Fogtec sis teminin algıla-

pcı devreden adığı alarm sinyali 
ıle devreye aynı zamanda girer. 
lslak sistemde boru su ile dolu 
olup her başlıkda. bir cam tüp 
bulunur bu ısı algılama sonucu 
patlar, böylece ya belirli başlıklar 
veya grupları ça lışı r . Sist~min 
sLıyu basınç lı silindirler veya 
pompalar vasıtası ile elde edilir. 
Sis perdesi yang_ında kıvılcım tsı 
ve dumanın dağılmasını en aza 
indirmeye gerçekleştirir . Yan-

gına ki~isel müdahale için yan
gın do ı aplarına yerleştirilmiş 
yangın makarası ve hortı.ıınu ile 
özel Fogtec taba,nca tip i l ansı 
bu lunmaktad ır . Oncekı tesisat 
pompalar ve borula r yüksek 
pasınçlı su için kullanılabilir. 
ldeal olarak mobil kullanımı ter
cih edilebilir. 

Fogtec Sistemlerinin Avantaj
ları 

Çevreye ve tabiata zararsız 

• • 

S'E~ .. 

Canlılara zararsız 
Hızlt bir şekilde ısıyı düşür

m~ .. 
Onceden ika z zama nına 

lüzum yok 
Suda n doğabilecek zara r , 

ziyan en aza inairilir 
Tesisa tı ince borularla çok 

basit 
? prink ve Gaz sistemine alter

natıf 
Su kul tanımı sprink sis

teminin % 10' u kadar 
Basınçlı silindirler veya pom

pa sistemleri olabilir 
Sadece pompa için çok küçük 

alan yeterlıdir 
Su sisi bir gaz g ibi en küçük 

erişi l emeyecek noktalara erişir 
Boyutları küçük olup ağır 

lığıda o derecede hafiftir 
4 Jetli tipleri vardır 
250 metreye kadar hortumlu 

olabilir 
Çıkarılabilir su tank ı veya 

direk şehir suyuna bağlanabi lir 
Benzin ve Dizel motorlu ol

duğu g ib i Elektrik motorluda 
olal;>ilir 

i s tenildiğinde katkı mal
zemesi kullanılarak köpük at
ması sağlanabilir . 

Sı vı, katı, elektrik tesisat yan
gınlarında kullanılır. 

Beyhan ISTAŞ 
Giı.n iş Gi.ivenliği Malz. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 

iTFAiYE VAKFI 
İKTİSADİ İŞLETMESİ 

Her Türlü Yangın ve Güvenlik Konularında 
Danışmanlık Hizmetlerinde · 

Tecrübeli Kadrosuyla Bir Telefonla Emrinizde ! .. 

Sofular Malı. Dolap Sk. Peker Apt. No: 9 D/2 Kıztaşı/Fatih-İSTANBUL 
Tel: (O 212) 53118 31- 532 03 72 - 635 81 64 - 635 81 65 - 635 81 66 
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Buz Tutınuş Göl, Deniz veya Nehire 

Düşınüş Kişinin Kurtarılınası 
-Buz üzerinde yürüyerek bulunan buz bizini tutar. Kıyı *Gögüs kafesinin yükselip, 

kişinin düştüğü yerin yanma yönüne doğru bizlerini her iki yükselri'ıediğinj kontrol edinız. 
kadar yaklaşmayınız. eli ile aynı anda buza saplayarak *Solunum normale 

-Kazazedeye karadan ya da vücud unu öne, sağlam buz dönünceye kadar veya 
·iskeleden yaklaşabiliyorsanız üzerine doğru çeker. Sonra aynı hastaneye ulaştırı ncaya kadar 
~-------------------. yöntem ile işleme devam ediniz. 

olduğu buz MASAJI KALP 
ü :ı:ennde kayarak DURMASINDA: 
daha sağlam buz -Hasta bilincini yitirir. 

1 

yüzükoyun yatmış KALP DURMASI VE KALP 

kısınma gelir. -Deri kül rengi olur. 
L------------==:::!5!:::::::::::!!~-_J -Bu7. bizleri ile buz -Bilekte ve boyunda nabız 
albnıza bir tahta veya kalas üzerinde yatan kurtarıcı suya atışı hissedilmez. 
koyarak yere yatıp ıpc bağlı düşen kişınin attığı iple de bu -Gözbebeklcri çok büyük, 
cansimidini atmız ve ipe bağlı ki~nin kurtarılmasını KAP ALI KALP MASAJI 
cans.imidini çekerek kurtarınız. sag~ayabilir. (dışarıdan kale masajı) 

-ip ve cansimidi yoksa aynı llkbahara yaklaşırken ~ece -Hasta sı rt ustü ser t bir 
işlemi sopa uzatarak yapınız. donarak sertleşen buz, gi.ındüz zemine yatınlıp. 

-Kazazed e kıyıdan gevrek ve gözenekli olur. Buz, -Sıkı yerlerı 
kurta rılacak kadar yakında ~-------------------. gevşctilir.(KRavat, 
değilse 2-3 kişi yere yatıp ve 1 Kemer v b) 
birbirinin ayağından tutarak -Hastanı~ yanma 
kişişe yaklaşır. Kaymama için diz çökülür. 
herkes yattığı buzun üzerine -Hastanın göğüs 
kalın bir sopa, tahta ya da kalas kemiği(iman 
koymalıdır. Kurtarılacak kiş iye "'----- ------ --------- tahtası/nın 1 /3 alt 
en yakın olan uzun bir sopa buz bizlerini saplayıp vücudu kısmı tesbit edilir. 
tıı tarak ve tutmasını sağlayarak ileri çekecek kadar sağlam -Tesbit edilen yere el ayası 
dışarı çekmeye çalışmafadır. değildir. Böyle bir durumda konur, diğer el çaprazlama 

-Eğer kurtaracak kimse yoksa arkadaşınız ucunda ağır bir bunun üzeriJle yerleştirilir. 
kişi buz üzerindeki deliğin kıyı cismin, örneğin sağlam bir kum : -Dirsekleri kırmadan vücut 
ta rafına iki kolu ile basarak torbası bulunan uzun çamaşır ağırlığını vererek göğüs kafesini 
kırmalı, kıyıya doğru ilerlemeli ipini size doğru fırlatır. Siz ipi 5.:'7 cm bastıracak kaaar kuvvet 
ve buz üstüne çıkmaya tuttuktan sonra arkadaşınız uy~ılanır ve kaldırıbr. 
çalışmalıdır. sağlam buz üzerine.doğru sizi -Bu hareket dakikada 60-70 

-Buz tutmuş suya düşme 5,el<er. Buna "Hayat Ipi defa tekrarlanır. 
durumunda kendı kendini 'd~runektedir. -Çocuklarda bu hareket tek 
kurtarmak için en iyisi önceden AGIZDAN AGIZA SUN'İ elle ve daha hızlı yapılır. 
yanınızda ucunda kalın, TENEFFÜS METODU -Kalp masajına nabız normale 
eğilmeyen sivri çivi buhrnan sap *Kişiyi düz bir yere sırt üstü dönünceye kadar ya da 
kısmı ta hta veya plastik olan ve ya tırınız . hastaneye götürülünceye kadar 

1--=:::~~~=~~~~;::-----l *Çenesini yukarı devam edifü. 

oaşını gerıye metodu ile birlikte 
1 1 gelecek şe.kilde -Kalp masajı suni teneffüs 

çekere!< solunum uygulanırken; 
yollarını açınız. a)Uygulayıcı tek kişi ise 2 

L ___ ::::~b.=~~::::::::=:=::: __ _J *Ağız çevresini defa sunı solunum yaptırıldıktan 
temizleyiniz. sonra 15 defa kalp masajı 

birbirine sap kısmından iple 
bağlı bir çift "buz bizi" 
bwundurulmalıdır. 

Böyle bir tehlike karşısında 
düşen kişi, birdenbire gittiği 
yönün gerisine döner. 
Boynunun her iki yanında asılı 

*Çeneye bastırara1< ağızın uygulanarak devam edilir. 
açılmasını sağlayıp, diğer b)Uygulayıcı iki kişi ise; bir 
elinizle burun deliklerıni suni solunuma karşılık diğer kişi 
tıka.xınız. 5 defa kalp masajı yapar. 

Derin nefes alıp ağızdan KAYNAK 
~ğıza. d~kikada 12-15 aefa Sivil Savunma Genel 
üfleyınız. Müdürlüğü 
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SiViL SAVUNMA 
Düşman taarruzları ve afet 
hallerinde halkın can ve m al 

kaybının en az dü zeye indirilmesi 
i_çin yapılacak her türlü; 

SILAHSIZ, KORUYUCU, 
KURTARICI ÖNLEM VE 

ÇABALARI KAPSAR. 

SAVAŞLAR VE AFETLER 
KAÇINILMAZDIR 

*Ulusal V'Arlığın sürdü rülmesi için 
TOPYEKUN bir savaşın tüm 
koşullarının barıştan itibaren 
hazırlanması ulusal bir 
zorunluluktur. 
*Günümüz silahları güç yönünden 
çok büyük bir gelişme göstererek 
"CEPHE SAVA~LARI"dönemini 
ğeride bırakmıştır. 
Savaşlar artık tüm ülke düzeyinde 
olacaktır. 
*Uçaklar ve füzelerle kent ve 
kasabalarımıza saldırılar 
ye).pılabil~cektir. 
BOYLE BIR DURUMDA: 
SİLAHLI KUVVETLERİMİZİ 
DESTEKLEYEBİLMEK, ULUSAL VE 
BİREYSEL VARLIGIMIZI 
ŞÜRDÜREBtLMEK İÇİN; EGİTİME 
ONEM VERINIZ. 
"EGİTİM KURTULU:ŞTUR" 
Bunu unutmayınız. Il ve ilçelerdeki 
Sivil Sqvunma .eğitimlerine katılarak 
KENDI KE DINIZE VE 
YURTTAŞL,ARIM,IZA YARDIM 
ETMEYI OGRENINIZ. 
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NUKıEER St\.V~ŞTA H~YATT;\ 
KALABIJ.,MEK iÇiN A,.ŞAGIQA.KI 

ONBIR KURALI OGRENINIZ. 
*Nükleer Bil~i *Radyasyon Bilg isi *Erke11 
Haber Alma Sığmak *Yiyec;~k Depolam~ 

YANGIN ONLEMLERI 
""İlk yardım ""Temizlik *Serpintid en Korun 

""Sivil Sa'lunmayı öğre13 *Fert ve Ailece ~orun 
SIGINAK VifSIGIMyfA YERLERiNDE 

NELER BlJLUNDURA.CAGINlZI, HAYVAN1 

YEM, YJYEÇEK VE JÇECEK MA DPELERT 
iLE ONEMLI }{ALZEM,EYI N_A~IL 
KORUYACAGJNIZI öGREN INlZ. 

*Düşman saldırısından sonra büyük ölçüde 
ve sayıda yangmlar çıkabilecektir. Birey 

olarak eylerimi~de, işyerlerinde 
BAŞLANGIÇ J;IALI.NDEKI .Y~t-JGINJ.A.RI 

~ONDURMEYI OGRENINIZ. 
ULUS, AİLE VE BİREY OLAJ3AK BİR SAVAŞ 

'/ADA .YIKIMDAN SAG ÇJKABIT.ıMEI) 
iÇiN; SIVIL SAVUNMA GOREVLILERI 

YANINDA KURTARMA, ILK YARDIM VE 
SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİNE 

KATILINIZ. 
SA\(AŞT~, YANG CN, DEPREM, S~L Y~ 

BENZER! DOGAL AFETLERDE KENDIN IZI 
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İtfaiyeci Koruma Elbisesi 
pıntaş, Uluslararası Makin e Tic.A.Ş 
irfan ONER 

Son yıllarda itfaiyeci koruma elbiselerinin yapı ve 
mal'.lemelerinde büyük değişiklikler olmuştur. 

Geçmişte itfaiyeci koruma elbiselerinin alımında fi. 
yat önemli bir rol oynamakta idi. Ancıık bu günkü 
son teknolojik gelişmeler ve oluşa ıt ka zaların sonuç
larında da yüksek teknolojideki ve kalitedeki koruma 
elbiselerinin tedariki gerekmektedir. Buda Avnıpa' d a 
tüm kurum elbiselerinin bir s tandarda (EN 469) top
lanmasını sa~lanmıştır. Bu standardın her kullanın 
ülkenin kendi özellikleriyle de birleştirilerek geliş
mesi sağlanmakt<1dır . 

Bu son teknolojik gelişmeler itfaiyeci koruma elbi
selerinde yeni kumaş ve iplik türlerinin kullanılması
nı sağlamıştır. Bu konudaki ilk temel Aramid liflerinin 
ima latıyla başlamış olup, bunun sonucunda daha hafif 
kolay giyilebilen koruma elbiselerinin imala tı mün1-
kün olmuştur. 

Aramid liflerinin elbiseler içerisinde iki değişik gö
revi bulunmaktadı r. Bunlardan para Aramid kumaşın 
dayanıklılığını artırmakta ve yanmasını önlemektedir. 
Meta Aramid ise kumaşın güneş ışınlarına karşı daya
mklılığmı artırmaktadır. Bu her iki Aramid türü renk 
tutma ve boyanma konusunda hiç bir problem yarat
mamaktadır. 

Şu anda en yaygın olarak kullanılan Aramid lifli 
kumaşlar Nomex ve Kermel'dir. Bu konu olan her iki 
kumaş türü diğer malzemelerle birlikte elbisesinin 
kalitesini arttırıcı olmaktadır. Blı f$Ünkü yapılan araş
hrmalarda itfaiyeci korum<ı elbıscsinin en üst kLı
maşın ın Nomex Delta-T, kermal HTA Nomex rıı ve 
Petritex den seçilmesi yangınla.rda itfaiyeciler için bü
yük avantajlar sağlamaktad ır. Ozellikle Türkiye pazarı 
için ARGE bölümümüzün yaptığı araştırmalarda No
mex Delta-T, Nomex lllve Petritexkumaşların daha 
uygun olacağı kanısına vanl ınıştır. Bu kumaşlar yük
sek Mtıkavcmetb ve güneş ışınlarına daha dayanıklı
dır . Buda elbiselerin kalitesinin rahat giyilmesinin ve 
ömrünün daha uzun 9lmasını sağl<ımaktadır. 

Yüksek Korumalı ltfaiyeci Elbisesinin parçaları: 
Yeni geliş tirilmiş itfaiyeci koruma elbiseleri itfa

iyecilerin günlük görevlerinde ve anid en oluşan tehli
ke durumlarından korumaktadır. Yapı la ı1 tartışmalar 
doğrultusunda etkili ve gerekli itfaiyeci koruma elbi
sesi aşağıdaki pMçalardan oluşmaktadı r. 

,.Vizörlü ve ense korumalı itfaiyeci kaskı, 
,.Aramid lifl i başlık 
*Günlük tek katlı yanmaz kmnaştan üniforma 
,.Dört katlı yanmaz kumaştan itfaiyeci parkası 
* ,Çünlük tek katlı yanmaz kumaştan pantolon 
*Uç katlı diz leri güçlendirilmiş yanmaz kumaştan 

itfaiyeci pantolonu 
*Deriden ve korumalı itfoiyeci çizmesi 
*Yanmaz itfaiyeci eldiveni 
Yizörlü ve ense korumalı itfaiyeci kaskı; 
itfaiyeci kaskı başın en iyi şekilde korunmasını 

sağlamak zorundadır. Burada dikkat edilecek noktalar 
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şunlardır; 
*Baş ve kulakların mekanik etkiler a lanında ko run

ması 

*İmkan da hilind e görme ve duyma alanının kısı t
lanmam<1sı. 

*Ensenin bir deri koruma ile korunmasının sağlan
ması 

*Kask içinde ayarla nabilir bir başlığın ve bağlantı 
parçalarının olması 

*Kaskın gece ça lışma ları için sarı fosforlu boyalı 
olarak seçilmesi 

Aramid lifl i başlık; 
Aramid lifl i başlık başın alev ve ıs ı dalgalarına kar

şı mutlak korunmasını sağlamaktadır. Burada dikkat 
edilecek konu başlığın yapıldığı malzemeyle ve dikiş 
özellikleridir. Başlı k kesinlikle veya yanabilir malze
meden seçilmemelidir. Bu şekildek i yan lış bir seçim 
yangına müdahale ed en itfaiyecilerin başlarında eriye
rek deriye yapışması ve ağır yaralanmalara sebebiyet 
ver cektir. 

Dikiş açısından bakıldığında, başlık kesin.Jikle sert 
olarnk başa oturmamalıdır. Bu şekildeki bir seçimde 
kullanım açısından kötü olmakta ve tam ottırmamış 
yerlerden alevin içeri girmesi mümkün o lmaktadır. 
Başlı~ın tüm dikişleri basık olarak yapılma l ıdır. Bu sa
yede 'başa baskı yapabilecek noktalarda ortadan kaldı
rılmış olur. Başlığın yüz kesimi ayarlanabilir ve elasti
ki olmak zorundadır. Bu sayede başlık doğru bir şekil
d e yangında ve her yangında kullanı lacak teneffüs ci
hazı mcıskesinin rahat ve doğru kullanımı sağla nacak
tı r . 

Günlük tek katlı yanmaz kumaştan ceket-mont; 

T ek ka tlı yanmaz kumaştan ceket-m ont koruma kı
yafetinin mutlak bir parçasıdır. Bu üniforma itfa

iyecilerin gruplardaki gi.inli.ik görevleri için düşünül
müştür. Bu tip elbiselerin giyi lmesi ço~ rahat olup, ay
rıca güvenliklerini d e sağlamaktadı r. itfaiyeci gi.ın lük 
elbiseleri kesinlikle, y ünfi.i saf pamuklu kumaşlarda n 
seçilmemelidir. Tek katlı yanmaz kumaştan olan elbi
seler teknik hizmet verilecek .işlerde rahat ve güvenli 
bir şekilde kullamlmaktadı r. Orneğin bu tip kıyafetler 
yanmat Petritex Aramid-Viskoz kumaştan yapılmakta 
olup, fiyat yğnündcn de itfaiye teşkilatları için uygun 
olmaktadır. Uniformalar yıkanmaya karşı dayanıklı ve 
renk kaybetmemekted ir. Bu tip klımaştan yapılan elbi
seler uzun ömürlü olmakta buda itfoiye teşkila~lanM 
ilave yükler getirmemektedir. Şu anda Alman Jtfaiye 
teşkilatlarında % 50-%50 Kermel-Viskoz FR karışımı 
yerleşmiş durumdadır. Bu kumaş türleri de kullanım 
esnasmda kolaylık ve konfor sağlamakta, ayrıca takıla
bilen fosforlu omuzlukla kullanılabilmektedir. 

Dört katlı yanmaz kumaştan itfaiyece parkası; 
Yanmaz kumaştan yapılmış dört katlı itfaiyeci par

kası temel itfa iyeci malzemesidir . Çünkü itfaiyecinin 
tam olarak yangından korunması vücudunun üs t kıs
mını kaplayan bu parka ile mümkündür. Araştumala-
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rımıza göre parka mutlak d ört ka tmandan olLışmalı
dır. Bu d ört ka tman dıştan içe doğru birbiriyle bağlan
tılı şekildedir . . 

1. Dış katman: Nomex III, Nornex Delta-T, Petdtex 
2. Su geçirmezlik: Sympatex-Fireliner 
3. Isı geçirmezlik : % 100 Aramid 
4. Yanmaz astar : Kermel/ Viskoz FR 50/50 

Yukarıda seçilmiş olan malzemeler bu gü ne kadar 
yapılan araştırmalar sonucu en iyi koruma değer

lerini vermiş tir . Bu malzemelerin her birinin görevi 
yukarıda belirtildiği gibi ayrı ayrı olmaktadır. 

1. Dış katmaıun görevi, dışnrıdan gelecek olan me
kanik etkileri azaltmaktır. Bir alevlenme anında ilave 
o larak alevlerin altta bulunan katmanlara geçmesini 
önlemektir. Bıırada dikkat edilecek en önemli nokta, 
alevle karşılaşmış olan dış katmanın aniden yırtılma
masıdır. Ancak dış ka tman tüm alev ısısını tek başına 
engelleyememektedi r. 

2. Su geçirmezlik, Sympatex adlı malzeme ile sağ
lanmaktadır. Bu malzeme yağmur, rüzgar ve söndür
mede kullanılan sıvı malzemeleri n iç ta rafa geçmesini 
engellemektedir. Kapalı bir membran sis temi ile d i
zayn edilmiş olan ka tın.an dış hava şartla rının içeri 
geçmes~nj engellemekte, ancak vücutdan dışa taraf ha
va ve terin atılmasını otomatik olarak sağlamaktadır. 
Bu sistem kullanıcı olan itfaiyecilerin olay yerinde sağ
lıklı olarak daha u zun kalmala rını sağlamakta ve kul
lanım rahatlığı getirmektedir. Bunun yam sıra Sympa
tex kapalı membran sis temi özelliği, aniden oluşabi le
cek yüksek ısıdaki su buharının elbise içerisine işleye
rek itfaiyecinin sıcak buharla yanmasını önlemesidir. 

3. Isı geçirm ezlik, özel Araınid lifle rinde n imal 
edilmiş geniş hacimli aralarında sıkıştırı lmış hava bu
lunan keçe tipinde özel bir malzeme ile sağlanmakta
dır. Sıkıştırılmış hava partiküllerinin, ısı yalıtkanlığ.ı
run az olması sebebiy~e bu katmanda bariyer şeklinde 
yardımcı olmaktadır. ltfaiJeci parkasının en önemli ve 
son katmanı olmaktadır. Çok sayıdaki kullaıucı parka· 
nın sökülebilir astarlı olmasını istemektedir. Yaz ayla
rında sıcak olan bölgelerde as tar çıkartıldığından par
ka sadece üç katmanlı olarak kullmulmaktadır. Ancak 
yapı lan a rrıştırmalar ve deneyler göstermiştir ki parka
ı1 ı n yanmaz asta rıııın çıkartılması ani ıs ı ve alev dalga
larında parkanın korllma faktörünün düşmesine sebep 
olmaktadir. Bu yüzden parkaların sabit yanm az astarlı 
olması daima tavsiye edi lmektedir. 

4. Yanmaz astar, dördüncü ve son katman olarak 
koyulan hafif yanmaz astar Aramid / Viskoz kumaşta n 
oluşmaktad ır . Hafif olması sebebiyle vücudu iy i bir 
şekilde sarar. Ayrıca ünifor.manın üzerine d e kolay bir 
şekilde kayarak konforlu giy.itmesi mümkün olmakta
dır. 

Parka kullanıcının ihtiyacı do~rultusunda seçilme
lidir. Dört katmanlı parkanın en önemli özelliği raha t, 
kullanışlı ve nefes alır özell ikte olmasıd ır . Bunun dı
şında boyun, ense ve fermuar bölgelerinin korunmuş 
olmasına dikkat edilmelidir. 

Geçmiş te kullamlan parkaların çoğunda koJJar di
kişli olarak parka tutturulmaktayd ı. Ancak bıı

günkü gelişmiş konfeksiyon tekniklerinde pa rkanın 
"Kimono" şeklinde dikişsiz tek bir parçadan yapılması 
kullanıcının daha rahat hareket etmesini sağlamakta 
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ve parkanın nefes alış verişi de daha rahat olmaktadır. 
Kimono kesim ile, dikişli kesimin kıyaslanmasın

da, aşağıdaki avantajla r "Kimono" kesimın tercih edil
mesi için bir sebep olmaktad ır. 

1. Parka tek oir parçadan kes ilmekte o lup, dikiş 
yerleri olmadığından sökülmemektedir. 

2. Su geçirmez katmanda tek parçadan kesi l diğin
den dikiş yerleri bulunmamakta ve tam sızd ırmazlığı 
sağlanmaktadır. 

3. Kol bölgesinde, dikişli kesimlerde olduğu gibi 
kumaş toplanması olmamaktadır. 

4. Omuz bölgesinde dikiş bulunmadığından tenef
füs cihazı taşınması esnasında sırtta rahatsızlık kesin
likle olmamaktadır. 

5. Rahat ve kolay hareket imkanı dikişli parkalara 
nazaran çok daha iyi olmaktadır. 

Günlük tek katlı yanmaz kumaştan pantolon; 
Tek katlı yanmaz kumaştan pantolon koruma kıya

fetinin mutlak bir parçasıdır. Bu pantolon itfaiyecilerin 
gıuplardaki günlük görevleri için düşünülmüştür. Bu 
tip pantolonların gi~ilmesi çok rahat olup, aynen 
gıivenliklerini de saglamaktadır. Pantolon üzerine 
gömlek, T-shirt veya sweatshirt giyilmesi mümkün
dür. 

Üç katlı dizleri güçlendirilmiş yan maz kumaştan 
itfaiyeci pantolonu; 

Yanmaz kumaştaıı yapılmış üç katlı itfaiyeci pan
tolonu parka ile bi rlikte temel itfaiyeci malzemesidir. 
Pantolonun üç katl ı olmasının sebebi ağırlığın fazla ol
maması gerektiğindendir. Bu ü ç ka tma n dıştan içe 
doğru birbiriyle bağlantılı şekildedir. 

1. Dış katman: J\Joınex HI, Nornex Delta-T, Pctritex 
2. SLı geçirmezlik: Sympatex-Fireliner 
3. Isı geçirmezlik: % 100 Aramid 
4. Ya nmaz asta r: Kermel/Viskoz FR 50/50 
İ l ave ola rak pantolonda dizlerin güçlend i rilmtıs i 

için Kevlar malzeme kaynaklı olarak konulmuştur. It
faiyeci pantolonu günlük yanmaz kumaşta ı1 üniforma 
pa ntolo nu üzerine g iyilmek zorundadır. Çi.iı1kü 
yukarıda tanımlad ığımız gibi pantolumın hafif olması 
için ilave ısı geçirmezlik katmanı konu lmamıştır. 

D ört katlı yanmaz kumaştan itfaiyeci parka s.ı.+Gün
. lük tek katlı yanmaz kumaştan pantolon+ Uç katlı 

dizleri güçlendirilmiş itfaiyeci pantolonunun kullanıl 
ması EN 469 standardında mutlak is tenilen itfaiyeci 
malzemeleridir. 

Peri ve korumalı i tfaiyeci çizmesi; 
Itfa.iyeci çizmeleri de standartlara göre, d eriden, 33 

cm yüksekliğinde, taban ı ve çizme burnu çelik 
korumalı , ya nmaz, asit , su, be n z in, yağ, elektrik 
şokLına ve ısıya dayanı klı olmalıdır. 

):'anmaz itfaiyeci eld iveni; 
Itfaiyecilerin. ellerinin ve parma klaruun korunması 

çok öı1eırılidir. Itfaiyeci koruma eld ivenleri bu sebep
ten dol~yı EN starı.dartlannda ayn olarak tanımlan
mıştır. Itfaiyeci eldiveni d eriden ,veya aramid mal
zem eden imal edil m ekted ir. Jtfaiycci eld iven i 
aşağıdaki şartlara uyma k zorundaqır; 

1. Yanma durumuna karşı korumalı olması 
2. Kontak ısısının az olması 
3. İçe minimum ısı geçümesi 
4. Isı d algasuu karşılaması. 
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5. Yanına Sempozyuınu Bursa' da 
Gerçekleştirildi 

Beşinci Yanma Sempozyumu. 21-23 Tepunuz gi!nlerin de Bursa Ulq.d'!-ğ Kirazlı
yayla' da gerçekleştirildi. IET'1;1 IGDAŞ, IstanbuI itfaiye Müdürlüğü, ITU v.~ Uzay 
Bilimleri Fakültesi, Marmara Universitesi Teknik Eğitım Fakültesi, Uludağ Univer
sitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin birlikte organize ettiği ve bu yıl be
şincisi yapılan sempozyuma çok sayıda bilim adamı ve araştırmacı ve yöneticiler 
katıldı. 

Sem12ozyumun yanma bi
timleri ıle uygulamaya yöne
lik en son araştırma ve tekno
lojileri konusunda ka tılarılar 
arasında o rtak bir forum 
oluşturuldu. 

Sempozyum kapscımında 
1-Yanmcının Esasları 2- Uy
gulamalı Yanma Sistemleri 
ve Tasarımları 3-Yanma ile 
olu şan h ava kirlenmes i 4-
Enerji Dönüşümü ve Kullanı
mı 5- Yang ı n ve Yangınla 
Mü cad e le oaşlıkları alt ın da 
konusıında u zman bilimada
mı, araştırmacı ve teknik e le
manlar tebliğ lerini sundular. 

Bosna Hersek' ten sempoz
y uma katıl an Bos na H ersek 
Gaz Ens ti tüsü Başkanı Dr. 
Dzemal PELJTO'nun sundu
s u "Savaş Sırasında Sarajevo 
~ehrind e Evsel Doğalga z 
Kullanmu ile Kazanılan Tec
rübeler''. başlıklı çağrılı tebli
ği konuklar tarafından ilgiyle 
dinlend i. 

Doğalgaz ve savaş olgusu 
nun ilk defa Bosna' da ya~an
dığını ifade eden Dr. Pcıjto, 

tek ve en s tra tcjik enerjinin 
doğalgaz olduğunu ve savaş 
boyunca doğalgnz kullanımı
rım çok amaçlılığı sayesinde 
hcıyatlannı ikame edebildik
lerıni söyledi. Dr. Peljto, ayrı
ca elektrik hatlarının yeral
tında olmasının kendileri içir.ı 
büyük avantaj olduğuna dik
kc'lt çekerek" Sırpla rın da ay
nı boru hatlarıncfan faydalan
mak zorunda olmas ı herhal
de takdiri il a hi o lsa gere k , 
Yoksa Sı rp l ar ra h atlıl< l a bu 
boru ha tlanna yöne lik bir 
bombalama eylemine girişir
lerdi d edi. Dr. Pe ljto'nun su
num.u sonrasmda savaş mü
hendisliği gibi yeni bir kav
ram üzerind e ilg inç fikirler 
ortaya atıldı. 

"lsta nbul'd a Doğa lgaz 
.Kullammının Hav.a KırHJ1ği
ne Olan Etkisinin Incelenme
si" başlıklı tebliğde 1992' d en 
itibaren kullanıTqrnya başla
ya n doğalgazın lstanbul'da 
en önemli problenı haline ge
len hava kırliğine olan e tkile
ri b ilimsel istatistiki tespitler-
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le ortaya konuld u . İGDAŞ 
adına tebliği sunan S~rdar 
Serin konuşmasında "Is tan
bul'da yaygın olarak kullanı
lan kömür ve fuel-oil yakıtla
rına göre doğalgaz kirletici 
emisyonları 6akımından da 
en önemli yakıt olduğunu bu 
sebeple Js tanbul ve 'benzeri 
m e tropollerde özellik le en
düstri il e yerleşmenin iç içe 
oldu~u şehirlerde hava kali
tes imn korunması veya iyi
leştirilmesi açısından doğal
gazın kullanılmasııun gerekli 
olduğunu vurguladı . . 

Serin sonuç o la rak Js tan
bı.ıl ü zerinde yapı lan araştır
manın çok iyi bir örnek teşkil 
ettiğini ifade etti. 
lGDAŞ ad ın a ikinci bir 

~ebl i ğ sunan Cihat Aydın ve 
Izzet Karabay "Doğalğaz Ya
kan Sistemlerin Verimliliği
nin ve Çevreye Etkilerinin İn
celenmesi" konu kapsamın
da, doğalgazın diğer yakıtla
ra göre çevreye etkileri bakı
mından en zararsız yakıt ol
duğum vurguladı. 

Qoç. Dr. Muhittin SOGU
KOCLU da "Tuzla Yangını
ıun Ortaya Çıkardı~ı Gerçek
ler" konulu tebliğıni sunar
ken elde edilen delilleri teker 
teker ortaya koyarak, birta
kım m.edyanın ikiyüzlülü~ü
nü ve ltfaiye'nin suçsuzlu u 
nu, bilimseil olarak kanıt a
mış oldu. 

Sempozyuma katılan bili
m adamı, araştırmacı ve yö
neticilere katılımları ve yap
tıkları araştırmalarının de
vam e tmesi dileğiyle p laket
ler dağıtıldı . 
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