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AL0-110 EDiTÖR 

İSTANBUL İTFAİYESİNDEN 
BAŞKA ITFAIYE YOK 

İstarıbıı l itfaiyesi 
Tilrkiye'nin en 
eski kıı ruluşlann
da nd ı r. Hatta 
düııyada da ilk
lerdendir. iki yıl 
önce Macarıs 
tan 'a zittiğiınizde 
125' ınci k11ruluş 
yı l ı anı sına bize 
eşantiyonlar ver-

Doç. JJr. Mu'f:!ittin ınişlerdi. Alman-
SOGUKOGLU ya'nın da en eski 

itfaiye kurul uşu 
Berlın l tfqiyesid ir 

qnıın da kııruluş ıı 1851 'dir. Halbuki lstanbıı l 
ltfaiyesinin kuruluş u 1714 olup geçtiğimiz Ey
lül 'de 283 'üncii kuruluş yılımızı kutladık. 

Türkiye' de "itfaiye" denince lstanbul itfaiye
si akla gelir. Şu anda hem im.kan, hem bilgi ve 
tecrübe ve hem de araç gereç açısından gerçekten 
Türkiye'de bir ıı umaract:ır. Bilhassa son dört yıl
da yapılrın çalışmalar ve gerçekleştirilen atılım
lar itfaiyemizi çok daha güçlü ~ir konuma getir
miş, bunların 11eticesinde de lffaiye111iz Daire 
Başka11l1ğ111a dönüştürülmüştiir. Ancak bazı 
çevrele.r _gözleri kamaştıracak bu a tılımlara rağ
ınen , itfaiyeyi nıahkam edebilmek içi11 ısrar7a 
lıata aramakta ve en ufak bir ihmal veya eksiklik 
gördüklerinde, fedakarca ve kahramanca müca
dele eden itfaiyeci/eri ve yöneticilerini acımasız
ca eleş tirmektedirler. Delil olarak da; heıne 11 
Amerika 'dan, Japonya 'dan veya Almanya 'dan 
örnekler sunuyorlar. Bakın, ayağımızı yere bas
mak içi11 şimdi ben size bazı çarpıcı örnekler ve
reyim. 

7 60 Milyon nüfuslu Rusya 'da 300 bin itfa
iyeci, 14 bin araç mevcut, Federal Karnın 'a göre 
her 650 kişiye bir itfayeci gerekiyor. Moskova 'da 
10 milyon nüfusa 100 istasyonda 8500 itfaiyeci, 
1500 araç bııluııuyor. Bütiin bu iınktmlara rağ
men, tüm Rusya 'da 1996 yılı ııda 15 bin civarın
da sivil yangınlarda hayatını kaybetmiştir. 

Amerikada imkanlar çok daha iyi, 7.1 Mif
yo11 nüfııs/ıı New York'da 10 biıı itfaiyeci mev
c11t, araç, gereç, maddi iıııkan ve biitçeferi bizim
kiııi11 enaz on misli, son yiizyıf 111 istatistiklerine 
göre her yiizbin 11 ü.fııs başına sivillerden hayatı
nı kaybedenler 9.1 - 2.0 arasında . Buradaki en 
diişiik rakamı fstanbul'a endekslediğimizde; 10 
milyon nüfus için 200 sivilin yangın/arda haya
tıhnı kaybetmesi gerekiyor. Halbuki Istanbııl un 
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son on yıllık istatistiğinde hiç bir zaman sivil
lerden hayatını kaybedenler 200 kişiyi bulma
mıştır. Yani Amerikanın en daşak rakamı bizim 
en yüksek rakamımızı katlıyor. Mal zayia tı da 
çok yüksek. 

Geçenlerde bir televizyon prosramında Prof. 
Dr. Mahir KAYNAK ifade etmışti . "Amerika 
1991 lrnk harekatında, asrın en büyük saldırısı
nı gerçekleştirerek kırk giiıı boyunca Jrak'ı bom
bafadı, sadece 5 Amerikan ask~ri hayatını kay
betti. Biz de Irak topraklarına girerek bazı hare
katlar gerçekleştiriyoruz . Çok aaha biiyiik zayi
atlar veriyoruz. Tabii ki bıı imkan, teknoloji ve 
teclıizat farkındandır ". Elbette ki, Tiirk Mı1leti
nin bir ferdi olarak bıınlardan eziklik duyuyo
ruz. 

Geçen yıl Amerika ziyaretim esnasında mes
lekdaşlarnrı beni kendi arkadaşlarımı "10 mil
ııonluk nüfusq. 1800 itfaiyeci, 250 araçla 
1ı iz:met veren Ttfaiye Müdürü!" şekliııde bir 
kahraman olarak takdim etmişlerdi . Hat ta 
1800'e inanmamışlar "18 bin olmasın!" demiş
lerdi. 

İşte geçen yıl meı;dana g~len Tuzla Yangını , 
günlerce kıyamet koparıldı. llk günü biraz ger
çeklere yakın yayınlar yapılıyord11. Bir Miidiir 
Muavini arkadaşımızın bır y,anlı.ş beyanını kay
nak göstererek, hedef saptırı ldı ve gerçekler orta
ya konulmadan o facia Ş,eçiştirildi. Halbuki Der
gimizin 12. sayısında 'Tiızla Yat!$ınının Or
taya Çıkardıgı Gerçekler" başlıgında bir ma
kale yayınlayarak, araştırma so11uc11 elde ettiği
miz çarpıcı bilgileri orada açıklamıştık. Hiç kim
senin ilgisini çekmedi. 

Bazı Utmgın larda, eğitim eks ikliği, teçhfzat 
yetersizlıği, taktik ve strateji hatası o7abilir. Ttfa
iyeciler de insandır. Hemen Amerika ve Japonya 
ile murnkayese ederek oradaki görüntüleri ekran
lara getirip kendi insanlarımızı ve kııruluşları
mız ı küçük düşürerek tahkir etmeye, on ların 
motivasyonlarını bozmaya, yangınlarda halkı 
mıza itfaiyecileri hedef göstermeye kimsenin 
hakkı yoktur. 

Ellerindeki tüm imkan/an ku llanarak feda
karca ve kahramanca savaşarak, mUdahalelerde 
bulunan ve b.utün bu plansızlık ve düze11sizlik
lere rağmen lstanbul'un yangın larını başarıyla 
söndürerek halkımızın gönlünde taht kııran bu 
insanları eleştirirken, hiç olmazsa biraz insaflı 
olalım. 

Zaten İstanbul itfaiyesinden başka itfaiye de 
yok ki ... 



AYIN KONUİU AL0-110 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire ~aşkanı Sayın 
Sabri YALIN' la arkadaşımız Selamettin ERMIŞ ' in röportaji . 
• 

itfaiyeciliğin Kutsal Sayılınası 
Peygaınber Mesleği Olınasındandır. 
Dünyada her lQOO kişiye 1 itfaiyeci düşecek şekilde standartlaşma 
olduğu halde lstanbul ' da bu hizmetler 5000 kişiye 1 olarak 
yürütülmektedir. Halbuki Paris ve Roterdam'da standartl~rın da 
altında 850 kişiye 1, Berlin, Londra ve Tokyo'da 650 kişiye bir itfaiyeci 
olarak çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. 

1-İTFAİYE 110: Sayın Baş
kanım kendinizi kısa
ca tanıtır mısınız, teş
kilata nasıl katılc\ınız? 

Sabri Y~LIN: !}ursa Hine 
bağlı Inegöl Ilçesinde 
6.11.1949 da dti.nyaya 
geldim. ilk ve orta oğre
nimimden sonra Bursa 
Eğitim Enstitüsü Sosyal 
Bilimler v~ Eskişehir 
Anadolu Universitesi 
Tarih bölümlerinden 
mezun oldum. Sırasıyla 
kısa dönemlerde gazete
cilik, dini hizmetler ve 
öğretmenlik yaphm. Bu 
ögretme1:'.liği~ sırasın';la 
yan~ın sonaurme ve Sı
vil Savunma çahşmala
rını yü rüttüm. 1985' te 
Bursa Milli Eğitim Mü
dür YardımcıI!,ğı, Sosyal 
Hizmetler ve t;ocuk 
Esi.rgeme Kurumu Bur
sa IrMüdürlüğünde bu-
lunduIT\. .. 
1994' te I. Melih GOK
CEK tarafından Ankara 
}:Jüyükşehir Belediyesi 
itfaiye Müdürlüğü'ne 
getirildim. 2 yılı aşkın 
5u görevde çalıştıktan 
sonra, Çevre Koruma 
Daire Başkanlığı, işlet
meler Daire Başkarilığı 
ve Basın YaY.1n Daire 
Başkan Vekılliği yaptım. 

En sonuncu olarak Baş
bakanlık Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunda Genel Mü
dür Yardnncılığmı yürü
türken Sayıp Recep Tay
yip ERDOGAN ta.rafın
d an 10.10.1997 de Is tan
bul "8üyükşehir Beledi
yesi ltfaiyesine "Daire 
Başkanı' olarak a tan-

. dım .. 
2-IJ'FAIYE 110: Yangın ve 

itfaiyecilik kelimeleri
nin tarifini yapar mısı
nız? 

Sabri YALIN: Ateşi tanı
yan insanlar onu kont
rol altına almayı d a ih
mal etmemişlerdir. An
cak yanma için gerekli 
ortamın bulundu_ğu ve 
kontrol edilmedigı za
man 11YANGIN11 ortaya 
çl\<n:;laktadır. "ITF AIYE
CILIK" te bu tür yan
gınları kontrol etmeyi 
görev edinmiş olan dün
yanın en kutsal mesleği
nin adıdır. Bu mesleğin 
kutsal sayılması pey
gamber mesleği olma
sındandır. ÇüJll<ü piri
miz olan Hz. lbraliim 
(A.S. ) ateşin içine atıldı
ğı halde Hazret-i Al
fah'ın emriyle rakılma
dığı tüm kutsa kitaplar 
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tarafından anlatılmakta
dır. Bu inançla yangına 
giren itfaiyeciler bu yü
ce emdn kendilerini ko
ruduğun inanmaktadır
.lar. . 

3-ITFAIYE 110: 10.Ekim 
1997 tarihinde itfaiye 
Müdürlüğü Daire Baş
kanlığına dönüştürüf
dü. Boy le bir yapılan
manın amacı ve avan
tajları neler~iı:? 

Sabri YALIN: itfaiye Teş
kHleri ülkemizde Beledi
yelerin sutında adeta 
bir kambur gibi görül
mektedir. Fa1<ir Olan Be
lediyeler arada bir çıkan 
yangınlar için araç ve 
personel istihdamını ge
reksiz görmektedirler. 
itfaiye Müdürlükleri Be
lediye Başkanlarına hi
yerar_şik olarak uzakta 
oldu~ için itfaiyeler ül
kemizde son derece geri 
kalmışlardır. Edirne1aen 
Kars' a kadar Itfaiye 
araçlarının yaş ortala
maları 15'in üzerinde 
bulunmaktadu. "Daire 
Başkanlığı" statüsü bu 
teşkilatlara bir ivme ka
zandıracak, teknik yapı
lanma hızlanacak ve Be
lediye Başkanlarına bir 
adım daha yaklaşan it-
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faiyeler gelişjmlerini da
ha hızlı sürdürebilecek
lerdir. Aslında tüm Bele
diyelerin aynı anlayışta 
olauğunu söyle:ınek de 
doğru d~ğildir. Istanbul, 
Anl:<ara, IZınir, Kocaeli, 
Antalxa, Gaziantep ve 
Eskişehir Bü yükşebir 
Belediye Başkanları, 
Elazığ, Van, Balıkesir, 
Adapazarı, Manisa, 
Trabzon ve Muş ili }3ele
diye Başkanları ile Ine
gbl, 13.eypazarı, Bandır
ma, Unye, Tatvan, Düz
çe, Karabük ve Suluova 
Ilçc :Belediye Başkanları
nın itfaiye Teşkilleri ile 
yakından il~lendikler, 
gelişimleri ıçin gayret 
gösterdiklerı deoılin-

.mektedir. . 
4-l:rFAIYE 110: Istanbul 

Itfaiye Teşkilatını sayı
larla tanıtır ve benzer
leri ile karşılaştırır mı-
sınız? . . 

Sabri YALIN: Istanbul it
faiyesi 216 ara_ç, 1992 
personeli, 16 Grup ve 16 
Müfrezesi ile yanı top
lam 32 yangın is tasyo
nundan oluşan bir yan
gınla mücadele filosuyla 
fstanbul'un xangın gü
venliğini saglamaya ça
lışmaktadır. 
Dünyada her 1000 kişi
ye 1 ıtfaiyeci düşecek şe
kilde s tandartlaşma ol
duğu halde lstanbul' da 
bu 1ıizmetler 5000 kişiye 
1 olarak yürütülmekte
dir. Halblıki Paris ve 
Roterdam' da 850 kişiye 
l, Berlin, Londra ve 
Tokyo' da 650 kişiye bir 
Itfaıyeci olarak çalışma
ların standartların altın
da yapıldığı bilinmekte
dir. 
Değerlendirmeyi yangın 
istasyvonları aç)sından 
yaptıgI!11ızda Istan-
bu1' da her 330 bin kişiye 

bir istasyon düşerken; 
Avrupa şehirlerinde her 
50.000 kışiye bir istas
yon, Tokyo' da her 40 
bin kişiye ise bir istas
yon düştüğü görülmek-

. tedir, 
5-ITFAIYE 110 :Nüfusu 9 

milyonu aşfl.n bir met
ropol olan lstanpul' da 
meydana gelen Itfai 
olaylara karşı itfaiye 
teşkilatında personel 
ve donanım nasıl olma
lıdır? 

Sabri YALIN: Dünya Stan
dartlarınd.a ifade ~tmek 
gerekirse Istanbul ltfa
ıyesinde 10 bin itfaiye 
personeli, 160 yangın is
fasyon u ve 1200 itfaiye 
aracı bulunması gere1<-
111ekt~dir. 

6-ITFAIYEllO: Sizce itfa
iyecilik ülkemizde ge
reği gibi anlaşılıyor 
mu? Diğer ülkeler ile 
mukayese eder misi-
niz? . 

Sabri YALIN: Itfaiyecilik 
mesleğinin ülkemizde 
poP.ülarite kazandığını 
söylemek fazla iyimser
liktir. Oysa ABD ve Ja
ponya, lngiltere, Finlan
ai ya gibi sanayide geliş
mış Ulkelerde itfaiyeci
lik en saygın meslekler 
arasındacfır. Okullarda 
ve gençler arasında :ya
pılan anketlerde itfaıye
cilik mesleğinin daima 
ilk 10 populer meslek 
arasına a tercih edildiği 
görülmektedir. 
fşin garip tarafı Osmanlı 
toplumunda da sünnet 
olan çocuklara "ne ol
mak ıstersin?" sorusu
na "tulumbacı" diye ce
vap vermenin adefa 
alışkanlık haline geldi
ğini gözönünde oulun 
aurcfuğumuzda bu mes
leğin uzun yıllar nasıl 
bir ihmale terk edildiği 

s 
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acı bir gerçek olarak or
taya çıl<acaktır. Onun 
içın Devlet-Millet el ele 
hepimiz itfaiyecilik 
mesleğini yüceltmek 
için üzerimize düşen 
görevleri tereddütsüz 
yeri.ne getirmeliyiz. 

7-İTFAIYE 110: Toplum 
olarak yangın konu
sunda aldıgınıız eğitim 
sizce yeterli midir? Bu 
konuaa teşkilat olarak 
neler yapmaktasınız? 

Sabri YALIN: Toplum ola
rak yangın konusunda 
yeterinc~.eğitimli oldu
gumuz SOY,1enemez. Bu 
konuda itfaiye Teşkille
rine büyük gorevler 
düşU1ektedir. 18851 sa
yılı Itfaiye Yönetmeliği
nin 4.maddesi 7. fıkrası 
gereği halkı yangınlara 
.l<ar~ı aydınlatma görevi 
ltfaıyelere verilmıştir. 
Ancak kitle iletişim 
araçları ve basına da bü
yük görevler düşmekte
Clir. 
Teşkilat olarak hazırla
dıgıınız ~keç, spot prog
ramlar tum TVkanalla
rında yayınlanmaktadır. 
Şubat ayında başlayacak 
olan demoııstrasyonları
mız 28 hafta boyunca 
sürecek ve merkezi yer
lerde gerçekleştirilecek
tir. Bülün. bunlarla hal
kımızın Itfaiye ve yan
gm bilincinin geliştiril 
mesi amaçlanmaktadır. 

8-İTFAİYE llO:Yangınla iç 
içe olan kurum ve ku
ruluşlar arasındaki bağ 
ve koordinasyondan 
söz eder misiniz? 

Sabri YALIN: Yangınla iç 
içe olan kurum ve kuru
luşlar yangın öncesi ve 
yangın esnasında olmak 
uzere iki ana bölümde 
düşünül.melidir. 

a- Yangın üncesi Kurum
lar: Eğitim kurumları, it-
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faiye aracı üreten firma
lar, araştırma enstitüleri 
ve yangın uzmanları 

b- Yangınaa: Polis, Ambu
lans, Zabıta, Trafik. Yan
gın öncesi eğitim ku
rumları, itfaıye araçları 
üreten firmalar, enstitü
ler ve u zmanlar bu sek
törde mücadelenin te
orisini sürekli geliştirir
ken yangın esnasmd a 
polis, ambulans, zabıta 
ve trafik de yangın sön
dürme ça lışmalarmın 
sağlıklı Y.Ürütülebilmesi 
için gerekli ortamı sağ
lama1< görevini yürüt
melidir. Her iki durum
da da itfaiye bu kurum
larla diy:aloglarınl sıcak 

. tutmp.lıdır. 
9-ITFAIYE 110: "Yangına 

Dur'' diyebilmek ıçin 

ne tür tedbirler alınma
lıdır. 

Sabri YALIN: Yangına dur 
diyebilmek için ıtfaiye 
alt yapısının oluşması 
gereklidir. Bunun için 

a- Eğitim: Yangınla.müca
dele konusunda Itfaiye
ci personelinin profes
yonel düzeyde,11alkımı
zın ise amatörce eğitil
ı).1.eleri zorunludur. 

b - ünlem: Yangın tedbirle
rin alınması resmi ve 
özel sektörde yangın 
güvenlik sistemlerinin 
famamlanınası, itfaiye
d e ise gerek yan_,gınla 
mücacfcle teknigı, ge
rekse modern araç ve 
gereç açısından gerekli 
aonanımın sağlanması 
ile mi..lmkün o1abilir. 

10-ITFAIYE 110: Son ola-

AL0-110 
rak yangın felak~tin~ 
en azından asgarıye ın
dirmek için halkımıza 
iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mıdır? 

Sabri Yalın: 
1) Telaş ve panik yap
ma yll)ız. 

2) ünce itfaiyeyi (ALO 
110) arayınız. Yangının 
telefon ve adresim doğ
ru olarak veriniz. 

3) Yangını yakın çevrenize 
duyurunuz. 

4) Kendinizi riske a tmadan 
yangını, söndürme ciha
zı, su ve ıslak örtü ile 
söndürmeye çalışınız. 

5) Yangm önlenemiyor ve 
büytiyorsa derhal olay 
yerinaen uzaklaşınız. 

6) Sizden yardım istenme
dikçe yangın alanına 
girmeyiniz. 

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. 
ADRES: 
Ankara Caddesi Manolya Sokak No: 1 Yayalar Pendik - İSTANBUL 
TEL: (0 216) 307 14 14 - PBX FAX: (O 216) 307 28 26 
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Köpük Konsantreleri 
(Sıvıları) ve Köpükler 
Doç. Dr. Muhittin SOGUKOGLU 

~·GİRİŞ 
llfaiyelerdc en yaygm ve en çok kullanılan söndürü

cü elemen sudur. Su ya solit olarak dolu hüzme halinde 
veya pülvcrizc halinde sis olarak ku llan ılır. Her iki kul
lanım biçiminin kendine mahsus avantaj ve dezavantaj
ları vardır. Ancak yangınlarda söndürücü olarak sadece 
su kullan ı lacak diye bir kural da yoktur. Hatta çoğu 
yangınlarda su, hangi şekilde kullanılırsa kullanıl sın, 
yetersiz, bazı yangınlarda ise zararlı olmaktadır. Bu tür 
yangınl arda; köpük, kuru kimyasallar veya gaz söndü
rücüler kullanılır. Bu çal ı şınada köpük s ı vaları (kon
santreleri) ve bunlardan ol uşLurulan köpüklerin fiziksel 
ve kimyasal özellikleri ile yangınlarda kull.anımı esna
sındaki per~orıpanslaı:ın.ı incelemeye çalışacağız. 

2. TARIHI GELiŞiM 
Ondokuzuncu asrın sonlarına doğru B Sınıfı, yanıcı 

s ıvı yangınlarının söndürülmesinde köpük kull anılmaya 
baş l anmıştır. Üretilen ilk orijinal köpük; iki ayrı tozun 
bir köpük jeneratöründe su ile kanştırılarak karbondi
oksit içeren stabil kabarcıklardan meydana gelmiş kalın 
bir örtllsü şeklinde oluşturulmuştur. Daha sonra iki toz 
formu tek bir toz konsantresi şekline dönüştürülmüş, o 
da su ile tepkimeye sokularak basit bir şekilde köpük 
üretilmiştir. Bu köpüklerin her ikisine kimyasal tepki
meden oluşturulduk l anndan dolayı "Kimyasal köpük
ler" denilmiştir[!]. 

Yıllar boyu burada, söndüri.icü eleman olarak, kar
bondioksitin etkili rol oynadığı sanılıyordu , ancak son 
zamanlarda bu etkinin çok cüz' i olduğu , köpi.iğün ger
çek söndürücü etkisinin boğma şeklinde kendisini gös
terdiği anlaşılmıştır. Köpükle söndürme; esas itibariy
le, yanıcı sıvıdan daha hafif olan köpüğün yanan yüzey 
üzerinde yüzerek, yangını boğmak (yangın ortamın· 
dan oksijeni uzaklaştırmak) sureliyle söndürmenin 
gerçekleştirilmesi olayıdır. Burada sıvı yüzeyi ile yanı
cı buharın arasını kaplayan köpilk örıüsU yanıcı buharı 
sıvı yilzeyinden uzaklaştırmak suretiyle yangını bastı
rır. Bu tür söndi.irme o lay ında biraz soğulma olsa da, 
genell ikle bu küçük bir faraziye olup sördUrme yöntemi 
soğutma değil boğmadırr ı ). 

1940'larda kimyasal tepkimeden ziyade mekanik 
olarak üJetilen yeni tip bir köpük geliştirilmiştir. Prote
in esaslı konsantre, bir oranlayıcı veya havalandırıc ı 
nozillde su ile karıştmldığıncla karbondioksit deği l de, 
hava içeren kabarcık l ar oluşturur. Bu tür oluşum "me
kanik köpük" olarak isimlendirilir ve genleşme oran ı , 
serbest akma karakterist iği ve Lerkip veya i ş leme tarzı
nın bas itliği dolayıs ı yla son zamanlarda gayet popiHer 
olmuşıur[ l]. 

Daha onra ileri avantajl arı bulunan yüzey aktif (de
terjanlı) surfaktant köpilkler ortaya çıkmıştu·. Öncelikle 
bu köpükler, protein köpüğünü tahrip eden, kuru kim
yasallarla birarada kullanılabilme özelliğine sahiptir. 
Protein köpüklere nazaran bunların raf yaşı daha iyidir 
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ve bundan da öte katı yanıc ılar üzerinde yağmurlama 
eleman ı ve yllzey yangınlann ı söndürmede de yüzeye 
ni.ifuz edici olarak kullanılabilir. Surfaklantlar "su yağ
murlamaları" olarak isimlendirilir. 

Mekanik köplikler; sabit kuruluş larda veya uygun 
oranlarda su ile konsantre köpük sı v ı sını karıştırmak 
için hortum boyunca yerleştiri lmiş portatif oranlayıc ı 
aparaıl a r ve hava landırma lansları vasıtasıyla uygulana
bilirler. Bir dereceye kadar farklı karakteristiklerde çe
ş i tli tip el verişli köpükler vardır. Bunlar en geniş şekil
de aşağı~a açıklanmıştıJ. 

3. KOPÜK ve OLUŞUMU 
Söndürücü madde olarak suyun her konumda tek 

başına olamayacağı aşikardır. Bilhassa son asırda fizi
kokimya teknolojisinde atıl an dev adımlar sayesinde 
her yıl binlerce yeni kimyasal karışım ve bileşimlerden 
oluşan yeni kompozisyonlar piyasaya sürülmekte ve bu 
materyaller insan l ığa hizmet yanında birçok tehlikeled 
de beraberinde getirmektedir. Bu tehlikelerin bertaraf 
edilmesi de, yangın araştırmaeılan ve itfaiyecilere düş
mektedir. Elbette ki çoğu yanıcı olan bu materyallerin 
yangınında söndürücü olarak su hiçbir zaman tekbaşına 
yeterli olmayacaktır. Bunun için. çeşitli köpük konsan!· 
releri gel iştirilmiş ve gelişt iri lmeye devam edilmekte-
dir. . 

Geliştirilen bu köpükler yangın ı genel olarak: 
a. Boğma; yanıcı parlayıc ı buharın hava ile biraraya 

gelmesini engelleyerek, 
b. Ayllma; yakıt ile ateşin aras ına girerek, 
c. Soğutma; yakıtın ve civarındak i yüzeylerin sıcak-

l ığ ını düşUrcrek, . 
d. Basrırma; yanıcı , parlayıcı buharl arın serbest kal

masın ı önleyerek söndürürler 121. 
Bunları sağlamak için köpüğün genel i ş levi yanan 

yakıt ın üzerinde örtü oluşturmaktır. Köpük örlilsü oksi
jeni dışarıda tutarak yanma sürecini durdurur. 

Köpükler genelde; ham petrol, fuel oi l, benzin, ben
zen, nafta, jet yakıtı ve gazyağ ı gibi, petrol baz lı ve su
da yüzen hidrokarbon yakıtl ar ile alkol, aseton, lake ti
neri , keton, ester ve asit gibi parlayıc ı polar solventlerin 
yangınında etkili bir eleman olarak kullanıl ırlar. Ayrı
ca; kapalı alan yangınlarında ve zor söndürülen A Sın ı · 
fı yangınlarda da köpük kullanılabilir. Bazı hallerde ye
re dökülmüş henüz tutuşmamış sıv ı buharının Lutuşma
sın ı önlemek ve iniş takımla rı açılmayan ve gövdesi 
üzerine innıek mecburiyetinde kalan uçaklan yang ın
dan korumak için de köpük ku llanılır[3]. 

Yüksek kaliteli ve etki li köptık elde etmek için dön 
unsur gereklidir. Bunlar; köpük konsantresi, su, hava 
ve mekanik çalkalamadır. BütUn bu unsurların bir arada 
ve uygun oranlarda gerçek leşmesi gerekir. Bunlardan 
herhangi birinin yokluğunda köpi.ik ya oluşmaz veya 
kalitesi dlişUk olur. 

KöpUğUn oluşmasında iki aşama vardll'. Önce kö-
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pük konsanLresi su ile belirli oranda karı ştırılarak kö
pük çözeltisi oluşLUrulur. Bu çözelti hortumdan geçerek 
köpük (yapıcı) !ansına giderek hava ile uygun oranda 
karıştırılır ve son şekl ini alın ış olur. Hava ile doğru bir 
karışım dayanıklı ve eıkin bir köpük örtüsü oluşturmak 
için yeterli miktarda, eş büyüklükte köpük baloncuğu 
üretimini sağlar. Genelde köpük çözeltileri % 90 - 99 
oranında su içerirler. En yaygın çözeltiler; % 1, 3 veya 
6 oranında konsantre ihtiva eder, ancak çok güçlü polar 

mak ü~ere iki türe ayrı lırl ar. 
c . Jrnalat ve kullanım konumlarlJ1a göre: 
Çeşit 1 - %3'Jük köpUk s ıvısı, %97 su karıştmlarak 

kullanı lanlar, 
Çeşit 2 - %6'1ık köpük sıvısı , %94 su karışııralarak 

kullanılanlar kolmak üzere iki çeşite ayrılırlar. 
Fiziksel uzellikleri 
Köptık sıvılarının fiziksel özellikleri, Çizelge - I'de 

verilen değerlere uygun olmalıdu"[4). 
solvcntlcr için % lO 'a kadar ç ık ılabilir. 
Genelde hidrokarbon yangınları için % 1 
- 6, polar solvent yangınl arı için ise o/o 

Çizelge - l. Protein Esaslı KöpUk Sıvı larının Fiziksel Özellikleri [4] 

1 O'a kadar oranlarda konsantre gerekcbi- Özellikler Nor mal Şart larda Yaşlandırmadan sonra 
lir. Orta ve çok genleşen köpükler de ise 
% 1.5, 2 veya 3 oranında konsanıreler 
ku ilanı l ı r. 

Çeşit ıt Çeşit 2 Çeşit ı 1 Çeşit 2 
Yoğunluk (g/cJnJ)20 0C en az l . 12 1.12 1,12 1,12 
Viskozite mm'-/s 20 ve 30- 50 10- 20 30- 50 10- 20 

Köpük kullanımının clkili olabi lmesi 
için yanan yakıtların cinsine uygun kon
santreler seçilmeli ve tavsiye edilen oran
larda kullanılmalıdır. Aynca, hidrokarbon 
yangınları için öretilen köpükler, ne kadar 
yoğun kullanılırsa kullan ıl sın polar sol
vent yangınlarını söndUrmezler. Polar sol
ventler için üretilen köpüklerin çoğu , üre
tici firma tarafından aksi deklere edilme
dikçe, hidrokarbon yangınlarında kullanı-

pli değeri 20 °c..: 'da 6- 7 .5 6- 7 /:ı 6- 7 ,5 6- / ,':ı 
Akma noktası (0 C) en çok - ı 2 - 12 - 12 - 12 
Dip tortusu (% hacim) ıın çok 0, I O, I 0,2 0,2 
~cyrcltık halde dip tortusu U,U5 U,U':ı U, lJ':ı U,U5 
Elekte kalan ( 180 ııım'lik) O (hiç) O (hiç) O (hiç) O (hiç) 
Korozyon (g!nı2.gun) en çok 1,5 1,5 1,5 1,5 

Not: Fluoro protein (Tip TT) köpük sıv ı lıınnda yüzey gerilimleri eıı çok 28 
dyn/cm olmalıdır. 

labilir 
DİKKAT! En Ust dü7.eyde etki sağl amak için kö

pük konsanlreleri sadece, imalatç ı firmalar t arafından 
köpük bidonl arının üzerinde, belirti len yüzdelerde 
oranlan malıdı r. 

4 . KÖPÜK ÇEŞİTLERİ, ÖZELLİKLERİ ve 
KULLANIM ALANLARI 

4.1. Protein Esaslı Köpükler 
Tanım: Protein e as lı köpük s ıvısı konsantreleri; 

köpllk meydana getiren hidrolize protein ve kararl ılığı 
sağlayıc ı .donma noktasını dlişürücü, koro7.yonu önleyi
ci, viskoziteyi kontrol edici katkı maddelerinin karışı
m ıd ı r. Fluoro protein köpük sıvısında bunlara ek olarak 
fluorlanm ış yüzey aktif bir madde bulunur[4] . 

Köpük; köpük sı v ı sından (Konsantresi) mekanik 
olarak elde edilen, yağ veya sudan daha düşük yoğun
lukta, düşey ve yatay satıhlara kuvetlc yapışabi len , ya
nan sıv ının üzerinde bir örlil meydana getirerek hava
nın içeri girmesini, patlay ıcı gazların d ı şarı çıkmasını 
önleyen ve bu özell iklerini uzun süre devam ettirebilen, 
küçük kabarcıklardan meydana gelmiş kararlı bir kütle
dir[4]. 

TS 862'de belirtilen B sı ntfı; (Benzin, benzol, ma
kina yağlan, laklar, yağlı boyalar, katran, ve asfalt gibi) 
yanıc ı s ıv ı maddelerin ve (alkoller, ketonlar, aldehitler, 
esterler, eterler, asitler ve feno ller gibi) polar çözi.lcüle
rin yangınlarında kullan ıl an protein esaslı köpi.lk s ıvıla
rı bu kapsama girerler[4,5l 

Bu sınıfa giren köpük sıvıları : 
a . Bileşiminde Ouorlanm ış yüzey aktif madde bu

lunup bu lunmad ığına göre: 
Tip 1 - Protein köpük s ıvısı , 
Tip ll - Fluoro protein köpük sıvısı olmak üzere iki 

tipe ayrılLr. 
b. Kullanma amacına göre ise: 
Tür 1 - Akaryakıt yangınında kullan ılanlar 
Tür 2 - Polar çözücü yangınlarında kullanıl anlar ol-
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Kimyasal Özellikleri 
Köpük sıvılarında demir tuzları bulunmamalıdır. Bu 

tuzlar Fe2 olarak tayin edi ld iğinde imalatçının bildirdi
ği değerden .;t %0,05 sapma olmamalıdır/[4). 

Köpük Ozellikleri 
KöpUk sıvılarından elde edilen köpüklerin özellikle

ri Çizelge - 2'de verilen değerlere uygun olmalıdır[4]. 

Çizelge - 2. Köpük Özellikleri [4] 

Kabarma 20 °C'da en az 
Kabarma 5 oc en az 
%25'inin süzülme süresi (s) 

7,5 kat 
6 kat 
95 -140 

Not: Yangın söndürme tozlarının etkilerine dayanım 
deneyinde en çok tahrip olan alan 0,2 m2'yi 
geçmemelidir 

Yangın Davranışı 
KöpUk sıvı l a rından elde edi len köpükler, yangına 

tatbik edi ldiği nde gösterdiği davranış Çizelge- 3'de ve
rilen değerlere uygun olmalıdır[4]. 

Çizelge - 3. Köpük sıvılarından elde edilen köpüğün 
yangın özellikleri [4] 

Örtme süresi (s) en çok 
Kontrol süresi (s) en çok 240 
Söndürme süresi (s) en çok 
Yığılma, kırılma mikmtarı O (hiç) 
Köpük kalınlığı (mm) en az 

Tip I 
120 
90 
300 
o (hiç) 
50 

Tip li 
60 

120 

50 

Not: Her iki tip için de gazların alev alma süresi 15 
dakikadan az olmamalı ve geri alev alma deneyinde 
tahrip olan alan 500 mm2'yi aşmamalıdır. 
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4.1.1. Protein Köpük 
Bunlar s ığ ı r boynuz ve toynak(tırmık) ları gibi, tabii 

hayvan proıein l erinin metalik tuzlar ve diğer katkılarla 
karıştırılmas ı suretiyle yapıldıklarından do lay ı "protein 
köpük" olarak isimlendirilirler. Uygun bir şek ilde oran
lanır ve hava ile karıştırıldığınd~, ısıya ve yeniden alev
lenmeye karş ı ; yoğun, vi. koz ve stabil bir örıi.i oluştu
rur, ancak yayılımı ve akma kabiliyeti oldukça yavaş
tır[ 1). 

Bu köpükler yüzeyi iyi kap layanıadığından bazı ya
nabilir s ı v ılar tarafından kolayca (kirleti lmektedir) bo
zu lmaktadır. Bunun için , yü7.ey a l tı enjeksiyonl arı na 
uygun deği ldir. Protein köpüklerin uygu lanmasında öy
le bir yönıem uygulanmal ıd ı r ki; köpüğün yüzey allına 
geçmemesine dikkat etmelidir. Zira, i.is ı e çıkarsa etken
liğinin çoğunu kaybedebili r ve yeniden parlamaya ne
den olabilir. Bundan başka, polar solventlerde kullarnl
ınası uygun değildi r ve kuru kimyasallara zıı olup bun
larla ku l lanıldığında etkenliğini kaybedebi lir[3]. 

Protein köpük: 
• Mükemmel bir su ıuıma kapasitesi, 
• Yüksek ıs ı direnci, 
• Donma ve çözülmeden etki lenmeyen bir perfo r

mans, 
• 20 - 120 oF (- 7 - 49 oC) sıcaklıkta saklanabilirlik. 
• Donmadan korunma için parlayıcı olmayan antif

ri7. çözeltiyle karışabilme, gibi özelliklere sahiptir 
Normal bir protein köpüğü yanan sıcak sıvıların 

içerisine sıka rak direkt uygulamamalı, ya bir köpük 
spreyinin içinde veya hüımeyi sabit bir cisme çarı>
tırarak dolaylı olarak uygulamalıdır. Köpüğün , bu 
şekilde dolay lı uygulanmas ı yangın ı fözla alı üst etme
den, yakırın üzerine yayılmasını sağ l arl2 1 . 

4.J.2 . Fluoro-protein Köpük 
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Özellikleri: 
• 1 O - J 20 oF (- 12 - 49 oC) sıcak lıkta dUşUk visko

zi tesini muhafaza ederek saklanabilirler, 
• Portatif söndürücüler veya araç t a nkında belli bir 

oranda önceden karıştırıl arak saklanabilirler, 
• Kuru Kimyasallarla birlikte kullanı labil irler, 
• Donma ve erimeden do layı performansı etkilen

mez. 
Diğer fluoroprotein bazlı köpüklerde olduğu gibi, 

FFFP'de alkole dayanıkl ı şeki l de formute edilerek çok 
amaçl ı hale geti rilebilir. Bu durumda; hidrokarbon ya
kıtlara % 3'lük karışım , polar olvent yakıtl ara ise % 
6' 1 ık karış ımlar uygu l a ııır[2] . 

4.2 . Sentetik Esaslı Köpük Sıvıla rı 
Tanım ve Kullanım Alanı 
Sentetik esas lı köpük s ı v ıl arı (Konsantreleri); özel 

bi r sistemle hava geçiri ldiğ i zaınao; orta (20 - 200 kat) 
kabaran ve çok (200 - 1000 kal) kabaran ve köpük 
meydana geti rici maddelerle stabilizatör, yüzey akti f 
maddeler ve koruyucu maddelerin karışımından ibaret 
s ıvı bir yangın söndi.lrme maddesidir. 

TS 862'de belirtilen (odun, kömür, kağ ıt, ot. tekstil 
ürünleri vb. gibi) kaı·ıl arın A Sınıfı , (Benzin, gazyağı , 
motorin, benzol, makina yağları , yağ lı boyalar, katran 
ve asfall gibi) yanıcı s ı v ı l a rın B Sın ıfı yangınlarında ve 
(LPG/ LNG gibi) C S ın ı fı yangınlarda (sadece Tür 2) 
kul lan ı labiJirl 61. 

DİKKAT! 
Bu t i.ir sentetik kö ı>ök sıvıları aşağıda belirtilen 

maddelerin yangınlarında, (imalatç ı firma tarafı ndan 
özellikle tavsiye edi lmedikçe veya denenmedikçe) kul
lan ılamazlar. 

a. Selüloz nitrat gibi yeterli oksijen veya diğer ok
sitleyici maddeler aç ığa çıkarnrak yanmayı destekleyen 
kimyasal maddeler, 

b. Eneıji yi.iklU korumasız elektrikli cihazlar, 
c. Tricıil alüminyum ve fo for pentaoksit gibi, su ile 

reaksiyona giren maddeler ve 
d. Sıv ı la.~tırı lmış parlayabilen gazlar. 
Tür ve Ozellikleri 
Sentetik esas l ı köpük s ı v ı l arı kabarma oran larına 

göre: 
Tür L - Orta kabaran köpük sıvıları , 
Tür 2 • Çok kabaran köpük sı v ı l arı olmak üzere iki 

türe ayrı lırl a~: 
Fiziksel Ozellikler 
Sentetik esas lı köpük s ı vı l arının fi ziksel özell ikleri 

Çizelge 4 'dc verilen değerlere uygun olmalıd ı rl6]. 

Protein esasl ı bir başka köpilk tipi fl uoro-protein 
köpüğüdU r ki ; o aktif e le man olarak f l o rl anmı ş 
suıfektant i hıiva eder. Bu da ona bo:ı:ulmayı önleyici, 
yağ itici, bir özellik kazandı rır. Bu özelliğinden dolayı 
köpük püskürtme tekni ğ i yle doğ ru dan köpük 
uygulanmas ına çok uygundur. Böylece fluoro-protein 
köpüğü hidrokarbon yakıtl arını örterken ve alt yüzey 
uygulamas ı nda belli bir u zak lıktan ku llanı labi lm e 
i mkan ı sağ l ar. Bunun yanında , yanan bir depolama 
tank ı na dipten enj ekte edildiğinde, yanan yüzey i 
kap layarak söndü rmey i s ağ layab i l ir , önceden 
karı ş tırı l arak kı s ı bir stire sak lanabil ir ve normal su 
yanında tuzlu suyla da ku llan ılabi lir. Genellikle bu 
lcöpük yeniden par la ma ve geri ya nmaya karş ı 
normal protein köpük veya AFFF'den daha 
etkilidir. Onun örtü süresi daha uzun olduğu için, 
kurtarm a ve d i ğe r sebeplerde n do l ay ı g iriş 
gerektiğinde daha güvenli olur. Kuru kimyasallarla 
k u llan ıma uygundur ve daha uzun bir süre örtü 
gerektiğinde AFFF üzerine uygulanabi lirl3 1. 

Çizelge -4 . Sentetik Esaslı Köpük Sıvılannın Fiziksel Özellikleri [6] 

4.1.3. FFFP Köpük 
Protei n esas lı bir diğer köpük konsantresi de 

FFFP "F ilm Forınin g Fluoroprotein Age nts" 
olup fluoroprotein köpük teknoJoj ı sıne sahiptir. Bu 
ttlr köpükler (AFFF gibi) hızl ı ve düzgün bir şek il
de yanan sıv ı yUzeyi üzerine yayılarak hem yangını 
çabuk söndUrilrler ve hem de (fluoroprotein köpük
ler gibi) ı s ı dirençleri yüksek olduğundan yen iden 
alevlenmeye karşı uzun si.ire dayanık lıdırl ar. 

Özellikler Normal Şartlardı1 
Yo~unluk 20 oC 'da (g/cm:I) 1,00 ± 0,05 
Viskozite 20 oC (mm1 / s) en çok 30 
Viskozite O 0c (mml/s) en çok 60 
pH değeri 20 <>c 'da 6,0 -8,0 
Akma noktası (°C) en çok • 15 
Alevlenme noktası (°C) en az 90 
Dip tortusu % hacim en çok 0,1 
Yııny gerilimi 25 oC 'da (dvnıcml en ~k 30 
Korozyon (g/m2.gün) en çok 
%6 çözeltide (çelik ve bakırda) 0,2 
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Yaşlandırmadan sonra 
1,00 i 0,05 
30 
60 
6,0·8,0 
-15 
90 
0,1 
30 

0,2 
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harın oluşmasını önler. 

Köpük Özellikleri: Köpiik sıv ısından elde edilen 
köpUğUn ö1.ell ikleri , Çizelge - S'de verilen değerlere 
uygun olmalıdır . 

AFFF alL yüzey uygulama l arında çok etkilidir, an
cak özell ikle sağanak yangınlarında iyidir. Düzenli bir 
s is lansıy l a uygulanabilir, bu şek i lde uygu landığında 

.------------------------- solüsyon çabuk yay ıl arak söndUrUr, an
Çizelge • 5. Köpük Özellikleri[6] cak daha az yeniden alevlenme direnci-

Özellikler Özellikler 
Kabarma 20 :t 1 (OC) 
Türl 

ne sahiptir. AFFF kuru kimyasallarla bi-
Normal Şartlarda YatlandırmadanSonra rarada uygulanabil ir. Bu ıur köpüklerin 

kali te ve çabuk söndUrUcU kapasitesi, 
onu uçak kazas ı operasyonlarında favori 
kı lmaktadır . Buna rağmen bu köpükler 
fluoroproıein köpüklere nazaran daha 
zayıf bir dirence sahiptir ve daha hızlı su 
direnaj ı gösterirler. 

Tür2 
Süzülme 20 oc 05 dak) en ç0k 
Süzülme 5 °c (15 dak) en çok 

20 - 200 
200 - 1000 
% 15 
%30 

Yangın Karşısındaki Davranışı : Sentetik köpük 
sıv ıl arından elde edilen köpükler, yangına tatbik edildi
ğ i zaman göstereceği dav ranı şlar Çizelge - 6'da verilen 
değerlere uygun olmalıdı r. (x) 
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Yanabilen sıvılar (alevlenme nok. 4 3 
38 °cun üzerinde} xx (C} 

Dü,ük yo~luklu ornabilen mad. xxx 
(Köpük lastik, köpiı plastik, rulo 4 3 
kağlt, kraft kağıt) 

Yüksekılo~nlukla yanabilen mad. xxx 
Bantlı; ulo kağıt ve kraft kağıdı 7 5 

Yüksek yo~lukla yanabilen mad. xxx 
Dağınık; Rulo kağıt ve kraft kağıdı 5 4 

xxx 
Otomobil lastikleri 7 5 

Yanabilenler: Karton, Karton kutula xxx 
Fiber variller, Tahta, Saman v.s. 7 5 

4.2.2 . AFFF Köpüğü 
Senteti k esaslı ikinci tip bir köpük "Aqueos Film 

Forming Foam" olup k ısaltılmış ifadesiyle AFFF' dir. 
Bu sollisyoıı dUşük viskoziteye ve hızl a yayı l ma kapa
sitesine sahip olduğundan alevlerin daha h ızlı bir şekil
de söndürülmesi sağlanm ı ş olur. Bu köpüklerde, aynı 
zamanda köpük kabarcıkları altında sudan bir film 
oluşur, ki bu sıvı yakıtı soğutabilir ve yanabilir bu-
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Sulu fi lm teşkil eden sentetik esaslı köpük sıv ı sı 
(AFFF); Sulu Film Teşkil Eden SenLeLik esaslı köpük 
sıvısı , (AFFF) köpük meydana getirici maddeler, stabi
lizatörler, fluorokarbon veya diğer yilzey aktif madde

lerle yeteri i miktarda 
koruyucu ve depolan
ma s ıras ında bozun
mayı önleyici madde-
1 cri n b ir kar ı ş ı mı
d ı r[7]. 

Köpük filmi; yağ veya 
sudan daha düşi.lk yo
ğun l ukla, yanan sıv ı 
nın yüzeyinde bir fi lm 
tabakas ı oluşturarak 
havanın içeri girmesi
ne, yan ıc ı pa rl ayıcı 
gazların dışarı çıkma
sına imkan vermeyen 
ve bu öze llik le rin i 
uzun sure devam etti
rebilen küçük kabar
c ı k l arda n meydana 
gelmiş kararl ı bir taba
kadır[7] . 
AFFF; TS 862'de be
liıtilen B S ı n ıfı (Ben
zin, benzo l, ın akina 
yağları , lak lar, yağl ı 
boyalar, katran ve as
fa lt gibi) yan ıcı sıvı 
maddelerle, (al koller, 
keto nl ar, a ldehi tler, 
esterler, eterler ve fe
noller gibi) polar çö
zUeUlerin yangınların 
da ku llan ı lan senteti k 
esaslı bir köpük s ı vıs ı 
dı r. 
Türler: Ku llanma 

amacına göre; Tür 1 - Akaryakıt yangınlarında 1''1.l llan ı 
lanlar, Tür 2 - Polar çözi.lcii yangınlarında kullanılanlar 
olmak Uzere ikiye ayrılı r. 

Fiziksel özellikleri: AFFF köpük sıvısın ın fiziksel 
özellikleri Ç!ıelge 7'de verilmişt i (7]. . 

Köpük Ozelliği: AFFF köpük konsantresınden elde 
eadilen köpüğün özell ikleri çizelge 8'de verilmişrir[7]. 

AFFF Köpüğün Yang ın Davran ış ı : AFFF köpük 
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Çizelge - 7. AFFF köpük sıvısının fiziksel özellikleri 

Özellikler Normal şartlarda iYaşlandınnadan sonra 
Yoğunluk 15 oc 1,05 ± 0.05 1,05 ± 0,05 

ve nt le r ·ihti va e tti
ğinden, şöyle bir so
ru o rtaya çıkıyor : 

Kinematik viskozite (mm2 / s) 25 ocda en çok 2 2 
5 0C'da en çok 30 30 

pH değeri 20 °C'da 7,0 . 8.5 7,0 - 8,5 
Akma noktası (°C) en çok - 1 - 1 
Dip tortusu (hacimsal %) en çok 0,1 0,2 
Dip tortusu seyreltik halde (hacımsal) en çok 
(musluk veya sentetik deniz suyu ile) 

0,05 0,05 

Kalmtı (cleküstü) 
Yüzey gerilimi 25 °c (dyn/ cm) en çok 
Arayüzey gerilimi 25 °c (dyn/ cm) en çok 
Kmlma indisi 25 ± 0.1 (°C) en az 
(Sodyum D - çizfsinde) 
I<orozyon (g/m .gün)(% 6'lık çözelti) 
Soğuk daddeleıuniş çelik için 
Alümınyum için 

olmamalı 
19 
21 

Çizelge - 8 . AFFF köpük sıvısından elde edilen köpüğün özellikleri 
ÖZellikler Normal Şartlarda 

Kabarma 20 ± 1 °C'da en az 7,0 
% 25 süzülme süresi (dakika) en az 3,0 
Yan~m söndürme tozlannın etkilerine dayanım 
deneyinde 2,6 mZ alanın sönme süresi (s) en çok 
0,65 mL alaıun geri alev alma deneyinde kendi 
kendine sönme süresi (s) en çok 

35 

240 

olmamalı 
19 
21 

1,0 
1,0 

Yaşlandırmadan Sonra 
7,0 
3,0 

35 

240 

"Acaba bunları sön
dürm e k iç in di ğer 
köpükler kullanıla
bilir mi? yoksa polar 
solvent köpükleri mi 
kullanılmalıdır?" Bu 
yangının büyüklüğU
ne ve diğer şartlara 
bağl ıdır. Normal kö
pükler sağanak (ka
ğıt ve tahta parçası) 
yangınlarında, özel
likle ki.içlik olanl ar
da, etkili olabi lirler, 
ancak köpük örtüsü 
uzun slirmez. Uygu
l amay ı başarılı kıl -

mak için, yeniden alev
lenme Lehl ikesi kalkana 
kadar, daha çok köpük 
kullanılmalıdır. 
Aslında bu sınıfa giren 
köpükler ıek tip olma
yıp çok çeş itli tipl eri 
mevcuttur. Bunlar; pro-

Not: Film teşekkülü ve tecrit deneyinde gazlar alev almama lıdır. te in , fi uoroprote i n , _____ _:====--==:;:;;~FFFP ve AFFF kon-
Çizelge • 9 . AFFF köpük sıvısından elde edilen köpüğün yangın özellikleri san ı re le rine a lkole 
O.zellikler Normal Şartlarda iYaşlandırmadan Sonra karş ı direnç kab ili-
• 2.6 m2'lik alanda %3'lük çözelti ile sön- yeti kazandıran kim-
dürme süresi (s) en çok 65 65 yasal bir formllJas-
• Geri alev alma deneyinde 0,65 m:l (alaıun 1 / 4' yo nd a n ibarettir. 
ünün) kendi kendine sönme süresi (s) en çok 320 320 Bunlar içerisinde en 
• 2,6 ml'lik alanda %6'lık çözelti ile söndürme etkili ve yaygın olanı 
süresi(s)ençok 35 35 hi ç şüphesi z k i 
· Geri alev alma deneyinde 0,65 m2 (alanın 1/ 4' AFFF konsantresin-
ünün) kendi kendine 'sönme süresi (s) en çok 240 240 J den üretilendir. Kö-
• 4,6 ml'Jik alanda %6'lık çözelti ile söndürme pük üreticilerinin ço-
süresi (s) en çok 40 40 ğu alko le dayanıklı 
- Geri alev alma deneyinde 1,15 m.l. (alanın 1/4' AFFF üretirler. Al-
ünün) kendi kendine sönmc süresi (s) en çok 300 300 ko le dayanık l ı 

AFFF ' ler de po lar 

konsantresinden elde edilen köpüğün yangın davranışı 
Çizelge 9'da verildiği gibidir[7]. 

4.2.3 . Polar Solvent Köpükleri 
Bazı yanabilir s ı v ılar buraya kadar bahsedilen kö

püklerle söndürmeye direnirler. Bu s ı v ılar "Polar Sol
ventler" olarak isimlendir.ilirler. Bunlar: alkol, esterler, 
ketonlar, reçineli tinerler ve su çözelti li akışkanlar olup 
adi bir köpük içerisinde su ile birleşerek örtliyll tahJip 
ederler. Bunun için yanabilir sıvıların yüzeyi ve köpllk 
örtüsü arasında bir bariyer oluşturacak katkılar ihtiva 
eden konsanıreler geli ştirilmiştir. Bu katkılar köpükteki 
suyun sı v ı yakıt ile birleşmesini önlerler. Bu tip köpUk 
yüzey al tına daldığında çabucak bozulacakt ır. Polar sol
vent köpükler hidrokarbon yakı tları üzerinde de faydalı 
olmakla beraber, diğerleri kadar etkili değildir, aspiras
yonlu veya aspirasyonsuı lanslarla uygulanabilirler. 

Kurşunsuz benzin ve gasohol her ikisi de polar sol-
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solvent üzerine ge
nelde % 6 yoğun lukta tatbik edilirler, ancak güçlü polar 
solventlere karş ı daha yüksek konsantrasyonda veya % 
6 konsanırasyonda daha baskın şekilde uygu lan ı rlar. 
Yine bu köpükler de hidrokarbon yangınlarına % 3 ora
nında kull anılırlar. 

Alkol tipi AFFF' ler polar solventlere uygulandığın
da; önce yakıt yüzeyinde ince bir zar meydana gelir. Bu 
zar köpiik örtüsünü solvenrin zararından korur ve daha 
sonra örtli normal bir AFFF gibi davranır. Alkole daya
nıklı AFFF uygulamalarında zar oluşabilmesi için hUz· 
me yakıt iizerine yavaşça ve dUzgün bir şeki lde tatbik 
edilmelid ir. 

S.SONUÇ 
Bir makale kapsamı içerisinde; köpük konsanıreleri , 

onlandan oluşturulan çözelti ve aspirasyonl a küçük, 
orta ve yliksek genleşme sağlanarak yangınlara tatbik 
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edilen köpük ler hakkında Türk Standartları da baz 
alınarak, bir çalışma takdim ed ilmiştir. 

Buna göre; köpükler; su ile söndürülemeyen, suyun 
zarar verdiği veya suyun zararlannı azaltmak için bazı 
yangutlarda kullan ılma zarureti bulunan, su ile% 1 - 10 
ara ında karışt ı rıl a ra k , asp irasyonla da 1 - 1000 
geni ş le tilerek yang ınl ara uygul anan bir söndürücü 
elemandır. Yapıları itibariyle; Protein ve Sentetik esas lı 
olmak üzere ikiye aynldığı gibi, genleşme oranına göre; 
düşük (5 - 20), orta (21 - 200) ve yüksek (20 1 - l 000) 
gen leşmeli köpükler olmak üzere üçe ayrılır. Bunlar 
başka bir tabirle; ağı r, orta ve hafif köpük olarak da 
isimlendirili rler. Karışım oran l arına göre her ne kadar o/o 
l - 1 O aras ında , hatta % l ' in dahi altında kul lanım 
al anları mevcut ise de, yaygın olarak o/o 3 ve o/o 6 olmak 
üzere iki çeşidi mevcuttur. En azından Türk Standartları 
bu şekilde gruplandırmaktadtr/4,5,6/. 

Köpükler kesin li kle kullanım a l a nına giren 
yangınlara tavsiye edilen oranlarda, sürekli ve yeterli 
yoğunlukta uygulanmalıdır . Aksi taktirde verim 
alınamayacağı gibi zararlı da olabilir. Tüm AFFF ve 
FFFP'ler yanan hidrokarbon yakıt üzerine her metrekare 
alana dakikada 4,J litre (lt/dak. m2), Polar Solvent 
yangın larında her metreka re alana dakikada 9.8 litre 
(l t/dak.m2) gelecek şekilde, Protein ve Fluoroprotein 
köpükler ise her metrekare alana dakikada 6,5 litre 
(IL/dak.m2) gelecek şekilde uygulanmalıdır. Tutuşmamış 
döküntüler üzerine böyle yüksek ni sbette uygulama 
gekekmez, ancak ya kıtın tutuşma ihtimaline karş ı 
itfaiyeciler yang ın halinde uygulanmas ı gereken en 
düşi.ik onını sağlamaya hazır bulunmalıdırlar. 

İ ş l evi n i tam o larak yerine geti rebilmes i içi n, 
yangınlarda uygulanan köpük; çabuk yayılarak yangını 
bas tırmak ve geç bozul arak yeniden alev lenmeyi 
önJemek gibi iki temel özelliğe sahip olmaJıdır. Aslında 
bu bir paradokstur. Zira her ikisi de viskoziteyc bağlıdır; 

A lUtA 
birincisi için viskozetenin dUşUk olmas ı istenirken, 
ikincisi içi n yüksek olmas ı gerekir. Aslında bu 
paradoksu viskoziteriin sıcaklıkla az etkilenme özell iği 
çözebilir. Zaten bu konudaki araştırmalar da bu noktada 
odaklaşmaktadır. 

Yangın sektöründe kullanılan tüm köpükler burada 
zikredi len le rden ibaret deği l dir. Ancak burada 
beli rt il en le r en yaygın olarak kull anılanlar ve 
itfaiyeci leri n öncelikle bilmesi gerekenlerdir. Böcek 
zehirleri ve A Sınıfı yangınlar için kullanılan özel yapım 
köpükler de mevcuttur. Bi lhassa yüksek genleşmeli 
köpüklerin kullanım alanları baş l ı başına bir makale 
konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda, 
bilhassa körfez savaşı esnası ve sonrasında çok bllyUk 
kapsamlı ham petrol yangınlarını söndürmek için yeni 
teknolojiler ve köpük konsantreleri gel iştirilmiştir. TUm 
bunl arın ayrı bi r makale kapsamı içeris inde 
incelenmesinin daha yararlı o l acağı muhakkakur. 
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YANGIN BATTANİYESİ (FiRE BLANKET) 
Türkiye mümessili bulunduğu

muz Batı Alman "KLEVERS" fir
nıasmın en son teknoloji ile üretti· 
ği , asbest ihtiva eımeyen., yüksek 
ısıya dayanıkla canı elyaf kumaş
tan DiN l4155'e ( Yangın Battani
ye Standardı) göre imal edilen 
PROTEK YANGIN BATTANi
YESi genel olarak; FABRİKA-
0 TEL - HA S1'AN E - OKVL 
AKARYAKJT İSTASYONLARI -
ULAŞIM 'VASI TALARI- L.P.G 
VE DOGAL GAZ gibi Yangıııa 
duyarlı ortcımlarda bulundurul
ması zornnlu bir korunma aracı
dır. 

*Yangın başlangıcında alevin 
üzerine atılarak söndürülmesinde; 

"'Yangmda mahsur kalan in
sanların sarınarak yangın orta
nıından uzaklaşnıa~ında; 

*Yangından kurtarılması gere
ken ekipmanların sarılarak ıahli
yesiııde kullanılır. 

PROTEK YANGIN BATTA
NİYESi: DiN 14155'in öngördü
ğ ii standart ölçiilerde tek parça 
kumaştan imal edilmiş, dikiminde 
yüksek ısıya dayanıklı özel iplik 
kııllanı lınıştı r. 

-PROTEK YANGIN BATTA· 
NiYESİ: Kumaşı, sarıldığı yüzey
den kaymayı önleyici bukle doku
ludur. 

-PROTEK YANGIN BATTA
NiYESİ: Üzerinde kullanım ko
laylığı sağlayan ve y ine yüksek 
ısıya dayanıklı kumaşıaıı tutma 
cepleri bulunmaktadır. 

-PROTEK YANGIN BATTA
NiYESi: Kullanılma onamıııda 
pratik şekilde asılabilecek, üzerin-
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de kullanma tarifesi ycız ılı, oriji
nal çanta içerisinde satışa sunul
maktadır. 

ÔZELLİKLERi 
Ölçüleri : l 60.x200( + )3cm 
Kumaş cinsi: Yüksek ı sı 

dayanımı sağlayan 6-9 mikron 
çapında E- Glass cam elyaf 
dokulu 

Kumaş Ağırlığı : 450 grım2 
Kumaş Kalınlığı : 1.8 mnı 
Kumaş Mukavemeti: 440x700 

Nlcm 
Hava Geçirgenliği: -1 nı bar 

da, ınax 200 L/dm.2 dak (D iN 
53887) 

KJVANÇ MAKiNE -TEKNiK 
MALZEMB SAN. VE TIC. A.Ş 
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MKE-MÜHİMMATSAN A.Ş. İMLA İŞLETMESİ 
PATLAMASI VE YANGINI 

(SEBEPLER, SONUÇLAR VE ALINACAK DERSLER) 
Mehmet Emin AKAY 

Kırıkkale Universitesi Meslek Yüksek Okulu 
Öğretim Görevlisi 

1.GİRİŞ 
Endüstrıyel kazalar, hem yan

gın ve patl ama l arıyl a hem de ınsa
n i ve maddi kayq:ı l arıy l a çarpıcı 
sonuçlar doğurular.Bu kazalar fela
ket haline ele gelebilir. Sanayilc:~
mc süreci devam eden Türkiye ae 
bu tiir kazalm· sıkca olmaktadır.Bu 
olaylardan bir tanesini yan~tn ve 
patlamalarla, Cumhuriyet dönemi
nin ilk sanayi kenti olan Kmkkale 
hem fabrikaları , hem de ~ahir hal
k ıyla 3 Temmuz 1997 tarinincle ya
şadı. Bu makale,olayın öncesi, de
vam ı ve sonuçları hakkında ana 
hatlarıyla bir değerlend i rme niteli
ğinded i r. O layın henüz tazel iğ i n i 
Korumas ı , adlı ve idari soruşturma
nın devam etmesi sebebiyle kesin 
sonuçlara varmak için henüz er-
kendır. .. . 

2.MKE-MUHIMMATSAN 
AŞ'NIN TANITIMI 

Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumuna Bağ lı Mühimmatsan 
A_Ş;, Milli Savunma Bakanlığı için 
"ıvıı'ihimınat-Cephane" imal eden 
bir müessese o lı.ıp , alanında tekel 
durumundadtr. Urecimini 3 işlçtme 
palindc yapmaktadır.Bun l şr; Imla 
fş letmesı , H:ıssa Mekanik fşletme
s ı ve Mermi l şletmesi dir. 

Mermi lş lecmesi; mühimmatın 
gövdesi olan kovanı , çeşitl i çelik 
a l aşımlarından ta l asl ı ve .ra l aşş ız 
usul terle imal etme~tedir.Imla T~
leımesi; TNT esasl ı pat l ay ıcı maa
deyi üretereki kovanın içine doldu
rulmaktadır. ı-lassa Mekanik i şlet
mesi ise; Tapa veya Detonatör adı 
veri len, mermilen patlat ıcı meka
nizmaları i.iretmektedirf 1). Bu üç 
i şletme içinde, yang ı na ve patla
maya .sebebiyet verme riski olan; 
binm Imla Iş J ctmes idi r. 

2.1 llt)la işletmesi 
2.1.1 işletmenin Organizasyo

nu: Bu i şletme bir "işletme Mü
dürü" _yönetiminde a~agıda sırala
nan birımlerden oluşmaktadır: 

1) Imalat Kısım Müdürlüğü 
2) Teknik Emniyet Kısım Mü

dürlüğü 
3) Kalite Kontrol Kısım Mü-

dürlOğU 
4) Bakım-Onarım Kısım Mü-

dlirlUJiü . . 
2.l .. 2 imla işletmesinin Çalış

ması : Işletme 1986 yılındak ı yan
gından sonra. Alman Lisansı ile 
yeniden kurulmuş olup çok farkl ı 
mühimmatın imal atUlı yapan girifit 
bir üretim ve ürün sistemi vardır. 
Yani aynı işletme isteğe görc.ı. fark
lı Uretım yapabil mek teair . .ı:rnnun 
sonucu operasyon planlama,üretim 
yönetimi ve Teknik emniyet açmn
dan zorluklar ve riskler artmakta
dır. İmla işletmesinde 450 personel 
çal ı şmakta ve 3 vardi ya halinde 
üret.mı yapmaktadııt2]. 

lmla işletmes i asağıda sıralanan 
üretim bırinlerinC?en o l uşınakta
dır[2]: . 

1) imla Dolum (TNT) Atelye
si: Mermi i ş l etmesinde üretilen 
mermiler, önce bu atelyeye gelir ve 
burada sıcak su ile ısıtı l an, kapasi
tesi 1 ton olan kazanlarda erıtilen 
TNT' nin dolumu; 11 0- 120 OC s ı
caklı klarda yap ılır.S ıca k lı ğın bu 
değeri aşması durum unda; "Ka
zanları suya boğma" sistemi ça
lı ş t ırılır. Bu sistem manuel olup, 
operatörün kumandası ile harekete 
geçer ve 16 ton suyu kazana bo~al
tarak (boca ederek), pat lama ve 
yangını önler. 

2) Ikına! Ate lyes i: Bu k ı sım 
üretimde iki nci kademed i r.İm las ı 
doldurulan mermi lerin; temizleme1 
boyama, markalama gibi işlcmlerı 
burada yapılır. 

3) Terl<ip Aıelyesi : Kullanma 
amaç larına göre çeş itli cephane bi
l eşim inin ayarl ancfığı ve harman
landığı atelyedir. 

4) 35'1ik Uçaksavar İmla Atel
yesi: Bu birimde TNT'den fark lı 
olarak, ljexaplast isiml i patlayıcı 
madde, lsv içre-Oerlikon Lisans ı 
ile 3 kademede preslenerek üretilir 
ve 35 mm 'lik ucaksavar mermile
rinin içine doldurulur. 

5) Hartuç Ate ıxesi: sevk ba
rutları bu birımde ' kafilelerine" 
gör.e seçilir ve kesclcnerek, paket
fcnı r. 
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6) Röntgen Atelyesi: Bu atel
yede üretilen im lanın; NATO şart
namesi olan AQAP- 120 'ye göre 
periyodik olarak filmi alınmakta
au·. 
. 7) Sandık ve Palet Atelyesi: 
Iına l edilen müh immatın ambalaj
lanmas ı , özel ahşap destekli ve 
çemberli desteler hafinde hazırlan
mas ı i ş lemi (Palelleıne)bu birimde 
gerçekleştirilır. 

8) Kapsül Atelyesi: Mermi le
rin parlay ıc ı baş lıklarının ve sevk 
kovan larının haztrlandığı atelyedir. 

9) Püsüs Atelycsi: "Bu birimde 
barutl ar, PUsUs adı ver il en kağ ıt 
veya madeni k ılı flarla sarı laral< , 
sev~e hazırlanmaktadır. 

lmla j ş letmesi ; 3 vardiyalı ça
lı şma yapan, "yüksek oranda faz
la mesai ücretinin ödenen" bir bi
rimdir. Diğer yandan, i ş_ç ile r ara
sında "disıplinsiz işçilerın gönde
rildikleri bir çalışma birimı" ola
rak tanınmaktadır. 

2.2 Patlama ve Yangın Riski 
Ortalamaları 

2.2.1 Yangın ve Patlama Riski 
Yüksek Birimler: Yukarıda sırala
nan biJimler içinde Yangın ve Pat
lama riski yüksek olanlar sırasırta; 
Dolum, Terkip, Kapsül ve 35 lik 
Uçaksavar Imla atelyeleridir. 

2.2.2 TNT Nedir: imla i şlet
mesi, patlay ıcı. üre~iminde kufl~n: 
d ığı TNT (TI·otı l, trıton) maddesını 
E lmadağ'daki MKE-Barutsan AŞ 
iş l etmes ınden almaktad ır. Kimya
sa l fo rmlllU ; C7H.sN30ı; veya 
(N02) 3C6t-:12CH_1 yeklıncre yazı 
lan, molelüil a.lh rflği 227. 1 Solan, 
renksiz, monol<linik kristal yap ı 
s ı nda , oda ıcak0ıjınd a katı bir 
maddedir. 80.7 L de erir, 240 

Cde kaynar v:f patlar. Yoğunlu
ğu 1. 654 g/cm oıue, sıcak suda, 
alkol ve eler içinde çoztlnür. Tahriş 
edici (allerjik), deriye nüfuz eden, 
kuvvetli bir patl ayıcıdı r. Depolama 
ve taşıma anında emniyetl i olduğu 
için; askeri amaçlarla çok ku l lanı
lır. Yanması ve patlaması sırasında 
çok zehirli NOX dumanla rı çıka
rır[3 I. 
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2.2.3 Teknik Emniyet .Faali
yetleri: İşlelmede 1973 yılından 
beri geçerfi olan "Parlay ı cı,patlayı
cı , tchlıkcli ve zararlı maddelerle 
çalışan işyerlerinde alınacak ted
oirlcr hakkında tUzUk" kurallarına 
göre Teknik Emniyet Tedbirleri 
alınmaktadır r4] . Bu amaçla, Tck
rıik Emniyet Kısım Müdürlüğü ku
rulmuş ve kaynak r41 te belirtilen 
li.lzükten hareketle, MKE işyerleri
ne uyarlanmış kurallar konulmuş 
ve yapılanmaya gidilmiştil' [5].Bu 
birimıntekl itleriyfe, Yangın ve pat
lamaların önlenmesi için aşağıdaki 
tedbirler alınmaktadır: 

1) işletmeye smırlı sayıda zi
yaretçi alınır. 

2) Fabrikaya sigara ve kibritle 
girilme.sine izin verilmez. 

3) rşı.etme i.çiJ1de muhafazalı si
gara içme yerleri vardır. 

4) Hava ile çalı şan (pnömatik) 
cihaz, tezgah ve afetler kullanıl
maktadır. 

5) Tezgahlarda darbeli işler ya
pılmaz. 

6) Kıv ılc ım üretmeyen, Al , 
Cu,Sn, Be + Cu, Pb, Piriç, Monel 
metal ve Aluminyum bronzu 'ndan 
yapılmış takım ve aletler kullanılır. 

7) Elektrikli aletler ile elektrik 
tesisatı kapal ı tipte yap ılmıştır (Ex
proof) 

8) Statik elektrik o lu şumunu 
~nlemek için, çalışanlara anti :~La.: 
tık ayakkabı ıle pamuklu ve yunlu 
albiseler veri lir. 

9) Her atelye gi rişinde, statik 
elektriğe karşı. topraklama tuta-
maldan vardır. · 

10) Emniyetli ve hom<?j en do
lum sağlamak amac ıyla, ağır silah 
müh immatı 3-4 kademede doldu
rulur. . 

2.3 itfaiye Teşkilatı 
MKE Holding AŞ; "Kamu Bi

nalarının Yangınd an Korunmas ı 
Hakkındaki YöneLmelik" esas alı
narak! 6],kendine ait "MKE Kuru
!llU Yangından Koruma ve Itf~
ıye Teşkılatının Calışmaları Yo
netmeliği" yaymfanmLştır. Kırık
kaledeki fabrikalarının iıst idm·i bi
rimi olan "Bölge Müdürlüğüne" 
bağlı İtfaixe Kısım Mlidürlügü, bu 
Yönetmelığe göre teşkil edilmiştir. 
Yine bu Yôaetmeliğin J O, Maddesi 
uxarınca ,"Ozel Yangın Yönerge
si" hazırlanmaştır[7]. 

2.4 Geçmiş Kazalar 
Mühimmat fabrikasında son 25 

yıl içinde, bu kaz.adan önce 2 yan
gın ve patlama olmuştur.Bunların 
cereyan tarzı aşa.ğıda veri lm iştir. 

2.4.11977 Yılı Kazası: 1997 
Y,ılında fabrikalar a rasında, ha ta lı 
liretilmiş barutların 

depolandığL "Barut yakına ala-

nında" patlama meydana gelmiş ve 
2 işçi ölmüştür. Tetkik ve soruştur
ma sonucunda olaY,ın "Barut yak
ma işlef!1İ iç!n. y~_!<.sek miktarda 
barut bırlktırıldıgı"ve sonuçta'' 
yanmaoLn kontrol edil emeyecek 
kadar büyük olması nederıiyle yan
gına ve ölüme yol açtığı"sonucuna 
varı lmıştırf 2]. 

2.4.2 1986 yılı Kazası: 
Mühimmat fabrikası Imla işlet

mesinde, 13 Ağustos 1986 tarihin
de "TNT ergitme kazanında"mey
dana gelen patlama ve yangın so
nucunda s:ogu itfaiyeci olmak üze
re8 kişi olınUş ve çok sayıd~ kişi 
yaralanmıştır.Soruşturma ve ınce
lemeler sonucunda, "Sabotaj ihti
ınali" kuvvet kazanmış, tutuklanan 
sanıklar ilk ifadelerinde "TNT ka
zanına beyaz fosfor attıklarını" 
itiraf etmişlerdir. Ancak, mahkeme 
sonucunda, sanıklar delil yetersiz
liğind en beraat etmişl erdir. Bu 
patlamadan .sonra İmla i şletmesi 
nin TNT ve Imla Dolum Atelyeleri 
yeniden inja edi lmiştir. 

3. PATLAMA VE YANGI
NIN OLUSMASI 

3.1 Padamanın Başı.aması 
Olay sabah vardiyasında ve çay 

mol asının ya~aş_t!ğ.ı 8.50 de mey
dan ~ı gelm ıştır. Bırımde çalışanl~\
rın ı fadelcnne göre; "155 mm' lık 
Bomba dolum atelyesinde" grimsi 
dum~n çıkmış ve ardından pati.ama 
gelmıştır. Meydana gelen panıkl e; 
ı şçHer atelyedeki Hicfrantlan kulla
narak yangına müdahale edeme
mislerd i r. -Yerilen yangın al armı 
il zerine yan g ın ın ah aline gelen 
MKE itfaiyesi ise; "yeni patla
maların olacağı" endişesi ile sön
dürme yapamamış ve yangın patla
malarla genişlemi şti r[8J. Ya12ılan 
ilk soruşturma sonucunda, "TNT 
kazanında sıcaklık yükselmesi 
sonucu Punama olmuş" ve yan
gın başalamışttrl9l 

3.Z Yan~ının Diğer Fabrika
lara ve Sehırde Duyulması 

Saban 8.50 de meydana gelen 
Patlama; Kı rıkkalenin fabrikaya 
yakın ve komşu mahallelerinden 
ve Çarş ıd an duyulmuş , te l s iz 
anonsları ve telefon yardımıyla da 
diğer fabrikalara haber veri lmiştir. 
Bu arada yükselen gri duman fıaJ 
kın dikkat.mi çekmiştir.İkinci patla
ma saat 9.30 da olmuş ve fabrika
lara yakın mahallelerde oturan 
halk evlerinden sokağa dökü lmüs 
ve bil" daha evlerine donememiştiı~ 
Olayın ciddi bir seyir alması d.uru
munda, Kırıkkale garında ve imla 
i ş letmes i rampas ında bekleyen 
cephane yükHI vagonlar çekilerek, 
Yanşjhan istasyonuna kaçmlmış
tır[ I u). 
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3.3 Yangın ve Patlamaların 

Yayılması 
Yangın; müdahele edil emeyin

ce, patlamalarla genişlemis ve aşa
ğıdaki sırayla seyretmiştirlı ı ] : 

1) Saat 8.50: TNT Dolum atel
yesinde 500 librel ik mermi dolumu 
sırasında patlama ve yangmın baş
laması , 

2) Saat 10.30: TNT Dol um 
atelyesinden ıs ınma sonucunda, 
"roketleme tesiriyle" savru lan 
mermi parçalan Terkip ve Ikmal 
atelyelerini tutuştu rdu . 

3) Saat l l .00: TNT Dolum 
alelyesinin yanındaki ICM(Misket 
Bombaları.)Aınbarı tutuştu.Bomba
lar ı s.ınma sonucu infirak etmeye 
ve çevreye dağılmaya başl adı. 

4) Saat 11.00: Yangın TNT 
eritme atelyesine sıçradı. 

5) Saat 13.00: Sandık aLelyesin
de yangın başladı. 

6) Saat 15.38: Büyük patlama 
rrıeydana geldi. (Bu patlamanın 
,imalatı bitmiş 500 ve 2000 lb' lik 
mermilerin topland ığı alanda mey
dana geldiği sanılmaktadır.) 

7) Saat 16.00: Bölge Müdürlü
ğüne bağlı Kuvvet Merkezinin de
nnen Fuel Oil tankından dereye 
akan ya kıt ateş alarak ya nmaya 
başladt. 

3.4 Yangını Söndürme Çalış
maları 

MKE Bölge Müdürlüğüne bağ
lı İtfaiye Gı:ubu yangına müdahale 
etmek için Imla i şletmesinin kapı
sına gelıni ~ ,ancak patlamal arın 
olaca_g ı endışes iyle müdahale ede
memıttir.Yangın ve patlamanın ya
~ılacagı ihtimali üzerine ,Valilikte 
'Kriz Masası" olu şturu lmuş ve 

olaylar oradan tak ip ed il mi~tirr8]. 
Bu arada halk; Kınkkaıe-Sam

sun yolunun kuzeyine ile Kırıkka
le-Kayseri yolunun batısına doğru 
şehri boşal tmaya baş lam ıştır.Bu 
arada Krız Masası yaptığı değer
lendirmelerle; Patlamaları n Sarep
nel etkisinin 3 km' li k yarıÇapta, 
Deprem etkisinin de 6km 'Jik yarı
çapta etkili o lacağını tahmin ede
reK ,halkın yukarıda belinilen ka
rayollarının ötesinde tutulmasını 
kararlaştı rını~t ırf 8]. 

Orman böl_gelerinden gelen Or
man Bakanlığının 3 helıkopteri; 
13.30-15.30 saatleri arasında 16 yı
kı ş yaprı.2 adet THK uçağı da; 1 e. r 
defa su attı[] J ]. Bu sürede kara it
faiyesi tamamen beklemede kaldı , 
yangın ce patlamalar kontrolsüz 
devam etti.Buarada en büyük endi
şe; rüzgarın etkisiyle yangının Tam 
Atım Ambarına ulaşması ve oluşa
cak çok şi ddetl i oatlamalarla 
"Deprem Etkisinin"' şehr i harap 
etme tehlikesi olmuş tur. Birinci 
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,gün saat 18.00 de rüzgar yön de
gi ştiri ı}ce bu tehlike ortadan kalk
m ıştır. kinci gün, yurtdışından ge
l en 2 helikoptergelerek , saat 
11.00'den itibaren soğutucu amaç
la köpük sıkm.lştır. 

Sabah 8.50 de olan .ilk patlama
dan sonra.son _patlama ertesi sabah 
04.15 de meydana geldi.Patlamala
rın toplam aaedi 22 tane olup. bun
lardan şiddetli olan 7 adedinın olu
şum saatleri aşağıda verilıniştir[8]: 

L. Pat lam : 9. 30,2.Patlama: 
10.15,3. Patlama: 11.00,4.Patlam: 
13.00, 5. Patlama: l5.38,6.Patla
ma:;21.157. Patlama: 04.15 

!kinc i gün akşam saatlerine 
do~ru. yangın tamamen durmuştur, 
sogutma çal ı şmaları devam etmek
te ve hall<ın evlerine dönüşüne he
nüz izin verilmemektedir. Patlama 
ihtimal inin bitmesi üzerine UçUneO 
gün (Cumartesi} bu izin çıkmlŞtır. 

4.S.ONUCLARIN D..EGER
LENDIRILMESI VE ONERl
LER 

Patlamalar sona erdikten 
sonra,Şehirde ü_ç faaliyet göze 
Ç{ırpmaktadır[l2J : 

1. MKE Holding Genel Müdilr
H:iğü tarafından uzmanlardan olu
şan bir "Kriz Karagahı" kuru l
muş ve bu birimin koordinatörlüğü 
ile fabrika çevresinin temizlenme
si ve patlamamış meımilerin yerli 
ve yabanc ı uzmanlarla birfikte 
aranması, 

2. Kentsel hasarın tesbiti [ 131, 
3. Fabrikadaki hasarın tes5iti 

ve i.iretimin yen iden baş l atacak 
tedbirlerin alınması. 

4.J Maddi Kayıplar 
1) Mühimmat fabrikasının za

rarı; 30 trilyon TL olarak tahmin 
edilmektedir. 

2) Diğer fabrikaların zararları 
nın (hasar ve Duruş kayıpları) mik
tarı henüz bilinmemektedir. 

3) Halkın zararı ve kentsel ha
sar 168 milyar TL dir. 

4) 2 işyeri ve 60 konut ağ ı r ha
sarlıdır.. 

4.2 lnsani Kayıplar 
Patlamaların ve yangının şidde

ti ile kıyaslayınca; ı.nsani kayıplar, 
azdır. Bir'I işçi_ olmak (,!zere 4 kişi 
ölmüş, 713 kışı yaralanmıştır[ l3J. 
Bu da bir tesclıi kaynağıdır. 

4.3 Cıkartılan Dersler 
4.3.1 MKE Kurumu Açısın

dan: Alınan dersler şöyle sıralana-
bilir: . 

1) Kara ltfaiyesinin Serğinti tü
rü yangın larda etkili olamaô ıj'.b an
laşılmı ştır. Türkiyenin diğer Sana
yi bölgelerini de bu tllr tehlikelerin 
beklediğ i düşünü lerek, "Endüstri
yel Yangınlar Hava itfaiyesi" ku
rulmaltcfır[ 15]. 

2) 1986 yılı yangınının ve Tuz
la Tersanesi yangınının Fobisi yan
gına müdahalr ed ilmes inde etkili 
olmustur. Yanıı:ınla mücadele bir 
çeşit t'Savaştıı:r',bu yi:lzden İtfaiye 
ve ilgili birımlcrde çalışanlar bi
linçlendirilmeli ve sürekli eğitil
melidir r 16]. 

3) itfaiyecilerin Sosyal Güven
likleri ve Gelirleri iyi l eştilıncl i ve 
mağduriyetleri önlenme1idir. Aksi 
takdirde görev yapmaları daha da 
zorl aşaeaktırr 17 J. 

4) MKE kurumlarının Acil Ey
lem _pl an ı yoktur, hazu'lanmalıdır. 

5) MKE kurumlarında moti 
vasyon ve moral düşüktür,yüksel
tilmelidir. 

6) Çalışan personel Teknik Em
niyet Kurallarına u;mamaktadır. 
işçi Sağl ığı ve f~_ Guvenliği Ti.izü-
1.fü'ne uyacak şe!Cilde_[1 8] ve yeJ?i 
l<urallar yerleştırılmelı ve s ıkı takı
bi sağlanmalıdır. 

1). Kaynak L4L de belirtilen; 
Fabrıka-Şehir ve Fabrika-Fabrika 
aras ı Emniyet Mesafeleri zaman 
içinde önemini kaybetmişt ir.Bu 
cfurum savas zamanlarında da teh
like cloğura~akLır. 

8) Yang ın ve pat lamanın çay 
molasında olması;insan hatasını ön 
plana çıkarmaktadırr9J.B u işletme
ye personel alınırken çok titizle
nllmeLidir. 

9) Fabrikadaki bazı donanımın 
ekoı10mik ömtırlcrini tamamladığı 
ve yenilenmesi gerektiği açıktır.Bu 
duruma; "Başbakanlık YU!Csek De
netleme Kurulunun 1995 MKE ra
por'unda "dikkat çekilmiştir[2]. 

10) Bu iş letmenin yeni bir böl
gede kurulması kaçınılmazdır.O 
zaman atelye ve benzeri birimlerin 
"Yangın Yükü ve Risk Analizle
ri" yeniden değerlendirilmeli ve 
tesis ona göre kurulmalıdır. 

4.3.2 Toplum ve Kamu Yöneti
mi Açısından: 

1) Sivil Savunma hizmetleri ça
lı şn:ıam ıştır(Teh ! iken in duyurulma
sı , ınsanları emın mıntıkalara taşı
ma, iaşe ve ibate hizmetleri açısın
dan). 

2) Kurumlar aras ında koord i
nasyon saJHanamamıştır. 

3) Kırıkkale halkı ve kamuoyu 
gelişmeler hakkında gereği ve ye
teri kadar bilgi lendirifmemiş, fısıltı 
gazetesi etk ilı olmuştur. 

4) H.alk aci l durum larda nas ı l 
davranaealhnı bilmemektedir. 
MAI).AL'EDE KULLANILAN 
TERiMLER 

Tapa (Detonaıor): Ateş li silah
ların mermilcri.ni patlatmaya yara
yan ve uç larına takı lan mekaniz
ma. 

Mühimmat: Cephane ,Ateş li 
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silahların attığı infil.ak edici mermi 
kopJesi 

imla: Merminin patlayıcı mad
deden olusan kısmı 

TNT: Trinitrotoluen adJı patla
yıcı madde 

Hartuç: Barut veya patlayıcı 
madde doldunılmuş torba 

Kartuç: i çine barut konul 
muiıMadeni kovan veya kapsül 

PaleUeme: Ağır sjlah mühim
matının "Tahtalı ve çemberli'' ta
şıma ambalaj ı 

Tam Atım: Namluya sliri.llme
ye hazır olarak bulundurulan Ağır 
silah mühimmatı 

Püsüs: Patlayıcı madde taşıma 
kabı.Madeni veya kağıt esaslı ola
bilir. 
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TEŞEKKUR 
Gece-Gündüz,izin-tatil ve soğuk- ıcak demeden günün 24 saatinde sevgili halkımıza 
. hizmetlerini severek :tapmakta olan 
Itfaiye ve Zabıta Personeli ile Ozel Koruına ve Güvenlik 
görevlilerinin l 998 Mali Yılında alacakları mesai oranJannın bel irlenmesindc bizzat 

Ankara' da TBMM ve ilgili Bakanlık üst düzey yöneticileri nezdinde çalışmalarda bulunan; 
İstanbul Büyükşehir Belediyes i İtfaiye Daire Başkanı 

Sn. Sabri YALIN'a 
İstanbul Büyükşehü- Belediyesi Kontrol Daire Başkanı 

Sn. Selami UZUN'a 
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başk. Y. 

Sn. Faruk KURUTUZ'a 
İzmir Büyükşehir Belediy~si İtfaiye Qaire Başk. Y. 

Sn. H.Fehn1i ISTENGIR'e 
İzmit Büyükşehir Belediyesi İt(aiye Daire Başkanı 

Sn. Emin PEHLIVAN'a 
Zeytinburnu Belediyes i Zabıta Müdürü 

Sn. Mehmet ATEŞ'e 
Küçükçekmece Bel~diyesi Zabıta Mi.idi.irü 

Sn. Emin DINÇASLAN'a 
ve isimlerini saymadLğımız İtfaiye ve Zabıta Müdürlerine çalışmaları dolay ıs ı y la ... 

Bu çalışmalarda ilgi ve teveccühlerini esirgemeyen; 
Plan ve Bütçe Komisyonu B~şkanı Sam~un Milletvekili 

Sn. Biltekin OZDEMIR'e 
Komisyon Üye i olan tüm Milletvekillerine 

İstanbul Milletvekili 
Sn. Mukadder BAŞEGMEZ'e 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve M~Ji Kontrol Genel Müdürü 
Sn. Durmuş OZTEK'e 

İçişleri Bakanlığ! Mahalli İdareler Çenel Müdürü 
Sn. H.Ibrahim DAŞOZ'e 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü 
Sn. Rasim BAŞ'a 

Sivil Savunma Genel Müdür Yardımc ıs ı 

Sn. Fahri KESER' e 
Daire BaşJ<anı . 

Sn. Sebahattin OZÇELIK'e 
ve Katkıda bulunan herkese . . . 

TEŞEKJ(U~ EDiYORUZ. 
ITFAJYFllO 

18 



WtlUl.ANIA AL0-110 
•• •• • • 

YANGIN SONDURME TAKTiKLERi 
Doç. Dr. Muhittin SOGUKOGLU 

Yangınla mücadelede Genel 
bir Stratejik Plan; şu temel fak
törleri gözönünde bulundur
mak suretiyle elde edilir: 

1. Yapılacak olan nedir? 
2. Onu yapmak için nelere 

ihtiyaç vardır? ve 
3. Bu işi Kimler yapacaktır? 
Bunu bir formül şeklinde ar

zedecek olursak: 
Genel Stratejik Plan = Ne 

yapılacak (Yapılacak olan şey 
nedir) + Onu yapmak için ne
lere ihtiyaç var + Bu işi kim 
yapacak. 

Buna bir de; Onun nasıl ya
pılacağını eklerseniz; Taktiksel 
Plau'ı elde etmiş olursunuz. 

O halde; bir Taktiksel 
Plan'm içeriğinde; "Neyin, kim 
tarafından, nasıl yapılacağı ve 
bunu yapmak için nelere ihti
yaç olduğu" mutlaka bulunma
hdır. 

Bir yangında kullanılan tak

bulunduğu yangının durumu
na göre, elinde mevcut müca
d ele kaynaklarını (imkanları) 
değerlendirerek .. kısa sürede ka
rar vermelidir. Olçme ve değer
lendirme sürecinin sonuçları 
uygulanması gereken ilk eyle
mi ortaya çıkaracaktır. Bu de
ğerlendirmede, eldeki kaynak
ların bol ve yeterli olması; Acil 
ve Saldırgan bir hücum eylemi
ni gerektirirken, bunun tam ak
sine, yapıları analiz; derhal ha
rekete geçilmesi için kaynakla
rın yetersiz olduğunu gösteri
yorsa, savunma pozisyonuna 
geçilmesini ve en yakın birim
den yardım istenmesinin daha 
uygun olacağını ortaya koya
caktır. Buna göre olaya bir bak
kal terazisi yaklaşımıyla baka
cak olursak; etkili bir müdahale 
uygulamak için, Şekil l'deki 
Kaynaklar (imkanlar) kefesi da
ima Yangın' nm Konumu kefe-

içerisindeki uyum ve tesanüt
ten ve yangın amiriyle ekip 
amirleri arasındanki koordinas
yondan geçer. Bir takım veya 
ekip, her zaman olmasa da, ge
nellikle amirlerinden daha iyi 
ve ba,şarılı değildir, başarı müş
terektir. Yangına iştirak ed en 
amirlerin ve ekiplerinin bilgi ve 
tecrübeleri maiyetinde çalıştık
ları Yangın Amiri için çok de
ğerli bir avantajdır. 

Şekil l'e göre; Yangın Ami
ri' nin taktik seçimini etkileye
cek belli başlı faktörler şunlar
dır: 

1. CaJ\ tehlikesi, 
2. Yangının çıktığı ve odak-

landığı yerin konumu, 
3. Yayılma ihtimali, 
4. Yangının türü, 
5. Yangının şiddet ve bü-

yüklüğü, . . 
CAN TEHLIKESI 
Bir yangında en önce nazar-ı 

tikler; diğerl erinin d e 
güvenliği dikkate alın
mak suretiyle, sakinle
rin en az mal ve can za
yiatıyla yangını kontrol 
altına alıp söndürmek 
için; gerekli itfaiyeci 
ekipmanları ve sön
dürme maddelerinden 
(genellikle su) oluşmalı 
dır. 

Şekil 1. Bir yangın amirinin seçeceği taktiği etkileyen faktörler 

itibare alınması gere
ken, birinci öncelikli 
husus, can tehlikesidir. 
Tabii bu tehlike yangın 
mahalinde mahsur ka-
1 anlar kadar, yangına 
müdaha le eden itfai
yeciler ve hatta üçün
cü şahıslar için de ge
çirlidir. 

TAKTİKSEL TASARIM
LAR 

Etkili bir Taktiksel Plan 
kurmak ve uyg ulamak için, 
emir- komuta'yı elinde bulun
duran Yangın Amiri'nin yeter
li derecede Yangın Davarınış, 
Yangınla Mücadele Stratejisi 
ve Taktikleri bilgisiyle müceh
hez olması ve yangm davranışı 
ve taktiklerinin birbirlerini na
sıl etkileyeceği konusu11da ye
terli bilgi sahibi olması gerekir. 

Yangın Amiri olay mahalli
ne varır varmaz, karşı karşıya 

sinden ağır gelmelidir. 

Yangına katılan amirlerin 
kabiliyet ve davranışları ve yö
ne timlerindeki itfaiyecilerin 
moralleri v.b. gibi bazı manevi 
değerler, kaynaklarını isabetli 
bir şekilde tartıp, ölçüp değer
lendiren bir Yangın Amiri için, 
komuta etme husu sunda son 
derecede önem arzeder. İyi ve 
ekibine hakim bir Amir bir dü
zine zayıf amire bedeldir. Yan
gına müdahale bir takun veya 
ekip çalışmasıdır. Başarı ekip 

20 

Yangın m ah alinde 
mahsur kalmış kimselerin bu
lunup bulunmadığı araştırıla
cak ve soruşturulacak ilk konu
dur. Yalnız burada itfaiyecilerin 
filimlerde olduğu gibi, her ha
lukarda mahsur kalanları alev
ler içerisinden kurtarab~leceği
ni beklemek yanlış olur. ltfaiye
ciler kurtarma ve söndürme ça
lışrnalarma başlarken önce ken
di g üven liklerini sağlamak 
mecburiyetindedirler. Kendi 
güvenliğini sağlayamayan kim
se ikinci ve üçüncü şahısların 
emniyetini sağlayamaz ve onla-
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rı kurtaramaz. 

Her ne kadar "önce kurtar
ma, sonra söndürme" d ense 
de, yangın amiri duruma göre 
önceliklerde seçenekleri değer-
1 endi re bilir. Yani her yangın 
için uygulanabilecek basma ka
lıp tek bir kural ve formül yok
tur. Burada can güvenliği ve 
can tehlikesi başlı başına değer
lendirilecek bir madde olma
yıp; yangın mahali, yangının 
türü ve yayılma ihtimali gibi 
diğer faktörlere de bağl!dır. 

YANGINl:t'l ÇIKTIGI ve 0-
DAKLANDIGJ YER 

Yangının çıktığı ve odaklan
dığı yer en önemli hususlardan 
biridir. Zira, (can tehlikesi) ha
ya ti tehlike ve yangının yayıl
ma ihtimali hep ona bağlıdır. 
Mesela; 20 katlı bir otelin çatı
sında çıkan bir yangın otel sa
kinleri için bir yaşam tehlikesi 
arzetmez ve yayılma şansı da 
yok denecek kadar azdır. Buna 
mukabil aynı otelin zemin ka
tında çıkan bir yangın ise, ze
min katında veya üzerindeki 
katlarda kalan herkes için ciddi 
bir yaşam tehlikesi arzeder. Ye 
binamn tepe noktasına kadar 
yangının yayılma ihtimalini or
taya kor. 

Kor\Utların teras katında çı
kan yangınlar nadiren aşağı 
doğru yayılır. Fakat zemin ka
tında ki yangınlar; m erd iven 
boşlukları, yan duvarlar ve ha
va şaftlarından yuka rı doğru 
yayılır. Ya ngının çı ktığı ve 
odaklandığı yer ve mahal yatay 
yayılım ih timalinin bulunup 
bulunmadığın~ da 9rtaya.koyar. 

YAYILMA IHTIMALI 
Yangında strateji belirlerken 

gözönünde bulundurulması 
gereken hususlardan birisi de 
sirayet ve yangının yayılma ih
timalidir. Yangının yayılma 
şansı pekçok faktöre bağlıdır. 
Ihtimalleri belirlemede gözö
nünde bulundurulacak faktör
lere; yangın davranışını yön
lendiren fiziksel kanunlar da 
dahildir. Isınan hava yüksele-

cektir; bundan dolayı , eğer 
böyle bir imkan varsa, yangının 
yukarıya doğru yayılma şansı 
en yüksek düzeydedir. Biriken 
ısının ortam sıcaklığını eşyala
rın tutuşma noktasına yükselt
mesi; hem mesafeye ve hem de 
zamana bağlıdır. Radyasyon 
( ı şın) ısıs ı rüzgarın yönüne 
bakmaksızın tüm yönlerde eşit 
şekilde yayılır. Konveksiyonla 
ısı iletimi için yukarı doğra ol
masa da, yatay veya aşağı doğ
ru esen rüzgar bir problem teş
kil eder. 

Yangının yayılmasını etkile
yen diğer faktörler ise; yangma 
maruz kalan maddelerin yana
bilirliği, yangın bariyerleri ve 
yangının yoğunluğu yani şid
deti şeklinde sıral~.na~ilir. 

YANGININ TURU 
Geliştirilen taktikler yangı

nın konumuna ve türüne ur 
gun olmalıdır. Her yangın mut
laka sönecek tir, aslolan; bu 
yangının yakalandığı andan iti
baren, mevcut imkanlara göre, 
en kısa zamanda en az zayiatla 
söndürülmesidir. 

Devrilen bir benzin tanke
rinde çıkan yangına, bi r otel 
yangını veya büro binası yangı
nı gibi müdahale edilmesi yan
lış olur. Yangının konumuna ve 
türüne göre taktik geliştirilmesi 
gerekirken, pekçok yangında, 
alınaıı kararların ve uygulanan 
yöntemlerin her zaman böyle 
olmadığı çarP.ıcı bir şekilde gö
rülmektedir. Jnsanlarda, yangı
nın türüne en uygun yöntemi 
aramaksızın, doğal olarak rutin 
uygulamaları tatbik etmek hu
susunda güçlü bir temayül var
dır. Neticede, uygulanan takti
ğin etkisizliği ve yanlışlığı anla
şılsa dahi, en değerli bir zaman 
dilimi kaybolmuş ve heba edil
miş olacaktır. Bütün bunlardan 
sonra daha iyi bir taktik gelişti
rilip yangın söndürülse bile bu, 
ilk müdahaledeki başarıs ızlığı 
gizlemeye yetmeyecek ve orta
ya çıkan hasar büyük olacakhr. 
ftfaiyecilikte, zamanla yarışıldı-
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UYtlUIAMA 
ğı için eğitim ve tecrübe eksik
liği kendini bu şe~~ld~ gös.~eri~·: 

YANGININ BUYüKLUGU 
Buraya kadar ifade edilen 

dört faktörle kıyaslandığında, 
yangının büyüklüğü ağır1ık iti
bariyle ancak beşinci sırada yer 
alır. Bir yangın için tek başına 
"büyüklük" kavramı görünüşe 
bakılarak bazen yanlış değer
lendirilebilir. Yaı1i, gerçek anla
mıyla büyük görünen bir yan
gın küçük, küçük görünen bir 
yangın ise büyük olabilir. Me
sela; çevreye sirayeti sözkonu
su olmayan, tecrit edilmiş bir 
bölgede eski otomobillerden o-
1 uşan hurda çöplüğünde çıkan 
bir yangın, büyük olmasına 
rağmen önemli bir olay değil
dir. Otomobiller bir şekilde ye
niden üretileceğinden ve eko
nomik ömürlerini bitirdiğinden 
hasar ciddi olmayacaktır. Yan
gının yayılma ihtimali yoktur 
ve etrafta oturanlar da olmadı
ğından hayati tehlike de söz 
konusu değildir. 

Eski bir evde sadece merdi
ven ayağının dibind e çıkan 
ufak bir yangın bu örneğin tam 
karşıtıdır. Kesinlikle burada çı
kan bir parlama çok daha kü
çük bir yangın olmakla beraber, 
normal kaçış yolunu kapataca
ğından, başka bir kaçış yolu 
yoksa, pek çok kişinin hayahnı 
tehlikeye sokacak ve yangın 
muhtemelen hızlı bir şekiTde 
binayı baştanbaşa saracaktır. 

Levazım Sitesi yangını buna 
en çarpıcı örnektir. Yirmişerden 
40 m2 toplam alana sahip, alt
tan gi riş i olup döner ahşap 
merdivenle üst kata geçişi sağ
layan ve üstten çıkışı olmayan 
dubleks bir dairenin alt katında 
çtkan yangın üst katta uyumak
ta olan sakinler tarafından an
cak döner merdiveni sardıktan 
sonra farkedilmişti. Üst kattan 
çıkışın olmadığı, hatta balko
nun dahi bulunmadığı bir katta 
köşeye sıkışan genç kızlar ne 
dışarıdan ve ne de içeriden te
ıniz hava alamadığından, tene-
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füs ettikleri CO (karbonmanok
sit) ve daha zehirli gazlar dola
yısıyla kısa sürede baygın düş
müşler ve hayatlarını yitirmiş

lerdi. 
Bu yangın asım.da çok kü

çük bir yangın olmasına rağ
men, geç farkedilmesi ve far
kedildiği halde itfaiyeye geç 
ihbar edilmesi, üst kattaıl çı
kış olmaması, binada yangın 
merdiveni dahi l en u fa k bir 
yangın önleminin alınmamış 
olmaması, olay farkedildiğin
de; tek kaçış yolu olan döner 
merd ivenin tutuşmuş bulun
ması dolayısıyla iki kişinin ha
ya tını kaybetmesine neden ol
muştur. Bu kabil yangınlar cü
rüm itibariyle küçük ancak et
ki açısından büyük ve tehlike
lidir. 

SONUÇ 
Bir yangının halihazırda 

bulunduğu konımı, yani ne 

yaptığı ne yapacağından daha 
önce gelir. Dolayısıyla yangı
nın yakalandığı andaki hali 
çok önemlidir. Bunun için 
mevcut konumu çok iyi değer
lendirmek gerekir. Yangınla 
mücadelede başarının anahta
rı iyi bir ölçme. ve değerlendir
meden geçer. işinin ehli olan 
tecrübeli bir Amir topladığı 
bilgileri değerlendirerek, ne 
olabileceğini önceden farke
der ve imkanların elverdiği öl
çüde, olabilecekleri daha orta
ya çıkmadan önlemek için ge
rekli tedbirleri alır veya en 
azmdan doğabilecek zararları 
asgari seviyede tutmak için 
bir hazhk içerisinde bulunur. 
Bu konu itfaiyecilere "Yangın 
Yerindeki Tehlikeler" başlığı 
altında eğitim esnasında en 
geniş şekilde öğretilir. Kazanı
lan tecrübeler de buna ekle
nince iyi bir Amir ortaya çıkar. 

AL0-110 
Buraya kadar ifade edilen de
ğerlendirmeler ışığında yapı
lau iyi bir ınüdahale planı ve 
geliştirilen taktikler sayesinde 
yangınlar kısa sürede kontrol 
altına alınacak ve zayiatlar as
gariye inmiş olacaktır. Ancak 
Istanbulumuzda yaşanani tra
fik keşmekeşi, yolların darlı
ğı, gelişigüzel parkedihniş 
araçlar, vatandaşlarımızın itfa
iye araçlarına yol vermedeki 
kayıtsızlığı, kapatılmış cadde 
ve sokaklar ve işgal edilmiş 
kaldırımlar olmasa!. .. 

REFERANSLAR: 
1. Willianı E. ClARK, FIR E

FIGHTING PRINCIP LES and 
PRACTJCES, "The Mechanisms of 
Fire Exıiııguishnıent", Printed in 
the USA, Copyrıglıı 1991. 

2. EDWARD P. McAniff, Sıra· 
tegic Conceprs in Fire Fighıing, 
Prinred in USA CopyriRht 1974 
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Necattin GÜNDÜZ 
Yanıcı Parlayıcı ve Patlayıcı 

.__ __ ___J......,.._:....____.:___, Dep.Müd ilrlüğü Teknik Şef. 

Yangın Yeri Araştırınası 
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Yangın enkazında hızlandırıcı bakiyelerinin fark edilebilmesi için epey hassas, pra
tik, taşınabilir bir alet olarak koklama dedektörleri önerilmektedir. Şüphesiz böyle bir 
alet yanabilen buhar için kesin bir test değildir. Çünkü tabii ve sentetik ürünlerin bo
zunma ürünleri girişim yapar ve yanıltır. Fakat yangın yerinde şüpheli numunelerin 
kontrolü için mükemmel bir inceleme aleti olarak araştırmacıya yardımcı olabileceği 
belirtilmektedir. 

Y angın yerini ilgili uzma
nın hemen incelemeye 

başlaması delil toplaması açısın
dan çok önemlidir. Yangın daima 
araştırmacının aleyhine i ş ler. 
Yangı.o araştırması oldukça dik
kat, beceri gerektirir. Ve diğer 
suç yerlerine göre daha karma
şıktır. Yangın sonucu patlama 
meydana gelebili r. Patlama so
nucunda bir yangın meydana ge
lebilir. Bazı durumlarda aynı an
da bir araşLırma isteyebiliJ. Yan
gın olaylarında yangın yer\ nadi
ren koruma allına alınır. Ilgisiz 
birçok kişi toplanır. Hatta yan
gından yararlanmak isteyenler 
türeyebilir. Çoğu suçlarda araş
tırmacı olayın üzerine varır. Ve
ya kısaca bir ön yarg ıya varabi
lir. Yangın ister kazayı ister kasti 
olarak meydana gelsin ciddi bir 
araştırma zorunlu hale gelebilir. 
Yangin araştırmas ı genellikle ci
nayet, hırs ızlık , zimmete para 
geçirme, güveni kötüye kullan
ma hilekarlık, kaçakçılık, dolan
dırıcılık gibi diğer suç ları da or
taya çıkarabilir. Yangın bu tür ve 

benzeri suçları ört bas etmek için 
tasarlanabileceğinden bu olaylar
la ilgili delillerin de bulunup bu
Junmad ığına dikkat etmelidir. 
Kundakçının gayesi suç delilleri
ni ortadan kaldırmaktu·. Olay ci
nayet ise kaza süsü vermek veya 
kimliğini belirsiz kı lmaktır. Di
ğer sebepler s ı klıkla sobataj ve 
terörist faal iyetlerdir. 

Kundaklama araştırmasında 
yangın orijini tesbit edilmeli, 
muhtemel sebepler araştm lmalı
dır. Çoklu orijinin bulunuşu ga
raıi bir yangını gösterir. Yangın 
kaynağını ara ştırmaya imkan 
vermek için korunması gerekir. 
Herhangi bir suç yerindeki gibi 
hiçbir şeye dokunmamalı, kroki , 
ve kayıtlardan önce yerleri de
ğ i ştirilmemeli ve fotoğra flan 
alınmalıdır. Bunlar mümkün ka
za sebeplerini ortaya çıkarabil

mek için yapılmalıdır. Kundakla
maların çoğu benzin gibi petrol 
kökenli hızlandıncılarla başlatıl
dığından büyük bir alana s ıvı dö
küldüği.i zaman s ıv ı gözenekli 
yüzeyler içine toprağa , döşeme, 
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Yangın ister kazayı 
ister kasti olarak 
meydana gelsin ciddi bir 
araştırma zorunlu hale 
gelebilir. Yangın 
araştırması genellikle 
cinayet, hırsızlık, 
zimmete para geçirme, 
güveni kötüye kullanma 
hilekarlık, kaçakçılık, 
dolandırıcılık gibi diğer 
suçlan da ortaya 
çıkarabilir. Yangın bu tür 
ve benzeri suçları ört bas 
etmek için 
tasarlanabileceğinden bu 
olaylarla ilgili delillerin 
de bulunup 
bulunmadığına dikkat 
etmelidir. 
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perde, halı paçavralara zeminde
ki çatlaklara yanklara, duvar tah
tas ı veya ayakkabıların aras ın a 
sızar. Ve burada suç, laboratuar
l arında dedekte edilecek kadar 
değişmeden kalır. Yangın su ile 
söndürüldüğünde uçucu sıvıların 
buharlaşma hızı yavaşlar. Çünkü 
su soğutur ve materyallerin üze
rini örter ki yanabilen sıvılar su
ya gark olur. Ancak suyun bulu
nuşu yanabilen sıvı atıklarını be
lirlemek ve tanımlamak için kul-
1 anı lan laboratuar metodlarını 
bozmaz. 

Yangın enkazında hızlandıncı 
bakiyelerinin fark edilebilmesi 
i9in epey hassas, pratik, taşınabi
lır bir alet olarak koklama dedek
törleri önerilmektedir. Şüphes iz 
böyle bir alet yanabilen buhar 
için kesin bir te t değildir. Çün
kü tabii ve sentetik ürünlerin bo
zunma ürünleri giriş im yapar ve 
yanılttr. Fakat yangın yerinde 
şüphe l i nunıunelerin kontrolü 
için mükemmel bir inceleme ale
ti olarak araştırmactya yal'dımcı 
olabileceği belirülmekLedir. 

Yangın Delillelerinin Top
lanması, Korunması ve Labo
ratuvara Gönderilmesi: 

İster kasdi i Lerse kazai se
beple olsun yangın yerinde ilk 
önce rutin biJ iş olarak orijinden 
yeteri kül, kömür, tahra , döşeme, 
kilim, keçe, halı , perdeler, paçav
ralar, ayakkabılar, toprak ve di
ğer yanmış veya yan yanmış ma-

A 11UllA 

Leryaller Loplanır. En yaygın ara
nan fiziksel deli 1 alev lenebilen 
sıv ılar olduğundan toplanan nu
muneler hava kaçırmayan bir kap 
içine hemen alınmalıdır.Büyük
lük ve cinslerine göre ayrı ayrı 
kaplara konul mahdır. Toplanan 
delillerle birlikte ayrıca kontrol 
numuneleri de gönderilme i uy
gun olur. Kontrol numunesi, ör
neğin yanmış bir halı ise temiz 
hiç hasar görmemiş yerinden ke
silerek gönderi lmelidir. Bu çev
reden gelebilecek kirliliklerin ta
nınma ına yarayacakt ır. Ayrıca 
tut11 şturucular; mum, kibrit, kara
barut, çakmak, elektriksel aletler 
varsa toplanmalıdır. Bu yangının 
nasıl başlad ığını göstermesi açı
sından önemlidir ve kundakçının 
tarzını gösterebilir. 

Eğer yangın bir iş yerinde, 
büroda meydana gelmiş ise dos
yalar ve çekmecelere dikkat edil
meli, yanmı ş kağıtlar, dosyalar 
örselenmeden buton kutular içi
ne konulmalıdLr. Toplanan diğer 
nunıı.ıneler hava kaçırmayan bir 
kap içiııe hemen transfer ediJme-
1 idir. Yeni, temiz boya tenekeleri 
bu amaç için uygundur. Kırıl
maz, ucuz hava kaçırmaz . .ve çe
ş itli boyutlarda vardır. üstelik 
ıs ıwlabilirler. Ancak iç kaplaması 
korozyona sebep olur. Bu önem-
1 idir. Çünkü yangın enkazı 
önemli derecede su içerir. 

B u problem cam kavonoz
larda olmaz. Geniş ağızlı 

cam kavonozlar uygundur. Bü
yük hacimli numuneler kesilerek 
ambalajlanır. Ancak kırılabi liJ ve 
çoğunun ağz ı dardır. Kapak 
problem çıkarmaz ama iyi seçil
mel idir. Teneke kutular veya cam 
kavanozların ağızlan alüminyum 
folye ile örtüldükten sonra sıkı
ca kapatılmah ve laborutavura 
gönderi lmelidir. · 

Naylon çantalar ile poliester 
çantalar da ambalajlama için uy
gundur. Su geçirmez ve solvent 
etki ine hidrokarbonlara dirençli
dirler. Bunlar i ğne ile delinmez 
ve kolay yırtılmaz. Ancak naylon 
çantalar alkolleri geçirirler. Eğer 
alkol varsa teneke ve şişeler daha 
uygundur. 

Poli v ini lidin klorür (PVDC) 
çantalar da gıda, fırrn veya don
dunıcularda kullanılırlar. Alevle
nebilen s ıvıların muhafazasında 
çok etkilidirler. Delmek zordur 
fakal delinince yırtılırlar. (Thatc
her, 1982). 

Molotof kokteyi yapımında, 
bira şişeleri , diğer içki ş i şeleri ve 
pet su şişeleri kullanılabilir. Ş işe
ler üzerinde parmak izleri bulu
nabi lir. Bu nedenle parmak izi 
uzmanının inceleme yapması ya
rarlı olabilir. 

Uçucu s ıvılar yaklaşık 10 OC 
dereceden az ıcakl ı kta ateşten 
uzak ve ateşe dayanıklı yerlerde, 
mümkünse serin yerde ya da 
buzdolabında analize kadar sak
lanmal ı ve korunmaltdLr. 

?-4,.E J:>. • • 
iTFAiYE VAKFI .S~~ • • • • • 

iKTiSADI iŞLETMESi 
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 8164 · 635 8165 -635 8166 
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FM 200 Gazlı Söndürıne Sisteınleri 
Çeviren: Serhat UYSAL 
Uçok Teknolojik Sist. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. 

Bu bölüm, FM200 sistemleri için kullanıcıya test ve bakım rehberidir. Yapılacak 
tüm testler, bakımlar, ölçmeler ve alınacak tedbirleri kaydetmek için bır kayıt 
defteri tedarik edilecektir. FM200 Toptan Boşaltma Yangın Söndürme Sisteminin 
etkili performansını sürekli kılmak, periyodik testlerle bakım şartlarını en doğru 
biçimde yerine getirmeye bağlıdır. 

KULLANICININ BA 
KIMPROGRAMI: 
Sistemi tesis eden firma, 

kullanıcıya s isteın ve sistemi 
meydana getiren parçalar iç in 
bir bakım programı vermeli
dir. Bu program, arızalar kar
ş ı ında yapılması gereken i ş
lemlere ilişkin talimatları da 
kapsamalıdır. Kullanıcı bakım 
programı , sistemin her an ça
lışabileceği dü şüncesiyle b ir 
arızayı en erken zamanda tes
bit ederek onarımının yapıla
bilmesini temin etmelidir. 

Uygun bir program aşağı-
da verilmiştir: 

Söndürme Sistemi Te
sis Edilen Alanın Haf
talık Kontrolu: 
Söndürme s istemi tes is 

edilen alanın orjinal yerleşim 
planlarında bir değişiklik olup 
olmadığını kontrol ediniz. Ya
pılacak herhang i bir değişik
lik yangın söndUrme istemi
nin performansın ı etkileyebi
lecektir. 

Değişiklikler aşağıda
ki gibi yapılmış olabi
lir: 
•Alan iç inde bulunan eşya

ların sayısı ve şekli değiştiril
miş olabilir. 

•A l anın ku ll anım amacı 
değişmiş olabilir. 

•Alandaki hava l andırma 
sistemi değiştirilmiş olabilir. 

•Alanda yeni açıklıklar 

(pencere,del ik vb) yapılmış 
olabilir. 

•Asma tavan veya yükse l
tilmiş döşeme yap1lmış olabi 
lir. 

•Alan, duvarlarla odalara 
bölünmüş olabil ir. 

Söndürme Tüplerinin 
Haftalık Kontrolu: 

Söndürme tüplerinin ma
nometreleri üzerindeki basın
cı ve ortam sıcaklığını kontrol 
ediniz. Okuduğunuz basınç 
değerini Is ı Doğrulama Tab
losu ile karşılaştuarak ı ı ve 
basınç ilişkisinin doğruluğun
dan emin olunuz. Eğer tüple~ 
rin doğrulama basıncı , olması 
gerekenin % 1 O a l tında i e 
tüpleri yerinden sökerek tartı 
nız veya s~vı seviye ö lçümü 
yap ı nız . Ölçülen tüm değer
ler ve yapılan i ş lem ler kayıt 
defterine kaydedilmelid ir. 

Sistem Paı·çalarının 
Haftalık Kontrolu: 
Sistem parçalarının, dağı 

tım borularının ve nozüllerin 
göz le kontroJunu yapınız . 
Parçaların birbiriyle bağ l.antı
lannda kazaen meydana gel
miş bir hasarın veya sabotajın 
ol.up olmadığını kontrol cdini
Haftalı k 

Genel Kontrol: 
Söndürme sistem inin ku

rulduğu alanı, giriş yoll arını , 
tüp le rin depolandığı alanı , 
yükselti 1 ın i ş döşemele ri ve 
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asma tavan aral arını kontrol 
ediniz, temizl iğinden ve aykı
rı birşey yapılmadığ ından 
emin o lunuz. 

Söndürme tüplerinin bu
lunduğu a lana ulaşmada ve 
sahada bulunan uzaktan ku
manda kontrollarının önünde 
engel bulunmadığından emin 
olunuz. 

İkaz levhalarının Ay
lık Kontrolu: 
Sistemde ve korunan alan

daki tüm ikaz levhalarının , 
güvenlik önlemlerinin ve ça
lı ştırma talimatlarının asılı ol
duğunu ve açıkça görülebildi
ğini kontrol ediniz. 

Personel Eğitiminin 
Aylık Kontrolu: 
Söndürme ekipmanının 

kullanımından ve sistemin ça
lışmasından on'.ımlu per one
lin uygun biçimde eğiti ldi ğini 
ve bunu yapabi lecekleri ni. 
kontrol ediniz. Buna bağ lı 
o larak yeni katılan persone l 
de istemin kullanunı iç in ye
tiştirilmeli.d ir. 

SERViS VE BAKIM 
ANLAŞMASI: 
Sistemler, yürürlükteki 

Standartların gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde, yetkili 
bakım personeli tarafından 
uygun bir çalışma için kontrol 
ve te t ed ilmelidir. Sistemle 
ilg ili kontrollara başlamadan 
önce ö ndi.irme s is temini 
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elektriksel ve mekanik olarak 
izole ediniz, tüm elektrikli ve 
nümatik ateşlcyi.c ileri sökü
nü z. Ku ll a nı cının onay ı ve 
bakıma nezaret etmek üzere 
tayin ettiği bir kişi olmadan 
bakım iş lemlerine başlamayt
nız. Kullanıcının Bakım Prog
ramı ' na ek olarak aşağıdaki 
program da uygulanmalıdır. 
Kullanıcıya , baktın i ş lemleri 
ile yapılan veya gereken ona
rımları belirten imzalı ve ta
rihli bir rapor verilmelidir. 

3 Ayda Bir Ateşleyici 
Kontrolu: 
Tüm ateş leme mekanizma

l arını test ediniz ve işletmeye 
alınız. 

3 Ayda Bir Elektrikli 
Cihazların Kontrolu: 
Elektrikli tüm yangın ihbar 

ve alarm sistemlerini yürür
lükteki Standartların gereksi
nimlerini karşılayacak şekilde 
test ediniz ve işletmeye alınız. 

6 Ayda Bir Söndürme 
Tüplerinin Kontrolu: 
Söndürme tüplerinde bir 

hasar olup olmadığını veya 
yetki iz olarak modifiye edi
lip edilmediğini haricen kont
rol ediniz. 

Ayda Bir Söndürücü 
Gazın Kontrolu: 
Söndürme Tüpleri içindeki 

FM200, tüpleri tartarak veya 
tüplerin üzerinden s ıvı sevi
yes i ölçümü yaparak kontrol 
edilmelidir. 

Eğer tüpün ağırlığı etiket 
değerinden %5 aşağıya düş
müşse veya süperba ınç altın
da sıv ı olarak bulunan gazın 
basıncı o ıtam sıcaklığına bağ
lı olarak olması gereken değe
rin % 1 O altına düşmüşse sön
dürme tüpü deği ştirilmeli ve
ya yeniden dolduru lll).alıdır. 

Tüp Ağırlığının Olçül
mesi: 
Eğer Kull anıcı , firma ile 

bir bakım söz l eşmes i yap
mazsa veya özellikleri verilen 
bir ıv ı seviye ölçme ekipma
o ın ı kull anmazsa tüplerin 
iç inde ne kadar FM200 bu
lunduğu tartılarak bulunmalı
dır. 

SlVı seviyesinin ölçülmesi 
iç in ultrasonik veya gama 
ış ınlı s ı v ı eviye ölçüm cihaz ı 
kullanılmalı.dır. Bu ekipman, 
tüpleri içinde bulunduğu bağ
lantılardan sökmeden hızlı bir 
ölçüm sağlar. İ tendiği taktir
de amacına uygun bir sıv ı se
viye ölçüm cihazı Firmadan 
satın a lınabilir. Bu cihazın 
kullanılmamas ı halinde tüple
rin tartma i ş lemi aşağıdaki şe
kilde yapılmalıdır. 

•Tüm manual kontrollan , 
basınçlı ateşley icileri , basınç 
taşıma hortumlarını ve e nek 
elekrikli konnektörleri sökü
nüz. 

•Gaz boşa ltma borularını 
veya boşaltma hortumlarını 
tüp vanalarından ökünüz. 

•Tüp vanasının gaz ç ıkı ş 
ağzına Emniyet Kapağı 'nı ta
kınız. 

•Tüplerin kelepçelerini çö
zünüz ve tartı aletinin üzerine 
yerleştiriniz. Mü aade edile
bilir miktarlardan daha çok 
FM200 kaybı olan tüpleri uz
man bir dolum istasyonunda 
doldurtun uz. 

•Herbir tüpün ağ ırlı ğ ını 
tüp etiketine ve kayıt defteri
ne iş ley iniz . 

•Tüpleri yeniden kelepçe
leyiniz ve emniyet kapakları
nı çıkarınız. · 

•Gaz boşaltma boru larını 
veya hortumlarını yeniden 
bağlayınız ve lüp kontrol baş
lıklarını, basınçlı ateşleyicile
ri, bas ınç taşıy ıc ı hortumları 
ve esnek elektrikli konnektör
leri yerine takınız. 

6 Ayda Bir Kontrol 
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SEDÖR 
Vanası ve Ateş leyici 
Kontrolu: 
Tüm manu al ve nümatik 

ateşleyicilerin pistonlarının 
boş ta erbest hareketlerinin 
kontrolunu yapını z. Gerekli 
görülen bütün üniteleri değiş
tiriniz. Tüm kontrol vanala
r.ınd a manllal fonksiyonların 
doğruluğunu , otomatik vana
larda otomatik fonksiyonların 
doğruluğunu kontrol ediniz. 

6 Ayda Bir Boru Şebe
kesinin Kontrolu: 
Boruların içinde bulundu

ğu şartlarda kontrolunu yapı
nız. Boruların korozyona uğ
ramış veya mekanik hasar gö
ren yerlerini komple değiştiri 
niz veya tamir ederek basınç 
testi yapınız. 

6 Ayda Bir Nozül 
Kontrolu: 
Nozüllerdeki tozlanma ve 

dökülmeleri kontrol ediniz, 
gerekli o l anlarını temizleyi
niz. 

12 Ayda Bir Hortum 
Kontrolu: 
Sistemde kull anılan tüm 

hortumlarda hasar kontrolu 
yapılmalıdır. Eğer gözle bir 
tahribat görülüyorsa hortum 
değiştirilmelidir. 

12 Ayda Bir Alan Sız
dırmazlık Testi: 
Korunan a landa yangın 

anında boşalacak olan gazın 
kaçmamas ı için sızdırmazl ık 
konlrolu yapılmalıdır. 

Personel eğitimi: 
Bakım,onarım ve test i ş 

lemlerinden sorumlu tüm per
sonel gerekli tüm bilgilere sa
hip olacak şekilde eğitimli lu
tulmalıdırlar. 
Gazlı öndürme sisteminin 

kurulu bu lunduğu alanın için
de çalışan per onel , si temin 
ça lt ş ması , kullanılması ve 
güvenlik tedbirleri konuların
da eğitim almalıdırlar. 

KAYNAK - HYGOOD EQitlm Semineri Notları 
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• • • • • • 
ISTANBUL iTFAiYESiNiN HALI HAZIR 

• • 
DURUMU VE HEDEFLERiMiZ 

(Sabri YALIN' ın 12.11.1997 tarihli basın toplantısının metnidir) 
A- GİRİS: İstanbul İtfaiyesi 10.10.1997 

tarihinde "İtfaiye Daire Başkanlığına" 
dönüşmüştür. . 

Bu vesile ile itfaiye. Daire füışkaru Sab
ri YALIN tarafından Istanbul itfaiyesinin 
dünü-bugünü ve hed eflerini belırtmek 
amacıyla 12.11. 1997 tarihinde basın top
lanhsı düz~nlenı;ni~ bulunmaktadır. 

gını" karşısında çaresiz kalııunca yeni~eri 
ocağı yerine 1828 de kurulan "Asakır-i 
Mansure-i Muhammediye," adlı askeri 
birlik içinde yaşlı subaylardan "Daireli
ler" oluştu. 

B- iTFAiYECiLiK NEDiR ? 
Ateşi bulan insanlar onunla mücadele 

etmeyı de ihmal etmemişlerdir. Zaman 
içinde yeni sistemler bularak mücadele 
konusunda önemli adımlar atmışlardır. 
Eski çağ devletlerinden Mı
sır, Sumer ve Romalılardan 
günümüze kadar gelebilen 
.Kuleler ve su sarmçla.rı, bi
zanslılardan kalan Gala ta ve 
Beyazıt kuleleri bu mücade
lenin kanıtları arasındadır. 
Islam alemindeki minarele
rinde öteden beri yangınlar 
için önemli bir haberfeşme 
merkezi olarak kullanıldığı 

5- Cumhuriy:etin ilanı il~ birlikte 1923' 
te sivil itfaiyecılik başladı. Itfaiye Müdür
lükleri askeri kimliklerinden ayrılarak be
lediyelere bağlandı. 

6- 1984 te nufüs yo~nluğu en çok olan 
şehirler "Büyükşefıir ştati.ısü kazandı ve 
13 :xıl sonra 1997 de "itfaiye Daire Baş
kanlıkları" oluştu. 

bilinmels.tedir. . . . 
Ç .-T.URK ITFAIYECILi 
GININ GELiŞMESi 
Türkiye' d e itfaiyeciliğin 

gelişimini Türk tarihinin ge
lişi iç_inde izlemek mümkun
dtir. Sıralamak gerekirse; 

1- Osmanlılarda yangınla 
mücadele askeri bırlik1erle 
yapılmıştır. Kanuni Sultan 
Sifleyman' ın 1560 ve 111 
Murat' ın 1579 fermanları 
devletin yangın konusunda 
hassasiyetim göstermekte
dir. . 

2- ilk yangıncı birlik Fran
sız asıllı Davut tarafından 
1714 yılında yeniçeri ocağı 
içinde kurulmuştur. 

3-Yeniçerilerin 1826' da 
kaldırılması ile 2 yıla yakın 
"Semt tulumbacıları" orta
ya çıkmıştır. 

4- Büyük "Hocapaşa yan-

Sabri YALIN'ı tanıyalım 

İtfaiye Daire Başkanı 
Sabri YALIN'ın öz 

geçmişi: 
06.11.1949 da Bursa 

İnegöl' de dünyaya geldi. İlk 
ve Orta öğreniminden sonra 
Bursa Eğitim Enstitüsü 
Sosyal Bilgiler Bölümü ile 
~skişehir Anadolu 
Universitesi Tarih 
Bölümü'nü bitirdi. 

YAPTIGI HİZMETLER: 
1971 de devlet me 

muriyetinc başladı. Dini 
hizmetler-askerlik ve 
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öğretmenlik ile 
birlikte okul 
yöneticiliğini 1984' e 
kadar sürdürdü. 
1985 Bursa Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
1989 Bursa Sosyal 
Hizmetler ve Çocu~ 

MEs~.rg~~e Kurumu. il 
uduru 

1992 Kırklareli 
Yetiştirme Yurdu ve 
Gemlik' te 
öğretme~lik 

1994 Ankara itfaiye 
Müdürü 
. 1996 Çevre Koruma -
işletmeler Daire Başkanı, 
Basın Yayın Daire Başkan 
Vekili. 

1997Başbakanlık Sos yal 
Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdür 
Yardımcısı (15. 03. 1997-09. 
10. 1997) 
. 1997 İstanbul Büyükşehir 
itfaiye Daire Başkanlığına 
atandı 

10. 10. 1997 
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D- İSTANBUL İTFAİYESİNİN DU-
RUMU: . 
Türkiye' de itfaiye kuruluşlarının dün

ya standartlarına g_öre donatıldığını söy
lemek.mün1kün degildir. Istanbuf - Anka
ra ve Izmir gibi nurusun en yoğun oldu
ğu şehirler yangın riskinin en ç6k olduğu 
yerlerdir. Anca1< yakın zamanlara kaaar 
buralarda itfaiyeler BelediY.e Başkanlarına 
idari yönden uzak kalmışlardır. Bu yüz
den gerek araç-gereç ve gerekse personel 
istihdamı arzu edilen ölçti.de asla yapıla
mamıştır. 

Bütün bu. nedenlerle; 
Istanbul itfaiyesi yeni statüsü ile "Da

ire Başkanlığı" olarak en ileri ahlımları
ru yapacak, teknik düzeyde gelişiı,nini sis
temli bir şekilde sürdürecel< ve Istanbul 
halkının yangm güvenliğini daha sağlıklı 
bir şekilde yurütecek şel<ilde yeniden ya
pılanmaktaöır. 

Halen Itfaiyemizde 13 Grup ve 19 Müf
reze halinde toplam 32 istasyonda 218 
araç ve 2085 personel ile güm.in 24 saa ti 
hizmet verilmektedir. (11.11.1997 itibariy
le) 

Yapılan çalışmalara bakıldığında 
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BASIN B/l.O/R/S/ 
1- YANGIN: Kentimizde 1996 yılında 

11986 yangının meydana geldiğim görü
yoruz. Semtlere göre bakıldığında: 

Fatih %9.4, ffakırköy %7.9, Kadıköy 
%6.8, Eminönü %4.9, Beyoğlu %4.8, Um
raniye., %4.7, Kocasinan %4.5, Kartal 
%4.3, Usküdar ve Beşiktaş %4.2, Maltepe 
%4.1 oranl arı ile yangmın en çok oldugu 
xerlerdir. Oysa ortalama %1' Hk oranları 
ı l e yangının en az olduğu semtler ile 
Güngören, Alibeyköy, SefaI<öy, Büyükçek
mece, Küçükköy, Avcılar ve Bağcılar' dır. 

Bu yangınların nedenleri olarak %33.3 
ile sigara, %23.6 ile elektrikli aletler ve 
elektrik kontağı ilk sıralarda yer almakta
dır. 

2- KURTARMA: Müdahale edilen 834 
kurtarma vakasında ilk sıraları Kadıköy 
%9.1, Fatih %7, Beyoğlu %6.2 ve Maltepe 
%5.8 almaktadıt. . 

3- SU TAHLIYESl.: Yapılan 625 su tah
li yesiııden en çok Uskudar % 11, Fatih 
%9.1, Eminönü ve Beykoz %5.4 oranları 
ile ilk sırayı almış tır. 1997 Ekim ayında 
meydana gelen su baskınlarında 2315 su 
tahliyesinden Bakırköy 475 (%20.5), Kadı
köy 436 (%18.8), Kocasinan 421 (%18.1), 

Tulumbacılar Takım ı molada. 



IASI# ı/tolıls/ 
Fatih 227 (%9.8), Beyoğlu 225 (%9.7)< Üın
raniye 115 (%4.9), Kartal 104 (%4.4J, Us
küdar 100 (%4.3) oranlarıyla ilk sıraları iş
gal etmj~le:ı;dir. 

4- EGITIM: 1996 ve 1997 yılı ilk dokuz 
ay içinde 85 okulda 67450 ögrenciye yan
gın eğitimi ve tatbikatı y,ııpıfmıştır. Resmi 
Dairelerde 2663 kiş~· e, Ozel sektörde ise 
2042 kişiye _yangın e itimi verilmiştir. 

5- ARA~ - GER Ç ALIMI: Itfaiyemi
zin modernizasyonu için 1.0 adet Merdi
ven, 10 adet çok maksatlı Itfaiye aracı, 5 
adet baca aracı, 5 adet imdat aracı, 2 adet 
kurtarıcı, 100 adet motopomp alınmıştır. 

6- ZABITA: 1996 r.,ılında 23169 müra
caatın değerlendirildıği, 1997 ilk 10 ayın
da 17735 müracaattan 16924'nün deger
lendiği, 811'nin üzerinde 5 araç ve 25 per
sonel ıle çal~şıldığı ortaya çıkmaktadır. 

7- TEKNiK BURO: 1996 yılı içinde 248 
adet iskan raporu verilmiş, 1072 adet pro
je onaylanmıştır. 1997 ilk 9 ayda 148 isl<an 
raporu verilmjş 930 proje onaylanmıştır. 

8- DENETiM: Heni.ız faaliyete geçen 
bu birimimizde 590 otel, 190 otel altı işye
ri, 140 adet çarşı- :easaj ve iş merkezı, 60 
adet kamu Oinası, 25 adet yangın tehlikesi 
şikayeti, 20 adet sağlık kurumu olmak 
tizere 1025 adet işlem ycı_pılmıştn;. 

E- PROJE VE HEDEFLERiMiZ: 
Gelişmış ülkelerde itfaiye kuruluşları 
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çağın en son teknolojik yenilikleri ile do
natılmış olup, itfaiye mensupları ise top
lumun en saygın l<işileri arasında yer al
mışlardır. Bu nedenle okullarda yapılan 
anketlerde en çok arzu edilen meslekler 
ara~ında itfaiyeciliğin seçildiği bilinmek
tedır. 

Türkiye' de ise yangından yangına ha
tırlanan ve yeterince ılgi görmeyen itfa
iyeciliğin guçlendirilmesi mutlaka gerel<
mekteair. Bu cümleden olarak Istanoul It
fai yesi'nin daha iyi hizmetler yapabilme
si, 21. yüzyılın eşığine geldiğimiz şu gün
lerde daha teknik donanıma 
kavuşturularak sahasında dünyanın en 
iyilerı arasına girebilmesi için var gücü
müzle aşağıdal<i hedefler doğrultusunda 
projelerimızi gerçekleştirmel< kararında-
yız: ~. . 

1- EGITIM: Kocasinan'da bulunan 
Eğitim Merkezjmiz yeniden düzenlene
cel<, Istanbullulara kısa süreli yangından 
korunma eğitimi ücretsiz olarak verile-
cek.tir. . 

ü niversite ile işbirliği yapılarak Itfaiye 
Meslek Yüksek Okulu açılması içın 
çahşmalara başlanmıştır. 

Gönüllü itfaiyecilık proje uygulaması 
için g~rekli sıra.ştırmalara başlanmıştır. 

2--ID.ARI SISTEM: Yanginlarda müda
halede Istanbul 3 bölgeye ayrılacak, her 

Askeri itfayeciler eğitimde 
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CONSTANTINOPLE. 

bölgeye birer Müdür Yardımcısı atanarak 
yangınların idari zayıflığa yol açmadan 
konfrol altına alınmas.ı saglanacaktır. 

3- YENi YANGIN iSTASYONLARI: 
Itfaiye araçlarının trafikte ilerle.Y.eme

mesi nedenixle Alibeyköy ve Küçukçek
mece ile birlikte 15 yeni istasyon hizmete 
açılacak, dar sokaklar için kuru boru sis
temine gidilecek, mevcut hidrantlar artırı-
lacaktır. . 

4- KURTARMA iSTASYONLARI: 
Şehrin en önemli risk bölgelerinde tam 

donanımlı kurtarma istasyonları açılacak, 
bu istasyonlar itfaiyeye bağlanan Hızır 
Acil Servisin Canl<ur taran ekipler i ile 
güçlendiriJecektir. 

S- YENi A.RAÇ-GEREÇLER: 
Istanbul Itfair.esi mevcutlara ilaveten 

yeni araç - gereçlerle donatılacaktır. Bun
ların başlıcaları 4 adet köpük su kulesi, 6 
adet su tankeri, 1 O adet dar şaseli araç, 2 
adet şnorlsel vb. 

6- HELiKOPTERLER: 
Yangınlar için keşif ve kurtarma amaçlı 

olarak L. adet helikopter kiı;alanacaktır. 
7- KOMUTA MERKEZi: 
D.ünyanın en ileri teknikleriyle donatı

lan itfaiye Komuta Merkezimız yakında 
hizmete açılacaktır. . . 

8- YANIK TEDAVi MERKEZi: 
Yangınlarda meydana gelen yanıkların 

. BASIN B/tO/Jl/11 

Askeri itfaiyecilerin kurtarma eğitimi. 

ted avisi için Yanık Tedavi Merkezi ve 
Hastane açılması çalışmalarına başlan-

mı~:ıxIÇ VE DIŞ İLİŞKİLER: İtfaiyemiz 
dünya genelinde yapılan yenilikler ve ça
lışmalarla cazibe merkezı haline getirile
cektir. BtJ. planlama gereği Türkıye Bü
yükşehir Itfaiye Daire l3aşl<aruarı toplantı
sı 11-12 Aralık 1997 tarihleri arası Daire 
Başkanlığımız koordinatörlüğünde Istan
bul' da yapılacaktır. 

Türl<iye itfaiyeleri arası koordinasyon 
ve dayanışma sağlanabilmesi için TIP 
(Türkiye itfaiyeciler Federasyonu) kurul
ması kararlaştırılmıştır. 

10- KAMUOYU OLUŞUMU: 
Okullarda yangın ve itfaiye konulu re

sim - şiir ve kompozisyon yarışmaları 
düzenlenecek ve derece alanlara ödül ve
rilecek olup eserleri itfaiye dergisinde Y.a
ymlanacak:tır. Yangınlar hakkında yanlış 
mançları aydınlatmak, halkımızı alınacak 
önlemler konusunda daha duyarlı hale 
getirmek amacıyla hazırlanmış olan .. spot 
ve skeç programlar yayınlanmak uzere 
tüm TV :Kanallarına gonderilecektir. 

11- D EMONSTRASYONLAR: 
Şehrimizin önemli merkezlerinde yapı

lacak olan bu yangın tatbikatlarında guç
lü anons sistemlen kurulacak ve halkımı
zın bilinçlenmesi sağlanarak muhtemel 
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ya~gınla_rda panik yapmamaları temin 
edılecel;<;tır. .. . 

12- ODULLENDIRME: 
Yangın ve kurtarmalarda olağanüs tü 

gayretı görülen personel ödüllendirilecek 
ve terfileri sağlanacÇl.ktır. 

ERKEN EMEKLiLiK: 
Meslek hastalığı nedenixle erken .Y.aşta 

hayatını kaybeden itfaiY.eciler için Fiili ve 
itibari hizmet zammı çıkarılarak 20 yılda 
emekliliklerinin sağlanması için gerekli 
girişimler yapılacakfır . 

F-. Hf\.LKIMIZDAN BEKLENTiLE
RiMiZ: 
Nerede bir yangın olsa halkımız me

rakla oralardadır. Uyarılmadıkları takdir
de yangın söndürme çalışmalarına katıl
mak isferlerken i tfaiyecılere engel d e 
olurlar. Bu işler esnasında bir aksilik çık
mazsa herkesin yüzü güler. Sizleri takdir 
eden bakışlar hatta teşekkürlerle uğurla
nır, ama hemen unutulursunuz. 

Ancak bir kısım halkımız itfaiye bilin
cine yeterince sahip olmadığı için yangın 
esnasında panik yaptıkları gôrülmeJ<te
dir. Yangın esnası ve sonrasında bu tür in
sanların " yanllş yerden müdahale ettiler, 
suları yetersiz, merdivenleri açılmadı, za
ten yangına da geç geldiler" gibi spekü
lasyonlar yaptıkfarına da sık sı l< rastfanır. 
Halkımızın yangınla mücadele bilinci

ne eri şebilmesi için gereken çalışmalar ; 
1- Okullarda yangınla miıcadele konu

S':!nda öğrencilere ye1erli eğitim verilmeli-
dır. . 

2- Insanların toylu yaşadıkları alış -
veriş merkezleri, ögrencı Y.Urtları, okulla
rında ve fabrikalaröa muhtemel yangın-
lar için tatbikatlar yapılmalıdır. . 

3- Bu yapıların yangınlar esnasında Jt
faiyenin mtidahalesi ıçin yangın yolları 
yeterince geniş bir şekilde açık tutulmalı
Clır. 

4- Bir yangın esnasında itfa iye 110 
ihbar telefonu aranmalı, adres açık olarak 
belir tilmelidir. Gelen yangın araçlarının 

• 
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yangın yerini bulmasına yardımcı olun
malıdır. 

5- Yangına giden İtfaiye araçlarına yo
lun sol şendi terk edilerek açılırialıdır. 

6- Yangın mahallinde itfaiyenin çalış
malarına engel olunmamalıdır. 

7- Tüm Resmi Okullarda yangın gü
ven~i~ sistemleri yeniden göza en geçıril
melıdır. 

8- Akaryakıt ve LPG İs tasyonları ile 
risk ta~ıyan}şyerleri~c._i~ ç~lışan personel 
yangınıa mucadele egıtımınden mutlaka 
geçirilmelidir. .. 

9- Resmi ve Ozel tüm binalarda yangın 
güvenlik önlemleri göstermelik dcgil ger
çek anlamda alınmalıdır. 

10- Bacalar yılda iki kez temizlettiril
melidir. 

11- Ev ve işyerlerinde yangın söndür
me cihazları test edilmiş olaral< bulundu
rulmalıdır. 

12- Elektrikli ve gazlı cihazlar işyeri ya
da evden ayrılırken açık bırakılmamalı
dır. 

13- Elektrikli aletlerin tamamı aynı 
prizden çalış tırılrnamalıdır. 

14- Evd en ayrılan anne - babalar ço
cuklarının üzerinden kapıla rı kilitleme
melidir. 

15- Sigara ve kibrit çöpü gelişi güzel 
a hlmamalıdır. 

G-SONUÇ: 
[stanbul itfaiye Daire Ba~anlığı tüm 

imkanları ile günün 24 saati Istanbul hal
kının hizmetindedir. 

Planlanan hedeflere ulaşı1 a.bilrnesi için 
halkımızın da kendine düşen görevleri ıfa 
etmesi gerekmektedir. 

Hedefüniz teknik donanım, sistemli ça
lışma ve yangmlara anında müdahale açl
sından dünya itfaiyeleri arasında en üs
~ün hale gelerek halkımızın gurur kayna
gı olmaktır. 

Sevgili Istanbul"umuza yangınsız gün
ler, halkımıza da saygılar sunuyorum. 

Sabri YALIN 

ULAŞABİLMEMİZ İÇİN, 
~ . 

DOCRU iHBAR YET~R. 
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Didebandan TELEFONA 
Dr.Akil Süheyl BECAN 

"Vak.ayı Hayriyeden evvel yeniçeri tulumbacılarının neferleri, hemen 
bütün Istanbul esnafı Ocağa kayıtlı olduğu için, esnaf delikanlılarının 
eşbehlerinden idi, pırpırı, uçarı gençlerdi. Yangın zuhurunda bu tulum
ba neferleri başlarında çorba tası gibi kalaylı ve kaçıncı Yeniçeri orta
sında ise nişanlı taslarla koşuşarak yangına dahverirlerdi. 

Çevrenizde çok yangın o lay ı
na rastlamasanız da, televizyon 
ve gazetelerde yangı n, infilak 
haberlerini sıkça seyreder, okur
sunuz. Yangın çıkar, kahraman 
itfa iyeciler müdahale eder. S u 
baskırn olur, yard ıma yetişirler. 
Yüksek merdiven gerekir, akla 
gelirler. Kocaman bir kurumdW'. 

Her kurum g ibi, onların da 
bir geçmişi , hikayesi var. 

llk itfaiye teşkila tı 18.nci 
as.ırda Lale Devrinde, Sultan ili. 
Ahmet .Zamanında Nevşehirli 
Damat Ibrahim Paşa tarafından 
kurulmuştur. 

Bir Frans ız ilk defa İs tan
bul ' da yangın tulumbası yapar. 
Tu lumbayı bir tophane yangı
nında başarıyla kullan ı r. Bu ola
yı nakleden _Yakanüvis Küçük
çe le bizade Ismail A ım Efen
di 'ye göre, aslen Frans ız, Ho l
landa'da yaşamış, isl amı benim-
eyip 17 15'de Galata'ya yerleş
miş. 

GERÇEK DAVUT ismiyle 
şöhrete kavuşup, tu lumbayı ya
pan bu kişi sadrazama tulumba
nın etkinliğini gösterir. Sadra
zama, bir tulumbac ı ocağının 
kurulmasını t~ Ikin eder Nevşe
hi rli Da mat lbrahim Paşa da 
öneriyi uygun bulur. Böylelikle 
Acem ioğlanların başkumandanı 
"İstanbul Ağası"na bağlı tulum
bacı ocağını temeli atılmtş olur. 

120 akçe yevmiye ile GER
ÇEK DAVUT tulumbactlara ağa 
tayin edilir; yanına 60 akçe yev
miye ile bir ke thüda, 20 akçe 
yevmiye ile bir katip, 26 akçe 

yevmiye ile bir çavuş yamağı , 
30 akçe yevmiye ile bir odabaşı 
ve 15 akçe yevmi ye ile 50 ace
m ioğ 1 an nefer olarak tayin edi
lir. Aynca, tulumbacıların başla
rına geçirdikleri bakırdan baş
lıkların tamiri, tulumba sakaları
nın özel giysileri, bahşişler, gece 
yang tn nöbelçileri için de ayrıca 
90 akçe verilir. 

GERÇEK DAVUT AGA'nın 
daha soma hortumları icat etıne
si yle, suyun uzak kaynaklardan 
alınabilmesi , yüksek yerle rden 
yangına müdahale edilebilmesi 
mümkün olur. Hortumların mas
rafı iç in Davut Ağa' nın yevmi
yesine 40 akçe zam yapılı r. Hor
tumlar için ocağa 64 yeni ne
fer alınır. 

Reşat Ekrem Koçu, Yeniçeri
ler adlı eserinde yukarıda bahse
dilen 50 neferin istanbul'a yet
meyeceğine, bunların doğrudan 
tulumbacı başının emrindeki ne
ferler olduğuna, bütün yen içeri 
kolluk larına (karakollarına) bir 
yangın tulumbas ı konulduğuna, 
her kolluğa tulumbacı Acemioğ
lanlan yerleştirildiğine kesin gö
züyle bakmaktadır. 
Acemioğl anl arının da bağlı 

olduğu yeniçeri ocağının en üst 
~ademes i olan Yeniçeri ağası, 
l s tanbul yangınlarında yangı n 
yerine gitmek zorundaydı. Yan
gın tamamen söndürülünceye 
dek, başkumandan sıfatıyla yan
gın mahali_nden ayrılmazdı. Za
ten görevini hızlı , hakkını vere
rek yerine getirebiJsin diye, Sil
leymaniye ' de Yeniçeri ağaları-
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nın çalıştı kları ayrıca Yeniçeri 
ağasının lojmanı olarak klılla nı.
lan Ağakapusu diye adlandırılan 
(Kapu, resmi daire anlamına ge
lirdi) sarayına büyük bir yangın 
kulesi yapttrılmı şlı . Bu kule 
1749' daki büyük yangınd an 
sonra inşa edilmiş.tir. 

Yangrn kulesi Istanbul ' a ha
kimdi . Kulenin üstünde iri bir 
feneri andıran camlı bir köşk, 
köşkte de gece gündü z nöbe t 
bek leyen 25 tulumbac ı nefer 
gözcü (dideban) vardı. Halk bu 
köşkteki gözcülere köşklü ismi
ni takmıştı. Yangın kulesi 1774 
Cibali yangınında, Ağakapusuy
la beraber yanmıştır. 
Yeniçeriliğin 1826 ' da l ağve

dilmesinden sonra, l828 'de, 11. 
M ahmu t' un emriyle ser a ker 
Hüseyin Paşa (1776 - J 849) ta
rafından , mermerden, 85 metre 
yüksekliğindeki Beyazıd kulesi 
inşa edilm i ş tir. Gözcüleri de yi
ne köşklüler olarak anılmıştır. 
Kulede aşağı.dan yukarıya nöbet, 
nöbet katı , i şaret katı, sepet katı, 
sancak katı olarak isimlendirilen 
bölümler yer almaktaydı. 1849 ' 
da bir teras ve onun üzerine p~r
maklıklı üç kat konmuştur. Üst 
kısmına 1889' da demirden bir 
bayrak direği eklenerek günü
müzde ki görünümüne kavuş
muştur. 

Bal ıkhane Nazı rı Ali Rıza 
Bey, " Bir Zamanlar İsta nbul" 
adlı eserinde, yangın çıkan yer
lcrdekj mülk sahiplerinden alı 
nan ücretlerin reisin muhafaza
sındaki koğuş sandığımı kondu-
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ğunu, her gün için bir mecidiye 
(20 kuruşluk gümüş para) bir 
kuruş faizi ödenmek koşuluyla 
tu J um bacılara sermaye olarak 
verildiğini; bu senn,tye ile ba lık, 
üzüm, dondurma, kavun , kar
puz, sattlklannı ; harik (yangın) 
kulesinde görev yapan lann ise 
aylık bir mecidiye kazandıkları
nı anlatır. Aynı eser de, köşklü
lerin yangını farkedince kendile
rine verilmiş olan bölgenin hu
duduna kadar seğ irtip yangın 
Ç Lktığı konaklara ve bekçilere 
haber verdiklerini , nöbetç i ol
dukları zamanlarda kulede dola
şarak yangını gözctlcdiklcri ve 
yangın çıktı ğında ku le ağasını 
hemen uyandırdıklarını söyler. 
O anda köşklü ile kule ağası ara
sında şöyle bir konuşma geçer: 

"-Ağa bir çocuğun oldu". 
Ağa Sorar: 
"Kız mı oğlan mı ?" 
Kızdan kasıt: Boğaziçi, Qs-

küdar, Galata; oğlandan kas ı : Ts
tanbul tarafıdır. 

Ağa hemen kalkar, dolaptan 
bir çanak maytabı çıkartıp yak.a
rak icadiyeye i şaret verir. Orası 
da haberi alınca, yedi pare top 
atarak yangını ilan etmiş olur. 
Yangın söndürülünceye kadar 
kulenin fenerleri ası lı durur. İs
tanbul 'da Galata, Üsküdar, Eyüp 
semtlerinde yangın çıktığında 
balkın aci len haberdar edilmesi 
için Harbiye NczaJctindeki yan
gın kulesine (Beyazıd kulesi) fe
ner asılması,, maytap yakıltp, 
Vaniköydeki Tcadiye Köşkü ci
varında Ken'an Tepesine işaret 
verilmesi ve S top at ıl masına 

1840 yılın da karar verilmiştir. 
Daha sonraları bu 5 top atı ş ı , 7 
top atı şma çıkartılmıştır. 

Cevdet Paşa tarahinde: " Ka
d ırgacla çı kan bir yangında tu
lumbacıların , zengin ermeniler
den para aldıkları için sadece 
Kumkapı'daki ermeni evlerini 
sönd Urmekle ilgilendiklerini , 
bundan dolayı da u sturacı lara 
doğru yayılan kolunun üzerinde 
pek az tulumbacı kaldığını ve 
yangının okçubaşı çarşısını yak
tığı , Beyazı d Meydanında sön-

TARiHTEN l/R YAPRAK 
düğünü" söyler. 

Tulumbacıların yangın olma
dığı zamanlarda ağır bakır tasla
rını ellerinde taşıdıktan , Ende
runlu şair Vasıf bakın nastl dile 
getirir: 

Dal kelle, tası elinde tulum
bac ı iken İki kelle kirlihanın 
kaşkaval olmuş sana! .. 

"Yakayı Hayriyeden evvel 
yeniçeri tulumbacılannın nefer
leri , hemen blitün İstanbul esna
fı Ocağa kayı tlı olduğu için, es
naf delikanlılannııı eşbeh !erin 
den idi, pırpırı , uçarı gençlerdi. 
Yangı.n zuhurunda bu tulumba 
neferleri baş larında çorba tas ı 
gibi kalaylı ve kaçınc ı Yeniçeri 
ortasında ise nişanlı taslarla ko
şuşarak. yangına dalıverirlerdi . 

Sair vakitlerinde başlarında 
tandır kadar koca bir bir sank ve 
omuzlarında kartal kanat tabir 
ettikleri kı rmızı kaput ve baldır
ları çıplak, ayaklan yalın, yalın 
ayakların a yemeni. giyerlerdi . 
Yeniçeri. Ocağı ile beraber bun
lar da dağıldı ". 

Yukarıdaki pırpırı olarak ge
çen kıyafet şöy ledir: bir diz 
çağşın üstünde bir kuşak, çıplak 
gövde üstünde bir yelek veya 
bütün düğmeleri çözülmüş bir 
gömlek, gövde çıplak , memele
rin görünmesi şart, baldır bacak 
çıplak, ayaklar yalın, başta keçe 
külah veya açık baş (dal kel) üs
tünde perişan bir dülbcnt. 

Tu lumbacı Ocağı l 720 yılın
dan, Yeniçeri ocağınııı kaldml
dığ ı 1826 y ılı na kadar 106 y ıl 
boy.unca lıizmet etmiştir. 

Ilk tulumbac ı ocağı kurulana 
kadar, birbirine biti şik olarak in
şa edpmiş ahşap evlerden oluşan 
eski Istanbul'da yangın başladı
ğı zaman daha fazla genişleme
sini önlemek için hemen biti şi
ğind eki baz ı evlerin y ıkı lmas ı 
bazen zaruri olurdu. Yangının 
ilerlemesine engel olunamadı
ğında ise, kemin belirli bir kısmı 
yangında yokolurdu. Tulumba
cılık ile Acemioğlanları ekiplere 
ayrılıp, düzenli şekilde yangın
lara müdahale edilince, yangın
lar büyümeden söndürü lebilmiş-
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tir. 
Tulumbacı Ocağı nın kurul

masından kısa süre sonra, 18.as
rın 2. nci yarısında Devşirme 
Kanunu kaldırıldı. Ancak Ace
m ioğ l anl ar Ocağ ı muhafaza 
edildi; böylelikle müslüman ol
mak kaydıyla herkes tulumbacı 
olabildi. 

1826 yılından sonra, her 
semte bir yang ın tulumbası alın
mış ve mahalle tulumbacılığı 
doğmuştur. . 

Dorina L. Neave, "Eski Is
tanbul 'da Hayat" isimli anıların
da, 1890 yılında Arnavutköy'de
ki yalısının yanışında yaşadıkla
rını anlatırken , o devir tulumba
cılarıııdan yeni tulumbacılar ola
rak bahsetmektedir. Yangı nı şöy
le betimler: " Kısa sürede bağı
rıp çağıran bir kalabalı k bahçeye 
dalıp , merdivenlere tırmandılar. 
Oradan da eve girdi ler. Araların
da evin eşyalarını dışarı çıkara
rak emniyete almak bahanesiyle 
fırsattan yarnrlanmaya kalkışan 
ve her çeşit talan ı yapmaya alış
mış Rum, Ermeni, Türk sokak 
serserilerine gün d oğmuş tu . 
Omuzlarında oyuncağa benzi
yen tulumbaları, gönüUU bir bir
likti. Kalabalığa katılınak iste
yen herkes yedi kilometrelik bir 
daire içindeki her köyden yan
gın yerine gelen tu lumbacılara 
katılabilirdi. Bir kısmı da san
dallarla Boğaz' ın karşı yakasın
dan geliyordu. 

Alevler içindeki bacadan içe
ri bir yangın söndürücü atmamı
za yaJdım gerektiğinde, çatıya 
ç ı kacak bir kiş i bi.le gönüllü
yiim diye göriinmedi. Tulumba
cılar eşya lan pencereden aşağı
ya atmakla yetiniyorlardı." Ve 
ekler: "Tulumbacılar istedikleri 
kadar yemenin hak olduğuna 
inan ıyorl ardı. Onl arı engelleye
cek gücümüz kalmadığından, 
adam ların kavanoz kavanoz re
çelleri midelerine indirmelerini, 
zaptiyelerin de kendi pay l arını 
alarak rahat rahat bu duruma 
göz yumınalarmı seyretmek zop 
nında kald ı k." 

Ortada bir serkeşlik o l duğu 



TARlllTIN BiR YAPRAK 
muhakkaktır, ancak saatlerce 
kendilerine yardım etmek için 
alevlerle mücadele eden insan
ların enerji kayıplarını telafi için 
yedikleri reçelleri eserinde söz 
konusu etmesi ise en hafifinden 
insafsızlıktır. 

1826 yıl ından sonra her ma
halleye konulan tulumbalardan, 
tulumbacılığın vardLğı noktada 
pek memnun o,lm ayan idare 
1872'de Askeri ltfaiye Teşkila
tını kurar. 

Pera'da L870 yı lında meyda
na ge len btiyi.lk yangından on
ra, tulumbacıların düzenini ye
n iden ele alm ak amacı y l a , o 
devrin en gelişmiş itfaiye teşki
latın a sahip 9 lan Maca ri.s
tan'dan Kont Odon Seçin i T -
tan bul 'a davet edilmişti r. Kont 
Seçini iki taburdan oluşan itfa
iye alayını kurmuş, daha sonra 

bu alayın personel sayısı arttı
n im ı ş tır. 18.87 yı lında ilk kez 
Türk Deniz itfaiye ini kuran ki
şi de odur. Dinini ve uyruğunu 
değiştir!T)emesine rağmen ya
rım a ır it faiye Müdürlüğü . gö
revinde kalınmıştır. Askeri itfa
iye Teşki l atı 1923 y ıl ına dek sü
rer. 

1923 'den itibaren Cumhuri 
yet dönemi İtfaiye teşkilatı var
dır. 

Bugün, Didebanların koşa
rak yangını haber ve rmelerine 
gerek ka lmamıştu-; bir telefonla 
kamu itfaiyesini yardıma çağır
mak mümkündür. Talanı engel
lemek için polis güçleri de yan
gın yerinde görevler.in i yapmak
tadır. Görevliler sorumlulukları 
nın bi lincinde, disiplinle, bilgiy
le, tecrübeyle, hızla çalı şmakta
dırlar. 

AL0-110 
Siz yine de etrafınızdaki , 

eğitimli eğitimsiz yüz kişiye o
run bakalım, itfaiyenin telefon 
numara ını kaçı biliyor? 

Kaynakça: 
Reşat Ekrem Koçu. - Yeni

ç_eriler, 1964, Koçu Yayınları, 
l stanbul 

Neave, L.D. - Eski l stanbul
da Hayat, l978, Tercüman /001 
Temel Eser, İstanbul 
. Ali Rıza Bey. - Bir zamanlar 
lstanbııl, Tercüman 1001 Temel 
Eser, lstanbul 

İsnıail Hakkı Vzımçarşılı.
Kapu.kulu Ocakları, cilt l, Tiirk 
Tarilı Kurumu. 1984, Ankara 

Meydan Larou.sse.-
Doç.Dr. Abdurrahman Kı

lıç.- itfaiyelerimiz ve itfaiye 
haftası, Yangın ve güvenlik 
dergisi, 1996, sayı: 27, lstanbul. 

Polis Huzur ve Sükunun, 
• 

ltf aiye Malımızın ve Canımızın 

Teminatıdır . 

• 
itfaiye 110 
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Türkiye Büyükşehir İtfaiye Daire 
Başkanları/Müdürleri 5. 
Geleneksel Toplantısı Yapıldı. 

T
9rkiye Büyükşehir 
Itfaiyc Daire Başkan
ları/Müdürleri 5. 

Geleneksel Toplantısı 27-
28.11.1997 tarihleri arasında 
İstanbul İtfaiye Daire Başk~
lığının 9rganizatörlüğü ile Is
tanbu l Ttfaiyc Eğitim Merke
zi' nde yapıldı. 

I?ivan Başkanlığını İstan
bul itfaiye eski müdürlerin
qen Doç_. Dr. Muhittin SO
GUKOÇLU'nun yaphğı t.op
lantıda Istanbul, Ankara, Jz
mir, İzmit, Antalya, Bursa, 
Kayseri, Konya, Erzu~um, 
Eskişehir, Adapazarı Itfaiye 
Daire Başkanları/Müdürleri
nin katılımıyla aşağıdaki.or
taya konulan görüşlerin Içiş
leri ve Maliye Bakanlıklarma 
teklif edilmesi oy birliğiyle 
kararlaştırılmıştır: 

1.İtfaiye Meslek Yüksek 
Okulları ve Eğitim. 

H
alen Kocaeli Üni
versitesi ve Akde
niz Üniversitesinin 

yürütmekte olduğu İtfaiye 
M.Y.Okulu çalışmalarının di
ğer illerde de sürdürülmesi
ne, itfaiye eğitiminin orta öğ
retim ve teknik eğitim düze
yinde yür:ütülebilmesi için 
M.E. B ve içişleri Bakanlığı Si
vil Savunma Genel Müdürlü
ğü düzeyinde girişimlerde 
bulunulmasma, 

2. Türkiyeyi bir ağ gibi sa
ran halen tam olarak stan
dartlaşmamış LPG istasyon
ları ile ilgi olarak konunun . 
muhatabı olan l3üyükşehir it
faiye Daire Başkanlıkları-Mü-

düdükleri ara?ında sı~ işbir
liği yapılarak Istanbul Itfaiye 
Daire Başkanlığının ilgili fir
malarla yaptığı çalışmaları
nın bu diyaloglar doğrultu
sunda sürdürülerek sonuç
landırılmasına, 

3-4. 18851 Sayılı itfaiye 
teşkillerinin kuruluş görev ve 
esasları yönetmeliği ve itfa
iye iç hizmet yönergeleri 
maddeleri birleştirilerek 
18851 sayılı yönetmelik ile iç 
hizmet yönergelerinin tüm it
faiyelerd~ yeniden değerle~
dirilerek lstanbul, Ankara, Iz
mir, İzmit ve Adapazarı itfa
iyelerinin koordinasyonu so
nucunda alınacak kararların 

isan 1998' de Gaziantep' de 
yapılacak. olan Türkiye Bü
yükşehir ltfaiye Daire Baş
kanları/ Müdürleri toplantı
sında karara bağlanmak üze
re getirilmesine, 

5. Türkiye İtfaiyeleri ara
sında sıkı işbirliği sağlaya
cak olan itfaiyeci ler federas
yonunun kurulması için tüm 
itfaiyelerin dernekleşme ve 
şubeler açma konusunda ça
lışma yapmasına, ancak fede
rasyonun bir an. önce kuruluş 
çalışmal!'lrı için lstanbul, An
kara ve Izmit itfaiyelerinin 
görevlendirilmesine, 

6. hfaiyecinin mali konu
larda sıkınhlarının giderilme
si için ülke itfaiyeleri düze
yinde tamamen siyaset üstü 
başlatılmış bulunan fazla me
sai ve yıpranma konularmda 
kamuoyu oluşturma çalışma
larının devam ettirilmesine, 
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1997 mali yılı bütçesinde kı
sıtlanmış olan fazla çalışma 
ücretlerinin iyileştirilmesine 
bu çalışmaların gerektiğinde 
mahallin mülki, idari ve siya
si yetkilileri düzeyinde sıkı 
bir çalışma yapılmasına, 

7. Yangın öncesi ve sonrası 
yapılan çalışmalar He ilgili 
olarak yangın öncesi önlem 
çalışmal~rı bulunmayan itfa
~yelerif.1 Istanbul, Ankara, ve 
Izmir Itfaiyeleri baz alınarak 
imkan nisbetinde yeniden 
yapılanmasına, birden fazla 
grupların katıldığı yangınlar
da olayın sıcaklığı geçmeden 
o ay içinde yapılacak komuta 
heyeti toplantılarında 
durumun görüşülerek ortaya 
çıkan eksikliklerin öncelikli 
olarak kendi birimleri 
içerisinde değerlendiril
mesine, ilgili üst birimlere 
tamamlanması için talepte 
bulunulması hususunda bir 
teamülün oluşturulmasına, 

T
9-rkiye Büyükşehir 
Itfaiye Daire Başkan
ları/ Müdürleri top-

lantılarının bu tarihten 
itibaren Nisan ve Kasım ay
larında olmak üzere yılda 
ikişer kez yapılması (Nisan 
?8 Ga~iantep, Kasım 98' de 
Izmit itfaiyelerinde yapılması 
kararlaştırıldl) ve bu toplan
Çıları organize etn:ıek üzere 
Istanbul, Ankara Itf~iye . 
Daire Başkanları ve Izmir Jt
fai ye Müdürlüğünün Koor
dinatör olarak tayin edil
melerine oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
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PARIS METROSUNDA PATLAMA! 
Çeviren: Selamettin ERMiŞ 

1986 yılından beri Fransız acU tıbbi servisi, "de l'aide medicale urgente" 
teşkilatı (SA MU) kendi öz yönetim ve bütçesine sahip bir hastane 
kuruluşuna dayah servis olarak tanınmaktadır. Her vilayette SAMU 
teşkilatının bir Şubesi mevcut olup; ülke çapında 55 milyona hizmet sağlayan 
100 merkez vardır. 

Teröristler 1995 ' te Paris' i 
bombalad ığında PaJis Bölgesi 
SAMU teşki l~t ı (SAMU 94) 
ileti şim ağını (l tfaiye, Polis ve 
Ambulans servisleri gibi diğer 
acil servis lerle bü tünleşmiş) 
acil tıbbi müdahaleyi koordine 
ederken iyi bir şekilde kullana
bilmişt i . 

SAMU 94 personelinin-tel
sizciler, kontrol odası doktorla
rı , yardımcı sağlık personeli ve 
yönetic ileri-görevi yaralıların 
aciliyet s ı ras ına göre tasnifini 
yapmaktır. Metro hadisesi gibi 

büyük kazalar, can kurtarma 
ekipmanı taşıyan süratl i araç
larla ihti aslaşmış sağlık ekip
lerininin müdahalesini gerek li 
kılmaktad ır. 

SAMU doktorları nornalde 
yoğun bakım ve anestezi eği ti 
mi almış hastane doktorlarıd ır. 
Onların görevi telsizciler tara
fından kendilerine yöneltilen 
telefonlara cevap vermek, karar 
vermek en uygun cevapları top
lamak, muayyen te lefonları 
müdahale ekiplerine aktarmak 
ve yaralılar için en yakın hasta-

neye hasta sevk ve kabulünü 
düzenlemektir. 

Teröri stlerin Paris ' teki met
ro ve tren hizmetleri üzeri ne 
odaklaşan bombalama kampan
ya ları esnasında telefon çağrı
lan aş ırı bir şeki lde yoğunlaşsa 
bile çok sayıda yaralıyla doldu
rulan hastanelerin kaza ve aci l 
imkanları ve duman zehirlen
mesinden patlama sonucu yara
lanmalara kadar birçok karışık 
t ıbbi problemler olmasına rağ
men doğal olarak e netilm iştir. 
Tüm kazalaJda problemler kara 

ve demiryo lla rı link
le ri nde kaosa neden 
o lmaktadır. Patlama 
vakalarının kronolo
jik gelişimi aşağıda 
unutmuştur: 

25 Temmuz 1995: Te
röristler tarafından 13 
kilo çivilerle gaz te
nekesine konulup St. 
Michael Metro Itas
yonuna yerleş tiri len 
bombanın infilakiyle 
60 kişi yanmaya ma
ruz kalıp yara lanmış
tır. Patlama, işe gidip 
gelenler arasında bü
yük pan ik ve yaralan
malara neden olan bir 
metro yang ı nına sebe
biyet vermiştir. 
17 Ağu s to s 1995: 

25 Temmuz 1995: Paris İtfaiyecileri Sr. Michael Metro İstasyonu' nda bir "Arc de Trio mphe" 
terörist saldırısını mütakiben yaralanan/arı tahliye ediyor. yakmındaki metro gi-
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rişinde bir çöp kutusuna gizle
nen diğer bir teneke kutu için
deki bomba de L'Etoile mahal
linde patl amış . Patlama; birkaçı 
çocuk olan 20 kişinin yaralan
masın a, Metro sis teminin 
komple durmasına buna paralel 
olarak karayolu trafiğinin felç 
olup ambulans ların gecikmesi
ne sebep olmuştur. 

3 Aralık 1996: P aris' in 
merkez ind eki Palais Roya l 
metro istasyonunda trafiğin en 
yoğun olduğu bir zamanda pat
layan bomba bir metro araç ta
şıy ıc ıs ını tahrip edip iki kişinin 
hemen ölmesine ve 28 ki.şinin 
de hemen yara lanmasına sebep 
o ldu. Metro tünellerinin du
manl a dolm asın a neden olan 
patlama sonucunda ortaya çı 
kan yangın , elektrik gücünün, 
komünikasyonun kesilmesine; 
acil lambal arın bozulmas ına ; 
buna paralel olarak da toplu ta
şıma sisteminin aksamas ına ne-· 
den oldu. 

Karşılaşılan Tehlikeler 
Yangın , duman ve daha faz

la patlay.ı cı madde olma ihtima
li Paris [tfaiyes indeki itfaiyeci
lerin karşı karş ıya bulunduk ları 
3 büyük tehlike idi. Bir sözcü: 
Doğal olarak oksijen yetersiz
i iğ i , yanıc ı gaz ve buhar ihti 
mali, zehirli gazlar (yanma so
nucu ortaya çıkan) ve patlama 
sonrası ortaya çıkan yüksek sı
caklıkla karş ı karş ı ya kaldık. 
Ancak bu etkilerin çoğu ilk 15 
dakikada vuku buldu" ded i. 

Palais Royal metrosundaki 
fiziksel teh.likelere karşılaş tır
malı s ınırlı giriş imkanl arı ve 

çıkış kapı lan , çökme tehli
kesi ve dengesiz destekler, 
patlayan borulardan taşan su 
problemi, elektrik ve gaz gi
bi ha ara uğrayan hizmetle
rin neden olduğu tehlike ler 
dahildir. 
İyi ki Paris itfaiyecileri ko
münikasyonu yayma, vanti
lasyon ve acil ışıklandırma 
da dahil metro yangınlarını 
söndürme ve kazazedeleri 

kurtarma pl anları nı uygulama 
hu susunda hazırlıklı jdder. 
Kurtarma operasyonu esnasın
da kullanılan güç ekipmanı (el 
fenerleri, duman ejektörleri ve 
telsizler) patlayıcı ortamlarda 
kullanım içi~ uygundu. 

Yapılan ilk Düzenlemeler 
Olay üzerinde çalışan otori

teler için ilk adım kumanda sis
temini çalıştırmak, Palais Ro
ya l ' in dışındaki bir a lanı sahne
ye koymak olmuştur. Bir gü
venlik görevlisi Metro istasyo
nunun girişinde durarak perso
nel in alana giriş ve çıkışlarını 
kontrol a ltında tuttu . Bu iş l em 
tüm ekip üyelerinin sayılmala
rına imkan sağlayarak emniyet
i i ça lı şm a 
ile zaman 
s ınırının 

geç mesin 
den sonra 
herhangi bir 
kişinin göz
den kaçırıl 
ma s ı ihti 
m a 1 i n i 
azaltm ıştır. 

OOllYAOAN 

l aştı.lar ve itfaiyecjler inerken 
şartlar iyileştirildi. itfaiye ekip
leri kazazedeleri aramaya sağ 
ve sol el çev rim metod uyla 
yangın merkezine inmeye baş
ladılar. 

İlerleyen ekipler fırsat bul
dukları yerde vantilasyonu te
min etmeye çalıştılar. Aynı za
manda ekip üyeleri gelişmeleri , 
karşılaşılan güçlükleri aktarıp 
daha faz la yal'dım sağlanması 
için kumanda merkezi ile irti
bat halinde bulundular. 

En büyük endişelerden birisi 
ise metro mimarisinin yapısal 
çöküş ihtimali idi. Bir kısım 
personel itfaiye ekipleri üzerin
deki bu tehhkeyi bertaraf et
mek için önemli nokta0arda gö
r..e v lend irildi. 600 F (3 15 
uq'yi aşaıı s ıcaklığa maruz ka
lındığında korumasız çe li ğin 
süratle mukavemetini kaybetti
ği bi linmektedir. Daha uzun 
destekler, bileşimi ne olursa ol
sun yangına marnz kal ınd ığın

da büyük ihtimalle çökerler. 
Tünel.in nispeten kapalı kı 

s ımlarında itfa iyeciler havalan
dırmanın olu şturduğu akımı.o 

Metro 
siste minde 
si te ma tik 
araştırmalar 
ba ş l a dı . 
Kurtarma 
görev liler i 
merdivenle
rin üs t kı 
s ıml arınd a 
yoğunlaşan 
ı s ı ve du
manla karşı-

17 Ağustos 1995: 1,3 kg' lık .bir ga~ s ilindir 
bombası de l'Eto ıle semtıııde hır metro 
taşıyıcısını tahrip etti 
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OÜN'IAOAN 
lu idaresinde eği
tim görmüş bir 
dokto r başkanlık 
eder. Ekip genel-
1 iki e ilk yardım 
sertifikas ı olan ya 
bir ambulan gö
revlisi ya da bir 
pilotla tamamlanır. 

Her nekadar bir 
, çocuk doktoru ve

Duman teneffüsüne maruz ka lan bir 
kazazede St. Michael Metro istasyonu 
alanında tedavi edilmekte. 

ya kardiyalog özel 
transferlere eşlik 
edebilse de genel
lik le SMUR dok
toru bir anastez i 
uzmanıdır. Ekibin 
görev i ise müm
kü n olduğu kadar 
çabuk teşhis ko
yup kontrol dokto
runa te lsizle tıbbi 
bir rapor gönder
mek ve kurulu 
prosedüre göre ic
ra edilen tüm 
ko ntro l ve acil 
ın ilci aha leleri (sıvı 
canlandırma, van
ti la yon, ( ilaç la) 
yatı ştırma , sezgi, 
boşaltma ) tem in 
etmektir. 

zorluğu nedeniyle su i şlemede 
dikkat etmek zorundayd ıl a r. 
T ının hap edi lmesi sebebiyle 
itfaiyec ilerin daha çabuk yorul
dukları do layıs ıy la pozitif ba
sınç SCBA teneffüs c ihazını 
daha s ık kullandıkları gözden 
kaçmıyordu . 

SAMU ve SMUR'un Kat
kılan 

Patlama alanında bulunan 
kazazedele rin muayenesinde 
SAMV'ya Mobil hizmetler ve
ren D'Urgence et de Reanima
tion (SMUR) personeli yard1m 
ve destekte bulunuyordu. Bun
lar hastane müdürleri tarafın
dan harekete geçirilen ve bir 
hastane doktorunun başında bu
lunduğu hastane hizmetleridir. 
SMUR ekiplerine, uzman hem
şirelerin yard ım ettiğ i , havayo-

SMUR personeli 
için iyi bir acil tıbb i müdahale 
olay yerinde başlar, nakil bo
yunca kesintisiz olarak hastane
ye kabul edil inceye kadar de
vam eder. Ekipler iki standart 
renk kodu durumu taş ırlar : 
KIRMIZI dolaşıma ait canlan
dırma ve MAVI solunum deste
ği. Bu durum acil müdahale he
likopterleri ve sedye, emici üni
te, defibrillator, izleme ünitesi, 
ECG ve nabız oximetry i tem
leri taşıyan cephe hattı can kur
tarma ambulanslarında bulunur. 

Paris fac i as ı esnasında 
SMUR dokto rl ar ı so lun um 
cihazı giyerek alana giren, met
rodaki yangım söndüren, ö lli ve 
yaralıları caddeye çıkaran itfa
iyecilerle yakın temas halinde 
çalıştll ar. Herbi r bomba a lan ın-
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da SMUR triage doktoru öncü 
bir tıbbi ekip kurdu: Herbir 
hastanın 3 dakika içinde hangi 
durumlarla -çok acil durumlar 
(ölüme yakın), potan iyel acil 
durumlar veya yürüyebilen ya
ralıl a r (yani biri nci, ikinci , 
üçüncü aci l durumlar) - karşıla
şabileceğine karar verdi. 

Acil servislerin "zinciı"'i da
ha aşağı indirmesinde yard ımcı 
olmas ı bakım ı ndan her hastaya 
bir bireysel e tiket verildi. 
SMUR doktorlan sedye taş ı 
yanl arı yönlendirip yaral ı l ara 
hastaneye kadar refakat ettiler. 
Bir ambulan fi losuyla ve bazı 
hallerde helikopterlerle kazaze
delerin tahliyesini yönettiler. 

Paris acil servisinin üyeleri 
bir afet pl anının uygulanmas ı 
hususunda oldukça iyi eğ itil
mişlerdir. Personel Ordu Tıbbi 
Serv!_sinin desteklediğ i Paris 
XII Un ivers ites inin organize 
edip SAMU 94'ün (Paris SA
MU şubes i) icra etti ğ.i "afet he
kim! i ğ i " ve bü yük kazal arın 
yönetimi husus l arında her yıl 
iki defa 80 aatlik kurslara katı
lır. 

Geçen 9 aylık süre içeri in
de daha fazla bombalama eyle
miyle karş ıl aş ı lmadı. 9 Ocak 
1997'de Fransız ordusu Paris 
alanındaki metro istasyonların
da polise yardımcı olmak mak
sad ıy la 2 OOO'den fazla askerle 
devriye görevi i.istlenerek VI
GIPIRATE PLAN I 'nın bir par
çası olarak Orange'dan Paris 
metro karako luna 320 lejyon 
sev ketti . 

1997 y ıl ı boyunca terörist 
eylemlerinde bir duru lma mi.i
şahede edi lmesine rağmen Pa
ris ' in acil servisleri personel ve 
kaynakların başka bir kaza or
taya çıkmadan önce çok üratle 
ve tam olarak dağılmas ı gerek
ti ğini bilincinde olarak çalış
malarına devam etmektedir. 

Fire and Rescue 
OCTOBER 1997' den 
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İTFAİYE MÜDÜRLÜGÜ 
DAİRE BAŞKANLIGI OLDU. 
• 

I stanbul Büy-\,lkşehir Belediyesinin tek-
lifi µzerine, !çişleri Bakanl~ınm onayı 
ile itfaiye Daire Başkanlıgı dönüştti-

rüldü. Daire Başkanlığına göı:evine getire
len Sabri YALIN dün Fatih itfaiye Uaire 
Başkanlığı Eğitim Salonunda Basın toplan
tısı düzenleyerek, yapacakları yenilikleri 
anlattı. Toplantı sırasında Bursada iki yıllık 
imamlık y:apması ile ilŞ,ili sorulara tepki 
$Österen Sabri YA.LIN1 ' ben yangını bir 
ımam olarak değil, Itfaiyeci olarak söndüre-

. ceğim. Burada bunun tartışma konusu ol
ması gayet anlamsız". dedi. Salim Yavaşoğ
lu Saoah Gazetesi 13.11. 1997 

SONRAKİ ADIM 

Bursalılar onu Milli Eğtim Müdür Yar
dımcısı olarak tanıdılar. Ça lışkf!n, _g!rgin 
bir yapısı vardı. Sonra ... Melih GOK<.;b:K'in 
Sosyal Hizmetler Genel Müdürü olması il.e 
Sabri YALIN'! Bursad·a ·Sosyal Hizmetler il 
Müdürü olarak gördük. Yine Çalışkan, 
kendini kabul ettiren bir performansı var
dı. Gökçek son yerel seçimde Ankara Bü
yükşehir Belediye Başkanı olu~1ca1 Yalın'ı 
yine yanına aldı ve Ankara'ya Itfaiye Mü
dürü yaptı. Bazı çevreler bu görevinden 
dolayı Sabri YALIN' ı eleştirdiler aıl}a o 
kimseye kulak asmadı. Kısa zamanda Itfa
iyecilik bilgisini ve yöneticiliğini geliştirdi. 
Başarılı da oldu. Dünkü ulusal gazetelerde 
Sabri ~ALIN tel<rar karşımıza çıktı. Bu 
kez .. . Is tanbul Itfaiyesi Da.ire Başkanı 
olarak yaptığı atılımları, Is tanbul it
faiyesine kazandırdıklarını açıklıyordu. 

Ahmet Emin YILMAZ 11.2.1998 
OLAY Gazetesi 
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1 İTFAİYE YENİDEN 
YAPILANACAK 

Büyükşehir Belediy~s i İtfa iyes in i n 10 Ekim 
1997 tarihinden itibaren itfaiye Daire Başkanlığına 
dönüşti.irülmesi dolayı sıyla bir basın toplantı.sı dü
zenleyen Daire Başkanı Sabri YALIN, y~ni ltfaiye 
Daire Başkanı olarak di.inyanın en iyi l tfaiyeleri 
aras ına girebilmek için ça lışacağın ı söyledi . Yalın, 
hedefleri arasında şunlara yer verdi:"2 helikopter 
kira layacağ ı z . En kısa zamanda 4 adet köpük su 
kulesi, 30 adet su tankeri, 10 adet dar şaseli araç, 2 
adet şnorke l alacağ ı z. 15 yeni istasyonu hizmete 
açacağız. Risk bölgelerinde tam donanımlı kurtar
ma i stasyonları açacağız." Yalın , B~şkanlık bünye
sinde 5 müdürli.iğün kurulacağını, lstanbul'u da 3 
bölgeye ay ıracakların ı belirti . 

Kam il OÖUZ Zaman Gazetesi 13. 11.1997 

İTFAİYE'YE İMAM MÜDÜR 

Muhittin Soğukoğlu 'mm i stifasından sonra, Beledi
ye 1Jeclisi kararı ile Daire Başkanlığ ına dönilşttirU
len Istanbul İtfaiyesinin yönetimine, Ankan~ İtfa
iyesin in eski Müdürü Sabri YALIN atandı. Jmam 
Hatip Lisesi mezunu olduğunu, yüksek eğitimini 
tamamladıktan sonra altı yıll ık devlet memurl uğu 
sırasında yönetici, öğretmen imam olarak görev 
yaptığ ı n ı belirten .48 yaş ı ndaki Yalın, "Devletin 
verdiği .görev bu. imam Hatibi bitirdik bu görevi 
yaptık. itfaiyecilerin bazı lar! mutaha~sıptı r. Ben de
ğilim. Ben dindarım. "dedi. lstanbul itfaiyesinin ba
şına getirilen Yalın evli ve bir çocuk babası. 

Hürriyet Gazetesi 5.11.1997 

İTFAİYENİN B;\ŞI.NA ;ESKİ İMAM 
GETiRiL.Di. 

İstanbul İtfaiye Müdürlüğünü 10 Ekim 1.997 tari
hind.en itibaren İtfaiye Daire Başkanlığına döni.iştü
ren Istanbul Büyiikşehir Belediyesi, kurumun baş ı 
na Sabri YAPN adındaki eski bir imamı başkan 
olarak aLadı. ltfaiye Daire Başkanı olmas ı nedeniy
le bir basın topl aı;ıtı sı di.izenleyen Sabri YALIN, 
"Bütün Dünyada Ttfaiyeciler dinlerine biraz daha 
bağlı , i nançlı i risanlard ır." dedi. İmam Hatip Lisesi 
mezunu o lmas ının mesleğini icra etmesine engel 
olmadığı!lı ileri süren Yalın "20 senelik yöneticiF
ğim var. Imam olarak yangını söndürmeyeceğim it
faiyeci olarak söndüreceğim . diye konuştu. 

Akşam Gazetesi 13.11.1997 
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ITFAIYE'YI YENILEYECEGIZ 
İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı haline 

getirildikten sonra, bir basın topl!1J1tı düzenle
yen Daire Başkanı Sabri YA~IN. Itfaiyenin he
deflerini anlattı. Tiirkiyede Itfaiye Kuruluşları 
nın dünya standartlarına göre donatılmadığın ı 
ifade eden Yalın, İstanbul, Ankara,İzmir gibi 
nüfusu yoğun olan yerlerde yangın riskinin art
tığını, buna rağmen itfaiye kuruluşlarının Bele
diye Başkanları na idari yönden uzak kald1ğını , 
bu sebeple araş-gereç ve personel istilıdamııun 
arzu edilen ölçliye ulaşamadığ1 belirtti. Yan
gınlarda keşif ve kurtaıma amaçlı kullanılmak 
üzere iki adet. helikopter kiralayacaklarını be
liıten Yalın, Istanbu l itfaiyesi için hedef ve 
projelerini şöy le açLk lad ı :" Kocasinaıı'da bulu
.\lan eğitim merkezini yeniden düzenlenecek, 
Istanbullulara k ısa srı reJi ya ngıııd.an korunma 
eğitimi ücretsiz olarak verilecek, Ün.iversite ile 
iş birli ği yapılarak itfaiye meslek yüksek okulu 

açılacaktır. İdari yöntem olarak İstanbul 3 ana 
kartele ayrılacak, bu bölgelerin başına bir şube 
başkanı getirilecek, Alibeyköy ve Küçükçek
mece ile .birlikte 15 yeni istasyon hizmete açı
lacaktır. Jsranbul itfaiyesi için mevcutl ara ila
veten, 4 adet köpük su kulesi, 6 adet su tankeri, 
1 O adet dar şaseli araç, 2 adet şnorkel , 2 heli
kopter kiralanacaktır'.' · Dünyanın en ileri tek
nikleri ile donatı lan ll'faiye Komuta Merkezi
nin yakında hizmete açılacağını belirten Yalın, 
Yanık Tedavi merkezi ile hastanenin açı lması 
iç i~ çalışmalara başladJ klarını ifade etti. Türki
ye Itfaiyeleri arası koordin.asyon ve dayamşma 
sağlann:ıası için, Türkiye itfaiyeciler Federas
yonu(TlF) ' nµn kuru l mas ı nı karnrlaştığını be
lirten Yalın "1tfaiyemiz Dünya Standartlarında 
yapılan yenilikler ve çalı şmalarla cazibe mer
kezi haline getirilecektir" dedi. 

Mucip Deniz Yeni Şafak Gazetesi 13. 11 .1997 

. . . . . . 
19 iTFAiYECi TUZLA TAZMiNATI iSTiYOR. 

Tuzla Tersanesi 'ninde "TPAO istanbul" ad lı 
ta~k.er~~ l}VŞubat 1997 günü çıkan ve 2 itfaixe 
e rının ol~u_g~ı yangı~1da sakat ka!Ç ı~lar!nı ıddia 
eden 19 ıtfaıye ennıni tanker sahıbı Dıtaş A.Ş, 
Gemsan Tersanesi ve stanbul Büyükşehir Bele
diyesin~ açtıkları tazminat davasına dün devam 
edildi. lstanbuJ 2.iş Mahkemesinde bedeni za
rarların mahkeme yoluyla tesbitini taleJ? eden it
faiye erlerinin, tespit soması yüksek mıktarlarda 
tazminat davası açacakları bildiri ldi. Davacı ların 
maluliyet derecelerinin tespiti için yeniden yazı 
yazılmas ına karar veren mahkeme, dosyadaki 
eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erte-
ledi. O 998 . G . AJper Yurtsever 13 . 2.1 Hümyct azetcsı 

İTFAİYECİLERDEN SİYAH 
ÇELENK 

Tuzla'daki Gemsan Tersanesinde geçen yıl 
"TPAO İstanbul tankerinde ç ıkan yang ını söndürme 
çalışma ları sırasında can veren 2 itfaiyeci, ölüm yı l

dönüınlcrinde anıld ı. "Devletin i lgis izliğini"protesto 

etmek için yangın ın çıktığı tersane yakınında topla
nan Belediye-iş Sendikası üyesi itfaiye Mensupları , 

yanan tankerin tamu· için bulunduğu Gemsan Tersa
nesi ' ne siyah çelenk bıraktı. YllrUyüş yapmak iste· 
yen gruba, polis ınüdahc etti. Çıkan olayda bir ki şi 

hafif yara l andı. 

S.Mehmet ÖZIŞIK Sabah Gazetesi 14.02.1998 

İTFAİYECİLERE HIRSIZ 
DİYENLER BİLE VAR ... 

Meğer yangın söndürmeye giden itfaiyecilerin başına ne
ler gelebil iyormuş ... Gelenlerden birini geçen glin gördli
ni.iz, adam bıçağını çekmiş küfrediyor, taş atıyor, polis de 
seyrediyor. Emniyet Müdürü, "seyirci pojjsler" hıık.kınd~ı 
soruşturma açtırdı , herhalde sonucuda bildir!Jfor. Bu ola
yı, televizyonda seyredip, yazdıktan sonra, [stanbul İtfa· 
iye Daire Başkanı Sabri Yalın ' la görüşlilk, öyle şeyler an
lattı ki, meğer itfaiyeciler canları pahasına Y.angın söndür
meye çalışırlarken nelerle uğraşıyorlarmış. itfaiyeciler her 
yangında, emniyet güçlerinin polisin, jandarmanın olay 
yerinde olmasını istiyorhır. Niye? Her yangında itfaiyeci
lere saldırılmaz ya! Evet ama, her yangında h ı rs ı zlı k ve 
yağma ihıimali vardır. Hatta ~azı yangınların bu amaçla 
çıkartıldığı ela görülmektedir. itfaiyeciler, yangınlarda ne
lerle karşılaştıklarını şöyle an l atıyorlar : Olay yeri nde çok 
say ıda meraklı seyirci basın mensubu arı niyetli kimseler 
ile felakete, yangına uğrayıp ınalını ve canını kaybeden 
duygulan akl ına galip geldiği için de, çal ışmal anmızı en
gelleyen hatta saldu·gılll olabilen insanlar, yaral ı lar, ölüler, 
itfaiyenin geç geldiğini öne sürerek halkı tahrik eden ve 
hiç bir güvenlik tedbiri bulunmayan itfaiyecilere ve araç
lara saldırabilen provokatör bulunabilmektedir. 
Yangını mal ve can kaybını önleyebildiğimiz inanc ı ile 
mutlu olacağımJZ s ırada, evinde, işyerinde hırsızl ık oldu
ğunu , parasının , k ı ymetl i eşyasının ça l ındığını bi ldiren, 
ileri sürenler rızkımızı alev ve duman yutarak sağlayan it
faiyecileri, hırsı zl ı kla itham edebilmektedir. Bu durum 
teşki latım ızda büyük moral kaybma neden olmaktadır. 

Hasan Pul ur Milliyet Gazetesi 23.01 . 1998 
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İTFAİYE 3 DAKİKADA GELDİ 

Lalelidelci, eski Doğu Bloku ülkelerinden ba
vul ticareti için gelen yabancı uyruk l u l arın kald ı 
ğı Sultan Otelinin kazan dairesinde dün gece yan
gın çıkt ı. Geçen y ı 1 18 k iş i n in öldüğü Tozbey 
Oteli faciasını hatırlatan yangın, itfa iyenin müda
halesiyle söndürüldü ve muhtemel bir facia ön
lendi . Otelde kalan çoğu Rus uyruklu 140 kişi 
yatmaya hazırland ı k ları s ırada yang ın a larmı ile 
ayağa fırladı. Müşte riler kendilerini korku ile so
kağa atarken, itfaiye yangın ihbarından 3 dakika 
sonra olay yerine geldi . Ük olarak ü t katlarda ka
lan yaklaşık 50 kişiy i merdivenle kurtaran itfaiye 
ekipleri, hemen ardından alevleri kontrol altına 
a ld ı . 

Orhan Saat- Ahmet Sayar Hürriyet 5. 11 .1997 

ÖLÜMÜNE GÖREV 

Beşiktaş, Ortaköyde tarihi ahşap binada çıkan 
yangını öndürmeye çalışan 3 itfa iye eri , tavanın 
çökmesi sonucu alevlerin arasında ka l dı. İtfa iye 
erleri feci şekilde ölümden, arkadaşlarının. zama
nında müdahalesiyle sağ olarak kurtuldu. ltfaiye
nin isimsiz kahramanları ç ıkan yangınl arda 40 
metre yükseklikteki merdivenin üzerinde alevler
le mücadele ederken çoğukez ölümden dönüyor
lar. Orta köydeki yangında 3 itfaiyeci üzerine çö
ken enkazın altında arkadaşları tarafından ç ı karıl 
d ılar. 

ZUI fü Altan Akşam Gazetesi 4.2. 1998 
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. .. . . 
iTFAiYEYE YANMAZ GiYSiLER 

Alev savaşçıları A'dan Z 'ye yenileniyor. İstan 
bul !tfaiye Daire .Başkanı Sabri YALlN, 3 trilyon 
liralı k yatırımla ltfaiyeye çağdaş bir görünüm ka
zand ıracakl arın ı söyledi. Geçen y ıl 13 Şubat ' ta 
Tuzla'da bulunan Gemsan Tersanesinde Ditaş'a ait 
TPAO tankerinde çıkan yang.ında 2 itfaiye eri öl
müş, 2 1 k işi de yaralanmışt ı. ltfaiye Darie Başkanı 
Sabri YALTN, Bu acı o layın bir daha yaşanmaması 
için lizerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini 
söyledi. Yalı n Leşkila la tanesi 200 milyon liradan 
2000 adet yanmaz elbise (Nomeks), 45 söndürme 
aracı , 20 termal kamera, 3 adet hovercrart ve heli
kopter alınacağını belirtti . 

Eylem Ti.irk 10.2.1 998 Yeniyüzyı l Gazetesi 

. .. .. .. 
FACiANIN YILDONUMUNDE 

POLİS ENGELİ 
Tuzla'da meydana gelen tanker faciasın

da yang ını söndürmek isterken alevler ara
sında kalıp ağır yaralan.an daha sonra da ve
fat eden .lJfaıye erleri lbrahim KORAY ve 
Celil DAG 'ın ölüm y ıldönümünde arkadaş
ları tersane kapısına iyah çelenk koydular. 
Arkadaşlarının öldüğü gemınin yanında an
ma töreni yapmak i teyen itfa iyec ilere polis 
engel oldu. 

Turhan Aslanoğlu 14.2.1 998 Akşam Gazetesi 

... 



IASINOA ITM/rı 

Salih KARATAŞ 
Grup Amiri 
Fatih Bölgesi 
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M. Metin KIZILKAN 
Grup Amir Yrd. 

Fatih Bölgesi 

FATİH BOLGE GRUP AMİRLiGi 
Fatih Bölge Grup Amirliği , 

İtfaiye Daire Başkanlığının en 
eski grubudur. G rup binas ı İt
faiye Daire Başkanlığı binası 
ile yanyana olup, Fatih parkı
nın karş ısında takriben 5 dö
nüm civarında bir alanda İ'stan
bul ha lkına hizmet vermekte
dis. 

Fatih Bö lge Grup Amirliği 
bina ında tadilat çalı ş maları 
devam etmekte olup, yerleşim 
birimle ri g iri şe göre; Garaj, 
idari bölüm, mutfak, yemekha
ne, grup ambarı , üst katta ise 
yatakhane, lokal, mescit, ban
yo, tuvale tler, komuta santralı 
ve grup yazıcılarının bulundu
ğu kıs .ım lardan oluşmaktadır. 

Fatih Bölge Grup amirliği: 
Fatih, Eminönü, ilçelerinin ta-

mamı , Ş işhane'nin bir bölümü, 
Hasköy sahil kenarları, edime
kapı sur dış ı , Savaklar ve Or
takç ı laı" ın bir kısmım kapsa
yan bölgelerde birinci derecede 
olmak üzere tüm İstanbul hal
kına hizmet vermektedir. 

Bö lgemi z in 
İstanbul' un e n 
eski yerleşim 
bölgelerind en 
biri olması ne
de niy Je ta rihi 
ve turistik yer
lerin çokluğ u , 
ahşap ve bağda
di bina ların yo
ğunluğu , Gedikpaşa, Mercan, 
Çemberlitaş g ibi yerle rde yo
ğunlaşan iş merkezleri , hasta
hane ve kamu binala rı ile otel 
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ve eğl ence 
yerle ri böl
ge mi z in 
yangın yü
künü artı 
ran risk 
böl ge l er i 
olarak kar
ş ımı s z a 
ç ıkmakta
dır. 
B ö l ge d e 
yap ılanma-

nm tamamlanmış o lmas1, yol
ların dar ve otoparkların yeterli 
olmaması, büyük semt pazarl a
rının trafik akı ş ını ön le mes i 
müdahale de zaman kaybına 
neden o lan faktörlerin başında 
gelmektedir. 

Tablo l incelendiğinde böl
gemizde halkın yangın konu
sunda bilinçlenmesine, güven
lik önlemlerine verilen önemin 
artmasına, ihbarın zamanında 
verilmesine bağlı olarak yan
gın sayısında düşüş gözlenir
ken binaları eski ve bakımsız 
olmasından dolayı kurtarma 
vak'alanmn arttığı gözlenmek
tedir. 

Fatih Bölge Grup Amirliği 
180 personel, 13 araç 20 moto
pomp çeş itli itfaiye yardımcı 
malzemeleriyle 24 saat ke inti
siz olarak sorumluluk alanında 
halkımaza hizmet vermektedi r. 

1 
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İLK YARDIM İLKELERİ 
VE UYGULAMASI 

• 
i lk yardım, bir kazada veY.a ani hasta-

lıkta, ambülans veya bılgi, uzman-
dan sağlık yardımı s-elene kadar ilk yar
dım ve tedavileri içme alır. Elde mevcut 
imkan ve vasıtalarla yapılan yardım ve te
davileride ifade edebilir. 

. 
iLK YARDIMIN 

AMAÇLARI 
• 
i lk yardım tedavileri, bir kazazedenin· 
*Yaşamını kurtarmaya; *Durumunu ko

şull~rı.nı, daha da ağırlaştırmamaya *İyileş
mesını kolaylaştırmaya yönelik olabilir. 

• 

iLK YARDIMI YAPANIN 
SORUMLULUGU 

Ka~.al.~rı.1:1 s~ ~ık oh~_şu ve ciddiyeti 
duşunüldugunde, ılkyardımı üsle

ne':'~ görevinin çok önemli olduğu kabul 
edılir. Kazazedenin yönetiminde, ilk yar
dımcı olarak. 
.. *Kendi yaşa:mnızı tehlikeye atmadan 
ıç.ı~d~ bulundugunuz durumu değerlen
dırmız. 

.*~azazedenin derdini hastalığını teşhis 
edmız. 

*Kazazed enin birden çok saka tlığını, 
birinin diğerinden daha öncelikli yardım 
ih ti yacınıvgözönünde bulundurarak, 
anında dogru ve yeterli yardımda bulu
nunuz. 

*~azaze~e.nin durumuna uygun olarak 
gecıkmeksızm, onu, derhal bir d oktora, 
11.astaneye veya eve ulaşhrınız. 

Sorumluluğunuz, kazazedenin, dokto
ra, ebeye veya uzman(ehil) bir ele tesli
miyle son bulur. Yetkili, ilgili birine iste
nen rapor ve bildirimde bulunmadan, da
ha ?aşka yardıma gerek olmadığından 
emın bulunmadan kaza yerinden ayrıl
mamanız icabeder. 
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TANIMLAR 

Tıbbi yardım, bir doktor eliyle hasta
hanede veya olay yerinde yapılan 

teqavi ve ameliyatı ifade eder. 
. Ilkyardımcı (ilkyardım uzmanı), yetkili 

bır kurum ta rafından eğitilmiş, verilen 
belge ile ilk yarçlım yapaoHeceği onaylan
~ı~ elemandır. Ilk kez 1894 yılında gônül
lu ilkyardım kurumunca (Voluntary First 
Aids Organizations) uygulanmıştır . 

St.John Ambulance, St,Andrew's Am
bulance Associa ti on ve British Red Cross 
Societ.Y. tarafından verilen başarı belgeleri, 
yetkilıl~.rce ~ğretilen teorik ve pratik kurs
larda gosterıfen başarılara göre verilmek
tedir. 

Bu belgeler üç yıl içinde geçerli olup ilk 
yarQ.ımcıfarın 

*Iyi eğitilmiş olmaları, 
*B~li~Ii zamanlard a sınavd an geçiril

melerını 
*Bilgi ve becerilerinin günün koşulları

na uygunluğunu güvenceye alınaktır. 

BELLİ BAŞLI İLK 
YARDIM USULLERİ 

• 
i lk yardımda bulunan başarılı birC ka-

zaya uğrayanın (kazazede) yaşamsal 
gereksin~lerini karşılay~rak . çok hayat 
kurtarabılır. ABC kuralı bıze bu gereksi
nimlerin, açık olarak ortaya konulması
na yardım edecektir. 

A-Nefes (hava) için bir yol bulunuz 
B-Yeterli nefes alabilmeyi temin ediniz. 
C-Kan dolaşımını yeterli hale getiriniz. 

Yaşa 
mın de
vamın 

d a, in
sa nın 

haya tta 
kalabil
m e s i 
için ak
ciğerle
re oksi-



/ti( YARDIM 
jen git
melidir. 
Bu oksi
jen, kan 
aracılığı 
ile tüm 
vücu du 
d o l aşa 

caktır. Oksijensiz, bir kısım organ. ve doku
lar bir süre r.aşasalar bile, diğer bazı organ
la.~ hem~n ol~~ilir; bu awrada ö~neğin . beyin 
hucrelerı , oksıJen yoklugunda uç dakıka gi
bi kısa bir süre içinde olebilir. Kazazedele
rin yaşamsal , kritik, tehlikeli durumlarını 
şöylece özetlemek mümkündür. 

*Nefes alamamak: veya kalp atışlarının 
durması 

*Aşırı kanama 
*Şuurun kaybolması, bayılma haliyle ne

fes, hava için bir yol açmanın zorlaşması 
(bunlar kaza durumlarına göre değişik ola
bilir.) 

Bu bölümdeki teknikler: 
A- NEFES YOLU: Kazazedenin, ciğerle

rine temiz hava girmesini sağlayaca1< bir 
yol bulma. 

"Kurtar.ma J2?Zisyonu" kaza. kurbanının, 
nefes alabılecegı, baygınlık halıyle nefessiz 
kalmasını sağlar. 

B -NEFES ALMA (Solunum) Nefes alma 

"'-· 

im ka nı 
olmayan 
kaza ze
d e için 
yapay 
yolla ha
va sağ
la n ma1ı 
ve akçi
ğe r l e r e 

gönderilmelidir. 
C -DOLAŞIM "dış göğüs" Kompresyon, 

basınç uygulanmasıy1a göğüs üzerinden 
kanın pompalanması, damailara, hayati or
ganlara gönderilmesi sağlanır. 

"Aşırı ~an ~a~b.ının önlenmesi" kan kay
bını asg~ıye ındirır, dolaşma olanak verir. 

Not: Ilk yardımın bu bölümde açıkla
nanları, uzman bir ilk yardımcı eliyle uygu
l~m~k g~re~ir. Ders Kitaplarının verdiği 
bılgıler ruçbır zaman uygulama yerine ge
çemez. 
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SOLUNUM 

Oks~en yaşamın temelidir.Soluk al
dıgımızda ciğerlerimize çekilen 

temiz .. hava .. içindeki o_ksijen, kana ge~e
rek, tum vucudumuzu dolaşır; verdigi
miz nefesteki karbondioksit dışarı atılır. 

Nefes alındığında, hava burun ve ağız 
yoluyla, nefes borusuna (trachea) bura
dan daha ufa k kanallara (bronchi) so
nunda hava baloncuklarına (alveoli) va
rır,. bura~.a gazların değişimi meydana 
gelır; okSıJen kana geçerl<en, karbondiok
sit dışarı verilmek üzere iade edilir. Ha
va, çe~.itli gazların karışımından me.Y.da
na geıır; bunların % 20 kadarı oksıjeni 
oluşturur. Bunun bir kısmı tüketilir, so-
11:':1nda verdiğimiz nefeste % 16 kadar ok
syenle, az mıktar karbondioksit bulunur 
kı, çıkan hava, bir insanı rahatlıkla yaşa
tacak miktar oksijen içerir. Ağız ve bo
ğazda, besinler ve hava aynı yolu payla
şır. Ana giriş kısmındaki ses borusu 
(larynx) sadece konuşmamıza yardım et
mekle kalmaz, yutma esnasında alınan 
besinlerin nefes borusuna kaçmasını en
geller. Bilinçli insanda bu mekanizma iyi 
çalı~ırsa da, ~ilin~i~1 derinliğine göre me
kanızmanın ışleyışı zayıflar. 
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