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TURİZM SEZONU ve 
OTEL YANGINLARI 

Doç. ,Dr. Mulıittin 
SOGUKOGLU 

Dergimizin 9 (Kasım- Aralık 1996) ve ll'inci 
(Mart · Nisan 1997) sayılarında otel yangmlarını 
ön plana çıkarmış ve ilkinde "Otel Ya1ıgmlaruıa 
Dikkat!" başlığı altında haşma~ale, ikincisinde ise 
"Otel Yangmları ve Giivenlik Önlemleri" konusu
nu bir araştırma makalesiyle sunmuştuk. Zira 17 
Kasım 1996 günü saat 04.00 sıralarında Laleli'de 
turistik TOZBEY otelinde yangın çıkmış ve 18 ya
bancı ~urist hayatını kaybetmişti. llalhuki o yan
gında lstanbul itfaiyesi insanüstü bir gayret göste
rerek, yerli yabancı herkesin takdirini kazanmıştı. 
Ukrayna'lı Sayın Bakan Valeriy Kalchenko bizzclf 
gelerek itfaiyemizi ziyaret edip taşekkürlerini sun
muş, dcıhcı sonra dcı ülkesine dönerek bir tebrik 
faksı çekmişlerdi. Yani, dost düşman herkesi illi/ak 
ellirecek bir başarı sağlandığı ve 50 kişi kurtarıl
cfığı halde, 18 kişinin ölümüne engel olunamamıştı. 
işte bunun için otel yangınlarına dikkat çekiyor ve 
"Otel Yangmları Ses Getirir" diyoruz. Ancak sa
ğırlaı:a duyuramazsınız ki . 

Ulkemizde malesef her müessesede olduğu gi
bi, otellerin de pek çoğunda a/111011 yangın 1:üven
lik önlemleri yeterli değildir. Bazı otellerimfz bu 
konu.da Sejlller'i oynamaktadır. 1996 Yılında /stan
bul Jtfaiyesi'ncle Denetleme Birimi'ni kurup medya 
mensuplarım da ya111mıza alarak; ilk defa, 7 mayıs 
1983'de çıkan yang111da 36 kişiye mezar olem ve bu 
açıdan dünya literatürüne giren, bir otelimizi de
netlemiştik . Yangın merdivenine ancak bir odadan 
geçilerek ulaşılabiliyordu. Diğer önlemler de ona 
mümasil ... Hayret/erimiz karşısında , "Efendim di
ğer otellerde bu önlemler de yok" diye kendilerini 
savunmuşlardı. . 

Tabii iilkemizde Jtfaiye'nin turistik otelleri de
netleme yetkisi bile yok. Otel sahipleri denetleme 
elemanlanmızı , en kibanndan geri çeviriyorlar. 
Buna rağmen TOZBEY Oteli yangını bir ders oldu 
da, Turizm Bakaıılığı'ndan bir defaya mahsus yetki 
alarak, Eminönü bölgesindeki 160 adet turistik 

oteli denetlemiş ve raporlannı ilgililere sunmuş
tuk. Akibetini bilemiyorum. inşaal/alı gerekli ön
lemler alınmıştır. 

Tabii bu bir manto/ite ve e,~irim meselesidir. Siz 
insanları bu kurallaruı gerekliliğifle ituuıdırma
dıkça alman önlemler göz boyamadarı öteye geç
mez. Çünkü önlemleri aldırmak önemli değil ki, 
önemli olan sürekliliktir. Yangın insanları en gafil 
cınlannda yakalar. 

Gelin sizinle önlem alı11mış miiesseselerinıizi 
gezelim. 

- Yangın merdive11iniz var mı? 

• Var efendim! Açın kapısım , içerisi temizlik 
malzemeleri ve boş kolilerle do/11. Bir yangın a111n
da kullanmak mümkün değil. '18 11 11e hal!" dediği
nizde, "Efendim temizleriz" diyeceklerdir. 

- Otomatik ilıbar - alamı sisteminiz var mı? 
- Var tabii. Deneyin, çalışmaz. Araştın11 niçin 

çalışmadığnıı , ya panelden kapalıdır, ya hiç çcılış
mamışt11: ya da bozulmuş iptal edilmiştir. 

- Elektronik cihazlarclıı~ bakım onarım gerekir. 
Bilgisayannız bozuldıığ1111da kapatıp atıyor musu
nuz? 

- Olur mu efendim. Perişan o/ıımz. 
Peki yangı11 güvenlik önlemleriniz bozulduğun

da ve bu önlemleri hiç almadığınızda, perişan ol
muyor musunuz? .. Bunlar hayali senaryolar değil 
yaşanmış olaylardır. 

Otelciler Birliği ve yetkililerine aylardır "of.el
ci/eri toplayın da Otellerde Yanguı Giive11lik 011-
lemleri konusunda bir konferans vereyim" diyomm 
da hiç kimseden ses çıkmıyor. Yazıyomz, okuyan 
yok. Ne olacak, illa başımıza bir felaket gelmesi 
mi ~~kleııiyor. bilinmez. 

Oncelik/e tiinı otelcilere taı•siyem; lıiç olmazsa 
şu "Tayland'da Otel Ya11gım Faciası" yazısı111 , 
önemli pasajların altlan111 çizerek, okııyııp nıevcııı 
konumunuzu buna göre değerle11dimıe11izdir. Ne 
çare ki şu anda elimizden başkcı bir şey gelmiyor. 
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ITFAIYECILIGIN TURKIYE'DE 
•• • • 

VE DUNYA'DAKI YERi 
İstanbul İtfaiyes i, yangınlarn karş ı ıncleri paliyatif çalışmalar şeklinde bu sa-

284 yıllık deneyimi , her türlü itfai tıada f?ircr artı .olarak dUş üı;ıebi l i riz. 
olaylar karşısında biJimscl ve akade- iTFAiYECiLiKTE MALI SIKINTILAR: 
mik yakl aşımın ı n yanısıra, hassas , Peki bu yapı lan ça l ışmalar yeterli midi r? 
kararl ı ve cansiperane turumu ile sü- Asla ... Zira bu sahadaki ekonomik zorluk-
rekli olarak basan kazanmaktadır. ların aşılma~ı gereklidir. 

Ülkemiz İtfa i ye teşki ll eri içinde Türkiyc'dc itfaiyecilik Belediyelere 1580 
"EKOL" olarak kabu l edilen lstı:ın- say ılı kanunla devredilerek s ivilleşmesin-
bul itfaiyesi ' 'Daire Başkanlığı" ola- den bu yana ciddi bir eks i kl iğin yapıldığı -
rak çağın en ileri yangın .teknolojisi nı maalesef kimse fark edememiştir. Evet 
ile kendisini yeni leyerek Iıfa iye tcş- İtfaiyeler Belediyelere iyi niyetlerle devre-
killeri içinde hızla zirveye doğnı tı r- di ldi . ama sonuç? Bu itfaiyeler için özel 
manmaktadır. gelir kaynakları gel i ştirilmediği için ınale-
. Türk 1tfaiyeciliğinin Dünya 'daki scf Belediyelerin sırtınd a kambur gibi gö-
Ttfaiye Teşkilatl arı içerisinde tari hi !'Ü lmeye baş ladı l(\r. 
geçm iş i ve birikimleri itibari ile en Sabri YALIN lstanbul-Ankara-Izmir gibi Metropçı ll erde 
eskiler arasında olduğu bilinmekted ir. İstan~ul .Büyü~şehir Belediyesi sigorta şirketlerin in Belediyelere ~tfaiye 
Zira 1560 Kanuni Su ltan Süley- Hfaıye Daıre Başkanı için ödedikleri ci.iz-i meblağlar ve ltfaiye 
man 'ın ve 1579 II1 Murat fcrmanlarınçlaki yangın ön- Zabıtaları aracılığı ile alınan harçlar hariç Belediy~lere 
lemlerine verilen ağırlık bir yana fiilen itfaiyeciliğin tu- maddi hiç bir gelir getirilmediğinden Belcdiycl~r ltfa-
lumbacılar ocağ ı olarak ortaya çıktığ ı 1714 yılını ince- iyclcrc (yatının yapmaktan) yeni araçlar almak Itfaiyc-
lediğ!mizde böyle yangın mlicaqelesi ile görevli kurul- ci lerirı fazla mesailerini günt!n şartl arına göre yenile-
muş ltfaiye örgütlerinin sadece lngiltere ( 1680), Av us- mek gi~i harcamalar yapmaktan şiddetle kaçınm ışlarc\ır. 
turya ( 1685) ve Fransa (1716) gibi ülkelerde kurulmuş Bunun ltfaiye'lere yansıması da yürekler acısıdır. 1'.J ı -
olduğunu , Belçika (1790) , Kanada (1838), Macaristan kemizde Edirne'den Kars'a kadar yapacağınız bir araş-
(1870) gibi ülkelerde ise bizden çok sonra ortaya çıktı - tırmada İtfaiye araçlarının yaş ortalamalarının 15 ten 
ğın ı gqrürüz.. . ~ . . . . . püyük. o lduğun.u görebiliriz. 
ITFAIYECILIGIN KENDiNi YENiLEMESi VE ITFATYECiqK ANLAYIŞIMIZ NE DURUMDA? 
TEKNİ~ GELİŞİMİ.: Diyelim ki Itfaiyeler mali kaynaklardan yoksun. Pe-

Ti.irk ftfaiyeci liğinin kuruluş tarihi ni ne kadar geriye ki ya anlay ı şım ız nedir? Bu dahıı da yürekler ac ı s ıdır. 
götürürsek götürelim bunun yangınlara müdahaledeki Metropol şehirlerde günde 5 ten fazla yangına çıkan İt-
başar:ı ile doğrudan ilgisi bu l unmamaktadır. Önemli faiye kuruluş.l arına karşıl ı k Anaclolu 'da haftada bir bile 
olan itfaiye ku rul uş larının kend ilerini bilimsel, tekn ik yangınla karş ılaşmayan ları da bulunmaktad ı r. Bu du-
ve r~syonel anlamda yeniliyebilmeleridir. nım onların "sürekli yattıkları'' şek l inde son derece 

Jtfaiyeciliğimizi bu prensip içinde ele aldığımızda haks ız bir itham ile karş ı karş ıya ka l malarına neden ol-
Yeniçeri ordusundan sonra kurulan Asak ir-i Mansure-i maktadır. Zira; 
Muhammediye içinde "daireliler" ad ıyla yarı askeri bir 1. İtfaiye ' nin önemli olmas ı için hep yangın mı çık-
kimlikle baş layan yenilik kıp ırtıl arı 1874'de Macaris- ması gerekecektir? 
tan'dan getirile.n Kont Szechyn ı Paşa'nın k.urduğu 4 ka- 2. itfaiyesi bulunmayan yada yeterince gtiçlenme-
ra ve 1 deniz itfaiye Taburundan ol uşan llfaiye Alay ı yen yerleşim birim l~rinde bir yılda çıkan yangınları aç-
ile en yU.ksek düzeye ç ıkarılmış ve o gi.ini.in en ileri ve Lığı hasarın oradaki ILfaiye kurul uşu için gereken harca-
ınodem ltfaiyesi ortaya ç ı karı lm ı ştı r. IL Meşrutiyetten· mahınn ytms ı bile tutmadığı göz önünde bulunduruldu
hemen sonra Ordunun modernleştiri l mes.i esnasında İt- ğu zaman kendi kendimizle nasıl tenakuza düştüğUmüz 
fa iye de nasibini a l mış ve motorize birlikleri kurulması ortaya. çıkar. 
sağlanmıştır. 3. Itfaiyelerin boş yattığı savını başka meslek gurup-

Cumhuriyetin i l an ını müteakip Yali ve Belediye !arına yönlendirelim. Faraza Kahraman Ti.irk Ordusu 
Başkarn Haydar bey Fiat fabrikasından araçlar alarak 5 ülkemizi iç ve d ış saldırı l ardan korumak amacıyla sü-
yeni grup kurmuş , daha somaki Belediye Başkan ı Mu- rekli kendisini yenilemektedir. Şimdi harp çıkmıyor di-
hittin Üslilndağ'ın 1 oto merdiven ve 50 arazöz alarak 8 ye Ordumuzun gereks i~.olduğunu ifade etmek ne kadar 
yeni istasyon kurmaş ını , Lülfi Kı rdar ve F. Kerim Gö- saçma ve gereksiz ise, ltfaiyc'nin yangın olmadığı za-
kay zamanlarındaki itfaiye bando ve müzes i gibi gel i ş- manlarda eğirim v.b çal ışmalarla kendisini hazırlık lı bu-
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lundurmasını çağdaş b!r düşüncç o lar~k gönyıe~tey i z . 
AVRUPA VE AMERIKA'DA iTFAiYECiLiK: 

Amerika ve batı Avrupa ülkelerindeki anketlerde 
okullardaki anketlerde hangi mesleği tercih edeceksiniz 
sorusuna öğre~ci lerden gelen cevap ların yüzde lO'un
dan fazl as ın ı 'itfaiyecilik' o lduğu ortaya ç ıkmaktad ır. 
İtfaiyeci lik orada son derece popüler bir meslek olarak 
sayılmaktadır. Sebepleri de gayet basittir. İlfaiyecelerin 
ekonom/k, sosyal, psiko lojik ve teknik problemleri çö
~.ü lmüş ltfaiycci.Ji k diye özel bir kimlik ortaya çı km ı ştır. 
Ulkemizde bir itfaiyecinin Belediye'nin her hangi bir 
birimine rahatl ıkla verilebi leceği gerçeğini hatırladığı 
m ızda ileri ül kelerin bizden an l ay ı ş yönünden neden 
da):ıa iyi o ldukları nı da öğrenmiş oluruz. 
ÇOZUM: . 

Türkiye'de modern Itfaiyecilik çalışmalarının yapı
labilm~s i için; 

a) ILf.a iyelere mali destek sağlanmalı yangın vergisi, 
gönUllp Ttfaiyecilik modeli düşllnlllebilir. 

b) itfaiyelerin ı ekn i k donanım la rının derhal yenilen
mesi gereklidir. 

c) Sistemin kargaşa yaratacak ortamdan arındırıla
rak yangın araçla rı ve hidrant sistemlerinin tek tip ol
mas ı sağlanmalıdı r. 

d) İtfa iyeci l ik diye bir s ınıfın derha l. teşri edilmesi 
gereklidir. Oğretmen-Pol is-Mühend i s gibi ... 

e) 1ıfa iye Genel Müdürlüğü en kısa sürede kurulma
lı ve bundan eğitim, sistem, mevzuat, teknoloji, itfaiye
ler aras ı ilişkiler gibi konularda koordinasyon sağlan
malıd ır. 
SONUÇ:_ 

Türk ltfaiyesinde başlaym1 yeni likçi hareketler sü
rekli h ız kazanmaktadır. Türkiye'de İtfaiye Müdürleri
ıün Ankara ' da başlayan ve geleneksel hale gelen top
lantıl arıııı n 6. sı 29-30 Nisan l 998 tarihinde Gazian
tep 'de yapılmaktad ı r. İ t fa iyelerin bu sorun ları aşarak 
modern yapı lanmaya hep birl ikte kavuşacağı mıza inan
çım ı hiç kayb,elmeqim. . . 
ISTANB UL iTFAiYESiNiN ÇALIŞMALARI : 

34 İlçes i ve lO mi lyonu aş~n nüfusu ile günde 30-50 
arası yangın vak'ası bulunan Istanbul, dünyada yangın 
risk i en fazla olan metropol kentleri arasında bu lun
maktad ır. Bu güzel şehirde dengeli bir şek i lde dağı lm ı ş 
olan 16 gurup 16 müfreze halinde yani 32 yangın istas
yonunda görevli 1992 İtfaiyec i ( 1996'da 2085) 2 16 
araç ile günün 24 saatinde yangınla mücadele hizmetle
ri yürütlilmekte.dir. 

YANGIN: Istanbu l'da 1997 yılında 13. 199 yangın 
Yakası olmuştu r. (1996'da 11 986). Bunlardan 13 tanesi 
büyük boyutlarda olup, tersaneler, ceza evlerivç fabri
kalarda meydana gelmiş tir. Bu yangınlarda 2'si ltfaiye
ci olmak üzere 43 kişi hayatını kaybetmiş, 158 kişi ise 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlard ı r. Yangın !.arın en 
yoğun olarak Fatih, Kadiköy, Beyoğ lu , Kartal, Uınrani
ye, Eminönü ve Gaziosmanpaşa'da çıktığı göze çarp
maktadır. 

KURTARMA: Y ıl içinde yapılan 1378 muhtelif 
kurtarma çalı şmal arı yapılm ış , (l996'da 834) 21 k i ş i 
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hayatını kaybetm iş 52 kişi ise muhtelif yerlerinden ya
ralanmışlardır. Kurtarmaların en yoğun olduğu bölgeler 
ise Falih, Kad ı köy, Beyoğ lu , Bakırköy, Eminönü , Be
şiktaş, Kartal "'.e Pen.dik ilçeleridir. 

SU TAHLiYESi: 1049 Su tahliyesinin yapıld ığı İs
tanbul 'umuzda (l996'da 625) bu yıl Ali beyköy ve Ka
ğ ıthane su baskın l arı ve İtfaiyenin gayretli çal ı şmaları 
hafızalc~rd~n si 1 inmeyecektir. . 

EGJTIM: Kocasinan'da bu lunan ltfaiye Eği tim 
Merkezi (İBİTEM)'de 5 bini geçen resmi ve özel sektör 
e lemanı eğ itilmiş (1996'da 4705) ayn ı y ıl ilk ve ona 
dereceli okullarda 50 bini aşkın öğrenciye yangın sön
dürme demonstrasyonu yapılm~ştır. 

ARAÇ-GEREÇ ALIMI: ltfaiycmizin kendini ye
nileme çalışmalarından olmak üzere 10 adet Merdiven, 
10 A9er Çok Maksatlı itfaiye aracı , 5 adet Baca aracı , 5 
aclet Iındat aracı , 2 adet Kurtarı c ı , 100 Adet Motopomp, 
100 Adet Hava Solunum Cilrnzı, 70 Adet Araç Telsizi, 
70 ;\del El Telsi.~i a l ınmış tır. . 

ONLEM ŞUBE ÇALIŞMALARI: ltfaiye Zabıta 
Amirliği nce 22315 başvuru değerlendirilmiş, (1996'da 
23169) Tekni k BUro tarafından 237 iskan, '11 28 proje 
onay lanmış , (1996'da 248-1072) Denetim Amirl iğince 
ise 1460 i şycrinin denetlenme i ş l em i (1996'da 1025) 
gerçekleşt) r i imişti r. 

IDARJ YAPILANMA: 10.l0. 1997 tari hinde "Da
ire Başkanlığı" olarak yen i bir statüye kavuşan itfa iye
miz 5 yeni Grup Amirliğimiz ihdas edi lmiş, yeni grup 
ve müfreze b inaları ise açı lı ş aşamasına geti rilmi ştir. 
Bütün bu grup ve müfrezeler Anadolu, Boğazlar ve Av
rupa yakası olmak üzere yerindeı1 yönetim ilkesine uy
gun merkezlerden yöneti l~ce~tir. 
1998 YILI HEDEFLERiMiZ 

1. EGİTİM : İstanbul halkımı yangın bil incini k'ı
zancl ırabi imek için: 

a) Gönü llü itfaiyecilik çal ı şmaları proje aşamas ın
dadır. 

b) Bir günlük kısa süreli ücretsiz yang ın eğitim i n
den ıqo bin kişinin geçeceği düşünülmektedir. 

c) ltfaiye meslek lisesi ve meslek yüksek okulunun 
açıl mafi ı için _Ça lışmalara başlanmıştır. 

2. lDARI YAPILANMA: Daire Başkanlığı olarak 
10. 10. 1997 tarihinde yeni statüye kavuşan itfaiyemiz, 
Anadolu, Boğazlar ve Avrupa olmak üzere 3 bölgeye 
ayrılarak yangına idari zafiyete yol açmadan müdahale 
imkan ı sağl a.mış o lacaktır. . 

3. YENi YA NGI N VE KU RTARM A iSTAS
YONLARI: Trafi k sı kışı kl ığı ve yangın riskinin oldu
ğu bölgelerde 19 yeni yangın istasyonundan 13 adedi 
bu y ı l hizmete sokulacaktı r. Ayrıca E5 ve E6 TEM oto
yollannda 6 adet donanımlı kuıtarma ista yonu hi zmete 
soku lacaktır. Tüm kurup ve müfrezeler aras ı irtibat için 
en ileri teknoloji ile donatılmı ş olan komuta merkezi 
hizmete gi rryıek üzeredir. . 

4. YENJ ARAÇ GEREÇLER: Itfaiyenin modern 
yapılanma çalışmaları projesi olarak 4 adeı köpük su 
kulesi, 13 adet 30 ve 50 m.l ik merdiven, 20 adet baca 
aracı 35 adeı su ikmal aracı 1 O adet dar yol aracı , 2 adeı 



şnorker, l adet helikopter, 2 adet suda kurtanna amaç lı 
hovercraft, 15 adet duman ötesi termal kamera ve 2000 
adet y~ngın:;t dayanıklı elbise aJın.mas! planlanmıştır. 

5. iTFAiYELER ARASI iLiŞKiLER: Türkiyedc
ki itfaiye teşkilleri arasında koordinasyonu kurarak bu 
sahadaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesini sağlayan 
Daire Başkanlığımız dünyanın birçok itfaiye kuruluşları 
ile Teknik ve bi lgi ~lışverişind~ bulunmaktadır. Ayrıca 
kurulmakla olan "TJT"TUrkiyc Irfaiye Teşkilleri Birliği 
de itfaiyeler aras ı bilgi ve teknoloji transferini ve daya
nı şmay ı güçlend i ı;ec.ekti ı;. 

6. iTFAiYE BILINCJ VE KAMUOYU OLUŞUMU: 
Halkım ızın yangınlar konusundaki yanlış bilgilerini 

aydınlatmak için hazırlanan spot ve skeç filimler tüm 
kanallarda gösteri lmekte olup Istru1bul 'da 30 meydanda 
yangm demonstrasyonları düzen lenmi ş bütün bunlarda 
ha l ~m yangın larda panik yapmamas ı amaç lanmıştır. 

Jstanbul' d'ıki tüm ilk. ve orta derecel i okullarda 
Yangın ve İtfaiye konu lu ödüllü resim, ş iir ve kompo
zisyon xarı şm a ları düzenlenmektedir. 

7. DJGER ÇALIŞMALARIMIZ: 
a) Tüm İtfaiye personeli i lkyardım eğ i timine alına

cak ayrıca sağlık taramasından geçirilecektir . 
. , b).. Hizmetip daha rantab l sürdti rülcbi lmes i iç in 

"ODULLENDIRME" sistemi uygulanacaktır. 
c). Yangınlard~ıki yarala ı1ma lar için "YANIK TE

DAVi .MERKEZi" açıl acaktı r. 
d) 1tfaiye personelinin boş zamanlarının değerlendi

rilmesi için üç ayrı bölgeye lokal açılacak, teşki l at için
de kültürel konularda y~rı şmalar düzenlen'?cektir. 

e) Musiki alanında, ltfa.iye Mehteri ve itfa iye Musi
ki Topluluğu ku rulacakt ı r. 

f) Ulusal İtfaiye Oy unları Şenliğ i düzenlenecek 
derece alan ekiplerin, Ulusla rarası Yarı şma lara katılma-
l arı sağ lanacakt ır. . 
HALKIMIZDAN NELER BEKLIYORUZ: 

f stanbul itfaiye Daire Başkanlığ ı olarak yaptığımız 
ça lı şmalar, halk ım ızca desteklend iği takd irde olumlu 
sonuç v~r\:c~ğine kesin gözle bak ılmalıdır. Bunun için; 

1. EGITIM: Okullarda yangın eğitimi rasyonel ola
rak veri lmedir. Okul-yurt, a l ı şveri ş merkezi ve fabrika 
gibi toplu yaşanan yerlerde yangından kaç ış alarmla rı 
sık-s ık verilmeli, panik önlenmelidir. 

2. YANGINDAN KAÇIŞ YOLLARI: Resmi ya da 
özel tüm binalarda yangından kaç ı ş yo lları, yangın mer
divenleri bulundurulmalı , 

~~YANGINA MÜDAHALE GEÇİTLERİ: Okul
lar, Oğrenci Yurtları , Fabrikalar, Siteler ve Alış ve veriş 
Merkezlerinde muhtemel yang ınl ara karş ı [tfa iyenin 
müdahalesi için binanın her tarafına u la~ılabi lecek ge
nişlikte yollar açık bulunmalı ve buralar çeşitl i neden-
lerle kapaıunamalıqır. . .. 

4. YANGIN RiSKi YUKSEK OLAN YERLER: 
Akaryaktt ve LPG İstasyonlarının her tllrlti yangın gü
venliğ i mevzuata uygun olmalı ve personeli ele yangın
la mücadele konusunda eği tim.den geçirilmelidir. 

5. YANGIN ARAÇLARI VE ITFAIYE. ÇALIŞMALARI: 
Yangına gittiğini sirenle duyuran ltfüiye araç larına 
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yolun sol şeridi terk edilmeli ve yangın esnasında İtfa-
iye çalı şmalarıqa ~ngcl. olunmamalıdır. · 

6. ELEKTIRIKLI VE GAZLI ALETLER: Ev 
ve işyerleriııdeki elektrikli ve gazlı ev aletleri aynı priz~ 
den çal ı ştırımamalı ve ayrı lı rken de kapatılmas ı unutu l
mamalıdır. 

7. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: Muhte
mel yangınlara karşı işycrlerindc uyarı ve alaım sistem
leri, evlerde ise yangın söndlirme cihazları sağl ıkl ı test 
edilmiş .olarak bulundurulmalıdı r. 

8. SiGARA: Sigara ve kibrit çöpleri gel işigüzel sa
ğa- sola a tılmamalı, yangınların en büyük nedeninin si-
garadan qlduğu da asla unutulmamal ıd ır. .. . 

9. 110 IHllAR TELEFONU YE YANGIN SONU UCRETI: 
Bir yangın o lduğunda 11 O ücretsiz ihbar telefonu 

derhal arann1'ıl ı dır. Yangın sonunda söndürmeden dola
yı kesin li kl.e ücret a lıl}tnaçlığ ı da unutulmamalıdır. 

10. BACA TEMIZLIGI: Kalorifer ya da sobalar
dan ç ıkan dumanlann nemle karı şa rak zift katmanı 
oluşturduğu ve ateşi görür- görmez tutuştuğundan baca
lar yılda 2 kez ehil kiş i leı:cc.tcrnizletti r i l l'l')el icl ir. 

11. KAPILARIN KiLiTLENMESi: Evden ayrı 
lan anne - babalar çocuk l arının Uzerlerine kap ıl arı kilit
lememeleri gerekmektedir. Meydana gelen yangınlarda 
evden kaçamayan masum çocu k ların nası l diri- diri 
yand ı klan uııutu lmanıa l ıd ır. 

BiR YANGIN ÇIKTI(;INDA: 
J. T.!?LAŞ '(E P~IK YAPMAYINIZ. 
2. ONCE ITFAIYE'YI (ALO J 10) ARAYINJZ. YAN

GIN/N TELEFON VE ADRESİNİ DOGRU OLARAK 
VERİNİZ. 

3. YANG!t:Ji ,Y~K~N ÇEVRENİZE DUYURUNU?. 
4. KENDiNiZ/ RiSKE ATMADAN YANGINJ SON

DÜRME CİHAZI, SU VE ISLAK ÖRTÜ İLE SÖN-
DÜRMEYE ÇAqŞINIZ. . .. .. 

5. YA NGIN ONLENEMIYOR VE BUYUYORSA 
DERl-TAf.: OLA Y YERİNDEt:J UZAKLAŞ,INIZ. 

6. SIZD~N YAR,D(M iSTENMEDiKÇE YANG!N 
ALAN/NA GJRMEYJNIZ. 

YA,NÇ!Nf pERffAL İHBAR §TMŞKTEN ÇEKİN
MEYiNiZ. ,ÇUNKU Y~l'f.GIN SO,NDl,JRME VE KUR
TARMA HiZMETLERi UCRE7'SIZDll? . 
SONUÇ:İstanhul İtfaiyesi, inançlı, kararlı, bilgili 

ve deneyimli kadrolarıyla qüriin imkanlarını kullana
rak günün 24 saari sevgili lstanbııflalann hizmerinde
dİI: 

Amacımız İtfaiye Daire Başkanlı,qı olarak planla
nan hedef7er doğrultusunda teknik dona111m ile yeni 
ve modern yapılanmayı en kısa sürede tamamlayarak 
geçmişin de recrühesiyle yangınlara en seri ve rasyo
nel müdahale/er yaparak meydana gelecek zcırarlan 
en aza indirmek ve halkımızın güven ve gurur kaynağı 
olmaktır. 

En büyük gücümüz Hakk' ın ve Halkın daima bi-
zimle birlik~e olduğunu hissetmemizdir. . 

Sevgili lstcmbullulara yangınsız günler diliyor, it
faiye teşkilatı adına saygı ve sevgiler sunuyorum. 
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Yangın Söndürme Maddesi Olarak ''Su'' 
Doç. Dr. Muhittin SOGUKOGLU 

1 GİRİŞ 
Yangın söndürmenin çeşitli yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanmasında etkili olan ve "sön

dürme elemanları" denilen çeşitli maddeler vardır. Bunların içerisinde en yaygın ve popüler ola
nı hiç şüphesiz ki "su" dur. Su, ısı absorbsiyonu açısından diğerlerine nazaran çok daha elverişli 
bir madde olup her yerde bol ve yaygın olarak mevcuttur. Bundan dolayı su yangın söndürmede 
ilk çağlardan beri kullanılagelen en temel vasıta olmuştur. Suyun sadece "ucuz ve kolay tedarik 
edilen bir madde olduğu için yangın söndürmede kullanıldığı" tezinde belli bir haklılık payı olsa 
bile, lıer yönüyle tamamen doğru bir yaklaşım değildir. Bu, Odet kabilinden kabul edilen bir kari
ye olmakla beraber, gerçekler analiz edildiğinde yangınların su ile söndürülmesinin oldukça 
hantal ve genellikle de pahalı, olduğu görülür. Yangınlara müdahale için yeterli miktarda su şe
bekelerinin döşenmesi, lıidrantların montaj , tamir-bakım ve muhafazası, pompa istasyonlarının 
kuruluş ve bakımı, hortum ve lanslar vb. gibi hususlar hesaba katıldığında, bir yangın söndürme 
elemanı olarak suyun hiç de ucuza mal olmadığı kolayca ortaya çıkar. Bir kere her yer ve za
manda yeterli miktarda suyun tedariki o kadar kolay değildir [J]. 

2 ... SUY\.)N .. . y. 

SON DURME OZELLIGI 
Su, yangın ı çeşi tli yollarla sön-

dürebi lir. Bunlar ; soğutma (ı s ı ab
sorb iyonu) ve boğma (hava i le 
yan ıc ı buharın bi rleşmes ini önle
me) yöntemleridir. Suyun soğutma 
i le söndürme yönteminde ortam
dan çektiği ısı Btu (bir libre suyun 
sıcak lığı n ı 1 "F yi.iksclcmck için ge
reken ısı miktarı ) veya kalori (bir 
gram suyun s ıcaklığın ı bir santig
rad derece yükseltecek ıs ı miktarı) 
i le ölçülür. Bir iş birimi olan Jull 
( l kal = 4. 19 J) de Uluslarara ı Bi
rim Sistemlerinde . ı s ı ölçümlerinde 
ku l la nıl maktad ır. l ngi l iz ıs ı birimi 
olan Btu ile Jull ve kalori arasında 
ise; ı Btu = 1055 J = 252 kal ba
ğınt ı sı mevcuttur. 

Su (H20) iki birim hidroj er1 ile 
bir birim oksijenden o l uşan kimya
sa l bir b i leşiktir. Normal şartlarda; 
atmosferik basınçta, donma nokta
s ı olan O "C'nin altında katı (buz), O 
- 100 °C ara lığında s ıv ı , kaynama 
noktas ı olan LOO "C' nın üzerinde 
ise gaz (buhar) hal indedir. Su O °C 
s ıcak lı kta tamamen donmad ığ ı gi
bi , 100 "C sıcak lıkta da hemen ta
mamen buhar hal ine gelmez. Her 
gram su O °C'da 80 kalori çekil 
mekle buz, J 00 "C'da i e 540 kal 
verilmekle buhar haline gelir. Bir 
buz kalıb ının bir miktar suya atıl-

d ığında tamamen s ıvı fazına geç
mesi uzun bir süre alırken, parçala
narak aynı suya atıld ığında çok da
ha çabuk sıv ı fazına geçtiği görü
lür. Bunun nedeni ısı transferinin 
daha büyük bir yüzey alan ı ndan 
gerçek leşmes i olayıdı r. Aynı kural 
s ıv ı fazından buhar fazına geçer
ken de geçerlid ir. 

Suyun itfaiyeci likte tercihen ve 
yaygın olarak ku llanılmasının di 
ğer bir önemi ise; buhara dönüşt i.l
ğilnde 1700 defa genleşerek ı s ı ve 
d umanı yangın mahalindcn uzak
l aşt ı rma özel liğinden kaynaklan
maktad ır. Bu 100 "C s ıcaklı kt aki 
gen leşme değeri olup, daha yi.iksek 
s ıcakl ıkl arda (260 "C'da 2400, 650 
°C'da ise 4200 kat olarak) çok daha 
fazla gen leşerek yangın ortamın
dan yüksek hararetteki dumanı ve 
zehirli gazları tahliye etmekte ve 
irfaiyeciler için daha rahat bir ça
l ışına ortamı meydana getirmekte
dir. Suyun bu faz değişim i çok seri 
olduğundan, yeterli miktarda hava
l and ırma del iğ i açıld ığında orraın
daki zehirl i gazlar ve duman sürat
le dı şarı sUrUlerck yerin i buhara 
terk eder. Bu olay aynı zamanda 
ortamda soğurma meydana getire
ceğinden , buhar tekrar yoğuşarak 
rrıahalin soğuk havayla dolmasını 
sağlar[2l. 

Su bazı yangınlarda ateşi soğur
ma yanında boğma yöntemiy le de 
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söndürür. Boğma o l ay ı buh arı n 
genleşerek böl.gedeki oksijeni sür
mesiyle meydana gelir. Doğrudan 
veya do lay lı müdahale esnas ı nda 
sis akımının kul lanılmas ı için la11s 
çı kaşında yeterli havalandııma sağ 
lanınal ıdı r. Aksi taktirde buhar ve
ya alev geri teperek l ansı yönlendi
ren müdahale ekibini risk altında 
bırakab i l ir. 

Karbon disOlfi.lr gibi sudan ağır 
olan sıv ıl a r üzerine su kullanıld ı 
ğında yüzeyi kaplayacak su film i 
boğma etkisi yaparak yangını sön
dürür. Suya belirli oranda konsant
re karıştı rı larak oluşan köpük daha 
hafif ı v ı yangın larında da boğma 
etkisi yapar. Bazı hal lerde ise ya
nan s ıv ı ya su karı ş t ı rı l a rak kon
santrasyonu azaltmak veya tutuş
ma sıcakl ığın ı yükseltmek suretiy
le yangının söndürülmesinde 
önemli bir rol oynar. 

3. ŞUYU'N YANGI NLA RA 
TATJ.HK ŞEKiLLERi 

l lerhangi bir yang ında su yan
gın ın konumuna göre doğru bir şe
ki lde uyguland ığında; yangın ya 
söner veya azal ı r, görüş sahası nor
male döner ve ortam sıcakl ığı eli.i 
şer. Yangınl arda su deği şik lanslar 
ku ll an ıl arak genelde üç deği ş ik 
formda (hüzme şekl inde) uygula
nabi l i r. Bunların herbirinin yerine 
göre yek diğerine karşı avantaj ve 
dezavantaj ları vardır. Bunlar: 
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250 mm Çap 

Şekil: 1. Bir su hüzmesinin etkili mesafesi ve kırılma noktası. 

a. Solid Su Hüzmcsi (A tipi honum) 5.6 bar (80 psi) ba-
b . Kesik Su Hüzme i sınçta çalı ştırı lma l ıdır. Solid akını 
c . Pülverize Su (Sis) Hüzıne i l ansından çı kan hüzme akımın hı-
Yangınlarda uygulanan su hüz- zına ve lans çıkış ucunun büyüklü-

mesinin gücü (galon veya litre ğünc göre değiş ir. 
olarak) dakikadaki su miktarıy la Solid su lıüzmesinin iyi bir sön-
ölçülür. Bunlar; düşük debili akını- dürme yöntemi olarak kabu l edi len 
l ar, elhortumu akım ları ve ana smınn kesin olarak tanım l anması 
akımlar olmak üzere üç kategoride mümkün deği ldir. Bu mantık ve 
değerlendiri l i rler. Dakikada 160 lt tecrifüe yoluyla belirlenir. Zira akı-
(40 galon)ye kadar deşarj yapan mın etkinli ğ ini kaybetti ğ i nokta 
akımlar düşük , 160 - 1400 it (40 - kesin olarak belli değil dir. Ancak 
350 galon) dcşaıj yapan ak ım lar el baz ı kıstaslar da yok deği ldir. Su 
hortumu ak ımları olarak s ı nıflandı-"1111::._~mele rinin etkinlik sın ı rları üze-
rılırlar. Bunlar 38 - 77 mm ( 1.5 - 3 rine yapılan deney ve gözlemler 
inç) B ~e C tipi hortumlardan elde baz ı i puç ları vermektedir. Buna 
edilir. ü çüncü sınıfa giren ana a- göre akımın: 
k ıınlar ise; dakikada en az 1400 lt • Kırılma nokasında Urek l i liği -
(350 galon) deşarj ağlayan btiyi.lk ni kaybetmem iş olması ve 
hacimli akımlard ı r. Bu ana akım • Orta hızda esen rüzgar orta-
çok say ıda B ve C tipi (38 - 75 m ında dahi .i tenen mesafeye va-
mm) h ortumları besleyen A Lipi rıncaya kadar yoğunluğunu kay-
(1 10 mm) hortumlarl a sağ l anır. betmemesi, etkin lik ölçüsü olarak 
Bunların her üçünden de solid, ke- değerlendi ri leb ili r. Solid akım lan-
sik ve sis ak ımları elde edi lebil ir. s ından ç ı kan su hüzmesi kırı lımı 

Yangınl arda ku i l an ı l an su noktasına kadar yoğun ~ekilde püs-
akımlarının ti.lrtl ne olursa olsun, kürürken bu nokrndan ı tibaren ke-

i 
etki li bir hüzme elde edebi lmek sif bir yağmur halini a lı r ve kolay-
için basınç landırıcı (pompa), hor- ca dağ ılabil ir (Şekil 1). 
tum, söndürücü madde (su) ve uy- Solid akımların avantaj ve 
gun lans te rt iba tı bul unma l ıd ı r. dezavantajları : 
Şimdi bu üç akım (hüzme) türünü • Diğer akım türlerine nazaran 
biraz daha geniş olarak açıklamaya daha uzak mesafe lere müdahale 
ça l ı şa lım. imkanı , 

a. Solid Su Hüzmesi • Diğer akım türlerine göre işle-
Solid su lıüzıne düz çıkışl ı kla- me gücünün fazla olmas ı , 

sik Janslardan elde edi len ak ım tü- • Dahili yapı sal müdahale esna-
rüdllr. Bu lanslar oldukça yoğun ve sı nda ı s ı ve gazl arın nonııal termal 
dağılmayan bir hiznıe elde etmeye tabakalanmayı fazla etkilememesi, 
yarar. Solid akımlaJ uzak mesafe- so.lid akımın avantajları olarak gö-
lere ş iddetli su uygulanmasını sağ- rülürken, 
lar. El hortum l arı (B tipi) kullan ı- • İstendiğinde ve şart l ar elver-
1 ırsa sol id akım için 3.5 bar (50 diği nde dahi akım modelin in de-
psi) lans bas ıncı sağlanmalıdır. So- ğiş ti ri lememes i , 
l id akım sağ l amak için ana akım • K öpük uygulamasına elver-
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memesi, 
• Is ı emme kapasiLesinin az ol

mas ı , 

• Ayn ı kapas itede ıs ı absorbsi
yonu için çok daha fazla su kulla
nı imasın ın gerek li l iği ve 

• Artan uyun birçok yerlerde 
yangın kadar hasar verebilmesi, 
gibi hususlar so l id akımın deza
vantajları ol arak karşımı za ç ık
maktadır. 

b. K e ik Su Hüzmesi 
Kesik u akı mı; i r i ve kaba 

damlalardan oluşa n bir su hüzme-
idir. Solid su büzmesi, zıt hareket 

eden kuvvetlerin etki siyle kesik 
akım hal ine gelebil ir ve bu akımın 
yangına yakın bölgede parçalana
rak ateş i.lzerine püskllrtlilmesi i şe 
yarayabilir. Döner dağ ı tıc ı lans ve
ya su perdesi oluşturan lans kulla
narak, veya ik i sol id su hüzmesi 
ay nı anda havaya pi.i skürtUlcrek 
veya özel lanslarl a Kesik Su Hüz
nıes i üretilebil ir. Kesik su hlizme
sinde damlalar pü lverizc u hUz
ınes indekindcn daha büyüktür ve 
yangına daha fazla etk i edebilir. 
Bu nedenle pü lvcrize su ve so lid 
su akım l arının sonuç vermediğ i 
hallerde kesik su hüzmcsi kullanı 
labilir (Şek i l 2)[2]. 

\ 

/ 
• Çeşitli boyutlarda dOzensız 
bölünmüş damlalar. 

• iyi bır ı sı absorslyonu 

Şekil : 2. Kesik su lans ı ve kesik su hüzmcsi 

, 



l aylı ğın ı e tkil e
yeb ilir. Yangın 
l an s larında ge
nell ikle kullanım 
kolaylı ğı yoktur. 
Bu zorluğun ne
deni ; lansdan ile
ri doğru püskür
tü len su jetinin 
doğ urduğu ters 
yöndeki hidrodi 
namik kuvvettir. 
Akım ın hı z ı ve 

ı._ _ ________________ ......., __ _, debisinin bi.iyi.ik-
Şekil: 3. Solid su !ansı lüğüne bağlı ola-
Oiriş katından müdahale edilen rak meydana gelen bu hidrodina-

bodrum yangınlarında, tavandan mik ku vvet lansa ve hortumdaki 
müdahale edilen çatı yangınlarında kıvrıkla ra etki ederek tansın kulla-
ve bölümlere ayrılmış oda yangın- nımını zorlaştırmaktadtr. Su direkt 
! arıyla mücadelede kesik su hüz- olarak dışarıya aç ı yaparak pUskür-
mesi oldukça etkilidir[3]. tülUrse tepki ku vvetleri birbirini az 

c . Piilverize Su (sis) Hi.izmesi yok denegeleyeceğinden lans daha 
Pülverize su hUzmesi; itfaiyeci- kolay kullanılır. Tepki kuvvetleri-

likte kullanılan su damlac ı k l arın~ nin bu şeki lde dengelenmesi nede-
dan oluşan akım şekl i akla gelir. niyle geni ş açı lı bir sis huzmesi 
Pi.i lverize su hi.izmelerinin çoğu dtlz akımdan daha kolay kullanılır. 
"sis !ansı" denen farklı akun mo- Sis lans ının istenen performansı 
delleri üreten ayarl ı bir lansdan el- gösterip göstermed iğine k<u·ar ve-
de edilir. Bu s.i s teınde basınç lı püs- rirken pülverize su hllzmesinin ab-
kllrtmeyle veya spreyle kliçük kü- sorbe ettiğ i ıs ı m iktarına ve suyun 
çük su damlacıkl a rı oluşturarak da- buhara dönli şme hızına bakılrnah-
ha çok ı sı absorbsiyonu için gere- dır. (Şekil 4) 
ken maksimum su yüzeyi sağ l an ı r. Sis akımının avantaj ve deza-
Sis lanslan yla geniş açı lı , dar açılı vantajları : 
pülverise su hüzmesi ve el liz akım • Hüzrne şek linin duruma uy-
ayarları yapılabilir. Di.iz akım ayar· gun olarak ayarlanabi lir olması , 
!anabi lir bir sis lans ıyla elde edilen · Bazı sis l ans larında uygulanan 
bir model o lduğu halde, so licl su suyun debisini dahi ayarlamanın 
hü zmcsi düz çıkışlı lansdan e lde mi.inıkün olmas ı , 
edi lir (Şekil 3). Sis lans ları en az 7 • Elektrik çarpma la rına karşı sis 
bar ( J 00 psi) lans basıncında ça lı ş- akımının itfaiyecileri koruumas ı 
tırılmalıdır. sis akımın avantajları olarak göri.i-

Sis lansının biçimi pü lverize su !Urken, 
huzmesini etkileyen bazı faktörleri • Solid akımlar kadar uzak me-
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rına neden olabilmesi , gibi husus
lar da sis akımın dezavantaj l a r ı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3. 1. Hız, Debi ve 
Tene Büyüklüğü 
Yangın yerleri.nele suyun yangı

nın kaynağına sıkı lmas ı çok önem
li bir etkendir. Her zaman yangmın 
kaynağına yaklaşmak o kadar ko
lay olmaz. Bu gerekli .olduğu kadar 
tehli keli ve zordur. Itfaiyec ilerin 
çoğu kere uzaktan müdahal e 
etmeleri gerekebi lir. Bunun için 
de; lans basıncı , çık ış hızı ve tane 
büyüklüğü önemli fektörlcrdendir. 
Lans basınc ı hortumlarda oluşan 
kayıplar dolayısıyla pompa basın
cıından daha dli ş üktiir. Bu basınç 
ne kadar bi.iyiik olursa ç ı k ı ş h ızı da 
o kadar büyiik olur. Su hüzmes i 
belirli bir hı zla !ans ı terketti kten 
sonrata yükl endiğ i nıomentuınun 
bUytıkl üğline göre ileri, yerçekimi 
etkisi yle de aşağ ı doğru hareket 
eder. Gerek ileri giderken ve ge
rekse aşağ ı çeki lirken ters yönde 
havanın direnciyle karş ıl aşır. Su 
hi.izmesi yi.izey inin b i.i y üklüği.i ı s ı 
absorbsiyonu ile doğru orant ılı 
iken, havanın direnci ile ters oran
tıl ıd ı r. Aynı hızl a püsküren iki su 
huzmes inden partiklll bllyük l üğ li 
fazla olan akım diğerinden daha 
uzağa gider. Bir sis l ansından aynı 
şa rt la rda pi.i sküren iki su hi.izme
sinden dar açılı olan geniş açı lıya 
nazaran daha uzağa gider. Ayarla
ma ile deşaıj de l i ğ inin açı s ı deği ş
tirilerek büzme daha ileri mesafe
lere sevkedilebili r. Ağız ayarı ne 
olursa olsun pülverize su hüzmesi 
koni 

1
seklinde diizgiin bir deşarj 

nıode i o lu ştu racak şek ilde ince 
sprey haline geti ril ınel i dir. 

kontrol eder. Özel bir sis lans ı mü- safelere ulaş ılamaz olması , 
keınme l bir şekilde dizayn ed ilm iş • Rüzgarlı .-------...._-....,..,.........,.........,.........,.........,.........!!!!!!!!!!' _______ _, 
ve tüm gereks in imleri karşılı yor o rt am la rd a 

Su hi.izmesin in yol boyunca ha-

olsn bile, lans girişinde en az 7 bar yangın a mü -
(100 psi) basınç sağlanamıyorsa d a h a ı e nin 
yetersiz kalacaktı,r. Basınç artarken z o r L u ğ u , 
sis akımın ı n geli ş imini etkileyen (Şekil 5) 
bazı faktörler ortaya ç ıka r. Htlzme Dahili 
h ızı, su partiküllerinin büyüklüğü müdahale es-
ve cleşarjedilen su hacmi, arzu edi - nasında doğru 
len hedefe ulaştıracak bir akımın kull anılmazsa 
oluşturulması için gerekli olan ba- yangının ya-
sınç artışından daha önemlidir. yılırıasına, ıs ı 

Lans dizaynlarında bir tak ım inversiyonuna __ -~-··=, ......... #!~ı•ı 
fark l ılıklar olsa da, ayar mekaniz- ve itfaiyecile- -.-:-:=. ... ;.::-::·:.:;:.::-~~~:;::~~;:~:~\~·· 
masıyla o luşturulan su hlizmesi ör- rin bu harla l__ .. ..;;-::.;;...· ~-""-~::.:.:::~·-... ::~-::.. .... :~·:: ..... ·.:.;.·:-:;:.....,,,;..:'·~-=--;...·~-.... _-----....ııı=ıı=s....---' 
nekleri özel bir !ansın kullanım ko- yaralanmala- Şekil: 4. Sis !ansı ve sis oluşumu 
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RÜZGAR 

Şekil : S. Geniş açıl ı sis hüzmesinin ri.izgar etkisindeki komıınu 

van ı n sürtünme direnciyle engel
l endi ğin i bil iyoruz. Sis o l uşumu 
hava ile temas yüzey ini arttıraca
ğından hava di rencinin artmasına 
ve aynı hız ve debide partikül bü
yüklüğü ne kadar küçü lürse vara
cağı mesafe de o kadar aza l ır. Aynı 
hızdak i iki sis akımı aynı çapta ise, 
debisi fazla olan akımın monıentu
mu daha büyük o lduğundan , daha 
ileri gider. 

Su öy le küçük taneciklere bölü
nebilir k i, havada ince sis varmış 
ve küçük su partikül leri havda ası
lıymı ş gibi görünür. Bu clurumd.a 
su partikülleri . hava akımın ı n etk ı
sincle kalarak hiçbir zaman yangın 
mahaline giremeyebilirler. Netice 
olarak da yang ı nı etk ileyecek şe
kilde ı sı emme imkanı bulamazlaJ. 
O halde, sis akımında Lane büyük
lüğünün bell i bi r limi ti o lmalıdır. 
Bu limit momentumunu koruyarak 
gereken yere ulaşıp yangına i şleye
bilecek büyüklüktür. Sis modelleri 
de orta şiddecte bir rüzgar ortamın
da dağı lmadan iş levin i sürdürecek 
kadar yoğun o lmalıdır. 
Yangın ın büyüklüğüne göre de

şerj edilen suyun debisi de önemli
dir. Sis akımının debisi yangın böl
gesinde oluşan ısının daha faz lası
nı emebilecek kadar büyük o lmalı
dı r. Küçük taneciklerden o luşan 
düşük debili bi r su huzmesi ı s ı nın 

hızl ı oluşup yavaş emi ldiği bir or
tam oluşturacağ ından, yan ıcı mad
deler tamamen tükeninceye, veya 
ıs ı üretim h ız ı dengeleninceye ka
dar yangın ın sürmesine neden olur. 
Yangın ın söndürülebi lmes i iç in, 
uygulanan su hüzmesinin birim za
manda yangının ürett i ği ı s ıdan da
ha faz l asını emecek hacimde su 
sağlaması gerekir. . 

3. 2. Her Yangın i çin K ritik 
Debi 

Bereket versin ki , duvarlarla 
çevri li bir oıtamda gel işen yangın
larda onaya çıkan ı sın ın büyük bir 
yüzdesinden, bir k ı smı konveksi 
yon ve radya yon yoluyla aç ı klar
dan dışarıya kaçmakta ve diğer bir 
k ı s.mı da yanmayan materyaller ta
ra fından yutulmakta veya i letil 
mekledir. Sonuç olarak aç ığa çıkan 
ı ının sadece bir k ısmının uygula
nan su tarafından yutulma ı gerek
mekted ir. Teorik olarak; bir galon 
(4 it) su ı libre (0,453 kg) odunun 
ürettiğ i ı s ıyı absorbe edebi lmekte 
ve böy lece dakikada 500 l ibre 
(226.5 kg) odunun yanmas ıyla üre
ti len ı s ının absorbe ed i lmesi için 
500 galon (2000 it) suya ihtiyaç 
bulunmaktadır. Buna göre gerçek 
bi r uygulamada, belki de bunun 
yarısından daha az bir debi bile 
yangını süratle karartmaya yete
cektir! 1]. 
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B ir yangına su uygulandığ ı hal
de yanına devam ediyorsa, şu ik i 
sebebten biri mutlaka vard ır. Ya 
yanan materyale u ulaşam ıyor ve
ya uygu lanan debi yeterli değ i ld i r. 
Kri t ik De bi; oluşan bir yang ını 
söndürmek için uygulanmas ı gere
ken dakikada litre veya galon ola
rak minimum su miktarıdır. Yangı 
nı söndürmek i çin bu minimum 
değerden daha fazla debi uygulan
ma l ıd ı r. Ancak bu debi kri tik de
ğerden daha az olınayacakur. Her 
yangın için dakikada verilme i ge
reken minimum bir su mikta rı 
(Kriti k Debi) değeri vardı r, eğer bu 
debi sağ l anmaz veya aş ı lmazsa 
yangın yanına ya devam edecektir .. 

Yüksek basınçlı (600 - 800 ps ı , 
42 - 56 bar l ans bas ı nc ında) sis 
akım ı , içerisinde su damlacık ları 
nın mükemmel bir şekilde dağıldı
ğı bir yapı gösterir. Yüksek basınç
lı sis akımı genellikle dakikada 30 
galon ( 120 it) i le s ın ı rlıdır, ve daha 
yüksek kritik debilere ihtiyaç gös
teren yang ın ları söncllirınes i bek
lenmemelidir. 

1,5 inç (38 mm) lik bir hortum
dan dakikada 95 galon (380 it) su 
geçmesi daha yüksek kritik değere 
ihtiyaç gö teren bir yangın ı sön
cli.lrmeye yeterli değ i l d ir. Bu du
rumda sis lans ı ister geniş, ister dar 
si s ayarına geti rilsi n veya ister 
düzgün hüzmeli su s ı k ı l s ı n farket
nıez. Düzgün su hüzmesiyle solid 
su hüzmesi arasındaki fark bi rinci
si ayarlanabil ir sis lans ınclan üreti
l i rken, ikincisi klasik lanslarclan 
i.iretilmektydir. . . 

3. 3 . SiS TEORiSi 
ve UYGULAMASI 
Amerika B i rleşik Dev leıte rin'de 

ilk sis l ans ı 1863 y ı lında kullanı l 
maya baş lan ı l ~ığı halele 1 ?OO'den 
l 939'a kadar itfaiye Teşkılatıncla 
pülverize su (sis) kullanılmas ı ih
mal ed ilmişt i. Daha son_r~ , a~aş 
y ı llarında, bazı yangın bırımlerın
de sis Jans ları deneysel olarak tec
rlibe edilerek tekrar kullanı lmaya 
başlanmıştı r. Yangın sönd~ ı:~e9e 
en üs tün yöntemlerden b ırı s ın ın 
suyun sis halinde kullanılmas ı ge
rektiğ i aşika rdır. Suyun absorbe 
edeceği ı s ı , ı sıya maruz ka l a.n 
damla yüzeyinin büyüklüğüyle dı 
rek orantıl ıd ı r. Su birçok küçük 
damlac ıklara ayrı ld ı ğında daha bü
yük bi r su yüzeyi ıs ıya maruz kala-
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cakt.ır. Böylece ı s ı absorbsiyonu 
maksimum olacaktı r ( Suyun ergi
me ı s ı s ı 80 cal/g buharlaşma ısı s ı 
ise 540 cal/g - absorbsiyon oranı 6 
katından daha fazladı r). O halde 
belirli miktardaki su sis fonnunda 
kullan ıldığında daha fazla ı s ı ab
sorbe edecek ve onun büyük bir 
miktarı 1700 defa genleşerek ko
layca buhara dönüşecekti r. Böyle
ce, kısa sürede meydana gelen bU
yük genleşme yangın ortamından 
oksijeni sürer, yerine su buharı ge
çer ve yanmayı ileri derecede azal
tır. Bu şeki lde haha çok su buhar 
haline dönüşeceğinden suyun vere~ 
ceği hasar da az o lacaktır! l ı . 

Bu bilgiler teorik olarak doğru
dur. Fakat bu teorik yak laş ım her 
halukarda prati ğe uygu lanamaz. 
Gerçek yang ınlardaki tecrübelerde 
görUlmi.lştUr ki; teorik bilgiler sez
gi ile elde edilen bilgilerle her za
man bağdaşmamaktad ı r. Birçok 
hal lerde sis akımı solid düz akım 
kadar veya ondan da~a iyi değildir. 

Birmingham'da (Ingiltere) Joint 
Yangın A raştı rma Merkezinde ya
pı lan çeşitli deneylerde, is ve o
lid su büzmesi arasındaki potansi
yel farkı göstermek için, 1500 ftl 
(42 m') hacminde döşel i bir odada 
çıkarılan 12 yangın 100 psi'de 40 
gmp (imperial) akımlar ile söndü-

. rülmüştlir. Test sonucu düzenlenen 
Rapor; "Her iki yöntem arasında 
herhangi bir fark görü lmedi ğ i " 
şeklindedir[ 1 J. 

Buradan; böyle kUçük boyutlar
daki odaların sprey uygu lamal arı 
için tam limit bUyUklükte olduğu 
anlaşılmaktadır. Çlinki.i ayn ı deney 
raporunda; "oda boyuıları büyütlil
düğlinde, oda hacmine nazaran iç 
yüzey a l anının aza ldığı , azalan s ı
cak yüzeyle temas eden suyun bu
h a rl aş·mas ı y la odayı dolduracak 
buhar tedarikinin giderek çok daha 
zor hale geldi~i . bunun söndürme 
yöntemini tedrici olarak si le boğ
ma yerine, sol id suy la oğutma 
yöntemine kaydırılması gerektiği , 
sonuç olarak da; odanın büyüklüğü 
artarken (spreyle) söndürme veri
minde azalmanın i zah ı n ı n ancak 
bu şeki lde ifade edi lebileceği" vur
gu lanmıştır[ 1]. 

4. SUYUN KULLA~ILAMA 
YACAGl YANGfNLAR 

A S ın ıfı , katı yangınlarında en 
etkili söndürücü olarak ku llanılan 

uyun baz ı yangın l arda hangi şe
ki lde olursa olsun, kulla111 l ması el
veriş li o l mad ığı gibi, bazı hallerde 
tehlikeli dahi olabilir. Yanı cı sıvı 
ların yangınında sol id su hiçbir su
rette kullan ı l mamalıdır. Parlama 
noktas ı J 00 °F (38 °C)' ın üzerinde
ki petrol ürUnü s ıv ıların yangının
da sis hal inde pülverize su kullanı
labilir, ancak parlama noktas ı 100 
°F (38 "C)'ın alttnda bulunan ben
zin veya diğer bazı s ıv ı yangınla
rında yangının büyüklüğüne göre 
akıın debisi çok büyük olmadıkça 
kull anılmaz . M esela, dakikada 
720 it (190 gpın) debi indeki bir su 
hüzmesi 4.65 m2 (50 ft2) heplan 
yangınını söndüremez! 1,21. 

Su metalik toz ve talaş veya D 
s ını fı na giren metal yangınl arına 
kar~ı etkili değildir. Bazı materyal
ler beklenmedik bir şeki lde su ile 
reaksiyona girerler. Sodyum şid
detli bir şekilde su ile tepkimeye 
girer, Kalsiyuırı karpit yüksek de
recede yan ıcı parlay ıcı bir gaz olan 
aseti len üretir. 

Su il e tepkimeye g irdi ğ ind e 
tehli ke arzeden maddeler i sapta
mak için çok basit bi r kural vardır. 
En yayg ın tehlikeli k imyasallar !is-

. tesinde; Krom trioksid, Potasyum 
slllfid ve Sodyum sülfid d ı şında, 
ilk ismi "um" ikinci ismi ise "ide" 
(id) ile biten maddelerden sakınıl 
malıdı r. Bu kural su ile tepkimeye 
girerek ı s ı açığa ç ı karan baz esaslı 
metal oksidler ve a id esas lı ame
tal oksid leri için kul lan ıl ı r. Bu ba
zan çok ş iddetli olur. Peroksidler 
ayn ı zamanda ı sı kadar oksijen de 
aç ığa ç ı karırl ar. 

Çok şllkUr, suyun etki ! i olama
dı ğ ı yang ınl arı söndürmek için 
başka söndürücü maddeler de 
mevcuttur. Fakat ne yazı k ki, bun
lardan köpük haricindeki (toz ve 
gaz tli rU) maddeler sadece ki.içi.ik 
boyutlardaki yangınlara e lveriş li 
dirler. Tüm bu elemanlar sıras ı gel
dikçe ay rı ay rı inceleme konusu 
yapılacaktır. 

S . SONUÇ 
Çağımı zda , büyük teknolojik 

araştırmalar saye inde hergün yeni 
kimyasa l b ileşikler üret i lmekte, 
bunların çoğu yanıc ı maddelerden 
o luşmakladır. Bu gelişme ler yanın
da, yangın söndürme teknoloj isin
de de büyük atılımlar gerçekleşti
ri lmektedir. Ancak bütün bu geli~-
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melere rağmen önemini hiç kay
betmeyen bir madde var, o da su
dur. Canlı hayatın temel göstergesi 
olan su, yangın söndürme madde
leri arasında da deği şmez yerini 
korumaktadır. 

Su yangının türüne göre; solid, 
sis ve kesik su hllzme i şeklinde, 
üç değ i ş ik formda kullan ıl abilir. 
Bunlar içerisinde solid farında kul 
l anım ilk çağlardan beri bi linen bir 
yöntem olmakla beraber, çağ ımız
da ayarlanabilir sis lansların ın ge
li ştiri lmesiy le pülverije su olarak, 
yakıl yangınlarından elektri k yan
gınl arına kadar, daha yayg ın bir 
kullanım a lanına kav uşınuşwr. Bu 
i k i yön temin e l ve ri ş li o lmad ığ ı 
hallerde ise kesik su hUzrnesi uy
gulanabi lir. 

Hangi tUr akım kul lanılı r a kul
l anı l s ın , her yangın için bir krit ik 
debi değeri vard ır. Bu değer; birim 
zamanda ya ngın tarafından üreti 
len ı ı miktarın ı absorbe edebile
cek minimum su hacmidir. Yang ı 
nın söndUrli lebllmesi için tatbik 
edilen su miktarının bu değer i n 
üzerinde olmas ı şarttır. Bu sağ l a
namadığında yangın kaçırı l acak ve 
çevreye sirayet durumu meydana 
gelecekti r . 

Suyun bu üç formda da kulla
n ılmas ı e l verişl i o l mad ığı hallerde, 
bir ka rı ştırıcıda köpük konsantrele
ri yle karıştırılarak , köpük l ansıy la, 
veya köpük j eneratöründe, aspiras
yon yapıla rak daha geniş bir alan
da "köpük" şeklinde ku llanılmas ı 
mümkündür. Ti.im bu imkanlar su
yun it fa iyeciler tarafından çok iyi 
tanınmasını gerekli kılmaktad ır. 
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Orman Yangınlarının Onlenm~sinde Yasal 
Düzenlemelerin Yeri ve Onemi 

Yrd. Doç. Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOGLU 

Özet 
Bi l indiği gibi bugün orman ürünlerinin 6000 dolayında kullanım yeri vardır. Bununla beraber 

ormanların topluma sundukları ve fakat ölçülemeyen Hidrolojik, Antierezyonal, Klimatik, Toplum 
Sağ lı ğ ı , Tabiatı Koruma, Estetik, Rekreasyon, Ulusal Savunma ve Bilimsel fonk iyonları da 
mevcuttur. Ormanların çok yönlü olan bufonksiyonlarını yerine getiribilmesi için canlı ve cansız 
fak~~rlerin oluşturduğu zararlardan korunma ı gerekmektedir. 

Ulkemizin içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında ormanlarım ı zda ormanyangmları 
şonucunda meydana gelen zarar ve kay ı plar küçümsenmeyecek düzeydedir. Orman Genel Müdürlüğü 
1 tatistiklerine göre, Ulkemizde 1937-1996 yıllarını içerendönemde toplam 60227 adet orman yangını 
çıkmış ve l.462.744 hektar ormanlık alan yanm ıştır. 

Türkiye'de ormancılık politikalarının genel çerçevesi anayasal ve yasal düzenlemelerle ortaya 
konulmuş bulunmaktadır. Bu i~~barla 1982 tarihli Anayasamız, 6831 sayılı orman Kanunu ve 285 
say ılı Orman Yangınlarının ünlenme i ve Söndürülme inde Uygulama Esa lan Tebliğ i ' nde 
ormanların yangından korunmasına ilişkin yasal önlemleri görmek mümkündür. 

Türkiye'de sözkonusu yasal düzenlemelerle orman l arın yangından korunmasında koruyucu, 
önleyici ve yangınl arı n söndürülmesi esnasında ne gibi önlemlerin alınmas ı gerektiği belirtilmiştir. 
Anayasa ve yasalarda mevcut önlemlere uymayanlar gerek yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu 
ve gerekse T.C.K. hükümleri uyarınca cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. Ayrıca Anaya amız 
169. madde ile orman yangınları konusuna özel bir önem vermiş olup, bu amaçla işlenen suç ları n 
genel ve özel af kapsamı dışında tutulma ını öngörmüştür. 

~·GİRİŞ ! arının s ürekli li ğ ini 
lçinde yaşad ı ğ ımı z dünya 2 1. tehi ikeye sokan en 

yüzy ıl a girerken, çağdaş ormancılı- önemli etkenlerden bi -
ğın amac ı orman ların devamlılığını ridir:. (KÜÇÜKOSMA-
sağlayarak, optiına l yararlanmayı NOGLU, 1994) 
temin etmektir. Orman Genel Mü-

İnsanoğlunun her geçen gün ar- dü rlüğü İs tatistikl erine 
tan çeşitli ihtiyaçla rın ı karş tlamada, göre, Türkiye'de 1937-
doğal kaynaklardan biri olan orma- 1936 y ıll ar ı aras ında 
na büyük görev ler düşmektedir. Bi- toplam 60227 adet or-
l indiği üzere bugün orman ürünleri- ınan yangını çıkmış ve 
nin 6000 dolayında ku llanım yeri 1462744 hektar orman-
vardır. Bunun yanında ormanların hk alan yanmıştır. 
milli ekonomiye sağladığı ve fakat Orman Yangınları 
ölçülemeyen toprakların korunma- çok önemli tahrip fak-
s ı , su rejiminin düzenlenmesi, ik- törU olduğu içindir ki bugUne kadar 
liın , halk sağ lığ ı , turi zm, rekreas- yürlirlüğe konulan ormancılık mev-
yon vb. fonksiyon l arı vardı.r. Orma- zuatımız, konuyu önemiyle orantı l ı 
11111 çok çeş itli maddi ve manevi bir şekilde ele almış ve geek or-
yararları yerine getirebi lmesi onun man ya ngınlarını önleme, gerekse 
biyotik ve abiyoıik etkenlerin oluş- yangınlarla savaş konu larında bir-
turduğu zararlardan korunmasına ta.kım hükümlere yer vermi ş tir. 
bağl ı dır. Ormana zarar veren bu et- (ÖZpô MEZ ve BAŞ, 1988). 
kenler arasında daima önemli bir Ülkemiz ormanlarının yangın-
yer tutan yangın , geçmiş te olduğu dan korunmasına i li şkin yasal dü-
gibi günümllzde de Tü rkiye orman- zenlemeler hem Osmanlı lmpara-
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torluğu hem de Cumhuriyet döne
m inde çıkarılan yasalarda yer al
mıştır. Yapı lan bu ça lışmalar sonu
cunda oı111 an lann tahribinde etkili 
olan biyotik ve abiyotik faktö rlerin 
zararları ortadan kaldırılmaya ça lı
şılmıştır. Bu faktörler arasında or
man yangın l arı önemli bir yer tut
maktad ı r. Yürürlükte olan Anaya
sam ız ve 18.2. 1937 tarih ve 3 11 6 
sayı lı Orman Kanunu, 24.3. 1950 
tarih 5653 sayılı Orman Kanunu, 
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8.9. 1956 tarih 683 1 sayılı Orman 
Kanunu i le 23.9.1 983 tarih 2896, 
22.5.1 987 tarih 3373 ve 4.7 . 1995 
tarih 4 11 4 sayıl ı yasayla yapılan 
değişiklikler esas alınmak suretiyle 
orman yangınlarıyla ilgili önlemler 
Uzerinde duru lmuştur. Ayrıca dün
yanın bazı ülkelerinde orman yan
gınları hakkındaki yasal düzenle
meler açık l anmak sureti yle ülke
mizdeki mevcut durumu.!! k~rş ılaş
tırılması yap ılmışt ı r. (KUÇUKOS
MA OGLU, 1994) .. .. . 

2. ANAYASA HUKUMLERI 
VE ORMAN KORUMA 

1982 tarihli Anayasam ız orman
l a rın korunmasına özel bir önem 
vermiştir. Anayasanın 169. madde
si "Ormanlarım ı z ı n Korunmas ı " 
konusunda aşağıda bel irtilen hü· 
kümleri getirmiştir: 

"Devlet, ormanların korunmas ı 
ve sahaların ı n geniş letilm es i için 
gerek li kanun ları koyar ve tedbirle
ri alır. Yanan ornıanl arın yerinde 
yeni orman yetişt i ri lir, bu yerlerde 
başka çeş it tarım ve hayvanc ıl.ı k 
yapı l amaz. BUtiln ormanların göze
timi Devlete aittir. 

Dev let ormanlarının mülkiyeti 
devrolunınaz. Devlet ormanla rı ka
nuna göre, Devletçe yönetil ir ve iş
leti lir. Bu ormanlar zaman aşamı ile 
mülk edinilemez ve kamu yararı dı
şında irti fak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek 
hiçbi r faaliyet ve eyleme müsaade 
edi l emeı. Orman l arın tahrip edi l
mesine yol açan siyasi propaganda 
yap ılamaz; münhas ıran orman suç
l arı için genel ve özel af çıkarıla
maz. Ormanları yakmak, ormanı 
yok etmek veya daraltmak amacıy-

-

. '"'rr~-- .. -~ 
( .- ·,ı , 1 • , 

.... ! 1 ' -.____--=ORMAN 
l a i ş l en en 
suçlar genel 
ve öze l af 
kap s amına 
al ınamaz." 
Görüldü ğü 
üzere, ana
yasamız. or
man yangın

ların ı konu-
l suna da özel 

ol arak eğ il 
m iş ve or
ın anl a rımı 
z ı n ya ng ın 

n ede ni y l e 
küçll lmes ini 

önlemek için hi.ikünıler koymuşı1ır. 
Aynca orman yangınlarının çıkma
s ı nı önley ici ve caydırıc ı özelliğ i 
olan " Ormanları yakmak ......... 
amac ı y la iş lenen suçlar genel ve 
özel af kapsamına alınamaz" hü~
mUnü get irmi şt ir (ÇANAKÇIOG
LU, 1990). 

Bütün bu açı klama lardan an laşı
l acağ ı üzere yürürltlkte olan Ana
yasamız ormanlarının korunmasına 
öze l bir önem vermi ş olup, bu 
amaçla iş lenen bazı s uç l arın genel 
ve özel af kapsamı dışında tutulma
sı nı emre.\miş t ir. 

3. TURKIYE'DE O RMA N 
YANGINLARINA İLİŞKİN YA

AL ONLEMLE.R 
Cumhuriyet döneminde orman

lar ile ilgil i olmak üzere ç ı ka rılan 
ilk yasa 1937 tarihl i 311 6 say ı lı 
"Orman Kanunu" dur. Bu kanunun 
88. i le 94. maddeleri orman yan
gınla rı ile ilgili hükümleri ihtiva et
mektedir. Yine aynı kanunun 115 
ve 11 6. maddeleri de' cezai hüküm-

bazı maddeler eklenmesine dair ka
nun" ile değişti rilmişti r. 

Bundan sonra 1956 tarih ve 
683 I sayılı "Orman Kanunu" ııun 
68-76. maddeleri orman yangınla
rıy la i lgili önlemleri ve 104- 107. 
maddeleri ise orman yangınlarına 
ait cezai hükümleri içermektedir. 
Ayrıca bu kanunun 3 11 6 ve 5653 
say ılı kanunl arı d ~. uxgu lamadan 
ka ld ı rılmı ş tır (KU ÇUKOSM A
NOÔLU, 1994). 

Halen yürürlükte olan 683 1 sa
yılı Orman Kanunun 4.7 .1995 tarih 
ve 4 114 sayılı yasayla yapılan en 
son değ işiklikleri ile bu kanuna da· 
yal ı olarak çıkarılmış bu l unaı:ı. 1976 
tarihl i Orman Yangınlarının Onlen
mesi ve Söndürülmesinde Görevli
lerin Görecek leri tş ler Hakkınd a 
Y önetmel ik ve 285 sayılı Orman 
Yangın l arının Önlenmesi ve Sön
dürülmes inde ·uygulama Esas l arı 
tebliğine göre orman yangınlarına 
i l i şkin yangın çıkmas ını önleyici , 
yangın çıkt ı ktan sonra ve yangın 
söndürüldükten sonraki önlemleri 
aşağıdaki şekilde özetlemek müm
kilndUr. Ancak 683 1 sayılı Orman 
Kanununda yap ıl an değ i ş i kl i k ve 
yeni düzenleme ile orman ların za
rar görmes ine neden olacak suçlar 
ve cezalar aynı kanun için cezalar 
ağ ı rlaştınlmış, suç işleyenlere para 
cezas ı yanında ağ ı r hapis, ömür bo
yu hapis ve ölüm cezal arı getiri l
miştir. 

Yangın Çıkmas ını Önleyici Ön
lemler 

Bu önlemler, yangın çıkmadan 
önce alman ve söndürme faaliyetle
rinde yararlı olacak önlemlerdir. 

(1) 683 1 say ı lı Kanunun 75 . 
1 er i kap ar . .-.--------=-,-,==,,,,.,....,.-~~------ı 
3 11 6say ıl ı 
Orman K a
nunun or
man yangın
lan yle ilgili 
88., 115. ve 
11 6. madde
ler i 1950 ta· 
r ih ve 5653 
say ıl ı "Or
man K anu
nun " ba z ı 
maddeleri 
nin değiş ti 
r ilmesine ve 
bu kanuna 
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maddesi , orman idaresi yangınla rı 
önlemek maksad ıy le anc'tık beş yıl 
da tahakkuk ettir ilecek bir plan ve 
program dahi linde yangın emniyet 
yo l l arı ve yangın kule ve kulllbelcri 
yapmak ve bunları idare merkezle
rine telli ve telsiz telefonla bağla
makla mükellef o l duğu gibi yangın 
tehlikesinin fazla o l duğu mıntıka
larda yang ın mevsimine münhası r 
olmak üzere lüzum gördüğü yerler
de ve yeter miktarda yangı n sön
dürme alet ve ma lzemesini havi 
motorlu vasıtalarl a teçhiz ve takvi
ye edi lmiş yangı n ek ipleri bulundu
rur. 

(2) Yine Kanunun 76. maddesi 
gereğince; 

a) Devlet Ormanlarında, Orman 
idaresince belirlenen konak yer le
rinde başka yerlerde gecelemek, 

b) Ormanlarda izin ver ilen ve 
ocak yeri ol arak belirlenen yerler 
dışında ateş yakmak veya i zin veri
len yerlerde yakılan a teş i söndür
meden mahalli terketmek, 

c) Ormanlara sönmemiş si gara 

veya yang ına do
l ay lı o lara k yo l 
açabi lecek madde 
atmak, 
d ) O rmanlara 4 
km mesafede veya 
bu Kanunun 
3 1 ' nci ve 32'nc i 
maddeleri kapsa 
mına giren köyler 
hudutl a rı i çi nde 
an ız veya benzeri 
bitk i örtil sU yak
mak, yasaktır. 
Adı geçen madde
nin (a ) bend inde 
belirtilen fiili i ş le
yenler 1 milyon l i
ra para cezas ı ile, 
(b) ve (c) bendle
rindc beli rt ilen fi
illeri i ş l eyenler 1 
yıldan aşağı olma
m ak üzere hap is 
ve 10 mi lyon lira
dan 50 milyon li
raya kadar a ğır 
para cezası i le, (d) 
bendinde bel irti 
len fiili i ş l eyen ler 
1 yıldan aşağ ı ol
mamak üzere ha
pis ve 50 mi l yon 

liradan 300 milyon l iraya kadar 
ağ ır para eczas ı i le ceza land ırılı r 
(683 1, Md. 110). 

(3) 683 1 sayılı Orman Yasasını n 
74. maddesinde orman idares inin 
göstcrecegi lüzum üzerine mahalle
ri nin en büyük mülkiye amirleri , 
kuraklık veya yangın olup da henüz 
söndürülmüş fakat sirayet ih ı i va l lc
ri tamamen bertaraf cdi lmcmis ol
mak gib i fev kalade duruml arda 
muayyen bir müddet için ormanlara 
girmeyi men ve oralardaki her türlü 
i ş l e ri n tat ilini enı redebi l irl e r. Bu 
hüküm gereğince veriJen emirlere 
ve gösterilen tedbirlere uymayan
lar, 5000 liradan 200.000 liraya ka
dar hafif para cezas ı ile ceza landırı 
lır (683 1, Md. 107). 

Diğer taraftan, orman ların için
den geçen her türlü demiryolu araç
l arının ve güzergahta görevli per o
nelin orman yangınına neden olma
maları iç in D ev let Dcm iryoll a rı 
ldares i gerekli tedb irleri almakla 
yükümlü kılınmış tır. (Yönetmelik, 
M d. 29). 
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Ayrıca yangın söndürme p l anını 

uygulamak ve gerektiğinde yangın
la ilgili d iğer tedbirleri almak ama
c ıy la illerde Valinin veya muavini
nin başkan l ığı altında, Oıman Böl
ge M üdürü, Emniyet M üdUrtl, Jan
darma Komuıanından; i lçelerde ise 
kaympkamın başkanlığı altında Or
man 1.ş l etme Müdürü veya Orman 
İş letme Şefi , Emniyet amiri ve Jan
darm a komutanından o luşan "Or
man Yangınları i le Mücadele Ko
misyonu" k urulmas ı öngöri.ilınüştür 
(Yönetmelik, M d. 32). 

Yangın Çıktı ktan Sonraki Ön
lemler 

(4) 683 1 say ılı ya anın 68. mad
desi , ormanların içinde veya yak ı 
nında ateş ve yangın beli rti si gö
renler bunu derhal oıman idaresine 
veya en yaktn muhtarlığa, j andar
ma dairelerine veya mülkiye amir
lerine haber veımeye mecburdular. 
Bu zorunluğa uymayanlar için bir 
aydan a ltı aya kadar hapis eczas ı ile 
ecza l andın imaları öngörü l mi.l ştür. 
(683 1, Md.104) 

(5) Yine aynı yasan ın 72. 
maddesi ile orman yangın ları için 
çekilen bilumum temgrafları telg
rafhane ve dem iryo lu i stasyon 
memurların ııı derhal çekmesi ve 
telgrafı alan ınemurlann da bunu 
hemen maha line göndermeleri 
nıecburiyeri getirilm iştir. Bu hükme 
aykırı harekel edenlerin T.C.K 'nun 
230 maddesinin 2. fı krası gereğin
ce(üç aydan üç yı la kadar hapi ce
zasıy la birl ikte sürekli veya geçici 
olarak memuriyetten mahrumiyet 
cezas ıd ı r) ceza l andı rı lacakla rı be
li rtilmiştir(683 I , Md 106) 

(6) Adı geçen k anunun 69. 
maddesine göre, Orman yangınl a
rında yangına civar köy ve kasaba
l arın 18 yaş ını bi t irip 50 yaş ını 
doldurmamış bülün erkek nüfusu 
beraberinde mevcut ba lta kürek, 
kazma , destere gibi yangın sön
dürmeye yarayacak aletleriyle yan
g ın yerine gitmeye ve yang ın ı 
söndliımcyc mecburdurlar. 

Bu maddeye göre ormanlarda 
vukua gelecek yangınları söndür
mek için yetkil i memurlar ve or
m an ı eş kil a t ı tarafı ndan yangın 
mahall ine gitmeleıi emir o l unması 
na veya mahalli mutecl vas ıtalarl a 
ilan edi lmesi ne rağmen orman yan
gınını söndürmeye gitmekten imli-
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na edenler veya gidipte çalı şma
yanlar ve verilen i ş i yapmayanlar 
hakkında mahallin en bliyllk mülki 
amiri tarafından beş milyon lira pa
ra ceza ı uygulanır. Bu miktar Ba
kanlar kurulunca liç misline kadar 
arttı rılabilir(683 1 , 4.7.1995 tarih ve 
41 14 ayılı yasa ile deği şik) 

Ayn ı şekilde Vali , Kaymakam, 
nahiye müdürü ve köy muhtarları 
ve civarındaki asker ve jandarma 
birlik kumandaları , bölgedeki or
mctn bölge müdürü ve onun lüzum 
göstereceğ i orman memurları yan
gın mahaline yardımcı gönderme
yi ve bizzat gitmeye mecburdurlar ( 
683 1, Md. 69 ) Bu maddede yazılı 
memurlarla orman ıeşkilatında va
z ifel i ol anlardan yang ın yerine 
ya rd ı m göndermeyenlerl e alaka 
göstermeyenler T.C. K'nun 230/2 
fıkras ı gereğince cezalandırılacak
ları bildirilmiştir ( 6831 , Md. 105) 

Yine aynı maddeye göre, yan
gın söndürü lmes inde ça lı şanl arın 
bu yüzden hasara uğrayan zati eşya 
ve teçhizatını Devlet orman larında 
idaresi, diğer ormanlarda a lakalı la
n tazmine mecburdurlar. 

Ayrıca, 69. maddeye göre, yan
gının söndürülmesi için yangın ye
rine gideceklerin görevlerini nas ıl 
yapacakları hakkında bir yönetme-
1 ik haz ı rlanmas ı öngörülmüştür. Bu 
hükme göre hazırlanıp yürürlli ğc 
konan yönetmeliğe göre, yangın 
çıktığında hangi köy ve kasaba yi.i
ki.imli.ilerinin hangi ormanda yan
gın söndürmeye kaı ılacakları, or
man idare ince hazı rlanacak ve Va
lilikçe onaylanacak bir planda be
lirtilecektir (Yönetmelik, Md. 11). 

(7) Söz konusu yasas ının 70 
maddesine göre, ormanlarda yangın 
söndi.irülmesi için gideceklerin mu
ayyen tari fel i vasıta ile hareket et
tikleri taktirde g idiş ve döni.iş i.icret
leri orman idaresi tarafından ödene
ceğ i gibi müstacel (acele) zaman
larda selahiyetli memurların göre
cek leri lüzum üzerine bunlar kam
yon, araba gibi diğer vasıtalarla da 
götürülüp getiri lebilirler. Bunların 
ücreti de orman idares i tarafından 
ödenir. Bunlara söndürme işinde 
çalı ştıkları müddetçe Devlet or
manlarında orman idaresi, diğer or
manlarda alakalılar tarafından para
s ı z ekmek, katık ve sigara verilece
ği kabul edilmiş tir. 

___ ORMAN 

(8) 6831 s ay ı l ı yas anın 
23.9.1983 tarih ve 2896 say ılı yasa 
i le değişik 71. maddesine göre, ge
nel hUkümlere göre tazminat tale
biyle mahkemeye müracaat hakları 
mahfuz kalmak üzere, yangın sön
di.irülürken sakatlananlara sakatlık 
derece ine göre orman idaresince, 
olay rarihindeki Devlet memurunun 
birinci derece ·on kademe brüt ay
lığ ı miktarına kadar, ölenlerin ise 
kanuni mirasçılarına bu miktarın üç 
misli para, tazminat olarak verilir. 
Devlet memuru olup da sakatlanan 
veya ölenler hakk ı nda genel lıü
ki.im ler tatb ik olunur. /\yrı ca bu 
memurlar birinci fıkra hi.ikmlinden 
yararl anırl ar. Bununla birlikte yara
l amın ve hastalananların hastanele
re nakli ve tedavi masraflarının da 
oııııan idare ·i tarafından ödenmesi
ni , Dev let ve kamu k uruluş larına 
ait hastanelerde para ız ıedav i edil
melerini hükme bağ lamıştır. 

(9) Yine 683 1 say ı lı yasanın 73. 
maddesine göre, mahal l i hlikümetin 
veya orman memurların ı n sevk ka
ğ ıdı Uzerine istasyon memurla rı 
yang ını söndürmek üzere gidecek 
o l anları asker tarifesiy le ve mahsu
bu bilahare yapılmak üzere yangına 
civar olan mahalde indirmek şartiy
le yolcu veya marşandiz katariyle 
ve mi.lmki.in olan yerlerde özel ka
tarla götliri.ip getirmekle yi.ikümlü 
kıl ı nm ıştır. Bu hiikme aykırı hare
ket edenlerin T.C.K.'nun 230/2 fı k
rasına göre ceza görecekleri ifade 
edi lmiştir (683 1, Mel. 106). 
.. Yangın SöndUrüldiikten Sonraki 
ünlemler 

(10) Yang ın ı n söndi.iri.i l nıesin 
dcn sonra Cumhuriyet savc ı s ı ge
l inceye kadar yangın yerindeki or
man amiri orman yangınına ili şkin 
ol ay ın tahkikine el koymak ve ha
sar derecesini de tc pit etmekle gö
revli kılınmıştır. (Yönetmelik, Md. 
33). 

(11) Tedbirsizlik ve dikkatsizlik 
ile orman yangın ına sebebiyet ve
renler 2 y ı l dan 5 y ıla kadar hapi s 
ve 200 milyon liradan 500 milyon 
liraya kadar ağır para cezası ile ce
za landırı l ır. Orman alanında yangın 
sonucu has ıl olan zarar fahiş ise, 
mahkeme suça mahsus cezayı yarı
sına kadar arttırır. Hafif ise yarası
na ve eğer pek hafif i e üçte birine 
kadar eksi l tir. Yangın , bir şahs ı n 
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bay~tını tehlikeye koynıu~ olduğu 
taktırdc ceza dörtte bir oranında 
ölüm meydana gelmi ş ise ayrıc~ 
yarı nisbetinde arttırılı r; kasden or
man yakanlar, 10 yıldan 15 yı la ka
dar ağır hapis ve 500 milyon lira
dan 1 milyar liraya kadar ağır para 
cezas ına mahkum edilir. Bu fıkra
daki suçun i ş lenmes i nedeniyle ya
nan orman alanı 3 hektardan fazla 
olduğu taktirde verileee~.ceza ayrı 
ca bir kat daha arttınlu'. Olüm mey
dana gelirse mi.iebbet ağır hapis ce
zas ına hükmedilir ve terör amacı 
i le bir örgüte mensup ki şi veya ki
ş i !erce Dev let ormanl arın ı yakan
lar, 24 y ıldan 30 yıl a kadar ağır ha
pi , 5 milyar liradan 10 mi lyar lira
ya kadar ağ ır para cezasına mah
kum edi l ir. Yanan orman a l anı bir 
hektardan fazla o lduğu veya bir 
şahsın hayatını tehlikeye koyduğu 
taktirde müebbet ağ ı r hapis ceza ı
na hlikmedilir. Yangın sebebiy le 
öllim meydana gelirse, fiili i ş leyen 
veya i ş leyenlere öHim cezas ı veri 
lir. Terör amacı ile bu suçu işleyen
ler hakkındaki davalara 2845 sayılı 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuru l u ş ve Ya rg ıl ama Usull eri 
Hak kınd ak i Kanunu ge reğ ince 
Devlet Güvenlik Mahkemelerince 
bak ılır (683 1, Md. 11 O, 4.7.1995 
tarih ve 4 114 sayı lı yasa ile değ i 
şik). 

( 12) Diğer taraftan 683 J sayılı 
Yasanın 11 2 . maddesi gereğince, 
meydana gelen zarar için talep ha
linde suçlunun tazminat ödemesine 
hükmolunacağı ve y ine aynı kanu
nun 114 . maddesine göre de yak ı 
lan alanlar için tazminattan başka 
ay rıca ağaç cinsine göre cari yı l 
içindeki mahall i birim alan ağaç
landırma gideri esas tuLUlarak suç
lunun ağaçlandırma mas rafl arını 
ödemesine de hükmolunacağı ka
bu I edilmi şt ir. (ÔZDÔ MEZ ve 
BAŞ, 1988). 

Yukarıdaki açıklamalardan da 
anlaş ıl acağ ı i.i zere, i.i lkemizde or
manları tahrip eden faktörlerin ba
şında gelen yangınların gerek ç ık
mas ı na engel olunması , gerekse 
ç ı ktı kt an sonra büyük boyutlara 
ulaşmadan öndüri.ilmesi ile ilgil i 
olarak ormancı lık mevzuatımı zda 
gerçekten esas l ı tedbirler bulun
maktad ır. Orman Yangın larının ön
lenmes i ve zararlarının azaltılmas ı-



na ilişkin yasal tedbirler bakımın
dan Türki ye birçok ülke i le aynı 
düzeyde ve hatta bazı larından daha 
da ileri durumdadır. Ormancılık la 
ilgili mevzuatımızda , orman yan
gınla rı konusunda etkin tedbirlere 
yer veri lmiş olmakla beraber, bu 
tedbirlerin tam olarak uygulamaya 
konulduğunu söy lemek henüz 
mümkün değildi r. Bu itibarla, or
ınanlannuzın varlığını tehdit eden 
ve her yıl önemli bir bölümünün 
yok olmasına neden olan orman 
yangınlarının ç ı kmasın a engel 
olunmas ı ve meydana gelenlerin de 
bUyUk boyutlara u l aşmadan k ısa 
zamanda söndürülmeleri bakımın
dan, ormancılık mevzuatımızda yer 
alan tedbi rlerin eksiksiz olarak uy
gu l anması gerekmektedir. (ÇA
NAKÇ!OGLU, ) 990). . 

4- BAZI ULKELERDEKI 
CEZALAR VE YASAL UYGU
LAMALAR 

Gerek TUrkiye'de gerekse dün
yanın çeş itli lllkelerinde orman 
yangı nlarının önlenmesi amacıy la 
konulan kural ve kı s ı tlama lara uy
mayanlara ve ayrıca çeşit l i neden
lerle yangınlara sebebiyet verenlere 
cezalar uygulanmaktadır. (KÜÇÜ
KOSMANOGLU, 1.994) . . 

Ş,- SONUÇ VE ONERILER 
ü lkemiz ormanlarının yangında 

korunmasında koruyucu, önleyic i 
ve yangınların söndürülmesi konu
l arında alınan önlemlerde her ke
simden insanımızın eğitilm iş olma
s ı son derece önemlidir. Bu konuda 
gerek ha l kı n eğitim , gerekse yan
gınla savaşan personel in eğitim i , 
günümüz teknolojik geli şmelerine 
uygun olarak yapılmalıdır. A ncak 
ülkemizin genel olarak eğitim dü
zey ini gözönüne a l dığ ımızda or-

manların yangından korunmasında 
yasal düzenlemelere gereksinim ol
duğu aç ıkça görülmektedir.. Daha 
önce de ifade edildiği üzere, [)k Or
man Kanununda ve halen uygulan
makta olan Orman Kanununda or
man yangınları i le i lg ili bj,r~<?,k 
maddelere yıır verilmiştir (KUÇU
KOSMANOGLU, 1994). 

Ormanlarımızda yangın tehlike
sinin önlenmesi aç ı sından yürür
lükte olan yasal düzenlemeler i le 
bu konudakj sonuç ve öneri ler aşa
ğ ıda maddeler ~ali.ı:ıde açıklanmı_ş
tır (BAŞ ve KUÇUKOSMA OG
LU, 1993). 

(1) Ormanların yangından ko
runmasında yürürlük tek i kanuni 
önlemlere tam anlamıyla uyulmalı 
ve bunlarda ormanlarım ızın sürek
lili ğini tehlikeye sokacak değişik
likler Yl:\pılınamalıd ı r. 

(2) U lkemiz ormanlarının ko
runmasında ve özellikle orm an 
yangınların ın önlenme. inde insan
ornıan il işk ilerine gereken önem 
verilmek suretiyle yapıl acak düzen
lemeler ülke ormancılığı ve orman
larının aleyhine olmamalıd ı r. 

(3) Ormancılıkla ilgi li yasal dü
zenlemelerde gerek A nayasa, ge
rekse Yasalarda orman yangınları 
ile i lgili hükümlere yer verilmiş , 
ancak bu hükümler tam olarak uy
gulanamadtğı gibi zaman zaman da 
uygulamadan kaldırılmıştır. 

Örneğin ; Yurdumuz ormanların
da yangınların gözetilmesi ve mer
keze duyurulmasında bi.iyi.ik yararı 
olan yangın kule ve kulübeleri ile 
gerek yangınların önlenmesinde, 
gerekse söndürülmes inde bliyük 
öneme sahip olan yangın emniyet 
yo l ve şeritl erinin p l an laması ta
mçıml anmı ş, fakat yap ı lan plan 

doğrultusunda te
·isler bitiri lmemiş
tir. 
(4) Diğer yandan, 
yasa l zorunluluğa 
rağmen yang ınl a
rın söndUrll l rnesin
de çal ışan mükel
lefl er, çoğu kez 
yang ı na gitmemek 
için her türlü çare
ye başv urm akta, 
yangın mıntıkasına 
gitseler bi le, isteni
len düzeyde verim-
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li oldukların ı söylemek güçtür. Bu 
nedenle, orm an yangınla rı ile mü
cadelede sürekli eği tilen yangın iş
çilerinden yararlanmak daha isabet-
1 i olacakt ır. Orman idaresinin bu 
konuya eğilmeler, özellikle ilk mü
dahale ve hazır kuvvet ekiplerini 
devamlı hizmet veren ekipler hali
ne dönüştllrınesi faydalı olacaktır. 
Böylece, bu personelden yangın se
zonu dışında diğer ormancılık faali
yetlerinde de yararlanmak söz ko
nusu olacaktır. 

(S) Gerek Anaya a ve gerekse 
Yasalardaki ön lemlere tam anla
mıyla uymak, hem halkın ceza gör
memesine ve hem de ülkemiz or
manla rının yang ınd an daha iy i bir 
şeki lde korunmas ı na hizmet ede
cektir. 
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YANGINLA SAVAŞ STRATEJiSi 
Doç. Dr. M. M~hittin SOGUKOGLV. 
Yıldız Teknik Universitesi Öğretim Uyesi 

ı. GİRİŞ 
Yangın Söndürme Taktikleri , Genel 

Stratejik Plan ve Yangınl a Savaş Strate
jisi; Amirinden rütbesiz neferine kadar 
Lllm itfaiyecilerin takiP. etmesi gereken 
kurallar manzumesidir. Jıfai hizmetlerde
ki başarı bu kuralların bilinçli bir şekilde 
uygulanmasına bağl ıdır. Her yangının 
birbirinden farklı yönleri olmakla bera
ber, tüm yangınlarda uygulanması gere
ken bir takım kurall arın da bulunduğu ve 
bu kurall arın bu i şi meslek edinenler ta
ra fından bilinmesinin gerekli olduğu 
unutulmama! ıdır. İt fa i yeciler çeşitli eği
tim !erle bilgi lerini arıtırmak yanında , 
yangın l a ra bizzat katıl arak edindikleri 
tecrübelerle profesyonel olurlar. Bir itfai
yecinin profesyonellik derecesi ise; işi
nin t~knik konu l arına vukufiyetine bağlı
dır. itfai yeciler her zaman her LUrJU yan
gına karşı hazırl ıklı olmalıdırlar. Zira ne 
zaman ve nasıl bir yııngı nla karşılaşılaca
ğını tahmin etmek imkans ızdır. Çok basit 
bir yardım çağrı s ından, kontrolden çık
mış alevlerle ümitsizce savaşmaya kadar 
değişik ihbarlar gelebilir[ 1 ). 

En küçük yangından en bilyUğüne 
kadar, mutlaka bir Yangın Amiri 9lmalı
d ı r. Bu Amir (Ekip Amirinden itfai ye 
MUdlirüne kadar rütbeli tüm itfaiyeciler
den olabilir) yangın yerinde emirleri ve
ren kişidir ve birlikte çal ıştığı elemanla
rın ve verdiği kararların sorumluluğunu 
taşıyan bir kiş i olmalıdır. Küçük bir baca 
yangınına giden tek araçlı bir ekip veya 
büyük bir operasyonu yürüten bir kaç ta
kımdan oluşan bir itfaiye al ayı da olsa 
bütUn ekipm andan ve personelden so
rumlu olan kiş i Yungın Yeri Amiridir[2]. 

Yangının bUytıklliğii ne olursa ols~n 
itfaiyeciler büyük sorumluluk taş ır lar. lt
faiye Amiri en tehl ikeli iş dalında görev 
yapan elemanların güvenliğinden ve bii
tUn ekipmandan sorumludur. Bu ekip
man acil durum servisleri içinde en özel
likli ve komplike olanlarıdır. Amir aynı 
zamanda yangı n sıras ında tehlikeye ma
ruz kalan insan ların hayatı nda_n ve mal 
güvenliği nden de sorumludur. itfaiyenin 
yaptığı görev; olu p-bitmi ş bir acil du
rumla deği l , hali-hazır karşı karş ıya bu
lunulan acil durumla savaşmaktır. itfaiye 
Amiri önemli kararlar vermek durnıııun
dadır. Bunlar; zamana karş ı verilen ku
rarlar, stres alt ında verilen kararlar, kar
gaşa içinde verilen kararlard ı r. Bütün bu 

kararlar doğrn ve çabuk değiştirilebile
cek durumda olmalıdır. Çünkü yangın 
çok hızlı bir şeki lde yön değ işt irebilir. 

Bu koşullar altında elde edilen başarı 
tamamen bilgi ve becerilere, yani savaş 
stratejilerine bağl ıdır. Yangınl a Savaş 
Stratejisi; insan gücü, ekipman ve teçhi
zat kullanarak, itfaiye Amirinin emirleri 
doğrultusunda insan hayatı kurtarmak ve 
yangın1 kontrol altına almaktan ibarettir. 
Yangın stratejisinin amaçları üç şekilde 
tanımlan ır. istemli bir plan uygula· 
mak, yangın çalışmalarını bölümlere 
ayırmak ve bu bölümleri mantık ku
ralları içerisinde sıraya koymaktır . 
Yangınl a Savaş Stratej ileri her itfaiye 
elemanın ı ilgilendiren bir konudur. Ve 
her itfaiye eleman ı yangınla savaş strate
jileri doğrultusunda görevini iyi öğrene
rek, işini başarılı bir şekilde yapmak du
rumundadır. Yangınla Savaş stratejilerini 
anlayabi lmek ve prensipleri ni doğru uy
gulayabilmek için, önce yangın yerinde 
sevk ve organiza yonun bilinmesi ve bu 
organi za yonda herkesin ilzerine düşen 
görevi yerine getirmesi gerekir. Bu saye
de küçük bir yangının gelişip bi.iyi.ik ka
yıplar vermesine engel o,lunur[l,3]. 

2 . YANGIN YERiNDE SEVK ve 
ORGANİZA YON 

Başarı l ı bir müdahale için yangın ye
rinde iyi bir S.evk ve Organizasyon yapıl
ması gerikir. iyi bir sevk ve organizasyo
mın da beş ana kaidesi vardır. Bunlar: 

1. Yangın yerinde tüm sorumluluğu 
üs lenm iş bir kiş i olmal ıdır. Her yangının 
bir amiri vard ır. Buna "Yangın AmirP', 
"Olay Yeri Amiri" veya kı saca "Şer' 
denir. Bu kişi olay yerine gelen ilk ekip 
Amiri, Grup Amiri veya birkaç tak ımın 
i şti rak etpği yangınlarda, mi.idahaleden 
soruml.u itfaiye Müdür yardımcısı veya 
bizzat ltfaiye MUdürli olabilir[2]. Yangın 
Amiri olay yerine geldiğinde btltün ge
lişmeler O'na aktarıldıktan sonra komuta 
ona devredilir. Dahu önceki amirler yar
dımcı konuma gelirler. 

2. Yangın Amiri duruma hakim ola
bi l eceği bir yere yerleşmelid ir. Bu yer 
ça lışmaların en yoğun yapı ldığ ı veya 
olaylara hakim bir yer olmalıdır. Amir 
çalışmaları bu yerden yönetmeli ve bilgi
leri toplayıp karar ve komutlan burada 
vermelidir. Oi.iyUk yang111larda yardımcı 
amirler atamak gerekebilir. Yang111 Ami
ri ' nin karargahı binanın önünde veya 
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cadde i.izerinde olmalıdır. Eğer ikinci bir 
amir varsa, o da binanın arka tarafında 
bulunmalıdır. Diğer yardımcı amirler de 
alevlerle savaşma noktala rı ve bina içi 
söndtırme çalışmalarının başında olmalı
dırlar. 

3. İyi bir haberleşme sistemi kurul
ma! tdır. Haberleşmede; telsizler, haberci
ler veya yardımcı amirlerin bizzat komu
ta merkezine gelip bilgi vermeleri şeklin
de bir istem kullanılabil ir. Ancak mutla
ka iyi bir haberleşme ağı oluşturulmalı
dır. Eğer yard ımcı amirlerle yangın amiri 
ara ında bilgi akışı sağlanamıyorsa, bir 
k işinin organizasyondan sorumlu olması 
hiç bir işe yaramaz. 

4 . Yardıma gelen ekiplere durum 
hakkında bilgi verilmelidir. Çoğu zaman 
kendi bölgeleri d ı ş ında yardıma gelen 
ekipler bölgeyi t an ı ınad tkl arı için, bu 
ekiplere yard ımcı olmak gerekir. Amirler 
bu ekiplere yardımcı olmulıdırlar. Bunla
ra yangına hangi yönden yaklaşmak ge
rektiği , kimden emir alacağı ve kime ra
por vereceği , nereden u temin edebile
cekleri. açık bir şekilde anlatılmalıdır. 

5. iyi bir görev dağıhmı yapılmalıd ır. 
Sorumlu amirin yangın ın durumuyla ya
kından ilgilenebilme i için, d iğer tali so
rumluluklarını yard ımcılarına ve bazı gö
revlilere devretmesi gerekir. Bunlar; yan
gın hakkında polise bilgi verilmesi, basın 
ve fotoğrafçılarla ilgilenilmesi, yangının 
çıkış nedeniyle ilgili bilgi topl anmısı gibi 
hususlar olabilir. Bu görevleri kim lerin 
yapacağı belirlenmelidir. Yangın ekip
manının yerleştirilmesi, kullan ılması ve 
su temininden sorumlu olacak y~ırdımcı 
amirler de tayin edilmelidir. Tllm İtfa iye 
Miidiirli.iklerinin büyük yangı nl a r için, 
detaylı planlan olmal ı , bu planlarda yar
dımcı amirlerin tayin edilmesi ve görev
lerinin belirlenmesi gerekir. 

Hatta bazı hassas yerler için önlem 
departmeninden bilgi alınmalı , bazı yan· 
gın riski yüksek hassas yerlerin ise mll
dahale planları itfaiyenin arşivinde hazır 
b u lunmalıdır. Bu planlarda; su rezervi, 
en yakın su kaynakları , kaçış ve çı kış gü
zergahı. riski yüksek bölgeler, mevcut 
ekipman111 yer ve durumu , ekipmanın 
kullanımı veya söndürme yöntemleri de 
yer almalıdu". 

Yangın organizasyonunun beş ana 
kaidesini uygulayacak yetkili bir k iş i ol
mas ı , yetki linin görev yerinin belirlen-
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mesi, haberleşme yöntemleri ve yabancı 
ekiplere bilgi verilmesi ve iyi bir görev 
dağılunı ile yangın strateji lerini daha iyi 
anlayabilecek ve öğrenecek bir noktaya 
gelinmiş bulunmaktadır[ 1,4).. . 

3 . YANGIN STRATEJISI 
Yangın Stratej isi' nin sekiz ana aşa-

ması vardır. Bunlar· 
a. Ölçme ve de~erlendirme, 
b. Hayat kurtarma, 
c. Havalandı rma, 
d. S ıçrama ve sirayeti önleme, 
e. Yangını kontrol altına alma, 
f. Söndürme, 
g. Toparlanma, 
h. Eşya koruma ve mal güvenliğid ir. 
Bu aşamalar birbirini takip eder şe-

kilde sıralanm ış olmakla beraber, yangı
nın durumuna göre bazı l arın ı n birada 
sürdürlilmesi veya önceliklerinin değişti 
rilmesi gerekir. Mesela; haval andırma ve 
mal güvenliği yangın çalışmal arı başlar 
başlamaz gözöniinde bu luııdurnlmas ı ge
reken husus l a rdandır. Hayat kul'larma 
söndiirme çalışmalarıyla beraber sürdü
rülebilir. Şimdi bu aşamala rı inceleye-
1 im. 

a . Ölçme ve Değerlendirme : Bütün 
yangınlarda yangın amiri tarafından ya
pılacıık ilk iş ölçme ve değerlendirmedi r . 
Buna göre görev dağılımı yapıp gerekli 
emirleri verecek ve çalışmayı başlatacak
tır. Ölçme ve değerlendirme; operasyon 
sonuçlanıncaya kadar devam eden zihin-

sel bir çalışmadır. Bazı ları bu görevin ih
bar gelip alarm zil i çald ığı zaman başla
dığını sanırlar. Halbuki bu işlem yangın
dan çok daha önce, daha önlem eleman
larının bölgedeki teftişleri s ırası nda bina
larda oturanların ve eşyaların durumunu 
ıes bitleriy le baş l al', ve tabii ki binanın 
konumunu ve giriş-çık ış l arını öğrenmek 
de buna dahildir. Bu bilgi lerin itfaiye 
toplantılarında değerlend i rilerek bi nanın 
yerleşimi ve SLI alınacak yerlerin tespiti 
de ölçme i ş lemine dahildir. 

Bu bilgiler sayesinde yetkili ler daha 
ihbar ve anons esnasında olayın muhake
mesini yaparak olay yerine gelmeden ba· 
zı p l an ları yapma fırsatı bulurlar. Yetki li 
amirin gözöııünde bulundurmas ı gereken 
hususlar; yangının yeri ve içeride bulu· 
nanlar, trafik ve yol durumu, zaman, rüz
gar ve nem oran ı , su tedariki, yard ım 
edebilecek d iğer itfaiye ekiplerini n ve 
olay yerinin vaziyetidir. Işre yangın ami
l'inin ihbar ve anons anından olay yerine 
varıncaya kadar düşünmes i gereken şey
ler bunlardır. Olay yerine varınca daha 
direkt bir ölçme i ş lemi başlar. 

Olay yerindeki ölçme ve 
değerlendirme; gerçekler, tahminler, ihti
maller, imkanlar, kararlar ve operasyon 
plan ı , şek l inde alt ı kademede yapılır. 
Bunun her kademesi birbiriyle bağlantılı 
olabilir. Şef bu kademelerin hepsini aynı 
anda dllşilnerek zihninde başarı l ı bir ope
rasyon için en doğru kararları almak du-
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nıın~ındadı r. (Şekil ı ) 

Önce; ~erçekler i görme! idir. Ger
çekler ne~ıı:? Ve bunlardan hangileri 
olayla ılgılıdır. Yangının saati önemlidir. 
"İçeri.de insanlar var mı , yangın binanın 
neresınde ve yanan şey nedir? hava durn
mu, yangı~a .:naruz kalanlar ve yangının 
yayılma yonu, mevcut eleman ve teçhi
zat durumu?" gerçekleri oluşturmakta
dır.. 

İ kinci olarak itfaiye amiri bu gerçek
lerden haı:eket ederek, "insan hayatı tch
l ıkede m ı ? yangın ın yay ılma istidadı 
mevcut. rı:ıu? Kurtanlacak eşya var m ı ? 
yar~ın~ ıçın gereken zaman, rüzgarın yön 
değıştırme durumu, bina çökme o.lasıl ı · 
ğı" gibi hususlarda tahminler yürütmeli
dir 

. Üçllncü olarak "Personel kaybı. bazı 
ekıpıııanların ça lışmaması , su bulunama
ması , b.i~anıı.ı yangına dayanak lı olma
ması,_ gırı ş lerın kapal ı o lması ve yardım
e~ ekıplerın g~l.emeınesi " gibi ihtimalle· 
rın değerJendırılmesi gernkir. 

Dördlincli basamak elinde olan im
kanların neler olduğudur: Kaç adet ele
man .. vardır? da~a ne kadar gereklidir? 
Ne tur ve ne nııktarda ekipman vardır? 

e boy ve _uzunluklarda kaç tane hoıtum 
g~ı:eke~ektır, daha ne kadar yardım gele
bı lır. Bıırnda yangına karşı önlem var mı
dır? bunlar şu anda faal mıdır? Yetki li 
şef yola çıktı mı? Ne zaman görevi dev
rnlacakt ır. 
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Tecrübeli bir itfaiye elemanı ölçme 
ve değerlendirme işlem i nin bu basamak
larını saniyeler içinde yapmalıd ır. Bu 
dört noktanın iyi düşUnU lnıesi, yani; ger
çekler, tahminler, ihtimaller ve imkan
lar itfaiye şefini en önemli beşinci basa
mağa getirir. 

Bu kararlar aşamas ıdır: Yangın l a 
savaşmak için verilmesi gereken kararla
rın hedefi yangının kontrol altına alınma
sı ve söndüriilmesidir. Bu kararlara göre 
Operasyon Planı ortaya çı kar. Bu da 
yang ını ölçme ve değerlendirme işlemi
nin altıncı basamağıdır. Operasyon planı 
için organizasyon kaideleri izlenmelidir. 
Bunlar emir-komuta silsilesi içerisinde 
gerçekleştiri lmel idir. Emirler net ve ke
sin olmalıd ır. Yeterli idarenin sağlanma
s ı gerekir. Haberleşme doğru şekilde ya
pılmalı ve idare edi lmelidir. (Şeki l l) 

Bu altı basamağın iyi uygulanmasıy
la beraber yangın öncesi bilgilerini de 
kullanarak itfaiye şefinin personel ve 
ekipman ını sislemli bir şekilde kullan
ması sağlanu·. Bu sayede yangınla sava
ş ı n birinci aşamas ı başarılı bir şekilde 
yapılır. . 

b . Hayat Kurtarma: ikinci aşama 
hayat kuıtarma olup itfaiyecilerin en ön
celikli görevlerindendir. Bundan do lay ı 
d i ğer tüm çalışma lardan önce gelir. Yine 
de kurtarma çalışmalarının güvenli bir 
şekilde yapı lmas ı için haval andırma ve 
söndürme işlem leri hayat kurtarma ile 
aynı anda yapılır. 

Yangın operasyonlarında polisle itfa
iyenin i şbirliği esastır. Unutmamak gere
kir ki, itfaiyenin rahat çalışabilmesi için, 

halkı yangın yerinden uzak tutmada po
lisle işbi rliği çok önemlidir. Aynı zaman
da bina boşaltmada ve kuıtarılanlarla il 
gilenmede polis büylik rol oynar. Yangm 
ister büyük olsun ister küçük, polisle i ş
birliği itfaiye şefi tarafından yürütlilmeli
dir. Yangın yerine gelen ilk ekip tarafın
dan haynt ku rtarmanın yanısıra, yangının 
d iğer binalara sirayet ve sıçramasının ön
lenmesi ilk görevlerinden biridir,. 

c . Sirayet ve Sıçramayı ünleme: 
Üçüncü aşama yangının diğer binalara 
sirayet ve s ı çraması olup buna neden 
olan Uç temel hu us vardır. 

• Birincisi iletkenlik; yani alevlerin 
borular, duvarlar veya diğer yanıcı veya 
yangına dayan ıklı ortamlar tarafından 
bölgel.ere iletilmesi, 

• ikincisi; kağıt gibi yanan hafif ci
simlerin havada uçuşarak etrafa yayılma
sı, ahşap binalarda kızgın çivilerin, açık 
havada, orman yangınlarında çam koza
l akların ın havada uçuşarak yangını s ıç

rannalarıdır. 
• Üçüncüsü; ıs ının civardaki diğer 

bölge ve binalara konveksiyon ve rad
yasyonla doğrudan yayılmasıdır. 

Yangının sirayet ve sıçramas ını önle
me yöntemleri de yangına her yönden 
miidahale etmek, s ıçramas ı muhtemel 
yerleri ıs latarak soğutmak, yangının en 
yoğun olduğu bölgedeki alevleri bast ı rıp 
karnıtmaktır. 

el . Havalandırma: Yangınla savaş 
stratejilerinin en önemlilerinden birisi de 
hayat kurtarma ve s ıçramay ı önlemeye 
bliyük katkıs ı bulunan vantilasyon ve ha
valandırmad ı r. Hava l andırma; sistemli 
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bir şeki lde ı s ı. , duman ve zehirli gazların 
binadan çıkması için delikler açılmasıdır 
(Şekil 2). Bu çok önemli prosedür çoğu 
zaman halk tarafından yanlış anlaşılmak
tadır. Halkın tepkisi ve yanlış karar yii
zi.inden havalandırma yapamayan itfaiye
ciler, yangın s ı rasında çok zorlanmakta
dırlar. Bu durum; bina içine girerek yan
gının kaynağına u l aşmadan d ışarıdan 
müdahale edip yangıııın geç söndürlilıne
sine ve daha büyük can ve ınal kaybımı 
neden olmakcadır. 

Büyük bir binadaki yangu1ın söndü
rUlınesi için, ilk yapılması gereken şey
lerden birisi binanın havalandırılmasıdır. 
Soma da içeri girip yangını söııdUrnıede 
en önemli nokta olan alevleri su ile söıı
dtınnektir. Bina ne boyutta olursa olsun, 
havalandırma yeri en üst kısım olmalıdır 
(Şekil 2). Açılan bu delik sayesinde du
man, zehirli gazlar, ıs ı ve bası nç dışarı 
çıkacak ve itfaiye elemanlarının içeri gir
mesi sağlanacak Lır. Haval andırma işle
minin amacına ulaşması için, buna karar 
verildikten sonra, yangın yerinde iyi bir 
koordinasyon sağlanmalı d ır . Bu iş lem 
diğer yangın stratej ileri ile koordineli ya
pılarsa daha uygun olur ve beklenen fay
dayı verir. Bu sayede hayat kul'tarnıa ve 
mal zay iatı en alt diizeye çekilmi~ olur. 
Aksi daha vahim sonuçlar doğurabı lir. 

e. Kontrol ~!tına Alma: Buraya ka
dar; can kurtarma, sirayeti önleme ve ha
valandırma işlemlerinden bahsedildi. Bir 
sonraki aşama yangını kontrol altına al
mak ve bina içinde diğer bölgelere sıçra
masını önlemekti.r. Bunun amacı yangını 
mtımkUn olduğu kadar kUçllk bir bölgede 
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hapsetmekti r. 

Bina içinde yangının yayılmasın ın en 
önemli nedeni ısı transferidir. Çok katlı 
binal arın bilhassa alt katlarında çıkan 
yangınlarda. açığa çıkan ıs ın ı n konveksi
yon yoluyla yukan doğru yay ı lması en 
bUyUk problemdir. 

Yangın ek ibinin t a l im a t l a rı ; önce 
alevlerin merkezini bulmak, sonra alev
leri yayılma yönünde takib etmek ve ay
nı zamanda güçli.i su hlizmelcriylc alev
lere saldı rarak, yangının binaııtn diğer 
kıs ımları na sıçramas ını engellemektir. 
Yatay sıçramayı önlemek için vantilas
yon ve havalandm11a yöntemi bir araç 
olarak kullanılır ve yangın ın merkezine 
güvenle yaklaşılarak etkili bir müdahale 
ile yangın kısa sürede kontrol altına alı
n ı r. 

f. Söndürme: Yangını kontrol altına 
aldıktan sonra ya pılmas ı gereken en 
önemli iş onu söndürmektir. Her yangın 
er veya geç mutlaka sönecektir, aslolan 
onu en az zarar ve tehlike ile en kısa sü
rede başarmaktır. Yangın söndürmek 
için kullanılacak yöntem yangının türüne 
göre değişik olacaktır. Yanan maddenin 
miktarı söndürmek içiıı gereken madde
nin miktarı ile doğrn orarırılıd ır ve yanan 
maddenin konumu söndürme çal ışmala
rının şeklini belirler! 1,3). 

En çok kullanılan söndürme maddesi 
sudur. Suyun soğut ma kapasitesi diğer 
sı radan söndürme maddelerine nazaran 
çok daha yiiksektir. Yangına su ile mü
dahalenin iiç yöntemi vardır: 

(1) Suyun alevlerin merkezine solid 
hal inde sıkı l dığı di rek müdahale yönce
mi, 

(2) Binanın çok s ıcak bölgelerine su
yun sis hal inde püsküı1iilerek sı kılması . 

(3) Bu ikisinin birleşimi olan kesik 
hüzme şekl inde suyun yangının merkezi
ne ve aynı zamanda s ıcak bölgelere pi.is
küı·til l crek ku llan ı l masıdır. 

Bir binanın içinde iki ekiple aynı an
da karşıt iki taraftan söndürme çalışma
sında bulunmaktan kaçınılmalıdır. Böyle 
bir durumda iki ekip de duman ve ıs ıya 
marnz kalabilir. 

g. Toparlanma : lıfa iye Şefi 'n in 
yangın çal ışmaları esnasında planlanma
sı gereken diğer bir konu, yangın söndli
rü ldllkten sonra binan ı n sahibine veya 
polise teslim aşamas ıdır. Yangın Stratej i
si ' ııiıı bu bölUmUnUn adı toparlanmadır. 
Toparlanmanın amac ı geriye kalan ti.im 
alev leri tamamı ile söndürmek, binayı 
tehl ikesiz duruma getirmek ve yangın 
yerinin ve nedeninin tesbitidir. 

Toparlanma aşamasına gelinmeden 
önce yangının tamamen söndiiğiinden 
emin ol unmalıdır. Yangını tamamen sön-

dürdükten ve yeniden alevlenmeye en 
ufak bir ihtimal kalmadıktan sonra, bina
yı güvenli bir hale getirm iş olmak iç in 
yapılmas ı gereken şey ler; yangın malze
me ve hortumlarını toparlamak, açık gi
rişleri yabancılara karşı kapatmak ve du
rum hakkında mal sahibine ve ilgililere 
bilgi veımektir. 

h. Eşya Koruma ve Mal Güvenliği: 
Diğer önemli bir husus da söndllrme es
nasında eşyaya zarar gelmesini önlemek
tir. Operasyon sıra~ında eşyaları gereksiz 
ha ardan korumak İtfaiye Şefi ' nin görev
lerindendir. Yangın söndürme strateji. ini 
buna göre eçmek ve "yaptıklan hayır 
üı·kUttüklcri kurbaya değmedi" dedirtme
mek lazımdı r. Bunun için eşyaları ; ıs ı , 
duman, hırsızlık, yangın ve su hasarı n
dan korumak ve bunlar anısında optimal 
bir çözüm bulmak gerekir. Eşyayı koru
manın amacı binanın miimkün olduğu 
kadar oturulacak du rumda bırakılmas ı 
olmalıdır. Bu. eşyanın değerlerini gözet
meksizin yapıl ır. Eşya koruma içerisinde 
tüm bu işlemlerden sonra yangın yerinin 
güven l i ğini sağlayarak polise veya mal 
sahibine tes limi , yangından kurtarıl an 
panı ve kıymetli eşyanın sahiplerine za
bıtla teslimi de gelmektedir! 1,31. 

Ülkemizde bazı itfaiyelerde modern 
teçhizat ve kalifiye personel sayesinde 
can ve mal kurtarma çalışmaları başarı 
ile sUrdüriilmekte ise de çoğu it raiyelercle 
teçhizat ve tecrübeli eleman yetersizliği 
nedeniyle eşya koruma ve kurtarma şöy· 
le dursun, can kurtarma çalışma l arı nda 
sergilenen acemilik ve acizliklcr bll işi 
bilenler tarafından hayretle izlenmekte· 
dir. Ancak bu işten bihaber bazı medya 
mensuplarının sırf reyting amacıyla olay
hırı hedefinden saptı rarak fedakar itfai· 
yecileri ve şeflerini karalama gayretlerini 
~unun d ı ş ında .değerlend irmek gerekir. 
llfaiyenin can ve mal kurtarma çalışma
lannda gös terdiği fedakarlı k ve başarı, 
halkla i l işki ler açısından, en önemli araç
lardan biridir. Bunun tersine çevrilip sırf 
siyasileri y ıpratmak için, elde olmayan 
imkansızlıkların başarısızlık ve acizli k 
olarak crgilenip halka takdimi herşey
clen önce ülkemize yapılm ış eıı büyUk 
kötillüktUr. 

4.SONUÇ 
Yangınl a Savaş Stratejisinin aşama

larını detaylı bir şekilde incelemiş bulu
nuyoruz. Hepsinin tek tek önemli oldu
ğu ıw unutmadan ıeknırlayacak olursak: 

Ilk olarak; yangın yerinde sevk ve 
organizasyonun sağlanması gelmektedir. 
Bu; yeıkili bir kişinin yangına hakim bir 
mevkide konuşlanarak, iyi bir haberleş
me sistemiyle, uygun bir i ş dağı lımı sa
yesinde ana ve yardımcı ekipleri koordi-
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ne eıme ve yönetme olayıdır. 
ikinci olarak; yangın stratejisinin 

sekiz aşaması gelir. Bunların başında 
ölçme ve değerlendirme gelmekte olup; 
gerçekler, tahminler, ihtimaller, im
kanlar , kararlar ve operasyon plan ı 
şek l inde altı basamakta incelenmiştir. 

Ölçme ve değerlendirme işleminden 
sonra, Yangın Stratejisi ' ııiıı d i ğer yedi 
aşaması gelir ve bunların her biri kendi 
içerisinde ölçme ve kararlar gerektirir. 
Bunlar; hayat kurtarma, sıçrama ve sira
yeti önleme, haval andırma, yangını kont
rol a ltına al ına, söndürme, toparlanma, 
ve eşya koruma çalışmalarıdır. 

Buraya kadar bina yangınlarını baz 
alarak Yangın Sıratejisi ' ni ifade etmiş 
bulunuyoruz. Bu metodlar yangının şek
li, tlirü ve yeri ne olursa olsun, diğer yan
gınlarda da şablon olarak ku ll anı labil ir. 
Yangınla Savaş bir bilimdir. Hayat ve 
mal kurtarma bilimidir. Bunun formülü 
de Yangın Stratejisi' dir. 

Profesyonel bir itfaiyeci olarak siz
ler, bunları çok iyi öğrenmeli ve öğren
meden de öte uygulamalısını z. Çünkü 
her şey lllmüyle ters giderken itfaiyeciler 
için doğru sonuç verecek tek şey Yangın 
Stratejisidi r. Zira, yangın yerinde şartl arı 
sen tayin etmiyorsun, sen ancak mevcut 
şartlara göre strateji tayin etmek duru
mundasın. Iliç olmazsa mcvcul şartlara 
ve imkanlara göre yapabileceğini en iyi 
şekilde yapmaya çalış da, üzerine dUşeıı 
görevi yerine get irmiş ol. Senden bekle
nen de zaten budur. 
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Istanbul Büyüteç Altında 
İstanbul 'da yang ın güvenlik 

önlemlerinin yelerince alınmama
sı nedeniyle hare~ete geçeq İstaıı 
bu l Valiliğ i ve I tanbul Itfaiye 
Daire Başkanlığı , şehri büyüteç 
altıı:ıa al ıyor. 

Istanbul Valil.iği koord.ina
törlüğü altında, Istan!Jul itfa
iyesi Daire Başkanlığı, ilçe bele
diye görevlileri, emniyet güçleri 
ve Sivil Savun~a'dan oluşturu
lacak ekipler, Istanbul'u semt 
semt tarayarak denetleyecek, 
Yangın güvenlik önlemleri al
mayan apartman, site ve işyer
leri ile özel ve kamu kuruluşları 
hakkında yasal işlem başlatıla
cak. 

Çarpı k kentleşmeyle birlikte, 
şehir genelinde yangın güvenlik 
önlemlerinin yeterince alınmama
sı yüzünden sürekli yang ı n tehli
kesiyle karşı karşıya kalan tstan
bul , büyüteç altına alınıyor. Istan
bul Valiliği koordinatörlüğü altın
da yapılacak çalı şmay la Iştanbul 
B üyükşehir Belediyes i Itfa iye 
Daire Başkanlı ğ ı , ilçe belediye 
görevlileri, emniyet güçleri ve Si-

vil Savl;lnma'dan o luş turulacak 

ekipler, lstanbul'u semt semt tara
yarak yangın güvenlik önlemleri 
almayan apartman, site ve i şyer
leri ile özel ve kamu kuruluşlarını 
denetleyerek haklarında yasal iş
lem başlatacak. 

Siyasi rantlar yangına dave
tiy~ çıkardı. 

.Tstanbul Büyükşehir Belediye
si itfaiye Daire Başkanı Sabri 
Yalın, Istanbul'da yıllardan beri 
yang111 güvenlik önlemlerinin göz 
ardı edildiğini belirterek, özellikle 
patlayıcı ve kimyasal madde ile 
uğraşa n işyerlerinin , yangın gü
venlik: tedbirlerinin yetersiz oldu
ğunu söyledi. Bu tür işyerlerinin 
nüfus yoğunluğunun fazla olduğu 
ycrlcrcl.e kümelendiğini belirten 
Yalın, Istanbul Valiliği 'nin koor
dinatörlüğü altında yapılacak. de
netimlerin bu yönele yoğunlaştırı-
1 acağını açık l ad ı. Patlayıc ı ve 
kimyasal madde üreten ve kulla
nan i şyerlerine bundan önceki yö
nelim dönemlerinde siyası çıkar
lar ve rant uğruna geli ş i güzel 
ruhsatlar dağıtıldı ğı nı söyleyen 
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Yalı~, şunlar.• söyledi : 
"Istanbul itfaiye Teşkilatı ol.a

rak işyerlerinde yaptığımız dene
timlerde yasal olmadığı halde, si
yasi rantlar uğruna ruhsatlar veril
diğini saptadık. Beş katlı binanın 
altına benzin istasyonlunnın ku
rulduğunu , en ufak bir kıv ılcımda 
semti havaya uçuracak miktarlar
da kimyasal depolann olduğunu 
tespit ettik. Bunlara nas ıl ve ne 
amaçla ruhsatlar verildiğini anla
nıak nıümkün değil... 

Özellikle kamu kuruluşları, 
hastane ve okullarda, yangın gü
venlik önlemleri tamamen bir ke
nera bırakılmış durumda. Yapıla

cak denetimlerde kamu kuruluşla
rının yangın güvenlik ö ı~.lcm leri 
nin alınması istenecek. üte yan
dan yeni yerleşim birimleri oluş
lurulması amacıyla yapımına de
vam ed ilen toplu konut ve büyük 
sitelerde acil yangın çıkışları ve 
yangın merdivenleri bulunmayan 
in~aatlar denetlenerek yasa l işlem 
baş latılacaktır, " 

Yeni Şafak Gazetesi 
21Mart1998 
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Erdoğan, bayramlaştı 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Kurban 

Bayramı 'n ın ikinci günüde Darülaceze'de kalan 
kimse izlerle, itfaiye çalışanlarıyla, makamında da 
vatandaş larla bayram laştı. 

İtfaiyecilerle bayramlaştı 
Erd~ğan, Darülaceze'den ayrıldıktan sonra Fa

tih'teki itfa iye Miidürl üğü'ne gelerek burada itfa
iyecilerle bayran~laştı. 

Itfaiye Daire Başkanı Sabri Yalın 
tarafından karşılanan Erdoğan, yaptı 
ğ ı konuşmada itfaiyenin modernleş
mesinin hızla ürdüğünü belirterek. 
"Yıl sonuna kadar. 2 trilyonluk araç 
ve gereç alınacak . Tstasyon saylSl ka
demeli olarak 50' ye çıkartılacak itfa
iyenin modernleşmes i ve teknolojiye 
ayak uydurması personele motivas
yon sağlayacak" ve daha başarılı ol
masını sağlayacak" diye konuştu . Er
doğan daha onra makamına geçerek 
burada vatandaşlarla bayram taştı . 

Türkiye Gazetesi 09.04.1998 

Tuzla' da Cacia 
tekrar lana bilir 

İtfaiye Daire Başkanı Sabri YALIN 
"Tuzla'da yangına karşı yeterli güvenlik 
önlemi yok" derken geçti ğimiz yıl yaşanan 

yangın sonrasında bile gerekli tedbirlerin 
alınmamasından yakınıyor. 
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İtfaiye Daire Başkanı Yalm 
"Büyük yangından sonra hiç bir 

önlem alınmadı diyor ... 

G
eçtiğimiz yıl iki kişinin hayatını 
kaybettiği 18 kiş in ın ağır yara
l and ığı tanker yangınıncfan sonra 

Tuzla Tersanesi 'nde herhangi bir önlem 
alınmadığını söyleyen itfaiye l)aire Başka
nı Sabri Yalın "Böyle bir facia tekrar ya
şanabilir" diyor. 

Önlemler acil alınmalı: 

Tuzla'daki ter aneler bölgesinde 
küçük kapa iteli deniz motorlf!n· 
nın yanısıra büyük tonajlı gemı ve 

tankerlerin de onarım ve inşaasının yapı l 
dığını söyle1.en 

Yalın, 'yangına karşı güvenlik ön
lemleri acil olarak artırılmalıdır çünkü 
şu andaki tedbirler ne yazıkki yeterli 
CJeğil. Böylesine riskli bir bölgede za.yıf 
güvenlik tedbirleri olmaz" d ıye 
fonuşuyor. 

Sabah Gazetesi 30.03.1998 
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Helikopter Faciasında Nefes Kesen Operasyon! ... 

• • 

Tebrikler Istanbul itfaiyesi 
Malte pe İtfaiye Bölge Grup tına çarpmak sure liy le parça- ALINAN ÖNLEMLER 

Amirli ğinde telas ... Müfreze l a nmış, pilot k abini ve motor Olay mahalllı1de 500 m2'lik 
iken grup haline dönüşmes in - bölümü yerde, gövde ve kuyruk koruma bandı kurularak itfaiye
den bu yana Daire Başkanı ta- kısmı da ayrı parçalar halinde ci ve polislerin dışında bütün 
rafından ciddi an lamda ilk kez te ras kalında. Yani he likople r siv ille rden arındırılmas ı sağla
dcnetleme i ş lemleri tamamla- üç parçaya ayrılmış durumda. nıyor. Helikopterin yangın ern
narak olum lu görüş kazaıulma- Teras kalındaki gövdenin için- niyeti için sürekli köpük s ıkdı
sından sonra çardakta çay ikra- de iki ölü ve bir yaralı var. Ya- yor ve l km2 ' lik alanda sigara 
mı ve ilfaiyec ile rlc sohbet.. . ralı po li s m e muru M. Ay han iç me yasağı konuluyor. Terasa 
Te lzis in l. ve 2 . kanalları o Özer hidrolik kesici ve ayırıcı- saplanmış bulunan ve içinde iki 
g linkli s ırad an yangın l arı~ bi.i - la r kul l anıl arak kurtarı lıyor ve ceset taş ıyan he likopterin göv
yümesine geçit vermeyen Itfai- ambulansla hastaneye yetiştiril - des i aşağıya doğru hafif yatık 
yecilcrin kendine güven do lu mcs i sağlanıyor. Ancak M. Na- durduğundan cli.i şme tehlikesi 
anonsları ile sürekli dolu ... Az bi Turan ve Orhan Şah in adlı arzediyo r. B u yüzden itfaiye 
sonra uzun bi r 8essizlik ... Ani- polis memurları için ilk planda kurtarm a ekipleri he l.ikopter 
den "İtfaiye Komuta-Sayın İt- bi r şey yapabilmek mllmkün gövdes in i binanın sağlam yer
faiye 1" d iye gele n bir anons değ il. Z i ra ge rekli ö nle mle r terine geriden iplci· vas ıtasıyla 
herkesi n dikkatini çekiyor. Ha- alınmadan yapılabilecek yan lış sab i tl eşt iriyorl ar.Bi.ltü n bu alı 
ber çok c iddi; Eminönü Ktiçlik- bir müdahalede helikopter göv- nan ö nlemler esnasında Emni-
pazar Cad. 74-76 Ad- yel, Askeri B irlik le r 
resinde P uma Lip li bir ve S ivi l Savunma 
Polis H elikopterinin hep birlikte öz verili 
düştüğü b ildirili yor. ve dis~plinli bir tem-
Çay sohbe ti anında ke- poyla itfaiyenin rahat 
si lerek o lay mahalline bir ortamda çalışma-
çloğru yo la ç ıkılı y.o r. ~ın ı sağlıyorlar. 
iHBAR VE MUDA- ON R APOR 
HALE . İtfaiye Daire Başkanı 

Olay J 55 Polis lm- Sabri Yahn olay ma-
da t Te le fo nu il e halline son sürat ye-
03.04. 1998 glinü saat tişmeye çalışırken di-
15 .48 ' d e 110 itra iye ğer . yandan te l s iz l e 
Komu ta Merke~ine yap ıla n çalışma l arı 
bildiril iyor. Fatih Itfai- iz liyo r ve alınma sı 
ye Bölge G rubu 7 araç ge rek li ön.l enıl.er ko-
ve 27 personelden o lu- nusunda Fatih G rup 
şan takımı ile olay ma- A mirini uyarı yor. 
halline 15.53 ' te yani 5 K urtarma mahalline 
dakikada yeti şiyor. Durumun des inin aşağıya dü~erek büyük gelir gelmez M üdür Ya.rdımcı
vehameti karşıs ında muavenet bir fac iaya yol açmasından en- lan ve Amirlerden olu şan ku
iste niyor. Beyoğlu Grubu da 7 di şe edi.liyor. O nedenle he li - manda ve i.sti şare heyetini der
araç ve 27 persone lden oluşan kopter gövdesinin vinçle kaldı- hal topluyor. Yerinde incele 
b ir ekiple yola çıkarılarak o lay rıl arak te rastan kurtarılmasın - melerin i yaparken iki yardı.mc ı 
mahalline yetişti ril iyor. Nöbe~ç i dan sonra cesetlerin alınması sıyl a b irlikte itfaiye merdiveni 
Müdür ve Grup Amirleri ile It- fikri ağırlık kazanıyor. Gövde- marifetiyle helikopterin her ta
faiye Teşkilatın ın diğer Müdür den çıkan yakıt, binanrn duvarı- rafında detayl ı araştırma yapı
Yardımcılan he likopterin dil~- nı yalıyarak aşağıya doğru sü - yor. Sonuçl arı ve yapılmas ı ge
tüği.i bölgeye 1 O dakika içer sin- rekJi akıyor. E trafta meraklı ve ~-ekli işlemler hakkında bilgileri 
de intAkal .. ediyorlar. ko rkulu b akı ş l ar ... Aşağ ı ya l stanbul Valisi Sayın Kutlu Ak-

GORULEN MANZARA doğru akan yak ı tın he r an bir taş'a ön rapor olarak sunuyor. 
Puma tip li polis helikopter i patlamaya meydan verme endi - YARDIMCI KUVVETLER 

3 katlı metruk binanın teras ka- şes i herkesi sarıyor. Terasta bulunan helikopterin 
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gövdesi ve iç indeki cesetlerin 
sağlıklı bir biç imde yere indiri
le bilmesi iç in bir vi ncin yetme
yeceği görülünce ikinc i v inç 
olay mahalline isteniyor. Ayrıca 

· İSKİ ve TEK kuruluşlarına a it 
ekiplerin bu ça lışmaya iştirak
leri için habe r m e rkezle rine 
çağn yapılıyo r. t stanbul Valisi 
Sayın Kutlu Aktaş he likopte r 
kurtarmalar111da deneyimli ol 
duğu bildirile n bir hava kurtar
ma birliğ i iç in garni zon komu
tanlığ ı ndan destek istiyor. Ayrı
ca polis he likopterleri konusun
da bilg ili kiş iler o lay ma-
haline getiriliyor. . 

KRiZ MERKEZi 
i çinde bir tondan fazla 

yakıt taş ı d ı ğ ı öğrenilen 
helikopte rin ve iç inde ki 
iki cesedin aşağıya düş
me den kurtarı l abilmes i 
iç in İstanbul Valis i, Bü
yükşehir Belediye Baş~a-
111 , Emniyet Mi.ldi.irü, TL
faiye Daire Başkanı, Si
vil Savunma Mücli.lri.i ve 
Askeri Yetkili lerden olu
şan kr iz ve i s ti ş aı"e 
merkezi o lu şturuluyor. 
Zira en küçük bir ha
ta hal inde he likopterin 
gövd es i aşağ ı dü ş tü ğü 
takdirde meydana gele bi
lecek bir kıvılcım he li 
kopte rin çeş itli yerle rine 
dengeli bir şekilde dağıl 
mış o lup sürekl i dışarıya 
akmakta o lan yakl aşık iki 
tonluk yakıtın tutuşarak 
bir alev topu olu şturma
sından endişe ediliyor .. 

KURTARMA ÇALIŞMA
LARI 

Olay yerine gelen birinci 
vinç, daha önce orada bulunan 
itfaiye arac ı y la yer deği ştiriyor 
ve karşılıklı olarak me rdive nle 
ortak çalışmaya geçiliyor. Daha 
sonra gelen Il . vinç ile kurlar
ına e kibi g üç lendiriliyor. Ceset
lerin aşağı dilşmemesi iç in te
ras ta ki he liko pte r gövdesinin 
Lam altına kurtarma minde ri 
açılı yor. Binanın çökme tehli
kesine karş ı çalışmakta olan it-

faiyec i pe rsone l aşağı ind irili
yo r. Zam a n zaman durumun 
seyri hakkında Vali ve Büyük
şehir Beled iye Başkanına bilgi 
vermek üzere İtfai ye D a ire 
Başkanı olay ma hallinde n ay
rıldı ğında kargaşa emareleri 
başgösteriyor. Ancak operasyo
nun y i.iri.ltlllmesi konusunda Is
tan bul Va li si tarafı ndan tam 
yetkiyle donatıl an İtfaiye Dai re 
Başkanı Sabri Yalın seyyar bir 
anons iste mi kurarak tüm tali
matların kendis i tarafından ve
ril eceğini , h azı r bulunan tüm 

ekiplerin kendis iy le temas kur
mas ı gerektiğini bi ldirerek ye
niden çalışmalara baş l anıyor. 

Helikopter gövdesinin teras
tan en teknik düzeyde çekilerek 
aşağıya indirilebilmesi için bir 
yandan getirile n fi lenin gövde
nin altını tamamen sarması sağ
lanıyor, diğer yandan he likop
terin ağlı so llu camları kırıla
rak itfaiye kancası yardımıy la 
çelik halat geçir.itiyor ve vince 
takılmas ı sağlanıyor. Heli kop
ter gövdesi kontrollü bir şekilde 
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terastan tema ı kesilmeden ön
ce binayla bağlantıs ı o lan bütün 
iple r kurtarılıyor, helikopte rin 
ani bir boşalma ile ö n ta rafa 
düşmesi tehlikesine karşı alanın 
o yönü tamame n insan lardan 
tecrit ediliyor. G övde terastan 
kurtulurken itfaiye merdiveni 
platformunda be kleyen kurtar
ma ekipleri gövde nin iç inde ki 
cesetl eri yere dü şmeden başa
rıy l a çıkararak aşağıya indiril
meleri sağlanıyor. Bu arada ge
rek he likopter ve gerekse yakı
tın a ktığ ı her yer köpi.ik ile sü

rekli örtülerek muhtem el 
bir patl a maya karş ı ll.iın 
ö nlemle r a l ın ı yor. Gerek 
gövde ve gere kse kuyruk 
kısmının emniyetli bir şe
kilde aşağıya indirilmesi 
sağlanı yor. 
Kurtarma operasyonu saat 
20.00 su larında tamamla
nırken itfaiye ış ıldaklan 
çalışma a l an ını aydınlata
rak olay mahallini ade ta 
g ündü ze çev iriy o rlar. 
Tüm te lev izyonlar canlı 
yayınları~ı sürdürürlerken 
Ts ta nbul Itfaiyesinin E m
niyet, Askeri Birlikler, S i
vi I Savunma İSKİ, TEK 
ve Özel Birliklerle müşte
re k ça l ı ş ıııa l a rı sonunda 
kazand ı kla rı bu üstün ba
şarıyı an la tmaya devanı 
edi yo rl a r. He li kopterin 
ka bin - motor, gövd e ve 
kuyruk kısmı o larak 3 ay
rı parça hali nde yol kı y ıs ı 
na çekilerek savcı ve pol is 
yetkilil e rine tes lim edil

mesinden sonra , olay mah a llin
de bırakılaı:ı nöbetçi ler hariç di
ğer bütün ltfa iyecile r takımları 
ile bi rlikte olay mahallini kah
raman eda ı ile terkede rlerke n 
kim bilir bundan sonra hangi 
yang ı n ya da kurtarmaya g it
me k üzere kend ile rini haz ırlı
yorlar ... 

TAHLİL VE SONUÇ 
İstanbul İtfa iyesinin bu ope

rasyondaki bi limse l, teknik ve 
rasyone l müdaha lesi gerçekte n 
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gurur veric i olmuştur. i stanbul 
halkını yangınlardan korumak 
için çok yönlü çalışmalar yürü
te n Itfaiyenin 284 y ıllık biri 
kimler.inin akademik yönlendir
me ! erle destekl endiğ inde ne 
denli başarılı o lab il eceğini ka
mu oyu çok iy i müşahade et
miştir. Ge riye dönüp baktığı 
mızda gere k Tuzla fac iası ve 
ge rekse Levazım S ites i g ibi 
yang mlar dolay ı sıyla haksız ye
re suç lanarak hal kın g<?zünden 
~üşürülmeye çalışılan fstanbul 
i tfaiyesi gerçek gücü ve kimli
ğini ortaya koyarak bu başan
s ı y la halkının gön lünde taht 
kurmasını bilmiş ve kendi s ine 
haksızlık yapanJ ara e n iyi ceva
bını da vermişpr. 

TEŞEKKUR VE KUTLA
MA 

İstanbul Valisi Sayın K utlu 
Aktaş ve Büyi.lkşehir Be lediye 
Başkanı Sayın R ecep Tayyip 

Erdoğan tarafından d a üs tün 
övgüler a lan ve takdirle öd ljl
lendirileceğini duyduğumuz It
fa iye Teşkilatının bu operasyo
nunda üstün hizmetleri görülen 
başta İtfaiye Daire Başkanı Sa
y ın Sabri Yalın ' ı , Müdür Yar
dımcıları ve Amirlerinden olu
şan kumanda ve istişare heyeti
ni , ö lU ve yaralıları ustaca ç ı ka
ran kurtarma ekibini , merdiven 
ye vinç operatörleriyl e çalı'Ş~ın 
itfaiyec ile ri , bu çalı şmalann 
emniyetli ve sağlıklı yürütül 
mesinde büyük gayret gösteren 
polis teşkilalını , başta komutan
ları olmak üzere çalışan asker
leri , Sivil Savunma Müdürlüğü
nü, İSKİ ve TEK görev lile rin i 
ve ti.im emeğ i geçen insanları 
ve en önemlis i ope rasyonun ba
şından sonuna k~dar sürekli ba
şında bulunan Is tanbu l Va li s i 
Sayın Kutlu Aktaş' ı , g~freve 
başlad ığ ından bu ya na J ·la n-
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bul ' umur.un dünyanın e n g üzel 
m etropo lü olmas ı iç in gece 
gündüz çalı şan Büylikşehir Be
lediye Başkanı Sayın Tayyip 
Eı:doğan ' ı çalı şan ekipl ere des
tek verm e leri dolayı s ıy l a y ü
rekten kutluyonı~ .. 

.BAŞSAGLIGI VE GEÇ
MiŞ OLSUN 

Bu kaza esnasmda şehit o lan 
M. Nabi Turan, Ortıan Şahin ve 
Ekrem Ocak adlı polis memur
l arına Allah ' tan rahmet ve ya
kınlarına başsağlığ ı , yaralan an 
M. Ayhan Özer ile helikopterde 
bulunan p ilot Kud.ret Karame r
can, ul aştırma şube müdür ve
kili Necde l Çelikbilek, teknis
yen Ergün Keskin ile o lay ye
rinden geçmekte olan Ayşe Ba
şo l ' a geçmiş o lsun diliyor ve 
bu tür facialarla bir daha karş ı 
karş ıya kalınmamasını te me nni 
ediyoruz. 

İTFAİYE 110 

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALDINIZ MI? .. 

6Kg. 
ABC (l) 

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: (O 216) 307 14 14 - PBX FAX: (O 216) 307 28 26 
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Doğanın Gözyaşları 
Amazon Ormanları'ındaki yangın hızla ya

yılıyor. Binlerce hayvan öldü, hektarlarca alan 
kül oldu. Halk hüklimet yardım bekliyor. 

DÜNYANIN akciğerleri sayılan Amazon Or
manlar'ıncla yaklaşık 3 aydır süren ve her geçen 
glin yeni bir felakele neden olan yangın bitmek 
bilmiyor. Yangının kasJp kavurduğu Brezilya'nın 
kuzeyindeki Boa Vista'da halk bölgeyi çoktan terk 
etti.Ancak 120 kilometreli.k bir kısmı yanan böl
gede yaşam kaynaklannı kaybeden hayvanlar ça
resiz. 

ŞİDDETLİ rüzgarın ela e tkisiyle yangının 
Amazonlar'ın ana kesimine sıçramasından korkan 
Eyalet Valisi Neudo Caınpos, Brezilya Hüküme
ti'ne başvurarak 2 milyon 400 bin dolarlık yardım 

sözü a ld ı. Tarım ve hayvancılıkla geçinen ve stok
larının yüzde 30'unu yangu1la kaybeden Amazon 
halkı şimdi Federal Hükümet'ten gelecek yardtmı 
bekliyor. 

YANGINLARIN etk isi ile bölgeyi simsiyah 
bir sis bulutunun kaplad ığ ını bel irten yetkililer 
kent halkını hava kirliliği konusunda uyarıyorlar. 

Kirliliğin şimdilik ölümc ül boy utlara ul aş

madığını kaybeden uzmanlar, yangının önlinc 
geçilemediğ i taktirde bölgede birkaç hafta içinde 
toplu ölümlerin yaşanabileceğini ifade edi yorlar. 
REUTERS 

Sabah Gazetesi 17 Mart 1998 

Amazon Ormanları Yanıyor 

D
ünyanın akciğeri olarak bilinen 

Amazon Orman l arı günlerdir 

yanıyor. Yangın karşısında çare

siz kalan Brezilya hükümeti dünyadan 

yardım bekliyor. Geçtiğimiz yıl Endo

nezya'da görülen orman yangınlarının ar

dından gelen bu yangınlar, zaten nefes 

darlığı çeken yaşlı dünyayı iyice bunal

tacağa benziyor. 
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11 işçi yanarak öldü 
MOSKOVA / Rusya'nın uzak doğusunda bir 

köyde meydana gelen yang_ında 11 Çinli göçmen 
işçinin öldüğü bildirildi. 

İnterfax ve Itar -Tass haber ajansları, nedeni 
anlaşılamayan yangında evde bulunan 14 işç iden 

3'ünlin de ağll' yara landıklarını kaydettiler. 
Polis, kaza ihtimali dururken, yangının intikam 

almaya çalışan bazı gruplar taraf mdan çıkarılıp 
çıkarılmadığı yönünde de anıştırma yapıyor. 

Milli Gazete 19.03.1998 

Dünya tehlikede 
Yaklaşık 3 aydır süren Amazon yangınları 600 

bin hektar a l an ın yanmasına ve mi lyon larca 
hayvanın ölümüne yol açtı. 

Amazon Orman l a rı'ndak i yang ın sadece 
Brezilya'da değil Lüm ülkelerde tehlike ym·atıyor. 
Orada oluşan "öllimcül bava" Türkiye'ye de 
geliyor. 

Dünyamn oksijen deposu ve yağmur ormanları 

olarak bilinen Amazon Ormanlarında geçti ğimiz 

Ara lalık ay ınd a başlayan ve büyük bir hı zla 
büyüyen yangın hala söndürülemedi. Yangmın 
kastp kavurduğu Brezilya'nın kuzeyinde 600 bin 
hektarlık bir alanın kül olmasına yol açan yangın 
ile oluşan hava kirliliğ i ölümcül boyutlara ul aştı. 

Uzmanlar, facianın önüne geçilememesi halinde 
bölgede birkaç hafta içinde toplu ölüml erin 
yaşanabileceğini kaydediyorlar. 
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Yangınla Mücadele Elbiselerinde Dış Katman 
Kumaşlarının Karşılaştırılması 

Günümüzde yangın insanoğlunu mahvetmeye devam eden bir ejderhadar. 
Bizlerin umudu kahramanlarmuz ise itfaiyecilerdir. İtfaiyecilerin ejderhaya 
karşı verdikleri savaşta , onun alevinden koruyacak kalkanları i.se elbiseleridir. 

Ç
ağlar öncesinden bu yana 
insanoğlu kendinden güçlü 
o lan düşmanlarına karş ı 

mlic e vermektedir. Çağlar boyu 
süren bu ınlleadele çeşitl i efsanelere 

Dikey alev testi sonuçları; (soldan sağa) Kev
lar/PDI, Nomex ilk yıınııııı sonrası. Kcvlor/Plll 
ve Nomex kuııınşlnrı ikinci yunma sonrası . 

konu olmuş insano~lu kimi zaman 
mağara l ardaki tek gözli.i canavarlar, 
denizlerde devasa bi.iyi.ikli.iklerdeki 
balinalar kimi zamanlarsa alevleri ile 
köyleri yokeden insanları alevleri ile 
ya l ay ı p yutan ejderhalar olmuştur. 
Bu canavarlara karş ı insanoğlunun 

umudu bu canavarlarla savaşan ce
sur, gözüpek kahramanlar olmuştur. 

Gilnüıni.izde yangın insa110ğlunu 
mahvetmeye devam eden bir ejderha
dır. Bizlerin umudu kahramanlarımız 
ise itfaiyecilerdir. İtfaiyec ilerin ejder
haya karşı verd ikleri savaşta , onun 
alevinden koruyacak kalkanları ise 

•elbiseleridir. Bu yazıda itfaiyecilerin 
yanguıla mücadelede giyd ikleri elbi
selerin dı ş katman kumaş ı haakkında 
bilgi veri lerek , dünyada kullan ılan 
çeşitli dış katman kumaş larının özel
likleri ve aras ındak i fark lar an l at ıl 
maya çalışılacaktır. 

DIŞ KATMAN KUMAŞI: Dış 
katman kumaşı sıcaklığa , zaman za
man alevlere maruz kalan kalan yü
zeyd ir. Dışta olmas ı ile aşınma, sür
lilnıne, y ırtılma gibi diğer faktörlere 
de direk maruz ka lmaktadır . Bu yüz
den, dı ş katman ın yüksek ı sıl ardan 
etkilenmemesi aynı zamanda da tam 
bir koruma sağ l amak için aş ınma ve 
yınılmalara karşı da dayanıklı olma
l ıdır. 

GünümUzde yangınla mllcadele 
e lbise lerinde en çok kullanılan d ı ş 
katımın kumaş ları şunlard ı r. 

NOMEX lll: Ağırlığı 200 gr/m2 
d ır. %95 Nomex ve %5 Kevlar iplik
lerden ripstop tlirü dokumas ıyl a hafif 

bir kumaştır. En ucuz kumaşl ardan 
biridir. 

NOMEX UIA: Ağ ıl'lı ğ ı 254 
gr/m2 d ır. %93 Nomex, %5 Kevlar 
ve %2 Karbon fiberinden oluşup do
kumas ı dUzdllr. Fiyatı di.lşüktli r. Ge
n iş bir renk çeş idi vard ır. İyi bir y ı r
tılma ve aşınımı dayanımı vard ır. 

ADV ANCE: Ağırlığı 236 gr/m2 
d ır. %60 Kev lar ve %40 Nornex ip
liklerin ripstop dokunması ile üreti· 
len bir kumaştır . Fiyatı PBI ile No
mex arasındadı r. İ yi bir y ı rtı lma ve 
aşınma dayanımı vard ı r. Isı hasarl arı
na (Therına l danıage) karş ı No
mex'ten daha .iyi bir dayan ımı vardır. 
Kumaş ağırlığı ile orant ılı olarak iyi 
bir ls ıya karşı koruyucu performansı 
vard ır (TPP: thermal protecti ve per· 
formanee) 

DELTA T: Ağırlığ ı 236 gr/m2 
dır. %75 Noınex ve %25 Kevlar ip
liklerin saten dokuma şeklinde üretil
mesiyle oluşmuş bir kumaştı r. Fiyatı 
Nomex ile PBI arasındad ı r. Esnek ve 
yuınu~aktı r. Nomex IIIA dan daha 
yüksek bir ıs ı hasarlarına ka rşı daya
nımı vardır. 

KEVLAR/PBI: Ağır l ı ğ ı 254 
gr/1112 dır. %60 Kevlar ve %40 PBI 
ipliklerden ripstop şckl inde dokun
muş bir kumaştı r. Is ı hasarl arına k~u·-

Yüksek s ıcaklık lar ve alevlerin o lduğu yerlerde itfaiyec.iler için en doğru seçim Kevlar/PBL' d ı r. 

36 



AL0-110 

Kcvlar/PBI TPP testi sonrası esnekliğini 

kııylJcl ınczke n, Nonıex kuınıış rıyn ı tesıc n 
sonra kırılgan bir yapıya sahip olnıakiadır. 

ş ı üstün bir dayanımı vard ır. Örne
ğin , yüksek kömürleşme dereces i, 
kömi.lrleşmeden sonra hala esnekliği
ni koruması ve kimyasallara karşı da 
iyi bir dayanım göstermesi. Fiyatı pa
halı bir kumaştır. 

Z-200: Ağ ırlı ğ ı 263 gr/ın2 dır. 

Yeni üretilmi ş bir kumaştır. Isı hasar- nıp sürekli onarılmasını istemiyorsa 
l arına karşı iyi bir dayanımı vard ır. Kevlar/ PBl en doğru seçimdir. 
Ağırlığ ı ile orantılı olarak iyi bir ıs ı 
koruma performansı (TPP) vard ı r. 
Yumuşak ve esnek bir kumaştır. 
Renk d<:'.ğiştirıneye karşı dayanıklıdı r. 

EN JYI KUMAŞI SEÇMEK 
"En iyi kumaş hangisidir." Bu 

soru sık sık sorulur. Yanıt ise itfaiye
ci lerin isteklerine göre değişebilir. 
Örneğin Bir itfaiye teşk ilatının bütçe-

FAYDANJLANAN KAYNAKLAR 
- NFPA 1971standarıı,1997 ba-

sımı 

- Fire fighıers ' proıecıive cloı 
hing; Verghe, Dr. James H. 1989 2ıh 
ediıion 

- Tıırnouı gear sefecı ion , ıur 
niııf3 .hım at www.securitex.com 

si çok dil- ~~~~~~~~~~------------=-------_,..~~~ 
şükse No- BAZI DIŞ KATMAN KUMAŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

mexlH iyi Qı.cll ildı:r 
bir seç im 
o l abi lir . 
Ama İtfa
iye teşk i 
latı 860 °c 
yüksek s ı 
cak 1 ıkların 

olduğu or
L a m la r da 
el biscl.eri 
n i uz un 
siire kulla-

kumaş ağırlığı 
(gr/m2) 

Trapezodynl 
yırlılma dayanımı 

(kg) 
Elnıendorf 
yırtılma dnynnımı 

(kg) 
Diıımnik alevde 
yanınıı siiresi 

(sn) 
Kavrulma uzunluğu 

(cm) 

PRI Z-200 

254 263 

19.8 13.95 

25.2 t8 

38 4 

0.7 1 

Nonıeıı; ili Noıııex Dcl ın ·r Advnrıcc 

200 236 200 

9 16.2 12.6 

4.95 6.3 16.5 

8 5 8 

5 4 1.2 

.__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AKMANLAR END. SIZDIRMAZLIK LTD. ŞTİ 

Türkiye İtfaiyeciliği 
~ o 

Dergisinden 
Tanıyor. Ya Siz! 

İtfaiye 110 dergisine reklam verqıek için 

635 01 01 (124) Fax: 532 85 63 

İTFAİYE VAKFI 531 18 31 (Pbx) 

Nolu telefonlarımızdan arayabilirsini_z_. -------
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