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İTFAİYE VAKFI İLE İTFAİYE 
HİZMETİNDE ÜÇ YIL 

j stanbul İtfaiye Müdürlüğü gö-
revine getirildiğimde, itfaiyemi

zi 280 yıllık l(lrihi nıisyonuncı la
yık bir mevkiye oturtmak azim ve 
kararlılığında idim. Ancak mevzu
at engelini nasıl aşabileceğim hu
susunda bir takım tereddütlerim 
vardı. Zira elimizde, Batı Stan-
dart/an '11111 beşte biri düzeyinde. 

sadece 200 kadar itfaiye aracı bulunmaktaydı, hunların 

da yaş ortalaması lO'un üzerinde idi. Mevcut mevzu-

keri birliklere, yurt sathındaki büyük ticaret merkezlerine, 
sigorta şirketleri, bankalar ve pckçok sivil kurulu#ara 

hizmet vermekıedü: 
İstanbul itfaiyesinde bürokratik engellerin aşılamadığı 

pekçok bakım- onarım, araç-gereç alımları yanında, İs
tanbul İtfaiyesinin bilgisayar ağlarıyla donatılmasında, 
İNTERNET'le tanışmasında, "Uluslararası Birinci Yan
gın ve Güvenlik Konferansı ve Sergisi" düzenlenmesinde, 
yangın ve ilf<ıiye konusunda yeni broşürler hazırlanıp da
ğıtılmasında. itfaiye elemanlarının yurıiçi ve yurtdı.şı eği-

timlerinde İTFAiYE VAKFl'ııın çok büyük hizmetle-

Vak- ri olmuştur. at çerçevesinde 5 Milyon Liralık avanslarla bu 
araçları faal tutabilmek imkansızdı. Bürokrat 
arkadaşlarımız bilirler; icabın.da 5 trilyonluk 
ihale yapar araç-gereç alabilirsin de, ihale 
kapsamı dışu1da bir tek çiviyi çakamaz, 
çaktıramazsın, mevzuat müsait değildir. 

fımız bugün 
henüz üç yaşın-

Hele TUZLA Tanker Faciası yaşcındıiJuı· 
elan bu yana va~fımızın kıymeti bir kal daha 
artmışıır. Hemen 13 şubat günü toplanan 
Vakıf Yönetim Kurulumuz ilk etapta şehid 
olan. ve yaralananların şahıslan ve aile
leri emrine 5 milyar TL tahsis ederek 
hastanelerdeki tüm gayri resmi giderleri
ni karşılama karan almıştır. Bu sayede, 
yara./ılarımız hastaııelerde büyük ihti
mam ve şefkat görmüşler ve her türlü ih-

Bizden önceki 5 yıllık dönemde 16 defa 
ihaleye çıkılmış. bir tek araç alınClmamış
tı. Bir taraftan yeni araç/(lr (lfcu:ak, dijfer 
taraftan da mevcut yaşlı araçtan faal tu
tacak, hizmet görecektik. Hele ilk bir, bir
buçuk yıl içerisinde bütün iyi niyetlere 
rağmen yeni araç takviye etmek imkanımız 
yoktu. En iyi şartlarda , yeni bir yurtdışr 

ihalenin yapılıp araçların imalatlcırının ta
mamlanarak hizmete sokulması için 18 ay 
gerekiyordu. 

da olmasına rağ

men, Tür k itfaiyeci
liği adına çok büyük 
hizmetlere damgasını 

vurmuştur. Elinizdeki 
bu "İTFAİYE 110 " tiyaçları anında karşılanmış. şehidleri

mizitı ailelerine birer daire tahsis edil· 
mişıir. Yine Vakfımızın yönlendirmesiyle, 

dergisi üç ylldır ak
samadan 16. sayı

sını gururla 
sunmakta-

hayırsever işadarnlcınmızdan 30 milyar ci
vannda nakdi yardım temin edilerek şehid

lerimiz'in ailelerine ve diğer tüm kazazedele
rimize teslim edilmiştir. Vakfımız111 Tuzla kaza

zedelerine olan hizmetleri halen devam etmekte· 
dir. 

Bu şartlarda tek çözüm; bir VAKIF kurup 
vatandaşlarımızın İifaiye'ye olan teveccühlerini 

dır. 

hizmete dönüştürmek ve hem İstanbul, hem de yurt sat· 
hındaki tüm itfaiyelere destek olmak gerekiyordu. Bu f:Cl· 

yeyle Haziran 1995'de "iTFAiYE VAKFI" kuruluş çalış
malarım başlattık ve kısa sürede tamamladık. Bu çalış
malarda görev alan arkadaşlarıma ve bugüne kadar vak
fmuza desrek veren tüm vatandaşlarımıza, Vakıf Yönetim 
Kurulumuz adına, takdir ve teşekkürlerimi sunar destekle
rin.in devamını dilerim. 

Vakfımız buf?ün henüz üç yaşında olmas111a rağmen, 

Türk itfaiyeciliği adına çok büyük hizmetlere damgasını. 
vurmuştur. Elin.izdeki bu "İTFAİYE 110 "dergisi üç yıl
dır aksamadan 16. sayısını gururla sunmaktadır. İlk gün
den buyana yakaladığı Teknik ve Bilimsel çizgisinden 
sapmadan; tüm il itfaiyeleri yanında JOO'tin üzerinde ilçe 
itfaiyelerine, Belediye Başkanlıklanna, il Sivilsavunma 
Müdürlüklerine, Üniversite öğretim üyelerine, pekçok as-
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Başlattığı tüm hizmetleri cırııırarak sürdüı-en iTFA· 
iYE VAKFI'mız yeni hizmet ve anlım/arın da plan ve 
projelerini hazırlamak ve hazırladığı bu projeleri hayata 
geçirmek noRtasındadır. İlk etapta fANIK TEDAVİ 
MERKEZİ içerikli yeni moderıı bir HASTANE kuruluş 
çalışmalarınuı. son aşamaya gelmekte olduğunu müjdele
mek isterim . 

.iTFAiYE VAKFl'nın üç yıla sığdırdığı çok yönlü hiz
metlerin kısa hir özetini bir EDİTÖR yazısı kapsamı içe
risinde sunmaya çalıştım. El betle ki yapılan tüm hizmetler 
burada zikredilenlerden ibaret değildir. 

Hayır sever vataııdailarınıızın destekleriyle, Türk İt.f
faiyec:iliği iTFAiYE VAKFI ile mutlaka tarihi misyonuna 
layık olan bir makama yükselecek ve çağ atlamasa da, 
çağı yakalayacaktır. 



İSTANBUL İTFAİYESİ -
ATAKTA 

İstanbul İtfaiyesi hareketli gUnler yaljıyor. Türk ltfa
iyeciliğinin temelinin atıldığı İtfaiyemizi bundan böyle 
sürekli kendini yenilerken, yeni sistemler geliştirirken 

ve atak yaparken göreceksiniz. Nasıl mı? Bir yandan 
normal görevi olan yangın ve diğer itfal olaylara mU
dahaJe eden teşkilatımız, diğer yandan da halkla ilişki
lerini aksatmadan sürdürecektir. Bütün bunları yapar
ken Türkiye ve Dünyadaki diğer İtfaiye Teşkilleri ile 
de sürekli entegre olacaktır. Şimdi İtfaiyemizce yapılan 
yeni önemli çalışmaları sırasıyla izleyelim; 

1) "YERİNDEN YÖNETİM" İLKESİNE GÖ
RE YAPILANMA: 

İstanbul İtfaiyesi 3 asırlık geçmişinde binlerce bü
yük yangın deneyimi geçiımiştir. Bu deneyimlerle bir
likte yangınlara teknik ve akademik yaklaşımlarımız 
nedeniyle türü ne olursa olsun yangınlar İtfaiyemiz için 
ciddi bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak, zamanında 
ihbarı verilmeyen ya da yanan şeyin özelliği itibariyle 
aniden geniş alanlara yayılan yangınlara müdahale es
nasında hiyararşik sistem ve takım çalışması gibi hu
suslarda zaman zaman ciddi bir takım sıkıntılar yaşan

maktadır. Bu nedenlerle İstanbul 'un neresinde olursa 
olsun birden fazla grubun katıldığı yangınların daha 
sistematik ve yerinden yönetimini sağlamak amacıyla 

İstanbul İtfaiyesi yeni yapılanmasını aşağıdaki şekilde 
tamamlamış bulunmaktadır. Buna göre; 

A)İstanbul Bölgesi İtfaiye Müdürlüğüne: 
Fatih, Bakırköy, Kocasinan, Merter, Bayrampaşa, 

Avcılar, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, 

Beşiktaş, İstinye ve Sarıyer Grup Amirlikleri ile 
bağlı Müfrezeler ve Bölge Denetim Amirliği , 

Sabri YALIN 
İstanbul Büyükşehir Beled iyesi 
İtfaiye Daire Başkanı 
Tüm itfaiye Teşkilleri Birliği 
Kunıcu Dernek Başkanı 

B)Anadolu Bölgesi İtfaiye Müdürlüğüne; 
Kadıköy, Kartal, Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Mal-

tepe ve Adalar Grup Amirlikleri jle bağlı 

Müfrezeler ve Bölge Denetim Amirliği , 

C)Merkez İtfaiye Müdürlüğüne; 
Personel, Bakım Onarım, Eğitim , Teknik Büro, Za

bıta, Komuta İhbar ve Satın Alma-Ambar Amirlikleri 
gibi karargah hizmetleri , bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu yeni yapılanma ile denetim elemanlarımız tara
fından bölgelerde yangına müdahale eden tüm alışveriş 

merkezleri ve toplu yaşam mekanları denetlenecek ve 
illegal oluşumlara izin verilmeyecektir. 

2·1998 MAYIS·HAZİRAN AYLARINDA BÜ
YÜK YANGINLAR: 

Günlük yangın sayıs ı 35-55 arası değişen İstan
bul'da çeşitli nedenlerle büyüyen yangınları fazla ya
dırgamamak gerekir. Son yılların en büyük kapalı me
kan yangını .olan İldtelli Zümrüt Duvar Kağıdı Fabri
kası yangın çahşmaları ilerki sayfaJarda geniş bir şekil
de siz okuyucularımıza sunulacaktır. 

Son iki ay içerisinde İ stanbul dahilinde meydana 
gelen Üsküdar İmam Hatip Lisesi, Zeytinburnu gece
kondu, Şişhane, depo ,Ümraniye elyaf fabrikası ve İki
telli boya fabrikası yangınları ile özellikle Zümrüt Du
var Kağıdı Fabrikası yangınlarına itfaiyemizin zama
nında ve en teknik bir biçimde mlldahalesi sonucu bü
yük başarılar elde etmişlerdir. 

3-HALKIMIZIN YANGIN BİLİNCİNİN GE· 
LİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI : 

Halkımızın yangınla mücadele konusunda yeterince 
bilinçli olmadığı hatta bir kısmının 110 yangın ihbar 
telefonunu dahi bilmediği gerçeklerinden yola çıkarak 



yeni çalışmalar başlatmış bulunmaktayız. 

A) Okullarda Yarışmalar ve Eğitim Çalışmaları 
Geleceğimizin teminatı olan küçük yavrularımız öğ

renimlerini sürdürürlerken yangın kü ltürü ile donatı l

maları amacıyla ilk ve orta dereceli olkullarımızda aç
mış olduğumuz 1000' den fazla öğrencinin katıldığ ı 

100' c yakın öğrencinin derece aldığ ı ş iir, kompozisyon 
ve resim yarışmalarımız sonuçlanmış olup, 1 Milyar 
civarında tutan ödüller ise 25 Eylül 1998' de başlaya
cak olan İtfaiye Haftası programı uygu laması esnasın
da verilecektir. 

B) Demonstrasyonlar 
Gerek okullarda ve gerekse İstanbul' un önemli 

meydanlarında halka açık yangın tatbikatları istanbul 
halkımızın ilgi odağı haline gelmiştir. Bu tatbikatları 

izleyenler yangın çıktığında panik yapılmamasını ve 
yangın ı 110 ihbar telefonuna derhal haber verirken ön
ce kendini emniyete alarak yangının ilk safhalarında 

nasıl müdahale edebileceklerini öğrenmektedirler. 

C) Basınla ilişkiler 
Yakın zamana kadar günah keçis i sayılan İstanbul 

İtfaiyesinin başarılı çalışmaları değerli basınımız ile 
Radyo ve Televizyon kuruluşlarımızın da dikkatlerin
den kaçmamaktadır. Basın yayın organları örneklerini 
basın sayfasında gördüğümüz haberlerde olduğu gibi 
İtfaiyenin başarılarını artık yarışırcasına sergilemekte
dirler. 

4) TÜRKİYE İTFAİYE MÜDÜRLERİ 
TOPLANTISI 

6-7 Eylül 1994 tarihinde l cisi Ankara İt faiyes inde 
yapıJan ve İstanbul itfaiyesininde katkıları ile devam 
eden tUrkiye İtfaiye Daire Başkanları /Müdürleri top
lantılarının 6 s ı Gaziantep itfaiyesinde 
20-30 Nisan 1998 'de gerçekleştirildi . 

Tafsi l at lannın ilerki sayfalarda açıkl ana

cağı bu toplantı kararlarının uygulanma 
aşamasında Türk İtfa iyeciliği için yeni 
bir ufuk olacağına kesinlikle inanılmak
tadır. 

S)İTFAİYECİLER BİRLİGİ: 

5 Ey!Ul 1923' Le Belediyelere 
devredilen İtfaiyecilik aslında ıyı 
niyetlerle s ivilleştirmişti . Ancak, sonuç
lar hiçte öyle iyi olmamıştır. Bir taraftan 
mali yönden desteklenmediği için Bele
diyelerde "angarya" görevi ve "sürgün 
yeri" olarak İtfaiye Teşkilat lan kendini 
yenileyememiş, personelini motive ede-
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memlş, İtfaiyeci sınıfını ihdas edememiş, İtfaiyeler ara
sı birliği sağlayamamış ve Askeri İtfaiye dönemindeki 
prestijini de gitgide kaybemeye başlamıştır. Mali yön
den güçlü, büyük ve orta ölçekli bazı Belediyelerin 
çağdaş düşünce yapısına sahip Belediye .Başkanlarının 

bu konuya duyarlı bakışları sonucu işbaşına getirilen 
teknik, akıllı ve azimli İlfaiye Müdürlerinin kendi ara
l arında diyalog kurma çalı~maları semerelerini de ver
meye başlamıştır. Bu bağlamda .1994 / 6 - 7 Eylül'ünde 
Ankara'da baş layan, İstanbul ve Gaziantep İtfaiyeleri
nin ev sahipliğiyle yürütülen geleneksel İtfaiye Müdür
leri toplanusında Türk İtfaiyeciler Birliğinin İstanbul 
İtfaiye Daire Başkanlığınca kurulması suretiyle Ekim 
ayında Genel Kurula giderek Türkiye çapında teşkilat
lanması kararına varı lmıştır. Bu nedenle personel say ı 

sı 30 bini aşan tüm İtfaiye Teşkillerinin üye olınası için 
İtfaiye Şube açma yazı ları gönderilmiştir. 

Artık, Türk İtfaiyeciliğ i örgtltlenme safhasına gir
miş bulunmaktadır. Yangına müdahalede aslında birer 
cevher olan İtfaiyecilerimiz maddi ve manevi alanlarda 
güçlenerek geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerdir. 
Bu örgütlenme sonucunda İtfaiyeler Birliğinde; 

A) Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde Bölgesel Ça
lışma Komjsyon Başkanlıkları, 

B) Mevzuat hazırlama, Mesleki ve Teknik Araştır
ma, Eğitim , Kültlir ve Sağlık, Basın -

Yayın ve Halkla İlişk iler, İtfaiye Teşilleri arası ko
ordinasyon ve işbi rliği , mesleki, sosyal ve sportif et
kinlikler ile yuı1 içi ve dış ı gezi - İnceleme Komisyon 
Başkanlıkları oluşturulacak ve bu Başkanlıklar da Yö
netim Kurulunda temsil edileceklerdir. 

İt faiyeciler Birliği ilk i ş olarak Türkiye'de, itfaiye 



Teşkilleri arası nda müdahale - önlem, personel vearaç, 
gereç miktarları ile ilgiJi ciddi araştırma başlatan itfa
iyeciler Birliği LUm İtfaiyelere örnek form ekinde dol
durulmak üzere boş fonnlar göndererek, Türk İtfaiye
ciHğinin kesin bilançosunu ÇLkannaya kararlı görUn
mektedir. 30 binden fazla üyesi olacağ ı düşünülen Bfr
liğin ayn ı çalı şmaları Uluslararası düzeyde de sürdüre
rek Türk İtfaiyecili~inin dünyadaki yerini belirleyerek 
gelecekteki hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleye
ceğine kesin gözüyle bakılmaktadır. 

6) DENİZ İTFAİYESİ: 
TUrkiye'de 20 bine yakın insanın yaşadığı denize 

yakın yerleşim birimlerinin deniz yangınlarına karşı 

tam bir güvenlik içinde olduğunu söylemek fazla 
iyimserlik olacaktır. Son günlerde meydana gelen 
deniz yangınları ve özellikle "Mariana,, adlı Yunan 

bandtralı 15.900 grostonluk ytik gerrusi 
yangınında bu tehlike daha da belirgin
l eşmiştir. 

K ıy ı Emniyeti ve Gemi Kurtarma iş
letmeleri Genel MüdürlUğti ve Liman 
Ba~kanlık l anna ait röınorkörleri11 deniz 
yanguılarındak i müdahele e nasında iyi 
niyetini ve gayretli çalı şmalarını kimse 
inkar edemez. Ancak, denizlerde olabile
cek yangınlar için ke inlikle "DENiZ 
iTFAİYESi,, kurulmalıdır. Yeni bir 
TUZLA FACİASI ya da 1NDEPEN
DENTA olmasını kim temeıU1İ eder ? 
Öyleslc bu konuda yapılmış çalışmalar 
en kısa sürede değerlendi ri lerek mali 
destek sağl anmalı ve eylem planı uy
gulanmalıdır. Bu konuda İstanbul İt
faiyesi her türlü desteği venneye hazır

dır. Deniz İtfaiyesi ile ilgHi olarak yaptığımız araştır
ma sonuçların ı da kapsayan yazımız gelecek sayılarda 

yayınlanacaktır. 

ONUÇ: 
istanbul İtfaiyes i , fstanbul halkının yangın güven

liği hizmetleri için 24 aat boyunca nöbetle hazı r ola
cak şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürdüğü 
İtfaiyecili ği geliştirme çalışmalarını devam ettirecek, 

Türk İtfaiyeciliğinde daima çığır açma özell iği ni 
koruyacaktır. 

Bu ideal uğruna yepyeni bir ruh ve heyecanla İt
faiyeciliğe gönül veren bütün Türk İtfa iyecileri bUyUk 
bir özveriyle çalışmaya haztrdırlar. 

Ne mutlu bu heyecanı yaşayan bu kutsal mesleğin 
fedakar mensuplarına . 



YANGIN SÖNDÜR1\1EDE 
''KURU Kİ1\1YASAL TOZ'' 

/.GiRiŞ 
ti11 yıllarda ya11g111 siiııcliimıı' /Jıııyasallımııcla 

S rok hiiyiik geli~111e/a gii:lı'lllııiştir. /l1111/arn lı11ş
/..:a hir ifaıleyle "/(um Kimyasal Tozlar'' cle11il
ııll'ktediı: İlk krım ki111yo.wıl ola11 Socly11111 /1ikar-

lıoıuıt yii:yılılır kıı/1<1111l111<1kW o/111akla ht'rıılıcr. iki11ci cilımı 
lıarhi11cle11 /1C'11te11 so11m ye11i ııyg11/a111a ıııctoclları geliştiri

lerek yu11wı parlayın s11·1 ya11gı11lan11dcı kıılloııılııwya haş
lmııııa.ı·ıyla (Ok ııoııiiler lıa/e g<'l111iştir. 

/Jalıa .l'Oltrıı yanıcı parlayıcı s11·1/cırn kuq-ı Socly11111 lıi

/..:arhoıwt' lem/mı da/ıa etkili olaıı Poıusyııı11 /Jikar/ıo11at to:ıı 

ke~(,ı/il111işıiı: /<)59 Yılı ı/o/aylomııla. yu11ıcı sıl't!ar k11dar 
katı ywıg11ılurıııda da Nkili olu11. ywıg111 ıdıı11!r~iisiııı!C' clc'\'
ri111 11iıcli,~i ar:cde11 lıir ki111yasol gl'liştiril111iştir. 1111 sihıclii
riicii /v/011ot1111011y11111 ji1.1j'aı ı'.wıslı lıir to: olııp ilk clc'./iı ı\llC 

olul'<ık hiliııe11 ii~· ywı.ı:,111 tiirii11c etkili o/a11 ~·ok 111ok.wtlı hir 
k11nı ki111yasald11: IJ11 C'le111a11 ilt. olarak İngi/tC'l'C' re A111C'l'i
ka' da ay111 c111clcı .ı.wliştiri/111iştir/ I /. 

Sodyum bikarho11aı, Pota.ıyı1t11 lıilaırboııat, l'ota.ıy11111 

l\loriir, Üre-potasyum /Jilwrbımal ı•e !vlo11oa111oııy11111 .fos
fat l'.\'(/.1'/ı olan kıım ki111ya.l'allar<1: dcpolm11a ı·c akın/ık i111 -
ka111 .wı.~l11ywı. riiflıl>l'I ı·e kdlqmcyc karşı karaktaristik ya
l" ku:a11dırwı. lıir takım katkı maddeleri de ilci\'<' C'di/1111'ktC'
dir. /;'11 geııc'I kmkı 111addcleri: trikıılsiy11111 Jİ'·~f(ıı. \'l',\'a ta11e
ciklai akıcı yapmı. riitııhet clolayısıylu kekleş11ıeye karşı ıli

ffll~· ka:u11dırn11 si!ikmılardırf2/. 

Kıım kiı11ya.m//ur diişiik. -54 °C' dem. yiiksl'k. 50 11Ca 

krıdur l'e fıatw ço/, kısa lıir .ı·iirC' için ılalıa yiiksek. 6rı 0 c. sı 

caklık la re/o. s ta hi I ko1111ıııIurıı11 11 ııı lwji ı :ıı edNI <'I'. /J i I i1111 w
s i ge'J'ckc11 eıı ii11c111/i /111sııslcmlmı hiri de.~işik tiirıle11 k11m 
kiı11yımılları11 m.ı·gde karış1111111111 l<'lılikl' ar:ef/llt'sidiı: Me
SC'/a: as idik kamktcrc salıiı> ılrlmw<11111111y11111 fosfat esaslı 

kttm kimyasa/111 alkalik e.wıslı bir kum kimyasalla (ki di
ğerleri11i11 çofiıı iiyfodir) karışımı.~ı st~r/JC'.ı·ı karlmıulioksit 

açığa çıkaran re kek/eşmeye sebep ola11 i.-.ıe11111cye11 ıwık

.ı·iyo11lar meydaııtt gt~lirecdilİr. 

Kıım ki111.ı·a .l'llll<1rıı1 İçl'l'İ,~iılfle toksik etki yaparnk lıcr

/11111gi hir madılc• yokııır. Kaıwlı hir alwıdo rok miktarda ya-
1nlcı11 dqaıj ı'tkisiyle geçiC'i hir solı11111111 ::orlıı.~11 olahilir. 

Tii111 kıım ki11ı_ı·a.wllarda ııanikiil hiiyiikliikll'l'i /() 111ik 
m11la 75 111ikro11 ııl'<ılı .~ıılflıı h11/1111111ıılıc/11: l'arıikiil hiiyiiklii
.~ii /,11rıı ki11ıyasa/111 siiııdiimıı' ı·eri111i11C' s1111rlı hir C'tki yıııwr 
\'(' /Jı//'fİkiil hiiyiiklii,~ii11ii11 im Sil///' dt',~f'rlı•ri OŞ///(11/ll/.\'I i~·iıı 

dikkatli 11/1111111<1/ıtlır. L'11 iyi so1111ç 20 - 25 ınit.mıı cırıısı orta 
hiiyiikliikteki ııartikiillı'l'İll lıc'tt'roge11 kıırış1111111rl1111 l'lcle <'ıli 
lir/ 2 /. Şi111di im kıım ki111yusıılları tdc•r ıct.cr i11cı'IC'1//<'_\ 'I' 

(ıılışıılı111. Ö11<'l' '/S'ye lıir hııkıı/1111: 

2. TÜRK STANDARDLANRINDA KURU 
KİMYASALLAR 

Türk Standardlan Enstitüsü dört tip kuru kimyasal 
için standard hazırlamıştır. Bunlar sıras.ı yl a TS 
4971/Kasım 1986 "Sodyum bikarbonat esaslı", TS 
S156!Nisan 1987 "Potasyum bikarbonat esas lı.", TS 
6042/Ekim 1988 "Potasyum Klorür esaslı", TS 
5684/Nisan 1988 "Monoamonyum fosfat esaslı" 
Yan$ın söndürme tozlarıdır. Şimdi bunların özellikle-
rini ınceleyelim . . 

2.1. BC Sınıfı Yangınlar için 
a. Sodyum Bikarbonat 
Sodyum bikarbonat esaslı yangın söndünne tozu; 

baş lıca Sodyum bikarbonatdan oluşan, kekleşmeye 
ve nem çekmeye karşı özel maddeler ilave edilmiş B 
ve C türü yangınların söndürülmesinde kullanılan 
akışkan tiirü bir toz karışımıdır[3]. 

Bu tür yangın söndürme tozu beyaz renkli, toz ha
linde, kolay akıcı ve homojen olrnalı, iri tanecikler ve 
..,,.,.....,.....--,--:-:----:-:---:-c"--- --...,:-:,-"'""",_.,,.,--.., t o -
Çizelge 1- Yangın söndürme tozunun tane büyUklü~ü p ak _ 
1--------------------ı ı ar Gözenek Elek üstünde kalan % kütlece 
Büyüklüğü en az en çok gözle 

(µm) görü-
425 0.50 re b i -
150 o ı.o ı e n 
75 o 3 y a _ 
45 ıo 25 banc ı 
45 75 90 

~------------------' mad-
deler bu lundurmamalıdır. 

Kekleşme ve topaklaşmanınolmadığını göstermek 
için yangın söndürme tozu madde 2.3. 1 'e göre test 
edildiğinde penetrometrenin iğnesi en az 16 mm nü~ 
""'ç"""iz-,el-ge- 2"""-""'F,,...iz.,.,.ik-se-I -ve"""k..,.im_ y_a-sa...,.I -öz-.e""'ıı i-kl-er-[3""']---~ ~t~e~ 
S-od-y-uı-n -bik-a-rbo_11_01-(N-n-HC_0_3_),k-·ü1-le-ce_%_o_lu-rak-e-n-az--9-0-ı l i d İ r . 

Sodyum karbonat, (Na2C03), kUtlece yüzde olarak en çok 2 D e -
Rutubet, kütlece % olarak en nz 0.2 n e y 
Ncın çekme özclliAi. kUı lecc % olarak enaz 0.15 tüpü-
GörOnUr yoğunluk g/nı l 0.90· l.10 n e .__ ______________ __, k o -

nan numunenin düşük sıcaklıkta akıcılığının gözlem
lenmesinde -54 ±1 °C'da kekleşme olmaksızın ko
layca aktığı tesbit edilmelidir. Tane iriliği elek anali
zi ile tayin edildiğinde; Çizelge l 'de verilen değerle
re uygun olmalıdır. Diğer fiz1ksel ve kimyasal özel
likler ise Çizelge 2'de verilen değerlere uygun olma
Jıdır(3]. 

b. Potasyum Bikarbonat 
Potasyum bikarbonat esasi ı yangın söndünne 

tozu; başlıca potasyum bikarbonatdan oluşan , kekleş
meye ve nem çekmeye karşı özel maddeler ilave edil
miş B ve C türü yangınların söndürülmesinde kulla
nılan akışkan bir toz karışımıdır. Mor renkli, kolay 
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Bu Lür yan- Çizelge 7- Yangın söndüm1e ıozunun ıane büyüklüğü 
f------------------~ gın söndürme +------------------ı 

Gözenek Elek üstünde kalan % kütlece tozları da yuka- Gözenek Elek üstünde kalan % kütlece 

Çizelge 3- Yangın söndünnc tozunun tane büyüklüğü 

Büyüklüğü en az en çok rıda ifade edil- Büyüklüğü en uz en çok 
~5> o diği gibi; toz rıs> o.o o.o 
150 o 2.5 halinde kolay 150 2 ı s 
75 O 8 akıcı ve homo- 75 18 28 
45 12 20 jen bir dağılıma 45 18 32 

.___E_ıe_ka_ıı_ı ___ 70 _ ____ 8_5 ____ _. sahip olup iri ı....._E_ıe_kı_ılı_ı ___ 25 _____ 6_2 _ ___ __. 
akıcı ve homojen olmalı, fri tane- tanecikler ve Monoamonyum fosfat 
cikler ve topaklar gözle görülebi- topaklar, gözle görülebilen yaban- (NH4H2P04) dan oluşan, kek
ten yabancı maddeler bulundur- cı maddeler ihtiva etmemelidir. leşmeye ve nem çekmeye karşı 
mamalıdır. Kekleşme ve topaklanmanın özel maddeler ilave edilmiş A, 

Kekleşme ve topaklaşmanın olmadığını tesbit için TS B ve C türü yangınlar ile 1000 
olmadığını göstermek için TS 497l 'deki gibi 2.3.1 'e göre test Voltu geçmeyen elektrik tesi-
4971'deki gibi 2.3. 1 'e göre test edip penetrometrenin ig nesinin sata yangınlarının söndürülme
edip penetrometrenin iğnesinin en sinde kullanılan akış-
az 16 mm nüfuz ettiği kanıtlanma- ~Ç-ize-lg-e-6--F-i-zi-kse-· > l_v_e_k-im_y_a-sa-l 

0
-.. z-el-li-kl-er-[5_) ___ _, kan bir toz karışımıdır. 

hdır. Düşük sıcaklık karekteristiği ı-----------------ı Görünüş itibariyle toz 
için, yine TS 4971 'deki gibi, to- ôzellik.ler Değer halinde kolayş akıcı ve 
zun - 54 ± I OC'da kekleşme ol~ Potasyum klorür, (KCl),kütlcceyüzdeolarak enaz 93 homojen olmalı, iri ta-
maksızın kolayca aktığı tesbit Rutubet, küılccc % olar.ık, en çok 0.2 necikler ve topaklarla 
edilmelidir. Tane büyüklüğü ifcin Nem çekme öı.ellğ i, küı lece % olarak, en çok 5.o yabanc ı maddeler ihti-
1 k 1. . 1 k ld di GörünOr yoğunluk g/ml 0.87 va etmem el ı" dı" ı·. Ke.k-e e ana ızı yapı ara e e e en Sık ı yoiunluk, g/ınl 1.40 
değerlerin Çizelge 3'e uygun olup ÖıgUI yUzey alanı, (cm2/g) 2200-4000 !eşme ve topaklaşma-
olmadığı tesbit edilir. Diğer fizik- ~---------------~ nın olmadığ ını sapta
sel ve kimyasal özellikler Çizelge en az 15 mm nüfuz ettiği kanıt- mak için TS 4971 ' deki gibi 
4 'de verilen değerlere uygun ol- lan malıdır. Düşük sıcaklık ka- 2.3. ı 'e göre test edip penetro
malıdır [4] . rekteristiği için, yine TS metrenin iğnesinin en az 16 mm <=7"'-- --------......... ------ 4971 'deki ş ibı, tozun - nüfuz ettiğ i kanıtlanmalıdır. 

f.-Ç-ize_ıg_e_4_· F_i_zi_ks_e_ı v_e_k_im_y_a_sıı_ı _öz_e_ııi_kl_er_l4_J _____ 54 ± ı oc da kekleşme Düşük sıcaklık karekteristi ği 
Potasyum bikarbonat, (KHC03)1 kOtlece % olarak en az 
Rutubet, kütlece % olarak en az 

92 
0.2 
3.0 Nem çekme özlell iği , kUılece % olarak en aı 

Sodyum tuzları 
Görüniir yoğunluk g/nıl 

Bulunmamalı 
1.30-1.40 

olmaksızın kolayca aktı- için, yine TS 4971 'deki gibi, to
ğı tesbit edilmelidir. Ta- zun - 54 ± ı OC'da kekleşme ol
ne büyüklliğü için elek maksızın kolayca aktığı tesbit 
analizi yapılarak elde edilmelidir. Tane büyüklüğü için 
edilen değerlerin Çizel- elek analizi yapılarak elde edilen 

~--------------~ ge S'e uygun olup olma- değerlerin Çizelge 7 'ye uy~un 
c. Potasyum Klorür dığı tesbit edilir. Diğer fiziksel olup olmadığı tesbit edilir. Dığer 
Potasyum Klorür esaslı yangın ve kimyasal özellik- .---------------- --, 

söndürme tozu başlıca potasyum ler Çizelge 6 'da veri- Çizelge 8- Fiziksel ve kimyasal özclliklerr61 
klorür (KCl)den oluşan, kekleş- len değerlere uygun 
meye ve nem çekmeye karşı özel olmalıdır[5]. 
maddeler ilave edilmış, B ve C tü- Potasyum Klorür 
rü yangınların söndürülmesinde esaslı yangın söndür
kuUanılan akışkan bir toz karışımı me tozlan köpükle 
olup A türü yangınlar ile selüloz kullanıma uygundur. 
nitrat gibi kendisi oksijen sağla- Ancek bu TS 5684 'e 
yan maddeler yangınında kullanıl- göre test edilerek; 

Özellikler Değer 
Manoıımonyuın fosfat. (NH4H2POııJ kütlece % olar.ık, en az 90 
Ruıubeı,kiltlccc % olarak, en çok 0.2 
Nem çekme özelliği, kOllccc % olarak en çok 1.5 
Görünür yoğunluk (g/ml) 0.8 
Sık ı yoğunluk, g/ml 1.1 O 
Özgül yüzey alanı, (cm2/g) 2000-3500 

maz. ortalama süzülme hızı, aynı de- fiziksel ve kimyasal özellikler Çi
zelge 8 'de verilen değerlere uy
gun olmalıdır[6]. 

ney sadece köpükle ya
""'ç"""iz_e,...lg-c """s.-Y:"""an_g_ı_n -sö-n-dO_nn_e_ıo-zu_n_u_n -tan_e_b,...ü_y....,uk""""tü""'ğ,...0--. pı 1 dığıda bul un an değe-

rin en t ok 2.5 katı ofup 
olmadığına bakılır. Gözenek 

BüyüklüAü 
(µm) 
425 
150 
15 
45 
Elekaltı 

Elek üstünde kalan % kütlece 
en az en çok 

o.o 
2 
18 
18 
25 

o.o 
15 
28 
32 
62 .__ _______________ _. 

2.2 . ABC Sınıfı 
Yangınlar İçin, Mono
aınonyum Fosfat 

Monoamonyum 
fosfat esaslı yangın 
söndürme tozu başlıca 

Monoamonyum Fosfat esaslı 
yangm söndürme tozları köpük
le kullanıma uygundur. Ancak 
bu test edilerek; ortalama süzülme 
hızı , aynı deney sadece köpükle 
yapıldığında bulunan değerın en 
çok 3 katı olup olmadığına bakılır. 



Deney şartları ve test sonuçlarının 
de~erlendirilmes i için TS 5684'ün 
ilgıli maddelerine bakın ı z. 

3. K;:URU .. KİMYASALLA
RIN SONDURME PERFOR-
MANSLARI . 

Yanıcı svıl ar üzerine yapılan 
testler; Potasyum bikarbonat 
esaslı kuru kimyasalların Sod
yum bikarbonatlılara nazaran 
yangın söndürme performansı 
bakımından daha verimli oldu
ğunu göstermiştir. Benzer şeki l 
de Monoamonyum fosfat'ın ön
clürme verimj sodyum bikarbo
nat'a eş i t veya daha üsti.in olarak 
gözlenmişti[2,7]. Potasyum klorür 
aşağ ı yukarı Potasyum bikarbo
nat ' a den.k olmuş, ancak Üre-po
t~syum bıkarbonat tüm diğer kuru 
k ımyasa llar arasında en verimli 
performans ı gösteren madde ola
rak tcsbit edilmiştir. 
. .Bir ya~J~ın alan ına doğrudan 
ın tıka l ettıgınde, kuru kimyasal 
alevin ~erhal kopmasını sağlar. 
Kuru kımyasa l lann ; bog~ma so-
• d ' gutma ve ra yasyon speri (per-
desi) oluşturarak söndürme ve
r imini etkilediği bilinmektedir 
anc~ sön_dürm,~n in. ~sı.l dayanağı~ 
nın ı eaksıyon zıncırının kırılma-
•. o ld_uğu da _ifa~e edilmiştir[2,8] . 
Sım?ı ~u etk ıl erı ayrı ayrı değer
fendırel ım. 

3.1. Boğma Etkisi 
. Kuru kimyasallardan Sodyum 

bıkarbor~atm. aLeşl~ ıs ı tıldığında 
ka~bondıo~~ıt açı~a çıkararak 
~ogma .etkısı yaı?tıgı yı llardır bi
lmen bı r ger9ektır. Kuru kimya
sallar ıs ıt ıld ıgında ayn ı zamanda 
su buharı da aç ı ğa ç ı karlar buhar
laşan su hacminin de e n ~ız Kar
bondioksit kadar söndürme veri
mini etki led iği söyledcbilir. An
cak yapılan lestler açığ<ı çıkan bu 
gaz l arın söndümıc iizcrindc ana 
faktör olduğunu inandırıc ı bir ~c
kildc kan ıılamamıştırl2J . 

Çok maksatl ı kuru kimyasıı l A 
sın ı tı yangın larda kullnnıldığımla 
nıonoarnonyuın fosfat (ınctafm,
forik asid şeklinde) dckoınpoıc 
olarak yanan mutcryal ilıcrindc 
sert bir tortu meydana ~ctirır. Bu 
wrıu yüksek s ıcaklıktakı muıcryıı-

li oksijenden kopararak yangının 
sönmesine ve yeniden alevlenme
nin önlenmesine katkıda bulun ur. 

3.2. Soğutma Etkisi 
Kuru kim;r:asalların yangın 

söndümıe kabıliyeti üzerinde so
~utrrıa etkisinin büyük çaplı oldu
gunu iddia etmek yanlış olur. An
cak bu konuda yapılan bazı araş
tırmalar ateşle karş ılaşan kuru 
kimyasalın dekompoze olayı es
nasında yangın ortamından bir 
miktar ı ı absorbe ettiğini göster
miştir. 

3.3. Radyasyon Perdesi 
Desarj olan kuru kimyasal alev 

ve yakı t arasına bir loz bulutu 
gönderir. Bu bulut yakı t ı alevin 
radyasyon ı s ına karşı perdeler. Bu 
konuda yap ılan araştırmal ar bu 
perdeleme etkisinin söndürme ve
dmi üzerinde ciddi boyutlarda ol
duğunu göstermiştir[2,9). 

3.4. Reaksiyon Zincirinin Kı
rılması 

Bir yangın olayında kuru kim
yasal tozlar yang ı nın yayılmasını 
sağ layan yanma zinciri ara ına gi
rerek alev içeris inde bulunan ser
best köklerin konsantrasyonunu 
azaltmak ureliY. le öndürme per
formansın ı etk ı lerler. Bunu sağ
larken kuru kimyasalların termal 
olarak dekompoze o lmaları gere
kir. 

Kuru kiınyasalJarın alev üzeri
ne püskürtülmesi reaktif parti.kül
lerin bir araya gelerek yanma re
aksiyonunun devamım önler. Bu 
olay "reaksiyon zincirinin kırıl
ması suretiyle söndürme" şeklin
de tanım lanmakt ad ırL2,9l. 

4. KULLANIM ALANLARI 
Kuru kimyasallar öncelikle ya

nıcı parlayıcı s ıv ıların yangınında 
kullanıl ı rlar. Elektrik ~ıkımı ilel
ınediklcriııdcn , içerisinde c lekı
rikli cihar bulunan yamc ı sıvı 
yangınlarında akını l,.c._itmcdcn 
~ ullunıl ahi lirler. Monoamoııyum 
t osl :ıt esas lı, ı,·ok maksatlı kuru 
kimy:ıs:ıllar A sııı ıl ı katı yanıc ı 
nıatl·ryallcrin )'ll/l'Y yang ınl ;ınna 
uygul:ımlığıııd:ı ha~arılı suııuı;lar 
vcnncktcdir. Tiıın kuru kiııw:ısal
lıır uygun konumlarda olmak k.l) 
dıylu , ıckstıl cmhlstrisinın ç ıı lı 
ııl.ınlurındu, p.unuk ı~lcın • \ ıp 
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tik fabrikalarında, alış-veriş mer
kezlerinde, otel ve bürolarda, 
haslane ve okullarda baş l angıç 
yangı nlcmnda verimli bir şekilde 
kullanıl ı r. "Uygun konumlarda" 
diyoruz, çi.inkli yan lış uygulama
lar verimsiz sonuçlar doğurduğu 
gibi, kuru kimyasallara olan gü
veni de sarsar. 

Her şeye rağmen bazı konum
larda kuru kimyasall arın kullanı
mı uygun değildir. Bi lha sa, mo
noamonyum fosfat esaslı çok 
maksatlı kuru kimyasal ı s ı karşı
sında sertleş ip yüzeye yap ıştığın
dan, pamuk yaeağı birimlerinde 
ve tortu temizliginin güç olduğu 
hassas makinaların bu l unduğu 
mahallerde ku llan ılma ı uygun 
olmadığı gibi, zaralı da olabilir. 
Kuru kimyasallar yanıcı parlayıcı 
bir s ı vı yüzeyinde ol uşan sürekli 
hareketsiz atmosfere karşı ku 1 la
n ı lmaz lar. Sonuç olarak; yeniden 
parlama kabiliyeti bulunan, sü
rekli bir söndürme müdahales ine 
ihtiyaç gösteren, s ıcak mct;:ı l yü
zeyleri veya inatç ı ve aıtarda ark 
yapan elektrik sistemlerinde kul
lanılmas ı uygun değildir. 

5 . SONUÇ 
Kuru kimyasallar a l anında son 

yı l larda çok büyük atılımlar ger
çeklesti ri lmişti r. Bilha sa monoa
mon/ um fosfat esaslı ABC yan
gınlarına başarıyla uygulanan, 
çok maksatlı kuru kimyasal loz 
yangından korunma alanında bü
yük bir atılım olarak ortaya ç ı k
mıştı r. Sodyum bikarbonat, Potas
yum bikarbonat, Potasyum klorür 
ve üre- polasyum bikarbonat csas-
1 ı kuru kimyasallar yan ıc ı s ı vı ve 
gazların BC sınıfı yangınlarında 
bir as ı rdan beri ba~arıy la kullanıl
ırıaklaclı.r. Ancak bunların bilinçli 
bir şekilde yerine göre ku llanı l 
ması ve standartlara uygun imal 
edilmiş olması gerekmektedir. 

1 langi türden olursa olsun bu 
t01lnrı11 son derece akıcı, rütubet, 
kcklc~rnl: ve topaklanmaya karşı 
knnıvucıı katkılar içermesi ve 
pııı tıkül büyüklüğünUn ı o _ 75 
1111~ oın ( ı mikron = ı o-3 mm) 
uı 'ında b.ul unnıas ı gerekmekte
dıı K~ır~ kıınyasallarda söndi.irme 
v1.:rını ının en üst di.izeyde olabil-



mesi için partikül büyüklüğünün 
20 - 25 mikron aralığında hetero
gen bir karışım oluşturması tercih 
edilir. 

Kuru kimyasa ll arın yangın 
söndürme verimi üzerinde; boğ
ma, soğutma ve radyasyon perde
si oluştuıına etkilerinin bulundu-
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Yangın Yerindeki Tehlikeler 

Yangın yerinde canlıları ve itfaiyecileri tehdit eden çok çeşitli ve büyük tehlikeler olu
şur. Yangını birincil afet yapan ve itfaiyeciliği en riskli ve stresli meslek haline getiren bu 

tehlikelerdir. Yangın yerindeki tehlikeleri dokuz başlık altında inceleyebiliriz. 

l· Yangının BUyUmc Hızı, 2- Yük
sek Sıcak lık Tehlikesi, 3- Yangın Bile
şenlerinin Yangının Yayılmasuıa Etkile
ri , 4- Yangının SRflıalarındaki Tehlike
ler, 5- Zehirli Gazların Oluşturduğu So· 
lunum Zorluğu Tehlikesi, 6- Patlama 
Tehlikesi, 7- Çökme Tehlikesi, 8· Elekt
rik Tehlikesi ve 9· Kimyasal Tehlike 

J. YANGTNIN BÜYÜME HIZI: 
Yangın geometrik olarak büyür. 

Başlangıcında bir bardak su ile söndü
rülebilecek bir yangın , ikinci dakikada 
bir kova su ile, UçtirıcU dakikada bir fı
çı su ile ancak söndürülebilir. Buna kar
şılık itt:aiyeci de çok hızlı olmak zorun
dadır. itfaiyeci, meşguliyeti ne olursa 
olsun ihbardan en geç bir dakika sonra 
hareket eden aracın içinde olacak, Dün
ya standartlanna göre en geç beş dakika 
sonra yangın yerine vannış ve hortum 
senniş olacaktır. Yangın yerinde de ani 
ve isabetli kararlar alabilecek ve çok se
ri hareket edecektir. 

Yangın için al ınan bütün güvenlik 
önlemleri sürekli kontrol edilmeli ve 
her an kullanıma hazır ı.ululınal ıdır. 
Yangın çıkışları ve merdivenleri her za
man açık olmalıdır. Hortumlar rakılı ve 
kullanıma hazır, sulu sistemde her an 
basınçlı suyu mevcut ve bak ımlı olma
lıdır. Yangın söndürme tüpleri dirsek hi
zasına ve kaçış yolları üzerine, kolayca 
alınabi lecek şekilde asıl malı , arabalar
da hemen torpido aluna takılmalıdır. 
Yangın yerinde saniyelerle yarışıldığı 
hiçbir zaman unutulmamalıd ır. 

İtfaiye araçlannın birinci derecede 
geçiş Uslilnlüğüne sahip olması nın en 
önemli nedeni budur. Diğer araçlar itfa
iye araçlarına hemen yol vermeli, itfa
iye araçlarının geçiş ini :ıorlaşuracak şe· 
kilde araç park edilmemelidir. 

2· YÜKSEK SICAKLIK TEHLİKESİ: 
Yangın yerinde s ıcaklık çok hızlı bir 

şek ilde yükselir. Sıcaklık 5 dakika son
ra 555 •c, lO dakika sonra 660 ''C, 15 
dakika sonra 720 "C, yarım saat sonra 
820 "C olmakta, bir saat sonra 927 "C' a 
yükselmektedir. GörU ldilğü gibi en bü
yük sıcak lık artış ı ilk beş dakikada ol
maktadır. Bunun için yangınlarda ilk 

dakikalar hatta saniyeler çok önemlidir. 
Yüksek sıcaklık ve alev insan vücu

dunda onarllmaz yaralar uçmaktadır. 
Derinin yanması ile derinin altında bu
lunan ter bezleri tahrip olur. Vücutta 
bulunan toksin maddeler ter bezleri yo
luyla dışarı atılmazsa kan zehirlenmesi 
yapar ve hayat sonu erer. Yüksek sıcak-
1 ı k dolayısıyla a- Proteinler p ıhtıl aşma
ya baş lar, b· Kan bas ı ncının artmasıyla 
hayati organlarda İy kanamalar oluşabi· 
li r, c· Kalbin ritınık temposu bozulur. 
Aşırı su kaybı , solunum sıkışması ve 
zorluğu ıneydanu gelir. Bunların sonu
cu xine ötumdür. 

insan vllcudu ve solunum sistemleri 
65 "C sıcak lığa sınırlı bir süre, 120 •c 
sıcaklığa 15 dakika, l 43 •c s ıcaklığa 5 
dakika, 177 °C sıcaklığa ise 1 dakika 
dayanabili r. 

Isının ışınımı olan alev, insan vücu
dunda 1. 2. 3. ve 4. derece yanıklara se
bep olur. Isı kaynağı ve alevle olan me
safe ve muhatap olma suresi önemi i et
kendir. Yanığın yeri, bUyüklUğü ve de· 
rinliğ i de önemlidir. Gözler arasındaki 
bir yanık, bacaklal'daki aynı büyükliik
teki bir yanıktan daha tehlikeli ve kötü
dür. 

1. derece yanık; Deri nin güneş ya
nığı gibi yanması , deride kızarık lık bi
çiminde görülen yanıkur. Önemli kabul 
edilmez. 2. derece yanık ; Su toplana
rak derinin kabarcıklanması biçiminde 
meydana gelen yanıktır. Acı verir. 3. 
derece yanık; Derinin könıUrleşecek 
derecede kavrulması biçiminde meyda
na gelen yanıktır. 

Yanık tedavisi tıbbın diğer bölümle
rinden Lamamen ayrı ve karaklerist.\k iş
lemleri olan bir tedavi biçimidir. Ulke
mizde askeri amaçlı olarak tstanbul 
G.A.T.A. 'da, Ankara G.A.T.A. 'da ve 
bir de Adana'da yolmak üzere üç yerde 
ve çok sınırlı yatak kapasiteli Yanık Te
davi Meı·kezleri vardır. Çok masranı ve 
zahmetli olması nedeni ıle başka tıp fa
kllltelerinde ve hastahanelerde böyle bir 
merkez kurulmam ışt ır. Bu çok büyük 
bir eksikliktir. Mutlaka her ilde yeterli 
kapasitede Yamk Tedavi Merkezleri 
kurulmalıdır. 

Ayrıca yangın yerinde oluşan k ızgın 

hava kısa slire de olsa solunduğunda, 
solunum alanlarında yanmaya neden 
olmaktadır. İç yanık denilen bu hadise 
burun k ıll arının yanmış olması ile teş
his edilmekte ve bu yanık karş ısında 
tıbben yapılabilecek bir şey kalmamak
tad ır. 

Yııngın yerinde oluşan yüksek sı
caklık ve alev tehlikesine karşı yanma
ya dayanıklı elbise, başlık ve eldiven 
giyilmelidir. Aynca hava tüplU solunum 
cihazı ve maskesi; yüz, göz yamklaruıa 
ve iç yanığa karşı son derece önemli 
koruyucu görev yapmaktadır. 

3· YANGIN BILEŞENLER/ty/N 
YANGININ YAYILMASINA ETKiLE· 
RI 

Yangın bileşenleri olarak Yanıcı 
Maddenin cinsi, miktarı ve dağılımı , 
Oksijen veya havanın oranı, hava bü
yüklüğü, rüzgarın olup olmayışı ve Isı 
transferi gibi faktörler yangının yaytl· 
masını etkilemektedirler. 

3-1-YANICI MADDE; 
Yanıcı maddenin cinsine bağlı ola

rak; Alevlenme Kabiliyeti, Tutuşma S ı· 
caklığı , Nem Oranı, Yüzey Kütle Oranı, 
Isıl Değeri gibi karakteristik özellikleri 
yangının büyümesini ve yayılmasını et
ki leyen faktörlerdir. Yanıcı maddenin 
miktarına bağlı olarak; Yangın Potan.si
yeli, Yan~ın YUkU ve Yangın Yükü in
deksi gibı parametreler; Yanıcı madde
nin dağılımı ile alakalı olarak; İmar 
S ık lığı , Yangın Bölmeleri , Yangına 
Karşı Bırakılacak Boşluk gibi faktörler 
yayılmay ı etkilemektedirler. 

3·2· OKSiJEN veya HAVA 
Be~te biri oksijen o ları hava, yangı

nın büyllmesini ve yayılması n ı etkile· 
yen en önemli faktördür. 

Yangın yerindeki Hava BUyUklüğü , 
Tabii Rü~,g,ar ve Şiddetli Rüzgar varlığı , 
Oksijen üreten Kinı)lasal Reaksiyonla
rın olması, Yanıcı Madde • Oksijen 
Oranı gibi faktörler etkendir. 

Oksijenin oranı yükseldikçe yanına 
hızı ve ıs ı sı artar. Birine normal hava 
di~erirıe saf oksijen verilen iki odun yı
ğını karşı l aşıırı lırsa yanma hızının ve 
yanma ı s ısının değişti~ini görebiliriz. 
RUzgiir belirli bir zaman birim inde 



meşe daha fazla oksijen verdiğin· 
den körükleyici etki yapar. Şiddetli rÜZ· 
garla yayılan yangınlar çok zor kontrol 
a ltına alınabilir. Yangının yaytlıııasında 
yangın odasrnın büyüklüğü de önem ta· 
şır. Oda büyüdükçe oksijen oram da ar
tar. Büyük odalarda (bodrum yangını· 
tiyatroda sahne yangın ı gibi) yangın 
daha çabuk yayılır 

3·3· lSI TRANSFER/ 
Eksotenııik bir kimyasal ı'Caksiyon 

olan yangın , sürekli ısı üretmekte ve 
zincirleme şekilde biti şiktek i maddeleri 
tutuşma sıcakl ığ ına ulaştırarak bUyU
mckte ve yayılmaktadır. Bu herkes ta
rafından kolayca an laşılmaktadır. Ayrı
ca biti~ ik olmayan maddelerin tutuşma 
sıcaklığ ına ulaşarak yanmaya başlama· 
sı sfü. konusudur ki bu ancak tecrübeli 
itfaiyecilerce veya ıs ı transferi bilgisi 
ile an laşılı~. 

3-3-1· lletimle lsı Transferi (Con
duction) 'nde arada iletken vardı r. Me
sela kötU bir iletken olan "beton duvar" 
yangın odasındaki ıs ıyı diğer odaya ile· 
tir. Duvarın öbU ı· tarafındaki duvar ka· 
ğıdı , yas lanm ış dolap, sandalye gibi ya· 
nıcı madd~ler tutuşma s ıcaklığına ısımr 
ve yanar. itfa iyeci bunu bildiği için he
nüz hiçbir yanma beli rtisi olmayan du
vara su sıkarak soğutma yapar. 

3-3-2- Taşınımla Isı Transferi 
(Coııvection) 'nde arada gaz yada s ıvı 
akışkan vardır. Mesela yangın ürünü 
olan kızgın duman, baca etkisi ile yük· 
selerek üst katlara ıs ı aktarmakta ve 
yangını taşımaktadır. Ak ışkan tahliyesi 
(vanıi lasyon) gerekir. 

3-3-3- Işınımla Isı Transferi (Ra
diation) 'ndc arada iletken veya akış
kan olmadığı halde gUneş örneğinde ol· 
duğu gibi ıs ı ış ı n olarak yay ılmakta ve 
karşısındaki maddeyi tutuşma s ıcak lı
ğına yükseltmektedir. l ~ ın ım okları dik 
olarak ulaşı rsa (ekvator gibi) etkili ol
makta, yatay ulaşırsa (kutuplar gibi) et
kisiz olmaktadır. Beyaz ve açık renkler 
ışınımı yansıtmakta, Siyah ve koyu 
renkler ışınımı soğumıakıad ı r. lşınım 
bütün istikametlere doğru , mesafenin 
karesiyle ters oran tılı olarak yayılır. 

RU7:gar ters yönden esse dahi yan
gın , ışınımla etrafüıki binalara ısı akta
rır. Etraftaki binaları soğutmak gerekir. 

4· YANGININ SAFHALARINDA· 
Kİ TEHLİKELER 

Yangının başlang ıç, ge lişme ve so
nuç safhalarında ayrı ayrı davranış bi· 
çimleri ve tehlikeler oluşmaktad ır. 

4-1- Başlangıç Safhasında Alev 
Dili Tehlikesi (Flame-over); Başlangıç 
saflıası nda Oksijen yeterli ama ıs ı ye
tersiz olduğundan tam yanma olmuyor. 

Yarım yanmış gazlar s ıcaklı klarından 
dolayı yilkselip dolaş ırl a rken , uygun 
oksijen + sıcaklık oranını buldukları 
yerde kısa süreli olarak alev di li şeklin· 
de yanıyorlar (Flame-over). Başlangıç 
evre inde itfaiyeciler müdahale eder
ken eğilerek, halta çömelerek çalışma
lan gerekiyor. ÇilnkU yukanlarda her 
an biı· alev dili şeklinde yanabilecek ya
rım yanmış gazlardan oluşan duman 
dolaşmaktadır. Böyle durumlarda da 
hava LUplU solunum cihazı koruyucu 
görev yapmaktadır. 

4-2· Denge Safhasında Bütün Eş· 
yaların Birden Tutuşması Tehlikesi 
(Flash-over); Denge safhasında ıst ye
terli, oksijen yeterli , duman az ve he
men hemen tam yanma oluyor. Yllkse
len sıcak hava koıweks iyonla odada 
dolaşarak bULUn yanıcı maddeleri tutuş· 
ma sıcak lığına yi.lkseltiyor. Bir anda 
tüm maddeler tutuşuyor (Flash-over). 
İtfaiyeci nin birden alevlerin ortasuıda 
kalma tehlikesi var. Temkinli ve so~u
ıarak ilerleme veya d ı~arıdan mlldahale 
gerekiyor. 

4-3- Sıcak Tütme Safhasında 
Yangın Patlaması Tehlikesi (Backd· 
nıft); Sobanın gece uyullllmasuıa ben
zeyen ve Korlaşma Safhas ı da den ilen 
bu safhada Is ı yilksck, 'ilerleyen yangın 
oksijeni azalttığından oksijen yetersiz, 
yarım yanma yani sıcak tiltınc devam 
ediyor. Odayı basınçlı bir ~ek ilde bu 
yarım yanmış gazlar dolduruyor. Kapı 
pencere açıldığında oksijen g!riyor ve 
oda patlıyor (Backdraft). Bu ltfaiyeci· 
ler için en bilyilk tehlikedi r. 

islerden karaımış camlar, alev azlı
~ı , duman çokluğu, kapının çok sıcak 
olması , aralıklardan putlaymı duman ve 
homurtular backdraftın habercisidir. İL· 
l'aiycciler backdraft öncesini tesbit et· 
meli, kapı ve pencereden direk girme· 
meli, önce çatıdan gaz tahliyesi (Vanti· 
l asyoıı) yapmalıdırlar. 

5- ZEHİRLİ GAZ/A RIN OLUS
TURDUGU SOLUNUM ZORLUGU 
TEIJLIKESI 

Yangın yel'inde meydana gelen 
ölüm olay larının çoğu zehirli gazlar se· 
bebiyle olmaktadır. Zehirlenme çoğun
lukla soluma, nadiren de deriden soğur
ma yoluyla olur. 

Zehirli gazları tesirlerine göre Uç 
gruba ayırabi liriz; 

5-1· 1.Grup Zehirli Gazlar; Ken
disi zehirli o lmad ığı halde bulundukla· 
rı yerlerde oksijeni iuikleri için boğul
maya neden olurlar. 

Oksijen oranı % 16' nın altındaki 
hava, insan vücudu için yetersizdi r. Ok
sijenin dışındaki bütün ga7.lar bu açıdan 

zehirli kabul edilir. Bu gruba giren gaz. 
lar: Su Buharı. Azot, Asal Gazlar (Hel
yum, Neon, Argon, Kripton, Xenon), 
Hidrojen, Metan, Elan, Propan v.b. 

· l. Grup zehirli gazların bu lunduğu 
yangın yerlerine ancak ağır solunum ci
ha7, ları (Hava tilplU) ile gi ri lmelidir. 
llafif so lunum cihazlarının (fi ltreli 
maske) oksijen olmayan yerde hiçbiı· 
an lam ı olmayacakur. 

Boğucu gazların ı es iri a ltındaki 
odalar derhal havaland ı rılma lı , tesir al
tında kalan kazazedeler derhal temiz 
havaya çıkarılmalı, rahat nefes alabil
meleri için yatırılmalı , kolu ve yakası 
gevşetilmeli ve oksijen verilmelidir. 
Hayat belirtisi görülmeyen kazazedeye 
suni teneffüs yaptın lmalı , vilcu ı ıs ısını 
kaybetmemesi için üzeri örtülmelidir. 
Yangın yerinde bulunması gereken anı· 
bulansın önemi burada orı ayıı çıkmak· 
tad ır. 

5-2· 2. Grup Zehil'li Gazlar; e
fes yollarını tahriş ederler, göz ve deri
ye de zarar verirler. Bunhır asidik ve 
bazik gazl ardır; Hidroklorik Asil (HCI), 
Nitrik Asil (HN03) , Formik Asil 
(HCOOil), Asetik Asit (Cll3COOl-l), 
Pr()piyonik Asit (Cil3CH2COOH), 
Klor (CI2), Kızgın hava, Amonyak 
(NH3), Aminler (R-Nl-12), Hidrazin 
(H2N-NH2), Awtdioksi ı (N02) , Azot 
Moııoksit ( 20), Kükürtdioksit (S02) 
v.b. 

2. Grup zehirli gazların bulunduğu 
yangın yerlerine de her ihtimale karşı 
yine hava tilplü solunum cihazları ile 
girilmelidir. 

Ayn ı ilkyardım iş lem lerine ilaveten 
kazazedenin yüzü gözü yıkanmalıdır. 
Tıbbi tedaviye gönderilmelidir. 

5-3- 3.Grup Zehirli Guzhır; Kana, 
sinir sistemine ve lıUcrelere tesir eder· 
ter. Bu gruba giren gazlar; Kurbon Mo
noksiı (CO): Hemen her yangında orta
ya çıkar. Kan ı.ehiridir. Akciğerlerden 
hücrelere oksijen taşıyan hemoglobinle 
bi rleşerek karboksi hemoglobin komp· 
teksini oluşt urur. Kandaki oksijen taşı· 
yıcı yok edilmiş olur. Hidrojen Siyanür 
(HCN) benzer şekilde kompleks yap
maktadır. Kilkilrı Karbonat (CS2) ve 
Hidrojen Sülfür (H2S) sinir zehiridirler. 
Merkezi sinir sistemini tahrip edip ölll
ıııc neden olurlar. 

3. Grup zehirli gazların bulunduğu 
yangın yerlerinde dUşUk dozaj larda 
özel fi ltreli maskeler ku llan ılabilirse de 
her ihtimale karşı hava tllplll solunum 
cihazla rı ku llanılmalıdır. 

CO zehirlenmesi ile kandaki he
moglobinin 2/3 'ünde dönüşüm olmuş
sa, art ık kazazedeye saf oksijen verme
nin bi le hiçbir faydası olmayacaktır. 



5-4- Piroliz ve Ayrılma ile 'tehli
kenin artışı ; Yanguı yerindeki yüksek 
sıcaklık nedeniyle baıı gazların , zehir
leme etkisi daha fazla ürUnler o luştur
duğu bilinmelidir. Karbontetraklorür 
(CCl4) [lialon 104, Yangın söndürücU 
olarak ku ll anılıyordu, yasak landıl kız
gı n demire püsküıtü ldüğllnde çok ze
hirli olan fosgen (COCl2) oluşur. Diğer 
halojen lerde de benzer şek ilde daha ze
hirl i ürlinlcr oluşur. 

6-PATLAMA TEllLiKESİ 
Yangın yeri_ndeki en bUyilk tehlike

lel'dcn biri de patlama tehli kesidi r. 
6-1- Fiziksel Patlama; Yangın ye

rinde iç inde yamcı gaz olsun olmasın 
bllttln basınçlı kaplar fiziksel patlama 
ıehlikesi o l uştururlar. Y11ngın söndürme 
ı ilpleri, deodorantlar, dUdUklU ıcncere, 
LPG ıtiplcri içlerindeki gazın artan sı 
caklıkla genleşmesi sonucu, çeperlerin 
taşıyabileceği basıncı aştığında en zayıf 
yerinden, genellikle ıs ı nd ığı taraftan 
patlar. Dış kabı akı; i istikamete doğru 
şarapnel tesiri ile fırlar. Tüpler soğutul 
dukıan .sonra yangın mahalli nden çıkar
tılmalıd ı r. 

6-2- Kimyasal Patlama; u- Patla
y ıcı Maddelerin patlaması; Yangın ye
rinde patlayıcı maddeler olabi li r. Isı ve 
ateşin ulaşması sonucu patlama meyda
na gelir. b- Oda patlamas ı ; Yanıcı gaz
l arın ali ve üst patlama s ını rları vardır. 
Kapal ı hacimde var olan veya açığa çı
kan yan ıcı gazları n konsantrasyonu bu 
patlama sın ırla rı arasına ulaş ırsa en 
ufak bir kıv ılcım la bile oda patlamas ı 
meydana gelir. 

c-Yangın patlaması ; oda içindeki 
yarım yanmış, basınçlı ve yllksek sıcak
lı ktaki gazların odaya oksijen girmesi 
sonucu patlaması (BackdrafL) 4-3 'de 
an latılm ışt ı. 

7- ÇÖKME TEHLİKBSİ 
Yangın yerinde çökme tehlikesi ile 

s ık karşılaş ı lır. Çökmeyi kullanılan 
malzeme ve yapı cinsi önemli ölçüde 
belirler. Yapı ma lzemeleri ol arıık; ağaç, 
döküm, çeli k, taş ve tuğlay ı i nccleyebı 
liriz. 

Ağaç; esnekliği , çekme mukaveme
ti , ısıl yalıtkanlığı ve yllksck basınç da
yanıklılığı nedeniyle avantajlıd11. Ayrı 
ca çökme öncesinde çatırdaması itfa
iyeciler için uyan n iteliği taş ır. Yalnız 
yanıcı olması nedeniyle taş ım~. gllcilnli 
tehlikeli bir şeki lde kaybeder. Ozellikle 
çatılarda, bağlantı noktalarında yanına 
olursa çökme oluşur. 

Döküm; sıcak lığa karşı çok ılımlı 
davranır. 400 •c s ıcaklıktan sonra dö
kilın çeliğe nazaran daha az olarak taş ı
ma gllcUnü kaybetmeye başlar. 1100 
•c sıcaklı kta ise herhangi bir dış eleği-

şiklik göstermeden ıaşıına giicü tama
men ve ani bir şekilde kaybolur. Bu 
olay ısınmış yapı malzemelerinin ani 
soğumasına neden olabilecek şcki ide su 
sıkılması durumunda daha düşilk dere
celerde ele gerçekleşir. 

Çelik; çok yüksek ıs ı iletimine sa
hiptir. Isınma durumunda gerilme sını
nnı çok kolay aşabil i r. Gerilme sınırı 
aşıldığında gerilme esnekliği kaybolur. 
Ye kalıcı şekil değişmeleri meydana ge
lir. Çok zayıf olan ve basınç altında bu
lunan yapı kısım ları yüksek sıcaklıklar
da ortadan katlanır. Basınç alt ındaki 
parçalar ise uzar ve bi rleş im noktaların
da değişikl ikler meydana getirir. Bu du
rumda bUtlln konstrüksiyonu ve çevir
me duvarlarını ytkabilecek gtlçtc kuv
vet meydana gelir. Çelik, sıcaklık yUk
seldikçe sağlam lığın ı ve taş ıyıcılığın ı 
kaybeder. 

Taş; yangın duruımında çok olum
suz davranır. Tabii taşl ar serttir. Yüksek 
basınç mukavemetine sahiptir. fs ı ilet
me oran l arı çok d!lşllktUr. ıs ınan tuşla
nn içinde bulumın Kuvars(S i02) kris
ta lleri d iğer parçalar gibi gen leşemediği 
için özellikle ani soğumalarda madde
nin değişi kliği ne yol açar. Granit soğut
ma suyu ile karşılaştığında cam gibi 
çatlar. 

Tuğla ve Briket; S ıcaklığa karş ı tu
tumları daha iyidir. Bu mal zemeler imal 
edilirken yüksek sıcaklık al tında pi~iril
diklerinden ısıya karşı mukavemetlidir
ler. Bu suni taşlar ateşe dayanıkl ı yapı 
malzemeleri olarak kulanım alan ları 
bulur. Ayrıca ateşe çok dayanıklı refrak
ıer tuğlalar yüksek s ıcıık lı k işlemleri 
için ku llan ı lmaktad ır. 

Dört türlü yapı şekli vardır. 1-Ah
şap yapılar 2-Bağdad i yapılar 3-Kagir 
yapılar(Yığına) 4-Ateşe dayan ıldı , be
tonarme yapılar. 

l-Atışap yapı türUnlln ku llan ıldığı 
yapıJar; bazı tarihi binalar. kullibe ve 
yazlı klardı r ve özellikle tek katlı olarak 
yapılanlar için çökme tehlikesi çok az
dır. 

2-Bağdadi yapı şek l i; Aslen ahşap 
olup duvçırl arı ve bazı aksamı sıvalarla 
takviye edi lm iştir. Şehi rlerde ve taşra
larda Uç ile dört kat yüksekli ğinde sık 
sık rast l anır. Çökme tehlikesi çok yük
sektir. 

3-Kagir yap ı türleri; Bulunduktan 
ikinci dünya savaşına kadar s ıkça kulla
nılmıştır. Bu yaplları n özellikleri; du· 
varlarının ateşe dayamkl ı tuğladan; yer, 
tavan, merdiven ve çat ı s ının ağaçtan 
yapılmış olmasıdı r. Çökme tehlikesi 
çok fazlad ı r. 

4-Betonarme binalarda duvarlar 
ıuğla veya betondan, tavanlar ise çelik 
veya betondan yapıl mıştır. Bazı bina
larda çatılar dahi çelik veya çelik beton 

konstrllksiyondan yapılmıştı r. Bu bina
ların merdivenleri de kaçma ve müda
hale yolu olarak ateşe dayanıklıdırlar. 

Çökmenin birinci sebebi, yüksek sı
cakJ ıktan dolayı yapı malzemelerinin 
taşıma gücünün zayıflamasıd ı r; Ahşap 
binalarda; direk, bağlantı ve kirişlerin 
yanması sonucu, betonamıc binalarda 
kolon ve k irişlerdeki demirin yumuşa
ması ve taş ıyıcı özelliğini kaybetmesi 
ile, betonun 500 •c sıcaklıktan sonra 
tozlaşması ve ayrışması ile çökme olu
şur. 

Çökmenin diğer sebebi ise çeşitli 
nedenlerle oluşan bas ınç ve kuvvetler
dir; Taşların iç geı·ginl ik sonucu çatla
mas ı ile, ı s ıdan do lay ı oda hacminin ge
nişlemesi ve uzama, gerilme ile, paLla
ımıdan dol ayı gelen yUksek basınç ile, 
uzun sUrc sı kı l an söndürme suyunun 
oluşturduğu fazla ağırlık ile ve su emici 
maddelerin ş işerek oluşturduğu kuvvet
lerle yan duvarları yıkması sonucu çök
me 9luşur. 

itfaiye erinin çökmeye karşı k i ş i sel 
koruma tedbiri itfaiye miğfcrid ir. Tehli
kede bulunan ekipler derhal geri çekil
melidir. 

8- ELEKTRİK TEHLiKESi 
Yangın yerindeki elekırik kaçağ ı it

faiyeciyi ı~hdit eden en bllytık ıehlike
lerdcndir. itfa iyecinin en bliyllk s ilahı 
sudur ve su da elekt riği iletir. Dolayı
sıyla su s ı karken çarpılma ve ayrıca do
kunarak çarpılma tehlikesi vardır. 
Elektrik kurumu t arafından aksi belir
tilmedikçe Wm teller ve metal kısım
lar elektrikli olarak ka bul edilmeli
dir. Sarkan kablo, metal gaz, su ve ka
lorifer boru l arı ve demir çitlerden uzak 
durulmalıd ır. 

Yangın yerinde önce elektrik şalteri 
ind irilerek veya sigorta sökil lerek, 
mümkün deği lse elektrik kurumundan 
yard ım işlenerek elektrik kesilmelidir. 

Bu arada elektrik kes ild iği için giln· 
düz penceresiz odalarda ve zemin allın
claki katlarda. gece tüm yangın yerinde 
gizli karanlık tehlikesi oluşur. Bu ne
denle el feneri bulunclurulmalıdı r. 

Elektriğin Tehlike Sın ı flaıı9ı rması; 
a- 0-65volt: Tehlikesizdir. insan vü

cudu bu geı'ili ınc dayanabili r. 
b- 66-1000 volt: Tehlikeli Alçak 

Gerilim 
c- 1001 volt ve tızeri : Tehl ikeli 

Yüksek Gerilim 
Elektrik tehlikesi ıehdidi altındaki 

yangın yerlerinde kuru elbise ve yalıt
kan eldiven ile çalışılmcılıcl ı r. Kazaze
deye dokunmak hatta yaklaşmak bile 
tehl ikeli olabilir. Önce elektrik kesilme
li, kesilemiyorsa kuru odun, kuru elbise 
gibi tamponlar aracıl ığıyla kazazede 
elektrikli kısımdan uzaklaştırı lma lıd ı r. 



9- KiMYASAL TEHLiKE 
Yangın yerinde tehlikeli kimyasal 

maddeler bulunabilir. Tehlikeli kimya
sal maddelerin çoğunluğunu tahriş edi
ci kimyasal maddeler o luşturur. Bunlar
dan gaz olanlar 5.bölilmdc 2.grup zehir
li gazlar bahsinde an latı lmışt ı . 

maddeler bulunabilir. Tehlikeli kim
yasal maddelerin çoğunluğunu tahriş 

edici kimyasal maddeler oluşturur. 

Bunlardan gaz olanlar 5.bölUmde 
2.grup zehirli gazlar bahsinde anlatıl
m ı ştı. 

9-1· Tahriş Edici Sıvı Kimyasal 
Maddeler; Tahriş edici madde lcı· ara
sında sı vı lar deriye daha derinden nllfuz 
edebildiklerinden daha tehlikelidirler. 
Bunlar çoğunlukla kuvvetli asitler ve 
kuvvetli bazlardı_r; Nitrik Asit (HN03), 

Hidroklorik Asit (HCI), Sulfirik Asit 
(H2S0 4). Hidroflorik Asit (HF), Sod
yum Hidroksit [Sudkostikl (NaOH) v.b. 

9-2· Tahriş Edici Katı Kimyasal 
Maddeler; Katı kimyasal maddeler 
tahriş etkilerini gösterebilmeleri için 
hücrelerin salgıladık ları sı v ıl ara gerek· 
sinim duyduk larından uzun sUre o yer
de kalmaları gerek.ir. Katı olarak; Hid
roksitli Kireç (KOH), Kalı Sodyum 
Hidroksit [Südkostik] (NaOH), Söndü
rülmemiş Kireç (CaO), Toz halinde 
Kalsiyum Karpit (CaC2) v.b. 

Tahriş edici kimyasal maddeler göı. 

için en büyük tehlikeyi teşk il eder. Bir 
damlası dahi gözil kör edebilir. Bu yllz
den bu ıu r tehlikelerin tehdidi a ltındaki 

yangın yerlerinde; gözleri korumak için 
maske, elleri ve ayakları korumak için 
lastik veya plastik eldiven ve çizme kul
lanı lmalı , deri eldiven ve ayakkabı kul
lanı lmamalıdır. Çünkü deri tahriş edici 
maddeyi içine çekeceğinden çok tehli
kelidir. Özel durumlarda plastik veya 
özel kaplanmış komple elbiseler kulla
nılmalı ve koruyucu elbisenin pantolon 
paçastnın çizmenin üzerine taşmasına 

dikkat edilmelidir. 
9-3- Zehirleyici Kimyasal Madde· 

ler ; Kurşun tozu (Pb), Cıva (Hg) ve 
Fosfor (P) açık yaralardan ve mide ba· 
ğırsak yolu ile insan vücuduna gil'ip ze· 

hirlcyebi lirler. PVC yand ığı zaman 
Hidroklorik Asit (HCI) çıkarır. Hidro
jen Siyanür (HCN), Metil BromUr 
(CH3Br, 1 Halon 100 1)) ve Karbon Tel· 
raklortlr (CCl4, [Halon 1041) deri yolu 
ile vUcuda girebilen zehirli maddelerdir. 

9-4- Su İle Reaksiyona Girerek 
Yanıcı Gaz Üreten Maddeler 

Sodyum, Potasyum. Kalsiyum me
talleri. bu metallerin peroksiıleri ve kar
pit gibi maddeler su ile temas etı ikJerin· 

de Hidrojen gazı oluştururl ar. Yanma 
patlama şeklinde olur. Bu nedenle yan
gında bu maddelere kesinlik le su sıkıl
mamalıd ı r. Bu maddeler tamamen ha
vası z ortamda saklanmalıdır. 

9-5- Radyoaktif Maddeler 
Atomların parçalanması esnasında 

çekirdeklerinden çeş it l i ı şınlar yayılır. 

Bu ış ı n lar alfa (a), beta (b) ve gama (g) 
diye adland ırılmıştır. Alfa ve beta ışın

l arı yüklü partiküllerdi r. Gama ışınları 

ise röntgen ış ı nlaı·ına benzeyen kısa 

dalgalı ve giriş (yarma, nüfuz) gücü 
yüksek ve uzun menzilli e lektromanye
tik da lgalardır. 

Gama kaynağ ı olarak Kobalt (Co-
60), iridyum (lr-192) ve Sezyum (Cs-
137) kullanılmaktad ı r. Endüstride; sevi
ye, kalı nlık ölçme, kaynak ve dik iş 

kontrolü için radyografi (gamagrafı) 

şekl inde, tıpta teşh is ve tedavi amaçlı 

olarak radyoterapi'de kullan ı lmaktadır. 

Ayrıca kriminolojide, jeoloj ide v.b. kul
l an ım alan ları vardı r. Bunlardan aktivi
tesi yllksek ve sUrekli aktif kaynak ola
rak sadece radyoterapi merkezleri tehli
ke oluşturabilir. İ stanbul 'da 3 'ti özel ol
mak üzere 1 O hastanede gama ışını ile 
tedavi yapan radyoterapi merkeı. i var
dır. Yalnız bunlar son derece gl.lverı l i 

korunmaya sahipti rler. Tllrkiye' de ko
nu ile ilgili tek kurum İstunbul'dak i 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (ÇNAEM) dir. il'cl: 0.212.548 
40 50 (6 hat)l Merkez yetkilileri bugtı
nc kadar böyle bir tehlike ile karşılaşıl

madığını söylemekted irler. 
Alfa, beta ve gama ı ~ın l arına iyoni

ze ışın lar denir. Bu ış ın lar insan vtıcu

dundan geçerlerken atom ve molekül-
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!erdeki elektron ları yerinden koparmak 
suretiyle iyonize ettikleri için ışın has· 
ıa lı k larına yol açar. I ş ın hastalıkları 

akut ve kronik diye ikiye ayrılır. Akut 
olarak; kusma, ishal, ağız ve gtrtlak ilti
habı , burun kanamas ı ve ateşlenme or
taya ÇLkar. Kronik hastalık lar olarak kı· 

s ırlık. kanser, karaciğcı· hastalıkları, 

kanda deği şme ve erken yaşlanma sayı 

labilir. Ayrıca ı rs i (genetik) tesirleri 
olup, sakat doğumlara yol açtığı için 
müdahale eden itfaiyecilerin 45 yaşın 
llzerinde olmasına ve kısa sürelerle nö
betleşe çalışılmasına dikkat edili r. 

Alfa ışın ları ancak deriyle direktte
mas halinde tehlike oluşturur. Beta ışın
l arı çok yakın mesafede tesir edebilir. 
Ancak gama ışınları uı.ak mesafelere de 
tesir eder. " İyonizc hava" elektriği ilet
tiği için Radyakınetreler veya Otomatik 
İyon ize Yangın İkaz Sistemi.eri tarafın
dan kolayca algılanır. Etk ilenmeyi ve 
korunmayı 1- Uzaklık, 2- Zaman ve 3-
Zırh faktörleri belirlemektedi r. Alfa, 
beta ve gama ışuıları ile karşılaşma ihti
mali vursa uzaktan müdahale en iyi ko
runma tedbiridir. Bu arada Nükleer 
Araştırma ve Eğitim Merkezinden uz
man ekip istenmelidir. Ancak insan ha
yatı söz konusu ise veya önemli bir teh
likeyi ortadan kald ı ıınak için kısa sure
li müdahale dllşünUlebilir. Alfa ve beta 
ışınlarına karşı korunmak kolaydır. An
cak bu ışınları yuyan kaynakların yani 
radyoaktif maddelerin teneffüs edilme
meleri gerekir. Normal elbise bile alfa 
ışın ları için iyi, beta ışın ları için kısmi 

koruyucudur. Gama ı ş ı nları için kur
şuna baı ırı lm ış veya kurşunla kaplı el· 
biselcr bile çok az koruyucu görev 
yapar. Gama ışınlarının oluşabileceği 

yerlerde koruyucu duvar örebilmek için 
kurşunlu ıuğla bulundurmak gerekir. 
Radyoaktif maddelerin sindirim ve sol
unum yolu ile vücuda girmemeleri için 
hava tüplü solunum cihazları mutlaka 
ku ilanı imalıdı r. 

Abdurrahman İNCE 
Kimya Mühendisi 

İBİTEM Okul Amir Yrd. 



İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ'NDE 
ORMAN YANGINLARI 

1. GİRİŞ 
Ormanları m ı z varlı k ları 

ve sağlad ı kları faydalar dolayısıy

le mi lletlerin yaşam koşulları nı et
kileyen tabii kaynakların başında 

gelmektedir. Canlı bir varltk olan 
ormanlar çok geniş sahalar üzerin
de ve açıkta bulunma ları sebebiyle 
birçok faktörün meydana getirdiği 
tehlikelerle karş ı karşıya bulun
maktadır. Dünyanın birçok ülke
sinde o lduğu gibi ülkemizde de or
manların devamlı lığını tehdit eden 
ve azalmas ı na sebep olan faktörle
rin başında orman yangı nları gel
mektedir. 

Ülkemi:tin bi.iyük bi r bölü
mi.i bitki örti.isi.ini.in özelliğ i ve Ak
deniz ik liminin etkisiyle orman 
yangınların ı n çıkması bakım ı ndan 

en uygun şartlara sahip bulunmak
tadı r. Bundan do l ayı yaz mevsi
minde meydana gelen yi.iksek s ı

cak l ık ve havaaki ni bi nem oranı

nın di.işmesi , orman yangınlarının 
çıkması bakı mından elveriş l i bir 
ortam oluşturmakta ve küçük bir 
kıvılcam orman yangınına neden 
olmaktaır. Ayrıca şiddetli rüzgarla
rırı olması halinde de yangınlar bü
yümektedir. istati tiklere bakıldı
ğmda ülkemizde çıkan orman yan
gınlarının yanan alan bakımından 

% 41 ' i Ege, % 24'ü Akdeniz, % 
22'si Marmara ve % 13' i.i diğer 

bölgelerimizde meydana gelmek
tedir. 

Ükemiz ormanlarında he
men her yı l ç ı kan orman yangınla
rının gerek yangın say ıs ı gerekse 
yaktık l arı alan bakımmdan coğrafi 

bölgelerde o l duğu gibi , Orman 
Böl.ge Müdürl üklerindeki dağı lım-

lan da farklılıkl.ar göstermektedir. 
Orman Bölge Müdürlükleri nin 
l 976- 1988 ( l 3 yıl ) y ı ilan arasın
daki dönemde çıkmış yangınları 

incelendiğinde Muğla , Antalya, 
Çanakkale ve İzmir Onııan Bölge 
Mi.idürltiklerinin yanan alan; An
ta lya, Muğla ve İzmir ' in adet bakı
mından Türkiyc'de en tehlikeli yö
releri oluşturduğu anlaşı lmaktadır. 
İstanbul Orman Bölge Müdi.irlüğü 
yanan alan bakımından 5. çı kan 

yangın adedi bak ımından ise 1 O, 
sırada yer almaktadU". 

2. ORMAN YANGIN
LARININ EN ÇOK ÇIK

TIGI ALANLAR 
İstanbul Orman Bölge 

Müdürlüğü; İ stanbul ve Kırk lare li 
il lerinin tamamını , Edirne ilinn 
Merkez - Mavsa- Lalapaşa ilçele
riyle bu ilçelere bağl ı 96 köyü, 
Tekirdağ ilinin Çerkezköy- ÇOrlu 
Saray ilçeleri ve bu ilçelere bağlı 

31 köy ve kasabayı kapsamakta 
olup 07.02.195 1 tarihinde kuru l
muştur. 5943.41 ha. Orman lık 

(258586 ha koru + 308775 ha bal
tallk) ve l 20 J 580 ha açıklık ol
mak üzere toplam 1795980 ha 
alanı bulunmaktad ı r. 

İstanbu l Orman Bölge 
Müdürlüğünde yangın l ann en faz
la çıktığ ı mıntıka lar Alemdağ Or
man İşletmesi ile Merke İş letme 
Müdürl üğü dahilinde bulunmakta
dır. Yangınlara en hassas mıntıka
lar; bakım çalışmalarının henüz 
tamamlanmamış olduğu doğal ko-

ru qrman ları , ağaç landırma saha
l arı ve muhafaza orman larıdır. 

Aynca dinlenme ve piknik alanla
rının içinde kalan mıntıkalarda 

son derece hassas durumdadır. 
İstati stiklere bakıldığında 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 
sınırl arı dahilinde 1980-1997 yıl
larını içeren dönemde toplam 1329 
adet yangın meydana gelmiş ve 
10725 ha. orman alanı 

yitirilmiştir. 



-- Bununla birlikte aynı yıl
lar içerisinde sadece İ stanbul ilin
de 1078 adet orman yangın ı ç ı k

mış ve yanan alan 7492 ha. olmuş

tur. İ ıanbul Oıman Bölge Müdür
l i.iği.i sınırları içerisinde yer alan 
Kırklare li ve Tekirdağ il toplamla
rı ise 25 1 adet ve 3233 ha. d ı r. Bu 
aç ıklamalardan an laşıl acağı üzere 
lstunbul 'da diğer illere oranla hem 
yangın adedi ve hemde yanan alan 
bakımından büyük bir fazlalı k söz
konusudur. Bu durum bize İstan
bul ilinde orman yangınlarının or
manların tarihinde etkili old uğunu 
göstermektedir. 

3. YANGINLARIN ÇIKIŞ 

NEDENLERİ 

İstan bul Orman Bölge 

Müdürlüğü yangın istatistiklerine 

bakı ldığında y ıll ara göte ç ı kan 

yangın . ay ı larında sürekli bir artış 

olmamış, ancak J 981, 1983 ve 

199 1 y ıllarında sayıları n en düşük 

seviyede olduğu görü lmektedir. 

Bu durumun nedenleri, Bölge da

hilinde alınan önlemlerin aha da 

yoğunlaştırılmış olmasının yan ıs ı 

ra politik ve iklimsel de olabilir. 

1985- 1993 y ılla rı arasında çıkan 

yangın say ı s Lna göre yanan alan

larda artış veya aza lma olmad ığı 

ancak 1994 y ılından sonra bir 

azalmaolduğu gözlenmektedir. 
Bunun nedeni ise yangın 

çıktığında haber alma ve ekiplerin 
sahaya intikalin in kısa üre içerisi
ne gerçekleşmes idir. Şöy le ki , 
1994 yılında bi r yangında yanan 
ortalama alan 12.97 ha iken 1996 
yılında 0.748 ha olmuştur. 1994 

y ı l ından önceki yıllara bakıld ığın

da bir yıl öncsine göre yangın sa
y ısında görülen artış ları n nedenle
ri , ülke genelinde yapılan parle
ınenter seçimleri ve kurak yı llann 

olmasıd ı r. Ancak 1994 yılında te
rör ve kasten çıkarılan yangınlar 

da çoğunluktadır. 

Bölge Müdürli.iğunda son 10 yıl 
da yangınların en fazla ç ı ktığ ı 

mıntıkalar yangına hassas alanlar
dan ziyade ha l kın dinlenme ve 

hazır kuvvet ekibi bulunmaktadır. 

Bölge sıımları içinde 1737 km 
yangın emniyet yolu mevcut olup 
yapılması planlanan da 362 km dir. 
Mevcut yangın emniyet şeridi ise 
267 km olup 269 km daha yapıl
ması planlannıaktad ır. 

Orman yangınlarıyla mü
cadelede koruyucu tedbirler olarak 
halkın eğitim ibüyük önem taş ı 

maktad ır. Bu konuda hazırlanacak 

Orman 
yangınlarıyla 

mücadelede ko-

piknik sıra. ında sönmemiş 

ateş bu·akmaları, do lay ı 

siyle dikkatsizlik ve 
ihmalden kaynaklan
mıştır. Ayrıca yüksek 

eğitici broşürler halka u laşacak 

şekilde dağıtı lmal ı , diğer ta
raftan okullarda, camiler-

de, ve askeri birliklerde 
eğ i tici ve uyarıcı konuş

malar yapılmalıdır. 

Özell ikle basın ve ya
yın organl arının or-

değer taşıyan özel 
arazi kcnarl.arından 

yer kazanmak ama
cıyla kasten ç ıkarı -

lan yangınlarda ol
maktadır. 

ruyucu tedbirler 
olarak halkın eği

timi büyük önem 
taşımaktadır. Bu 

man yangınları na kar
ş ı duyarlı olmalarını 

temin amacıy l a sık 

yay ınlar yaptırılması konuda hazırlana-
1985-1995 

yıll a rı aras ındaki 

yangınlara bakıld

ğında bun l arın % 3 ti. 
yı ldırım , % 13 \i kasıt, 

yönünde çalışmalar 

sürdürülmelidir. 
İs tan bu 1 Bölge 

cak eğitici broşür

ler halka ulaşa
cak şekilde 
dağıtılmalı 

Müdürlüğü Ormanların

da yoğun bir yol şebekesi 

bulunmaktad ı r. Bu nedenle % 27'si ihmal ve % 57'si 
bilinmeyen nedenlerle da
yanmaktadır. İ stanbu l civarında 

yüksek gerilim hatlarında, çöplük
lerden ve diğer ::ıtıklarclan da yan
g ın çıkabilmektedir. 

4. YANGINLARA KARŞI 
ALINABİLECEK ÖNLEM
LER 

lstanbu l Orman Bölge 
MüdürlUğü sınırları dahilinde 30 
yangın gözetleme kulesi bulun
maktadır. Orman lı k alanlann ta
mamına yak ını görüş alanına gir
di ğinden kule say ı sı yeterl i görül
mektedir. Yangın söndU rme ekip
leri olarak önemli \:'e gerekli yer
lerde 15 il k ınüdahele ekibi ve 74 

21 

yangın çıkma ihtimaline karşı 
yol kenarları 10-15 metre genişl i 

ğ i nde yan ıc ı maddelerden arındı
rılmalıdır. Ayrıca yangın emniyet 
yol ve şeritle ri kenar l arına ela servi 
ve yaprnklı ağaçlardan oluşan yan
gına dayanık l ı türler diki lerek yan
gına kar~ ı önlem alınabi l ir. Yol şe~ 
bekesinin yetersizliği nedeniyle çı

kan yang ı nların büyük yangınlara 
dönüşmesin in bir necleni de yangı

na ulaşımın zamanında yapılma

masından kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle mevcut yolların ulaşıma 

hazır hale getirilmesi ve ihtiyaç 
olan yerlere yeni yoll arın açılmas ı 

büyük önem taşımaktadır. 



İstanbul halkının dinlenme ihti
yaçlannı karşı layabilecek yerlerin 
başmda ormanlarda piknik alanları 
gelmektedir. Bu nedenle omıaniçi 
dinlenme yerleri alt yapısıyla bir-
1 ikte çoğaltılmalı ve bu alanlarda 
yangın çıkma ihtimaline karşı tüm 
koruyucu ve önleyici tedbirler 
a Lınmalıdır. 

Yangın sezonunda özellikle 
yangın tehlikesinin fazla olduğu 
ormanlık alanlara serbestçe giriş
çık ı ş ve orman içinde konaklama 
son derece sakıncalıdır. Bu alanla
ra amaç dışı giriş ve çıkış lar kont
rol altına alınmalıd ır. Bu konuda 
emniyet ve jandannanın da yar-

KAYNAKLAR 

dımları alınabilir. Orman veya or
maniçi köy yollarının giriş lerinde 
de bir kontrol noktası bulundurul
malıdır. 

Bu gün ülkemizde orman yan
gınlaruu söndürmede sudan yarar
lanma zorunlu hale gelmiştir. Bu 
nedenle mevcut göl ve su kaynak
ları yanında bir planlama ile o.rrna
nın belirli. yerlerine göletler yap
mak gerekmektedir. 

Yangınlarla mücadelede uçak
lar faydalı olmakta ancak Türk 
Hava Kurumun 'dan kiralanan 
uçaklar yeterli faydayı sağlayama-

maktadırlar. Bunların yerine daha 
çok su atabilen hava tankerlerinin 
satın alınmas ı veya kiralanamsı 
gerekir. Nitekim bu uçaklann de
nemelerinden olumlu sonuçlar 
alınmıştır. 

Orman yangınlarıyla savaşta 
her kademedeki personelin stırekli 
eğitilmeleri şarttır. Bununla birlik
te özellikle yangın amiri olan te
kink personelin mıntıkayı çok iyi 
tanıması ve bilmesi gerekir. Bu ne
denle personel tayinleri sık sık ya
pılmamalı, özellilçJe i şletme Mü
dürü ve Bölge Şefliği tayinlerinde 
bu duruma dikkat edilmelidfr. 
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İst~nbul Büyükşehir Belediyesi 
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saaL 03.00 civarında bir yangına maruz kalmıştır. 

İstinye ve Beşik taş Bölge Grup Amirlikleri yangın yerine 10 dk. gibi kısa bir sürede ulaşarak önemli 

bir acelelik, büyük gayret ve özveri ile derhal müdahale ederek hasarın daha büyük olmasını önlemişlerdir. 

Bu uygulama İtfaiye Teşkilatımızın kentimiz yangınlarına bildiğimiz başarılı müdahalelerine olan 

güvenimizi tazelemiştir. 

Bu vesileyle yangına müdahalede emeği geçen herkese şükran l arımızı sunarız. 

Saygılarımızl a, 
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Amazon Yangınları 
1996 - 1997 NOAA-12 Uydu Verisi Işığında Bir Anali~ 

Çeviren: Selam ettin ERMiŞ 

NOAA uydu verisinin analizi Brezilya Ama
zonu'ndaki yanmanın 1996-1997 yı ll arı ara::;ında 

%28 oran ı nda arttığını göstermektedir. 
O l/08/l 996'dan (0L/08/1996-16/09/ 1996) ve 
O 1/08/ l997'den (01/08/1997-21/09/1997) başlayan 
elde edilebilir veri için 41 'er ardışık günlerin bir nu
munesi yanmadaki artışı göstermektedir. Numune, 
karşıl aştırı labi l ir dala setleri oluşturabilmek amacıy

la iki yıl içinde yanma sezonlarında 1 Ağustos 
l 997'dcn başlayarak 41 günü kapsayacak şeki ide 
Ulusal Uzay AraştHma Enstilüsü'ndcn (INPE) 
(hup://condor.dsa. inpe. br.mapas_que) el.de edi lebi len 
NOAA 12 veri.si için seçi ldi. Yangınlcuın meydana 
gelişi ve dağı lımı NOAA Uydusu Gelişmiş Çok
Yüksek Çözünürlüklü Işınölçer'deki (AYHRR) ter
mal anamoliden gözlendi. Görüntüler işlem lerden 

geçirilerek yangın lar INPE tarafından Haziran'dan 
Kasım'a kadar sayıldı. 

1996 yıl ındaki numunede NOAA-12 uydu 
görüntüsünden toplam 19, 115 yangın vakası bildiri
lirken; J 997 yılında bu rakam 24,549'u bularak 
%28'1ik bir artış gözlemlenmiştir. Ortalama gllnlük 
yangın say ısı 466'dan 599'a yükselmiştir. 1997'nin 
l 996'dan daha fazla kurak o lması ve yangın l arın de
vanı etmesinden dolay ı yıl boyunca gerçek artış daha 
büyük olabilir. lNPE 1995-1996 yıllanna ait Landsat 
Thematic Mapper görüntülerüıe bağlı olan çölleşme 

analizini henüz yayın l amadı. Artan yanmayla birlik
te çölleşme oran l arının da aratacağı kuvvetle muhte
meldir. Geçen yıl yayın la na n en son çölleşme analizi 
1991 -1994 yılları arasında orman açılmas ı 1 yılda 
14,896 km2'ye ulaşarak yaklaşık %34 oranında art
mıştır. 

Yanma daha çok Tocantins, Rondonia ve 
Maranh'1 mütakiben Amazon eyaletleri olan Mato 
Grosso ve Par'da yoğunlaşmış tır. l 997'dc kaydedilen 
yangmlann yansı sadece yalnız başına Mato Grosso 
eyaletinde meydana gelmiştir. Mato Grosso eyaleti 
1992 yıl ından itibaren çöJJeşmenin üstes inden gele
bilmek için 205 mi lyon $ Dünya Banka::;ı kredisi kul-
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lanmıştH- thc Mato Grosso Natura! Resource Mana
gement Program. 

Bu data NOAA-12 uydusunun Amazon böl
gesinden gece geçmesi ve sadece en büyük yangınla

rı kaydetme inden dolay ı muhtemelen büyüklük açı
sından gerçek yangın sayısını az tahmin etmektedir. 
Açık orman ve meralarda meydana gelen yangınlar 

gündüz başlamıştır. Gündüz vakti bölge yörüngesin
de dönen NOAA- 14 uydusundan al ınan daha önceki 
yanma anal izleri toplam yangınların daha yüksek ol
duğunu göstermektedi r. Yanma mevsimindeki yan
gınJ arın sayısını hesaplayan NOAA-14 uydusu veri
sinin ku llanımı Brezilya Hükümeti'nce, Amazon'un 
kuru mevsimi boyunca güneş ışın l arının dünya veya 
su ol uşumları üzerinde yansıma yapması , dolayısıyla 

uydu algılayıcı lannın yangınları hata! ı kaydedebile
ceği ve sonucunda yangın sayısın ın yüksek çıkacağı 

iddias ıy la durduru ldu. 

NOAA-12 data analizi gerçek yangın sayısı

nı düşük gösterirken 2 yılın data mukayeses i yanma 
faa liyetindeki değişme hususunda daha güveni lir bir 
sonuç ortaya koymaktadır. 

Yangmlann say ısı yeni çölleşmen in direkt 
bir ölçi.itü deği ldi r. Çünkü kesilerek hayvan çiftliklik
lcrine dönüştürü len yeni ormanlara ilaveten eski me
ra ve iki11cil ormanlar tipik olarak her yıl yanmakta
dır. Daha önce açı lmayan alanlardaki yanma yeni 
çölleşmenin güzel bir göstergesidir ve geçen yıllar

oaki artan yanma asl ı nda gerçek çölleşmenin haber
cisi o lmuştur. 

Sadece % 12'sindc lanm yapılan Amazon'da
ki bugüne kadar yanan ve açılan %12-% 13 ormanltk 
alan yaklaşık olarak Cal ifornia'n ın kapladığı alana 
eşitti r. Geriye kalan hayvan otlağıdır ve en yeni açı
lan ormanlar ise hayvan otlağı sonucudur.Yeni alan
lar tipik olarak özell ikle kereste çıkarmak amacıy la 

açı l an yollarla tarım ve çiftlik yapmak için ilk elde 
edilebilir alanlardır. 



-- Yanmadaki %28 artış yı llık çölleşme oranın

daki artışı Lem il edecekLi. Böyle bir arL ı ş l 994'ten 
beri llç yılda iki kez görülecekti . Son çölleşme veri 
leri yayınland ığında şimdiki oran J PE tarafından 

1978- 1988 yılları arasında kaydedilen yı ll ık 21,130 
km2'dcn daha yüksek olacaktı r. 

1980'1crin son larından beri yı ll ık çölleşme 

oranlarındaki değiş imler biraz iktisad i devrelerl e 
açıklanabi li r. Brezilya'nın ekonomik istikrar planını 
uygulamaya geçmesi ve ekonomik büyümesini sağ

laması sonucunda birçok gözlemci tarafından çölleş
menin ıurmas ı bcklenmekLedir. 

l 989'dan beri Brezilya'n ın çevre ajans ı 

(JBAMA) çevre yasalarını uygulamak için kanuni bir 
yetkiye sahip ol amadı.Yakın larda yayınlanan Brezil
ya Ulusal Güvenlik Ajans ı 'nın(SA E) orman politika
s ı raporuna göre Amazon'daki üretilen kerestenin 
%80'i kanunsuz olarak çıkarılmıştır. Çevre ajansı ko
nulan para ceza larının %6.5'ini toplamaktadır. 1965 
Orman Kanunu mahkemelerce uygulanacak olan ce
zalan tan ımlanmıştır, ancak icra organlarıntn kanunu 
uygulamada yetkili k ılınması başarılamam ıştır. Bu 
askeri diktatörlük zamanında geçici olarak Lasfıyc 

ed ilmiş (Decreto-Lei 289/67), ancak L988 anayasa
s ıy la bu düzen 180 gi.in içerisinde Kongre tarafından 
kanun l aşllrılmış fakat kanun uygulanmamı ştu·. So
nuçla IBAMA ceza vermede, kamu al anlarından ça
lınan keresteleri yakalamada güçsüz kalmış veya ka
nunu uygulayamam ı şur. Böylece praLikte Amazonda 
çevre kanunun uygulanması mümkün olmamıştır. 

HUkümet 1991 'de IBAMA'yı yetkili kı lacak bir ka
mın Lasarıs ı hazırlamış, l 997'de Kanun tasarıs ı Sena
to'dan geçmi ş ancak şimdilerde TeınsHcilcr Mecli
si'ndc bloke edilmişt ir. Amazon İnsan ve Çevre Ens
tiLlisü (IMAZON) araşt ırmac ı la rı halihazırdak i yan-
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gına tcşebblis eylemlerinin birbirine bağlı olarak c
çilmiş bölgelerde hatta normalde yangına dayanıklt 

ormanlı k alanlarda bile ortaya çıktığını gösLermişler
dir. Bu tip bireysel yangın l ar yüzlerce hatta binlerce 
kilometre karelik ormanlık alan la rı kuşatmaktad ı r. 

Amazon orman yangınları (kesilmi ş ormanlardaki 
karşı ç ıkılan yangınJ ar gibi) sayvan altı nda ortaya 
çıkmakta ve halihazır uydu metod larıyla tespit edile
memektedi r. IMAZON kesilen ve yanan ormanın her 
hektarı için en azından bir fazla hektar da sayvanı n 
altında yandığını Lahmin etmektedir. Ağaçların yok 
oluşu %40-%50 oranında açık yang ı nlarla gerçekleş
mektedir. Orman bir kez yand ığında mütakip yıllarda 

büyük ihtimalle tcknr yanacaktır. Mükerrer orman 
yangınlarının oımandaki biyoküLle yaşarn.ı nı %80 
oran ında azalnığını göstermektedir. Bu, sadece çöl
leşmeye bağl ı olan cari tahminlerde sayılmayan kar
bon emisyon l a rını da içermektedir. 

Artan yanına daha büyük beklenmeyen so
nuçları ela beraberinde getirir. Amazon'daki the Wo
ods Hole Araştırma Enstitüsü ve Çevre Araştırma 

Enstitüsü (lPAM), yanma ve çölleşmenin en ağır ol
duğu Doğu ve Güney Amazon'daki orman ların yarıs ı 
kadarının Amazon'un kuru mevsimi boyunca yaprak
l arını dökmeme kapasitesinin sınırında olduğunu tah
min etmektedir. Bu şartlar alnnda, daha fazla orman 
alan ların ı tüketen ve Karbon emisyonları n ı çok yük
sek oranda artı ran büyük yangınlar ciddi bir risk ol
maktadır 

( EDF,Firc in the Amazon - an anaJysis of 
NOAA-12 saLellite dala 1996 1997, 
hLtp://www.edf.org/pubs/Repoıts/AmazonBurning/) 



BACALARDA YANGIN 
•• • 
ONLEMLERI 

G azlı cihazın bağlandığı 
bacadaki gazların sı

caklığı düşük olduğu 

için, bir yangın tehlikesi oluş-
turulmas ı mümkün değildir. 
Bacanın yakınında bulunan 
yanabilen bir madde olabile
ceği düşünülerek, hazır beton 
ve boru bacaların s ıcakl ığı 65 
C'yi geçmemelidir. Buna rağ
men yangın tehlikelerine karşı 
baz ı temel tedbirlerin alınması 

gereklidir. 

Alçı kaplama 

Boru bacası ile 
kovan arasında 
25 mm hava 
boşluQu 

boru bacası cihazın 
içinde bulunduğu 

bir odanın duvarla
rından d ış ortama 
çıkıyorsa, borunun 
mekanik hasara ve 
insanların dokun
malarına karşı ge
rekli koruma ted
birleri a lınmalıdır. 

Bu maksatla bo
ru bacasının çevresi 
yanmaz bir madde 
ile kapatılır. Kapat
ma malzemesi içi 
ile boru parçası dışı 
arasında kalacak 
boşluk 25 mm 'den 
az olmamalıdır. 

Özel olarak yalıtılmadıkça, 
bir boru bacasının dış yüzeyi 
yanabilir maddeye 25 mm'den 
yakın olmamalıdır. Aradaki 
mesafe hava boşluğu teşkil 
edecek şekilde boş bırakılır ve
ya yanmaz bir yal ıtım maddesi 
ile doldurulur. Her iki durumda 

Şekil 49 : Boru bacasının tavan geçişi Konutların dı

şında kalan binalar
da, standardlar,s ı

caklığa dayanıkJı 

bir malzeme ile ko-

da yaLıtım , boru bacasının bir 
parçası olabilir. Çift cidarlı bo-
ru bacalarda 25 mm 'Jik boşluk 
iç cidardan ölçülmelidir. 

Baca borusunun duvar, çatı , döşeme, tavan veya 
bölme duvarlarını geçtiği yerlerde yanmaz bir ko
van kullanılmalı , bu geçişler yanmaz malzeme ile 
çepeçevre kaplanmalıdır. Kovanla, boru bacasının 
arasındaki boşluk 25mrn 'den az olmamalıdır. Boru 
parçasının geçtiği yerde merkezlenınesi için, yanmaz 
bir plaka kullanılmalı ve boru ile geçiş noktası ara
sında 25 mm ' tik hava boşluğu bırakılmalıdır. Boru 
bacası ile kovan arasındaki boşluk taş yünü veya ben
zeri bir malzeme ile doldurulmalıdır. Şekil 49'da bir 
boru bacasının tavan geçişi görülmektedir. 

Muhtemel yangın teh likelerine karşı korunabi l
mek için, bir dolap içindeki ve diğer kapalı ortamlar
daki boru bacaları için benzer koruma tedbirleri alın
malıdır. Boru bacasının bir dolap ve yanabil ir madde
lerin depolandı.ğı bir ortamdan geçtiğ i yerlerde, boru 
bacasının çevresinde koruma tedbirleri alınmalıdır. 
Bu maksatla boru ile arasında, çevresel olarak, en az 
25 mm kalacak şekilde kafes teli kullanılabilir. Eğer 

ruma tedbirlerinin alınmas ı gerektiğini emredici hü
küm !erle belirtebilir. 

Başka bir şekilde özel olarak yalıtılmadıkça yan
ma ürünlerinin dışarıya çıkış ağ ızları/ hava giriş ter
tibat ı ve denge bacalı çıkış uçları yanabilir maddele
re 25 mm'den daha yakın olmamalıdır. Aradaki me
safe hava boşluğu teşk il edecek şekilde bo~ bırakı
lı r veya yanmaz bir yalıtım maddesi ile doldurulur. 
Çıkış ve giriş ağızlarının ; bir duvarı döşemeyi , tava
nı veya bölme duvarlarını geçtiği yerlerde, giriş ve 
çlkJş kanalları, eş merkezli asbastli çimento, metal 
veya eşdeğeri diğer yanmaz kovalarla, (kovan ile bo
ru ve kanalların çevreleri boyunca 25 mm 'den az ol
mayacak şekilde), boşluk bırakılarak yapılmalıdır. 
Borular, çıkış/ giriş deliklerinde, uygun yanmaz bir 
levha ile merkezlenir. Eğer duvarın dış ı yanabilen 
malzemeden ise, uygun yanmaz bir levha kullanıla
rak merkezleme yapılır, ç ıkı ş ucu ile delik çevresi 
arasında 25 rnm' lik bir hava boşluğu bu·akılır. Levha
nın kenarlarında 25 mm derinliğinde bir flanş yapıla-



.. 

rak çıkış ucu korunur plakası ile ana bacaya bağlandığı nokta arasındaki 
düşey mesafe en az 600 mm olmalıdu. ORTAK AÇIK BACALI TABİİ ÇEKİŞLİ 

SİSTEMLER Şönt Baca sistemi (Cihazlar ayrı odada) 
Gerçek şartlarda, birden fazla cihaz için tek bir Bu tip sistemde, cihazların atık gaz bağlantıları 

baca sistemi kullanmak mümkündür. Tek kullarumlı aynı bacaya yapı lı rken, yanma havası giri şleri 
açık bacalı sistemlerdeki genel özellikler bu sistem- f bulundukları odanın pencereleri ve diğer açıkllk
ler için de geçerlidir. !arından yapıJ maktadır. Her cihaz bir alev kontro l 

Ortak baca sisteminin kullanımı dtişünüldilğün- cihazı ile donatılmalıdır. 
de, gaz taahhütcüsüne danışılmalıdır. Şönt baca sisteminde, her cihaz için yapılan tali 

Ortak Baca Sistemleri (Cihazlar ayna odada) bacalar (yardımcı bacalar) bağlanan cihazın atık gaz-
Gaz sobalarının dışında, biJkaç cihazın, aynı oda !arını ana kanala iletirler. Yardımcı baca l arın yüksek-

veya kapalı ortama konulması durumunda, cihazların !iği gaz sobası için 3 m, diğer cihazlar için , fınn 
atık gaz çılaşları ortak bir bacaya bağlanabilir(şekil hariç 1.2 m olmalıdır. 
43) Bu şartlarda, uzmanlara danışılmalıdır. Ortak ba- Şönl bacaya bağlanan cihazların müsaade 
caya bağlanan her cihazın bir alev kontrol cihazı ve edilebiUr toplam ısıl güçleri ve tali bacanın say ıs ı 
geri tepme plakası olmalıdır. kullanılan cihazların tipine bağlıdır. Tabii çekişli şönt 

Ana bacaya bağlanan bir cihazın geri tepme bacalarda, gaz sobaları diğer cihazlarla birlikte kul
.------~--""--------=--..;...-...., l anılmalıdır. Bacaya bağlanan cihazlar ayni tip ol-

Havalık ........ :::: o 

= Çıkışucu 

Şekil 43 : Ortak baca sistemi 

malıdır. 

Bu cihazlar on katı geçen binalarda kullanıl
mamalıdır. Bu, uzun şönt bacadaki rüzgar etkilerin
den korunmak içindir. 

Kaynak- Yapı Endüstrisi Eğitim 
Milli Eğitim Bakanlığı Kitabı. 

Kurumları 

BACALARINIZI 
Yll.DA İKİ DEFA YETKİLİ SERVİSLERE 

TEMİZLETİNİZ. 
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ZÜMRÜT KAGIT FABRİKASI YANGINI 
Tarih 14.06. l 998 'di İtfaiye çalışanları için 

herhang i günlerden bir gündü Gündliz meydana ge
len bir kaç önemsiz çıkışlardan sonra akşam Saat 
20.00 civarında Beyoğlu, Mecidiyeköy Fulya Böl
gesinde meydana gelen yangına Beyoğlu grubumu
zun takım olarak çıkışı ve Beşiktaş grubu ile müşte
reken çalışması belki de bu gecenin çetin geçeceği~ 
nin bir belirtisi idi; ancak Beyoğlu Grubu takım 
araçları yangın mahalline kısa sürede ulaşarak Be
şiktaş grubu ile yangını kısa bir sürede büyümeden 
söndürmüşler ve Nöbetçi Amiri olan Beyoğlu Grup 
amiri yangın mahalline ulaşmadan merkeze dönmek 
üzere hareket halinde iken Saat 20.SO'yi gösteriyor
du. Gelenr ihbarla Kocasinan Grup Santralcısı Ko
muta merkezine Yangın çıkışı anonsu yapıyordu. 
Anonsta Mahmutbey, Halkalı Caddesi üzerinde bir 
Kağıt Fabrikasının yandığı ve takım araçlarını çıkar
dığım belirtiyordu , bunun akabinde 40 saniye sonra 
Kocasinan Grubu takım olarak karargahtan ayrılarak 
yangın mahalline hareket etti. 

O gece nöbetçi olan Beyoğlu Grup Amiri Yan
gının ciddiyetini hissederek aynı anda Sefaköy 
Müfrezesi.ni'de ya.~gın yerine sevk ettirdi. 

iLK MUDAHALE VE MUAVENET 
GRUPLARI: 

yangını üst kata ve imdat bölümüne (Makine Daire
sine) taşıdığı gözlemlenmiş ve bunun üzerine yangı
nın geniş bir satıha yayılmış olması ve yangın yükü
nün fazla olması nedeniyle Fatih Grubunu da yangın 
yerine sevk ettirmiş ve aynı anda olay mahalline iş 
makinası ve İSKİ araçları vasıtası ile su takviyesi is
tenmiştir. 

YENİ EKİPLER: 
Yangın mahalline ulaşan yeni Grup araçla

rının tabyalanması; yangına ilk ulaşan Kocasinan 
Grubu Fabrikanın sol kısmına ve daha soma Bakır
köy Grubu aynı yere tabyalandırılıp Gaziosmanpaşa 
Grubu Fabrikanın sağ kısmına ve daha sonra Fatih 
Grub~'da aynı.sağ kısı;na tabyalanmıştır. . 

UST AMiRLERiN OLAY MAHALLiNE 
GELEREK KOMUTAYI ELE ALMASI: 
Bütün bu işlemler aşamasında Komuta merke

zi Nöbetçi Müdür, itfaiye Daire Başkanı ve diğer 
yetkililere yangın hakkında bilgi vererek yangın ma
halline ulaşmalarını sağlamıştır. 

İtfaiye Daire Başkanı Sabri YALIN yangın 
anonsunu aLır almaz derhal olay mahalline hareket 
ederek seyir halinde iken yangın mahallinde bulu· 
nan Nöbetçi Amiri olan Beyoğlu Grup Amirinden 
yangınla ilgili detaylı bilgileri alarak Komuta Mer
kezini telsizle uyarmış ve gerekli ta)imatlan vermiş-

Kocasi
nan takım 
araçları hız
la hareket 
ederek 10 
dakika içeri
sinde olay 
mahalline 
ulaştılar ve 
Kocasinan 
Ekip Amiri
nin telsiz 
anons ların
dan zemini 
ile 2 katlı 
Kağıt Fabri
kasının ta
mamının 

Y~NGINA KATILAN GRUPLAR 
VE BİRİMLER 

YANGINA KATILAN GRUP PERSONEL VE ARAÇ SAYILARINI GÖŞTERİR ŞEMA: 

Birim Adı Çıkış Saati 

Kocasinan grubu 20.5 1 
Sefaköy müfrezesi 21.02 
Gazi Grubu 21.06 
akırköy Gnıbu 21.07 

Fatih Grubu 2 1.27 
erter Grubu 2 1.27 

Beyoğlu Grubu 2 1.30 
ayrampaşa Grubu 22.00 
erter Gr. Merdiven 00.34 

İSKİ ve Çevre BJd. 22.00 

alevli surette yanmakta olduğunu ve yardıma ihtiyaç 
duyulduğunu beyanı üzerine komuta Merkezi sıra 
ile Baktrköy Ve Gazi Grubu takım araçlarını yangın 
yerine sevk ettiler. 

Nöbetçi Amiri; Beyoğlu Bölge Grup Amiri 
olay mahalline ulaştığında yangının 2 katlı Zümrüt 
Kağıt Fabrikasının her bir katında alevli surette yan
makta olduğunu ve fabrikanın sol kısmında yanıcı 
solvent'lerin açığa çıkarak alevli yanması sonucu 

Araç Sayısı Personel Sayısı Geri Dönüş 

6 200 08.00 
2 7 08.00 
4 17 08.00 
5 18 16.30 
6 22 04.00 
ı 3 07.45 
1 3 06.00 
1 3 07.45 
1 2 05.30 
12 12 09.00 

tir. 
Yangın mahalline ulaşan İtfaiye Daire Başkanı 

yangın yerinde bulunan yönetici kadrosunu toplaya
rak derhal duru.m değerlendirmesi yapmıştır. Bina
nın üst yanına Istanbul Bölgesi İtfaiye Müdürü, ild 
Müdür Yardımcısı ve Nöbetçi Amiriyle, Nöbetçi 
Grup Amirleriyle, alt yanına Anadolu Bölgesi i tfa
iye Müdürü, iki Müdür Yardımcısı ve muavenat 
Grup Amirlikleri ile konuşlandırılmıştır. 



Yanan maddelerin çeşitlilik göstermesi, parla
yıcı ve patlayıcı nitelik arı etmesi nedeniyle derhal 
çevrede güvenlik tedbirleri alınmış ve yangına kö
pük ile müdahalenin akılcı olacağı düşüncesi ile ve 
yangının bölümlere ayırarak daha kolay olacağı an
layışı ile sorumlu Grup Amirlerince etJci li müdahale 
gerçekleştirilmiştir. 

Yangın mahalline tüm cephelerden yaldaşık 20 kol 
serilmiş ve bu kadar çok müdahale noktası olmasına 
rağme_n gc:rck çevre fabrikalardan sağlanan taşıma su ge
rekse IS.Kl'nin yardımları sonucu susuzluk çekilmemjş
tir. 

YANAN BİNANIN YAPISAL DURUMU VE 
ÖZELLİKLERİ: 

Zemin ile 2 katlı tamamen kagir binanın çatı 
kısmı hasır beton Ustu eternit kaplı, zemin kat maki
ne dairesi ve uzantısı bobin deposu olarak kullanıl
makta, makine dairesinde muhtelif baskı ve haZLrlık 
makineleri mevcut olup, binanın zemin kat seviye
sinde fabrikanın sol kısmında ve makine dairesi dış 
düzeyi ile bahçe duvarı arasında kazan dairesine ka
dar olan alanda çelik konstilrüksiyon üstü etemit 
kaplı mikser (karıştırıcı) dairesi, hemen ön kısmında 
elektrik panoları, trafo mevcut, fabrikanın ön kısmı 
yol kenarına bakan bölümde solvent tankları mev
cut, 1. Kat mamul ve yarı mamul deposu olarak kul
lanılmakta ve yoğun bir mamul stoku mevcuttur. 
Fabrikanın toplam kapalı alanı yaklaşık 5000-6000 
m2 kadar olup ön kısım idari bina ve birinci kattan 

binaya giriş mevcuttur. . . 
YANAN MADDELERiN KiMYASAL VE 

FİZİKSEL DURUMU: 
Zümrüt kağıt fabrikası'nın ana yoldan girişe gö

re sol kısmında bulunan tanklar içerisinde (Toluol
M.E.K., Tiner) türü yanıcı parlayıcı, patlayıcı nitelik 
arz eden Solventler depolarda muhafaza edilmekte 
ve Galvaniz tozu ile mikserlerin bulunduğu makine 
dairesindeki baskı makineleri tanklarına sevk edil
mektedir. 

Bu ttir yanıcı solventler yandıklarında su ile ka
rışım sağlayamadıklarından dolayı su ile söndürül

meleri 
mümktin 
değildir. Bu 
nedenfe fi. 
ziksel ve 
kimyasal 
yapısından 
dolayı yan
gında da 
olduğu gibi 
köpükle 
müdahale 
ile hem so
ğutmak ve 
hem de 
zincir reak
si.yonu va
sıtasıyla 
film taba
kası oluş
turmak su
retiyle sön
düri.llmesi 
cihetine gi
dilmiştir. 

BELEDİYE ÜST YÖNETİM DESTEGİ: 
Yangının belli bir aşamasından sonra yangın 

mahalline gelen İstanbul Bi.lytikşehir Belediyesi Ge
nel Sekreter Yardımcısı Mesut PEKTAŞ İtfaiye Da
ire Başkanından Yangınla ilgili teknik bilgileri almış 
ve İtfaiye Müdahalesine yardımcı olacak bir dizi ön
lemleri telsiz ile ilgili k~ruluşlara duyurmak suretiy
le talimatlar vermiş ve Itfaiye çalışanlarını yangının 
riskli olan noktalarında yalnız bırakmamıştır. 

YANGININ KONTROL ALTINA 
ALINMASI: 

Daire Başkanı'nın emir komutasında ve İstan
bul Bölge Müdüri.l'nün denetiminde Yangın saat 
03.00 civarında tamamen kontrol altına alınmış ve 
enkaz çaJış_malarına devam edilmiştir. .. .. .. 

SOGUTMA VE GRUPLARIN DONUŞU: 
Yangının tamamen kontrol altına alındığı saat 
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olan 03.00 dan onra ekiplerin çalışmalarına bir sü
re daha devam etmeleri sağlanmtş ve saat 04.00 su
larında Fatih Grubu takım 'halinde yangın yerinden 
ayrı larak grubuna avdeı ettirilmiştir. 

Saat 08.00 sularında Gaziosmanpaşa Grubu, 
Grubuna avdet ettirilmiş ve yangınrn mahallinde 
Kocasinan, Bakırköy Grupları kalarak akşam saatle
rine hıd~ır enkaz ça l ı şmalarını stirdürmüşlcrdir. 

SONUÇ VE DEGERLENDİRME: 
itfaiye Daire Başkanlığı olarak yakın bir geç

mişte Helikopter Kazasındaki kuqarına op~rasyomı
nu üstün başarı ile gerçekleştiren Istanbul Itföiycsi 

bu yang ı nda kurtannanın yanında söndürmede de ne 
denl i b~şaı:ı. l ı o l~~ğunu bir kez daha kanıtlam~şt! r: 

Çunku bu tur yangın s ınıfı açısından çeş ıtlılık 
gösteren (katı-s ıv ı ) ve ayrı ayrı söndüıme maddesi 
gerektiren ve için için yanan aynı zamanda çok ge
ı:iş v_e k~rmaş~k biı' 9rtamda yanan ya!ıg~~lara. en .ge-
1 ışm ış dunya ü lkelerı nde dah ı bu denl ı auzenlı, d ı
siplinl i ve p lan l ı müdahale etmek mümkün olma
maktad ır. 

Zira aynı anda 20 müdahale kolunun çıkarı lma
s ı 6 adet otomatik merdivenin kullan ılma ı , parlama, 
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patlama ve çökme tehlikesinin bir arada olduğu bir 
prta.md~ ç~~ışm~k kolay olmasa gerek, ama İstanbul 
Itfaıyesı egıtqı!lış P.~rson.et .,.mo~ern teknik ~anamın 
'.traç ye gerecı ı le duzen l ı yonetım ve organızasyonu 
ıle bır kez daha bas~nlı olmuştur. 

B~ yaı~.gında bır kez daha.görülrnUşLUr ki emek, 
al ın ten ve ozverı modern teknık donanım l a birlesti-
ğinde başarı gelmektedi r. ~ 

Bu vesile ile emeğini, alın terini, qzverisini fe
dakarlığın ı hiç bir .~aman esirgemeyen llfaiye çaİı
şan l arına sonsuz şukranlar!mız ı sunuyoruz . 

. . Bu yan'"'~n . bı r gerçeğı dah~ gözler önüne ser
mıştır., Q da hızını y ı ll ardtr üzerınde durdu~muz iş 
yerlerın ı n Yangından Korunma Yönetmenlıgi h.ü

kUmlerine göre ge
rekli önleml eri al
maları, özellik le bu 
tür yanıcı solvcnt
lerle ça l ışan işyerle
rinde bu önlemler 
daha da önem ka
zanmaktad ı r. 

Zira, çıkacak 
basit bir kıv ılcım 
statik elektrik bü
yük faciahmn mey
dana gelmesine se
bebiyet vermemek
tedir. 

Zümrüt Kağıt 
Fabrikasındak i ya
pı al önlemlerin ek
sikli ğ i ve yetersizli
ği sonucu meydana 
gelen yangın yanıcı 
sol vent lerın tutuş
mas ı yl~ h ızla geli
şerek tum fabrıkaya 
yay ılm ış ve trilyon
Janı varan hasal' 
meydana gelıniştir. 
Sonuçta ülkenin 
mill i varl ığı yan
mıştır. Bunun bu 
hale gelmesine ve 
bu kadar maddi za
rarın o luşmasına 
kimsenin hakkının 
olmad ığı inancında
yıın . 

Bu olay ; bunun gibi is kollarında çalısan İş 
adamları mıt.a ders olur ve fabrikalarında yapı sa l ve 
teknik önlemlerini azami seviyeye çıkarırlar. Burada 
s igort~ ş i r.~etlc~ine de se.s lenmek. istiy~ru z bu kaçlar 
yetcı:sız guvenl* ön l emı olan .bır fabrı kayı yapısal, 
teknık ~nlemlerı aldtrmadaf! tnlyona yakın bir ra~ 
kamla s ıgorta yapmak hangı akıl karıd ır, an layabıl
mek müm~ün değil , ~igorta Ş irketlerini bu anlamda 
sorunıluluga davet ed ı yoruz ... 

İTFAİY.EJlO 



TÜRKİYE BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE DAİRE 
BAŞKANLARI / MÜDÜRLERİ 

6.GELENEKSEL TOPLANTISI YAPILDI. 

T ürkiye İl İtfaiye Daire Başkanları I Müdürleri 
geleneksel 6.ncı toplantısı Gaziantep İtfaiye 
Müdürlüğü organizasyonu ile 29 -30 Nisan 

1998 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş bulunmakta
dır. 

29 Nisan 1998 Çarşamba günü saat J 1.00 de Bele
diye Toplanb salonunda başlayan toplantıya itfaiye 
Müdürü Mustafa Karakuş'un takdim konuşmasından 

sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Celal 
DOGAN İtfaiye, Belediye ilişkilerini anlatarak, ge
len konuklara hoş geldiniz diyerek bu toplantıda alı
nacak kararları candan destekleyeceğini ve gerçek
leşmesi için T.B.M.M'ne taşınması için her türlü ça
bayı sarf edeceğini .i fade etmiştir. 

Türkiye İtfa iye Daire Başkanları/ Müdürleri adına 
İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Sabri YALIN teşek
kür plaketini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başka
nına vermiştir. Sonra divan seçimine gidildi. Ve se
çilen divan mahiyeti ile toplantı gündemi yeniden 
okunarak yeni ibarelerle birlikte teyit edildi. 

GÜNDEM 
l . Saygı duruşu ve divan seçimi 
2. Geçen (5) kongrede alınan kararlarm okunması 

3. İtfaiye Meslek Yüksek okulu ve İtfaiye eğitimi 
4. İtfaiye Personelinin sınıf statüsünün belirlenme

sL 
5. 18851 Sayılı yönetmeliğin ihtiyaca cevap veren 

çağdaş bir duruma getirilebilmesi için değişiklik ko
nusunda çalışma yapılmast. 

6. İtfaiyelerin yetki ve sorumluluklarının belirlen
mesi 

7. Türkiye'de mevcut itfaiyeler arasında mesleki 
bilgi alış verişi ve sportif faaliyetlerin sağlanması. 

8. Türkiye İtfaiyeler Birliğinin kuruluşunun ger
çekleşmesi için çalışmaların hızlandırılması . 

9. İtfaiye haftasının Türkiye genelinde birlikte 
kutlanması. 

10. 5434 sayılı emeklilik yasasının fiili hizmet 
zammının itfaiye personeline de uygulanması için 
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çalışma yapılması. 

Divan için seçim yapılıp, 
Divan Başkanlığına : Gaziantep Büyükşchir Bele

diyesi İtfaiye Müdürü Mustafa KARAKUŞ'u 
Divan Üyeliklerine : Akdeniz Üniversitesi İMYO 

Koordinatörü Saadet ALKIŞ, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Zabıta Grup Amiri Yakup SARI, 
Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Yaşar Rauf ÜN
GÖREN'i oy birliği ile seçmişlerdir. 
Oluşturulan divan başkanlığı huzurunda Gündemin 

maddeleri görüşüldü, söz almak isteyenlere, söz ve
rilerek görüş ve önerileri al.ındı, görüş ve öneriler 
sonrası, 1885 J sayılı yönetmelikte yapılacak yeni 
düzenlemeler ve toplantıda alınacak kararların ön 
çahşmasını ve hazırlıklarını yapmak Uzere bir alt ko
misyon kurulmasına oy birliği ile karar verildi. 
Yapılan oylama sonucunda aşağıda belirtilen itfa

iye Müdürlükleri tarafından verilecek elemanlardan 
teşki l edilmek üzere alt komisyon oluşturuldu . 

l. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı 

2. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı 

3. İzmir Büytlkşehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş
kanlığı 

4. Kocaeli Bilyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı 

5. Konya Btiyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlü
ğü 

6. Mersin Büyük.şehir Belediyesi İtfaiye Müdürlü
ğü 

7. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdür
lüğü 

8. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Mü
dürlüğü 

Bu kornisyonw1 18-21 Mayıs 1998 tarihleri arasın
da Ankarada toplanarak alınan tavsiye kararlarını 
görüşüp tasarı haline getirmek üzere çalı şma yapma
l arını oy birliği ile karar verildi. Bu çalışma sonuçla
rını değerlendirip ilgi makamlara sunmak üzere, yu
karıda sayılan şehirlerin İtfaiye Daire Başkan ve 



Mtidürlerinin de 22 Mayıs 1998 tarihinde Anka
ra'da toplanmasına oy birliği ile karar verildi. 

Alt komisyonda yapılacak çalışmalarda özellikle 
dik.kate alınmak üzere aşağıda belirtilen tavsiye ka
rarlan oy birliği ile alınmıştır. 

1. Saygı duruşu yapıldı ve divan oluşturuldu. 
. 2. İstaı:ıbulda yapılan 5. Toptantıda alınan kararlar 
lstanbul itfaiye Daire Başkanı taraf1ndan okunarak 
hangi maddelerin uygulanmasında başarı sağlanıp 
sağlarmadığı topluca tartışılarak de*erlendirildi. 

3. Itfa~ye Meslek Yüksek Okulu ıle ilgili olarak 
Antalya itfaiye Meslek Yüksek Okul koordinatörü 
Saadet ALKIŞ, Kocaeli itfaiye Daire Başkanı Sayın 
Emin J;'EHLİVAN, Antalya Itfaiye Daire Başkam 
Ali GÖLGEN yaptıkları çalışmaları anlattılar. Eski
şeh ir .İtfaiye Daire Başkam Yavuz DEMİREL, An.
kara itfaiye Daire Başkanı Faruk KURUTUZ ve iz
mir İtf~iye Daire Başkanı H.Fehmi İSTENGİR, İs
tanbul Itfaiye Daire Başkanı Sabri YALIN Çalışma
larla ilgili değerlend irrneler yapıtılar. 

4. İtfaiye Teşkilatında, lise mezunu olup en az 5 
yıllık çalışması bulunan ve halen çalışmakta olan 
personele itfaiyecilik ve yangın eğitimi konusunda 2 
yıllık ön lisans eğitimi yapabilmesi konusunda ko
laylıklar sağlanabilmes i hususunda araştırma ve ça
lışma. yapılması. 

5. itfaiye Teşkilatlarının çalışma saatlerinin 24 sa
at iş 48 saat istirahat şeklinde düzenlenmesi. Yönet
melikçe belirlenen çalışma saatlerinin uygulanma
sında Belediye Meclislerillin yetkili kılınması. 

6. Giyecek yardımının; Dahili ve harici kıyafet 
olarak ayrı ayrı verilmesinin yönetmeliğe koyulma-
s ı , 

Dahili kıyafetin; Mont, Pantolan, kışın balıkçı 
yaka kazak, yazın gömlek, kep ve kışı.n kışlık yazın 
yazlık ayakkabı, rütbe ve işaretlerden oluşması 

Harici kıyafetin; Mevcut yönetmelikte tanınan 
şekilde olması. 

Elbise kumaşlarının rengi; Lacivert, yazlıklar pa-
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muklu kumaştan, kışhkların yUnHi kumaştan olması. 
Kazak ve gömlek renklerinin gri, ayakkabıların si-

yah qlması . 
7. itfaiye Personelinin smıflarııun Itfaiye Teknik 

Hizmetler sımfı o.larak yeni bir düzenleme yapılma
sı konusunda gerekli çalışmaların yapılması, yasal 
yolların araştırılması; gerçekleştirilmemesi duru
munda mevcut teknik hizmetler sınıfına alınmaları 
konusunun araştırılması. 

8. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki itfaiyeler
le Teknik ve mesleki ıtçıdan bilgi alışverişi yapılma
sı ve bu çalışmalar T.I.T. kurulduğunda daha da dü
zenli olarak yürütülmesini karar verildi. 

9. Türkiye itfaiye birliği hususunda İstanbul İtfa
iye Daire Başkanı Sayın Sabri YALIN tarafından 
yapılan çalışmalar değerlendirildi. Önce lstanbul'da 
kurulacak birliğe tilm ülke itfaiye teşkilatlarının 
(Daire Bşk-Müd-Amirlik) üye olması ve ilk genel 
kongrede çeşitli çalışma ve bölge başkanlıkları oluş
turularak bu sahadaki birliğin ve çalışmaların ülke 
çapında yaygınlaşmasının sağlanmasına karar veril
di. 

10. İtfaiye haftasının 25 Eylül-1 Ekim 1998 ta
rihleri arasında tüm yurtta etkin bir şekilde kutlan
masına mümkün mertemede okullarda ve meydan
larda yangın söndürme ve yangm eğitimi konu
sunda gösteri, etkinlikler yapılmasına karar verildi. 

1 l. Itfaiyecilerin adeta onur mücadeleri sayılan fi
ili ve itibari hizmet zammının kazanılması için her 
itfaiye teşkilinin daire başkanı, müdürü ve amiri dü
zeyinde siyasi ve soylal baskı unsurlan oluşturulma
sına karar verildi. 

SONUÇ: Gündemdeki görüşü len yukardaki karar
ların ilgili Bakanlıklara ve TBMM'ye sunulması ve 
bazı maddelerin ise kendi iç yapılanmaları düzeyin
de uygulanmasına karar verilerek başka söz isteyen 
olmaması üzerine saat: 17 .00 de toplanu sona erdi
rilerek, tüm katılımcıların .imzalarıyla onaylandı. 



İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIGINA BAGLI 
GRUP VE MÜFREZELERİN TELEFON 

NUMARALARI VE ADRESLERİ 

FATİH 
BEYOGLU 
ÜSKÜDAR 
KADIKÖY 
İSTİN YE 
BAKIRKÖY 
ADALAR 
SARIYER 
BEŞİKTAŞ 
KARTAL 
GAZİOSMANPAŞA 
KOCASİNAN 
ÜMRANİYE 
AVCILAR 
BAYRAMPAŞA 

MALTEPE 
MERTER 
PENDİK 

KAGITHAN , 
ÇUBUKLU t 
BEYKOZ 
ERENKÖY 
ZEYTiNB URNU 
HEYBELİADA 
BURGAZADA 
KINALIADA 
ALİBEYKÖY 
RESNELİ 
YEŞİLKÖY 
.RAMİ 
TUZLA 
AYDINLI 
SEFAKÖY 

(0 212) 635 Ol 01 -9 hat İtfaiye cad No.9 Fatih 
(0 212) 230 22 54 
(0 216) 333 03 6 1 
(0 216) 347 32 28 
(O 212) 277 64 62 
(0 212) 57 1 60 38 
(0 216) 382 68 2 L 
(0 212) 242 18 6 L 
(O 212) 227 81 19 
(0 216) 306 92 73 
(O 212) 537 30 64 
(0 2U) 55 l 28 1 O 
(O 216) 314 70 27 
(O 212) 59 1 00 66 
(O 212) 5b 1 57 08 
(O 216) 305 54 8 1 
(O 212) 677 95 62 
to 216) 376 69 19 

t 212) 294 00 25 
(O 216) 33 1024 1 
(0 216) 323 54 14 
(O 216) 3~010 31 
(O ~12) 582 11 98 
(O 216) 35 1 84 02 
(O 216) 38 l 13 42 
(O 216) 381 44 00 
(O 212) 627 94 28 
(O 212) 692 08 00 
(0 212) 573 60 33 
(O 212) 6 14 20 22 
(O 216) 395 50 04 
(O 216) 393 14 98 
(0 2 16) 471348 1 

Harbiye Darulbedayi Cad. Harbiye 
Doğanc ıl ar Mah.Si.imbülzadc Sok. No. 42 Üsküdar 
Söğütlü çeşme cad. Mahmut Baba Türbe Sok. Kadıköy 
Emirgan cad, No. 45 f stinye 
Koşu yolu cacl. No. 45 Bakırköy 
Deniz Kulübü So. No.23-25 Adalar 
Çayırbaş ı Maltızdere Sok. No. 5 Btiyükdere 
Y ıld ız Park içi Orhaniye kapısı Beşiktaş 

Yakacı k Cacl. No. 43 Kartal 
Barboros Hayrcnin Paşa Mah. 1058 Sok. No. KliçUkköy 
Mezbalıol Yolu Mezarlı k Karş ıs ı Kocas inan 
Çakmak Mah. Cami Sok. Ümraniye 
Merke· Mah. Cami Sok. Bila Avcılar 

Orta Mah. ffün').en Sok. No. 5 Bayrampaşa 
Cengiz Topel Cad. No. 3 Maltepe 
Merter Savaş Cad. Bila 
27 Mayı cad. Erguvan Sok. No. 3 Pendik 

Ke,menburgaz cad. İsk i içi 
Kanlıca cad. No. 7 Çubuklu /Beykoz 
Mehmet Yavuz Cad. No. 146 Beykoz 
Tanzimat ~ok. No. 72, Erenköy 
5 Telsiz Mhh. 7 1 Sok. No. I Zeytinburnu 
Lezan cad. koçbey sak. No. 5 Heybeliada 
Yeni Yalı Cacl. No. 1 Burgazada 
Kınalı Cad. Fırınardı Sok. No.16 
Atatürk Cad, İmar B lokları Durağı Alibeyköy 
Al tınşehir Küçükçekmece 
Merkez Mah. İstasyon Cad. No. 1 Yeşilköy 
Talimhane Cad. No. 8 Rami 
Cumhuriyet Cad. No. 1 Tuzla 
Aydınlı Köyü Tuzla 
İstikla l Cad. Bayraktar Sok. Halkalı /Sefaköy 
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İTFAİYE TEŞKİII.ERİNİN KURULUŞ, 
.. 

GOREV, 

EGİTİM VE DENETİM 

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

Salim VURAL 
Anadolu Bölgesi İtfaiye Mtidürü 

Z aman ve mesafe kayıtları bakınıından değerlendi
rildiğinde dUnyamııın küçUldüğU, buna karşılık 
insanın dünyasının ise alabildiğine bUyUdUğU gö-

rülmektedir. Bir bakıma harikalar asrında yaşıyoruz. Ge
len her gün bir öncekini gölgeleyen ve unutturan değişim 
ve gelişmelerle dolu. Bu nedenle uzun zamanın ihtiyacını 

karşılayacak yasalar yapmak zorlaştı, hatta imkansız hale 
geleli. Yorumlarla ömrü bir süre daha uzatılan "mevzuat" 
daha sonra işletilemez ve kullanılmaz duruma geliyor. 

23 Ağustos 1985 tarih ve 1885 1 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren ve şimdilerde 13 yaşını dol
duran "iTFAiYE TEŞKiLLERİNİN KURULUŞ, GÔ
REV,EGiT/M VE DENETiM ESASLARINA DAİR 
YÖNETMELiK" de çabuk eskiyip "yetersiı" hale gel
mekten kurtulamadı. İçine sığılamadığı için yırtılıp par
çalanan "bu bebeklik elbisesi" konumundaki "yönetmelik 
"in de değiştirilip yenilenmesi artık kaçınılamaz olmuş
tur. 
"Değişim" ihtiyacını ve sıkıntılannı çoktan beri yaşa

yan Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanları Nisan J 998 tari
hinde Gaziantepte yaptıkları "İstişari Toplantı"da ilk ka
rarı alarak ana ilkeleri belirlediler. Mayıs ayında ise "Alt 
komisyon" Ankara'da toplanarak taslak metin hazırladı 
ve konuyu yetkililerle görüştti. Halen çalışmaların sekre
teryasını İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı yürütmekte 
olup bu taslak hakkında görüşleri alınacak olan diğer İl· 
faiye Daire Başkanları ve İtfaiye Müdürlüklerinin teklif 
ve önerileri birleştirilerek mutabakat sağlanan metin ona
ya sunulacaktır. 

İtfaiye teşkillerinin yönetici ve amirleri olarak yukarıda 
belirtilen genel nedenlerin yanında şu özel nedenler de 
dikkate altnarak "iTFAiYE TEŞKİLLERININ KURU
LUŞ, GÔREV,EG/TIM VE DENETiM ESASLARINA 
DAiR YÖNETMELiK" değişmelidir diyoruz. 

Çünkü; 
1. Ülkemizde alt yapı eksikliğine rağmen iç göçler so

nunda % 74 tere varan şehirleşme oranının doğal sonucu 

Değişiyor! 

olarak meydana gelen yoğun enerji kullanımı, sanayileş
me, trafik kazalarında ve yangın sayılarında kj artış, can 
kurtarma, ilk yardım ve yangın güvenlik önlemlerinin 
önemini de giderek artırmıştır. 

Bu durumlar karşısında itfaiye teşkilleri yeniden yapı
lanarak personel, araç gereç ve birim (istasyon) sayılarını 

artırmak zorunda kalmıştır. Ancak mevcut yönetmelik 
personel rejimimizde bir "ihtisas mesleği" olarak yerini 
alması gereken itfaiye teşkillerinin bu gelişmelerine ve 
karşılaşılan soru ve sorunlanna cevap veremez durumda
dır. 

2. Yönetmeliğin 5. Maddesine göre "çalışma düzeni" 
olarak "12 saat iş 12 saat istirahat ,yada 24 saat iş 24 saat 
istirahat" esası öngörülmüştür. Oysa BüyUkşehirler başta 
olmak üıere ağırlıklı olarak ülke genelinde 24 saat iş, 48 
saat istirahat esasına göre çal ışılmaktadır. DUnya stan
dartlarına göre olması gerekenin % 15 ile 20 si arasında 
değişen kadrolarla görev yapan ve her bir itfaiyeci başına 
diişen olay sayısı bakımından dünyada ilk sıralarda yer 
alan ülkemizde en verimli çalışma dlizeninfa böylesi ol
duğu uygulama ile görülmüştür. Çoğu dünya ülkelerinde 
de bu çalışma düzeni benimsenmiştir. Yönetmeliğin buna 
göre değiştirilmesi ve yöneticilerin yürürlükteki "mevzu
ata uymama" suçunu işlemekten kurtarılmaları gerek
mektedir. 

3. Bir itfaiyeci 12 saat iş 12 saat istirahat veya "24 saat 
iş 24 saat istirahat" esasına göre çalışma düzeninde ayda 
15 gün çallştığı halde "24 saat iş 48 saat istirahat" esası
na göre çaJışma düzeninde ayda 1 O gün çalışmaktadır. 
Bu çalışma düzeninde daha fazla personele ihtiyaç olup 
kadroların yeniden belirlenmesi gerekmiştir. 

4. Mevcut yönetmelik de yapılan değişiklikler ve yeni 
madde ilaveleri 28 Haziran 1995 tarih ve 22327 sayılı 
Resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 
yeterli olmamıştır. 
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5. Yönetmeliğin 28.nci maddesinde belirtilen 
"Genel Şah i Teçhizat" ın İtfaiyeciler için yeter
li can güvenliği ağ lamadığı bilinmektedir. Bu 
maddeye rağmen yangına dayanıklı elbise, mal
zeme ve teçhizat" almanın yolunu bulabilen bir 
kısmı yöneticilerin hakkında ise soruşturma 
açılmı ş ve zimmet çıkarı lmıştır. Dünya stan
dartl.annda " Genel Şahs i Teçhizat" alınmasının 
yasal dayanağının yönetmelik değişikliği ile 
sağlanma ı gerekmektedir. 

6. Yönetmelikle belirtilen k1yafetler ve rütbe 
işaretleri benimsenmed i ğ i için ülke genelinde 
birlik ve beraberlik sağ.l anamamıştır. Bu konu
nun da e le alınıp itfaiye teşkiJlerinin görüş ve 
istekleri doğrultusunda yeniden değerlendiril
mişt,ir. 
7. itfaiye amir ve yöneticilerinin sık sık d~ğiş

tirildiği , herkesin itfaiyeci yapılabildiği ve Itfa
iyeciye her iş in yaptırı ldığ ı çoğu küçük beledi
yelerde kolay olmayan "İç Hizmet Yönergesj" 
hazırlama zorunluluğuna bundan böyle de uyul
mayacağını anlamak güç değildir. Soru ve so
runlara farklı yorum yapmaktan kaynaklanan 
uygulama farklılıkların gideri lf1:1esi için yönet
meliğin en büyük ve en küçük IJfaJye Teşkili
nin yapı lanma ve diğer ihtiyaçlannı karş ılaya
cak şeki lde daha aynntılı olarak yeniden düzen
lenm.esi kaçrnılmaz hale gelmiştir. 
8. itfaiyeci çeşitli statü, ünvan ve rütbelerde 

bu lu_nup emir ve komuta zinciri ile bütünleşe
rek Itfai hizmet ve orumluJuğunu zamanında 
yerine getiren üniformalı bir görev topluluğu
mın üyesi" olduğu halde Yönetmelikte "Yangın 
Personeli" ve "Destek Hizmeti yapanlar" olarak 
kısımlara böllindüği.i görülmektedir. Bu ise di
siplin, kıyafet nöbet hizmetlerinin yerine geti 
rilmesi, kriz halleri ve fevkalade durumlarda 
çalı şma saatleri dı şında personelin göreve çağı
rılmasında problemler ya~anmasına neden ol
maktadır. 

Oysa, özellikle son zamanlarda alınan perso
nelin tamam ı temel itfaiyeci eğitiminden geçiri
lip "yangıncı personel" olarak yetiştirildiği hal
de ihtiyaca ve yeteneklerine göre bir süre yada 
devamlı olarak "destek hizmeti" sayılan teşkilat 
içindeki başka birimde ve normal çalışma saat
leri içinde görevlendiriJebilmekte yada bazen 
bunun tam tersi olabilmektedir. Az sayıdaki 
personel ile görev ve sorumluluğunun üstesin
den gelinebilmesi .i ç in yönetimin öni.ine yukarı
da belirtilen engellerin çıkarılmamas ı , itfaiye 
çalışanlarının bütUnlüği.tnün bozulmamas ı ge
rekmektedir. 
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9. Kadroları İtfaiye Daire Başkanlığı (Müdür
lüğü -Amirli.ği) emrinde o lduğu halde belediye
lerin diğer bi rimlerinde çalışan yada itfaiyeci 
olmadığı halde bunlara ödenen "maktu mesai 
ücreti" de yöneticileri zor durumda bırakmakta
dır. Bu nedenle itfaiye kadrolarındaki her du
rum ve derecedeki per enelin "temel itfaiyeci 
eğitimi almış ve itfaiye teşkil atının herhangi bir 
biriminde fiilen çalı ş ı yor olması" halinde para
sal ve diğer haklardan yararlandırılacağının 
aç ı kca ~elirlenmesine ihtiyaç vard ır. 

10. "itfaiye Meslek Yüksek Okull arı" 1998 
yılında ilk mezunlarını verecek ve bunların sa
yılan her y ıl artacaktır. Ülkemizde de itfaiyeci
liğin bir "ihtisas mes leği " olarak kabul edildiği
ni gösteren bu el emanların itfaiye teşkil atlarına 
tercihan alınmaları ile rü tbe ve statülerinin yö
netmelik kapsamında belirlenmesi gerekmekte
dir. 

11. Ayn bir ihtisası gerektirdiği halde fiilen 
şehir itfaiyelerinin omuzl arına yüklenmiş bulu
nan deniz- gemi yangınlarına karş ı tavır ve tu
tumlarımızın ne olacağının aç ıklığa kav uşturul 
masırpn zamanı çoktan gelmişti r. 
12. itfaiye teşkillerinin çalışmalarını, karar ve 

tesbitlerini halka yansıttı k ları belge, rapor ve 
formlar arasında da birlik beraberliğin sağl ana
bilmesi için yönetmeliğe örnekler konmas ı ya
rarlı olacaktır. 

13. Müdahale edilen ve edilmeyen olaylar so
nunda hukuki problemler yaşanmasının önlen
me i için yönetmelikle konuya açıklık kazandı
rılmalıdır. 

14. 5.ci maddede belirtilen yönetmeli k deği
ş i k li ğ.i ile"can kurtarma ve ilk yardım hizmetle
ri "ni yürütme sorumluluğu itfa iye teşkillerine 
verildiği halde görevin yapılı ş şekli ve esas l~m 
hakkında herhangi bir aç ıklama getirilmemiştir. 
Bu konunun da düzenlenmesine ihtiyaç duyul
muştur. 

Ge_rekçeler . üphesiz bu kadarla sınırlı değil
dir. ILfai hizmetlere ilgi duyan herkesin, hala 
çalışmakta olan ve özellikle emekli olarak anı
lan ile yaşamakta olan her rütbe ve derecedeki 
değerli itfaiyeci me lektaşlanmızın görüş ve 
öneri leri bizim için çok qeğerli olup geç kalın
mamak şartıyla Istanbul Itfaiye Daire Başkanlı
ğına jJ etildiği taktirde memnuniyetle değerlen
dirilecektir. "Yeni yönetmelik" ile aziz milleti
mize daha kısa zamanda ve daha etkili bir "it
fai hizmet" sunma imkanına sahip olacağımıza 
inanıyor ve "değişim"i bekliyoruz. 



Hasan Fehmi İSTENGİR 
İzmir Büyükşehir İtfaiye Müdürü 

Kuruluşu: 

İzmir itfaiyesi; ilk defa sigorta şir
ketlerinin sigortalılarını yangına karşı 
korumak amacıyla 1876 yıllarında si
gorta şirketi bünyesinde oluşturul
muş, ancak cumhuriyetimizin kurul
ması ile birlikte İzmir Belediye İtfa
iyesi 1924 yılında kurulmuştur. 

Başlangıçta bir merkez ile 
birde Hamidiye müfrezesinden ibaret 
olan itfaiyemiz şehrin gel işmesine 

parclel genişlemeye devam etmiştir. 
İtfaiye teşkilatımızda ilk önemli reor
ganizasyon çalışması 1986 yılında o 
zamanki Belediye Başkanımız Sayın 
Dr. Burhan ÔZFATURA eliyle yapı
larak İtfaiye araçları ve ekipmanları 
modernize edilip; personel alımların
da teknik b.ilgi ve tahsil şartı aran
mı~tır. 

Rakamlarla İzmir İtfaiyesi 
Son olarak 1994 yılından 

itibaren itfaiyedeki yenileme ve mo
dernleşme çalışmalarına yine Beledi
ye Başkanımız Sayın Dr. Burhan ÔZ
FATURA'01n direktifiyle kaldığı yer
den başlanarak 33 adet en son tekno
lojiyle donatılmış modern İtfaiye 
araçları, asansörlü İtfaiye merdiveni, 
arama ve kurtarma hizmetleri için 
hidrolik kesici- ayırıcılar, termal ka
meralar ile yangınla mücadele g iysi
leri kadrosuna dahil edilmiştir. İzmir 
İtfaiyesi Büytikşehir sınırları içindeki 
9 ilçenin tamamında 15 adet itfaiye 
grubuyla 325 fedakar ve bilinçli per· 

soneli, 78 İtfaiye aracı ve bunların 
teknik ekipmanı, l LO adet seyyar 
motopomp, 7 adet seyyar jeneratör 
ile halkımızın canının ve malının 
afetlere karşı bekçiliğini 24 saat ke
sintisiz yapmaktadır. 

İtfaiyenJn Modernleşmesi 
Modem metrosu, dünya ticaret mer
kezi, Uluslararası fuarı gelişen sanayi 
sektör'u, tarihi ve tabii zenginlikleri 
ile 21 nci yüzyılın dünya kenti olma
ya hazırlanan İZMİR şehrimiz gerek 
yerleşik nüfusunun gerekse misafir 
ve yolcularının her türlü afetlere kar
şı en kısa zamanda ancak en etkin bi
ç imde kollanıp kurtarılmasma yöne
lik teşkilatlanması olan İzmir Büyük
şehlr Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
müz 21 nci yüzyıl İtfaiyesi olması 
azmi ile Büyükşehir Belediye Başka
nımız Sayın DR. Burhan ÖZFATU
RA Hollanda'nın ICET kuruluşu ile 
ORET programı çerçevesinde mo
dern bir eğitim ve teknik teçhizat an
laşması gerçekleştinniştir. 

Eğitim Merkezi-Ambulanslar ve 
Dar Yol Araçları 

Böylece yurdumuzda İstan
bul'dan sonra ancak daha büyilk ve 
modem ölçekte her türlü afet senar
yolarının hazu'lanıp uygulanabildiği 

uluslararası standartta 20 
dönümlük bir eğitim 
merkezi; yanmda en son 
teknolojik ekipmanlarıy
la donatılmış aynı anda 
kurtarma ve yaralı nakli
ne imkan veren 34 adet 
kombi ambulans, kesin
tisiz haberleşme sağla
yan 4 adet mobil sis
tem, sahra tipi afet ko
muta kontrol araçları, 

kimyasal ve zehirli mad
de tespit ve temizleme 
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sistemleri yine 8 adet sahra tipi kur
tarma ekipmanı konteynırları, 8 adet 
kusa] ve afet şartlarında 3-4 kilomet
reden su temin edebiJen seyyar pom
pa sistemleri ile suyun halka ulaştırıl
masını sağlayacak su konteynırları, 
tarihi mahallerdeki dar alanlarda yan
gın söndtiıme ve kurtarma hizmeti 
için 10 adet mini İtfaiye aracı, kurtar
ma faaileyetleri için ultrasonik tara
yıcı sistem vb. malzemeler ile birlik
te İtfaiyecilerimizin canları pahasına 
yaptıkları fedakarlığı modem tekno
loji ve bilgi ile birleştirme imkanı ya
kalanarak insanımızın yardımına da
ha bir bilinçle yaklaşılması amaçlan
mıştır. Bu vesile ile İzmir İtfaiyesi 
diğer itfaiyelerimiz gibi modem İtfa
iye teşkilatlarının yanında layık oldu
ğu yeri alacaktır kanaatimizi belirtir 
İzmirimiı ve ülkemiz için Yüce Al
lah'tan yangınsız - afetsiz günler te
menni ederiz. 

TÜRKİYE'OE VE İZMİR'DE 
İTFAİYE VE İTFAİYECİNİN 
TEKNOLOJİK GELİŞİMİ 

Ülkemiz İtfaiyelerinin bugünkü 
durumu: 
Yurdumuzda itfaiyenin önemi kav-

.., 



randıkça yangınlar ve tehlikeli kaza
lar azalacak böylece yangın kader ol
maktan ç ıkacakltr. 

İtfaiyenin iki önemli boyutu vardır. 
Birincisi İtfaiye teşkilatlarını ilgilen
diren yönüdlir. Bu noktada düzenlen
miş olan böyle güzel bir derginin İl
faiye ve itfaiyecilere önemli bilgi bi
rikimleri sağlayacağına olan inancımı 
vurgulam adan geçemeyeceğim. 
Şu anda İtfaiye teşkilatlarımızda yan
gına karşı tedbir, yangınla milcadele, 
arama- kurtanna ve enkaz kaldırma 
hizmetleri mevcut bilgi ve tecrübele
rini kullanmalan ile şahsi gayretleri 

sonucu ulaşabildikleri yangınlardan 

elde ettikleri ek bilgilerle klasik usul
lerle yUrOti.llmektedir. 
Büyükşehirlerimizin (özellikle Anka
ra, İstanbul ve İzmir) İtfaiyeleri bu 
konuda biraz daha şans lı sayılırlar. 

Fakat genel anlamda İtfaiye teşkilat
ları ve İtfaiye personelinin gelişimine 
bağlı olduğu Amirin konuya bakışı 

ile doğru orantılıdır. 

İtfaiyeciliğin alt yapısı, İtfaiye Mes
lek Yüksek Okulları 
Yurdumuzda itfaiyeciliğe katkıda bu
lunacak( geliştirme anlamında ) mes
leki bir kurum şu ana kadar yok idi. 
1996 yılının başında ilk itfaiye Mes
lek Yüksekokulunun Kocaeli Üniver
sitesinde öğrenime başlaması Antalya 
Akdeniz Üniversitesinin de bu bağ
lamda açtığı İtfaiye Yliksek Okulu it
faiyeciliğin gelişmesinin önemli bir 

basamağı olacaktır. Bu konuda katkı
sı olan ; idareci ve öğretim üyesi bü
tün herkese sonsuz şükranlarımı su
narım. 

Akademik dtııeydeki bu eğitim ve 
öğretimin giderek bi.iti.in mevcut per
sonele yaygınlaştırılması samimi di
leğimizdir. 

Yeni yangın türleriyle mücadele ve 
gönüllü İtfaiyecilik 
Bu anlamda itfaiye personeli yangın
la mücadele esnasında kullandığı 

kimyasal mücadele malzemelerinden 
teknik teçhizata kadar konusuna ilmi 
o larak vakıf olabildiği ölçüde modern 

mücadele yapacak so
nuçta en az zayiatla en 
iyi söndürme ve kurtar
ma yapılmış olacaktu. 

- -- Yangın ve afetlerde kar
~ şılaşılabilecek tehlikeler-
-~ le ilgili dan ışma merkez

leri ile bilgi bankaları ( 
Zehir danışma merkezi 
vb.) elde edilen bilgile
rin daha bilinçli değer
lendirilmesi sonucu kalı 

cı tehlikelerin ve bek le
nilmeyen sonuçların ber
taraf edilmesinin yanın

da etkin mücadeleye de imkan vere
cektir. 
İtfaiyeci bu şekilde teknik bilgi ve 
moden teçhizatla donatı lıp kritik 
personel olarak çekirdek kadroyu 
oluşturunca; modern ülkelerdekine 
benzer gönüllü itfaiyecilik müessese
sinin oluşumuna başlanıp az sayıda 
kalifiye elemanla ihtiyaç olduğunda 

devreye girebilecek 
eğitiml i yeteri kadar 
yedek personel ha
zır hale getirilir. 
Standartlaşma ve 
sektöre! düzeyde 
çalışmalar 

t tf ai yeciliğin 
gelişerek modern
leşmesinin ikinci 
boyutunu ise itfaiye 
se ktörü oluşturmak

tadır. 
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Yurdumuzda mecburi anlamda bir it
faiye ve ekipmanı standardıolmaması 

bu sektörün gelişmesine engel teşkil 
ettiği kanaatindeyim. Bu anlamda 
yoğun bir çalışma sonucu ağlanacak 

mutabakatla elde edi lecek güvenlikli 
standartlarla sanayicimizin modern 
itfaiye araçları üretmesine engel kal
mayacaktır. 

Bu imkandan yoksun olunduğundan 
halen piyasada su taşımak amacıyla 

yapıları tankere ilave edilen bir pom
pa ile elde edilen araca İtfaiye aracı 
denilebilmekte bununla itfaiyeciden 
yangınla mücadele etmesi istenmek
tedir. 
Sonuç: 
Sektörde böyle bir çizgi yakalan
dığında İtfaiye teşkilatlan ve İtfaiyeci 
tanıtım firmalannın insafına değil 

bi limin güvencesine teslim edilmiş 
olacağı gibi kaynak israfının da 
önüne geçilmiş olacaktır. 
Sektör bazında bu alt yapı çalışmaları 

olurken itfaiye araçlarının modem 
haberleşme ve izleme sistemleri ile 
donatımından itfaiyenin lojistik des
tek tekniklerinin de mutlaka ihmal 
edilmemesi gerekir. 
Son olarak da itfaiyecinin modem 
araştırma tekniğine kavuşturulması 

yönünde hiç olmazsa BUyUkşehirler 
veya uygun bölgelerde Uluslararası 
güvenilir modern yangın laboratuar
larmm kurulmasının itfaiyeci l iğe ve 
yangınların önlenmesine büyük kat· 
kısı olacaktır kanaatini taşıdığımı bil
dirir saygılar sunarım. 



Nurettin DEMİRCİ 
İstanbul Bölgesi İtfaiye 

Müdürü 

Y
. er kürenin meydana 

geldiği zamandan bu 
yana meydana gelen ik-

lim şartları ve tabi afetler neti

cesinde, yer kürede meydana 
gelen değişimler, insanların bir 

yerden diğer bir yere göç etme
lerine neden olmuştur. 
Bu durumlar bölgesel olarak 

günümüzde halen devam et
mektedir. Gün geçmiyor ki 
Dünyanın bir köşesinden diğer 
bir köşesine kadar sel, zelzele 
yanardağ patlamaları, tayfun 
kasırga gibi afetler meydana 
gelmesin. 

Ancak dünya devletleri tabii 
afetlere nasılsa mani olunamı
yor, elden bir şey gelmiyor de
yip yatmamışlar, bilhassa afet
lerin kendilerine en az düzeyde 
yansıması için bir çok önlem 
almışlardır. Örneğin Japonya
daki aynı şiddetteki depremin 
Afganistana yaptığı hasardan 
daha az yaptığı gibi. Bu örnek
lerin adedi günümüzde bir hay
li fazladır. Burada şunu söyle
mek istiyorum. Afetlerden en 

• 

SELiN 
• • • 

GETIRDIKLERI 
az düzeyde zarar görülmesi 
içjn önceden tedbir alınması 
gerekir. Buda madde gi.iç ile 
mümkündür. 
Son zaman-

daşlarımızın böyle elim günler
de her zaman haklı olarak ya
nında görmek istediği bölge it
faiyesini maalesef yanında ye-

terli ölçüde gö-
larda yurdu
muzun Batı 
Karadeniz 
Bölgesinde 
(Zonguldak, 
Bartın, Kara
bük, Devrek, 
Yenice v.b) 
normalin üs
tünde yağan 
şiddetli yağış

lar nedeniyle 
sel felaketleri-

Ben 25 seneden fazla bir za- rememiştir. 

mandan bu yana bu mesleğe 
Bu eksiklik 

fedakar yöre it
faiyesini kusu
ru değildir. Ek
siki ik itfaiye 
kuruluşlanna 

yeteri kadar 
önem verilme
mesinden kay
naklanmakta-

hizmet eden bir görevli veya 

bir vatandaş olarak şunu 

duyurmak istiyorum. 

Belediye hizmetlerinin ba-

şmda itfaiye hizmetleri ilk 

sırayı almalıdır. Ve kaynağı 

zorda olsa temin edilmelidir. dır. 

ne maruz kalınmış neticede bir 
çok vatandaşımızın sel sularına 
kapılarak vefat etmelerine bir 
çok evin sular altında kalıp yı
kılmasına, eşyalarının zayi ol
masına, irili ufaklı hayvanların 
telef olup gitmesine sebep ol-
muştur. 

Felakete uğramış bu vatan-
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Bölgede mey
dana gelen ev, tarla, samanbk 
araç ve benzeri gibi yangınla
rın söndürülmesinden başlayıp 
dere, kuyu yüksek bina v.b yer
lerde mahsur kalmış insan ve 
hayvanların kurtarılmasına ka
dar bir çok aslı görevi.er verilen 
bir teşkilata, bu mesuliyetli 
görevi yapabilecek güçü 



1 ..._ 

vermemeyip ondan görev 
bekliyeceksiniz. 

Böyle düşünmeye devam 
edilmesi halinde bu memleket
te daha bir çok insanınhayatına 
ve malına kastedilmiş olacaktır. 

Benim bütçe imkanlarım bu 
kadar ben ancak bu kadarını 
yapabiliyorum, iş i kestiımeden 

yanıtlamak isteyen düşünceler 
ortaya çıkabilir. Ancak, şu 

unutulmamaltdır ki Belediye 
hizmetleri insanların sağlıklı 

Son zamanlarda yurdumu-

zun Bata Karadeniz Bölge

sinde (Zonguldak, Bartın, 

Karabük, Devrek, Yenice 

v.b ) normalin üstünde ya-

ğan şiddetli yağışlar nede-

niyle bir çok evler ve işyer

leri sular altmda kalmıştır. 

bir yaşam ürmeleri içindir. !n
sanlar yanmaktan, göçük altın
da kalmaktan, Sel sularına ka
pılarak vefat etmekten hayatla
rını yitirmeleri haline arkanı 
dönersen yani, insanı bu şekil
de oıtadan kaldmrsan, yapılan 
diğer hizmetler kimin i şi ne ya
rayacakttr. 

Ben 25 seneden fazla bir za
mandan bu yana bu mes leğe 

hizmet eden bir görevli veya 
bir vatandaş olarak şunu du
yurmak istiyorum. 

Belediye hizmetlerinin başın
da itfaiye hizmetleri ilk sırayı 

almalıdır. Ve kaynağı zorda ol
sa temin edilmelidir. Zor diyo
rum halbuki hiçte zor değil, 
şöyle ki; vergi yasası meclis 
gündemindedir. Bina vergisine 
ilave olarak yangın güvenliği 
ismi altında çok cuzi ek bir 
para alınarak, bu itfaiye hiz
metler güçlendirilebilir. Yergi 
paraları bir fonda toplanarak 
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paranın bir kısmı ile anlaşmalı 
sigorta şirketlerine bu binalar 
sigorta ettirilir. Bir kısmı da bir 
elden ve bir model (yedek par
ça sıkıntısı ve tamiri kolaylığı 
bakımından) olarak alınacak 
yangın söndürme ve can kur
tarma araç ve gereçlerini az ge

lişmiş itfaiye kuruluşlarından 
başlayarak dağıtılmalarıdır. 

Bu durumda yangına maruz 
kalan vatandaşlarımız sigortalı 

olduğu için hem sigortadan ha

sar bedelini ahp yardım için 

devletin kapısını aşındırmaya
cak, hemde maddi imkansızlar 
nedeniyle yeterli söndürme ve 
can kurtarma araç ve gerecine 
olmayan itfaiye kuruluşları 
güçlenerek, böyle elim olay
larda yörede birleşip güç birli
ği kurarak halkımızın imdadı
na kısa zamanda koşacaktır. 
Halkımıza sağlıklı ve Tabii 

afets iz günler dilerim. 



[M]~OOIJ 00 [ID(ğ)[L@~ 
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Merter Bölgesi 
Grup Amiri 

Merter İtfa iye bölge grup amirliği Merter 
avaş caddesi üzerinde yaklaşık 600 m2 kapalı kulla
nım a lanı bulunan ve sorumluluk alanları olan ,Gün
gören, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerine hizmet su
nan itfaiye grubumuzdur.18.03.1997 tarihinde müf
reze ol.arak hizmete giren, fakat bölgenin özellikle 
teksti l sektöründe önemli yerinin oluşu ve müfreze 
olarak hizmet verdiğ i 11 aylı k sürede meydana gelen 
yang ın olayları (426 adet) dikkate alınarak daha kap-
amlı ve donanımlı bir itfaiye i tasyonu ihtiyacını 

hissettirdiğinden 15.02.1998 tarihinde itfaiye grubu
na dönüştürülmüş konum ve yapı itibarı ile son dere
ce modern ve yeterli olan binaya personel ve araç ge
reç takvi
yesi yap ı

larak 61 
pe rso ne l 
ve 6 araç lı 

grup o l uş

turulmu ş

tur. 

Bölgemiz
de yangın 

o laylarının 

önemli bir 
bö l ümü 
Keresteci
ler sitesi 
ve Gilngö
ren ilçe
sinde çtk
m ak t a 
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olup, gerek grubumuzun konumu itibarıyla bölgeye 
hakim oluşu , gerek e ulaşım sürelerimizin kı sa lığı 

çoğu kez başlangıç aşamasında müdahale etmemizi 
can ve mal kayıplarını n en aza indirilmesini sağ la

maktadır. 

Sorumluluk alanımızdaki bölgenin merkezi
mize yakın oluşu istasyonumuzun tepede ve bölgeye 
hakim konumda o luşu b i nanın modernliği ve otoma
tik garaj kapıJarı çık ı ş ve ulaşımlarımızı süratle yap
mamızı ve maksimum 7-8 dakikada olaylara intikali
mizi sağlayan önemli faktörlerdir. 

Merter Bölge Grı.ıp Amirliği olarak bundan 
sonraki çalışmalarımızı yangın ve doğal afetlere mü
dahalenin yanında vatandaşlarımızın konuyla ilgili 
bilgilendirilmesini sağlamak olacaktır. Bu vesile ile 
itfaiye eğitim merkezi zabıta ve denetim amirl iği ile 
müşterek çalışarak iş yerleri alış veriş merkezleri 
okullarda konu ile ilgili bilgi ler vermek ve önlem 
alınma ·ını sağlamak belirli periyotlarda gör el tatbi
katlar düzenleyerek halkımızı bilinçlendinnek ve 
kuruluşumuza güven duyulmasrn ı sağlamak olacak
tır. 



NEFES ALMA 
AGIZDAN AGIZA SOLUMA 

. ~izim dı.ş~ı verdiğimiz nefes %16 kadar oksijen 
ıç~rırken, bır ınsanı~ yaş~ması gerekenden fazla ok
sıJen taşıyor demektll' .Agızdan- Ağıza solumada, ci
ğerlerimızdeki havayı, kaza k~r~anının a~zına veya 
6umıına (çocuklarda olduğu gıbı , hem agzına hem 
de bu:ı:nuna) gönderirsiniz, böylece havayı onun ci
ğerlerıne doldurursunuz. Ağzınızı çektiğinizde 
,onun ciğerindeki hava, dinlenme halindeki gibi dı
ş~n gel.ır .. Ağızdan-ağıza solunumda ,kazazedenin 
cığerlerının hareketlerıni görür böylece sizin. nefesi
nizi~ .v~y~ kendiliğin~~n ~~un nefes almasını farke
d.~~~l~~s~~ız,renk değışımını ,hastarun yüzünden gö
rurusunuz. 

Ağızdan ağıza sun'i teneffüs ,ilk yardım eleman
larınca her yaşta ,pek çok durumda uygulanır.daha 
çok ,kaza~ede ~ırt ü~t~ yattığında uygulanır ama, he
men tatb* edılmelıdır; her halde yı:ıpılmak d.uru
mundadır.Ilk iki üfleme yavaş yapılır.Kazazede ken
di kendine solumaya başlar,a~ilırse de " ı:ıormal ne
fes alıp vermede yardıma ıhtıyacı olabılır. 

Ağızdan ağıza soluma bazı durumlarda yapılma
yabilır , imkansız olabilir : Yüzde çok ciddi yaralan
ma varsa, ya da yüz üstü dilşmtişse;ağız çevresinde 
yara bere bulunuyorsa yapılamaz. 

DOLAŞIM 

NOT: 
Ağ ız -
dan- ağı

za solu
numa, 
Ağızdan 

buruna 
ve Ağız
dan ağız 
ve buru
na solu
num da
hildir. 

Kalp at~şlan durmuşsa, "sun 'İ teneffüse"e gerek 
yoktu!;oksıJen alacak olan kan.ın _v~cutta polaşı:rıa 
olanagı kalmamı~cır. Buna gere ılk ikı nefesı veraik
ten sonra ,çok dikk~tle k~lbin çalış~p çalışmadığıry ı 
kontrol etmek gerekir. Daıma nefes ın normale getı
rilmesi esas ise de ,kal~ atışlarının kolayca sekteye 
uğradığını düşünerek , 'dış Göğüs Masajını"çalışan 
kalbe yapmayınız;kalp atışlarının çok yavaş duyul
ması halınde dahi bu böyledir. 
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D~Ş .. GÖGÜS MASAJI (BASKISI) 
Goguse baskı uygulayarak kalp atışlarını taklit 

etmek mümküı:ıdü~._ ... qöğüs ~eı:rıiğınin alt yar!sına 
baskı yaparak, ıç gogus.e tazyıkı artırıp kalptekı ka
nın damarlara , vücuda naklini sağlayabiliriz. Baskı
yı 4urdurw1ca ,göğüs eski haline dönerken ,kalbe 
yenı~en kan hücum ~der,dolan kalpteki yeni kan 
{yenı konwresyon halınde)yine vücuda gönderilir. 

Dış gögüs masajını daima ilkin yapmalı.Sun'i te
neffüsten sonra yenilemelidir. Bunu yaparken ,ka
zazedeyi sırtüstü sert bir yere yatırmalı , şah damar
da atışların durduğunu görünce hemen ,Göğüse taz
yik uygulayıp.sonra s.uı:ı'~ ten~ffüse ba.şlayınız,bu 
arada ,kalp atışlarını ıyı ızleyıp gereksız basınçla 
(Dış Göğüse) kalbin atışlarını al<satmamak lazımdır. 

Dış gö
ğüs masa
jını daima 
ilkin yap
malı. 

Sun'i te
neffü s te 
sonra yeni· 
lemelidir. 

DOLAŞIMIN KONTROLÜ 

Dış Göğüs bas
kılarını uygulama
dan önce dolaşımm 
durmuş olduğun-
dan emin olunuz. 

Kan dolaşmadı· 
ğında beniz(yüz) 
başta olmak i.ızere 
hastanın vücudun
da mavilik(cyano
sed)ortaya çıkarsa 
da , en iyisi ,bo
yundak.i,şah dama
rının atıp atmadığı
na bakmaktır. Bu
nu ya:earken baş
parmagın ucunu 
hefes borusu,ses 
kısmına hafif bastı- ~· .... 
rıp aşağL yukarı 
gezdirmek gere- ,,._~ 
kir;(bilektcn nabız . · 
atışları güvenli de
ğilôir.)Böylece bfr 
dakika sonra her üç dakikada bir kontrola devam 
ediniz;kendi kendine atışlar kalbin çall§masıyla 



- başlar. 
AGIZDAN AGIZA SOLUMA 

Nefes alJ!layaı:ı bir kazazede ,için ağızdan ağıza 
soluma terçıh edılen yönteındir.(yukanda belirttlen 
durumlar dışında) .Ajızdan ağıza soluma imkansız 
olunca ,burundan -agıza (veya ağızdan burun-ağız 

. yoluyla~ gerçekleştirilir. 
1-Agızda bir engel olup olmadığına ya da ,boğa

za tıkanmış yabancı cisim bulunup bulunmamasına 
bakınız.nefes yolunu açımz, ağız ve boğaza kaçan 
yabancı maddeleri temizleyiniz. 

2- A~zınızı açıp derin bir nefes aldıktan sonra 
,kazazecTenin burun deliklerini kapatıp (parmaklan
nızla) ağzınızı,dudaklardan ,kazazedenin ağzına ya
pıştınnız. 

A~ızdan ,~uruna Hava Ver~e .. ... 
Agızdan agıza hava venııek rnumkun degılse, ka

za kurbanının ağzına baş parmağınızla kapatınız , ve 
ağızdan ağıza haya göf!der~ gib.ı ı:ıefesinizi kuvvetle 
alıp ,burundan cığerlenne ufleyımz. 

3- Kazazedenin ciğerlerine ,burundan hava üfler
ken ,gözünüzle de göğsüne bakınız,göğsün dolan ha
va ile azami şekilde l<alkması lazımdır. 

NOT 
Göjfüs yeterince dolmuyorsa ,ilkin hava giden ne

fes defiğinin tıkalı olması akla gelebilir. Başını nor
mal pozısyona getirmeli ve çenelere baktıktan son
rrabir kez daha üflemeli. Yine şişme yoksa ,nefes 

sı 

Göğüs yeterin
ce dolmuyorsa 
Başını normal 

pozisyona getir
meli ve çenelere 
baktıktan sonra 
,bir kez daha üf • 
temeli. Yine şiş
me yoksa ,nefes 
borusu tıkah

dır,buna göre bo
ğulma için tedbir 

aJmmalıdır. 

borusu tıkalı-
dır,buna göre boğul-"'- " 
ma için tedbir alın-1 "-.... 
malıdır. 

4-Ağzmızı, kazazedeninkinden geri alınız, ciğer
lerindeki havanın boşalması sırasında göğsün ınip 
inmediğine bakınız. Derin bir nefes aldıktan sonra 
,bunu yeniden üfleyiniz.S· İki kez iifledikten sonra 
,kalbin atıp atmadıgım takip ediniz. 

Şayet kalp atışları anlaşılıyorsa ,dakikada 12-16 
kez olmak üzere hava vermeye devanı ediniz;nefesi 
normale elince e dek zaman zaman üfleme tekrar-

lanınah . Kazazede kendi başına nefes alıp veriyor
sa,onu dinlenme durumuna alınız. 

Şa,Y.et kalp atışları duyulmuyorsa, dış göğüs baskı 
masaj larıyla hemen vücuda kan göndermeli canlan· 
ması için acele önlem alınmalıdır. 



ELİNİZDEKİ DERGİNİN AŞAGIDAKİ TÜM 
BİRİMLERE ULAŞTIGINI BİLİYORMUYDUNUZ? 

tJ Tüm il itfaiye Daire Başkanlıkları, il itfaiye Müdürmükleri,ilçe ve belde itfaiyelerine 

O Tüm İl Sivil Savunma Müdürlüklerine 

O Türkiye genelinde büyük İş merkezleri, Oteller,Alışveriş Merkezleri ve Kamu Binaları 

O Sigorta Şirketleri ,Bankalar, Yangın Güvenliği sektöründeki firmalara 

O Büyük Fabrikalar ve Sağlık Kuruluşları 

O Askeri Kuruluşlar 

O Türkiye Genelindeki Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerine 

İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğüne 

O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılıkları,Dairc 

Başkanlıkları Ve Müdiirhiklerine 

O Dergimize özel ilgi duyan ve a bone olan okurlarımıza 
O Şimdilik ulusal düzeyde böylesi farklı ve geniş alanlara hitap eden zengin içeriği iJe 

alanındaki seçkin konumunu kanıtlamış Dergimize Abone Olmak veya Reklam vermekte 
geç kalınaymız 

İTFAİYE 110 İSİNE ABONE OLMAK İSTİYORUM 

l'Illltlı\. 1\))1: ..............•••••••••••......................................••• 

190ST li.()l)IJ: ......••••••••••••• TQ~: .•....•........• ~ : •...•••..•••• 
Tl\Rİ : .................•........•.. iıti~ ~.il ••••.•......•••••••.•.....•••••••• 
İtfaly 110 D rgishıe Atio11e qhuali. lstiyoru .Yılldi. bo-
ne be elini ( 000.000 .) ~ ilF l B Si FA!J1İH 
ŞUBE\. İ İTF · ı.na yatn•-
d ıuı. İtfaiye 1 O Dergisl11hı adıma postalauuıasıuı 1.•t=c =a-
ederinı. 

NOT: J"'iitfeu hııtek roı·ınııyla bh•Ul .. te hauıka deli.ontlaı·ııııu 
asıl ııiislıalarıuı aclreshııize göude••iııiz. 

52 



tına alınarak söndürüldü. Yangında , yaklaşık 250 
metrekarelik alana kurulu mobilya imalathanesi ta
mamen yandı. 

yangın sonucu tonlarca kağıt alev alev yandı.. 18.05.1998 Zaman Gazetesi 
İkitelli Evren Mah. Halkalı Cad. üzerinde bulunan TRT BİNASINDA YA GIN DEHŞETİ 

KAGIT FABRİKASI ALEV ALEV YANDI 

İstanbul i..kitelli 'de bir kağıt fabrikasında çıkan 

Zümrüt Kağıt Fabrilu· smda saat 20.00 sıralarında TRT ' nin Ortaiy ~binasında çıkan 
başlayan yangın, kısa1sürede biitün fabrikayı sardı. yangın, çalı~anlar~ korkul .• aı: f~~tı. A.dnan Say
Kocasinan, Gazi, Fatih, Merter ve Sefaköy itfaiyele- gun Caddesmdekı 3 ~·.bı <ı ''!\ ses: dırme slild

rinin müdahale ettiği yangın iki saat içerisinde kont- yola:ının bulun~uğ~üç~\l}a , ~ dün akşam sa-
rol altına alınabilidi. atlerınde e lek.ttJ.k k~ ittT~angilt.iıktı. Binada 

Çıkış sebebi henüz befülenemeyen yangında ölen yangın soııµcfı'ci j~lk ıııta maddi 'ha~ meydana 
yada yaralanan olmazken, milyar!_arca liralık maddi geJdi. ._,~~ ~,,,;. ~~ ""'~· 
has~r m.e~dana ~eldiği bildirildi. Ote yandan fabri· ~· 'Q~ ~ «i1_2:Ü~~98 Akşam Gazetesi 
ka ıçerısınde kımyasal maddeler ve sanayi tüple- h•. ~~ ~ ~ ~~ • 
rinin bulunduğu ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalış· -~ '7: ~ .. ~~ './' 
ma~ı ~o~ucu büyük bir facianın önüne geçildiği ~· D RT~A.: EROSYONU 
belırtıldı . ~~ ..,..,.~b ~·~Alt' M ı 11 · ki. · 1· • y,.., ~~.azar~ ınova a ıa esı sa n en 

Türkiye Gazetisi 15.0 . 98 v ,.• :?'l;. : . 
~UYU~'A D~ŞEN KÖPEGİ ~ ~ekı gun, ı ye ti mesa.ı geçerek adres ola-

ITFAIYECI KURTARD y~ ~ ra · ' bir ağacı .diler. 
~~· ~~ Çol çocuk bü ün ma~alleli~~. aları~a v geçiren 

K~rta~'da ö?ce~i geceyans ı bir .. y~r e~ ~ ola~, 2 ~1!ce 15 metre y~kse~ıgındeki agacm te
pek, ıtfaıye ekipleı tanıf ından ktlruın · ~öps~ur~~es~ne tÜn"e~~ ':'e ~e yapacagını bılemeyen yavru ke-

tarmak için Endüstri Mesle~is~ · ~ijlı esın@~ ~ın çares~~lığıydı. .. . . . . .. v 
kuyuya, Tuzla'daki gemi fjc 'nınd· ·al! ~itfa- . Y yeııne gelen ıtfaıye ckibı once agaca mer-
iye eri Yılmaz Demir~di. f) mire lin~~lat dıvve_ uzattı. Bir itfaiye eri kedinin bu!un~u~u yeı:e 
bağlayarak indiği k~udan , g i·· , arma~aş~. d?gıu tırmanm~ya ?~şladı ama o dan~! ~ını~ k~dı· 
Sırılsıklam bir t\~de 1 k · e-k ise korkult~~ş~ş- cık ~:~ı:nmedık ~ıı hamle yaparak ıkı gundur ıne
kın gözlerle etr~bakııt . ~ V ·~· medıgı agaç tepesınd.e~ atlayarak kayıplara karıştı. ... 

: 'O ~ liı; İJ,Ç.t 10.06. ı 998 ~ncak ne o. yaşadığı ıkı günü ne de mahalle sakinle· 
"' .. h......... A LJ~~ D~~ ~GIN nacı ac ı mıyavlamay ı unutacaktı. 

A • 7' . -q
1
;. «l './' 19.05.1998 Sabah Gazetesi 

~.Jtey~'l-md~~offitYt im thanes inde çı-
k~n yaıl~t~~~~~i_Le~,l\orkulu dakikalar yaşattı. SARIKIZ KURTARILDI 
~ışhane Yt51'. ··-ad~R.,k~!; numaradaki mobilya İstanbul İtfaiyesi, dün günün büyük bölü-

ımalathane~ın ar\f~ 00 sıralarmda henüz belirle- münü hayvan kurtarmaya ~ıyırd.ı. Pendikte üstü açık 
nenıeyen bır nea~~ yangın çıktı. Alevlerin kısa sü-
rede büyüdüğü yangında, itfaiyeye haber veren va- bir kuyuya düşen "Sarıkız "adlı inek, itfaiyenin çaba-

tandaşlar, sıçrama ihtimali sebebiyle evlerini tahliye sıyla yaşama döndü 

ettiler. 
Olay yerine gelen gelen Beyoğlu itfaiye grubu 

yangmı söndürmekte yetersiz kalınca Fatih, Be
şiktaş, Kağıthane, Bakırköy itfaiye grupları da 
takviye olarak çağırıldı. Sokakların dar olması 
nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale etmekte 
güçlük çektiği yangın yaklaşık 1 saatte kontrol al-
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KEDİYİ SEPETLE ÇEKTİLER 

ÖTE yandan Üsküdar grnbu itfaiyesi kur

tarma ekibi de 10 metrelik su kuyusuna düşen "Du

man" adlı kedi yavrusunu 15 dakika gibi kısa bir sü

rede kuyudan sağ salim çıkardı. 
21.05.1998 Akşam Gazetesi 



... 

r imam H4llıı Ll,.;.ı'ıılıı lou.ıtı .ı..ı~ıılk! ~ıkiln y.ıılJlın. kı1.1 .Ort<de ~•tır~ ıııt • 
lun t.ılıw ukıY ,,fııv y.l!ldı. lıfol)'ll C!klıı~I )'•11)\1111 gllçlUklı! MlndUrt!lılldl, 111 

.. üdar imam Hatip 
ı'nde yangtn deh19ti 

E-5veTEM'e 
yangın merkezi 
Her iki otoyolun üç ayrı bölümünde oluşturu lacak olan merkezlerle 
kazalardaki yangınlara kısa sürede müdahale edilmesi amaçlanıyor 

•o Oşlre Bştkanı Yalın, "Bollnl'd3 meydşna gelen ıon goml yıııgını, 
•l'do Deniz ltfılycııl kuruTmaıının ıorı.ınlu oldul)unu bir kcı d•lıa 

c;ıetlrml11lr" dedi ekledi: •aıı belediye olarak buna lınırıı." 

-----, S \IJll\\l'~llr.ı.I r-
•ı ı tnı.ıyu Dalro Buşkıııu Sııbrl 

\'ıılın. dllnı•ndn yıuıl(ln rl~kl 
nçı~ıudnıı Uk sırıılıınln )'l'r 

ı~ıııı buınbııl'dn bu ıohllkoı•o kıı!lı 
dıılıu uıltlll nıllcıııl~ln vormck için 
bıızı uygulbmnlııı·ıı htldrcnklorl ııl 
gll)'lodl. Vıılııı. ıılınnrıık ilk trdblrlvr 
ıırııı.ltldn 1'1.lM ı·~ H-5 oıoyoUıınııdn 
oluştıırulncıık y111ıııın nwrk~1Jurlıılıı 
bııluııdugıınu ııöı•lcdl . 

itki Fatih KöprOsO'nde 
ilk yaııııın morkozlıılıı l'ntllı 

KUµrtlsll ~lşQlt•rl yıtnıııdnkl 1 dO· 
ııUııılük ıırnzl ll.zorlndrı kıır~ııl'uAı· 
ıu 8Uyloyon Vnlııı. "Dnhn Konrn bu 
lblllb)'U tılıırm snyısı toıılıuu (}yu cı· 
kncıık . 111\ylı•c{• oul)• ollııııııdn rnoy· 
dnııu ıı~hıı ı ynttıııttlllrıı ıı~kl~hıclı•n 
duhu kmı MÜt'Otlt• tntlılnhııluda bu· 
lunnlıllutl'k" tirdi. 

Kahraman iHaivı 
önceki gon iki yavru köpeği s metrelik kı Sarıkız kurtarıldı 
kahraman itfaiyeci Hüseyin Toklu Hürriye ıne41yınsteçı1w<1111r 
nim görevim hayat kurtarmak lns'an ya d' , • ltTAN•uL 1ırı.1şooı, dan•"'"'" • • C ""1Uk blllUmQntl~van lıuro 

ketmez. Sır anlı~ 1~reddüt bir havata mal o :a7.·1ı~·~~Gbtn~~~ 
J.Y ....... ; v Q..1 lln.: 11\:1 U.:).LÇJ aııı. 1 .. 1ı. ıırıo~ol• t•tıo•ol• 

el )'lıosıadlındü. 
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• OTI randan U.JıOtlu lıCib'nl 

lıııtııı""' tlılbl dt. 10 -ftll• 
ıu k'uJ'ltUn• dtlttn •Duman' 

~~\c~=:.ııa:ı~ 
"'1lll fı~Udl. 




