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İTFAİYECİLER üz•:RLERİNE DÜŞENİ 
YAPMIŞLARDIR, YA DİGERLERİ! 

Dergimizin B'inci (Ekim- Kasım 

1996) sayısında bir ABD dergisinden 
iktibasla dünyada en stresli meslek 
olarak "itfaiyecilik" gösterilmişti. 
Ben buna ilaveten "en stresli ve en 
riskli meslek itfaiyeciliktir" diyorum. 
Elbette ki bu laftan ibaret değildir. 
Dergimizin ileriki sayfalarında sun
duğumuz "1997 Yılım11 Değerlemli

rilmesi" buna en çarpıcı örnektir. 
13 Şubat 1997'de Tuzla'da bir Pet

rol Tankeri yangınında 2 itfaiyeci ha· 
yatım kaybetmiş, 18 itfaiyeci de yara
lanmıştı . Bir takım Medya olayı hede
finden saptırarak, yangumı çıkış ve 
yayılış111da en fJiiy iik etken olan 
GEM SAN ve DiTAŞ tarafından yapı
lan hatalar ayan beyan ortada iken, 
günlerce İtfaiyeyi suçlamışlardı. El· 
beıre ki itfaiyecilerin gemi hakkında 
yeterli bilgi almadan yanan bir tanke
rin üzerine çıkmaları büyük bir risktir. 
Bu olay içinde bulunulan şartlara gö
re daha önce enine f:JOyuna tartışıl

mıştır. Ancak GEMSAN ve DiTAŞ'ın 
hataları 11içi11 hiç tartışılmıyor ve gö
zardı ediliyor? Bunlar gözardı edildi
ği için mağdur itfaiyecilerin hakları 
olan tazminatlar ödenmiyoı: Gazi it
faiyeciler mahkemelerde süründürü
lüyor. DITAŞ ve GEMSAN yetkili/e
rine: 

• Bunlar sizin Remiyi söndürmek 
için yaptıkları müdahale esnasında 

yarafandı/01; niçin bunların tedavileri 

için en ufak bir katkıda bulunmuyor
sunuz? dediğimizde, 

- Mahkeme bizi suçlandırmadı, sa
dece kapran suçlu bulundu. Bu du
rumda biz herhangi bir ödeme taah· 
hüt edersek, suçluluğumuzu zımnen 

kabul etmiş oluruz, diyorlaı: 

• Peki kaptan kimin personeli? 
Kapta11111 yaptığı hata kimin sorumlu
luğudur? İnsanlık öldü mü? 

Dahası : Gözardı edilen şu gerçek
lere ne demeli: 

• Bu tanker tersaneye girmeden 
önce ve girdikten sonra gaz-fri iş

salıile almacak, güvertede slaç tor
bası bulmıdurulmayacak" denildiği 

halde, olay esnasında niçin güvertede 
1000 torba slaç bulunmaktadır? 

• İtfaiyecilerin koruyucu elbiseleri 
mevcut yönetmeliklere uygundw: Ge
nel itibariyle koruyucu görevini yap
mışflf: Ancak olay esnasında itfaiyeci
ler üzerinde alevli surette yanan pat
lamalardan etrafa saçılan slaçlardır. 

Etrafa saçılan bu slaçlar 50- 100 m 
mesafedeki 2 kuru yük gemisini ıuıuş
turabiliyor ve oralarda büyük hasar 
yaparak yangın çıkartabiliyor da gü

vertede bulunan itfaiyecilerin e!-lemine devam edildi ise, 
patlama ve yangın ne Birtakım 

Medya olayı 
hedefinden saptı 

den olmuştur? 
• "Tuzla Tersa11e

ler Yörıetmeliği"ne 
göre bu tersaneler

biselerin.i mi tutuşıuramıyor? 
Bu ve benzeri sualler ce

vap beklerken, İtfaiyeciler 
meslekleri icabı içerisin
de bulundukları psikolo
jik ortamın etkisiyle al
dıkları duyumları da de
ğerlendirerek, daha 
vahim olasılıkları ön-

de tank temizleme 
ve slaç boşaltma 
işlemleri yapıla

mazken, GEM
SAN ve DiTAŞ 
arasında yapılan 

sözleşme niçirı slaç 
boşalıma ve tank te· 
mizliği" maddelerini 

yangı' ·ın çıkış ve yayılı
şuıd en büyük etken 

olan GEMSAN ve Dİ
TAŞ tarafından yapılan 

Urtalar ayan beyan orla-
lemek için kendi hayat
larını riske ederek 

içermektedir? 
• Taraflar arasında 

Slaç Temizliği Sözleşmesi ya
pıldığı halde, niçin Tuzla Denet Şefli

ği'ne "TPAO Gemisi onarım yapmak 
üzere firmamızla sözleşme imzalamış

tır" denilmiştir? 

• TPAO Tankerinde olcıy esnasında 

603 m3 fue/ Oil, 35 ın3 Diesel Oil, 
9550 m3 Makina yağı. 200 m3 stop ve 
1000 ton sfaç bulunduğu halde, Denet 
Şefliğine verilen bildirimde tanker ni
çin "BOŞ" gösterilmiştir? 

• Taraflar arasında yapılan Slaç 
Temizliği Sözleşmesinde " Toplanarı 
slaçlar giivertetle birikim yapmadan 
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güverteye çıkmışlarsa, 

onlara ancak "teşekkür" 

edilebilir. i tfaiyecilikte on-
lara "Ne kadar risk alırsan o 

kadar kurtarırsm, risk almaz· 
san arsayı kurtarırs111" prensibi öğ
retilmiştir. 

Peki: Bu gemi resmi evraklarda 
ifade edildiği gibi; gerçekten BOŞ ol· 
saydı, gaz-fri işlemi muntazam yapıl

saydı, tersaneye slaç temizliği için 
degil de, onarım için gelseydi, slaç 
torbaları güvertede biriktirilnıesey

di ... bu olay olıır muydu? Bütün bun
ların sorumlusu kim? 
Elbette ki suçları ve suçluları ıesbiı 

edecek merciler bağımsız mah
kemelerdiı: Ancak yukandaki ger
çeklere 11e demeli? ... 
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1714 "DİDONCULAR'dan 
1998 MODERN 

İTFAİYELERE DOGRU 

21 - 27 Eylül 284. İtfaiye Haftası 
BiJ modadır gidiyor. Her teşkil at ne 

kadnr eski olduğunu ortaya koyabil
mek için tarihinin derinliklerine in
meye ça l ış ıyor. Böylece ne kadar tari
hi bir geçmişe sahip olduğunu kanıt
layarak popülaritesini artırmaya çalı

şacak, sözüm ona .. . Biz itfaiye Teşki
latlan da geri kaJır mıyız? 

Hemen gereken hamleyi yaptık ve 
balıklama bu modaya takıldık. Ve de 
dik ki 284 yı ll tk şanlı geçmişimiz var. 

Ve hala söylem lerimiıide devam 
ettiriyoruz elbette ki ... 

284 yıllık şanlı geçmiş ... 
Doğrusu Türkiye'dc çok az kurum 

ve kuru l uşun böyle derin bir geçmişi 
vard ır. Ama ne yazık ki ülkemiz itfa
iyeciliğin in bu günkü hazin durumu 
hiç de böylesi uzun ve şanlı bir geç
mişle hiç bağdaşmıyor. Sanki Türk İt
fa i yec iliği yeni kurulmuş gibi! Sanki 
hiç tecrübeleri yok! Sanki bu teşkilat
ta düzcnJcmeler hiç yapı lmamış! .. So
nuç olarak, TUrk itfaiyeciliği olması 

gerekitği yerde değil. Ne olmuş da 
Türk itfaiyeciliğ i ki bu hale gelmiş? 

Birlikte izleyelim; 

Türk İtfaiycciliğinin Kısa 
Özgeçmişi 

1714 'te İstanbu l 'da çıkan yangınla
ra müdahalede daha etkili olabilmek 
amacıyl a Paris'te Garda Pompa teşki
latıyla ayn ı zaman da kurulan 10-15 

kiş ilik Didoncular, "Çardaklı" diye 
tabir olunan 120 kg ağırlığında ve 
kullan ı lması çok zor, Didon (ya da 
Tulumba) ile yangın larl a mücadele 
ederlerken Yeniçeri Ordusu için de 
kendini geliştirmeye fırsat bulama
dan, ordunun 1826'da orladan kaldırı
lış ı ile yerini Semt Tu lumbacı~arına 
bı raktı . Scrgüzeşl h avas ıy la Istan
bul ' un değ iş ik yel'l eriııde kurulan 
Semt Tulumbacıları BüyUk Hoca Pa
şa yangını karşısında çaresizli ğ ini ka
bullenmek zorunda kalınca, 1828'de 
kurulan "Asakiri Mansure-i Muham
mediye, Ordusu içinde yaşlı zabitler
den oluşan kumandanlar nezaretinde, 
"yari askeri,. özellikte YANGINCI 
TABURU ad ıyla İtfaiye kuruluşları 
yeniden ortaya ç ı ktı. 187 1 Biiyük Be
yoğlu yangını büyük can ve mal kay
bına neden olmuştur. Bu yangında 

gündüzleri kend i iş leri ile uğraşan an
cak geceleri Tulumbac ı koğuşlarında 

yatan "Daireli" dediğimiz yeni bir tip 
yangınla mücadele ekibinin de çare
siz kald ığı görülmüş tür. 

Szechyni Rüzgarı 
"Bir musibet bin nasihatten evladır" 
sözü mucibince Büyük Beyoğlu Yan
gını , o günün Padişahı ve Pehlivanlığı 

ile de ünlü Sultan Abdülaziz'i derin 
derin düşündürmüş ve çözii m arama
ya sevk etmiştir. Yapılan araştırma so
nucu Macaristan'da halk kahramanla
rı olarak bilinen "Szechyni"' ai lesin
den İngi ltere'de yangın eğitimi gör
müş ve kendini itfaiyeciliğe lıi7:mete 

adamış olan Odon Szechynı, lstan
bul 'a daveL etmiş olup ve kendisinden 
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SABRİ YALIN 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
İTFAİYE DAİRE BAŞKANI 
TÜRK İTFAİYECİLER BiRLİGİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

l stanbul /tfaiyesi'nde ıslah çaJ ışınaJa
rı yapması istenmiştir. Aslında l yıllı
ğına gelen Odoıı Szech~nı 4 kara 1 
deniz taburundan oluşan Ttfaiye alayı

nı l 874'te kurarak 1 yıl sonra ülkesi
ne geri dönmüş, ancak l 876'da tahta 
çıkan Sul tarı Abdülhamit tarafından 

tekrar İtfaiyeye getiri lmesi içn kendi
sine "Paşa" Unvan ı veri lmiş , oda tek
li fi kabul ederek İ stanbul İtfa iyesini 
l 922'ye kadar tam 48 yıl yönetmiştir. 

Dört pad i şah gören Szechynı Paşa, 
milliyetini ve dinini bile cleğiştinnedi

ği halde, o'nu bu görevde tutan güç 
neydi acaba? .. Elbette ki ~a l ışkanlığı, 

İstanbul aşk ı ve İstanbu l fıfaiyesinde 
yaptığı üstün hizmetler ... 

Bundan 1 asır önce Kont Szechynı 
Paşa, görevinin başında öldüğü za
man İ tfaiyeci lik adeta şahika döne-

Kont Szechynı Paşa 



mini yaşamaktayd ı . 1874-1922 yani 
yarım asırlık dönem, TUrk icfaiyecili· 
ğinin altın dönemidir. 1922'den son
raTUrk tlfaiyeciliği sadece Kont 
Szechynı 'yi değil itibarını da kaybet
meye başlamıştı r. Bu gün Macaris
tan 'a yolu düşenler "Szcchyn" ismi
nin ne anlama geldiğini merak eder
lerse, stradan bir adama sorsunlar, bu 
ismin o insanda nas ıl bir titreşim 

ol uşturduğunu bu ailenin en büyük 
köprülere, metrolara, hizmet binalırna 
nasıl öncüluk yaptığın ı ve en büyük 
şeref nişan l arı ile ödüllendirdiklerini 
de bizzat görme imkanı bulacaklard ı r. 

Sivilleştirme Dönemi 
Peki 1922 'den sonra ne olmuş ki? .. 

İşte asıl derdimiz burada başlıyor. 25 
Eylül L923'te sivilleştiri lerek Beledi
yelere devredilen Türk ltfaiyeci l iği 
yeniden öksüz hale geliyor. 

Bu dönem " 1826- L 828" arasındaki 
sergUzeşL Tulumbacılar dönemini an
dırmaktadu-. Bu dönem, ltfaiyelerin 
Belediyelerin sırtında artık kambur 
gibi göri.llmeye başlandığı dönemdir. 
Bu dönem, mali kaynaktan yoksun ol
duğu için kendini yenilemeyen, kendi 
haline terkedilm iş görüntüsü içinde
dir. Bu dönem, yangın olunca iyi-kö
tü hatı rlanan, bazen dövülen, bazen 
a lk ış l anan, ama yangın biliminde 
e leştirilmeye bile gerek duyulmayan 
kuruluşlardır itfaiyeler. Bu dönem, 
ileri ülkeleri görerek ya da korkunç 
yangınları bizzat yaşayarak yangrnla 
mücadelenin önemini anlayarak şe
hirlerimiz için gerçekten ihtiyaç oldu
ğunu anlayan ufku geniş, niyeti temiz 
Belediye Başkanlfü·mı istisna olarak 
sayarsak, genellikle Belediyelerin 
içinde yöneticilerin insafına terk edil
miş ve birbirlerinden habersiz, bölük
pörçük, lilke içinde dağınık bir halde 
yaşayan ve vahim durumunun farkına 
dahi varamamış insan l arın bulunduğu 

kalabalık yığın lar halindedir itfaiye
ler ... 

İleri Ülkelerle Ülkemiz 
İtfaiyelerinin Mukayesesi 

Şimdi herkes ülkemiz itfaiyleriyle 

ileri teknolojiyi kullanan ülke itfaiye
leri arasındaki mukayeseyi merak 
edeceklerdir. Hemen ifade etmek zo
rundayız ki; bu ülkelerde itfaiyecilik 
en popüler meslek gurupları arasında
dıJ. Sadece yangına değil , yangın ön
cesi ve sonrasında da sözlerine ve 
uyarılarına son derece itibar edi len 
kuruluş lard ır. Gençler arasında ve 
okullarda en ideal LO meslek arasın
da yerini daima korumaktadır. İtfaiye 
araç ları 1 O yaşına gelmeden yenilen
mektedir. Şehirler yangın hidrantla
rıy l a her 100-150 metrede bir donatıl
mıştır. İtfaiyecilik diye bir meslek sı
nı fı vardır. Blnalara yangın güvenliği 

ile donatı lmadan ve İtfaiyeden onay 
alınmadan girilememektedir. 

Bir yangın vukuunda bütün ilgili 
resmi kuruluşlar yönetici ve persone
liyle birl ikte itfaiyenin direktifleri al
t ı na girmektedirler. Yangın çıkışl arına 

park eden ya da yangın aracına yol 
vermekten imtina eden araçlar sadece 
korkunç cezalara çarptırılmakla kal
mayıp, ha lkın arasında itibarlarınıda 

yitirmektedir. İtfai yeci ler Belediyeler 
de veya bağlı bulundukla rı kuruJuş

larda saygınlıklarını daima korumak· 
tadırlar. Bu konuda küçiik bir anekdot 
durumu açık lamak için sanırım yeter
li görülecektir; Missisippi 'de muhte
lif türde silah satan bir mağazada in
san ları şok ederek zarars ız hale geti· 
ren bir savunma silahının üzerinde 
şöy l e bir yazıy ı hayretle okuduk "çok 
etkilidir, itfaiyeciyi bile devirebi-
lir ...... " 
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Peki ya bizde .. Yakın zamanlara ka
dar İtfaiyeler Belediyelerde sUrgUn 
yatağı kabul ediliyor, ve cezalandırı

lacak kişiler bu kuruluşlara gönderili
yordu. Popülarizesini ölçmek için 
100 kişilik bir öğrenci grubuna sorul
sun, 5 kişinin bile itfaiyec i olmak is
teyeceğini sanmıyorum. 

İtfaiye araçlarımızın ise Türkiye 
genelinde 20-25'1i yaşlara doğru gitti
ği gört.llecektir. Bu arada itfaiyelerine 
önem veren ve sürekli araç l arını ve 
i stasyonlarını yenilemek isteyen; İs
tanbul , Ankaka, İzmir, Gaziantep, 
Bursa, İzmit, Antalya vb. Belediyele
ri bu genel yapı içinde birer istisna 
olarak saymamız gerekiyor. Su hid
rantlarını LOb-150 m'de bir deği l , 
1000 m'de bir bile bulabilmek şans 
sayılmaktadır. Yangın öncesi önlem 
departmanlarının kurulması ça lışma

larına son yıllarda İstunbul-Ankara 
gibi büyük şehirlerde, başlanmış, di
ğer şehirlere ise yaygınlaştırılama

mıştır. İt fa iyecil ik hala bir meslek s ı
nıfı haline bile getirilememiştir. Aka
demik ve Teknik sahada İtfaiyeci her 
an Park ve Bahçelere ya da herhangi 
başka b.ir birime verilebi lmektedir. 
Yasal ve sosyal yaptırım gücünden 
mahrum bı rakılmıştır. 

Bazı Belediyeler personel yokluğu 
ve parasızlıgı bahane ederek İtfaiye 
Teşkilleri ni "Temizlik İşlerine dönüş
türerek adeta cinayete davetiye çıkar
mışl ard ır. İtfaiyeciler için bir çok Be
lediye'de "adamlar yangın olmadığı 

zaman bomboş oturuyorlar, bunlar 
ekmek düşmanı, sürekli göbek büyü
tüyorlar, denebilrnekte ve itilip kalal
maktadırlar. Bu arada işin farkına va
ran, belki de iyi niyetli bazı Teknik ve 
Sosyal amaçlı kuruluşlar da itfaiye
lerle temas kunnadan çözüm aradık
ları için olumlu sonuçlar elde edeme
miş lerdi r. Zira bu amaçla yapılan pa
nel, toplantı ve seminerlerde onlar ko
nuşmuşl ar, insanlar ise genellikle boş 
boş dinlemiş lerdir. Sonuç itibariyle it
faiyecilerin davet bile edilmediği bu 
top lantılarda alınan kararlar da itfa- -
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iyecilerin akibetine uğram ı ş. yani 
unutulmuştur. İçiş leri Bakanlığı 'na 
bağlı Sivil Savunma Genel Müdür
lü 'ğünün 1985 ve 1995'li yıllarda 

yaptığı mevzuat çalışmalarını burada 
takdirle anmak gerekir. İşin acı tarafı 
yıllarca itfaiyecil iğin önemini ve uya
rı ış ığını görmekten aciz olan yöneti
ciler ve insanlar yangınların yakıcı ve 
öldtiJücü alevlerinin ışığı a ltında ger
çeği daha net görmek zorunda kal
mışlardır. Ancak bu acı fatura ne ya
zık ki masum insanların ölümü ile 
ödenmiş ve halada ödenmeye devam 
edilmektedir. Şimdi bu masum insan
lara yazık olmuyor mu? Çünkü asıl 

sorumludan ihmal ve hatalarmı bun
lar ödemiş oluyor mu? Yazıktır bu in
sanlara .... 

TÜRK İTFAİYECİLER BİRLİGİ 
ve Mücadelede Kararlılık 

1990' lı yıllara kadar çaresizlik için
de yuı·dun dört bir köşesinde ayn ayn 
Belediyelerde hizmet vermeye çalı
şan İtfaiye teşkillerini bir araya getir
menin ilk ciddi adımları Ankara itfa
iyesinin organizasyonu ile 6-7 Eylül 
1994 ' te başlamış, İstanbul ve Gazian
tep itfaiyelerini desteği He de "Tilrk 
İtfaiye MUdllrleri" Toplantıları gele
neksel hale getisilmiştir. Nitekim bu
nun sonucunda 3 asra yakın geçmişi 

olan bu peygamber ocağında ilk kez 
"Tllrk itfaiyeciler Birliği,, kurulmuş
tur. Bu birlik, İtfaiyeciliğin makus ta
lihini değişüımek için atılan en ciddi 
adımdır. Bu birlik, adı üstilnde bu 
mesliği ifa eden ve bir birinden ha
bersiz teşkillerin eğitimde, sistemde, 
yangına müdahalede, kendini aşacak 
düzeyde daha iyi hizmet vermek için 
b.irlikte harekmet etmeyi hedeflemek
tedir. Ttirk İtfaiyeciler Birliği'nin bu 
yeniden diriliş mücadelesinde çalış

malarımıza desteğiy le tanıd ığım ız 

içişleri Bakan ımız Sn. Kutlu AKTAŞ 
ve İstanbu l Valisi Sn. Erol ÇAKIR' ın 
bizlere desteklerini devam ettirecek
lerine yürekten i nanıyoıuz. 

Yapılması Beklenen Reformlar 
1 - Acilen Yangından Korunma ve 

Mücadele Kanunu çıkarılmalı, i!lke 
genelinde ilgili kurum ve kuruluşlar
da kanmı doğıul tusunda düzenleme
ler yapılmalı , Yönetmelik ve Yöner
gelerle bu Kanun ifadesi genişletil

melidir. 
2~ Mahalli İdareler Reformu 
Kanun tasarısı içerisinde çok kısa 

geçiştirilen itfaileyerle ilgili maddeler 
ileri ülke düzeyinde yeniden düzen
lenmelidir. 

3- Türkiye' de "Görıiillil it-
faiyecilik,, modeli ülke şartlan 
gözönünde bulundurularak uygunlan
malı ve "Ya11gm Vergisi,, ihdas edil
erek özendi.rilmelidir. 

4- Halen mevcut itfaiye Meslek 
Yüksek okullım ile açılacak olanlara 
alt yapı hazarlamak amacıyl a, En
düstri Meslek Liselerinde ''Yangınla 
Mücadele,, Bölümleri açılmalıdır. 

5- itfaiyecilik mesleği, öğretmenlik 
ve mühendislik gibi meslek smıfları 
içine alınmalı, bu mesleği ifa edenler 
"fiili ve itibari lıizmet zammı" kap
samı içine alınarak erken emeklilik
leri sağlanmalıdır. 

6- İlk ve Orta dereceli okullarda 
"yangından korurıma ve mücadele,, 

dersleri konmalıdlf. 
7- 4 Kasım 1995 tarihli "Kamu 

hitıalarımmı Ya11guıda1ı Korunma 
Yönetmeliği" yeniden düzenlenerek 
genelleştirilmeli ve İtfaiye Teşkil
leriin yetkileri bu değişiklikle geniş
letilmelidir. 

8- Türk İtfaiyeciler Birliği, başta 
İçişleri Bakanlığı olmak üzere 
Valilerimiz Kaymakamlarımız ve 
Belediye Başkanlarımızca desteklen
meli ve standart, sistem ve eğitim 

konulamıda yetkilendirilmelidir. 
9- İtfaiye Teşkillerinin çalışma 

prensiplerinin düzenli yürütülebi l
mesi için hizmet ve Disiplin Yönet
meliklerinin ayn ayrı olarak içişleri 

Bakanlığı tarafından çıkarı lması 

gereklidir. 
Sonuç 

Türkiye'de 30 bini aşkm insanın 
görev yaptığı itfaiyecilik mesliği için 
yepyeni bir dönem başlamaktadır. Ar
tık İtfaiyeciliğe ve şehfrlerirnizin yan
gın güvenliğine ileri ülkeler düzeyin
de önem veren geniş ufuklu Belediye 
Başkanlarımızın sayılan hızla art
maktadır. İtfaiye yöneticilerinin yep
yeni bir ruhla teknik ve akademik 
diizeydeki çalışmaları sayesinde bu 

Osmanlı dönemi TULUMBACILAR TAKIMI Molada. 
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alanda açılan çığınn müjdesi veril
mektedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı yeni idari 
yapılanması ve Türk itfaiyeciliğin
de açılmakta olan yeni çığırın ön-

cülüğünü yapmak üzere çalış

malarını sürdürmektedir. Böylesi 
güzel çalışmalarda bize tam destek 
veren İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOGAN ve Belediye üst 

yönetimine yürekten teşekkür ediy
or, itfaiye haftasının Tüm Türk İt
faiyecileri için hayırlı olması 

temennisi ile şehirlerimizi ve insan
larımıza yangınsız günler diliyor ve 
saygılar sunuyorum. 

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın R.Tayyip EROOGAN'ın İtfaiyemizi ziyareti 

İSTANBUL İTFAİYESİNDEN ATİNA İTFAİYESİNE TAZİYE 
Atina yakınlarında Saranida Körfezi ve İmettuz dağında çıkan orman yangınında 4 itfaiyecinin 

yanarak hayatını kaybetmesi üzerine İs tanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Sayın Sabri YALIN 
Atina İtfaiyesi Genel Müdürü Andreas Gekas'a taziye dileklerini ileterek" Ülke, dil, din ve renkfar
kı olmaksızın tüm dünya itfaiyecilerinin kardeş olduğıı bilinci içerisinde size ve ölen itfaiyecilerin 
ı,yakınlarına baş sağlığı dilerim,, mesajı göndererek İstanbul İtfaiyesi olarak karşılıklı iş birliği çerçe
vesinde yard tnıcı olmak istediklerin i iletmişlerdir. 

Bu nazil< jest üzerine Atina İtfaiye Genel Müdürü "Tüm Yunanlı İtfaiyeciler adına size ve 
tüm Türk İtfaiyecilerine erı ağır matemimize nazik iştirakinizden dolayı kalpten teşekkür eder bu 
derece yiiksek anlayış ve duyarlılığımzm Yunan İtfaiyesi ve beni derinden etkilediğini belirtmek is
terim ... ,, şek li nde mukabelede bulunarak siyasi platformda sağlanamayan komşuluk, dostluk ve kar-
~ılıklı işbir liği çerçevesinde örnek bir davranış sergilemişlerdir. Bu dostane ili şkilerin tüm 
alanlarda sağlanması dileklerimizle ... 
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<;AZLi Yı\NCiIN S<>NllUI~ME 

a . Termodinamik Özellikler 
Km·bon dioksit; oda sıcaklığı ve 

basıncında gaz olup sıkıştırıldığında 

ve soğutulduğunda kolayca sıvılaşır 

ve ileri derecede s ı kıştırılıp soğutul

duğunda katı fazına dönüşür. Kapalı 

bir konteynerde sık ıştırılan karbon di
oksidin sı caklık değişimi Şeki l l 'de 
gösteri lmişti r. 

IVI A 1) J) E L E R 1 N 1) EN 
. . 

K A I~ B < > N 1) 1 <) K S f 'f 

ı. Giriş 

Karbon dioksit (C0 2) yanLCJ sıvı 
ve gaz yangınlarında; enerji yilkH.i 
elektrik cihazları yangınlarında ve ka
ğıt, kumaş ve d iğer sellülozik mater
yaller gibi katıların ktiçllk çaptaki 
yangınlarında yıllardan beri kullaml
maktadı r. Bazı aktif metaller, metal 
hidridler ve içeriğinde yeterli nisbette 
oksijen bulunan sellüloz nitrat gibi 
materyaller haricinde, diğer yanıcı 

materyallerin çoğunda C0 2 yangını 
etkili bir şekilde bastırır. Bundan baş
ka, karbon dioksidio uygulama sınır
ları uygulama yöntemiyle ve tehlikeli 
maddelerin bizzat maruz bıraktığı kı

sıtlamalarla ilgil idir. 
C0 2'nin özellikleri , sabit söndür

me sistemlerinde uygun kullanımları, 

bir yangın söndürme maddesi olarak 
karbon dioksid'in limitleri; uygulama 
yöntemi, sistem komponentleri, di
zayn tasarım ları , test ve bakım için 
gereksinimleri lartışılacaktır. NFPA 
J 2; Karbon dioksitli söndürme sis
temlerinin dizayn, tesis, test etme, 
kontrol, hizmete alma ve bakımı ko
nu larında bir rehber oluşturmaktadır. 
[ 1,2] 

2. C02
1nin Özellikleri 

Karbon dioksit; yanmamas ı , pek 
çok madde ile tepkimeye girmemesi 
ve bir tüpe depolandığında kendi ba
sınc ıyla deşarj olmas ı gibi, onu yan
gın söndürme elemanı olarak tercih 
edilen bir madde haline getiren bir ta
kım özell iklere sahiptir. Karbon diok
sit bir gaz olduğundan yanıcıların iç 
kısım larına kolay nüfuz etmekte ve 
yangın alanının her bölgesine rahat 
dağılmaktadır. Bir gaz olarak veya, 
kar veya kuru buz konumunda, mü
kemmel böltinmi.iş katı parçacıklar 

halinde, elektrik akımını iletmez ve 
bundan dolayı elektrikli cihaz yangın

larında ku llanılabilir ve hiç kaJıntı bı

rakmaz. 
Karbon dioksit; formülü C0 2 nor

mal şaıtlar altında gaz halinde bulu
nan, yanıcı olmayan ve kokusuz bir 
maddedir. TS 11339 'a göre %99.5 gi
bi son derece yüksek bir safl ıkta ve su 
miktarı %0.0 LS, yağ en çok 5 mg/g, 
kükürt bileş iklerinin toplamı en çok 5 
mg/kg mertebesinde olmal ıdır. Fazla 
su ve yağı uzaklaştırmak için uygun 
bir iş lem yapı lmadıkça, kuru buz sıv ı
laştırı l arak elde edilen karbondioksit 
bu özellikleri sağlayamaı.[3] 

Buna göre; - 57 °C ile kritik sıcak

lık olan 3 L °C arasında kapalı bir kon
teyner içerisinde svı veya gaz konu
mundadır. Karbon dioksit gaz ve sıvı 

halinde bulunduğu surece, basınç ve 
sıcakJ ı kla yakın il işki içerisindedir. 
Basınç ve sıcaklık artarken; buhar fa
zının yoğunluğu artar, sıvı fazmın yo
ğunluğu ise azalır. Kritik sıcaklık olan 
3 l °C'da gaz yoğunluğu sıvı yoğunlu
ğuna eşit olur ve iki faz arasındaki sı 

mr kaybolur. Kritik sıcakJJğın üzerin
de sadece yüksek basınçlaki karbon 
dioksiı gazlaşmış fonndadır. 

kPa ps1 Şeki l 1. Karbon dioksitin basınç-sıcaklık değişimi 
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75 psi (5 J 7 kPa) basınçca sıcaklık · 57 
°C'a kadar azaldığında, karbon dioksi
tin gaz - sıvı - katı fazlan birarada 
"Uçlü hal" olarak isimlenen bir nokta
da denge konumundadır. İşte, "üçlü 
hal" terimi bu konumu açıklamak için 
kullanılm ıştır . .Bu "Uçlil hal" noktası
nın altu1da sadece gaz ve katı fazları 
mevcuttur. Böylece, sıvı karbon diok
sit atmosferik ortama deşaıj edi ldiğin
de, bir kısm ı hemen buharlaşarak gaz 
halinde püskürürken, geri kalan takri
ben -79 °C (- 110 °F) sıcaklık civarın
da soğur ve mükemmel parçacıklara 
ayrılmış kar veya kuru buz haline dö
nüşür. C02'nin kuru buza dönüşen 
kısmı depolanan sıvının sıcaklığına 
bağlı dır: Kuru buza dönüşen kısım; 
yüksek basınç halinde, 2 1 °C (70 
°F)'da depolanan sıvının yaklaşık ola
rak %25'i olurken, alçak basınç konu
munda, -18 °C (0 °F)'da ise %46's ını 
teşkil etmektedir. 

b. Depolama 
S ıv ı haldeki C02 normal ortam sı

caklığında yüksek basınçlı silindirler
de veya - 18 °C (0 °F)'a ayartı olarak 
dizayn edilmiş soğuk depolarda düşük 
basınçl ı tanklarda depolanabilir. De
polarda soğutularak kaLılaşurma prob
lem teşkil etmez. Ancak, depolama sı
caklığındaki herhangi bir azalma - ve 
karşıt depolama basıncı. deşaıj debi
sini beklenen ve dizayn edilen limitle
rin altına düşürebil i r. Yüksek basınçlı 
sistem normal olarak O - 49 °C (32 -
120 °F) s ıcaklık aral ığında uygun bir 
şek.ilde çalış ı r. Normal olarak - 18 °C 
(O 0 F)'da çal ışan düşük bası nçlı sis
temler, tarık etrafındaki ortam sıcaklı
ğı uzun bir süre bu değerin altına düş
medikçe etkilenmeyecektir. Ekstrem 
iklim şartlarında iyi çalışma sağlaya
bilmek için özel tasarımlar yapılmalı
d ır. Düşük depolama sıcaklıklarında 
yUksek basınçlı silindirler özel "vinte
rizasyon" i ş lemine tabi tutulabilir, o 
durumda düşük basınçlı depolama 
ünitelerine ihti,Yaç duyulabilir. 

c. Deşarj Ozclliklcri 
Sıv ı karbon dioksit'in tipik deşarjı 

püskürtülen buhar tarafından taşınan 
düzgün parçalanmış kuru buz parti
küllerini taşıyan beyaz bir bulut görü
nümündedir. Düşük sıcakl ık dolayı

sıyla, atmosferde bulunan bir miktarı 

Şekil 2. Yüksek basınç silindirleri 250 bar test basıncında olmalıdır. 

su buharların ı yoğuştu rarak, kuru buz 
partiküller çökeldikten sonra kısa bir 
sure için il ave bir sis oluşturacaktır. 

d. Statik Elektrik 
Kuru buz partiküller karbon diok

sidin deşaıj ı esnasında st<ılik elektrik 
yükleri taş ıJacak lardır. Statik yiik 
topraklanınamış deşarj lanslarına da 
geçebi lir. Personel Uzerindeki şok teh
likesLni veya potansiyel olarak etkili 
bir atmosfere beklenmedik statik de
şarjı önlemek için, tüm lansların top
raklanması gerekir. Bu husus özellik
le sistem hattında boru şebekes i ola
rak el hortumu kul l anı ldığında ve 
lanslarda çok önemlidir. 

e. Buhar Yoğunluğu 
Karbon dioksit aynı sıcaklıkta ha

vanın yoğunluğunun birbuçuk misli 
yoğun luğa sahiptİJ'. Lokal söndürme 
sistemlerinde kullan ıldığında, soğuk 

deşarj konumunda, yoğun l uğu çok 
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daha büyük bir değere yükselir. Ya
nan yüzeyler üzerindeki havanın yeri
ni alarak boğma iş lev ini bu sayede 
sürdürebi lmektedir. Karbon dioksiı 
yangın maha line "Total Flooding" 
(Toptan Boşalma) olarak püskUrıü ldü
ğünde, C02 ile havanın oluşturd uğu 
karışım çevre atmosferinden daha yo
ğun olmaktadır. 

f. Fizyolojik Etkiler 
Karbon dioksit normal olarak at

mosferde yaklaşık yüzde 0.03 nisbe
tinde bulunmaktadır. Hücresel solu
numun normal bir türevi olarak insan
larda ve hayvanlarda mevcuttur. insan 
vücudunda karbondioksit solunumun 
regülatörli gibi faal iyet gösterir, böy
lece oksijenin isteme yet erli l iğini 

sağlar. Kandaki karbon dioksidin bir 
noktaya kadar artı şı , nefes a lı ş-verişi

ni h ızland ı rır. Solunumdak i maksi
mum artı ş havadaki karbondioksit 



Şekil 3. Alçak basınç tankı. 2000 kg. ve daha yüksek değerler için daha ckonomikfir. 

yüzdesi 6, 7 olduğunda meydana ge- Konsantrasyon % 9'a yükseldiğinde 

lir. Daha yüksek konsanu·asyonlarda insan.ların çoğu kısa bir sure için şu

karbon dioks it solunumu yavaşlatu-. urunu kaybeder. Yangın yerinde hava-
Sonuç olarak; havada bulunan daki maksimum C02 konsantrasyonu 

yüzde 25 - 30 njsbetindeki karbon di- yüzde 9'u aşmaması gerektiğinden , 
oksit narkotik etki yapar ve havada karbon dioksitli yangın söndürme sis
yeterli oksijen bulunsa bile, derhal so- temlerinin herbiri güvenlik tedbirlcri
lunumu durdurur. Hele oksijen nisbeti ne uygun olarak dizayn edi lmelidir. 
de düşükse, çok daha az karbon diok- Deşarj esnasında Uı·cti len kuru buz 
s i ı konsantrasyonlarında solunumu son derece düşük s ı caklık dolay ıs ıyla 
durdurur ve solunum yetersizliği nden dondurucu etki yapabili r. Kul lanıcılar 
öltıme sebep olur. Solunum yctersizli- deşarjdan hemen sonra kar ve buz ka
ğine neden olan kesin bir koıısantras- lıntılarını ellcmeınelcri için ikaz edi l
yon değeri vermek mümkün değildir. melidir. 
Çünkü bu insandan insana, bliııyeden 

bünyeye değişen bir değerdir. Hatta 
aym insanda bile zaman zaman farklı 

değerler gösterir. 
Karbon dioksit yüzdesinin 6 - 7 

de~eri insanlarda zararlı etkilerin baş-c . 
lad ığı treşhold seviyesini gösterır. 

3. COz'nin Söndür me 

Perfoı·mansı 
C02; bir söndürme maddesi ola

rak, öncelikle atmosferdeki oksijen 
muhteviyatını yanmanın devamını 
sürdüremeyecek nisbette azaltarak, 
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etkili bir rol oynar. Karbon dioksid.in 
özell ikle yanan materyallere direkt 
uygulanması halinde uygun kontrol 
ve uygulama şartlarında elverişl i bir 
soğutma etkisi de yapacağı muhak
kaktır. Şimdi· karbon dioksidin çeşitl i 
söndürme ilkelerine göre performan
sına bir göz atalım. 

a. Boğmayla Söndürme 
Herhangi bir yangında yanıcı ma

teryallerin hızlı oksidasyonuyla ıs ı 

açığa çıkar. Bu ıs ının büyiik bir kısmı, 
özel 1 i k le yüzeysel yanmalarda rad yas
yon ve konveksiyon yoluyla kaybolur, 
kalan kısm ı ise yanma ortamında bu
lunan henüz yanmamış yakıtları tutuş

ma s ıcakl ığına yükseltmeye harcanır. 
Eğer yangını besleyen atmosferde 
mevcut oksijen karbon dioksit buharı 
tarafından seyreltilerek, birim zaman
da üretilen ıs ı kaybolan enerjinin altı

na düşerse, bu durumda ortamdaki ya
kıt, hiçbir zaman tutuşma sıcakl ı~ına 
yükselemeyeceği gibi, soğumaya baş
lar, yangın zayıflar ve tamamen söner. 

Radyasyon ve konveks iyonla bi
rim zamanda kaybolan ıs ı miktarı ma
kul bir değerde sabit olduğundan, yü
zeyden yanan, sıv ı yakı tlar gibi, ma
teryalleri söndlirmek için gerekli olan 
minimum karbon dioksit konsantras
yomı doğru olarak belirtilebilir. Tablo 
J 'de bazı sıvı ve gaz yakıtlar için kar
bon dioksit konsantrasyonu verilmiş
ti r. Katı yak ıtlm·da yanan materyalin 
fiziksel konumuna göre perdeleme et
kilerine bağlı olarak radyasyon ve 
konveksiyon la ıs ı kayıp hızı çok geniş 
bir yelpazede değ i şim gösterdiğinden 

aynı dataları kat ı materyaller için ver
mek çok güçtür. 

b. Soğutmayla Söndürme 
C02 deşarj ının içerdiği sıcaklıklar 

- 79 °C (- l 1 O °F) a yaklaşıyor ise de, 
karbon dioksidin soğutma kapasitesi 
aynı ağırlıktaki suya nazm-an oldukça 
azd ır. Düşük-basınçta depolamada l 
kg sıvı karbon dioksidin iç (durgun) 
ıs ı s ı 278 kJ, 21 °C'da (yüksek basınç· 
lı ) depolamada ise 149 kJ kadardır. 
Lokal uygulamalarda; yanan materyal 
üzerine direkt uygu landığından soğut-



ma clkisi aşikar olarak görülür. Bas
kın uygulamada yanan yüzeyi çabu
cak örterek yangını boğar ve yakıtın 
soğumasına yardun eder. 

c. Bir Söndürme Maddesi 
Olarak C02'nin Sınırları 
C0 2 •nin soğutma performansı su

ya nazaran çok düşük, kuru buzun so
ğutma kapasitesi suyun buharlaşarak 
sağladığı soğutmanın ancak onda biri 
kadar olduğundan ve söndüıme at
mosferini çevreleyerek alıkoyduğun
dan A Sınıfı yangınlara kullanımı ol
dukça sınırlıdır. Tabii soğuma çok ça
buk meydana geldiğinden, sadece yü
zeyden yanan yangmları kolayca sön
dürür. Diğer taraflan, eğer yanma yü
zey altrna nüfuz etmiş veya ısı kaybı

nı aşağıya çeken ısı ya lıtımlı alt ma
teryallerde "derine otu ımuş yanma" 
devam ediyorsa, yangını tamamen 
söndürmek için C0 2yüksek konsant
rasyonda çok daha uzun bir süre kul
lanılmalıdır. 

Sıvı yakıt yangınları, Üzerlerine 
doğrudan püskürtme yapılarak kolay
lıkla söndüri.ilebilir. Ortalama 30 sani
yelik bir deşarj süresi, genellikle tek
rar alevlenme sıcaklığının altına dü
şürmeye yeterli olmaktadır. Bazı yü
zeylerin veya metal parçalmm aşırı 

ısınmış olmas ı veya A sınıfı katı par
çaların kor şeklinde yanmaya devam 
etmesi halinde, yangının yeniden baş
lamaması için çok daha uzun süreli 
bir soğutmaya ihtiyaç duyulabilir. Ne 
yazık ki, deneylerle elde edilen değer
lerden başka minimum soğutma süre
sini hesaplamak için kesin bir yöntem 
yoktur. 

d. Oksijen İçeren Materyaller 
ve Reaktif Kimyasallar 
C02 sell iiloz nitrat gibi, yanma 

için gerekli olan oksijenini kendi sağ
layan k imyasalları söndi.im1ek için et
kili değildir. Sodyum, potasyum, 
magnezyum, titanyum, zirkonyum ve 
metal hidridler gibi rcaktif materyal
ler tarafından dekopmoze olduğun
dan, bunların yangınında da C02 kul
l anı lamaz. 

e. Can Güvenliği 

Karbon dioksitli "Total Floodfog" 
söndürme sistemi, deşarjdan önce tah· 

Liyeyi sağlayacak düzenlemeler yapıl

madıkça, normal şartl arda kapalı 

alanlarda kullanılamaz. Normal ola
rak insan bulunmayan ancak sadece 
bakım oranın için veya başka maksat
larla personel bulundurulan hacimler
de bazı kısıtlamalarla uygulanı r. Ha
cim çok geniş veya herhangi bir şekil

de bir engelle veya karmaşık kaçış 

yollanyla çı kı ş imkanı kısıtlanmış ise, 
tahliyeyi sağlamak çok güç olabilir. 
Deşarj başladıktan sonra; gürültü, gö
rüş sahasının büyük ölçüde azalmas ı 

ve karbon dioksit konsantrasyonunun 
fizyolojik etkileri sakinleri telaş ve 
panik ortamına sürükleyeceğinden , 

kaçış çok daha zor hale geli r. 
Tasarım esnasında; mahzen, bod

rum, tünel ve kuyu gibi koruma altına 
alınmamış düşük seviyeli bölgelere 
büyük hacimdeki karbon diosit buha
rının s ızması veya püskürmesi ihtima
li de nazarı itibare alınmalıdır. Böyle 
bir durumda boğucu atmosfer, çok 
geç kalınmad ıkça, görülemeyebilir 
veya forked ilemeyebilirl l J. 

4. C02'nin 

Uygulama Yöntemleri 
Kanbon dioksitle yangın söndür

mede iki uygulama yöntemi vardır. 

Bu yöntemlerden biri i kapalı bir ala
na yeterli mjktarda karbon dioksit 
püskürterek yangını söndürücü bir at
mosfer olu ştunnakllr. Bu yönteme 
"Total Flooding" (Toptan Boşaltma) 
denir. ikinci yöntem ise karbon diok· 
sidi doğrudan doğruya yanaıı mater
yalin üzerine püskürtmek suretiyle 
uygulanır ki buna da "Lokal Uygula
ma" yöntemi denir. 

a. Total Flooding 
Total Flooding (Toptan Boşalma) 

sisteminde, karbondioksidi alanın her 
bölgesine üniform bir dağılım sağla
yacak şekilde dağıtmak üzere dizayn 
edi lmiş ve yerleşti ri l miş püskürtme 
başlıkları (Nozliller) kullanılır. Bura
da karbon dioksit miktarı oda hacmi
ne göre, odada bulunan yanıcı mater
yaller için gerekli söndürme atmosfe
rini oluşturacak C0 2 konsantrasyonu 
sağlayacak şekilde, hesap lanır. Total 
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Flooding sisteminin en önemli tarafı, 
özellikle derine inmiş potansiyel yan
gın tehlikesi bulunuyor ise, bölgeyi 
çevreleyen duvarların sızdırmazlığı
dır. Oda, özellikle duvarları ve tabanı 
sı zdırmaz ise, oluşturulan atmosfer 
uzun bir stil'e a l ıkonabi l ir ve yangının 
tamamen kontrol altına almması sağ
lanabilir. Ancak, duvarlarda ve döşe
mede çatlaklar ve aç ıklıklar varsa, 
yüksek konsantrasyondaki karbon di
oksit- hava karışımı bu açtklıklardan 
süratle kaçarak yerini üst taraflardan 
giren taze havaya bırakır. Bu şekilde 
söndürücü atmosferin kısa sürede ha
va ile yer değiştirmesi , korlaşmış ve 
sönmeye yönelmiş ortamın canlanma
sına ve yangın bölgesinde yeniden 
alevlenmeye neden olur. Bundan do
layı, karbon dioksit deşarjı esnasında 
ti.im açıklıkları n kapatılması ve kaçak
ların minimuma indirilmesi gerekir. 
Karbon dioksidin bağıl ağırlığından 
dolayı , tavandaki bir açıklık, deşarj 
esnasında kaçak nisbetini çok az etki
leyerek, içerideki hava basıncının 
azalmasına yardımcı olacaktu·. [ 1,4] 

Uygulama bölgesi söndiirücii kon
santrasyonunu yeterli bir süre tutabi
lecek kadar iyi yalıtılmamış ise, uzun 
süreli boşaltma youlna gidilir. Bu 
yöntem; istenen konsantrasyona bir 
an önce ulaşılması için başlangıçta 

yüksek tutulan deşaıj hızının bilahare 
yavaşlatılmasıdır. Tasaıfanan deşarj 

hızı kapatılamayan boşluklar ve hava
landınna kanalları dolayısıyla oluşan 

kaçak debisiyle orantılı olmalıdır. Bu 
yöntem normal "Total Flooding" s.is
temlerinde, halta kücük bir sıcak nok
tanın uzun süreli soğutma gerektirebi
leceği lokal uygulama sistemlerinde 
de kullanı labilir. 

b. Lokal Uygulama 
Lokal uygulama sisteminde, kar

bon dioksid doğrudan doğruya yanan 
yüzeye doğru yön lend irilmiş nozUl
lerle pllskürtülilr. Burada amaç; tilm 
yanan alanı mümkün olan en kısa sü
rede kapatarak tüm alevleri söndür
mektir. Civarda en ufak bir alanın ka
patılmadan açıkta kalması, karbon di
oksit deşaıjından sonra yeniden alev
lenmeye neden olacaktır. 



Deşarj nozUUeri genellikle sıçra
mayı ve hava giri şini önlemek maksa
d ıyla düşük hıza göre dizayn edilmjş
lerdir. Otomatik dedektör sistemi hız
lı algılamayı sağlamak ve ı sı üretimi
ni asgariye indirmek için gereklidir. 
Lokal uygulama için kapalı bölge ol
ması zorunlu değilse de bölgenin ka
palı hale getirilmesi karbon dioksidi 
yangın alanında tutmaya yardımcı 

olacaktır. Karbon dioksidin s ızdırmaz 

ortamda Total Flooding ol<mık uygu
lanması yangını tamamen söndürmeyi 
sağlarken, Lokal uygulanması yangı

nın bir bölgede çabuk söndiirUlmesini 
sağlayacaktı r. Bu sistemlerin birtakım 
yardımcı donaıumlm'l da mevcuttur. 
Bunlara da k ısa bir gözatmakta yarar 
vardır. 

Yardımcı Donanımlar 
a.EI Hortumu Hatları 
Karbon dioksit sistemlerinden biri 

de; sabit bir C02 besleme mekaniz
masına sabit bir boru şebekesiyle sü
rekli olarak bağlanmış el hortumu hat
larıdır. Lokalize olmuş küçük tehlike
leri elle önlemek için böyle sistemler 
tercih edilebilir. Her ne kadar sabit 
sistemlerin yerini tam olarak doldur
masa da, böyle bir hortum hallı sabit 
bir sisteme yardımc ı olacak ve tehl i
kenin bulunduğu yere, portatif söndü
rücüler kadar, elle müdahaleye imkan 
sağlayacaktır. 

El hortumu hatları yüksek basınç

la beslendiğinde en· az 5000 psi (34.5 
MPa), alçak basınçla beslendiğinde 
ise 1800 psi ( 12.4 MPa) piisklirtme 
basıncına sahip olması gerekmektedir. 
Sistem açılıp valf aktive oluncaya ka
dar hat basıncı daha aşağı olmamalı

d ır. El ho.rtuınu Jansını besleyen kar
bon dioksit miktarı en az l dakika 
besleyecek düzeyde olmalıd ı r. Kar
bon dioksit deşarjı esna ında oluşan 
statik e lektriği bertarnf etmek için 
lanslar topnıklanınalıdır. 

b. Boru Şebeke Sistemleri 
Total Flooding, Lokal Uygulama, 

ve El Hortumu Hattı sistemlerinin 
karbon dioksit besleme hattına sürek
li bağlanma gerekti rmeyen tesise Gaz 
Boru Şebekesi sistemleri denir. Bun-

Siirıdiirmcyi Sağla~'ıııı Kahmı diol\sİI Koıısaıılrasyoııu 

f\il adde Minimum \iliııiıııuın 

C02 Kuramsal ( ·o2 Kuramsal 

Karı~ıııı ' i( Karı~ıın ey, 
ı\seıilcıı 55 66 
ı\seıoıı 27* 34 
Benzol. hcııziıı 3 1 37 
Biiladiıı 34 4 1 
Büıaıı 28 34 
Biilaıı- 1 3 1 37 
Karhııııdi sii 1 tiı 60 '72 
l<arlmıı ı ııııııııks i ı 53 64 
Kiiııılir gaz ı ve doğal gaz 3 1* 37 
Sik lopropaıı 3 1 37 
Dietil c ıcr :n 40 
Diıııetil eıer 33 40 
Dowılıen ıı (lieari isi nı ) 38* 46 
Etaıı 33 40 
Eıil alkol 36 43 
Etil eter 38* 46 
Eıilen 41 49 
Eıileıı di k lori ı 21 34 
Etilen oksit 44 53 
Gazolin 28 34 
l lcks;ııı 29 35 
Yüksek pmal"iıı hidrokarbonları 

C11 1-1 2111+2 ııı -5 28 34 

llid rojcıı 28 34 
llidrojeıı siilfiı 30 36 
İwhiiıaıı 30* .\6 
iwhiiti lcıı 26 34 
İmhliıil i'orı ııasyomı 26 34 
JP-4 30 36 
Keroseıı 28 34 
Mcıaıı 25 J4 
Metil asetat 29 35 
:Vktil alkol 33 40 
Metil hüıaıı- 1 32 36 
Metil et il kctoıı 32 40 
Meli 1 forıııasyomı 32 39 
Pcııtaıı 29 35 
Propaıı 30 36 
Propilcıı 30 36 
Yağlama Yağları 28 34 

lar, hareketli ve bir yangın esnasında 

boru şebekesine sUratle bağlanabilen 
mobil Unjt Uz.erine monte edilmiş, bir 
karbon dioksit tankından beslenirler. 

. Gaz boru şebekeleri komple sabit 
bir yangından korunma sistemini des-

teklemek veya sadece belirli şartlar

daki bazı tehlikeleri önlemek için kul
lanılabildigi gibi, mobil tankları yan
gın mahaline götürme esnasındaki ge
cikmeyi önleyerek hazı r boru şebesi

ne bağlanma ını mUmkün kılar. Mobil 
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Lank tehlikelerin yayılmasının önlen
mesi maksadıyla el hortumu hatlarıy

la donatılmış olabilir. 
5. C02 Sistem Dizaynı 
COz' li bir yangı n söndürme sis

temi dizayn_ının temel komponentleri
ni organize etmek için çok çeşitli fak
törlerin gözönlinde bulundurulmas ı 
gerekmektedir. Bunlar depolanması 
gereken karbon dioksit miktarından 

başlayarak; aktivasyon yöıuemi, de
şarj öncesi .kullanılmas ı gereken 
alarm, hava l andırma sisteminin kapa
tılınası , basınç tahliyesi ve güvenlik, 
çabukluk ve yangın söndürme etkisini 
sağlamak için gerekli diğer şeyleri 

içermektedir. 
S.l . Gereken Miktarlar 
Gerekli karbon dioksit miktarı ; 

yangının türüne, söndürme sisteminin 
tipine ve yangın a tanının konumuna 
göre belirlenmelidir. Buna göre ko
runma altına alınan bölgede söndür
menin sağlanmas t için gereken C0 2 
miktarının iki katı el altında hazır bu
lundurulmalıdır. Söndürme ·için ge
rekli miktarın tesbitinin detaylı yönte
mi NFPA 12'de "Karbon D.ioksit Sön
dürme Sisteınleri"nde kapsamlı biJ 
şekilde verilmiştir. Buna göre: 

a . Total Flooding Sistem 
Dizayn konsantrasyonu veri len bir 

hacimde bulunan tüm tehlikeli yakıt

Jann yangınını söndürmek için yete
cek miktarda o.i malıdır. Total Flo
oding sisteminde kullamlan minimum 
hacim konsanlrasyonu %34 olmalıdır. 

Çeşitli sıvılar ve gazlar için minimum 
dizayn konsantrasyonu tablo l 'de ve
ri hn iştir. NFPA 12, "Karbon dioksit 
Söndürme Sistemleri"; elektrik kablo 
ve aparatJarı yang.ı nları için % 50, de
polanmış rulo kağıt ve kümelenmiş 

kw·k için % 65 ve toz kollektörleri 
için ise % 75 konsantrasyon önermek
tedir. Bunlar deneylerle kanıtlanmış 

özel tehlikeler içindir. Diğer mater
yaJler için minimum karbon dioksit 
konsanu·asyonu test edilerek bulun
malıdu. 

Katbon dioksit miktarı en az belir
tilen minimum konsantrasyonu ve 
yangımn söndürliimesini sağlayacak 

kadar olmalıd ır. İdeal bir yerde, kar-

boo dio.ksit buharı hacmi birim çevri
li hacim başına: 

V = Ln [100 / (100 - C)J 
bağ.ıntıs ıyl a ifade edilebil.it. Burada, 
V; enjekte edilen buhar hacmi, C; kal'
bon dioksit konsantrasyonudur. 

Bu bağıntı; karbon dioksidin yük
sek hız nozUlleriyle enjekte edildiğini 

ve böylece odadaki hava ile tamamen 
karışmış C02'nin deşarj periyodu içe
risinde baştan sona beslendiğini ön
görmUştl1r. Bu; odadan deplase olan 
hava ile beraber karbon dioksidin bir 
kısmının kaybolacağı anlamına gefü. 
Gerekli karbon dioksit ağırlığı, enjek
te edilen buhar hacmini (0.56 m3/kg 
olan) özgül hacim ile bölmek ve bulu
nan sonucu oda hacmiyle çarpmak su
retiyle elde edilir. (Ôzglil kütle 1.786 
kg/m3) 

Alternatif olarak özgül nooding 
faktörlerinin bir serisi yüzey yangını 

tehlikeleri için tesis edilebilir. Bu fak
törler kapı ve pencerelerin çevresi, 
duvar çatlaklan ve oda büyüklüğüne 
dayalı diğer küçük açıklıklardan dola
y ı dağılmış sızıntılar için milsade edi
lenler dahildir. Küçük hacimli odalar 
iÇİJ1 bekl enen sızıntı hacme nisbeteiı 
daha büyük olacağından, bu faktöder 
kliçük odalar için daha büyüktür. Flo
oding faktörleri içeriğindeki yanıcının 
tipine göre dizayn konsantrasyonunu 
bulmak için düzeltme faktörleriY,le 
tekrar çarpılır. Bu prosedtir yangın es
nasında kapatılamayan havalandırma 

sistemlerindeki ve aşikar açıklıklarda

ki kaçaklan dengelemek için ihtiyaç 
gösteren miktarı elimine edemez. 

Yanıcı sıvılarda olduğu gibi, yü
zeyden yanan yangınl ar normal olarak 
l dakikalık karbon dioksit deşarjı es
nasında söndilrUIUrler. Kaçak telafisi 
ilk değere ilave edilmelidir. 

Derine nüfuz etmiş yüzey altı yan
gı nl arı daha yüksek konsantrasyonlar 
ve çok daha uzun süre gerektirir. Bu 
durumda hız, dizayn edilen konsant
rasyonun %30'u 2 dakil<adan, kalanını 
da 7 dakikadan daha az bir sürede de
şarj edilecek şekilde, yeteri kadar 
yüksek olmalıd ır. Derine sirayet eden 
yangmlar için odalar bağıl olarak sız-
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dırmaz olmalıdır, aksi taktirde dizayn 
konsantrasyonunu sağl amak ekono
mik olmaz. 

6. Sonuç 
Karbon dioksit yangından korun

ma ve söndürme sistemlerinde bir as
ra yakın bir süredir başarıyla kullanı

lan gazlı bir söndürme elemanıdır. Ye
rine göre uygun bir sistemle ve yeter
li miktarda kullamldığında en etkili 
bir söndürme maddesi olarak karşımı

za çılm. Ancak belli bir konsantras
yonun üzerinde insan sağlığ111a zarar
lı olması ve yüksek konsantrasyonlar
da öldtirüci.I etki yapması , meskOn 
bölgelerde kullanımım imkans ız k ıl, 

maktadu. Deşarj esnasında çok büyük 
gUrllltU çıkarması ve deşarj ortamında 

görüş sahasını daraltması diğer deza
vantajları olarak karşımıza çıkmakta

dır. 

Her şeye rabrınen, Montreal Proto
koluyta Halojenlendirilıniş hidrokar
bonların (HALON türü söndürme 
maddelerinin) Ozon tabakasrna ver
dikleri zarar sebebiyle üretimi ve kul
lanımının yasaklanması, karbon diok
sidin önemini bir kal daha arttırmıştır. 
Bunun için karbon clioksidin fiziksel 
ve kimyasal özelliklerinin çok iyi bi
linmesi ve yerine göre yeterli miktar
da bilinçli olarak kullanılması gerekir. 
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ORMANLARIMIZDA YANGIN OLASILIGININ 
AZALTILMASI 

!.GİRİŞ 
i.ini.imüzde ekonomik , ekolojik ve sosyal zen-

GgLnlik kaynağı olan çevre ve toplum kalkınmas ı 
için en önemli doğal kaynaklar anısında yer alan 

ormanların geliştiri lmesi ve korunmas ı kaçını lmaz bir zo
runluluk haline gelmi~ ı ir. Çünkü ormanlarım ı zın fonksiyo
nel faydal arı biyotik ve ab iyotik faktörlerin olumsuz etki
leri ile giderek azalmaktadır nitekim bu olumsıız etkilcrcn 
başında orman yang ınları gelmekte olup yangınların % 97 
si insanlarım ızın dikkatsizlik ihmal , kast ve anız yakımı 

gibi davranışlardan kaynakhrn ıııaktad ır.Ü lkem izde meyda
na gelen om1an yangınları istatistikleri incelend iğinde 

yangınların % 3 ü yı ld ı rım % 12 si kasten % 38 i ihmal ve 
dikkatsizlik % 47 si ise bili nmeyen nedenlerden meydana 
gelmektedir. İhmal ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 
yangın sebepleri arasında; çoban ateşi , an ız ate~ i , sigara 
ateş i , eneıj i hallı kazaları ve piknik ateş i öneml ı yer tut
maktadı r. 

1937 yı l ınd;ın bu yana 1997 y ı l ı sonu i tibarı ile 6177 1 
adet orman yangın ı ç ı kmış ve 1.47 J .344 hektar orman al a
n ı yanm ıştı r. 

Son on yıl lık döneme bakuğımızda yıllık ortalama yan
gın adedi 188 1 yanan saha 12446 hektar yangın başına dü
şen alan ise 6.61 hektar olımışttır. 

Orman yang ın larının çıkmasında en uygun koşullara sa
hip Akdeniz ikliminin var olduğu TGrkiyenin önemli bir 
kısm ında insan - orman il işk ilerinin de etkisiyle her za
man onııan yangrn ı çı kacaktı r.Bütün amaç instm ların bilgi
sizlik, dikkatsizlik ve ihmali.eri sonucu meydanu gelen or
man yangmlan adedinin en aza indirmek için a l ınmas ı 

gerekli yangın öncesi tedbirleri ve yangın çıkması halinde 
ise en kısa si.irede büyümeden söndüri.i lebilmesi için alına

cak teknik ve idar i tedbirleri belirlemek ve uygulamaya 
koymaktır. 
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2.YANGIN OLASILIGININ 
AZALTILMASI 

Orman yang ınlarından koruııınasında yangın olası lığın ı 

azaltıc ı ve dolayıs ıyla yangın sayısın ı dtiş ilk olmasını sağ
layıc ı çeşitl i önlemler alınabi lir.Bu önlemlerden bazı l arı : 
2.1. Uygun ııe gerekli alanlardan yanıcı madtlelerirı 

ıızaklaşhrılması 

Yangın o lasılığının fazla olduğu çeş itli yolların (tren yo
hı , ana yol, orman yolu vb.) kenarlarını yangın çıkmasına 

elverişl i ımıddelerden temizlemek gerekir. Uygulamada 
yol kenarı boyunca her .iki rn rafıa yörenin yangın tehlike 
durumu ve bitici örtüsü göz önüne al ınarak 5-20 metrelik 
alanların temizlenmesi uygundur. 

Bu önlem sayesinde özellikle dikkatsizlik ve ihmal so
nucu çıkan yangınlarda bir azalma olacaktı r. 

Bir alanda yanıc ı maddeye karşı alımıbiJecek önlemlerin 
amacı, o alanda yanıcı madde miktarı n ı azaltarak çıkacak 

muhtemel bir yangın l a savaşta kolayl ık sağlamaktı r. 

Nitekim bu alanda ağaç kesimlerinden sonra yangın teh
likesinin h ızla m1tığı saptanmıştır. Özellikle kısa zamanda 
nemini kaybetmiş tepe materyalinin birikmesi çıkmasına 
ve büyük tehl ike yaratmas ına neden olur. Bu nedenle ke
sim aıtıklamın özellikle yangın bak ımından tehlikesi alan
larda kes imden sonra sahadan uzaklaştırı l ması büyük 
önem taş ımaktadı r. Ayrıca yangınla ra hassas ve yangın 
tehlikesinin yüksek olduğu orman alan larında yanıcı mad
denin alandan uzak l aştırı lması ve yangın tehlikesinin 
azalt ılmas ı için halkı teşv i k edici düzenlemelere gidi lmesi 
gereklidir. 

2.2 Rekreasyon alanlarının kullanımı 

Ülkemizde büyük bir nüfusun ornıan içinde veya bitişi
ğinde yaşamas ı ve i nsanların çeşi tl i rekreasyon (eğ lenme

dinlenme) i h tiyaçların ı karş ılamak üzere orınanl<mı gitme· 
si, iı1sanla ormanın çok sık olarak başbaşa kalmasına sebep 
olmaktadır. 

Halkın dinlenme ve rekreasyon ihliyaçlannın karşı lan

ması konusunda gerekli çal ışmaların mutlaka yapılmas ı 

gereklidir. Milli parklar özel bir yasaya göre kurulmuş ve 
yasanın öngördüğü koşu ll ar içeri sinde korunması gereken 
alanlardu·. Bu nedenle eğitim ve araştırman ın dışında bu 
alanların halkın ziyaretine açılrmısı yasal yöndende mtim
kün deği ldir. Bu nedenle, halk ı n dinlenme ve rekreasyon 
ihtiyaç ları orman içi dinlenme yerleri ile karş ıl anabilir. Bu 
gibi ormaniçi ve kena rı nda uygun alanların bu mnaçla ay
rılması ve halkın bu alan l arı kullanım ında ücret alırunama

sı gereklidir. Aksi halde halk ücret ödemekten kaçına rak 

rastgele bir yerde piknik yaparak orman yangınlarına ne-



den olabilmektedir. Bu yerlerin seçiminde iş letmelerin or
maniçi dinlenme yeri olarak seçtiği yerler haricinde halkın 
piknik amacıyla yoğun olarak kullandığı ve tercih ettiği 
yerlerinde dilşünülmes i gereklidir. 

Rekreasyon alanlarının daima yan ıc ı maddelerden, özel
likle kuru ot, çalı vb. materyalden Lem izlenmesi önemlidir. 
Halk bu alanlardan ayrı ldıktan sonra da bu alanları n kont
rol edilmesi, sönmem i ş ateşin bulunmamasına büyük özen 
gösteri 1 mesi gerekir. 

Rekreasyon alanl arının iyi bir şekilde pl anlanmas ı ve 
kullanıma açılması sağlanmalıdır. Bi l indiği Uzere rekreas
yon alanları genellikle biiyiik 
şehirler civarındaki orman ların 

içinde veya yakınında bulun
maktadırlar. Bu alanlardan ya
rarlanmak isteyen vatandaş ların 

yangın çı kmaması için almaları 
gereken önlemler iyi bir şeki l de 

tespit edilmelidir. Bun l arın 

önemlileri şunlaJ"dJJ. 

! .Rekreasyon a lan ları içinde 
veya d ış ında ç ı kacak yang ın l ar 

hemen resmi kuru l uşlara haber 
verilmelidir. Ayrıca halkın mev
cut su ve diğer söndürücü araç
larla yangın söndürmeye çal ı ş

mal arı gerekir. 
2 Ormandaki çeşi tli afi ş, yazı 

ve uyarıl arı dikkatle okuyup ge
reğince hm·eket ed ilmelidir. Bu 
amaçla halkın uyarı l masını sağ
layacak yangın tehlike levhala
rını gel iştirmek ve bu levhalara 
yazılacak sözleri saptamak ge
rekir. 

3.0 rmanda kontrol amac ıyla gezen orman koruma me
murlarının ikaz ve uyarılarına aynen uymalı ve gerektiğin

de kendilerine yardımc ı olunmalıd ı r. 

4. Rekreasyon alanlarında ateş yakmak için yapılm ış bu
lunan o.cakl arın dış ında ateş yakı lmamalıdır. Ateş yakmak 
i.izere orman idaresince ocak yapılmamış ise, ateş yakma
dan önce 1 m y~ırı çapında ve üstünde hiçbir ölü örtü bu
lunmayan çıplak toprak k ı smuıın ortasında ocak lı azırlan

malı ve yakılan ateş sürekli kontrol edil melidir. Burada da 
şunu da açıklamak gerekir ki, rekreasyon amacıyla orma
na girecek ailelerin o gUn için evden pişmiş olarak getire
cekleri yiyecekleri yemeleri en arzulanan husustur. 

5. Rekreasyon alanın ı terkederken eğer ateş yakılmışsa 

ateşin tamamen söndüğüne kanaat getirmek gerekir. Ateşi 
tamamen söndtirmede su ve topraktan yara rlan ılıı'. 

6. Sigarn içen şahı s ların özellik.le yangın tehli kesi olan 

alanlarda çok dikkatli olmaları , s igaraları nı yakmak için 
kullandık ları kibriti söndi.irdükten sonra yine kutusuna 
koymaları en uygun yöntemdir. 

Yangın aç ı sından ha lkı n ormandan yararlanmasında alı

nabilecek önlemlerin en önemlisi ormanı çeşitli şek illerde 

sınırl ı kapamad ı r. Yan ıc ı madden in fazla o lduğu ve dolay ı 
sıy le yangın olas ılığın ı n bulunduğu alanlara giden yollar 
kapılarl a veya yol Uzerine konan engellerle Him geçiş lere 
kapanabilir. Geniş alanl ar yangın o l asıl ığının fazla veya 
ekstrem olduğu zamanlarda özel işaretlerle veya bekçiler
le iyi kontrol al tına a lı nmalıdır. Özell ikle milli parklar ve 

bazı önemli rekreasyon 
alanları lıer türlü şahıs
lara ta tamen kapanabi
lir. Bu en zor uygulanan 
bir yöntemdir. Kapanan 
alanlarda sigara içme 
kesin olarak yasaklanır. 

Sigara içmeye ancak be
lirli alanl arda ömeğ in 

kamp a l anlarında izin 
verilir. Fakat bu husus 
kontrolu ve dolay ısıyla 

uygul<1nması oldukça 
güçtür. Burada halkım ı

zın konuya duyarlılı ğı 

büyük önem laşımakıa

dır. 

Omıan s ınırlı kapa
manın d iğer bir şek l i 
yang111 tehi ikesi olan 
alan lardaki rekreasyon 
ve kamp alan l a rının ka
patı l mas ıdır. Fakat bu 
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kapamanın da güçlüğü dikkate al ınarnk bu yöntem ancak 
bel irl i alanlarda veya periyotlarda uygulanabilir. Rekı"eas

yoıı ve kamp a lanlarında ç ıkan yangın ların büyük önemi 
dikkate alınarak bu alanlarda yangına karşı gerekli tüm ön
lemleri almak zorunludur. 

2.3 Halkın uyması gereken kurallar 
Ülkemizde yasal dtizenlenıelcrle onnan ların yangından 

korunmasında koruyucu, önleyici ve yangınların söndü
ri.ilmesi esnas ında ne gibi önlemlerin alınması gerektiğ i 

beli rtilm işti r. Anayasa ve yasalarda mevcut önlemlere uy
mayanlar gerek yürUrliikte olan 6831 sayı lı Orman Kamı

nu ve gerekse T.C.K hükümleri uyarınca ceza l andırı lacak

l arı hükme bağlanm ıştır. Ayrıca Anayasamız 169. madde 
ile orman yangınları konusunda özel bir önem vemıiş olup 
bu amaç la işlenen suçl arın genel ve özel af kapsamı d ı şın

da tutulmasını öngörmüşt ür. Mevcut yasal dUzeıJ lemeler 

omıanı yangı ndan korumak amacıy la vatnndaş111 doğal 



haklarından olan seyahat, konaklama, diled iği şekilde ateş 
yakma gibi bazı husus ları orman yararına kısı t lamıştır. Bu 
dunım sadece ülkemizde deği l omıan yangınlarından zarar 
gören tüm ülkelerde de aynı şekild_e uygu lanmaktadır. Hal
kımızın ormanda yaya veya çeşıtle araçlarla dolaşmak
maktadırlar. Ormanda dolaşan halkımızııı bazı kurallara 
uymaları sağlanmalıdu-. Bunların önemlileri şöyle s ırala-
nabilir. 

J.Orm~ttda dolaşırken ateş yakılmamaldır. Ateş yak-
mak zorwılıtluğu doğarsa gerekli tüm iinlemler almma

lulır. 
ı. Araç bozulduğımda, özellikle akşam üstü ısuınıaya 

çalışmak için ateş yakmamaya dikkat edilmelidir. Ateş 
yakılacaksa gerekli tedbirler almmalıdır. 

3. Lastiği patlamış aracuı lastiği11i değiştirdikten so11-
ra içilecek bir yorgunluk sigarasmm kibrit ve izmaritini 
ralıatlamı.ş bir insan tavrıyla fırlatıp atmarnalıdır. 

4.Araçtan lıerlıangi bir şekilde yola dökillecek yağ ve
ya benzinin iizeri kaim bir toprak tabakası ile örtiilmeli
dir. Orman içinde park edilen araçtan dökiile11 benzin. de 
aym şekilde örtülmelidir. 

Devletin ormanları yangından korumak için ahicağı ön
lemlerin başında zorunlu düzenleyici hükümler gelir. Bun
lar yukarıda da ifade edildiği gibi ateş kaynaklarım olanak 
ölçilsUnde ormandan uzak tutmak. ormanda ateşle dolaş
may ı yasaklamak, yangın olasılığının fazla olduğu alanlar
da ormana giriş ve çıkışları kısıtlamak veya kaldırmak, ç ı
kan yangınlarla savaş için gerekli koşulları sağlamak gibi 
hususları içerir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Ülkemiz Akdeniz i..klim kuşağında olup orman l arımızın 

büyük bir böli.imü yangın tehtidi altındadır. Kahramanma
raş'tan başlayıp Akdeniz, Ege ve Marmara sahilleri ile or-
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man bak ımından zengin Ki.iti.ihya, Denizli, Isparta ve Ma
nisa gibi iç bölgeler yangına en hassas bölgelerimizdir. 
Dikkat edifüse bu bölgeler ülkemizin en sıcak ve yazları 
en kurak yöreler.idir. İç turizm sebebiyle artan araç ve in
san yoğunluğu da bu yörelerde ormanı tuıuştuıma olayını 

arttmnaktadır. 

Ülkemizde özellikle dikkatsizlik, ihma l ve kasıt nede
niyle meydana gelen yangınlara engel olmak için orman
l arımız sürekli kontrol altında bulundurulmalıdır. Bu ko
nuda var olan yasaları da en iyi şekilde uygulamak gerekir. 

Orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edebilmek 
için gerek yangın çıkmadan önce hal kın eğitimi, bilinçlen
dirilmesi, uyarılması gerekse yangın öncesi ve yangın es
nasında ihtiyaç duyulan her türlü idare ve fiziki tedbirlerin 
alınmas ı ve hazırlık lı olunması gereki r. 
Yangın olasılığının azaltı lmas ı amacıyla özell ikle yangı

na hassas bölgelerimizde yöredeki potansiyele göre yeni 
piknik alan ları düzen lenmeli. mevcutları ı s l ah edilerek or
man yangınlarına karşı uyarıc ı levhalar asılmalıd ı r. Halkın 

piknik yaptığı zamanlarda gezici ekipler aracılığı ile ge
rekli uyarılar yapılmalıd ı r. 

Orman yangınlarının önlenmesinde halkın eğ itimi bll· 
yUk önem taşunaktadır. Bu nedenle halkın bilinçlendiril
mesine yönel ik eğitim, tanıtım ve propaganda faaliyetleri
ne hız verilmelidir. Bu bakımdan basın , gönüllü kuru luşlar 

ve sivil toplum örgütleriyle ilişki ler en üst düzeyde tutul
malı , yapılan etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır. 

Yapılacak her türlü bilinçlendirme çalışmalarına rağmen 

i.ilkemizin Akdeniz, Ege ve Mmrnara Bölgeleri başta ol
mak üzere bi.lyük bir bölüıni.lnde yaz aylarında orman yan
gınları meydana gelecektir. Önemli olan husus yangınlara 
kar~ ı gerekli önlemleri almak ve hazırlıkl ı olmaktır. 

Batı A na<lolll O rıııaııla rmııı Yaııg ıııla.ra karşı K orıı 11-
ma s ı, A lıııması Gereken Ôıı leıııler ve Tek lifler. Proje 
K.T.0. Orm a11 Fak. Trabzoıı. 

ANON. 1988. 1988 Yılı Orıııaır Yangınları ile Miicatle
le A na Plaııı Uygıılamaları. 

T.C.Orıııa ıı. JJaktııılığı Ormaıı Ge ııe l MiidilrlliHil, 
Aııkara. 

UNUrMAYIN ı 
•• • 

TURKIYE'nin 
HER YERİNDE 

İTFAİrE'nin TELEFONU 
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OO(Q)IIJ)IBIBN Y~cGJJIW illHIIB3ü 
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AJLCGJ~ §Il§ilIBOOILIEIBJl ilın~(Q)JLCO)J]Il§Il 

1980'li vıllardall so1ıraki son 01ı 
yıllık peryot içindeJ, yaJJ,gm ilıbar ve 
al ılama sistemleri birçok tleğişiklik
lere uğradı. Bu de 'fişiklikler lllikrop_: 
rosesörteknolo 'isi11Jleki geli ·melerin 
atı[ill! ilıbar ve {!]ı:ılama sistemleri-

11e uygula11ması ile ortaya çıktı. Bu 
makale de modem sistemleri ve bun
larda kıt/lamları ii.riin konıbinas on
larım iç erm~t!_dir. 

YANGIN iHBAR VE 
ALGILAMA SİSTEM 
TİPLERİ 

Konvansiyonel İki Kademeli 
Sistemler 

B 
u sistemler çok basit olma
larına rağmen küçük, tahli
yesi ve yangın a lg ılamas ı-

nın kolay olduğu binalarn ekonomik 
çözümler sağladığı için dünyadaki po
ptileritesini hala korumaktadır. Her 
böliimdeki dedektörler için ayn bir 
hatta ihtiyaç duyulur. Alaım kornaları 

hattı da aynı şekilde bir ağ gibi binay ı 

sarar veya binanın her bölümü için 
ayn bir hat tesis edilir. Genellikle bi
nanın tahliyesinde ayrı devreler kulla
nılmasına rağmen kullarulan kablola
ma sistemine bağlı olarak alarm kor
naları binanın tamanına ihbar verebi
lirler. 

İki Kademeli Adresli Sistem 
Bu sistem konvansiyonel iki kade

meli sisteme benzemesine rağmen 

kablolama sistemi daha esnek ve bir 
alarm halinde dedektörlerin tek tek ta
nınabilme özelliğinin olmasıdır. Bu 
sistemde dedektör devrelerinde spur 
veya loop kablolama sistemi kullan ı

lır, alarm devreleri ise iki kademeli 

konvansiyonel sistemle aynıdır. Bu 
sistemin en önemli avantajı , dedektö
rün kontrnl ve gösterge panelinde ta
nınması dolayısıyla alarmın binanın 

hangi bölgesinden geldiğinin tespit 
edilebilir olmasıdır. Bu sistemin en 
önemli özelliği ise dcdektörle kontrol 
paneli arasında adrns bilgisinin sürek
li olarak iletilmesi ve kontrol paneli 
üzerinde dedektörUn bulunduğu böl
genin çok basit bir şekilde belirlenmiş 

olmasıdu·. Bazı sistemJerde ise adres
lerin bir şekil üzerinde göstel'ilmesi 
gerckcbllir. 

Bu sistemin herhangi bir tipinde 
loop tipi kablolama kullanı lı rsa, kısa 

devre sonucu dedektörlerin zarar gör
mesini engellemek .için kısa devre 
izolasyon elemanl arı kullanılabilir. 
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Analog Adreslenebilir Sistemler 
Farklı anlamlara gelebilecek olan 

analog sistem tanımı temel itibariyle 
yangını algılayacak olan sensörlerin 
bilgiyi analog olarak iletmeleridir. 
Analog adreslenebilir terimi normal 
olarak yangın sensörUnden bilginin 
analog olarak işlenecek olduğu kont
rol paneline ileti lmesi ve burada "yan
gın var, yangın yok, hata" olduğuna 
karar verilmesidir. Bu sebeple dedek
törlerin bakımı esnasında konvansiyo
nel ve adreslenebilir iki kademeli sis
teme nazamn daha avantajlıdırlar. 

Advanced (Gelişmiş) Sistemler 
Advanccd ibaresinin genci anlam ı 

sistemin yangm dedektörlerinin yan ı

sıra alarm kornaları ve binadaki diğer · 

sistemlere ait birçok harici i şl emi bir 
anda yapabilme kabiliyetidir. Bu sis-

.. • i • 
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temler bir veya birkaç dedektörUn al
gıladığı yangının karakteristiğine 

bağlı olarak binada geliştirilecek tah
liye stratejisini belirlemektedb:. 

Bu sistem sahada kullan ıl acak 
konfigürasyona bağlı olarak konvansi
yonel ve adreslenebilir iki kademeli 
sis teme nazaran daha avantajhdır. 

Montaj aşamasında sistemin istenen 
işleri yapıp yapmadığmm belirlenmesi 
çok ciddi bir şekilde test edilmelidi r. 

Sistemin Yapısı 

Sistemin yapısı temel olarak kab
lo lama şekline bağlıdır. Yeni bilgi ile
ti şim teknikleri ile birlikte sistemin 
herhangi bir noktasından gelip sistem
de tanımlanan bilgi daha ku llanışlı ha
le geldiği için kablolama işlemi daha 
az önemli hale gelmeye başlamıştır. 

Bu makalede bu iki konu i ş lenecekti r. 

Merkezi Kontrol Gösterge ve 
İşlem 
Bu dilzenlemede dedektörler ve 

a larm kornaları sisteme ait bilgilerin 
işlendiği merkezi bir kontrol ve gös
terge pane line bağlanmıştLr. Alarm 
verilmesine ilişkin kararlar, sistem 
performansının izlenmesi ve gösteril
mesi ve sistemdeki hataların tespit 
edilmesi bu panelce gerçekleştirilir. 

Panelde sistemin manuel olarak kont
rol edilmesi de mümkiindiir, ancak 
panelin arızalanması durumunda sis
tem tamamen iflas eder. Bu sebeple 
European Norm, Pr EN54 Part 2'de 
biı· panele çok fazla sayıda dedektö
rUn bağlanmas ı yasaklanmıştır. 

Bu sistem, yangın alarm sistemle
rinin kullanılmaya başlandığı ilk gün
den beri uygulanmaktadır ve dünyada 
hala yaygındır. 

Network Sistemi 
Network sistemleri dedektörlerin ve 

alarm komalarının bir panele bağlan

masının pratik ve tavsiye edil ir olmadı

ğı çok büyük tesisatlarda kullanılır. 
Network sistemi bina veya bina 

gruplarında geniş alanlara serpiştiril
miş bulunan kendi dedektör ve altU'm 
kornaları olan bir sisteme bağlı panel
lerden ol uşur. Her panel bağıms ız ola-

rak çalışır ve birbirle rine veya bir 
master panele bilgi ile tirler. 

Master panel olan sistemlerde, 
master panel bil' yangın sinyali alındı
ğmda sinyalin hangi bölge panelinden 
geldiğini göstermeli ve ayn1 zamanda 
itfaiyeye de sinyal göndermelid ir. 

Network sistemi genel kontrol sis
teminin ve göstergelerin görevlerinin 
?ir kısımını da yerine getirebilir. An
cak bu alarm elemanlarının açık veya 
kapalı konumlara anahtarlanmasını s ı
n ı rlayabilir ve yerel panelle r veya bu 
panellere bağlı dedektörler arasmdaki 
istifhamı arttırabilir. 
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Network sistemi ile ilgili önemli 
bir konu da kablo eklerinin tam olma
sının önemjdir. Şebeke bağlantıların

dan birinin tam olmaması sistemde 
bilgi akışını engeller ve sistemin gü
venilirliği kabu l edilebilir smufann 
altına düşer. Bu problemin üstesinden 
gelmek için kullan ılan uygulamalar
dan biri de çapraz bilgi iletişim hatla
n n ın oluşturulmasıdır. Böylece şebe
kenin bir bölümünde meydana gelen 
bir hata dolayısıyla sistem genel ola
rak etkilenmez veya çok az etkilenir. 



Dağıtılmış Proses 
Dilşük geri lim ve data proses 

elektroniğindeki gelişme ve düşük fi
yat, dağıtılmış proses fikrinin bir sis
tem haline gelmesini sağlamışur. Bu 
sistem popüleritesini artırmaya devam 
etmekte ve şu anda kullanılan sistem
lerdeki prosesleri gerçekleştiımek için 
bulunan birçok elemanın işlerinin bir 
noktadan yapılmasını sağlamaktadır. 

Son zamanlarda yangın algılama 

dedekLörlerinde işlemleriJl tamamının 
panelde yapılmasındansa kendi bün
yelerinde tamamlanması çok daha 
fazla ağırlık kazanmaya başladı. Bu 
sistem içerisindeki data akışının azal
masına böylece de büyük ve htzlı ge
li şen yangınlarda sistemin verimliliği

nin artmasına sebep olmaktadıJ. 

Kablosuz Sistemler 
Kablosuz sistemlerde dedektörle

rin panellere bağlanmasında ya çok 
az, ya da hiç kablo kullanılmaz. Bu 
tür sistemler tarihi binalar gibi estetik 
göıiinüşün son derece öneml i olduğu 
binalarla kablo döşemenin çok zor ol
duğu kullanıma açık binalarda çok 
faydctlı bir uygulamadır. 

Kablosuz sistemde panelle s ınırlı 

bir iletişimi olan iki kademeli dedek
törJer kullanılır. Bu dedektörler kablo
suz sistemlerde çok önemli olan pilin 
ömrünü artırır. Alarm komaları kont
rol paneline kablo ile bağl ı olabilirler 
veya binaya ait tesisattan şarj edilebi
lir şekilde akti lti olabilirler. Eğer akü
lerin şaıj edilmeleri mümkün değilse 

alarm durumuna bağlı olarak pillerin 
belirli peryotlarla değiştiri lmeleri ge
rekir. 

Kablosuz sistem teknolojisi hızlı 

bir şekj lde yaygınlaşmakta olup özel
likle askeri uygulamalar için geliştiri 

len sistemler kullanılmaya başlanmış

tu. İletişim için multiple frekansının 
kullanılması buna çok güzel bir örnek 
teşkil eder. Bu bina dahilindekj çapraz 
i l etişim sisteminden kaynaklanan 
problemleri mmimize eder. Önümüz
deki on y ıl içerisinde kablosuz sistem
de önemli gelişmeler olacağı muhak-

kaktır. Bu ayn ı zamanda kablolu siste
min pazar payını da dUşürür. 

Ficld Bus Sistemi 
Bina yönetimindeki yeni anlayış 

" field bus"ların binanın belli bir böl
gesinde bulunan ve binanın yöneti
minde kullanılan sensörlcrin, kontro
lörlerin ve aktivatörlerin birbi rlerine 
bağlanmasıd ı r. Teknolojik açıdan 

yangın algılama sistemlerinde field 
bus sisteminin kullanı lması mümkün 
olmasına rağmen şu anda sistemdeki 
hata oranı sebebiyle tam olarak kulla
nılamamaktadır. 

Ôıclliklc Avrupa ve Amerika 'da 
bu konu üzerindeki tartışmalar yoğun

laşmıştır ve bu problemin çözillilp sis
temin yangın algılama sisteminde kul
lan ı lmaya başlanması çok yakında 
gerçekleşecektir. 

Yangın Algılama 

Kullanı labilecek yangın algılama 

dedektörlerine ilişkin ciltlerce yazı 

yazılmı ştır. Bu bilgileri burada tekrar
lamanın çok fazla önemi olmamakla 
beraber bazı modem cihazların temel 
çalışma prensiplerinden söz etmek 
faydalı olur. 

Yangın algılama, genellikle iki 
farklı tipte cihaı.la sağlan ır. Bunlctrdan 
birisi noktasal yangın algılama dedek-
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ıöri.idür ve algılamanın gerçekleşmesi 
için yanma ürünlerinin konveksiyonla 
dedekıöre ulaşmaları gerekjr. Diğeri 
ise volümetrik dedektörlerdir, bu tip 
alev ve optik duman dedektörler ise 
bell i bir hacim içmde yanma üri.inJeri
nin belirlenen seviyenin üstüne çık· 
ması prensibine göre çalışırlar. 

Algılama teknolojisindeki yeni ci
hazların değerlendirilmes i aşağıda 

takdim edilmiştir. 

Aspirating Yangın Dcdektör ü 
Bu tip dedektörler merkezi bir 

pompa ünitcs.i ve analiz sistemine 
bağlı tüpler içerisine yarıma Urilnleri
nin alınmas ı ile çalışu. Bu dedektörle
rin noktasal tip dedektörlere nazaran 
duyarltltkJarı daha yüksektir. Tüplerin 
tesis edilmesi konvansiyonel noktasal 
tip dedektörlerin tesisine nazaran da
ha kolaydu. 

Bunlar bilgisayar gibi çok değerli 
elektronik cihazların bulunduğu bö
IOmJer ile estetiğin ön planda olduğu 
tarihi binalara kadar bll-çok alanda uy
gulanabilirler. Bu sistemde yangın al
g ılama elemanı olarak kullanı labile

cek birçok teknolojik ürün mevcuttur 
ve yanan maddenin cinsine bağ lı ola
rak en duyarlı olanı tercih edilmelidir. 



Lineer Dedektörler 
Lineer Dedektörler çok yeni ürün

ler olmamalarına rağmen, üzerlerine 
yeni tek:noloj.iler uygulanm ı ştır. En 
büyük avantajları çok uzun mesafeler
den algılama yapabilmeleridir ve 
özellik.le güç kablolarındaki ısı yük
selmeleri ni tespit etmekte faydalıdır. 

Bazı lineer dedektörler uzun bir kablo 
üzerinde ısınmanın hangi noktada ol
duğunu bile belirleyebilirler ve bu tip 
dedektörler çok uzun mesafeleri kap
sayabil iri er. 

Lineer dedektörler ısı dedektörle
ridir ve algılamada. elektrik kablosu
mın izolasyonunun erimesiyle oluşan 

kısa devreden fiberoptik kablolara ka
dar, birçok farklı teknolojiler kullanı

lır. Yanmadan ol uşan gaz ürünlerini 
de algılama özelliğine sahip li-

YANGIN ALARM 
ELEMANLARI 
Yaygın olarak kullanılan iki tip 

yangın alarm e l.emanı mevcuttur. 
Bunlar sesli ve görüntüHi alarm veren 
cihazlardır. Bununla beraber sağır in
sanların yangını algılamalartnJ sağla

yan titreşiml i alann cihazları gibi 
farklı alarm elemanları da mevcuttur. 

Gör üntülü Alarm 
Görüntülü alarm cihazları, gi.lri.ll

tUnUn aşırı fazla olduğu veya insanla
rın binay ı taJıl iye etmelerini sağlaya

cak ilave bilgi gereken durumlarda 
sesli vb. alarm cihazıyla birlikte kul
l anılu-. Buna örnek olarak ı şı.klı yön 
levhalanıu verebiliriz. 

malan için çağrı veya yangından daha 
az etkilenen böli.imlerdekilerin de 
alarm haline geçmelerini sağlayacak 

mesajlardan oluşur. Bu tip cihazlar 
kull anılırken son derece dikkatli olun
malıdır ki cihazlardan yayınlanan me
sajlar arasında farklılıklar oluşmasın 

ve problem çıkmasın . 

Acil Anonslu Alarm Sistemleri 
Büyük ve kompleks sistemler de 

son zamanlarda düzenli olarak bi.lyiik 
bi ııalarda uygulanmaya başlayan sesli 
alarm sistemine ihtiyaç duyarlar. Bu 
sistemde amplifikatörler binanın deği

şik bölgelerine o bölgeye uygun me
saj ları hoparlörler vasıtasıyla iletirler. 

Bu sistem, binanın özel bölümle
rinde bulunan insanlara özel mesajla
rın iletilebilmesi veya olaya müdahale 

eden itfaiyeciler tarafından 

il iiyiik ve kompleks sistemler de son za-

11w11larda diize11/i olarak biiyiik binalarda 11yg11la11maya 

başlayan sesli alarm si.ıllemi11e ihtiyaç duyarlar. il 11 sistemde 

amplifilwlifrler bi11a11111 değişik biHgeleriue o b;;fgeye uy

neer dedektörlerin gelişti- ku llanılabilmesi dola
yısıyla daha önceri lmesi .ile ilgili çalış

malar hala devam 
etmektedir. 

Multi-Sensor 
Dedektörler 

den programJan
mış mesaj ları 

yayınlayan 

milsLakil cihaz-

"Multi sensör" kav
gun mest{jlart l10parliirler 11asıımnyla iletirleı: lardan daha esnek 

ve etkilidirler. Bu tür 
ram ı çok yeni bir kavram de-
ğildir ve bu dedektörler bir veya bir
kaç ısı ve duman dedektöründen gelen 
bilgileri değerlendirerek yangın olma
dığına karar verir ve böylece hatalı 

alarm ihtimali asgariye indirilmiş 
olur. Buna bir örnek olarak aşırı dere
cede duman üreten işlemJerin yapıldı

ğı ortamlarda duman ve ısı dedektörü 
kombinasyonunu verebiliriz. Başka 
bir örnek de optik ve iyonizasyon tipi 
duman dedektörleri kombinasyonu
dur. Bu kombinasyonda sistemin du
yarlılığı arttığı halde hatalı alarm ihti
mali azalmaktadır. 

Çok Kriterli Dedektörler 
Bu dedektörler farklı kriterlere ba

karak karar verme özell iğine sahiptir
ler. Bu dedektörler multi sensör de
dektörlerle kombine edilerek sistemin 
duyarlılığı arttırılıp hata ihtimali iyice 
azaltılabilir. 

Sesli Alarrn 
Sesli alarm cihazı basit bir zil ve

ya sirenden elektronik sirenlere veya 
acil anons sistemine kadar birçok şe~ 
kilde olabilir. Daha önce hakkında 

çokça bilgi yazı lmış olan basit zil ve 
sirenlerden bu yazıda bahsedilm.eye
cektir. 

Sesli Mesaj Elemanları 

Acil anons sistemi binada bulu
nanları yangının durumu hak.kında 

bilgilendirmek, tehlikeden koruma ve 
binayı tahliyelerine yard ımcı olmak 
için kullanılan en etkili yöntemdir. İki 
tip anons sistemi vardır, birincisi müs
.takil elemanlardan oluşan ve yangın ın 

bulunduğu bölgeye göre daha önce
den yUklenilmiş mesajı yayınlayan 
sistemdir. Genellikle bu mesajlar bi
nada bulunan insanların binayı boşalt-
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sistemler izleme elcma:nl arı 

ve yaygın olarak ku llanı lan yangın 

ihbar ve algılama sistemlerine ait bir
çok özelligi de bünyelerinde bulundu
rurlar. 
. Sesli alann sistemleri hızlı bir şe
kilde gelişmeye devam etmektedir ve 
çıkış cihazlarının yerlerini hoparlör
ler, amplifikatörler almaktadır ve bun
larda da sistemin verim li liğini ruttır

mak için mikroprosesör teknolojileri 
kullanılmaya başlanmıştır. Solid state 
mcmory cihazları özel bölgelere ait 
özel mesajların kaydedilmesinde kul
lanılm ::ıktadrr. Uygun teknolojilerin 
kullan ı lmasıyl a sesli alarm sistemleri 
diğer yangın alarm sistemleri kadar 
faydalı olabilir. 

Kontrol ve Gösterge Paneli 
Bu makalede, yangın alarm ve al

gılama sisteminin beyni olan kontrol 
ve gösterge paneli çok önemli bir yer 
almaktadır. Her sistem konu·oı, gös-



terge ve bilgi iş l emini gerçekleştiren 

ve bazen de siscein için gerekli gUcU 
sağ layan bir kontro l ünitesine bağlı 

olarak dizayn edilmektedir ve son yıl 

larda bu ünite bu i ş lem lerin yerine ge
tirilmesi için şaıt olmaya başlamıştır. 

işlemci yangın halinde, hangi 
alarm c ihazl arının çalıştırılması ve 
sisteme ait çıkış lardan hangilerinin 
aktif hale getirilmesi gerektiğine karar 
vermelidir. Şu anda yangın kararı bu 
iş lemci tarafından verilmektedir, an
cak alann cihazlan hala panel içinde
ki konvansiyonel elemanlarca çalıştı 

rılmaktadır. Manuel müdahale gerek
tiren yangın ihbar ve algıl ama siste
minin etkin bir şeki lde işleti lmesi için 
kontrol şarttır ve binanın sistemin 
kontrol edeceğ i yangın bölümlerine 
ayrılmas ı yaygın olarak uygulanmak
tadır. Bu kontrol işl emi ya bir master 
kontrolörce gerçek leştiri lir veya bina· 
nın belli noktalarına yerleştirilen bir
kaç tane müstakil kontrolörce belirli 
peryotlarla master kontrolöre bilgi ile
ti lir. 

Yangın ihbar ve algılama sistemi 
ile ilgili bilgi için bilinen ve Lamamen 
korunmuş birçok nokradan kontrol 
yapılmas ı gerek ir. Yangının çıkış nok
tasını daha kesin bi r şekilde belirten 
adreslenebilir sistemler de binanın ta
mamının görsel olarnk izlenmesinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Görsel Ekran Ünitesi 
Şu anda bUyük yangın ihbar ve al

gı lama sistemlerinde görsel ekran ola
rak ya PC (Persona1 Computer) ya da 
dij ital veya aııa log paneller yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Ku ilan ılabi
lecek hale gcıirilccek bilginin kalitesi 
bilgi teknolojisi ve yazı lım program· 
!arınca belirlenir ve bu da insanla ma
kinenin tam bir uyum içinde çalışma
sını sağlar. Bununla beraber görsel 
gösterge sisteminin işlerliği sistemle 
ilişkilendirilmiş olan bilgisayar ve di
ğer düzenlemelere bağlıdır ve çoğun
lukla ana gösterge üni tesinin arızalan
ması durumunda ku ll anılacak paralel 
gösterge ünitesine gereksinim duyu
lur. 

Sisteme Ait Diğer· Elemanlar 
Burada bahsed ilen elemanlara ila

ve olarak kompleks binaları ve içinde
kileri korumak üzere dizayn edi lmiş 
sistemlerin veriml iliğini arttırmak için 
bir çok başka elemanlar da vardır. 

Bunlara öınek olarak paralel paneli 
verebiliriz. Güç kaynağ ı gibi diğer 

sisı.em elemanların bütün sistemlerde 
kullanılması kaçını lmazdı r. 

Sistemin yap ısı ve çalı şması üze
rinde çok küçük bir etkiye sahip ol
dukları ve bu yazıda bahsi geçen ele
man !ara teknolojik açıdan çok büyük 

Saygı larınuzla 
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benzerlikleri olduğu için bu yazıda 
bunlardan bah edilmemişt i r. 

Sistem ve Ür ün Standartları 
Yangın ihbar ve algılama sistemi 

elemanlarına ve dizaynına ili şkin 

standartların ge liştirilmes i bütün dün
yada devam etmektedir. 

En hızlı geli şme Avrupa Birliğinin 
Standart ların ın o l uşturulmasındaki 
politik sebeplerden dolayı Avrupa'da 
gerçekleşmiş ti r. TSO (lnvenrional 
Standart Organization) standartlarının 
oluşturulması esna ında bu standartlar 
kullanılm ış ve gelişti rilmişti r. 

Standttrt oluşturulması çalışmal a

rında bulunan mühendisler eğer hızlı 

bir şekilde yenileme iş lemini gerçek
leştirmezlerse bu standartların yeni 
teknolojilerin ve sistem yapı l arının 

gelişmesi üzerinde engelleyici bir et
kiye sahip olacakları aşikardır. 

Yazar Hakkında 
John LEITS; CEng. MIEE son yıllara 

kadar Gent Limited'in Teknik Müdürü 
olarak çalıştı. Şu anda BFPSA ve 
BSl'da Yangın İhbar ve Algılamo Sis
temleri hakkında uzman olarak çalış
maktadır. Aynı zamondo UK CEN 
TC72 WG9'da yangın ihbor ve of· 
gıloma sistem standartları geliştirilmesi 
konusunda uzman olarak çalışmak· 
tadır. 



1 
997 yılında Dilnya'da yaşa

nan doğal afetlerin neden ol
duğu ekonomik kayıp 30 

milyar dolar mertebesinde; bunun 14 
milyar dolarlık: kısmı su baskınların

dan, 1 J mjlyar dolarlık bölümü ise fır
tınalardan dolayı olmuş. l 992' de , 
ekonomik kaybı 30 milyar dolar olan 
Andrew Kasırgasından öti.lrll sigorta 
ş irketleıinin öded i ği tazminat 17 
milyar dolar. En bi.iyük ekonomik ka
yıp 1995 .kışındaki Kobe ( Japonya) 
depremiyle meydana gelmiş: 100 mil
yar dolar. istanbul Kağıthanc'de sı
nai, ticari tesislerin su baskınından 
mahsur kalan personelinin komando 
botlarıyla kurtarılmasını ibretle izle
miştik; Mayıs ayında, Bartın yöresi
nin sel felaketi zehirli yosun gibi 
gündemi kapladı. Konuşulan zarar 
380 trilyon TL idi. Mevcut 60 si
gorta ş irketi, J 2 000 sigorta acenta
sıyla zararın kolayca telafi ed ileceği 

sanılıyordu . Ortal ık durulduğunda 

beliren manzara farklı : hasann sa
dece yüzde biri sigorta poliçele riyle 
korunmaya al ınm ı ş; gerisi, Devlet 
olanaklarıyla çözümlenecekti. 

Sel riski bilinmiyor muydu ? 
Risk ve risk yönetimi konusuna 

değinmekte yarar var. Olumsuz so
nuçlarından dolay ı oluşması arzu 
edilmeyen, önlenmesi gereken tehli
keye risk denir. 

Risk, ölçUlebiJir tehlikedir. Ris
kin oluşma ihtimali de, zararın muh
temel şiddeti de hesaplanabilir. 

Bir riskin değerlendiri lmesi , ra
kamlara dökülmesi, ölçülmesi, mil<
tarının belirlenmesi için be lirli bir sü
re içindeki frekansının ( F) ve şid
detinjn (Ş) ortaya çıkması gerekir. 
Buradan, R = F x Ş 

denklemi kurulabil ir. Bir riski 
veya risk a ilesini nesnel olarak değer
lendirebilmek için geçmişe dönük he
saplamadan hareket eden aktüeryaJ 
yöntem veya geleceğe hedeflenmiş 

ihtimal iyatç ı yöntem uygulanmakta
dır. 

Risk yöneticilerinin i ş i bir tesisin, 
firmanın , kurumun v.s. riskJeriru be
lirlemek, risklerin ortadan nas ı l kald ı

rılacağına dair fikir üretip, çare bul
maktıı'. Bazı kurumların kendi bünye
lerinde risk yöneticisi vardır; birçok 
firma da bu hizmeti bünyesi dışında
ki profesyonel kuruluşlardan alı r. 

Risklerin nedenleri Uç ana başlık 

altında incelenebilir : doğa etkisiyle 
oluşanl ar, insanlar nedeniyle oluşan

lar, teknik sebeplerden meydana ge
lenler. Kuruluşların karşı laşağı riskler 
çok değişiktir : yangın; iş kazası ; 
deprem, fırtına, seylap, yanardağ pat
laması gibi doğal afetler; ulaşım ka
zaları , suç , ürün ku uru, mesleki 

hata, v.s. Doğanın etk isiyle, yani dep
rem, fı rtına, sel, dolu, yıldırım v.s. ne
deniyle meydana gelen riskle rin çapı 
giderek büyümektedir. Ülkemiz bazı 
doğal afe tlerden ıraktır; örneğin , Tsu
nami veya kasırga tehlikesi yoktur. 

Risk yönetimi yirminci ası rda 

oluşmuş, teknolojinin ve demokrasi
nin gelişmesiyle artan riskleri karş ı 

lamak Uzere yapılanmış bir yeni kav
ram olabilir; ancak, tesislerin, sivil 
yerleşimlerin muhtemel risklere karş ı , 

tarih boyunca, nasıl donatıld ıklarını 

gördüğümüzde, risklere karşı öteden 
beri alınan önlemleri hayranlıkla izle
riz. Kaç tane Mimar Sinan yapısımn 

depremden y ı.kıldığma, sel sularının 
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a l tında kaldığına şahit oldunuz ; kaçı
nın çatısı fırtınadan uçmuştur ? 

Dere yatağına sanayi tesisi yapıl

mas ı düşünülüyorsa, firma bünyesin
den veya hariçten risk yönetimi uzma
nına dan ışacak olsalar, ya baştan ora
da inşaata girişmezler, ya da bütün ay
rıntılar bu risk gözönüne ah narak ya
pıl tr. Taşma riski o lan tarafa hidros
tatik yüklere dayanamayacak bir du
var inşa ederseniz: duvar yıkılu', su 
içinde kalınır ; kanalizasyon bağlan

tısı dereye verilirse, taşına sırasında, 

ters tepmeyle güzelim tesisler nahoş 
bulamaçla tepeleme yıkanı r. İlk yatı
rım sırasında bazı giderler fazla gö
zükse bile; risk gerçcklcş tiğindek i 

muhtemel zararın boyutu hakkında 
fikri olan yatırımcı lar olaya daha so
ğukkanlı , daha uzun soluklu bakabi l
mektedir. 

Risk sebeplerinden birini: 11 in
sanlar nedeniyle oluşanlar 11 d iye ayır

d ık. Satıp kar etmeyi düşündüğünüz 
mal hırsızlık nedeniyle buharlaşır; 
kölU niyetli kişilerin kasıtlı davranış

ları maddi, manevi zararlar verebilir ... 
Alınabilecek fiziki önlemler var; 
ama, en gelişmiş donanımlar yerleşti

rilirse bile; bakarsını z, beyhude ! 
Bankaya yanrsın diye emanet edilen 
para dolu çantayı - tebdili mekan -
Avustralya'ya götüren elemanın y~mı

tacağı emniyeti suistimal o layına fir
ma ne kadar hazırlıklıdır ? 

Risk nedenlerinin biri de teknik 
sebeplerden oluşanlard ır. Makina kı
rılmaları, bilgisayarların bozulmas ı , 

aşı rı ısınmayla başlayan yangınlardır. 

Esasına bakılırsa, teknik sebeplerle 
veya insan nedeniyle oluşan risklerin 
kesiştigi çok nokta vard ır. Belli risk
lerin önüne tamamen geçebilmek 
mürrıkUndUr; bazı risklerin taşınması, 
oluşabi lecek zararın minikliğinden 

dolayı sorun yaratmaz; bazı r isklerle 
yaşanmak zorun lu~u vardır, ancak ge
rekli önlemlerin alınması şarttır; ba-



zı riskler firmanın yaşamını tehdit et
tiğinden ancak sigortalanarak ortadan 
kaldırılabilir. 

Riskin türüne göre, oluş frekans ı 

nı hesaplamak ustalık , bi lgi, sağdu
yu, bir miktar da talih gerektirir. Emi
nönü meydanına helikopter dtişme 
riski nedir? Zararın çapt ne olur ? Bu 
tür olay ların yaşanmas ı bir yerde tesa
düfe bağlı olduğundan, nasıl önlem 
alınacak ? Kazanın kötü sonuçlarını 

engellemek mümkün : her şeyi yer al
tına yapar, köstebek gibi yaşarsınız l 

Risk yönetimi konusuyla profes
yonelce uğrnşanlara risk yöneticisi 
denir. Risk yöneticisi, kuruluş ların , 

tesislerin, şirketlerin, risklerini ince
ler; risk olup olmadığına bakar. Risk 
yok ise, sonın da yoktur. Risk varsa, 
bunların değerlendirilmes i , bu riskl er
le nas ti uğraşılacağının planının yapıl

ması gerekir. Riskler yok edilebiliyor 
veya yok denecek kadar aza indirgc
niyorsa kuruluş riski kolayca yükle
nebilir. Şayet riskler ortadan kalkma
d ıysa, ne kadarının firmanın üzeı:inde 
taşınmas ı , ne kadarımn paylaşımla 

aza indirgenmesi gerektiğini belirle
mek için program yapmak risk yöne
ticisinin işidir. Cirosu 100 milyon 
dolar mertebesini aşan fimıalarda risk 
yönetic isi bulunmasında fayda vardır. 

Risk yöneticisinde anman vasıflar : 
idareci, genel kültürü geniş, ileti şimi 

kuvvetli, saha adamı, düş gücügeliş

miş olmasıdır. Hukuki ve teknik 
konulardaki bilgisi ortalama vatanda
şa göre fazla olmalı, fabrikalara, şan
tiyelere, risk olabilecek yerlere gidip, 
iletişim kurarak etkili olmalıdır ( saha 
adam1), etkisizliği ortaya çıkan sorun 
ve yöntemleri sürekU sorgulayıp, uy
gun alternatifler üretebilmelidir. 

Risk yöneticisi, kararını doğru 

vermek için uzmanlardan yardım al 
mak durumundadır. Kaç firman ın 

r isk yöneticisi, tesis kurulmadan ön
ce, bina tasarlanırken, itfaiyeye danış
mak li.Jzumunu duymaktad ı r. Gitgide 
artan sorunlar karşısında, firmaların, 

kurumların dehşetli sıkıntıl ara düş-

memeleri iç in yukarıda bahsedilen ni
te li klere yakın risk yöneticilerine ge
reksinim vardır. 

Risk oluşmadan önce, meydana 
geliş sıklığını azaltmak için önlemler 
alınır; risk yönetiminin çok önemli 
evresi , en fazla bilgi, deney gerekti
ren kısmı herhalde budur. füsk oluş
tuğu zaman kayıpların en azda tutula
bilmesi için, riskin şiddetin in azaltıl
ması çalışmaları bir sonraki evredir. 
Risk gerçekleşir, sürer; ardından, fir
maların, en iyi koşullarda yeniden ya
şama geri dönmeleri sağlanmal ıdır. 

Riskin oluşmasından önceki, oluş
tuğu sıradaki ve sonras ındaki risk 
kontrol mekanizmaları insani, maddi, 
organizasyonel, pedagojik, finansal 
yollarla o labilmektedir. Bu unsurlar
dan birinin bile eksikliği riskin kont
rol altın.da tutulmasını engelleyebilir. 
Risk kontrolu için gerekli ana unsu1· 
insandır; insan olmadan önlemek de, 
korumak da kolay değildir. Güvenlik 
uzman larınm varlığı orunların kolay 
çözülmesine yardımcı olur. Ancak, 
önemli olan kurumların içindeki bii
tUn kademe ve görevlerdeki persone
lin hasa rı gözlemleme, araştırma ve 
mücadele yöntemlerini gel i ştirme ko
nusunda ortak çalışma yapması, yani 
sinerji yaratılmasıdır. Risk kontro
lunde önemli bir husus da yanlış 

yön lendirilmiş veya beklenmedik bir 
enerjinin açığa çıkmasına meydan 
vermemektir. Kuruluş lar, hem kendi 
çalışanlarının, hem ticari ilişki iç inde 
olduktan kişilerin, hem de Uçüncü şa
hısların risklerini hesaba karmak zo
rundadır. Bunu sağlamak için bazı 

organizasyonel yöntemlerin işlerliği 

olmalıd ır. İnsani ve maddi olanaklar 
bir araya getirildikten, eksiksiz bir or
ganizasyon sağlandtktan sonra, insan
ların uygulanan programların gerekli
liğ ine inandırılması , hassasiyet ka
zanmalarının teşviki amacıyl a, tepe
lerden başlayı p hiyerarşik tarzda en 
aşağıya kadar inen bir eğitim sili'eci
nin devreye sokulması gerekir. Biitün 
bu sayıl anların gerçekleşebilmesi için 
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de kuruluşların bahsedilen konulara 
finans kaynağı ayırması gerekir. 

Zelzeleyle koyun koyuna yaş ıyo
ruz.. Ekolojik dengeler bozulduğu 
için sel olgusuna kendimizi alıştımıa
lıyız. . Riskleri sadece doğal afetler 
olarak da görmemek gerekir: komşu

da yangın da çıkacaktır, musluğu açık 

unutup tatlle de gidecektir, arabanıza 
da çarpı lacaktır. Sadece firmaların 

deği l , vatandaşların da büyük- küçük 
taşıdığı riskJer var; bu risklerin kişile

rin veya kurumlann yaşamını karart
mayacak hale getirilmesi gerekir. 

Risk paylaş ıl arak hafifletilir; bu
na, riskin s igorta l anmas ı deniyor. 
Herkes, belirti risklere karşı, prim de
nilen katkı payıyla , bir havuza katı
lır; baş ı sıkışana bu havuzdan yardım
da bulunulur. Bu da bir risk kontrol 
yoludur. Risk gerçekleşti kten sonra 
firmanın yaşama dönüşü finansal yön~ 
den s igortayla karşıl anır. Yangından, 

selden, makina kırı lmasından (veya 
başka bir sebepten dolayı ) firma uzun 
süre ilret iıninc ara vermek zorunda 
kallrsa, devam eden genel giderler ve 
kaybolan net kar mısıl telafi edi lir ? 
Böyle bir riski karş ılamak için de si
gona teminatları verilmekted ir .. 
RiskJerin azaltılması için sigortaya 
başvurmak çağdaşlık krite ridir; mad
den yokolmaınak için en ucuz yön
temdir. Ülkemizde, ev sahibi o lacak 
veya kirada oturacak kadar maddi gü
cü o lan herkesin "paket poliçe" deni
len, komşulara verilecek zararların 

sorumluluğunu bile kapsayan sigorta 
poliçeleri almaJarı doğaldır. Riskli 
bölge ise, deprem, dolu tem i natl arı da 
ek olarak alınabilmektedir. Bu tür 
sigorta poliçeleri ülkemizde de yıllar
dır başarıyla pazarlanmaktad ır. İtfa
iyemizin söndi.irıneye gi ttiği binaların 

kaçı sigorlalıdır? Niye sel felaketin
deki hasarın sadece yüzde onu si
gortalıdır ? 

Bu konuyu, sigorta scktörUnUn 
teknisyenleri , eksperleri, idarecileri, 
aceota ve brokerle ri herhalde enine 
boyuna düşünmektedirler 



1. GİRİŞ 

1 997 Yı lı İstanbul İtfaiyesi açı
sından bir takım çalkantıların 
ve değişikliklerin gerçekleşti-

rildiği yıl olarak hatırlarda kalacaktır. 

En çok iz bırakan yönü ise 13 Şubat 

1997 gUnU meydana gelen TUZLA 
TERSANELER İNDE TANKER 
YANGINI, ile 2 itfaiyecinin hayatını 
kaybetmesi ve 18 itfaiyecinin yaralan
mas ı olayıdı r. Bu olay üzerine bir ta
kım medya gerçekleri gözardı ederek 
olayı mecrasından saptırmış, gerçek 
suçluları gözlerden kaçırma gayreti 
içerisine duşmuş, büyük yanlışlıklar 
zincirinin son halkasını teşkil eden bu 
dehşetli yangın "Depoda saklı yan
mayan elbiseler" şeklinde kamuoyu
na takdim edilmiştir. O gil~kü İtfaiye 
MUdUrti olaym hazırlanış biçimini ve 
uçuca eklenen hatalar zincirini en açık 
bir şekilde, dergimizin l 2. sayısında 
"Tuzla Yangınının Ortaya Çıkardı

ğı Gerçekler" (1) başlığı altında bi
limsel bir makaleyle gözler önüne ser
diği halde, bunlara itibar edilmeyerek 
hayali suçlular aranmJŞ ve icad edil
mişti r. 

BUttln bu olaylara rağmen 1997 yı

lı, 1995 ve 1996 yıllarmda gerçekleş

tirilen atılım lann devamı niteliğinde 

geçmiş ve ağu·lıklı olarak yeni grup 
ve müfreze inşaatlarıyla tebarüz et
miştir. 

2. İstatistiki Değerlerin 
İrdelenmesi 

1997 Yılı içerisinde Komuta Mer
kezimize toplam 15940 ihbar yapı l

mış olup, bun ların; · 9328'i Yangın, 
2114'ü Baca (kurum tutuşması), (Yan
gın + Baca = il 442), 1869'u Asılsız 
ihbar, 1 526's ı Can kurtarma, 1103'0 
Su tahliyesi şeklinde gerçek leşmiştir. 

Toplam l 1442 yangından 10289'u da
ha başlang ıç safhasında müdahale 
edilerek söndürü lıntiş, 1020'si kısmen 

yanmak, 133'll ise tamamen yanmak 

suretiyle söndürülebilmiştir. Yangın 

çıkan binaların J 447'si (% 1 2.6'sı) si
gortalı, 9995' i (% 87.4'ü) ise sigorta
sız.dır. Bunlardan 4083'ü konut, 555 ' i 
gecekondu, 384'ti imalathane, 64'ü 
marangozhane, 29'u otel, 89'u fabrika, 
33'U okul , 49'u resmi daire, 137'si lo
kanta, 27'si fırın , 437'si dükkan, 
146 'sı depo ve ardiye, 34'0 banka, 11 'i 
cami, l 9'u hastane ve sağlık kuruluşu , 

lO'u benzin istasyonu, 204'll baraka 
ve samanlık, 2405'i ot ve çöp, 86'sı 

fundalık ve orınan, 596'sı kara nakil 
vasıtası , l 4'ü gemi yangın ları olup 
1334'0 ise burların d ışındadır[2l 

Yangın sebepleri ise esas itibariyle; 
3357'si (% 29.3) sigara ve kibrit, 
2950'si (% 25.8) elektrik kontağ ı , Otil 
ve ocağı, 2 1 14'0 (% 18.5) baca ve ku
rum tutuşması şeklinde meydana gel
miştir. 

Bu yangınlarda trfaiye 2 ölU 3 1 ya
ralı verirke, halktan 60 kişi hayatını 

kaybetmiş 195 kişi yaralanmıştır. Ku

artış değil (9328/9817 = 0.95) % 5 
c ivarında azalma meydana gelmiştir. 
Burada baca yangınlarında da 
(2114/2169 = 0.97) % 3 nisbetinde 
azalma, asılsız ihbarlarda ise 
(1863'den 1869'e) az da olsa bir aı1ış 

kayded ilmiştir. 

Tablo l 'de yangın, baca ve diğer .it
fai olayların aylara göre dağılımı tak
dim edi lmiştir. Tablo 2'de ise son on 
yılın dcğerlcndirilınes i veri lmişti r. 

Tablo 1 'den; yangınların; Ekim, Ka
sım, Aralık aylarında ve haziran, tem
muz aylarında olmak üzere iki ayrı 

periyotda artış gösterdiği görülmekte
dir. ilk artışın kış aylan dol ayısıyla 

dahili yangınlarda, ikinci artış ise ha
rici (ot ve çök) yang ı nlanndadır. Baca 
yangırtlan ise Aralık, Ocak, Şubat, 

Mart ve Nisan aylarında kendini gös
termekte ve diğer aylarda çok düşük 

bir seviyede kalmaktad ı r. 

Tablo 2'den; toplam yangın değerle

rinde 1991- 1992 arasında büyi.ik bir 
rtarma olaylarında ise 
itfaiye 2 yaralı verir
ken, halktan 59 kişi 

hayatını kaybetmiş 

219 kişi yaralanmış

t ır. Tahmini maddi 
zarar ise 1 03 l 213 
500 000 TL civann
dadır[2). 

Tablo 1. Olaylann Dıığılıını . 

Yukarıdaki değer

leri 1996 değerleri ile 
mukayese ettiğimiz

de; toplam ihbar say ı

sında 1996 yılına na
zaran (15940/15308 
=1.041) % 4 nisbetin
de bir artış görülmek
tedir (1995 - 1996 dö
neminde ise % 3'lük 
bir artış meydana ge
limşti) . Bu değer ol
dukça küçüktür. Hal
buki yangın adedinde 
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s ıçrama olduğu, diğer yıllarda i e he
men hemen lineer bir artış olduğu 

gözlenmektedir. 1992 yı l ındaki yan
gın adedinde patlama denebilecek bu 
artışın, Güneydoğu kırsal bölgelerin
den İstanbul'a göç eden ailelerin inti
bak sorunlarından kaynaklandığı ifa
de edilebilir. 1996 y ı lında ise asıl s ız 

ihbarların 2/3 nisbetinde düşmüş, 

1997'de ise olay sayısı dahil tüm yan
gınlarda hemen hemen 1996 yılının 
bir kopyası gerçekleşmi ştir. 

iyeci de yaralanmıştır. Bu rakam 
1995'e nazaran % 15 daha az olup son 
20 yılın en düşük değeridir. 

• İngilteredeki' itfaiyeler 1996 yılm
da bir milyondan fazla yangın ve yan
lış alarma müdahale etmişlerdir. Bu 
rakam 1995'le kıyasland ığında % 8 
kadar daha düşüktür. 

• Yanlış alarm 1981 yılından beri ilk 
kez o/o 3'1Uk bir düşliş göstererek 
490000 olarak gerçekleşmişti r. Sahte 
ihbarlar da düşüş göstermiştir. 

• Konut yangınları % 6 artarak 3 . İngiltere İstatistiği 
Geçtiğimiz gün ler

de bir dergide 1996 
yıl ına ait İngiltere 
(UK) yangın istatistik
leri ilgil i özet bilgiler 
yayınlandı. [3] Muka
yese açı sından değer

lendirmekte yarar ol
duğu kanaatiyle aynen 
yayın lıyorum. 

Tablo 2. Son 10 Yılın Yangın Bi l an~;osu. 

Bu yılın başmda ya
yınlanan "Home Offi
ce" rakamlarına göre 
1996 yılında yangın

lardan kaynaklanan 
ölü ve yaralı adedinde 
artış olmuştur. 

1995'de 747 olan can 
kaybı l 996'da 3'ü it
faiyeci olmak üzere 
800 dolaylarına yük-

et:: 
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1988 
1989 
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1993 
1994 

1995 

1996 
1997 
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4785 
4926 
4941 
47 16 

7246 

7856 

7263 
7284 

9817 

9328 

selmiştir. Aynı artış 1994 - 1995 döne
minde de meydana gelmiş ve 1994'e 
kadar suren azalma trendi yükseliş pe
riyoduna geçmiştir. "Home Office" 
Bakanı George HOWARTH " yangın
larda meydana gelen can kayb ı ra
kamlarındak i bu artış trendinin devam 
etmekte olduğunu görmekten çok 
i.izüldüğünü, bu yangınların çoğunun 
kazara meydana geldiğini ve önlene
bilir olduklarını, konutlarda çıkan bu 
tür yangınların önlenmesi için yeni bir 
strateji tayin edeceklerini" ifade et
mişlerdir. 

Ölümle sonuçlanmayan yaralanma
larda da % 6 dolayında bir artış mey
dana gelm iştir. Bu dönemde 873 itfa-

l5 ~ 
..... <t: cı: t:::l o:: ~~ o_ 

;::; ~ ::ı ..,,.. 
VJ <t: CQ ...J :::<:: .;. 
d ı:c o :::ı :::ı -'('. o :ı:: c.. % ..J % ...J VJ :ı:: CQ '/. -~ :..r: 'O ~ :O <t: ·- ~ r u 
425 1094 6304 37 45 
605 140 1 6932 33 31 
1130 1705 7776 53 37 

1568 20 14 8298 88 57 

2236 2147 11629 66 79 

2478 2377 12711 78 67 

2566 2010 11 839 40 46 

4468 2106 13858 57 70 

1863 2169 13849 32 94 
1869 2 114 13311 62 59 

68800 olmuştur. Ölüm ve yaralanma
ların çoğu , diğer yerlerde çı kan her 
bin yangında gelen ölümlerden daha. 
fazlası , male ef ikametgah yangınla
rında gerçekleşmiştir. Halbuki 1996 
yılında yangın sayısında % 12 oranın
da düşi.lş görü lmüştür. 

• Kazara başlayan konut yangmları 

% 3 aruş göstererek 53500 olarak ger
çekleşmiştir. Araç gereç ve cihazların 

yanlış kullanımı ana sebep olarak ye
rini muhafaza etmiştir. 

• En çok ölüme neden olan yangın 
sebebi "Sigara" olarak ortaya çıkmış 
ve diğer yangın sebeplerine nazaran 
her bin yangında daha fazla ölümle 
neticelenmiştir. 
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• GazlL fırınlar elektrikli Fırı nlardan 

daha fazlı can kaybına sebebiyet ver
mesine rağmen, elektrikli ıs ıtıcılar 

gazlı ısıtıc ılara nazaran daha fazla can 
kaybına neden olmuş lardır. 

• 1996 Yılında mumdan kaynakla
nan yangın lar % 12 nisbetinde artış 

göstermiştir. 

• Genellikle pi lin bitmiş olması ne
deniyle ikametgah yangınlarında 

alarm vermeyen duman dedektörle
rindeki artı ş % 30 dolaylarında ol
muştur. 

-~ 
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145 

145 
145 

86 
127 

126 

12 1 

• Karayolu taş ı tları 

yangınları artış göstere
rek 72800 olarak ger
çekleşmiştir. 

• Kasdi yangınlar da 
% 8 nisbetinde artış gös
tererek 37500 olarak 
gerçekJeşmiştir. 

4. ABD'de İTFA
İYECİ ÖLÜMLERİ 

1977 Yılından beri 
Amerika'da yıllık itfa
iyeci ölümlerinde büyük 
ölçüde di.i şi.işler sa~lan

mıştır. Son 6 yıl içeri
sinde görevi başında 

hayatını kaybeden it
faiyeci adedi 5 defa 
lOO'ün altında kalmış 

olup 1996'da 95, 
1997'de ise ufak bir düşüşle 94 ol
muştur. Şimdi , 1997 yılında görevi 
başında hayatını kaybeden bu 94 itfa
iyecinin dağılımına bir göz atalım . 

Bu 94 itfaiyecinin 86'sı lokal istas
yonlarda görev yapan profesyonel ve 
gönüllü itfaiyeciler, 6'sı devlete ve Fe
deral Orınan Teşkilatına iş yapan mü
teahhitlerde görevli, 1 'i Orman Teşki
l atında çalışan mevsimlik i şçilerden , 

l 'i de Orman TeşkHatı elemanların

dand ı r. Genel olarak 1977'den beri 
profesyonel itfaiyeci ölümlerinde dü
şi.i ş gözlenmiş olup gönüllü itfaiycci
lerinkinde durum o kadar açık değil
dir. Zira, gönüllü itfaiyeci ölümlerin
de 1988- 1994 arası bir düşüş kayde-



dilmekJe beraber 1995 ve 1996 yılla
rında bir artış gözlenmiş ve L997'de 
ise çok ufak bir diişüş olmuştur. 

1997'de, birden fazla itfaiyecinin 
hayatını kaybettiği 8 olay meydana 
gelmiştir. Bunlaruı içerisinde en çok 
ölUmli:i olanı haşerat yokcd ici madde 
paketleme fabrikasında meydana ge
len patlamada bir duvarın çökmesi so
nucu 3 itfaiyeci hayatını kaybetmiştir. 

Diğer yedi olayın herbirinde 2 itfaiye
ci hayatını kaybetmişt ir. Birinde, 
ölümlil bir motorlu araç kazas ı 

na giderken meydana gelen ka
zada 2 , iki ayrı konut yangının

da da 4 itfaiyeci daha hayatını 

kaybetmiş, diğer 2'si de bir LPG 
depolama tankı patlamas ı sonu
cu etrafa dağ ılan kaynamış sıv ı

dan yaralanarak ölmüşlerdir. iki 
ayn uçak kazasında 4 müteahhit 
elemanı , ve bir motorlu araç ka
zas ında da 2 itfaiyeci elektrik 
çarpması sonucu hayatlarını 

kaybetmişlerdir. 

Son on yıl içerisinde yangın 
yerlerinde meydana gelen yara
lanmaların yarı s ı veya daha azı , 

yangına giderken veya dönüş es
nasında meydana gelen yaralan
maların ise dörtte biri ölümle so
nuçlanmıştIJ. Geçtiğimiz yıl 94 
itfaiyecinin 40' ı yangın yerin
de, 2S'i de yangına giderken 
veya dönüş esnasında hayatını kay
betmi ştir. 

Yangın yerinde hayatını kaybe
den 40 itfaiyeciden; J 3'ü kalp krizi. 
8'i nefes kesilmesi sonucu boğulma, 

?'si ezilme sonucu yaralanma, 5'i iç 
kanama, 3'ü yanma, l 'i suda boğulma, 

l 'i ısı çarpması , diğer l 'i nefes darlığ ı , 

son l 'i ise vurulmak suretiyle hayatla
rın ı kaybeımişlerdir. Kazazedelerin 
J 9'u gönüllü olup 15'i profesyonel it
faiyeci, J 'i Orman Teşkilatında görev-
1 i eleman, 4'ü meteahhiı elemanı , l 'i 
ise mevsimlik i şçidir. 

Yangına giderken veya dönüş es
nasında hayatlarını kaybeden 25 it
faiyeciden 2 L 'i gönüllü olup bunların ; 

12'si çarpışma veya takla aıma sonucu 
ölmüş, J 'i buzlu otoyolda bir trafik 
kazasına yaklaşırken aracı kontrolden 
çıkarak, d iğer l 'i bir ağacın aracı üze
rine düşmesi sonucu ezilerek caıwer
m i ştir. Kalp krizi geçirerek ölenlerden 
l 'i sahte alarmdan dönerken, diğer l 'i 
de kundaklama ve şüpheli bir yangına 
giderken, 3'ü kundaklanan yangın 
yerinde ruhunu teslim etm iştir'. Son 10 
yılda 2 1 itfaiyeci sahte alarma gider-

last year, we Hid goodbye 
to 94 U.S. fireflghtera 

~,..,. 
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ken veya dönerken, 131 itfa iyeci ise 
kundaklama ve şlipheli yangı nlarda 

ölmUşlerdir. 

Diğer 12 itfaiyeci yangın harici 
acil çağrılarda ölmüştür. Bunlardan; 
4'U motorlu araç kazalarında olay ye
rinde kalp krizi geçirerek, l 'i ambu
lansın arkasında hastaya mUdahale 
ederken kaza geçirerek, 3'i.i değişik 
kurtarma operasyonlarında boğularak, 

2'si iki ayrı motorlu araç kaza larında 

olay yerinde çal ışı rken araç çarpmas ı , 

2'si yaralıları ambulansa taş ırken yere 
düşmüş kuvvet hatlarına dokunarak 
elektrik çarpma ı sonucu hayatlarını 

kaybetmişlerdir. 

Geçtiğimiz yıl 9 itfa iyeci daha acil 

32 

olaylarla ilgisi bulunmayan aktivitelcr 
içerisinde iken ölüme yakalanm ı ş lar

dır. Bunlardan; 5'i kalp krizi geçire
rek, 3'ü normal istasyon görevi esna
s ı nda, l 'i yangın istasyonunda trafiği 

yönetirken, l'i de resmigeçit esnasın
da ölmüşlerd ir. Orman Teşki latında 

miitcalıhit firmaya ait 2 eleman devri
ye uçuşu yaparken uçaklarının kaza 
yapmas ı sonucu, l itfaiyeci de normal 
istasyon görevi esnas ında ani yliksek 

tansiyon etkisiyle, 1 d iğeri 

ise bir arkadaşının muzipl ik 
olsun diye odasının iç ine 
getirdiğ i propan ılipünden 

s ızan gazın patlamas ı sonu
cu içeride mahsur kalarak 
hayatını kaybetmiştir. 

Son olarak, 8 itfaiyeci ınt
biki eğitim esna · ında öl
miişti.i r. Bunlardan da; 5'i 
kalp kri:li geçiJ"Crek, 2'si ş ir

ket toplantılannda, L'i çe
viklik testi esnasında, l 'i it
faiyeci sertefika sınıfında, 

ve l 'i duman odasında ace
mi er eğitiminde ölmüş ler

dir. Diğer 1 'i su altı araştır
ma eğitimde, l 'i s ını fta eği 

lim verirken nefes darlığı 

sonucu, ve sekizincisi de 32 
m'Lik merdiven aracıy l a eği

tim yaparken baş ı basamak
lar aras ında sıkışarak haya

tını kaybetmişlerdir. [4] 
Hayatını kaybeden 94 itfaiyecinin 

30'u profesyonel, 54'ü ise gönüllü it
faiyccilerdendir. Profesyonel itfaiye
cilerin l S"i yangın esnasında olay ye
rinde olmak Uzere, 8'i stresten, 9'u 
kalp krizinden hayatın ı kaybederken, 
54 göniillU itfaiyecinin 19'u yangın 

esnasında olay yerinde olmak üzere, 
28'i streslen, 28'i de kalp krizinden 
hayatını kaybeımi~ lerdir. 14) 

Buna göre 1997 y ı lı içerisinde top
lam 38 it faiyeci (%40) stres kaynakJı 
rahatsızlık lardan ; 35 ' i kalp kriziyle 
hayatmı kaybetm i ştir. ÔlUm getiren 
ikinci sebep de çarpma ve çarp ıl ma lar 

suretilyledir. Bundan dolayı 26 itfa-



iyeci (%28) hayatın ı kaybetmi.ştir. 

S. Sonuç 
İstanbul İtfaiyesi'nin 1997 yı lı de

ğerlendirmesinde her şey önceki yı lla

ra göre daha mükeınnıel olmakla be
raber, en çarpıc ı ayrıcal ı k, 2 itfaiyeci
nin hayannı kaybetmiş olmas ı ve bu 
olayın basın tarafından hedefinden 
saptırılarak yanlış yorumlamalarla ka
muoyunun yanıltılmas ı olarak görül
mektedir. 

Bilindiği gibi itfaiyecilik, meslek 
itiburiyle çok riskli bir görevdir. Bu 
konuda NFPA JOURNAL'in son say ı

sında Alisa WOLF tarafından kaleme 
al ınan "Calculated RİSKS" başl ıklı 
bir makalede; "We will risk a lot to 
save a lot, and risk nothing to save 
nothing" (Yani; ne kadıu- risk alımık 
o kadar kurtarabiliriz, risk almazsak 
hiçbir şey .kurtaramayız) denilmekte
dir[ 4]. 

İngiltere istatistiklerinden bir yı lda 
halktan ölenlerin aded inin 800'ün Uze
rinde ve ölenlerden 3 kişinin de itfa
iyeci oldlığu görülmektedir. 

Amerikan istatistiklerinden ise 
1997 yılında 94 itfaiyecinin görev es
nasında hayatını kaybettiği , bunlardan 
çoğunluğunun olay yerinde stres ve 
kalp krizinden öldüğü açıkça ifade 
edilmektedir. Hele 8 olayda 2 ve da
ha fazla itfa iyecinin hayarını kaybet
mesi 1 itfaiyecinin yanarak ölmesi, 8 
itfaiyecinin eğitim esnasında; 5'i 
kalpten, 1 ' i sualtı araştırmas ı esnasın

da, l 'i duman odasında, l itfaiyecinin 
de merdiven eğ i timinde başı basa
maklar arasında kalmak suretiyle ha
yatın ı kaybetmiş olması ibret verici
dir. Bizde olsa bu o layların bir tanesi 
bi le kıyametin kopmasına sebep ola
bilirdi . Oldu da ... 

Yine Amerika 'dtı yap ılan bir •1raş-

tırmadan; dünyadaki en riskli mesle
ğin itfaiyecilik olarak tesbit edildiği
ni , Dergimizin önceki sayılarında ifa
de ecmiştik. Yukarıda belirtildiği gibi 
38 ölüm vakasın ın (%40) stres kay
nakl ı olmas ı bunun en bariz delilidir. 

Sonuç olarak; İtfaiye ve ltfaiyecileri 
kri tik ederken "biraz insaflı olmak 
lazım" diyoruz. 

Referanslar 
1. İtfaiye 110, Sayı 12. Mayıs-Haziran 

1997 
2. İstaııhııl Biiyiik Şehir Belediyesi it

faiye Daire Başkanlı,~ı 1997 Yılına Ait 
Yangın İstatistiği 

3. Fire Safety Eııgineering, Volıııııe 5, 

Nıınıber 2, April 1998 
4. NFPA .loıırnal, The Offıcicı/ Magaziııe 

of the Natioııal Fire Proıection As
sociaıion, Jııly-Aııgust 1998, 
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İSTANBUL İTFAİYESİNE 
TEŞEKKÜRLER ... 
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Rüt tO UZUN, Salih ERDEM, Ylflr ULU, Aguf SEBAH, Ali YA~MUR ve 
lamAli OÜNÔZ , Grup Amirleri Sodıt S02GEN, Ereln ARSLAN, Oımın 
KAPLAN, M, Metin KIZILKAN, Rıu ZENGiN, Hlisoyln ŞiŞMAN, Cof•r 
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ll'lrIFAJln IJDAJlın.JE lmA~IKANILtII(f}IINA 
lmA~lLil <GIRllJIP WJE MtlİIFIRlEiZlEILlEIRITN 

'lr!ElLIEIF<O>N NUJOOAIRAILAIRIT ft AIIDınJE~lLlEifill 
GRUPLAR 

FATİH 
BEYOGLU 
ÜSKÜDAR 
KADIKÖY 
İSTİNYE 
BAKIRKÖY 
ADALAR 
SARIYER 
BEŞİKTAŞ 
KARTAL 
OAZİOSMANPAŞA 
KOCASİNAN ' 
ÜMRANİYE 
AVCILAR 
BAYRAMPAşA 

MALTEPE 
MERTER 
PENDİK 

MÜFREZELER 

KAÖITHANE 
BEYKOZ 
ERENKÖY 
ZEYTİNBURNU 
HEYBELİADA 
BUR GAZADA 
KINALIADA 
ALlBEYKÖY 
RESNELİ 
YEŞİL KÖY 
RAMi 
TUZLA 
AYDINLI 
KAYACIK 
SEFA KÖY 

(O 212) 635 01 OJ-9 hat İtfa iye cacl No.9 Fatih 
(0 212) 230 22 54 Harbiye Darulbedayi Cad. Harbiye 
(O 2 16) 333 03 61 Doğancılar Malı. Sümblilzade Sok. No. 42 Üsküdar 
(0 2 1.6) 347 32 28 Söğürll1 çeşme cad. Mabınut Baba Türbe Sok. Kadıköy 
(O 212) 277 64 62 Emirgan cad, No. 45 İstinye 
(O 212) 57 1 60 38 Koşu yolu cad. No. 45 Bakırköy 
(0 216) 382 68 21 Deniz Kul übü So. No.23-25 Adalar 
(O 2 12) 242 18 61 Çayırbaşı Cad. Mallızdere Sok. No. 15 /Büyükdere 
(0 2 12) 227 8U9 Yılcliz Parkiçi Qrbaniye kapısı Beşiktaş 

(O 216) 306 92 73 Çavuş oğl u Mah. Namık Kemal cad. Kartal 
(0 212) 537 30 64 Barbaros HayretLl n Paşa M. 1058 Sok. No. 40 Küçükköy 
(0 212) 551 28 10 Merkez Mah.IAta~ürk Cad No. 28 ~ocasinan 
(O 216) ~ 14 70 27 Çakmak Mah. Varan q ad. No. 42 Umraniye 
(0 212) 591 00 66 Üniversite Malı . Selvi Sok. Bila No. Avcılar 
(0{212) 501 57 08 Orta Mah. Tümen Sok. No. -5 Bayrampaşa 
(02 16) 305 54 81 lıfağlarbaŞı Mah İnönü Cd. Cengiz Topel S. No.3 Maltepe 
(O 212) 677 95 62 Merter S~vaş Cad. No. 37 Merter 
(Ol 216) 379 69 1~9 ----J drta M>h .. Ali_b~ba Cad. Lale\Sok. No. 4 Pendik 

( 212) 294 00 25 Kemenburgaz cad. İsk i iç i Kağ thane 
(O 2 16) 323 54 14 Mehmet Yavuz Cad. No. l 46 ~eykoz 
(O 216) 350 ]0 31 Tanzimat SoK. o. 72 Erenkö 
(0 212) 582 11 98 5 Telsiz Mah. 71 Sok. No. l Zeytinburnu 
(0 216) 35 1 84 02 Lozan zafer cad. koçbcy sak. No. 5 Heybeliada 
(0 216) 381 28 02 Yeni Yalı Cad. No. 1 Burgazada 
(0 216) 38 l 41 11 Kınalı Cad. Fınnardı Sok. o.16 Kınalıada 

(0 212) 627 94 28 Cırcır Mah. Atatürk bulvarı no. Oilndoğdu S .. 24 Alibeyköy 
(0 212) 692 08 00 Altınşehir Küçükçekmece 
(0 212) 573 60 33 Halkalı cad. Sosyal Tesisler giri şi Florya 
(O 212) 614 20 22 Talimhane Cad. No. 8 Rami · 
(0 2 12) 395 50 04 Cumhuriyet Cad. No. l Tuzla 
(O 216) 393 14 98 Aydınlı Köyü Tuzla 
(0 216) 413 60 92 Çavuşbaşı Cad. Kavacık/ Rüzgarlıbahçe 
(0 212) 471 34 82 İstiklal Cad. Sosyal Sok üzeri Halkalı 
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MODERN VE GUÇLU 

Faruk KURUTUZ 
Ankara 13üyükşehir Belediyesi 

İtfa iye Daire Başkanı 

D
ünyadaki lrfaiyelerin teknolo
jik ge li şmelerine paralel ola
rak kendisini yenilemeye çalı

şan Ankara Büyükşehir Belediyesi it
faiye Müdürlüğü 1997 yılı içerisinde 
Daire Başkanlığına dönüşerek Altın

dağ, Çankaya, Gölbaş ı, Keçiören, 
Mamak, Etimesgut, Yenimahalle, Sin
can ilçelerinde Şube Müdürlükleri bu
nun yanısıra Merkezde Yangın Kur
tamıa Koordinasyon, İdari ve Mali İş· 
lcr, KUşal Ruhsat ve Eğitim Şube Mü
dürlüğü olmak üzere 11 Şube Müdür
lüğü şeklinde yeniden yapılanmıştır. 

Başkanlığımız ı l Grup, 2 Müfre
ze, 703 personel ve 104 araçla günün 
24 saati 24/48 vardiya sistemiylc hiz
metlerine aralıksız devam etmektedir. 

Yangın söndürme konusunda ken
disini ispatlayan itfa iyemiz; trafik ka
zas ı , deprem, bina ve kanal çökmele
rinde can kurtarma olayl arına müda
hale etmektedir. Ankara'nın en·afında
ki baraj ve göletlerde boğulanl arı kur
tarmak amacıy la bir bir bot, 9 perso
nelden oluşan su al t ı kurtarma ve ba
lık adam yetiştirilerek Anlrnra'lıların 

hizmetine verilmiştir. 

Dilnyanın gelişmiş ülkelerinde 
yangına ulaşma stıresi 5-8 dakika 
sı.andart olarak kabul edilmiştir. Bu 
standartı yakalayabilmek için Ankara 
İtfaiyesinde gnıp sayılanmızı aıtm\11\k. 

İTFAİYESİ 
1995 yılında Kayaş Grubu 
1996 yılında Gölbaşı Grubu 
1997 yılında AŞTİ gruplarımızı fa. 

aliyete geçirilerek 5-8 dakika lık dün
ya standartını yakalamakta ilk ad ım 
atılmıştır. Bu gruplarımıza ilave ola
rak ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni 
grup açarak bu sureyi tamamen yaka
lamakta kararlıyı z. 

Petrol ve petrol liri.inleri, tanker 
yangınlarına müdahale edebilmek için 
kendi bulunduğu nokradan 60 m. uza
ğa su ve köplik atabilen 4,5 ton kö
pük. 8 ton . u taşıma özelliği1ıe sahip 
Türkiye'de yalnızca İtfaiycmizde bu
lunan köpük kulesi Kırıkkale Mü
hüınmat Deposu patlamas ında başarı 

ile kullanılmıştır. 
BüyUk yangınlarda ve afetlerde 

komuta ve haberleşmey i sağl ayan en
kaz altında ve dumanl ı alanda canlı 
arama kamera sistemi bulunan aynca 
kapalı alanlarda ve kuyularda mevcut 
gözlem ölçme sistemine sahip olan, 
haberleşme ve kumanda otobüsü de 
Ti.irkiye'de ilk defa Ankara İıfaiyesin
de hizmete ginniştir. 

Dumanlı ortamlarda kullanılan 202 
solunum cihazı yeterince alUminize 
elbise ve her personeli için bir adet 
Nomex elbiseye sahip olan, teşkilatı

mız yenilikleri devamlı takip et
mektedir. 

Su baskınlarına etkin 
bir şekilde müdahale 
etmek için ı 00 adet 
Hp, 30 adet 7 Hp 
olan motopom mik
tarına 50 adet Hp 
ve 9 adet dalgıç 

pompa 20 adet 
25001t/ dak zigler 
büyük pompalarla 
birlikte 159 adet moto
pomp bulunmaktadı r. 

Patlayıc ı ve parl ayıc ı gaz-
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lan ölçen 6 adet gaz ölçüm cihazları 

al ınarak gruplarımıza dağıtılm ı ., tır. 

EGİTİM 
Personelimizin bilgi ve becerisini 

arttırmak amacıyla eğitime ağırl ık ve
rilerek çeşitli tarihlerde hizmet içi eği
tim programları uygulanmaktadır. 

Tlirkiye'de 1995 yılında hizmete 
açtığımız yalnızca Ankara İı:faiycsin
de bulunan eğitim galerisinde perso
nelimizin tümü fizik ve kondisyon ha
reketlerinin peşinden dumanlı bir yan
gın 011amı oluşruru larak bina içi, bod
rum kat ve fabrikalarda hava solunum 
cihazlarıyla arama tarama yapma ko
nusunda eğitim alarak gerek solunum 
cihazlarının ku ll anılması gerekse mü
dahale alanında bi lgi ve becerilerini 
aıttırmaya devam etmekteler. 
Yıl içinde sürekli yapılan ancak 

25- Eylll l 1 Ekim tarihleri arasında 

kutlanan İtfaiye haftası dolay ısıyla 
okullarda yoğunlaşan yangından ko
nınma konulu cgiıim çalışmaları so
nucunda 159 okulda 81810 öğrenciye 

yangın tatbi katı yapılarak bilgi akta
rılmıştı r. Bu çalışm<ılanmız her yıl 

farklı okullarda yapılarak tüm AnJca
ra'ya yaygınlaştırılmaktadır. Öte yan
dan özel ve kamu görevli 
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teri ile sivillerden oluşan 91045 
kişiyede yangın güvenliği eğitimi ve
ri imiştir. 

Başarı sırrının eğtimden geçtiğine 
inanan İtfaiyemiz dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde yangın söndürme ve kur
tarma teknolojisini ve eğitimini yerin
de görmek karşılıklı bilgi alışverişin
de bulunmak üzere grup amiri düze
yindeki personeline A.B.D. Alman
ya, Hollanda ve Japonya gibi ülkeler
de eğitim almalarmi sağlamış, ayrıca 

yurt içinde İlkyardım ve Kurtarma 
eğitimini personelimize sağlarken Şu

be Müdürü ve Grup Am iri düzeyinde 
40 personelimjz ilk yardım öğretmen

liği hakkına sahip olmuşlardır. Türki
ye İtfaiyelerinden talep olduğunda bu 
hocalarımız maddi hiç bü· karşılık ta
lep edilmeden görev leıHlirilcceklerdir. 

1994 y ı l.ından itibaren Türkiye İt
faiyeleri arasında araç gereç, giyim 
kuşam, amblem birl iğini sağlamak, 

karşıl ıklı bi lgi alışveri şinde bul unmak 
amacıyla Bi.lyükşehi.r, İl, İlçe İtfaiye 
Müdürlerini bir araya getirerek sorun
ların tartı şılmasında öncüli.ik eden An
kara İtfaiyesi Eğitim konusunda da 
Ti.irkiye İtfaiyelerine ihtiyaç duyduk
lan konularda eğitim vermeye de 
hazırdır. 

SPOR 
Ankara İtfaiye Dai,.e Bcışkcmlığı 

personelleri fizik kondisyon aletleri
nin yanıma tüm Şube Müdürlüklerin
de futbol, Voleybol sporlarının yanısı 

ra pinpon oynayarakda kendilerini 
zinde tutma imkanlarına sahiptirler. 

KIZGJN ALEVLERDEN 
SOGUKSULARA 

Ankara İtfaiyesi, her zaman kara 
gün dosnı olmuş, zoru geçm iş zora 
rağmen hep ilklere parmak basmıştı. 
Yine bir ilke adım aııp Türkiye itfa
iyelerine yaptığı ağabeylik görevini 
bir defa daha yenileyip Ti.irkiye İtfa
iyelerinde Ankara'da ilk dalgıç (bal ık 

adam) timini kurarak Anadoludan 
Tilrkiye İtfaiyelerine sinyal vermeyi 
görev kabul etmiştir. 

Denizimiz yoktu ama bir çok Baraj 
Göl, Gölet Ankara'nm etrafını çember 
içerisine almış ve denize gidemeyen 
özell ikle dar gelirli insanlar veya on
ların çocuk l arı yaz mevsimlerinde se
rinlemek için girdiği bu yerlerde bo
ğularak ~ayarlarını kaybediyorlard ı . 

Türr1 Itfaiyelerde olduğu gibi An
kara itfaiyesinde de su altındaki cesel 
araması tahrip kancası dediğimiz ce
seti yırtıc ı ilkel bir sistemle yapılıyor. 

Böylece de hem ceset çirkiJ1 bir gö
riintü alıyor hemde kancanın takılma
sı bir tesadtıf olduğu için gencide ce-
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set çıkartılamıyor ac il ı insanlar su al
tında bir Umit arıyordu. Bulunan özel 
da lg ıç lar bu iş i ücret karşılığı yaptı ~ı 
• • C> 

ıçın can acısına bu seferde maddi sı-
kıntL katılıyor belkide maddi imkan 
olmadığından ümitsizlik devreye giri
yordu. 

Bu sıkıntıları gören Ankara'da ate
şi kontrol altına alanlar su al tı nda da 
söz sahibi olmaya karar verdiler. An
kara'da meydana gelen boğu lma olay
larının çokluğu ve kurtarmada ki çare
sizlik sonucu 25 İtfaiye eri arasmdan 
seçilen 6 ki ş ilik dalgıç, 3 kişilik kap
tanlık. eğitimine katılacak tim bir adet 
zodiyak botla eğitimlerine başlad ı . 

l ?97 yı lında yi.izmeyi bile bilme
yen itfaiye erleri Su Altı Sporları Fe
derasyonu Teknik Komite üyesi Tah
sin CEYLAN, Erhan ÖZTÜRK ve 
Fatih ŞEN'in yoğun katkılan sonucu 
bugün Başkentte Türkiye'dc konusun
da uzman ilk,su altı arama, kurtarma 
ve ilk.yardım konularında da uzmanlık 
eğitimlerini tamamladılar. 

1998 Haziran ayı içerisinde; Kızıl
cahamam Barajında, Konya Cihan
be)'.li sulama göleti, Ankara Eryaman 
ve Jmrehor göletlerinde yaptıkl arı ara
ma dalı şlarında su al t ında kalan insan
ları bularak itfaiyelerin ilk su a ltı ara
ma ve kurtarma görevini yerine getir
miş lerdir.İnsan ların bu l unması yö
nUnde eğit imlerini sürdüren tim şimdi 
de su altındaki araçla birlikte kaybo
lan insanların çıkartı lması ve su altın
da arac ı kurtarma eki pman ları yla 
açarak su listline çıkartma eğ i t im
lerine başlamıştı r. 



•• 
MALTEPE BOLGE GRUP 

Nusret USLU 
Maltepe Bölgesi 

Grup Amiri 

Maltepe Bölge Grup Amirliğimiz Bağlarbaşı Ma

hallesi Cengiz Topel caddesi üzerinde kurulu 450 metre 

kare kapalı kullanun alanı bulunan bir grubumuzdur. 
Geniş bir mUdahılle alanı bulunan grubumuzun batısında 
Bostancı Çamaşırcı deresinden, doğusunda tugay yolu 
Bülbül deresine, kuzeyinde 4. Ftıze komutanlığı ve geniş 
onnanlık alanı ile l 9 mahalcmize hizmet vermekteyiz. 

Uzun yıll ar Maltepe Belediyesi bünyesinde hiz
met vermekte iken 1980 Askeri ihtilalinde Kadıköy Grup 
Amirliğine bağlanarnk 16 sene müfreze olarak hizmet ver
miş. İtfaiye Daire Başkanlığımızın yeniden yapılanına sü-

. . "-' . 
AMIRLIGI 

recine girmesinden dolayı Şubat 1998 tarihinden itibaren 
İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığının 16. Grupu olarak 
hizmete girm iş olup o gUnden itibaren MALTEPE halkına 

grup olarak daha gtıç l ü ve etkin hizmet vermeye 
başlamıştır. 

Grubumuz teknolojinin gel işmesine paralel ola
rak gerek personelin eğitim ve organizasyonu, gerekse 
araç gereçlerin modernizasyonu gUni.in şartlanna uygun 
hale getirilmiş olup günün 24 saati 65 personel 6 arnç 2 
motopomp ile aralıksız olarak MALTEPE halkına hizmet 
vermektedir. 

Maltepe Bölge Grup Ami rl iği olarak bundan ön
ce olduğu gibi hedefimiz daha ileriye giderek çalışmaları

mızı halka, okullara yaymak, halk ile büli.in l eşmey i sağla

mak olacaktır. 

ADRES VE TELEFON DEGİŞİKLİGİ 
Firmamızın adres ve telefonları aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir. 

Adres : Perpa Ticaret Merkezi 
(ELEKTROKENT) Ablok NO. 1410 Kat -11 Okmeydam -İstanbul 

Tel O 212 210 02 43 
o 212 210 02 44 

AKSAV - Yangın ve Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
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K an. kay. b·m. ı kontrole .alınanı.n ilkesi, kes.ilen ye.re 
kan gelmesini engellemek, kanın pıhtılaşmasını 

hızlandırmaktır. Bunun için, ya yaraya baskı uy-
gulanu-, ya da , kesilen yer yukarı kaldırılır. 

İki ti1rlti baskı vardır; yaraya direkt baskı, atar damara, 
kan taşıyan damarlara yapılır. Direkt baskı ilk akla gelme
lidir. Bunu yapamadığınızda dolaylı veya "endirekt" baskı 

uygulanır. 

D
iğer dolaş ım unsul"lanndan ayrı olarak kanama
yı durdurmanın yolu doğruca yara üzerine baskı 
uygulamaktır. Böylece buradald kan damarları 

düzlenerek, kan akışı azalırken, pıhtılaşma olanağı elde 
edilir. Baskıyı 5-15 dakika kadar uygulanmakta ancak, ka
nama yavaşlatılır ve durdurulabilir. 

llrachial 
damar 

Yara içinde yabancı cisimler varsa, baskının civara ya
pılması iyi olur. Mümkünse, yaralanan yeri yukarı kaldır
malı, bu durumda destek verilmelidir. Böylece kan akışı 

hafifletilir çünkü, o yöreye basınç azalmıştır. 

1- Yaray ı steril bir bezle örtün, üzerine baş parmakla 
bastınn, ya da diğer parmaklarla bastırırn. 

Sargıyı sı kıca kola veya yaraya bastırıp sarın, kanamayı 

durdurun, çok sıkı sarıp dolaşıma engel olmasın. Yarayı kı
mıldatmaym. 

Egcr, yara çıplaksa, çıplak elinizle üzerine baskı yapı

nız. Yara çukursa kenarlarını da toplayıp bastınn, ama hafif
çe iyi kavrayarak sıkın. 

2- Kazazedeyi uygun bir yere yatırın , yaralanan yeri yu
karı kaldırın ve desteğe alın . 

3- Sar~ ıy ı yastık görevi yapacak şekilde kalınca sarıp, 

yarayı iyice örtün; eklemli bu· yerdeyse sarg tyı iyice sarıp 
çeviriniz. 

Eğer mümkünse, baskıyı kazazedenin kendisine uygu
latın. 

Eğer steril bez bulunınaısa, temiz bir parça bez kulla
nılabilir. 
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Eğer kanama durmuyorsa, yeni sargılar ve sıkı bantlar
la kontrole devanı ediniz.Yara üzerindeki örtü ve giysileri 
çekip almayın , aksi halde pıhtılaşma engellenir, kanama 
yeniden başlar. 

K
anamal arı , doğrudan baskı uygulayarak kontrol 
edemeyince, ya da böyle bir baskı uyguJarna 
olanağı bulamay111ca (biJ·den çok kanama alanı 

olması halinde örneğin) bunu uygun yere dolaylı baskı uy-
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gulayarak durdumıak olanağı vardır. Bununla birlikte bu 
yöntemi ancak bir eklem yerindeki kanamaları konn·ol a l
tına alınmasında kullanabj]jriz. 

Bir baskı noktası , bir damarı bir kemiğe karşı sı 
kıştırabileceğiniz, onu düzeltip kan akışını cngelleyebilc
ceğiniz noktad ır. Bu yolla, eklem boyunca mevcut dokula
ra kan ikmali kesi!djğinden , bu yöntem ancak son bir çare 
kabul. edilmekte, onbeş dakikadan uzun süre iç in uygulan
mamaktadır. Ağır kanamaları durdurmada iki önemli nok
ta vardu", bunlardan birisi koldaki " uyluk damanndadll'". 

B 
rnchial damar kolun üst kısmının içeri tarafında( 
koltuğa doğru ) , kaslarla bun l arın civarından , 

bilek ucuna kadar devanı e tmektedir. Bunu bu-
lurken, elleri hastanın koltuğuna doğru koymalı, pannakla
n kaslar arasında kaydırmalı , içeri ytıkan doğru bastı

rıp(kemiğc) bunu yakalamaJıdır. 

Brachial veya femoral damarlara baskı uygulayarak kol 
ve bacağa kanı kesebilirsiniz. 

Femoral (uyluk) arteri, kasığın ortasına doğru, aşağı ek
lemlerden kalın etler boyunca inmektedir (kalçanın iç ta
rafında). Bunu ararken, kazazedeyi çöıneltiniı. Damarı 

kasıklarda bulup, baş parmağınızla kemiğe do,rru bastır

malıdtr( i şaret parmağını , avuç içini de kullanmak olanağı 
vard ı r). 

Kaynak 
İlk Yardım Elkitab ı 
İnkılap Kitabevi 



D
eprem, yerkürenin ka. buğu.ndaki eneıji boşalmasını 
müteakiben dünya yüzeyirıin bazen şiddetli olarak 
ti ı reşim idir. Bu enerji , kabuk segmentlerinin ani 

yer deği~tiımesi, volkani.k patlama veya insan yapımı sun'i 
patlamalarla oluşabilir. Yine de en tahrip edici sarsıntJlar 
kabuğun yer değiştirmeleri sonucu ortaya çıkar. Kabuk ilk 
olarak kıvrılabilir sonra gerilim kayaların gücünü aştığın
da kırılıp yeni bir şekle g irebilir. Kırı l ma sürecindeki titre~ 
şimler "sismik dalgalar" diye adlandınlan dalgaları mey
dana getirir. Bu dalgalar yUzey boyunca ve içinden geçi
len maddelere bağlı olarak değişen hızlarda yerkürenin 
içinden geçerek depremin kaynağından dışarı doğru hare
ket eder. Bazı titreşimler yeterince yüksek frekansta oldu
ğu için duyulabilirken bazıları da hayli düşük frekansta or
taya çıkar. Bu titreşimler bir zil veya diyapazon gibi titre
me ve ÇL11lamaya neden olurlar. 

Depremlerin büyükli.lk ve yoğunJLıkları ölçülebilir: 4.0'ın 
altındaki depremler genellikle bir hasar meydana getir
mezken, 2.0'ın altındakiler genel olarak hjssedilmezler. 
5.02'nin üzerinde.ki depremler hasara sebep olabilir. 6 şid
det indeki bir deprem şiddetli kabul edilirken, 7 şiddetinde
ki ise bliyük bir deprem olarak nitelenir. 

Depremler hiç ihtara mahal olmadan ani ve şiddetli vu
ku bu lduğundan dolay ı büyük zayiatlara neden olmaktadır. 

Karşılaşabileceğimiz potansiyel tehlikele ri tanımlayarak 

yapı lacak ileri düzeyde bir planlama depremden mütevel-

lit oıtaya çıkabi lecek ciddi yaralanma ve ölümleri azalta
caktır. Bundan dolayı aşağıdaki husu.slara dikkat edilmeli
dir: 

DEPREM ÖNCESİ: 
Evdeki tehlikeleri kontrol ediniz 
\.'<Rafları duvara emniyetli bir şekilde tutturunuz. 

ı:<Büyiik ve ağır nesneleri alt raflara yerleştiriniz. 

ı:,şişelcnmiş yiyecekler, cam ve porselen tabaklar gibi 

ktrılabifü eşyaları kapalı, mandallı dolaplarda saklayı nız. 

i-'<Tablo, ayna gibi ağır maddeleri yatak, kanepe gibi in

sanların oturduğu yerlerden uzak tutunuz. 
r.1'Yukarıdaki lambalan sıkıca sabitleyiniz. 

f<Arızalı elektrik kablolarını ve gaz kaçaklarını tamir 
ediniz. Bunlar potansiyel yangın riskleridir. 

i '<SU ısıtıcısını duvar kolonlarına bağlayarak, tabana 
sürgüleyerek emniyete alınız. 

~<Tavan ve tabandaki bUyük çatlakları tam ir ediniz. 
Eğer yapısal eksiklikler varsa uzman tavsiyesine uyunuz. 

..:'<Zehirli o tlar, böcek ilacı ve yanıcı mamulleri glivenli 

bir şek il.de kapalı , mandallı dolapların alt raflarında muha
faza ediniz. 

Her odadald Emniyetli yerleıi Umımlaymız 

f<Ağır sıra ve masa gibi mobilyaların altları 

ı'<İçteki bir duvarın karşısı 
APeneere çevresindeki parçalanabilecek cam, ayna, tab-

DIŞ NÜVE 

İÇ NÜVE 
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!olar veya ağı r ki taplı k, üzerine düşebilecek diğer ağll" mo
bi lyalardan uzakta kalan yerler. 
Açık havadaki emniyetli yerlere yerleşi11iz 
Açık yerlerde binalardan, ağaçlardan, telefon ve elektrik 

hatlanndan, llstgeçitlerden veya yükseltilmiş ekspres yol
lardun uzak durunuz. 

Bir deprem sonrasında tüm aile bireykrinin nas ıl muka
belede bulunacakları hususunda emin olunuz 

i'<Tüm aile bireylerine gaz, elektrik ve suyun ne zaman 
ve nasıl kes ileceğini , 

t'<Çoctıkl ara itfaiyenin 11 O ihbar telefon numara
sının nasıl ve ne zaman anıyacaklaı·ını öğreti-

niz. Sarsıntı il e y ık ı l ı p tahrip olabi lecek köprü ve nımpa
lardan sak 111 ın ız. 

B ir deprem sonrasında evcil hayvanlar 
f <Bir deprem sonrasında evcil hayvunların davranışları 

çarpıcı bir şekilde değişebilir. Normalde sessiz, uysal olan 
kedi ve köpekler daha saldırgan hale gelebilir. Hayvunl<m 
yakın gözetim altında tutunuz. Tasınalarından tutarak çitle 
çevrili bir alana bırakınız. 

"ı..'<Bu hayvanlar sı ğınaklara sokulmamalı: yanlarına 3 
gi.in yetecek derecede k.unı gıda ve büyükçe bir kapta su bı

rakılma lıdır. 

DEPREM SONRASINDA 
niz ve i lkyardıın bilgilerini elde etmek için 
radyo istasyonlarının nasıl arnmıc•ığını 

öğreti niz. 
Deprem hakkında daha fazla malu-

mat için.Sivil Savunma bürosu veya 
Kızılay ile irtibat kurunuz. 

Depremlerin 
biiyiikliik ve yoğun
lttklan ölçülebilir: 

'CcYeni sars ıntılar için hazu·Ltklı olunuz 
Gerçek deprem sarsıntı sından daha küçük 
olnıa lanna rağmen deprem sonras ı sarsın

Lılar zayıflayan yapılaru1 çökmesine ne
den olabilir. Deprem sonras ı sarsıntı l.-ır 

depremin ilk saatlerinde, günlerinde, 
hafta larında halla ilk ay l arında olabi
lir. 

Elinizde bulunması gereken 
af et malzemeleri 

ı.<EI feneri ve yedek piller 

f <Portatif pilli radyo ve yedek 

piller 

4.0'ın altındaki depremler 
genellikle bir hasar meyda
na getirmezken, 2.0'uı altm
dakiler genel olarak hissedil-

"ı..'<Yaralı ve zor durumdaki kiş i l ere 

y<ırdım edini z 

ı'dlk yardım çantası ve kılavu-

zu 

t'<Acil durnmda kullanmak için 

bir miktar yiyecek ve su 

cElektriksiz konserve açacağ ı 

~<Zaruri ilaçlar 

ı'cNakit para ve kredi kartı 

ı'cDayaıuklı ayakkab ı 

Uygun bir yerde ilk yardım sağla
yın ız. Ciddi bir şek ilde yaralanan 
kimseleri ani bir daha fazla yaralan
ma durumu söz konusu değilse hare
ket ettirmeyiniz. Telefonla yard ım is-

tey iniz. 

mez/er. 5.02'nin üzerincleki 
depremler hasara sebep ola
bilir. 6 şüldetindeki bir dep

rem şiddetli kabul edilir
ken, 7 şiddetindeki ise 

büyük bir deprem 
olarak nitelenir 

"t< En son vuku bulan ge lişmele ri ta
kip etmek için pi ll i radyo veya leleviz

yonlardan anonsları t<lkip ediniz. 
t'<Yardıma muhtaç-küçük çocuk, yaşlı ve 

özürlü-yakınlannızı unutmayını z. 

DEPREM ESNASINDA 
Kapalı mekanlarda iseniz: 
fcAğır bir mobilya pnrçasının al tına gizleııiniz veya iç 

duvarın karşısında durup bekleyiniz. 
fcİç tarafta kalııuz 
'!.'<Deprem sars ıntısı devanı ederken en tehlike! i olan şey 

nesneler i.izerinize d llşebileccği için binay ı terk etmeye ça
balamaktı r. 

Açık alanla,.(/a iseniz: 
ı:'cB ina lardan , cadde ış ıkl a rından ve enerji hatlarından 

uzak durunuz. 
ı:.'<Zelzele duruncaya kadar aç ık alanda durunuz. 
Hareket halindeki bir araçta iseniz: 
t'<Aracı hemen durdurup içinde bekleyiniz 
-CcBinalardan, ağaçlardan, Ustgcçitlcrdcn veya eneıj i 

hat larından uzaktaki açık alanlara hareket ediniz. 
-CcZelzele bir kez durduğunda önlem almaya devam edi-

-ı.'<Hasar görmüş binalarda kalmayınız. Yetkililer 
güvenli olduğunu bildirmedikçe ev lerinize dönmeyiniz. 

f <'felefonu sadece aci l durumlarda kullanınız. 

~< Dökülen ilaç, çamaşı r suyu; benzin veya diğer yanıcı 
s ıvdan heınen temizleyiniz. Eğer gaz kokusu veya d iğer 

kimyasall ardan mütevellit pis kokuları hissederseniz alam 
terk ediniz. 

<YüklUk ve dolap kapaklarım dikkatlice açınız. 

ı'<Bacal arı tamamen kontrol ediniz. Farkına varılmayan 
hasarlar biı· yangına sebep olabilir. 

ı;.'cGaz kaçakları, elektrik sisteminde su ve kanalizasyon 
hatl arındaki arızaları kontrol edip yetkililere bildiriniz. 

<Richter ölçeğine göre 
REFERANSLAR: 
1. lıtıp:l/wwwJema.gov/librarylwddl 3./ı.tm 

2· lıtıp:llpııbs.ıısgs.govlgipleartlıq 1 llıow.Jıtıııl 
3. lıllp:l I w ww.co111111 pages.coııılq ııakes.lıtıııl /f<ıctslıeet 
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ELİNİZDEKİ DERGİNİN AŞAGIDAKİ TÜM 
BİRİMLERE ULAŞTIGINI BİLİYORMUYDUNUZ? 

O Tüm il itfaiye Daire Başkanlıkları, il itfaiye Müdürmüklcr i,ilçe ve belde itfaiyelerine 

O Tüm İl Sivil Savunma Müdürlükler ine 

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

O Sigorta Şirketleri ,Bankalar, Yangın Güvenliği sektöı•ündeki firmalara 

Büyük Fabrikalar ve Sağlık Kuruluşları 

O Askeri Kuruluşlar 

O Türkiye Genelindeki Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerine 

O İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğüne 

U İstanbul Büyükşehir ~clediye Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcıhkları,Daire 

Başkanlıkları Ve Müdürlüklerine 

O Dergimize özel ilgi duyan ve abone olan okurlarımıza 
O Şimdilik ulusal düzeyde böylesi farklı ve geniş alanlar a hitap eden zengin içeriği ile 

alanındaki seçkin konumunu kanıtlamış Dergimize Aborıe Olmak veya Reklam vermekte 
geç kalmayınız 

İTFAİYE 110 DERGİSin ABOU OOOli İSTİYORUM 
AI>I S()~AJ>I: ........................................................................ . .. 
~=················································· 
F~ AI>I: ..................•.••................... 
AI> s ......... . 

una 
stek rnıuyla 

nüshalarını adresim.ize gönderiniz. 
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CAYIR CAYIR YANDI 
. Turan Çalııkan'ın aOzınd&kl sigarasındon benzin deposu olev alan otomobil coyır ca
yır yandı , itfaiyenin mOdahaleslne raı;)mon otomobil kullanılamaz hale goldi. 

ZEYTİNBUR 

Ağzında sigarayla be~zin , •.. aı!'lll"'. 
doldururken arabayı yaktı ı 

•
önceki gün 
binanın flİri~ 

VL Ut 1 

ÖDÜNC ALMIŞ 
Turan Çafııkan (saOda) polise arabayı 
babasından ödOnc o ldıOını söyledi. 

TURAN Oılışknn, babasındun bir geceli· 
ğinc ö<IOrıç aldığını silylcdiAI Skodıı otomo
bil ile s;ıot 04.3U'da Alibcyköy'c giderken 
benzini biıı i. Çniıskon. oknry:ıkıı IMru.yonun
dnn b~onln _bcnıin alnmk şeri döndü. Ağ· 
zındu 5_!Snr:ı ile depoya bcozın koymaya ooş
laynn Çalışknn'ın dikkoıı.izligi otomobilinin 
cnyır coyır yanmasına ~cbcp oldu. 

Bir anda parladı 
ALEV ALEV ynnnıı otomobilini izleyen 

Turun Çalışkun itfüiyenin gelmesiyle umut
land ı . hralyc ekipleri ymıgnıı kıso silrcdo 
söndUrOdü nncnk otonıQbil l<ııllnnılıımıız hn· 
le gelmişti. Turıın Çulışknn, "l.Jcnıin ıılıp 
döndükten soıırıı depoya bcnıln koyduğum 
sırııdn pnrlnnın oldu. Dnhrı sonrJ alevler bir 
undu bllyıldü ve otomobili esir nldı. Kurtul
duj!uma sevindim" dedi. ISMlll, f.ltnf:"i 

'İstanbul'a 100 
itfaiye grubu laznn' 
l ltfaiye yetersiz 

Sürekli göç nl:ın ve hızln sınırlan genişleyen lst:ın
bul'd:ı, trafik ve çarpık yapılaşma nedeniyle itfa
iyenin wm:ın za.~:ı.n . yete~
siz k:ı. I m:ısı, ycnı ttfo ıye b ı 
rimlcrinin kurulm:ısını kn
çınıJm:ız kılıyor. lst:ınbul'un 
şu anda tam 100 iftf..liye bi
rimine ihtiyaç duyduğu k.ıy
dcdildi . l st:ınbul Buyukşchir 
Belediyesi itfaiye Daire B:ış
knnı Sabri Yalın, ynngınlara 
zamanında mUdahn\c etmek 
için yeni itfaiye birimlerini n 
duSunu söyledi. (Yılmaz Yıldız 
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KULLANILMAZ HALE GELiYOR 
BakırkOy'deki çöp kutuları da yanon sigara 
otılması nedeniyle alev alıp kullanılamaz du- :l'I 
ruma geldi, 

Çöp kutuları 
alev alıyor 

' il 

le 1 

'{'~ 

Yangın çıkaran çocuğa 
ayal<kabı boyama cezası 

SA'da merak ettiği için yangın çıkaran 
aşındaki bir afacana itfaiyecilerin çl:ı

elerini boyama cezası verildi. ı.tbcl·ation 
Gaı.etesi'nin haberine göre, adı açıklanmayan erkek 
çocuk, ülkenin kuzeydoğusundaki Gommlersdorf'ta 
çalılıklan ateşe verdi. Ancak alevler kısa sürede 

~ t\dlllll tp, 

yok. Be 
gelen~ 
bLiyü 
durun 
,mda ı 
parçal~ 
hüfed 
çoksa 



Avrup 

F aıilı Cıııııii'nin Börekçi kupısındn 
buluıııııı Mnltn Çarşısındııki !iç ıılı· 

sap biııııdıı, önceki aksnın, hcııOz hclir· 
lcnenıcycn bir sebeple yııngın çı kt ı. rıı. 
naların ıı lışııp olması nedeniyle kısn s(I. 
rede bllyUycıı y:ıııgııı, Mcvliiı Kandili 
nedeniyle cıımiçlc bulunan vııııındııshı· 
rııı büyiik pnnik y;ışaıııasına neden ol· 
du. Yangın, iıfniyc ekiplerinin yoğun 
çnlı~musı sunucu söndOrOJOrkeıı , olııy 
yerinde il fııiyo yıı~ıımrluğuylıı bekle· 
yen üç buy:ııı, Lıasın mcn~uphırınııı ve 
vaıandıışlnrııı dikntiııl çekı i. Koııyıı Jt. 
fa iyc Okıılu 'ndn okuyan ve lsınnhıı l il· 
fniy.: Tcşkilrıtı'nda sıuj yup:ın 3 lmy;ın 
iıfıı iycci, tecrübeli ıncslckıaşların ı ıı çıı· 
lışınn larına yıı~ım cııi. (SllA, lstmıı.ıt) 

Korku dolu dakikalar 
nada mnJısur kalan genç kızlar 
'alye merdivenlerine k~rken 
ıaAıd4 bekleyen arkada~ları 
ırku dolu dakikalar yaıadı. 

Can 
:>azarı 

ISTANBUL Krıra· 
gümrük'teki Vefa Stadı 
dOn ilginç bir olaya salt· 
ııe oldu. Esinden ayrılan 
Mu~ıarıı Kücük, önceki 
gece kold ırımdn yoror. 
ken, k3ldırım ile Vcfn 
Stadı'nın çaıısı anısında· 
ki diz boyu bcıon duvan 
aşarak 5 mcırc aşağıyıı, 
sıodın çaı ısııı~ dO~ıo. 
KOçük 'U ~nboh yoldun . 
geçenler fark elli. 

Alkollü taksi şoförü Mustafa 
Küçük, önce ~ye iple 
baQlandı. ~ üyük bir 
özenle yukan cekllip 
'j:\astaneye kaldınldı. 

Bağlandı 
iTFAiYE l ı foiyc ve 

ambulans eklplcri, KO
çOk'O, dQşıOjll yerden 
s:ı~ı~h bir ~kild~ çı.kar· 
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Çapa Hastanesi'nde 
yangın paniği 

l 'tnııbul Onhcnılt~i ll~1 ı·:1ktıhı;1il'ı'ı: h<ı4· lı Dcmı1. ve Sualıı Hckımııgı Annbıllın 

~;J~1i~ 1~k,t~n:.i~rıı~~,:~:\c~tS~\~" t.fü~,ft~i~ ~:: 
nuçlnnım reci ) ım~ınd:m tınnro, lıyııı ırn ... ıanc 
g~j~ M.'::~~:~~ t:~~~:~~~~ı~1~~~c~1~~~~·m~1dı~i~: 
lttri ıcının k.ıııııdn~I k\ılorllcr d,,(rc,ınt.lc ml'1" 
dnna ~('idi. Ch:l.ırl~ t..onıuQmdnn çıkım )'t\llj\11· 

~:'~ ~~~ft11~1;;:'~iı1~1~~:~" c~lnl~~r~ ~i~~~~,J~i\r~i~ 
ıthn PÇlll'Crc \'e kııpıhm knp:ıllılnr. Zunmnıııd:ı 
8clço ltfol~e: eldolcrı, hinıının clckııık lıı rlni kt· 
ıcı~k y.ınaının cllgcr bolunıkı-c •l(·runııı..,.1111 ~n
~clloJl 1111111,1\ ~.111- ııı ımııı:ıı ı; ı(;uıı 

~· 

~i 

Belediyenin suni 
'gölü yangını önledi 

., zınir- Buca Belediye Başkanı Cemil Şc
boy'un, Cumhuriyet' in kuruluşunwı 75. yıl

dönümü nedeniyle Kaynaklar köyü yakınlarında 
kurduğu ve Bucalılar'a hediye ettiği gölet, büyük 
bir orman yangınını önledi. Şeboy, Kaynaklar'da
ki çamların bulunduf,nı alEının yanındaki zeytinlik 
bölgede başlayan yangını görünce hemen Orman 
Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay 
yerine gelen yangın söndürme helikopterleri, ih
tiyaç duyulan suyu göletten alarak yanan bölge
nin söndürülmesinde kullandı ve yangının Kay

. naklar köyüne sıçramasını önledi. NAMI l\A\A 

ır 

n 
q 

Ölümden döndüler'
111 

~~~..:.~:-1!.:-.!.~~__,'!,~~';:'.ı~~"'!~:::O·'Lflt!!' ... ~.!..>:~ il 



OOil~IIfil ÇAffiŞll~lINIIDA lFACClİA • 
Etanbulun'un göbeği , Eminönünde şiddetli y. ağ-

urdan kaçanların tıklım tıklım doldurduğu tarihi 
ısır Çarşı s ının girişindeki dönercide meydana 

gelen patlama faciaya yol açtı. Olayda 7 kişj öldü l O'u ağır 

120 kişi yaralandı . Uzmanlar patlamaya, bomba, işyerin
deki büyük buzdolaplımnın motorundaki sıkıştırılmış gaz, 
yada LPG tüplerinin neden olabileceğini , sonucun ayrıntı

lı araştırmadan sonsa belli olacağının belirttiler. 
Mısır Çarş ısı'nın 

girişinin solLında, Güzi
de Öztütüncü'ye ait 
olan ve çocukları Ha
kan ile Selim Öztütün
cti tarafından işletilen 

Ünltioğlu Döner Büfc
si'nde saat 14. 15 te kor
kunç bir patlama oldu. 
Şimşek çakmış gibi 
kuvvetli bir ış ığın ar
dından meydana gelen 
patlama, büfe ve Mısır 

Çarşısının girişini sa
vaş alanına çevirdi. 
Şiddetli patlamanın pa
ramparça ettiği büfe
den kopan parçalar şa
rapnel gibi dağılarak il"' ::-_..._ u 
çevredekileri de yere 
serdi. Yaralıl arın bazı

larının bacak ve kolları 

koptu. Patlamanın ar
dından Mısır Çarşısın

da da büyük panik ya
şanırken dışarı kaçma
ya çalışanlar arasında 

ezilenler oldu. 
Kan gölüne dönen 

patlama yerinde çığlıklar atan yaral ı lar, çevreden yetişen 
vatandaşlarca ciurdurulan araçlara bindirilerek hastanelere 
gönderildi. Polis patlama yerini kordon altına aldı. Bu ara
da patlamanın hemen ardından 25-30 yaşl arında l.70-1.75 
boylarında siyah çeketli, kumaş pantolonlu iki kişinin pa
nik içinde Sultanhamam yönüne dogru kaçttkları belirlen
di. Eşkali belirlenen kişileri bulabilmek için polis bölgede 
araştırmalara başladı. 

lHI&.~ıfANJEILılEIR AILıAffiOOA <GIECÇıfll 
Haberin duyu lması ilzcrine Haseki, İstanbul Üniversi

tesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Esnaf, Taksim 
ilkyardım, SSK İstanbul, Amerikan Hastaneleri ve İnterna
tional HospitaJ Hastaneleri alarma geçti. 

IBlOIFIEIIDI&lKİl 71 'Ir©-IP lPAıfILıAOOAIIDil 
Patlamanın meydana geldiği dükkanda bulunan 7 adet tp
ragaz tilpünün hiç basar görmediği belirlendi. PaUamamn 
hemen ardından olay yerine gelen İstan.bul Emniyet Müdü
ril Hasan Özdemir ve İstanbul. Cumhuriyet BaşsavcJsı Fer
zan Çitici uzmanların olay yerinde ipceleme yaptığını be
lirterek "ilk araştırmalarda bomba olduğuna dair blı' bulgu
ya rastlanmad.ı . Gaz S Lkışması sonucu meydana gelmiş ol
ması ihtimalj kuvvetli" dediler. Olay yerinde inceleme yap-

kullanılan gazın sıkışmasından 

dan olabilir" dedi. 

tıktan sonra 
hastaneleri ge
zerek yaralıla

rın sağlık du
rumları hakkın

da bilgi alan 
Vali Kutlu Ak
taş, yaralıların 

tlim ihtiyaçları

nın ve masraf
larının dev let 
taı:afından kar
ş ıl a n acağ ını 

söyledi. Vali 
Aktaş" Şu anda 
olay ı üstlenen 
terör örgütü 
yok. Bomba 
patladığrna dair 
emare de bulu
namadı. Ne
denlerini arka
daşlanmız araştı
rıyor. Bomba
nın neden 
olacağı parça 
tesirinede rast
lanmadı. Buz-
doJ a p la r ı nd a 

olabilir. Tüpgaz kaçağın-

llıfIFAlllYlE IRflEOOIEN "ıYIETil@Til 
Tarihi Mısır Çarşıs' nın girişindeki büfede meydana 

gelen patlamadan hemen sonra olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri gerekli her tüıfü önlemi aldı. Oluşab ilecek bir yan
gın ya da yeni bir patlamaya karşı çevre boşaltıldı . Vatan
daşlar çalışmalan belli bir uzaklıktan izlerken itfaiyeciler 
dikkatli bir şeki lde enkazı kaldırıp önlem aldılar. 

10 .07.1998 Hürriyet Gazetesi - Tunç ONUR 
Mustafa ÖZDABAK- Selçuk KOÇ-Taner YENER 

50 



,... 

r 

. . ""' . 
OGRENCILERE DUYURU 

İs_t.fl_nbf!:l_ltfaiy_e Daire Baş!_canlJ:ğımızca İlk ve Orta dereceli okullar arası Şj_ir

Res_im __ ye Komp_oz~y_q__ıJ:.. YJırışmasuu/a Milli Eğitim ve İtfaiyenin ortak 

komisy_onıuı değ~rlendir~neleri sonucu derece alan öğrenciler ve okul/an 

g_şağıy_a çılaırılm!ştır. 

A) İLKÖGRETİM OKULLARI ARASI ŞİİR 

ôCRENCİNİN ADI SOYADI 
l ·O. Arda GÖÇMEN 
2·Meral KARTAL 
3-Narnli Maya ÜYE 
4-0ökhaıı KAHRAMAN 
5-Mübeccel BAŞARAN 

Mansiyon: 
l · SimgcGÜR 
2· Ongan DEMİRASLAN 
3· Didem ÇAVUŞ 
4- Bllşro ÇIPLAK 
5- ipek YÜREK 
6- Dcryıı KARABULUT 
7· Ayşe DOÖAN 
8· Seda ERSAN 
9. Tuğberk DEMlRALP 
10· Mustafa KAÇAR 

Teşvik: 
1 -Tuğba ERBAŞ 

2-Handc DEMİR 
3-GUlnur AYAR 
4-Deniz OCELAN 
5-Nazmiye ARICI 
6-Hacer CAN 
7-Bcnnur KURNAZ 
8-Pınar ÇAKIR 
9-Özlem ÇAPA 
LO-Selin AKHUN 
ll -Yıısemin ŞENTÜRK 
1.2-Aslı BAYRAM 
L3-Çiğdcm DUMANLIKAYA 
14-Ccmi l Kerem TABAK 
15·Emine ÖZ'rüR.K 

SINTF VE NO SU 
7/CNo: l36 
7/G No:645 
8/B No:393 
5/D No:587 
3/D No:496 

8/A No:27 
3/A No:47 
3/B No:420 
7/0 No:621 
6/A No:J066 
4/E No:542 
3/A No:260 
5/A No:276 
5/B 
5/A No:261 

5/A No:503 
7/A No:69 
3/E 
6/A No:I056 
6/A No:28 1 

No:l6 
6/ANo:317 

OKULU 
Tuzla Atatürk İlköğrecim okulu 
Samaııdıra imam Haıip Lisesi 
Beyoğlu Anadolu Kıı lisesi 
Özel Ço~kun ltköğrclim Ok.ulu 
Özel Ortadoğu llköğretim okulu 

O.O.Paşa Ertuğrul Gazi İ lköğr. Okulu 
21. YUzyı l Koleji 
Pendik Aııırilrk i lköğretim Okulu 
Sumundırn lmum Hııtip Lisesi 
Bakırköy M .ÔstOndağ İlköğr. Okulu 
Pendik. Atatllrk llköğretim Okulu 
Özel Çoşkun ilköğretim Okulu 
Tuzla Ataıllrk İlköğretim okulu 
GUzide Yılıııa:ı: tlköğrct im Okulu 
Tuzla Atatürk İ lköğretim okulu 

Habibler llköğrcıinı Okulu 
Tuzla AtntUrk likö~relinı okulu 
Özel Çoşkun İlköğı·etim Okulu 
Bakırköy M.ÜstUndağ 11kOğr. Okulu 
0.0.Puşıı Ertuğrul Oaıi lık.öğr.Okıılu 

Özel Fıızilct Kız Lisesi 
G.O .. Paşa Emığrul Gazi llköğr. okulu 
O.o.paşa Ertuğrul Gnzi İlköğretim Okulu 

5/A No: Habiblcı· İlköğretim Okulu 
6/B No:3402 Vuınn )iköğrct i rrı Okulu 
7/A No:306 Hucı tıbcy İlköğretim Okulu 
710 No:6 L5 Saınıınd ı ra l.H. Lisesi 
6/B No:342 Eyllp 'föpçulnr llköğrctinı Okulu 
5/A No:252 Tuzla Atatllrk İlköğretim okulu 
4/C No:452 Cezayirli Gazi Hasaııpaşa İ.O. 

ll) İLKÖGRETİM OKULLARI ARASI RESİM 
l-Derya ÇELiKER 
2-Özge AYDINALP 
3-Ebru DOÖAN 
4-Mllrşidc HASTÜRK 
5·1'eni KlREMlTÇİYAN 

7/C No:35 
5/A No:119 
5/A No 
2!D No:8 
8/ No:205 
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Melalıaı Şefiıude ilköğreıim Ok.ulu 
Özel Cem İlköğret im OkuJu 
Özel Oğuz Kaan İ lköğretim Okulu 
Bahariye ilköğretim Okulu 
Özel Dndyon Enneııi Okulu 



Mansiyon: 
1-Sincnı HALLI 
2-Nilıan BAHAR 
3-Didar OKUYANGİL 
4-Arı un SARUHANYAN 
5-Kcnon GENÇ 
6-Ay~1.1gül BAYl-iAN 
7-Elif ŞENTÜRK 
8-Selaııı i GÖKAY 
9-Mclisa VARTANOGLU 
! O-Aslı ZÜLFİ KAR 

Teşvik 
1-Alp ŞAi! 

2-Ahıııcı GÜNDAR 
3-Siyıııni ASLAN 
4-Ganıze ÜVEZ 
5-Esıııa KARAŞ!N 
6-Rcccp GÜNEYSU 
7·ÔykUnı TÜRKMEN 
8·Balıatt in SUCAK 
9-GUvcıı ERSEVER 
10-1 l ıı llzc OKUR 
1 1 -Sineın KÖSE 
1 2-Tuğba BÖLÜKBAŞ I 
13-Seııııı ŞENGÜL 
14·Ônıer Faruk DiNÇ 
15-Nil SAYGJN 

!-Ersin ŞAH 1 N 

2-Scrpil SÖYLEMEZ 
3-Deniz KAYAKJRAN 
4·A.Erdcnı SAF 
5-ÔdUJe Layık Eser Buluııııınıınnşıır. 

1-tbrohim Ö7.ATA 
2-Güıınur Tub:ı TÜR.KSı\VAŞ 
3-Scvil AKlN 
4-Aydııı KAPLAN 
5·Özgc AYGÜN 

Mansiyon: 
I· Nurçin EGERCIOGLU 
2- Esra ARAS 
3- Selin ERCAN 
4· Volkan ÇlNKAYA 
5· Gökçen RAKICJ 

Teşvik: 
1 -Daml ıı ALTUNCU 
2-C.Ecc DERViŞ 
3-Satiye ŞiŞMAN 
4-Fatma ATAR 
5-NurgUI OZUT 
6-Leınnn OAZIOGLU 
7-Aslı IŞ ILDAKSOY 

8-Eın iııe TAŞÇI 

9-Minc AKSU 
IO·İııci CAN 

5/A No:43 
5/E No: 
5/B 
1/ 
7/D 
7/A No:757 
8/D No:592 
6/D 
7/ 
3/B No:149 

7/E 
7/D No:404 
7/B No:644 
7!E 
5/A No:252 
8/D No:247 
5/A 
5/A 

7/C No:260 
8/C No:50L 
8/E 
7/C No:222 
6/A 
8/D 

C) LİSELER ARASI ŞÜR 
1 O 'l'M· B No:66 
9/BNo:563 

10 MAT 
1/11 No: l221 

Özel Ccnt İlköğı·c t iın Okulu 
Medeni Berk İlköğreıim Okulu 
Haıta ı lsmuil Hakkı Öğretim Okulu 
Aramynn Uııcuyan Ermeni Okulu 
Güzide Yılmıız !l köğrcıirn Oku lu 
Altay Çeşme ilköğretim Okulu . 
Feyzull3h İlköğret im Okulu 
Gllzide Yı lııııız İlköğretim Okulu 
Özel Dadyrın Ermeni Okulu 
Ö1.el Ccnı ll köğn;ıimOkulu 

Gllzide Yılmaz llköğrcı im Okulu 
Nilllfer Hatun İlköğretim Okulu 
AtatUrk .İ lköğreıiın Okulu 
GUzidc Y ılmaz İlköğreı iın Okulu 
Tevfik Suğl rıın İlköğrcıi ın Okulıı 
Fey.ml lııh ll köğr1.1ıim Okulu 
Şişli Şair F~ı ıııli Anadolu Lisesi 
Özel Fatih Su l ı ıın ilköğretim Okulu 
Ayttzıııa ll köğrcıi ııı Okulu 
Zllbeyde Hanını İlköğrcıim okulu 
Peııdjk Aıaı Urk İlkl\ğı-eı iırı Okulu 
ZUhcydc Maııım il köğretim okulu 
Zübeyde Hanını ilköğretim okulu 
Avni Bıışmıuı ilköğretim Okulu 
Şair Behçet Kemal Çağlar 1.0. 

Oıııraıı iyc Lisesi 
Şehremcni Lisesi 
Mcnsucuı Sııntrıı l l.iscsi 
Perıcvniyııl lisesi 

D) LİSELER ARASI KOMPOZİSYON 

1 C No:l37 
1 O TM/B No:297 
9/D No:65 1 

IOTMA-446 
10/A No: l26 
9/A No:484 
3.Sııı ı f 

IOTMA-449 

10 TMA· l64 

2 SOS·A/849 
9/F No:82 
2 SOS-A/85 1 
l/DNo: l087 
9/A No:483 
10 TMB/6 16 
l /11 No: 1228 

l~tı:4756 
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Fen Bôzel Klllıllr Fen Lis. 
1\ızla Lisesi 
Beyoğlu Anııdolu lisesi 
Sultıın Ahmet Ticıırcl Meslek Lisesi 
Beyoğlu Anadolu Lisesi 

Şelıreıııeni Lisesi 
Beyoğlu Anadolu Lisesi 
13cyoğlu Anudolıı Lisesi 
Özel Hikıncı Doğay Lisesi 
Şchrcnıcni Lisesi 

istek Özel Uluğbey Lisesi 
Özel Yıldız Lisesi 
Pcrıcvniyal Lisesi 
Yakuctk Teknik ve Eııdllsı ri Meslek Lisesi 
Pcrtevniyal Lisesi 
Peıtcvrı iyal Lise!. İ 

Beyoğlu Anudolu Lisesi 
Üınraııiyc Lisesi 
Perıcvniyal Lisesi 
İlısarı Mermerci Lisesi 

... 

... 
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