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K
uruluşunun 284'Uncü yıl

dönümü dolayıs ıy l a 23-
30 Eyltil 1998 tarihleri 

arasında İtfaiye Haftas ı tüm yurt 
sathındaki itfaiyelerde çeşitli etk in
liklerle kullandı. İtfaiye Haftaları
nın kutl anmas ı bir aç ıdan 

zamanlar Londra İtfaiye Müdürü 
ziyaretime gelmişti de Si.i leymani
ye semtinden geçerken "ben yangın 
aç ısından Londra'y ı çok ri skli bulu
yorclum, İstanbul çok felaket, sizin 
haliniz bizden çok daha zor, bu 
şartlarda yangrnlara nasıl yetişiyor

sunuz" demişti. Ben de "Londra'da
ki gibi bizim 100 istasyon, 1000 
araç 10 bin personelimiz yok" de
miştim. 

Göreve ge ld i ğimde 30 istasyon
da, 210 araç, 1608 personel ile İs
r.ınbul yangınlarıyla mücadele edi
yorduk. Sayın Başkanımız Recep 
Tayyip ERDOGAN'ın yakın ilgi
siyle kısa sürede, araç adedini 

30 istasyonda, 210 araç, 1608 

Tüm itfaiye birimleri bilgisayar
larla donatıldı. İnternet'e bağlana
rak ti.im dlinya ile i letişim sağl andı. 
T'ürkiye'de ilk defa İtfaiye tarafın
dan "Uluslararası Yangın Güvenlik 
Konfenıns ı ve Sergisi" gerçek leşti 
ri ldi . Yine ilk defa "İTFAİYE 110" 
isminde bilimsel bir dergi çıkartıla
rak Türkiye'deki tüm itfa iyeler, 
Resmi, Askeri ve Sivil kunıluş l~mn 
isti fadesine sunuldu. Onsekizinci 
sayısını iftiharla sunduğumuz bu 
dergi sayesinde organik bir bağları 

olmamakla beraber, yurt sathındaki 

tüm itfaiyeler birbirine bağland ı , 
Anadolu'nun en Uera köşesindek i 

İtfaiye ler modem itfaiyeyi tanıdı ve 
yangınlara daha billmsel yöntem-

lerle bilinçli bir şekilde müda
hale etmeye başladı. 

1885 1 sayılı "ftfaiye Teş-
killeri Yönetmeliği " nin 
bir gereğ i olmakla be
raber, diğer taraftan 
maziyle bağların ku
rulmas ı, ha lkın itfaiye 

İtfaiye Daire Baş-
kanlıkları ve Mlidür
f ükleri arasında sü
rekli periyodik top
lantılar düzenlendi 

personel ile İstanbul yangınlarıyla 
mücadele ediyorduk. Sayın Başkanımız Recep 

Tayyip ERDOGAN'm yakın ilgisiyle kısa sürede, 
araç adedini 260'ye istasyon adedini 36'ya, person

el adedini 2200'e çıkararak İstanbul İtfaiyesi-
ve yangınlar konusunda 
eğitilmes i , modern teknolo-

ve İtfaiyeciliğin sta
lüsü ve itfaiyecilerin 

hakları sürekli gtindemde 
jinin tan ıtılması , bir yılın değer

lendirilmesi vb. pekçok faydaları 

olan bir etkinliktir. 
Bu münasebetle ben de bir Edi

tör Yazısı çerçevesinde son dört yıl -

1 ı k periyotta istanbul İtfaiyesi'nlı1 
nerelere geldiğinin bir değerlend i r

mesini yapacağım. 
İstanbul; dar sokakları , geli ş igü

zel parkedilmiş araçları, eski met
ruk ahşap binaları , itfaiye araçları 

na geçit vermeyen trafiğ i , plansız 
ve kaçak yapılmış gecekondu gök
delenleri, yeterl i yangın güvenlik 
önlemleri a lınmamış işycrl, otel, 
kapalı çarşı ve fabrika l arıy la yılla
rın ihmalinin sonınlan çözümsüz
leştirdiği bildiğimiz İstanbul. Bir 

ni daha modern bir yapıya 
kavuşturduk. 

260'ye istasyon adedini 36'ya, per
sonel adedini 2200'e çıkararak İs
tanbul İtfaiyesini daha modern bir 
yapıya kavuşturduk. Açılan bu yeni 
istasyonlar yanuıda gecekondu şek

lindeki; Zeytinburnu , Bayrampaşa, 

Rami, Kağıthane, Kartal, Pendik, 
Avcılar istasyon ları yeniden inşaa 

edilerek modern bir yapıya kavuş
tu. Merkez bina tarihi dokusu koru
narak tamamen restore edi ldi. .Bun
lar yanında 1989 yılınd an beri 
programa a lınıp bfr türli.i gerçekleş

tirilemeyen "Bilgisayarlı Komuta 
(haber) Merkezi" bu dönemde ihale 
edilerek hizmete açıldı. 

tutularak büyük atıl ımlar gcr
çekle~ıirildi. Elbette ki kangren ol
muş kronik bir takım problemler 
çözülemedi. Bu sorun ların çözü
müne ne itfaiyelerin ve ne de Bele
diyelerin gücü yetmedi . Ancak taş 
yerinden oynatıldı , istikbale daha 
büyük bir umutla bak ış sağland ı. 

Belki de itfaiye tarihinde ilk defa 
dört yıllık kısa bir döneme s ığ
dırılan bu muazzam hizmetlerde 
katkıs ı bulunan herkesi tebrik ed i
yor, İtfa iye gibi yı lların ihmaline 
uğramış bu kuruluş ları destekleyen 
tüm şahı s l ara te~ekkürlcrimi ar
zediyorum. 
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Sabri YALIN 
J'ütn İtfaiye T~killeri Birliği ve 
Istanbul itfaiye Daire Başkanı 

1874 T ürk İtfaiyeciliği için çok önemli 
bir başlang1 ç yılıdır. Sultan Abdülaziz'in 

tal imatıyla Londra'da İtfaiye eğilimi gö

ren Macar Ulusal İtfaiyeler Birl iği Başka
nı Kont Odön Szechenyı İstanbul'a çağı

rılrmşt ı r. 4 kara taburundan oluşan Askeri 
Üfaiye Alayını kurduktan sonra Szechen
y ı'nin memleketine dö.rıme inden l yıl 

sonra Sultan Abdulhamid'in hem de paşa

l ı k ünvanı ile daveti üzerine İstanbul İtfa
iye Klllmandaıılığını aralılk ız olarak 1922 
yı lma kadar sürdürdüğü bu yarım asırlık 

dönem, i tfa iyeciliği n altın yıllarının baş

lang ıcı o1muştur. 

Türk İtfaiyeciliği 16.yüzyı lda l560 Kanuni ve 
1579 JJI. Murat feırnanl ~ıny l a ilk i şar~tlerini 
vermeye baş lamış, 1714 de Çardaklı dıye ta· 

bir olunan 120 kg.lı~ kullanışı zor basma tulumbanın 
(Nevşehirli Damat lbrahim Paşa'nın talimatıyla) tu
lumbacı takımı tarafından kullarulmaya başlamasın
dan bu yana bir hazırlık dönemi geçirmiştir. Hiç te iyi 
anlatılmayan ve Yeniçerilerin bozulduğu bu dönem
de Tulumbacı Ocaklan sergerde tipli kişilerin ağırlık
ta ol.duğu bozguncu takımlanna dönüşmüştür. 

Yakayı Hayı·iyye ile Yeniçeri ordusu ortadan kaldı
rılırken bu bozguncu takımları yok edilerek bu kutsal 
ocaklar ancak temizlenebilnıiş tir. 

1828'de Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ordu
su içinde k~ırulan yangınc ı taburları yarı askeri nite
likte olup Itfaiyeciliğin gelişme dönemini oluştur
maktadu-. Bu arada bu gtınkü ilçe Belediyeleri yerine 
kurulan "Daire" ler içindeki Yangıncı Birlikleri de bu 
hizmetleri yürütmüşler. Ancak Beyoğlu ve Hocapaşa 
gibi büyük yangınlara karşı çaresiz kalmışlardır. 

1874 Türk İtfaiyeciliği için çok önemli bir başlan
gıç yılıdır. Sultan Abdülaziz'in talimatıyla Londra'da 
ltfaiye eğitimi gören Macar Ulusal İtfaiyeler Birliği 
Başkanı Kont Odön Szechenyı İstanb1:1l 'a çağırılnıış
tır. 4 kara tabıu·undan oluşan Askeri itfaiye Alayını 
kurduktan sonra Szechenyı'nin memleketine dönme
sinden 1 yıl sonra Sultan Abdu l~amid'in ~em de pa
şalık Unvanı ile daveti üzerine Istanbul itfaiye Ku· 
mandanlığıru aralıks ız olarak 1922 yılına kadar sür
dürdüğü bu yanın asırlık dönem, itfaiyeciliğin altın 
yıllarının başlangıcı olmuştur. Deniz İtfaiyesi de 
1887 yı lında ve bu dönemde kurulmuştur. 

ÜLKEMİZ İTFAİYECİLİGİNİN 
GERİLEME NEDENLERİ 

Türk itfaiyeciliği 25 Eylül l 923'te Belediyelere 
devredilerek sivilleştirildiğinden bu Y.ana beklenenin 
aksine gerileme sürecine girmiştir. Ulkemiz itfaiye
ciliğinin durumu 284 yıllık şanlı geçmiş i ile hiç bağ
daşm?maktadır. Nedenlerini incelediğimizde; 

1. Itfaiyeler sivilleştlı'ildiğinde mali altyapı düşü
nUlmemiş ve sadece tüketici kuruluşlar haline getiril
mişlerdir. 

2. İtfaiye teşkilleri arasında entegrasyonu sağl aya· 
cak bir Genel MlidU!'lük yada Ulusal bir birlik kurul-
mamıştır. . 

3. Orta ve yüksek öğrenim düzeyinde ltfaiye eğiti 
mi veren öğrenim kurumları hizmete sokulamamıştır. 

4. ttfaiyecilik hala bir "meslek sınıfına" dahil edil
memiştir. 
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Beyoğlu Grubu 1928 

S. Görevleri esnasındaki meslek hastalıkları yü
zünden öl i.inı yaş ortal amas ı 60 civarında olduğu hal-
de erken emeklilikleri sağlanamamış~ır. . . 

6. Birçok yerleşim bi~·imind? ".Itf~ i y~ Teşkil( 
oluşturu !mamasında adeta ınat edılm.ı ş, ~tfaıy~ "Teşki: 
li bulunan bazı Belediyelerde de ıtfaıye bırımlerı 
park, bahçe, zabıta, temizlik vb. birimlerine dönüşti.i-

rülm~ştür. . 
7. Ilfaiye yangın araç ve gereçlerınde hala 

16. Ülkemiz İtfaiyelerinde çalışma saatleri, kıya
fetler ve sembollerde birlik sağlanamamıştır. Bugün 
yatakhane olmadığından 8/16, person~I eksikliğ~
den i e 24/24 sistemi ile hizmet veren ltfaiye Tcşkil
lerimizin sayıs ı hayli fazla bulunmaktadır. 

17. Şehir hidrant (Y~ngın f!!US!u~) sistemleri, ~i
ması gerekenlerin %10 unu bıle teşkıl etmemektedır: 

18. itfaiyecilik prestij yönünden 100 sene önce~ı 
"Kont Szechyni" döneminden bağıl olarak daha gen
de olup, özendirilmed iğinden genellikle zeki yete
nekli gençlerin bu mesleğ i seçmeleri sağlanamamak
tadır. 

19. ttfaiyeler bilimse!_ v~ tek~ik gelişmelere .karşı 
yetersiz kaldıklarından Unıversıteler ve meslekı tek
nik kuruluş.t ar bu sahada teorik düz~yde ~alışma ya
parlarken TLfaiyelerin bilgi ve deneyımlenne ~~ş~uı:: 
maclıklarından bu tür toplantılarda konunun çozumu 
ile ilgili onuçlar almamar~aktadır._ . . 

20. Türkiye'de konut ve ışyerl erının sıgortalanma
sı yaygınlaştırılamamıştır. B~ ned~nle. rangın!ara 
müdahale esnasında yanan yerın sahıplen ıle ltfaıye
Jer arasında zaman zaman ciddi sorunlar çıkmaktadır. 

21. Sigortalanan işyerlerinde jse sigortalama yan
gın güvenlik önlemlerinin alternatifi olarak algı laı;
maktadır. Halbuki sigorta yangın güvenlik önlcmlerı~ 
nin yanında bir güvencedir. 

RAKAMLA.RLA TÜRK 
iTFAiYESi 

standardlaşma sağlanamamıştır. 
8. Türk itfaiyeci liğin çağın teknik geliş İ stanbul İtfa-

melerine ayak uyduramam ış hatta yangın- iyesi Türk İtfaiyeci
lara müdahalede bile sistem yönünden 
kendini yenileyememişti r. 

İstanbul ltfaiyesi Türk İtfaiyeciler 
Birliği ile müştereken Türkiye'de 175, 
dünyada ise 2 .IO Itfaiye Teşkilinde ince
leme-araştırma ve anket çalışmaları yap
maktadu·. 9. Belediye bütçesindek~ ödeme yeter

sizlikleri nedeniyle yeni itfaiye araçları 
alınamamış, bu yüzden itfa iye araçlarının 
kullanım ömUrleri dolmuş eski ve sürekli 
arıza lı hale gelmiş lerdir. 

ter Birliği ile mi.iştc
reken Türkiye'dc 

175, dünyada ise 2 1 O 
İtfaiye Teşkilinde in-

Türkiye genelinde 22 il ve 22 ilçeden 
alınan bilgi lere göre 19.359.855 nüfusa 
karşılık 1 17 yangın istasyonu, 873 itfa
iye arac ı (yaş ortalamaları 14), 8623 per
sonel ile yıllık ortalama 25.261 adet yan
gına 4189 adet kurtaımaya gidildiği , 
yangınlardan dolay ı 27 1, muhtelif kur-

10. Yangın istasyonları genelde sağlıklı 
hizmet verecek nitelikte olmayıp ilkel 
şartlarda (kışla tipi koğuşlar vb) bulun
maktadır. 

cclemc-ara~tırma ve 
anket çal ışmaları 

yapmak.tad ır. 

11. İtfaiyede rütbelerin sadece er, onbaşı, 
çavuş, başçavuş ve amir şeklinde uygulanma-
sı dolayı sıyla sistemde tıkanıklık yaşanmaktadır. 

12. Halkımız hala 1 J O yangın ihbar telefonunu ve 
İtfa iyenin yangınlara ücretsiz müdahale ettiğini bil
memektedir. 

13. Yangına giden araçlara siren sesine rağmen yol 
verilmemektedir. 

14. Ülkemiz itfaiyelerinin %85'inde yangın öncesi 
önlem birimleri kurulmamıştır. 

15. İtfaiyeler Belediyelerde adeta "sürgün yeri" 
kabul edilmekte ve bu teşkilat mensuplarının yangın 
olmadığında boş oturdukları iddia edilmektedir. 

tarına çalışmaları esnasında ise 208 ölüm 
o layının meydana geldiği, y_angın öncesi ön

lem şubelerinin İstanbul , Ankara ve Izmir gibi büyük 
şehirl~r haricinde ciddi anlamda kurulmadığı , İtfa
Jyelerde kitap okuma a lı~kanlığının hala kazanılma
dığı ve İtfaiye kütüphanelerinde 7934 adet kitabın 
bulunduğu , tüm ülke İtfaiye Teşkillerinde eğilim qü
zey leriı:ıin yaklaşık olarak %3 üniversite mezunu. (ls
tanbul itfaiyesi %6), %18 lise mezuı:ıu (İstanbul _Itfa: 
iyesi %3 1), % 17 ortaoku_J mezunu (Istanbul !tfa~yes~ 
%16), ilkokul mezunu ıse %68 (Jstanbul Jtfaıyesı 
%47) olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 



AVRUPA VE AMERİKA İTFAİYELERİNİN 
DURUMU 

Bir çoğu Türk İtfaiyesinden sonra kurulmuş, olan 
Avrupa ve Amerika'daki şehir itfaiyelerinin durumu 
gıpta edilecek durumdadır. 

Çünkü: 
1. İtfa.iye kuruluş ları kendilerine ayrılan ödenekler 

dışında Itfaiyc harçları da yüksek olduğundan mali 
sorun.tar çözümlenmiş sayılmak.tadır. 

2. itfaiyelerin alt yapıl arı bu konuda teknik eğirim 
veren. kurumlarla sağlamlaştırılmıştır. 

3. itfaiyecilik en saygın meslek sınıtları arasında
dır, ve itfaiyecilerin erken emeklilikleri sağlanmakta
dır. 

4. Her yerleşim biriminde İtfa iye Teşkilleri mutla
ka var olmakla birlikte, kırsal kesimde de gönüllü it
faiyel.er görev yapmaktadır. 

5. itfaiye yangın araç ve gereçlerinde standartlaş
ma ve sistemde birlik oluşturulmuştur. 

6. 10 yaşını geçen İtfaiye araç lan hizmet dışı bıra
kılmış yangın i stasyonları yeni araçlar ve modern ci-
hazlarla donatılmıştır. . 

7. Askeri sistemle yürütülen Itfaiyelerde itfaiyeci
ler generalliğe kadar yükselebilmektedir. 

8. Yangın ihbar te lefonları halkın büyük çoğunlu
ğu tarafından bilinmekte yangm anında tereddütsüz 
en kışa sürede ttfaiyeler çağırılrnaktadır. 

9. Itfaiye araçlarının geçeceği yollar derhal boşal
ulmakta itfaiye çık ışları gereksiz yere işgal edilme
mektedir. Aksine davranan kişiler hakkında ödenme
si zor cezalar uygulanmaktadır. 

10. Çalışma saatleri 24/48, hatta bazı İlfaiyelerde 
24/72 olarak uygulanmaktadır. 

11. İtfai ye yatakhaneleri koğuş sistemi olmayıp az 
sayıda (genellikle 1 kişi) personelin kalacağı şekilde 
moderı:ı biçimde techiz edilmiştir. 

12. itfaiye en popüler meslekler arasında sayıldı
ğından zeki, akıllı ve yetenekli gereçlerin tercih ne
deni olmaktadır. 

13. Şehir cadde ve sokakları her L 00 -150 metrede 
bir hidı:ant ağlarıyla örülmllştür. 

14. itfaiyeler arasında diyaloglar dü.zenli olarak 
sağlanmaktadır. Bir çok ülkede ulusal "itfaiye Birli
ği"olduğu gibi kıtalar düzeyinde _de itfaiyeler en.tegre 
olmuşlardır. Amerika ve Avrupa Hfaiyeleri için Intcr
national Assocatıon of Fire Chief, Asyada da İnterna
nional Fire Chicf Assocalıon Assia. Vb ... 

RAKAMLARLA DÜNYA İTFAİYELERİ 

AMERİKA ŞEHİR İTFAİYELERİ 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kıta'daki yerleşim bi

rimlerinde ankete cevap veren 24 yerleşim biriminde; 
13.?24.400 nüfusa karşılık 603 yangın istasyonu, 

2521 itfaiye aracı 17032 personeli ile 270.697 adet 

yangın ve 115.834 kurtarmaya gidildiği, 11 7 yangın
dan dolayı ölümün olduğu , araçların yaş ortalaması
nın 7 olduğu , yangın öncesi önlem çalı şmalarının 
ciddi boyutlarda yürütüldüğü , ambulans hizmetleri
nin İtfaiye'ye bağlı tam kapasite ile çalıştığı helikop
terlerin itfaiye teşkillerinin yarıdan fazlas ında bulun
duğu , klltUphanelerin zengin ve okuma alışk~nlıkla
rının kazamldığı eğitim dUzeylerinin genelde Univer
site mezunu oldu_ğu _ortay_a çıkma~tadır. 

AVRUPA ŞEHIR ITFAIYELERI 
Avrupa kıtasmdaki ankete cevap veren 17 yerle

şim biriminde; 
L0.827.256 nüfusa karş ılı k 236 yangın istasyonu, 

2462 itfaiye aracı 21.905 personeli ile 98.099 yangı
na 241.122 kurtarmaya gidpdiği , 197 yangından do
layı ölümün vukua geldigi Itfaiye araçları nın yaş or
talamalarının 7 olduğu yangın öncesi önlem çalışma
larının ciddi boyutlarda yüri.iti.ildi.iğü, ambulans hiz
metlerinin ttfaiye'ye bağlı tam kapasite ile çalış tığı , 
helikopterlerin Ttfaiye Teşkillerinin yandan fazlasın
da bulunduğu, kütüphaneler.in zengin ve okuma alış
kanlıklarının kazanıldığ ı , eğitim düzeylerinin genel
de üniversite mezunu olduğu ortaya ç1kmaktadır. 

ASYA, AVUSTRALYA VE AFRlKA 
ŞEHİR İTFAİYELERİ 

Üç kıtadaki ankete cevap veren 5 adet yerleşim 
biriminde; 

Londra İtfaiyesi 



16.~76:824 nüfusa karşılık, 65 1 yangın istasyonu 
3896 ıtfaıye ıu-acı L7.398 personeli ile 77.261 adet 
yangına 25.738 adet kurtarmaya gidilmiş 134 yan
gından dolayı ölüm vukua geldiği, İtfaiye araçlan 
yaş ortalamalarının 8 olduğu , yangın öncesi önlem 
çalışmaları, kitap okuma kütüphane ve eğitim düze
yi, helikopter ve ambulans hizmetleri yönünden sağ
lıklı bilgilere ulaşılamadığı ortaya çıkmıştu·. 

Not: Bu kıtalardan gelen formlar kıtanın genel du
rumu için yeterli kanaat oluşturamamaktadır. Özel
likle Afrikamn kuzey ve güneyi ile Asyanın doğusu 
haricindeki ülkeler Itfaiyecilik konusunda yeterince 
gelişememiş 1 erdir. 

~~~~~~~~-

Türkiyede 1026. Aınerikada 4279, Avrupada 2074, 
Asya-Afrika-Avustralya'da 2374 

Kurtarma Bir Yıllık Ortaması : 
Türkiye'de 294, Amerika'da 2709, Avrupa'da 

2218, Asya-Afrika-Avustralya'da l 58 1 olarak tespit 
edilmektedir. İtfai olaylar yangm kurtarma, su bas
kmları, ambulans hizmetleri, her k1Ladaki ülkelerde 
değişik biçimlerde değerlendirilmektedir. Yapmakta 
olduğumuz anket çabşmalarırun ancak 3/1 nin sonuç
larını alabilmi ş durumdayız. Anketler sonuçlandı~ın
da gelen rakamlar yeniden değerlendirmeye alına
caktu-. 

Avrupa ve Amerika'da iş
yerleri ve konutlarda sigor
talılık oranı %95 !ere ula~

mıştır. Bu nedenle İrfaiyel~
rin yangına mi.idahalesi es
nasrnda can kurtarma hariç 
ciddi sorunlar yaşanmamak
tadır. 

SORUNLARIN 
ÇÖZÜMÜ İÇİN 

YAPILMASI 
GEREKENLER 

1. En kısa sürede "Yan
g ı ndan Korunma Kanunu" 
çıkarılmalı , Ülke genelinde 
yapılacak düzenlemelerle 
kanunun ifade a l an ı genişle
tilmelidir. 

tstanbuJ Büyüşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip ERDOGAN 'nrn İtfaiye ziyareti 
2. Mali İdareler reformu 

ile ilgili hazırlanan kanun 
tasarısı içinde itfaiyelerle il
gili maddeler daha da detay-

TÜRK VE DÜNYA İTFAiYELERİNİN 
MUKAYESESİ 

Anketimize cevap veren ülke itfaiyelerinden alı
nan bilgiler Birmilyon nüfus esas alınarak değerlen
dirildiğinde. 

Yangın İstasyonları 
Türkiye'de 6, Amerikada 43, Avrupada 2 1, Asya

Afrika-Avustralya'da 40 
Araç Sayısı: 
Türkiye' de 41 Amerikada 184 Avrupada 227 Asya

Af~·ika-Avustralya'da l 07 
itfaiye Personeli Sayısı: 
Türkiye'de 291, Amerikada 1243, Avrupada 2028, 

Asya-Afrika-Avustralya'da 474 
Bir Yıllık Yangın Ortalaması 

landırılmalıdıt. 

3. Türkiye'~e kırsal kesimin yangınla mücadelesi 
için "gönüllü itfaiyecilik" modeli uygulanmalı ve bu 
sistemin sağlıklı çalışması için"İLfaiye Vergisi" ihdas 
ed i 1 melidir. 

4. Endüstri Meslek Liselerinde "Yangın bölünı"le
ri aç ı lmalı mevcut İtfaiye Yüksek Okullarına alt yapı 
oluşturulmalı.dır. 

5. İlk ve Orta dereceli Okullarda "Yangın Eğitimi" 
ders kitabı olarak okutulmal ı dU". 

6. İtfaiyecilik , ciddi ve riskli biı: i ş olduğundan öğ
retmenlik, rnülıendislik ve avukatlık gibi "meslek sı
mfı", sayılmalıdır. 

7. Meslek hastalığı ve erken ölüm nedeniyle itfa
iyeciler için "fiili ve itibari hizmet zammı" çıkarılrna
b ve erken emekli likleri sağlanmalıd ı r. 

8. 4 Kasım 1995 tariJıli "Kamu Binalarının Yan-



1 
~ 

;-

İl Mildürleri Gaziantep toplantısı yapıldı. 

gından Korunma Yönetmeliği" yeniden ele al ınarak 

kapsamı genişletil melidir. 
9. İtfaiye Genel MüdUrltiğü acilen kurulmalı, Bele

diye İtfaiyeleri Sistem, Eğitim ve Standardlaşma yö
nünden bu Genci Müdürlüğe bağlanmalı, personel ve 
hizmetler yönünden Belediyelere bağlı çalışmalarını 
sürdürmelidir. 

10. Yeni kurulmuş olan "ttfaiye Teşkil leri Birl iği" 
nin çalışmaları , İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerce des
tek lenmelid ir. 

11. Yangınla mücadele bilinci ile ilgili haztrla~a
cak programlar, ülkedeki tüm televizyon ve radyo ıs
tasyonları ile gazeteler tarafından yayınlanacak şe
kilde yaptırımlar getirilmelidir. 

12. İtfaiye disiplin, iç hizmet ve yangından korun
ma yönetmelikleri Jç İş leri 'Bakan l ığınca çı karıl malı 
ve bağlayıcı o l malı.dır. 

13. İtfaiye terfi sistemi yeniden ele alınarak değ iş-

Finlandiya Kopio İtfaiye Koleji 
Öğretim Üyeleri 

tirilme.li ya askeri terfiler subay rütbeleri eklenip tanı 
olarak kullanılmalı yada bu sistem değiştirilerek Me
mur, Komser Yardımcısı, Komser, Amir Yardımcısı , 

·Amir Müdür Yardımcısı, Müdür Daire Başkam şek
linde yeniden düzenlenmelidir. 

14. Konut ve işyerlerin sigortalı hale getirilmesi 
özendirilmelidir. 

TAHLİL VE SONUÇ 

Türk İtfaiyeciliğinin gelişimi için bugUne kadar 
yapılan çalışmalar takdire değer olmakla biı:likte ye
terli değildir. Spesifik öneriler çözüm getınnekten 

uzaktır. Köklü ve uzun vadeli çözüm 
yolları aranmahd1r. Bu noktada 

T.B.M.M'ce kurulan "Yangınla
T.B.M. M n n Araştırı lması ve İtfaiyelerin 

ce kurulan Yeniden DUzenlenmesi" ile il-
"Yangınların gili komisyon aLılacak ciddi 

Araştırılması ve adımlar için bir ümit ışığı ola
İtfaiyelerin Yeni- rak görülmektedir. Parlamen-

toda grubu bulunan tüm siya
den D üzenlenme- si partiler bu konuda kendile-
si" i le ilgili komis- rine düşen görevi yerine ge
yon atıl acak ciddi tirmeleri gerekmektedir. 
adımlar için bir Türkiye İLfaiyecileri ola-
ümit ı ş ığı ola- rak 7 Eylül 1994't~ başlatmış 

olduğumuz Ttirk Itfaiyesinin 
rak görlil- sorunları ve çözüm yollarını ara-
mektedir. ma amaçlı toplantımızın sonuç 

karan olarak kurmuş o ld.~ğumuz 
Tüm İtfaiye Teşki lleri Birl iğ i Ulkemiz 

İtfaiyelerinin gelişmes i için bi limsel, teknik sosyal, 
mali ve psikolojik her türlü ortamın hazırlanması 
için var gi.icüyle çalışmaktadır. . 

Bu ulusal birlik en yakın zamanda ülkeınız ge
nelinde örgütlenmesini tama~~yaı:ak sa.hasın~la ya: 
rarlı hizmetlerini sUrdüı·ecektır. Itfaıyelerı n gelışmesı 
için gönül veren ve bu amaçla önemli ora~da ödenek 
ayırarak araç gereç satın alan ve modern ıstas~onJar 
kurarak yenileşmenin öncülüğünü yapan başta lsta~

. bu ı 'Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. R~cep Tayyıp 
ERDOGAN, Ankara BUyükşehir Be.ledıye Başk~nı 
Sn. Melih GÖKÇEK, Izrnir BüyU~şehir Beledıye 
Başkanı Sn. Burhan ÖZFATU:l~A, Izmit Bli~ükşe
hir Belediye Başkanı Sn. Sefa SIRMEN, Gazı!'ntep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Celal DOGAN, 
Antalya Büytikşehir Belediye Başkanı VSn: Hasa~ 
SUBAŞI. ve is im leriı;·i. say~n: adığımı.z dC.~cr.ı~ ~~ledı
ye Baş.kanlarımızı Tum !tfaıye Teşkıll~ıı Bıılıgı adı
na kutluyor, bu ça lışmaların ülke genel ıne yayılması
nı temenni ediyor, saygı lar sunuyorum. 



HALOJENLENDİRİLMİŞ HiDROKARBONLAR 

ı. GİRİŞ 
Halojenli yangın söndürme maddeleri ; hidrojen 

atomları yerine, halojen serilerinden; flor, clor, brom 
veya iyod gibi halojen atomlarından bir veya daha çok 
atomun yerleştiği hidrokarbonlardır. Bu oluşum mey
dana gelen çeşitli bileşiklere sadece yanmazlık 

kabi liyeti kazandırmakla kalmayıp ayn ı zamanda alev 
söndürme özellikleri de kazandtrmaktadır. Halojenli 
maddeler hem portatif söndürücülerde ve hem de 
söndürme sistemlerinde kuJ lanılu-lar. HaJon 121 l ve 
2402 elle uygulanan portatif yangın söndürme ciha
zlarında ve lokal uygulanan sabit sistemlerde, Halon 
130J ise sabit "Total Flooding" (alan söndürme) s i sıem
lerinde kullanılırlar. 

Halon 1301, 2402 ve 1211 atmosferik Ozon 
tabakas ını tüketen maddeler olarak tan ınmaktadır. 

Ulu s l a raras ı bir anlaşma olan "Montreal 
Protokolü"ndeki maddel.er; Ozon tabakasu11 tüketen bu 
halonları , alternatifi bulunmayan ve zaruri ku llanımı 

gerekenler haricinde, 2000 yılına kadar azaltarak uygu
lamadan kaldırmayı önermektedir. 

2 . HALON TÜRLERİNİN GELİŞİMİ 
Halojenl i yangın söndürme maddelerinin gelişimi ve 

kullanımı uzun yıllardı:ın beri sürmektedir. Bunlardan 
ilki (H 104, CC14) karbon tetraklorür idi. Karbon tetrak
lorüri.in yangın söndürmede ku llanılmaya baş lamas ı 

1900 yılı önces ine dayanmaktadır. Portatif 
söndürücülerde kullanımı ise 1910 civarında 

baş lamışııı-. Otomobil. üretiminin artmas ı , diğer içten 
yanmalı motor kullanan araçların süraLle yaygınlaşması , 

yanıcı sıvı yangınlarında kullanılabi lecek sönclürtıcü lcrc 

gereksinimi artlırmışttr. 

1917 Yılına kadar tartı şmalar; karbon teırak lorürlin 

insan sağlığına muhtemel etkilerinin bulunup bulun
madığı hususunda odaklarımaktayd ı . 1919 Yılında kar
bon tetraklorUr kullanımından dolay ı ilk ölüm vakası 

meydana geldi ve kayıtlara geçti . Buna göre; bir 
denizaltının konstrüksiyonunda çal ışan iki kişi hayatını 

kaybetmişti. Şahıslardan birinin elbi esinin tuluşması 

üzerine, diğeri ka rbon tetrak lorürlü söndürücüyle 
yangını söndürmeye çalışuken her ikisi de zehirli 
gazlara yenik dlişmüş ve hayatlarını kaybetm iş lerd i . 

Bunun üzerine J 920'li y ıllar "karbon tetraklorürün 
zehirli liği " tartışmalarıyla geçmişt ir. 

1920'li yılların sonuna doğru MeLil bromür (Halon 
100 1) keşfedi ld ikten hemen sonra popüler hale 
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gelmiştir. Bu yen i söndürücü eleman her ne kadar İkinci 
Cihan Savaşı'nda Alman ve İngilizler ı arafından uçak ve 
gemilerde kullanılmış ise ele, yüksek zehirlil iği 
dolay ısıyl a portatif yangın söndürücülerde 
yaygınlaşmamıştır. Daha sonra Alınanlar metil bromür 
yerine "k lorobromonıetan"ı (Halon 1011) 
gcli ştinn i ş l erdir. 1947'dc U. L "Underwriters 
Laboratories ine"; Halon 1O1 1 'in, zehirlilik açısından 

karbon ıetraklorür ile kıyas lanabeleceğini, ancak yangın 
söndürme perfonnansının kıyaslanamayacak şeki lde, 

çok daha yüksek olduğunu beli rten bir rapor 
yayınlamıştır. 

1950'li yıllar ilk halonlann (Halon 104, 1001 ve 
1011 ) tükeniş dönemi olmuştur. Bu dönemde kuru 
kimyasallar revaç bulmuş ve halonların kullanım aları ı 

süratle azalmış ve 1960 yılına kada r r,ehirlcyici etki
lerinden resmi ölümler de artmıştı r. 

Her şeye rağmen çok önemli özelliklerinden dolayı 

halondan vazgeçilememiş ve daha sonra yapı lan ileri 
düzeydeki araştırmalar sonucu; zehirliliği ve perfor
ınansı değerlendirilerek, 60 yeni aday arasından, Halon 
1202 (d ibromodiflorometan), 1211 (bromoklorodi
florometan), 130 1 (bromoı rifloroıneıan), ve 2402 
(dibromotetraflorometan) şek linde dön halon türü seçil~ 

miştir. Bunlar arasında yapıl~ın testler; Halon l 202'nin 
performans ı en yüksek, ancak en zehirli söndürücü, 
Halon 130l'in ise performans ı ikinci olmakla beraber, 
en az zehirli söndürücü madde olduğu tesbil edilmiştir. 
Bu programın sonucu olarak; portatif yangın söndürücü 
üreten bir fırına Amerikan ordusunda personel taşıyıcı 

ve tanklarda kullan ıl mak üzere Hal on 1301 
geliştirmiştir. Hava kuvvetlerinde ise askeri uçaklarda 
motoru korumak için Halon 1202 ve Amerikan Sivil 
Havacılık yönelimi de ticari uçak ınoıorltmnı yangından 
korumak için Ha ton 130 l 'i kabul etmiştir. 
Yangın söndürme e lemanları nda halojenlendirici 

olarak kullanı lan flor, klor ve brom gibi elementlerin 
çeşitl i performansları Tablo l'de gösterilmiştir. 

1960'11 yılların başlarında, etkili bi r söndürme mad
desi olmanın yanında, öncekilere nazaran daha az 
zehirli (toksik) yeni bir halojen lendirilnıiş hidrokarbon 
piyasaya sOrOlınüştUr. Bu madde; bromotrifluorometan 
veya kısaca "Halon 130 I" olarak i simlendiri l miştir. 

Düşük zehirlilik yanında, gazlaşmış formda 
kull anılırken daha önceli kli avantajı kir ve kal ıntı bısak
mamasıdır[2 J . 

Bu yıllarda Hal on 1301 komputer odalarında "Total 



Tablo l . Jlalojen karakteristikleri 

Karakteristik/Halojen Flor Klor Brom 

basamaklı olan ve karbon, Oor, klor ve brom 
atom larının numaraları verilen, bir say ı takibc
der. Son sıfır l ar gözönline alınmaz. Mesela halon 
12 l1 , Broınoklorodiflorometan (CF2C1Br) ve 

Bileşim stabilitesi 
Zehirliljk 

Arttırır 

Azaltır 

Düşüıür 

Arttı rır 

Arttırır Arltınr 
halon 1301 bromotriflorometan (CF3Br)'dır[3]. 

Bu standard kapsamına giren halonfar: 
Kaynama Noktası 
Termal stabi lite 
Söndiirme Perfoımansı 

Yükseltir Yükseltir 
Halon 1211 bromoklorodiflorometan 

(CF2C1Br) 
Aza l t ır 
Arttırır 

Azaltır 

Arttırır 
- Halon 1301 bromotriflorometan (CF3Br) 

olmak üzere iki tipe ayrılır. 
Flooding" şeklinde alan koruyucu sistemi olarak kul
Jamlınaya başlanmıştır. O günden günümüze, Halon 
1301 kompüter odaları ve elektronik haberleşme merke
zlerini korumak için sabit sistemlerde kullanılmaktadır. 

Halon 130 l sistemlerinin diğer uygulama alan la rı ; 

müzeler, gemi makina daireleri ve boru devrelerinde 
pompa i ta yonlan olarak karşım ıza ç ı kmaktadtr[l]. 

1966'dan itibaren Halon 1301 koınputer oda larını ve 
elektronik dala işlemcilerini korumak için kullanı lmaya 

devam ed ilmişti r. 1972'de pekçok kuruluş tarafından 

Halan 130 l 'in dekompoze ürünlerinin elektronik cihaı
lar üzerindeki etkisi test edilmiş ve NFPA tarafından 

Halon J301'in Total Flooding sistemiyle elektronic 
coınputer/data proses cihazlarının korunmasında uygun 
bulunmuştur. Halon 1211 Total Flood ing sistemleri ise 
Avrupa'da halen kullanılmaktadır[l]. 

Bilhassa temiz olup kir ve kalıntı bırakmaması , bil
gisayar gibi hassas cihazları korumak için sabit 
tes islerde kullan ılması hususunda halonu popüler hale 
geti rmiştir. Burada sıv ıl ar veya tozlar çok pahalı temiz
leme problemleri meydana getirebi lir. Halon 1301 
kapalı odalarda, kabinlerde, veya diğer kapalı alanlarda 
karbon diokside nazaran çok daha etkili bir konuma 
haizdir. Halonun yang ın ı reaksiyon zincirini kırarak 

söndürdüğü bi linmektedir. Düşük seviyedeki zehirliliği 

önlemek, hidrojen flor formasyonunu sınırlamak için 
yangını süratle söndürecek bir sistem kurulmaJıdııH). 

Diğer bir ha lon türü ise "1211 "dir. Halojenli 
hidrokarbonlar üzerine yapılan araştı rmada; çok aktif, 
hatta daha etkili bir halon tipi olarak yeni lıalon lar veya 
alternatifleri bulunabi lecektir. Yangın kuruluşları bu 
sabit tesislerin gel iştiri lmeleri . özellikle yangın 

söndürme maddelerinin termal dekoınpozisyonunu 

müteakip oluşan zehi rli l iği değerlendirmek hususunda 
geri kalmamalıdırlarf2 I. 

3. HALON TÜRLERİNİN 
ÖZELLİKLERİ 

Halon; yangın söndürücü madde olarak ku l lanı lan bir 
halojenli hidrokarbondur. "Halon"u genellikle dört 
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Halonun Kimyasal özellikleri TSE tarafı ndan Halon 
12 11 ve 1301 jçin TS 8741 'dc sıras ıyla: % 99,0 · % 99,6 
safiyetle, asitlik kütlece mg/kg olarak cnçok; 3,0 - 3,6, 
su muhtevası kütlece mg/kg olarak; 20 • 10, uçucu 
olmayan kalınlı en çok yüzde olarak 0,01 - 0,01 ve halo
jen iyonu her ik i tür içinde deney metodunun yakalama 
sınırından daha düşük olması öngöıtilmcktedirl3J . 

a. Fiziksel Özellikler 
Yukarıda ifade edildiği gibi pckçok halon türü olmak

la beraber en son geliştirilen ve yaygın olarak kullan ılan 

Halon 1301, 12 11 ve 2402 türlerin in özell ikleri 
değerlendirme konusu yapı lacaktır. Buna gö.rc Balon 
130 1; 1372 kPa buhar basıncı ihlc 21 °C (70 °F) ortam 
s ıcakl ığında gaz konumundadır. Her ne kadar bu basınç 
materyalin püskürmesi için yeterli ise de, o süratle 
-18 °C'de 356 kPa'a düşer ve . 40 °C'de ise 119 kPa olur. 
Bundan dolayı portatif söndürücüler ve sistemlerde her 
sıcaklıkta deşarjı sağlayabilmek için azot basılarak 2482 
kPa veya 4137 kPa bas ınç sağlanmalıdır. Halon 130l'in 
uçucu luğunun yüksek olmas ı onu, çabuk buharluşma 
özel Uği nedeniyle, Total Flooding si temlerinin tercihli 
cl.cmanı haline geti rmiştir. 

Halon 1211. de; 152 kPa buhar basıncı ve - 4 °C kay
nama noktas ı ile 21 °C 'da gaz halindedir. Bağıl olarak 
kaynama noktası nın ytiksek o lmas ı dolayısıyla s ıvı 

olarak püski.irmesine imkan sağlamas ı diğer gazlaşan 

söndürme maddelerine nazaran geniş bir bölgede por
tatif söndürücüler ve lokal sistemler için onu elverişli 
kılmaktadır. Portatif söndürücüler için 21 °C'da nitro
jenle (azotla) normal basınçlandırma yaklaşık olarak 
689 kPa ctvarında olup pahalı bir donanım gerektirmez. 
Halon 2402 ise kaynama noktas ı 47 °C olduğundan oda 
sıcaklığında sıvı konumundadır. 

b. Materyaller Üzerine Korozyon ve Diğer Etkiler 
Geçmişte ku llanı lan florsuz hal onlarda önemli ölçüde 

korozyon problemleri mevcuttu. Florlu söndürücüler 
kimyasal olarak daha stabildirler ve ne Halon 130 1, ne 
1211 ve ne de 2402 içerisinde serbest su bu l unmadıkça, 
yaygın olarak kullanılan kon trü ksiyon metalleri 
üzerinde önemli bir korozif etki yapmamaktadır. Bu 



maddelerin lastik ve plcıstiklere olan etki leri lastik ve 
plastjklcrin yap ı ve kompozisyonlarına bağlıd ı r. 
Genell ikle sert plastiklere karşı önemli bir etki 
görülmemekle beraber, lastik ve plastik materyaller 
üzerinde halon 1301 , hal on J 21 1 ve 2402'e nazaran çok 
daha az etki yapmaktadır. 

c. Slındürıne Karakteristikleri 
Ha lojenli maddelerin söndürmeyi nas ıl 

gerçek leştirdiği tam anlam ıyla anlaşılamamakl a 

beraber, yanma prosesini etkileyici kimyasal bir reak
siyona gird iği ş üphe izdir. Bu söndürücüler alevi 
oluşturan kimyasal reaksiyon zincirini sürdüren mad
deleri ortadan kaldırarak etki li olurlar. Bu olay "reaksiy
on zincirinin parça lanması" olarak bi linir. Tüm halojen
li söndürücü ler bu yöntemle etkili olurken, içeriğindek i 

brom, ktor ve flora nazaran, bu açıdan , daha etkil i bir rol 
oynamaktad ır. 

Bromun reaksiyon zincirini kırarak yanmayı önleyici 
pekçok ol asıl ık mevcuttur. Hidrokarbon yanmalarında 

en aktif elemanlar; oksijen ve hid rojen atomla rıy la 
hidroksil kökleri (0, H, ve OH)dir. Bir yanma esnasında 
ha lojenl i söndürücü olarak Balon 1301 (bromotri
floromctan) kullanılıyor olsun. Bu konumda: 

CBrF3 ~ CF3 + Br 
şeklinde brom atomu serbest kaJır. Serbest kalan Brom 
atomu bir hidrokarbon molckülüyle hidrojen bromür 
(HBr) şeklinde tepkimeye girer: 

R - H + Br ~ R + H Br 
Daha sonra HBr bir aklif hidrojen veya hidroksil 

köküyle: 
OH + HBr ~ H20 + Br 

şeklinde tepkimeye girer ve yanma reaksiyonunu ileri 
derecede önler. Bu yöntemle sürekli bir şek ilde HBr 
üretilerek zincir taşıy ıcıları sistemden sUriJlm Uş olur. 

d. Yangın Söndürme Performansı 

Çeş itli haloo türlerinin yangın söndürme perfor
mans ları pekçok araştı rmalarl a tesbit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu konuda yapılan ilk çalışma Ekim 
1954'dc NFPA Quarterly'de yay ın lanmışt ır. Yapı lan bu 
araştırmala r genellikle B sınıfı (sıv ı yakıt) ve C sınıfı 
(gaz yakıt) yangınlara karş ı portatif söndürücü ve sabit 
sistem ler nazarı ilibare al ınarak gerçekleştiri l miştir. 

Yanabilir s ı v ı ve gaz yangınları için Total Flooding 
sistemlerinde halojenli söndürücülerin performansı 

oldukça dramatiktir. Hızlı ve tam söndürme dilşük 

kon antrasyonla elde ed ilmektedir. Halon 1301 ve 
1211 kullanan sistemler realistik test metodlanyla 
değerlendirildiğinde; herhangi bir yakıt yangınında 

alev söndürme veya incrting için her iki söndürücü 
maddenin total flooding uygu lamal arı nda Halon 

1301'in, halon 121 L'e nazaran ortalama % 10 daha az 
materyal gerekti rd i ği görülmüştür. Yangın Söndünne 
Sistemlerinde Halon 1301 l4] ve 12 11 [5)'in alev 
öndürmc performanslarının mukayesesi Tablo 2'de 

sunu lmuştur. Her iki halon türünün, bi rbiriyle 
mu kayesesi Tablo 2'de görüldüğü gibi olmakla beraber, 
karbon dioksid ile kıyas land ığında, ağırlı k temeline 
dayalı ol<u-(ı.k 2,5 kat daha efektif olduğu ifade edilebi lir. 
Halon 2402 gazının alev söndürme kabiliyeti, Halon 
1301 ve 121 1 'e benzer şeki ide, çok iyi olmakla beraber, 
oda s ıcaklığ ı nda s ı vı konumda olduğundan esas 
itibariyle lokal uygulamalarda kullanı labilir. Bundan 
dolay ı total flood ing uygulamalarından elde edilen 
Halon 1301 ve 12 11 dat ala rıyla direkt olarak mukayese 
edilmem iştir. 

Halon türlerinin A S ın ıfı yangın lardak i etk inl iğ i 

aşi kar değildi r. Bu bilyük çapta yanan maddelerin özel
liklerine, şekline ve söndürücü maddenin ne kadar erken 
uyguland ığına bağlıdır. Plastik maddelerin çoğu aynen 
yan ıcı sıvılar gibi davran ı rl ar ve % 4- 6 konsantrasyon 
yeterli olmaktadır. Diğer ınatcryelle r, özellikJc 
sellilöıik ürünler, belirli forınlaı·da alev li yanına yan ında 

derine intikal eden yangın lara da maruz kalırlar. Bu tür 
yangın ların alevli kısmı % 4 - 6 konsantrasyonun altıııda 

söndüri.ilebilir. Ancak derine intikal etm iş yanmalar bu 
şartlarda devam eder. Böyle bi le olsa, yanma hız ı 
azalarak yangın kontrol a l tına a lı nabil ir. Yüzde 18 - 30 
gibi, oldukça yüksek hacim konsantrasyonlarında 

söndürme tamamen başarılmış bi le olsa, ekonomik 
değildir. Derine intikal etmi ş yangınları konLrol al tına 

almak için NFPA S tandartlarına göre halojen li 
söndürücüler kabul ed il miş olsa bile tercih ed ilmemek
tedir. 

e. Toksik (Zehirleyici) Etkiler 
Balon türlerinin toksikolojisi hayvanlar ve insanlar 

üzerinde yapı l an testlerle inceleme konusu yapı lmıştır. 

Sonuç olarak bu elemanl<mn güven li a lan ları tesbit edil
miştir. Buna göre; Halon 130 l , 121 1 ve 2402'nin 15 

Tablo 2. Halon türlerinin alev söndürme peıformansları 

Yak ı t Halon 1301 Halon 12 11 

Metan 3.1 3.5 
Propan 4,3 4,8 
Heptan 4,1 4, 1 
Etilen 6,8 7,2 
Benzen 3,3 2,9 
Etanol 3,8 4,2 
Aceton 3,3 3,6 

11 



Tablo 3. ifa/on türlerinin çeşitli konsaııırasyonlanna 
müsaade ediler siireler. 

Halon Türü Hacim Konstant. Mtisaade edilen 
(%) süre (dakika) 

Halon 130 1 7'ye kadar 15 
7 - 10 1 

10 - 15 0,5 
15'in üzerinde müsaade edilmez 

Halon 121 l 4'e kadar 5 
4 - 5 1 

5'in üzerinde müsaade edilmez 
Halon 2402 0,05 10 

0, 10 

dak ika solunmas ı halinde hacim konsantrasyonu 
bakımından ölümcül değerin sı rası y l a yüzde 83, 32 ve 
13 olduğu görülmüşlilr. Bundan başka bu elemanların 

dekompozisyon ürünleri de araştırılmıştır. 

Ôli.inıcül konsantrasyonun alunda dah.i, Halon l301 
için % 30, Halon 121 l 'in ise % 1 O hacim konsantrasyon
larının üzerinde; ( 1) merkezi sinir sisteminde (heyeca11 , 
sarsıııtı , uyuşukluk, şuur kaybı) ve (2) kardio-vaskülar 
sistemde (yüksek tansiyon, kalp atı şmın yavaşlaması, 

kalp vuruşlarında ritim bozukluğu gibi) rahatsızlıkl ar 

meydana getirmektedir. Bu geçici etkiler hastalar açık 

havaya çıkarı ldıktan bir süre sonra tamamen kaybol
maktad ır. 

Pekçok halokarbon ve hidrokarbon ların o lunması 

yukarıdaki etkiler dolayısıy la ölüme kadar götüren 
rahats ızl ı klar vermektedir. Halon t301'e yüzde 7 ve 
Halon l 2 11 'e yüzde 3 hacim konsantrasyonuna kadar 
maruz kalan insanlarda azda olsa fa rkedi lebilir etkiler 
meydana gelmektedir. Halon 130J'in % 7- 10, Halon 
121 l 'in ise % 3-4 konsantrasyon aral ığında hafif baş 

dönmesi ve karıncalanma, Halon 130 l'in % 10, Halon 
121 l 'in ise % 4-5'in üzerindeki konsantrasyonlarında 
baş dönmesi aşikar olmakta ve şuur kaybı ve fiziksel ve 
menLal aktivitelerde azalma meydana gelmekte-

ürünleri ası l maddeden daha toksik olduklarmdan can 
güvenliğ i aç ısından değerl endirilmesi gerekir. 
Halojenli maddelerin aleve mamz kalması veya yüzey 
s ıcaklığının 482 °C'ın üzerine çıkması halinde dekom
pozisyona uğrarlar. Yeterli hidrojen bulunmas ı halinde 
Halon 1301 'in dekornpozisyon ürünleri; hidrojen 
florür(HF), hidrojen bromür (H.Br) ve serbest bromür 
(Br2) o lmaktadır. Halon 1211 ve 2402'nin dekom
pozisyon ürünleri benzer şekilde hidrojen klorür (HCl) 
ve serbest klorür (Cl2)'dir. 

Bu bil~şiklerin bazıl arının 15 dakika süre için 
Yaklaş ık Olümcill Konsantrasyonu (ALC) Tablo 4'de 
verilmiştir. Tablodaki 2. kolon bu materyallerin kısa 
süredeki tehlikeli konsantrasyon sınırını vermektedir. 

Halojenli elemanların dekompozisyon ürünlerinin 
birkaç ppm'lik konsantrasyonunda bir dakikalık etki 

süres i bi le karakteristik olarak acı ve keskin bir koku 
ihtiva eder. Bu karakteristik ikaz istemini çalıştırır ve 
yangından hemen sonra bu alana girmek zorunda kalan
lar için zararlı ve tahriş edici bir atmosfer oluştuı·ur. 

Yanmanın diğer potansiyel toksik ürünlerinden karbon 
monoksid zaten mevcut ol acaktır. 

Halojenli söndürücülerle yangın söndllrürken, sadece 
halon ürünlerinin değil normal yanma ürünlerinin toksik 
etkileri de itibare alınarak, karşılaşılması muhtemel 
kon antrasyonl a rı saptamak ve bildirmek gerekir. 
Dekompozisyon ürün lerinin muhtemel konsantrasyonu, 
yangının ve yanma odasının boyutları , sı cak yüzeylerin 
konumu ve yangın söndürülmeye başlayana kadar geçen 
zaman vb. gibi pekçok faktöre bağlıdır. Halon 1301 ve 
l21 I için total flooding ve portatif yöntemlerle yapılan 

testlerden elde edilen sonuçlar konuyu değerlendirmek 
iç in iyi bir perspektif verebilir. 

HaJon 130l'in, Total Flooding uygulamasında; 48 
m3'1ük yanma odasında 0.009, 0,09 ve 0,9 m2 n-heptan 
yangını için 5, 1 O ve 15 saniye boşalma zamanı 

öngörülerek yanma a lanının oda hacmine oranı ve alev 
söndürme zamanına göre dekompozi yon ürünleri için 

dir. Halorı 130 l 'e % 7 hacim konsantrasyonunda 
30 dakika maruz kalan insanlarda ilk 5-J O dakika 
içerisinde bariz etki lenmeler ortaya ç ıkmakla ve 

Tablo 4. Halon türlerinin dekompozisyon ürünlerinin yaklaşık 
ölümcül konsantrasyonları ve tehlike sınırı . 

kalan üre içerisinde herhangi bir değişikl ik Bileşikler 15 dak. için ALC 
(ppm) 

Tehlike sınırı 

(ppnı) olmamaktadır. Daha sonra bu erki kısa sürede 
kaybolmaktad ır. Halon alterııaıineri için müsaade 
edi len konsantrasyonlar Tablo 3'de verilmiştir. Hidrojen florUr, HF 

Hidrojen Bromür, HBr 

Hidrojen Klorür, HCI 
Bromür, 81'2 

4. HALONLARIN DEKOMPOZİSYON 
ÜRÜNLERİ 

Halojenli söndürme maddelerinin bozunum Klorür, Cl2 

1ı:1 

2500 50 . 250 

4750 

550 
50 
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elde edilen sonuçlar Tablo S'de takdim edilmişti r. 

Buna göre; yangının ilk aşamasında henüz kUçUk 
çapta iken söndUrUcü maddenin ınUınki.ln olduğu 

kadar çabuk uygu lanmas ıyla yapılan müdahalenin 
Usttlnlüğü aşikar olarak görülmektedir. 

Tablo 5. 48 nı3 yanma odasında ıı-hepıan yang111larında 
%4 hacim konsantrasyonu için Ha/on 130 / 'in değerleri 

Benzer şek ilde 70.8 ın3 odada 0,23 m2'tik n-hep
tan yangınına portatif söndürücü ku llanarak 1,36 kg 
Halon 1211 maddes i ile yapı lan 1 s'lik normal müda
hale ve 10 s'lik uzatılmış ınüdaha lede elde edilen 
sonuçlar Tablo 6'da verilmiştir. Bilhassa normal 
müdahale konumunda bozulan ürünlerin seviyesi 
Ulus l araras ı Sağlık Kuruluşlarının müsaade ettiğ i 

limit değerleri n a l tındadı r. 

5. ALTERNATİF ARAYIŞLAR 
Halen türlerinin temizlik yanında üsti.in söndürme 

performansları , onları bilinen tUm bu kusurlarına 
rağmen bir asra yakın bir süre itibardan düşürme
miştir. Ancak bu süre zarfında alternatif aray ış l ar da 
hiçbir zaman eksik olmamıştır. Bilhassa son zamanlar
da çevreye ve Ozon tabakasına olan zararlı etki lerinin 
iyice an laşılmas ı üretimini ve kullanımını yasaklama 
noktasına kadar getirmişt ir. 

11 Ağustos 1989'da Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı sayesinde; Halojenli yangın söndi.inne mad
delerinin, Ozon tabakasını ti.iketmesi dolay ısıyla , kul
lanımın ı kısıt l ayan bir rapor yay ın landı. Bu rapor 
Monı rea l Protokolü'nün 6. maddesine göre hazırl an

mıştı. Bunun üzerine alternatif aray ı ş l a r büyük bir hız 
kazandı. Şu ana kadar pekçok alternatif maddeler 
bulunmuş o l masına rağmen araşt ırma lar devam etmek
tedir. Bu arayış lardan elde edilen bulgular başka bir 
makale kapsam ı içerisinde derinlemesine incelenecektir. 

6 . SONUÇ 
Kalıntı bırakmayan temiz ve etki li bir söndi.irıne 

maddesi olarak halon türleri ; Karbon teırnklorUr (H 104, 
CCl4)clen baş l ayarak bir asırd ı r yang ın sektöri.inde öne
mini hiç kaybetmeden kullan ılagelmiştiı-. Bilhassa 60'lı 

yıl l ardan itibaren elektronik sahasında meydana gelen 
başdöndUrUcü geli şmeler, defektlcri bilinmesine rağmen 
halen türlerin in kullanı mını zaruri kılm ı ştı r. 

1972'den itibaren elektronik kompi.iter ve dala proses 
cihazla ruı ın korunmasında halon 130 1 total tlooding 
sisteminLn kullanılmas ı NFPA tarafından tavsiye ed il
mişt i r [4]. Lokal uygulamalarda ve portatif 
söndüri.lcUlerde ise, d iğer gazlı söndürücülere nazal'an, 
yerine göre haloıı 12 11 'in üstü ııl UğU tartışılmaz. 

Bütün bunlara rağmen çevreye ve Ozon tabakasına 

vermiş olduğu zararları n son zamanlarda kes inl ik 
kazanmas ı , yangı n sektörünü alternatif a rayış l ara 

Birim hacim başına Alev söndürme 
Toplam decomp. yüzey a lanı süresi 

(m2/m3) Üri.inleri (p_pnı) (s) 

0,06 11 ,5. 15,4 4,5 - 5,6 
0,06 7, 1 - 7,6 2,8 - 4,2 
0,06 4,0 - 4,8 3,3 - 4,5 
0,60 20 - 37 94 - 289 
0,60 1 L ,5 - 13,5 64 - 284 
0,60 4,7 - 6,7 l l ,5 - 169 
6,00 20 ~ 22 2252 - 2304 
6,00 13,0- 16,3 1292- 1590 
6,00 5,2 - 10,0 358 - 778 

Tablo 6. ifa/on 1211 'li portatif söndürücii ile n-hepıan 

yangınlarına müdahalede bozunma iirünleri hacim kon
santrasyonu 

B ileş ik ler 1 s'lik normal LO s'lik gecikmeli 
(ppm) (ppm) 

HCI + HBr 2 50 
HF 0,5 10 
Cl2 + Br2 O, 1 'in altında 2,5 

CoCl2 0,25'in al tında 0,25'in altında 

1 c:: 

sevketm i ş, alternatiflerin ortaya ç ıkmasıy l a da kul 
lanıııılarının k ı sıt lanmas ı ve hatta yasaklanması yoluna 
g id i lmiştir. Bugün artık Türkiye dahi l hiçbir Avrupa 
Ülkesinde halon kullanılmamakta ve gözlc ı · alternatif 
arayışlara yönelmiş bulunmaktadır. 
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COı, tortu bırnkmayaıı (Clea11 

Agenl) e11 etkili yaııgıtı ,çüıı<lilrme 

111ıuldeleri11de11 biridiı; Turtıı bırakılllı· 

ya11 diğer maddelere 11aznra11 dalıa ge· 

ııiş bir ri,çk blilgesi11de yrıııgttı s1J11dllr· 

ıııe içlıı kıılfaııı/abilir ve dalıtı ııcııulıır. 

Y<ıtıKıll sö11diimıe amacıyla ilk kıılfam

mı 1902 yıl111da bir itfaiye Şefi'11i11 iç· 

ıeıı ya11a11 bir klim(Jr tozıı yığıııı ile kar-

şı karşıytı gelmesi s<J1111c11 ol11111ş111r. Ci-

ııardaki bir fabrika iireli111 esıw.rnrda 

tali iirii11 olarak yiibek miktarda C02 

l/retmckte idi. /ifrıiye Şefi, yn11g111 alı 

katmc111/tırı11drı ikeıı, diğer biltiiıı ııygıı-

Lamalar baş<11'Ut'l. kalınca, COı şebeke· 

,çini ya11gıııa y(hıleııdirtfi ve bıı sayede 

kısa .ı·flrede ya11g1111 ko11ırol rılıma altlı . 

B(jy/ece bir yc1111(111 sü11diir111e mcu/<lesi 

olarak C0 2'11i11 iiııemi ABD'de a11/a

şıl1111ş oldu ve bilalıara çalışmalar ge· 

liştirilerek COı 'fi sistemler lıakkmda 

ilk def a 1928 yılımla NFrA tarafıudaıı 

altı sayfalık bir sta11darcl yaymlaıulı. 

Dalıa lıeııüz lıa/0111111 asamesi bile 

okım111azk1111, COı slsteıııleri bi11lerı;e 

ya11gı111 başarıyla slhıdiirmiişıtl. 

H
a.lon artı.k üretilmey.ecek.
tir ve halon sistemleri 
devrini tamamlamakla ve 

endüstrisi döneminin sonuna yak laş

maktad ı r. Geçmişte, tortu bırakmayan 
temiz söndürme maddelerinin en po
pi.lleri o l iın halon, bu maksatla her 
yerde kullanılmakta idi. Şimdi; pro
fesyonel yangın mlihendis li~i nokta-i 
nazarından optimum performans ve 
maliyetle, spesifik her riske karşı uy
gun söndllrme maddesini seçerek gü· 
venliği sağlamayı yeniden değerlen

dirmenin, tam zamanıdır. 

Bu makale standard karbon diok
sid sistemlerinin uygulamasının kısa 

ve temel prensiplerini sunmaktadır. 

Karbon dioksit korumasına .ilginin 
anması standardın aktivitesini de ar

pa'da co2 korumasına genel bir yak
laşım sağlayacak ve sistem dizaynı 

ile ilgili olduğu kadar sistem eleman
ları hakkında da, CEN TC/191 kapsa
mında yeni bir Avrupa Standardı ha
zırlanmaktadır(2J. NFPA 12 de zaten 
bu yıl revize edilmiştir[3]. 

Halona altenati f olarak geli ştirilen 

FM- 200 ve Argotec gibi alternatifler 
ve "Hi-fog" gibi "fine water spray" 
sistemleri kendi açılarınd<m ne kadar 
mükemmel olsalru· da, hem karada ve 
hem de denizde uygulama alanı de· 
vumlı artış gösteren C02 sistemleri 
kadar olamazlar. 

Bir Yangın Söndürme Maddesi 
Olarak C0 2 
Karbon dioksid temel olarak alev 

bölgesinde oksijenin yerini al ıp inert 
(asal) bir atmosfer oluşturarak yangı -

tırmaktadır. Sistem di
zaynına ait "British 
Standard"ı[l] yeniden 
düzenlenerek yapılan 

değişikl ikler kısa süre 
önce yayınlanmıştır. 

C02 ile ilgilenen Bri
tish Standard alt komi· 
tesi daha önce halana 
alternatif çözüm bul· 
makla görevlendirilen 
komi syonla birlikte 
çalışmaya başlayarak; 

EU altında, Alman, İn· 
gi liz ve d i ğer stan
dardların yerini alacak 
ve ilk kez bütün Avru· Şekil 1. Yanma Limitleri. 



Tablo 1. Çevresel etkiler aç ı sından söndürme maddelerin in mukayesesi ve madde bozulması. 

Maddeler 
Ozon tüketme 

Potansiyeli 

Karbon d ioksid sıfır 

Ha lan 130 1 x 16 

FM · 200 sıfır 

İ nert gaz(Argotek) sıfı r 

ru söndürür. Biı· dc!'eceye kadar fizik
sel ve kimyasal etkisi de vardır. Bu 
sebeple aynı şartlar altında daha az 
koımıntrasyon gerektirdiği için inert 
gazlardan biraz daha fazla etkilidir. 
Yangın çıkmasın ı önlemek için inert 
atmosfer sağlanmasında da kullanıl
maktadır. Bu uygu lamanın Halon 
1301 (CF3Br) ve nitrojen ile mukaye
sesi Şekil 1 'de verilmiştir. Diğer taraf
ı.an karbon dioksid lansın ucuna ula
şıncaya kadar· sıv ı halde ka ldığından, 

etkili bir deşarj sağlar. Bu sebeple de 
yanıcı sıv ıl arın yilzeysel yangınların-

C02 'ye nazaran Küre· 
sel ı s ı nma potansiyeli 

l 

3500 

2900 

s ı fı r 

da lokal uygul ama yöntemlel'iy le 
yangınları boğmak için kolaylıkla 

k1ıllanılabilir. 

Karbon cJ ioksidin yoğunluğu ha
vadan 1,5 kat daha ağır olduğu halde, 
kapal ı ort amlarda üniform bir kon
santrasyon oluşturacak şekilde hava 
ile karışır. Elektriki açıdan i leLken ol
mayan, renksiz ve kokusuz (gerekirse 
limon kokusu verecek. madde ilave 
edilebilir) bir gazdır. Tortu bırakmak

s ızın deşarj olur. Yangında koroıif 
maddeler oluşturmaz ve tamamen 

Şekil 2. Yüksek basınçta çok silindirli üniteler. 

Reaksiyon sonucu 
ı sınma potansiyeli 

yok 

HF (Hidrojen florür) 

HF x 7 

yok 

inert (asal) bir gazd ı r. 

Düşük konsantrasyonlarda zehirli 
olmamasına rağmen, yangın söndür

mek için gerekli konsantrasyon sevi
yesin in biraz altında teh likeli olur, bu 
yüzden deşaıj başlamadan önce bö.lge 
boşaltılmalıdır. Şu alanlarda ideal 
ol<ırak uygundur: 

• Sürekli kullanılmayan ve 
• Deşarjdan önce personelin tahli

ye edilmesinin garnnti altına alınnuş 

o lduğu alanlar ile, 
• Fabrikalardaki lokal uygulama

lar veya büyük kapalı alanlardaki ya
nıcı s ıvı l arın tehli kesi karş ı s ında ide
al olarak uygundur. 

Çevresel Etki 
Karbon dioksid atmosferin a lı 

(troposfer) tabakalarında az mi ktarda 
doğal olarak. bulunur. Pek çok endüst
riyel prosesin yan Urünüdür, dünya 
genelinde, gazlı (hafif) içecekler gibi, 
bir çok alanda, düşük maliyet dolayı

s ıyla çok elveriş lidir. Bir "Greenha
use" gaz olarak bilinmesine rağınen, 
yangın güvenlik sistemlerinde kulla
nım ı çevresel açıdan doğaldır. 

Yangı n güvenlik sistemleri için 
gerekli karbon dioksid gazı atmosfer
den veya diğer proseslerden açığa çı

kan atık olarak elde edilir. Yangın çı

k ıncaya kadar silindirik tüplerde de
poland ığından , çok az bir miktarı at
mosfere ulaşı r ve ozon tabakasına za
rar vermez. Karbon dioksidin bağıl 

çevresel etkisi halon ve diğer gazlarla 
karşı laştırmalı olarak Tablo 1 'de ve-



ı·ilmiştir. 

Tipik Uygulamalan 
Diğer halan alternatif lerinden 

farklı bir şeki lde C02 sistemleri bir 
çok yöntemle uygulanabilirler. Pek 
çok fark lı teknik kullanılmasına ratr-

c:ı 

men yangın mühendisl iği elzemdir. 
Kullanımı ile ilgi li temel teknikler 
standardlarda bel il'lenmişür: 

< İçten ve yüzeysel yangınlar için 
"Total Flooding" (loptan boşalma), 

-.Cr Yüzey yangınları için lokal uy
gulama, 

"'(( Hacimsel ve nesnel koruma için 
lokal uygulama, 

t'cRotodinamik makimı ve türbinler 
için sürekli deşarj. Preussag, perro
kimya tesislerinde oluşan vent tipi 
yangınların söndürülmesinde kullanı
labilecek özel uygulamalar da geliş

tinnckted ir, 
Aşağıda verilmiş çok geniş bir 

tehlike alanlarında karbon dioksidli 
koruma yapılabilir : 

"l:c Şal t merkezi, kontrol üniteleri, 
döşeme boşlukları, elektrikli ve elekt
ronik cihaz odaları, motor test alanla
n, gemi motorları ve kargo ambarlar, 

"l:c Kurutma fırınları , büyük elektrik 
ve elektronik üniteler, 
~'c Boya odaları , cila üniteleri, bu

har tahliye sistemleri , 
t'< Trafolar, jeneratörler, türbinler, 
'C< Yanabilir sıv ılar ve kimyevi 

ürlinler, köpük malzemeleri, 
t < Hııdde leme fabrikaları , test 

stantları , toz filtreleri, silolar, tekstil 
ve baskı makinaları ve 

-< Kürk depoları, arşivler, sanat 
eserleri 

İçten (Yüzey altı) Yanma Riskleri 
Karbon dioksid içten (derinden) 

yanan yangınların kontrolünde eşit 

olmayan bir performans sergiler. Ne 
olursa olsun, sistem içten (derine in
mi~) yangına bağlı olarak belirlenen 
risklere uygun bir şekilde dizayn edil
melidir. Elektrik/elektronik cihaz, ba-

Şekil 3. 5 tonluk alçak basınç tanlcı. 

ca ve boşluklardaki yangınlur uygun 
bir yangın algılama sistemi kullanılır

sa yüzeysel yangın olarak kabul edi
lebil irler. Kağıt depo ları, arşivler ve 
yoğun kablo bulunan yerlerdeki yan
gınlar içten yanan yangınlardu· ve 
standardda belirtilen diğer şartlardan 

daha fazla konsantrasyon ve daha 
uzun süre bölgede kalma zamanı ge
rektirir. 

Emniyet Sistemleri 
Bütün gazlı söndürme sısterrıle

rinde kapalı hacim veya odanın de
şaıjdan önce boşaltılması gerekir. Ge
nellikle sistem otomatik kontrolllidiir 
ve tahliye için gerekli belli bir sUre 
sonra deşaıj başlar. Herhangi bir za
manda korun<:ın alanlara insanların 

girmesinin fiziksel olarak mlimkün 
olacağı alanlarda, insıınlar içeride 
iken deşarjı imkans ız kılan kilit sis
temleri tesis edilmelidfr. Son yıllarda 

emniyet amac ı ile çok güvenli ve uy
gun kilitleme sistemleri ve cihazları 
geliştirilmi ştirr 41. 

Sistem Mi.jhendisliği 

Karbon dioksid sil indirik tüpler 
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içerisinde, 20 °C'de 60 bar basınçta 
sıvı halde depolandığı için yüksek ba
sınç lı sistemler olarak değerlendirilir. 

Tüpler bir kaide üzerinde l veya 2 
tüpten 160 tlipe kadar birarnda yerleş

tirilebilirler. Şekil 2'de 12 Lüpten olu
şan koınpakt bir ünite görülmektedir. 
Büyük alanların korunmas ı için kar
bon dioksid (-20 °C'de) soğutulmuş 

tanklar içerisinde 2-100 ton miktar
larda depolanabilirler. Şekil 3 'de 5 
tonluk bir tank görülmektedir. Bu sis
tem alçak basınç sistemi olarnk ad
l andırılır. 

Aym tüpler veya tankla bir çok 
farklı alan korunabi lir. Şekil 4'de oto
matik yönlendirme vanası ile ayn ı 

ttiplerle ko:runan farklı risk bölgeleri 
görülmektedir. Sistemde ayııı kay
naktan, farklı uzaklıktaki alanlar bo
rular vasıtası ile korunabilir. 

Lokal uygulama sistemleri; her 
hangi bir tortu bırakmadan, çok hızl ı 

bir yangıtı söndürmesi sağlarhu-. Yük
sek basınçlıdırlar ve lanslar s ıv ı yüze
yine veya bir makinede yangın oluş
ması mahteınel bölgeye doğru yön-



lendirilirler. Bu uygulamada, operas
yon yangının ısı-infrru:ed dedektörlc
rin yangını algılamas ı ile veya manu
el olarak baş l atı lır. Sistem dizaynı ile 
ilgili pratik bilgiler standardda veri l
miştir ancak bir çok olayda uygun 30 
saniyeden 3 dakikaya kadar degi şen 

deşarj zamanında lanslann uygun 
olarak yönlendirilebilmesi için mU
hendisUk şart olmaktadır. Şu anda on
binlerce lokal uygulama sistemleri 
kullan ılmaktadır. 

Konsantrasyonun Belirlenmesi 
"Total Floocting'' (Toptan Boşal 

ma) yöntemlerinde temel uygulama, 
hacmin %74'iinün doldunılup 20 da
kika sureyle veya daha fa:t.la tutulma
sı gerekebilen içten (derinden) yanan 
yangınlar hariç, hacınin %34'iidür. 
Gemilerin kargo bölUmlcrindcki yan
gın ların söndürülmesi için daha uzun 
zaman gerekebil ir. Yanıc ı sı.v ı larla 

dolu olan alanlarda standardlarda be
lirtilen değerlerden daha yüksek kon-

Tablo 2 . Yan ıcı s ıvılar ve gazlar 

için dizayn konsantrasyon ları 

Yanıcı s ıvı Karbon d ioksid kon . 

veya gaz % hac./hac. 

Asetilen 66 

Aseton 34 
Bütan 34 
Siklopropan 37 
Etilalkol 43 
Benzin 34 
Hekzon 35 
Hidrojen 75 
JP.4 36 
Metan 34 
Propan 36 
Yağlama yağları 34 

Şekil 4. Karbon dioksidli söndürme sistemi planı. 

santrasyon oran ları gerekebil ir. 
NFPA'den alınmış bazı yanıcı sı

vı l ara ait konsaııtarsyon oran l arı Tab
lo 2'de veri lmiştir. Ex tra güvenl ik için 
bu miktarlardan %20 daha fazla sörı

dümıe maddesi gerekebili r. 
Tesis Edilmiş Sistemler in Uy

gunluğu ve Kalitesi 
Daha önce beli rtildiği gibi karbon 

dioksicl basil bir söndüıme maddesi 
olmasına rağmen , uygulamada çok 
farl<J ıl ı l<ları vard ır. Bir yangın olayın

da, emniyet tedbirleri ve s istemin ola
ya uygun olarak dizayn edilmesi ge
rekir. Algtlama eleman ları , elektronik 
kontrol e lemanları , lanslar ve vanalar 
gibi elemanların kullan ılması zorun
ludur. 

Eğer sistem uygun bir şekilde 
monte edilmemişse, en kaliteli malze
me bile verimli olarak çalışmayabilir, 

bu yUzdcn deneyimli firmalar uygun 
bir montaj için çok büyü k çabalar sar
fetmektedirler. "Loss Prevention Cer
tification Board" karbon dioksid sis
temleri monte eden rirmaları 6 aylık 

periyotlarla ziyaret edip yaptıkl.an te
si sleı·i gezerek onlara onay veren bir 
proje yürütmektedirler. 

Sonuç 
70 y ıldan fazla bir suredir yangın 

güvenlik sistemleri nde çok farkl ı risk 
grupl arının korunmas ı amac ıy la kul
l a nı lan Karbon dioksid Sistemleri ku
rumlara optimum koruma sağlayabi

lir. BütUn uygulamalarda iyi bir per
formans sergi lemiş o lmasına rağmen, 

sistemlerin dizaynı , bakını ve i ş letimi 

hala yetkili uzmanlarca sağlanmalı ve 
kurulan Yangın Güvenlik Sistemleri 
bu al anında tecrübe kaz.anmış fi rma
lardan onaylanmış olmalıdır. 
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Y
angın ~onusunda giiv~nli k o. · nıemleri 

al ınacagı zaman afakı varsayımlarla 

değil , deneysel sonuçlara dayanmak 

gerekmektedir. 

İngiltere' de ve Amerika Birleş i k Devletlerinde 
yangın yaşamış insanlarla yapı lan anketlerin 

sonuçları ilginç sonuçlar vermektedir. Evvela bu ilk 

anketi sunup, daha sonra sonuçl arı üzerinde 

2. Yangını farkettiğinde binayı hemen Lerketrneyi 

dUşii nenleri n oranı sadece %7,5 do l ayındadır. 

Buradan çıkarılacak sonuç, yangın sırasında binada 
bulunan ların yi.izde doksanikibuçuğu (%92,5) kaç ıp 

kurtulma kararını vermeden önce zaman kaybetmek
tedirler. Bu süre çok kısa bile olsa, dumanların hızla 

ortal ığı kapladığı bir ortamda sakınca yaratır. Bü 

yatak yanması sonucunda orLaya çıkan zehirleyici 
gaz, 6 dakika gibi çok k ısa sürede bir konuttaki 

di.işünmek istiyoruz. 

İngiltere' de yangın yaşam ış insanlarla Tablo J. Jngilrere' de yangın yaşamış insanlarla yapı.lan anket 
yapılan anketin sonuçları Tablo 1. 'de sunul

muştur. 

Amerika Birleşik devlellerinde yangrn 

yaşamış k i ş i lerle yapılan anketin sonuçları 

Tablo 2. 'de yer almaktadır. 

Her iki anketin ortak noktalan vardır. 

1. Yangın başladığı zaman yangın yerine 

gidip "ne olduğuna bakan" insanlarla 

"yangrnı söndi.i rmek için yangın yerine 

gidenlerin" toplamı her iki anketle de yüzde. 

yinn iden az değildir. Buradan ç ı karılması 

gereken sonuç; yangın büyümeye ve giderek 

tehlikeli olmaya devam ederken, binadaki 

her beş k i şiden biri kesinlikle yanan ortamı 

terketmemektedir. Bu süı"e zarfında duman 

yoğunlu~u artmaktadır. insanlar, kendi

lerinde hakl ı herhangi bir nedenle, binanın 

içinde kalmakta ısrar ederken yangın kontrol 

al tına alınamazsa , duman boşaltılaınazsa , bu 
insanların binayı daha sonra isteseler bile 

boşaltamamaları riski ortaya çıkmaktadır. 

Yan~n sırasında insan davran ı§ları 

1. Yang1m söndürmek için birşey yaptım. 

2. Gidip ne olduğuna baktım. 

3. itfaiyecilere haber verdim. 
4. İtfaiyeye haber verildiğinden emin oldum. 
5. Diğerlerine haber verdim. 
6. Binayı terk ettim. 
7. Yangın yerine doğru gittim. 
8. Ailemi d ışarı ç ıkardım. 

9. Gaz ve elek lriği kestim. 
10. Kapıları kapattım. 

L J. Riskleri azaltmak için birşey yaptım. 

12. Genel a l aıın ihbarı yaptım . 

13. Giyindim. 
14. Yardu.n istedim. 
15. Harekcıs iz diğer insanları seyrett im. 
16. Yangın yerinden uzaklaştım . 

17. Çıkışa doii,ru gittim. 
18. Binan ın boşalmasını organize ettim. 
19. Başkalarına yard ım ettim. 
20. Yanan eşyanın yerini değiştirdim. 

21. Bina içinde emin bir yere saklandım . 

A: Yanguu farkctt iğinizdc ilk önce ne yaptm ız? 

B: ikinci olarak ne yaptınız? 

Ao/o B%_ 

14.91 18.33 
12.18 2.23 
10. 12 11 .13 
32.8 3.33 
8.07 3.06 
7.98 8.80 
5.61 3. 15 
5.43 3.56 
4. 10 2.55 
3. 10 4.00 
2.96 1.41 
2.74 1. 14 
2.23 0.64 
2.23 2.37 
2.14 14.96 
1.82 2.14 
1.64 1.37 
1.78 1.69 
1.73 2.74 
1.23 1.64 
0.78 1.46 



havarnn .içerdiği karbon monoksiL miktarını 

ölümclll orana getirebilmektedir. 
Tablo 2. Amerika Birleşik Devler/eri' nde yanf?/11 yaşamış 
kişilerle yapılan anket 

Yangın Ş ırasında insan Davranış tan Yüzde % 
3. Yüzde iki oramnda insan "Hiçbirşey yap

madan diğerlerin i seyretmektedir." İngillere'de 

yapılan ankette, insanların % 14,S'unun birşey 

yaptıktan (örneğin giyindikten veya yardım iste

dikten) sonra hareketsiz diğer insan ları seyrediy

or olmaları fevkalade ilginçtir. 

1. Yangını söndürmek için birşey yaptım 10.4 
10. 1 
9.0 
15.0 
7.6 
2. 1 
7.6 
0.9 
1.0 
2.2 
0.9 
8. 1 
2.2 
4.3 
1.6 
2. 1 
l.7 
1.6 

2. Gidip ne olduğuna baktım . 

3. İtfaiyeci lere haber verdim. 
4. Diğerlerine haber verdim. 
5. Binay ı terk ettim. 
6. Yangın yerine gittim. 
7. Ailemi d ışarı çıkardım . 
8. Gaz ve elektriği kestim. 
9. Kapı ları kapattım. 

10. Bazı yerlere telefon ett im. 
11 . Gene l alann ihbarı yaptım . 

12. Giyindim. 

4. Dikkat edilirse, "genel alarm ihbarı yapan

ların" oran ı pek fazla değildir. Bunun iki nedeni 

olabilir: Birinci i, bir ki ş i genel alarm ihbarın ı 

yaptığında diğerlerinin bir daha aynı şeyi yap

masına gerek yoktur; ikincisi, bu konuda eğiLim-

1 i olmayan kişilerin genel alarm ihbarını yap

mayı akıllarına getirmemeleridir. Dolay ıs ıysa, 

manuel alarm sisteminin bir tesise yerleşlirilme

siyle ·'genel alarm ihbarı" yapılacağ ı 

varsayımından yola çıkamay ız. Mümkün mer

lebe, otomatik yangın alarm donanımlarının 

yerleştirilmes i bu bakımdan arzu edilmektedir. 

13. Hareketsiz diğer insanları seyrettim. 
14. Çıkışa doğru g ittim. 
15. Kaçmaya çal ışt ım . 

16. Özel eşyalarımı a ldım. 
17. Yanıcı maddeleri uzak laştırdım. 

18. Yanan binaya girdim. 

5. Yangın sıras ında gaz ve elektriği kesmeyi ak ıl 

eden kişi sayısınuı çok az olması üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Özellikle deprem sonrası çı kan 

yangınlarda bu husus öne çıkar. 

Mademki insanlar anketlerde çıkan sonuçlara göre 

davranmakladırlar, dumanın dışarı boşaltılması için 

duman kapaklarının tavanlara yapı lması, 

haval andırma kanallarına yangın damperleri konul

ması, binaları n yangın kompartmanlanna bölünmesi 

bir lüks değildir. Genel alarm ihbann111 manuel 
olarak yapıldığı yerlerde, eğitim verilmesi, eğilimi 

s ırasında da ihbar buton larının ne i şe yaradığının 

anlatılmas ı fayda sağlar. 

Yukarıdaki anket tablolarında yer almayan bir 
diğer önemli veri de; yanan binaların yüzde ell isinde 

yangın kaçışı (çıkışı) olmasına rağmen kullanıcıların 

sadece yüzde beşinin yangın ç ıkışına doğru gitmiş 

olma larıdır. Yani kullanıcıların yüzde doksanbeşi 

binayı terketmek için her zaman kullandıkları yolu 

yangın halinde de takip etmiş lerdir. Dolayısıyla, 

yangın merdiveni yapmak sonınları kökünde 
çözmemektedir; kullan ı cı ların bell i zaman 

aralıklarıyla binayı , tesisi boşaltma eğilimlerinden 

geçmeleri fayda sağlayacaklır. 

Her iki ülkede yap ılan anketlere göre, "yanan 

mekanı boşaltma'', "yeniden içeri girme", "yangına 

müdahale elıne", "dumanın içinde hareket etme" gfüi 
ana konularda ülkeden ülkeye farklı l ı k l ar 

çıkabilmekted ir. 

Ülkemizde gerek sanayi gerek mesken 

· yangınlarında bizim insanunızın 

anketle ortaya ç ıkarmanın 

davranış biçimini 

faydalı olacağ ı 
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kanaatindeyiz. 
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Biz hastaneleri jyilfltirme 

mekanları olarak biliriz değil 

mi? Ancak yangın ve diğer 

acil durumlarda lıasta insan

larm yataklarında mahsur ka-

insanlann yardımına mııhta_Ç 

kalacaklarını gözardı ederiz. 

B
iz hastaneleri iyileştirme 
mekanları olarak biliriz de
ğil mi? Ancak yangın ve di-

ğer aci l durumlarda hasta insanların 
yataklarında mahsur kalacaklarını ve 
tamamiyle diğer insanların yardımına 

muhtaç kalacaklarını gözardı ederiz. 
Bu nedenle bu gibi korkunç anlann 
oluşmasının önlenmesi ve oldukların
da da hastal arın en iyi şekilde korun· 
ması ve gerektiğinde tahliyesi hasta
nelerin en önde gelen amacı olmalı
dır. 

İlerleyen parağra flarda izleyeceği
niz olay ihmallerin ne mertebeye ula
şaca~ı ve bu tür kazalardan alınacak 
dersleri ibretle açıklamaktadır. 

Mekan 
Olayımız 5,000 kişinin çalışt ığı ve 

1,536 yataklı yaklaşık 10 yıl önce 
hi zmete giren bir hastanede geçmiştir. 
Bu yer aynı zamanda 4,000 öğrenci
nin eğitim gördüğü bir eğitim enstitü
südür. Ziyaret saatlerinde 20,000 kişi
ye hizmet vermektedir. Yataklı hasta 
servisi haricinde verdiği poliklinik 
hizmetleriyle de oldukça önemli bir 
hastanedir. Toplam 40 klinikten olu-

şan kompleksin inşaat maliyeti 1,5 
milyar dolardtJ. 

Yangın Önlemleri 
Yangın çıkan bölüm, yapısal yan

gın önlemleri aç ı sından örnek teşk il 

edecek bir durumdadır. Prefabrik be
tonarme elemanlardan oluşan merke
zi merdiven yuvası yangına dayanıklı 
kapı ve açıklıklarla bir yangın kom
partmanı olarak dizayn edilmiştir. 
Tüm bina dört dikey baca yuvasından 
oluşmaktadır: merdiven yuvası, yolcu 
asansörü, malzeme taşıma asansörü 
ve elektrik, sağlık ve havalandırma 
elemanlarının geçtiği aralık. Bu son 
baca aralığı özel bir ruhsatla işletilen 
otomatik haJon söndürme sistemi ile 
donatılmıştır. Sistem, ya her kattan 
manuel olarak ya da dual işlemle 

(iyonik ve optik dedektörlerle) oto
matik olarak çalıştırı lmaktadır. Her 
baca aralığı için 300 kg haJon mev
cuttur. merdiven aralığında yangın 
dolapları yerleştirilmiştir. 

Hastanenin işletme ruhsatında has
tanenin özel yangın ekibinin (9 kişi) 
olması şart koşuyordu . Yangın çıktı 

ğında yangın ekibinden sürekli nöbet
te 3 kişi vard ı. Bunlar hemen yardım
cı yangın ekibi ile destekleniyorlardı . 

Yangının Oluşma Aşamaları 
Hastanenin inşaatında iıolasyon 

malzemesi olarak "Asbest" kullanıl
mış ve olay günü sağlık açısından sa
kıncalı olması dolayısıyla bu asbestin 
kaldırılması işlemi yapılmaktaydı. Bu 
iş l em Teknik İnceleme Ajansı'nın de
netlemesi altında uzman bir firmaya 
yaptırılmaktaydı. Oluşan toz nedeniy
le yanl ı ş bir alarm oluşmasını önle
mek için otomatik halon söndürme 
sistemi manuel konuma geti rilmişti . 
Yangın gözetmeni yerleştirmek veya 
yangın ekibinden birilerini devaml ı 
bulundurmak gibi bir önlem alınma
mıştı. Aralığın üst kısmında aralıktaki 
havayı bir filtre yardımıyla açığa ve-
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recek bir vanti latör bulunmaktaydı. 
13 Nisan 1995 sabahı bir aplik kı

sa devre yaptığında merkezi merdi
ven aralığındaki işlem temizlik dışın
da bitirilmişti. Asalık.ta yanmayı ge
ciktirici e lemanlar yoktu ve etraf ya
nıcı epey malzeme ile doluydu. Böy
lelikle yangın kolaylıkla diğer katlara 
yaylldı. Ayrıca yağlı bir trafo alev al
dt. Yan koğuşta yerleştiri lmiş olan 
yangın dedektörleri dumanı algılayıp 
hastane yangın ekibine alarm verdi. 
Yangın kapı ları otoımıtik ohu·ak ka
pandı ve hastal arın tahliyesi iç in 
alaıın çalıştı. 

Yangın kısa sürede tespit edildi ve 
yangın ekibi solunum ekipmanları gi
yerek yangına içerden müdahale için 
harekete geçti . Aynı anda hastabakıcı
lardan bir grup hastaların ve persone
l in talıliyesi ile meşguldü. Merdiven 
aralığında kurulu bulunan yangın do
l apları yeterli miktar su sağlamaktay
dı. Ancak oluşan dumanı dışarı atma 
işi daha zor bir işti çünkü dumanı dı
şarı atacak ekipmanın kapasitesi ye
tersiz kalıyordu. Görev li memur daha 
iyi bir yönlendinne için binanın inşa 
pl anlarını gözden geçiriyordu ancak 
yangın önlemle ri ile ilgili sistemler 
bu planlarda yoktu. Bu nedenle hen!iz 
yangından etkilenmemiş bölümlere 
dumanın yayılmasını önlemek ama
cıy la alevlerin söndürülmemesine ka
rar verildi. Aynı anda alevler tesisin 
ana aralığını sarmış ve metrelerce 
yükseğe çıkmaktaydı. Yangın söndür
me ekipleri iki cepheden mücadele 
etmekteydi: ısıya dayanıklı elbise gi
yerek merdiven ara! ığtndan ve çatı
dan. Otomatik halon söndürme siste
mi manuel olarak çalıştırıldı . Bu yan
gın söndürme önlemi beklendiği gibi 
başarıyla sonuçlanmadı. Çünkü i~ sı
rasında aralığın tist kısmında yerleşik 
bulunan fan, otomatik söndüıme sis
temi devreye sokulduğunda kapatıl-



mamıştı. Böylece yanan bölümdeki 
söndlinne ga1.ı nı dışarı atıyordu . Ga
za dayanıksız açıklıklar yeterli sön
düıme etkisi yaratacak halon kon
santrasyonunun oluşmas ı na izin bile 
vermiyordu. Saat 11 :OO'e kadar 
manucl yangın söndürme çabalan so
nuç vermedi. Sonunda saat 1 1 :30 'da 
kontrol altına alınabildi ve söndürül
dü. Duman ve isten etkilenen bölümler 
yüksek performanslı fanlar yardımıyla 
havalandırı ldı. (O zamanda görevli 
memur gerekli bilgileri edinmişti) 

Yapılan Hatalar ve Eksiklikler 
Sonuçta toplam 20 milyon dolarl ık 

maddi hasar oluştu . Nasıl olurda kıs
men zarars ı 7. bir yangın yaklaşık 20 
milyon dolarlık maddi hasar verebil
di? Ve sonucunda oluşan 1 O milyon 
dolarlık iş durması zararı nasıl karşı

layacaktı ? 
Elektrik tesisatı baca aralığını ko

ruyan halon sistemi, asbest temizleme 
işlemi ve yanlış alarmlara neden ol
mamas ı için manı,ıe l kumundaya çev
rilmişti . Bu da aralı~ın , yangın de-

dektörlerincc kontrol altında olmadı· 
ğı anlamına geliyordu . Bununla bera
ber, yangın bekçisi gibi ilave önlem
lere de gerek duyulmamıştı. 

Belediye İtfaiyesi yangın la müca
dele ederken sistemi manuel olarak 
çalıştırmıştı. Bu da başarılı olmamış
Lı. Aralığın hacmi asbest temizleme 
çalışmaları esnasında epeyce genişle

tilmişti. 300 kg.Jık h<ılon sistemi ara
lığın sadece "normal" koşullardaki 
hacmine yetiyordu. Böyle bir durum
da halon sisteminin yeterl i söndürme 
kapasitesi sağlayacağını dilşünmek 

mümkün müdür? Tesisat ara lığında 
hafif bir vakum tutulmaktaydı. Böy
lece söndUrme gazı aralığın iistiindeki 
vantilatörce dışarı atıldı. Belediye it
faiyesi, sistemi manuel olarak çalış
ı trmadan önce bu olasıl ı ktan haberdar 
edilmemiş ti. Söndll rme sisteminin 
devreye sokulmasıy la vantilatörün 
elektriğini kesecek bir sistem bulun
mamaktaydı . 

Normal koşullar altında, söndUnne 
sistemi, ileri seviyelere ula~sa bile 

yangına yetebilecek kapasitede kul
l anılabi l mekteydi . Burada bir kez 
daha bel inmek gerekir ki, en sofistike 
ve teknolojik koruma önlemlerinin 
bile ancak ve ancak uygun bir şekilde 
kullan ıldıklannda etkin olabileceği 
dersi ağır bir bedel ödenerek öğrenil
mişti. 

Bu anlattığımız olay Avrupa'nın 
ileri refah seviyesine ulaşmış bir ül
kesinde olmuşLur. Örnek olarak bir 
hastane seçilmi ştir. Sizinde 
okuduğunuz gibi en ileri sistemler 
bi.iyük paralar harcanarak kurulmuş
tur. Ama yine de insan faktörü hangi 
şart l arda olursa olsun durumu tersine 
çcvircbilmckLedir. İster hastane olsun 
ister bir depo, istediğiniz kadar para 
harcayın, yatırımlar yapın, sistemler 
kurun, bunları kullanacak ve işletecek 
olan "İnsan" dır. 
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TUTUŞMA, YANGIN VE . 
ISI TRANSFERi 

Y
angın, çeş itli değişkenl~re bağlı ve kon
trolsüz olarak gelışen karmaş ık 
kimyasal reaksiyonlar zinciridir. 

Tutuşma ise, bir dı.ş etken ile kendi kendini 
devam ettireb ilecek yanmaya doğru reaktif 
olmayan halden rcaktif hale hızla geçiş dirimidir. 
Yakıt, oksijen ve ı s ı tutuşma için gerekli etken
lerdir. Ortamda tutuşma ol ayının 
gerçek leşebilmesi için s ıcak l ık, zaman ve tür
bUlansın uygun düzeyde olması gerekir. 

Bi.itün; sıvı , gaz ve katı yak ıtl arın bir tutuşma 
sıcaklığı vard ır. Ancak tutuşma sıcaklığı ; oksijen 
miktarı , tutuşmanın nerede ve nasıl olduğu, ısı 
artış hızı gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak 
değişmekted ir. Yakıt, tutuşma sıcaklığına geldiğ i 
zaman ortamda yeteri oksijen varsa yanma başlar. 
Ancak yanmanın gelişmesinin devam edebilmesi için 
dördüncü etken olan zincir reaksiyonların devreye 
girmesi gereklidir. Zincir reaksiyonlar, yangında 
ardarda kontro l dış ı gelişen ve ön lenemeyen 
kimyasal reaksiyonlardır. işte bu dört etken yangın 
tetrahedronunu oluştururlar. 
Dolayısıy la; yanma, tutuşma, alev, ı s ı , duman, 

kaıı , s ıvı ve gazların alevlerinin yayılması gibi konu
larda teknik bi lgilerimiz kifayetli ise de yangın olay
larının cn&ellcnmcdiği gibi, yangın esnasında oluşan 
tüm fi ziksel ve kimyasal reaksiyonlann da açık lana
bilmesi şu an mümkün değildir. 

Yangrn olayı; yakıt tükenmesi, yanmayı devam 
ettirebilecek oksijen konsantrasyonunun azalma ı , 
yakıt ıcaklığının tutuşma s ı caklığınının altına 
düşmesi, zincir reaksiyonlarının kesilmesi halinde 
olay sona erer. 

Yangın oluşum faktörlerinden biri olan ıs ı; yakıt 
buharların ı oluşturarak , bu buharların tutuşmasını 

sağlayan enaz eneıji miktarıdır. Yangın esna ında 
meydana gelen ıs ı ; kondüksiyon, konveksiyon ve 
radyasyonla iJctilmektedir. 

Kondüksiyon, ı sının bir ortam içinden transferidir. 
Katı maddelerde termal iletkenlik, katının fi ziksel 
özelliklerine ve sıcakl ık farklılıklarına bağl ı olarak 
ı s ı eneıjisi , yüksek s ıcaklıktan düşük s ıcak lığa doğru 
ilcrJcr. Yangının büyümesi halinde kondüksiyon ile 

Yangm 
Tetrahedroııu 

Madde 

Plastikler (katı) 

S ıva alçı 

Kağıt 

Yun 

Cam 

Meımer 

Demir (metal) 

Bakır (metal) 

Kömür 

Odun (meşe) 

Beton 

zinciri 

lsı İletkenlik oranı (k), 

cal/sn.cm.°C (xl/1000) 

0.45 

1.7 

0.3 

0.8 

2.3 

6.2 

150.0 

910.0 

0.21 

0.41 

4. 1 

ısı transferine . ba'ğlı olarak s ıcaklığın artmasıyla ter
mal iletkenlik, yoğunluk ve ı sı kapasitesi büyük rol 
oynar. Bazı maddelerin termal iletkenlikleri 
aşağıdaki tabloda veri imiştir. 
Yangının başlangıç safhasında konveksiyon ile ı sı 

transferinin önemi büyüktür. Yangın ortamında 



r 

• 

Buhar hareketi ....... .. Yıldırım 

Statik Sıvıların hareketi ...... PetroJ pompa.lama 

Katıların hareketi ......... Konveksiyon 

Kıvılvım 

Cihaz kullanımı ......... Düğmeler 

Akım 

Kusur ......... Kısa devre 
Elektrik 

nedeniyle 
tutuşma 

Kontrol hatası ......... Termostat arızası 
1 ıtma 
aletleri 

Riskli kullanımı ......... Örtülü muhafazalı 
ısıtıcılar 

Isı Fazla ıs ı üreten ......... Örtülü elektrik 
cihazlar 

Aşın yük 

ı sınan s ıvı, gaz ve buhar moleküllerini n kinetik ener
jilel'i artar. Önceki hallerine göre hafifleyerek yük-
clirler, ısı kaynağından uzaklaşırlar. Oıjinden bulun
duğu ortamın diğer kısımlanna doğru sıcak gazların 
yayılması neticesinde radyasyon ile transferin de etk
isiyle kolayca parlama noktasına ul aş ırl ar. Parlama 
sonucu duman, s ıcak gazlar, :.c.ararlı ve zehirli yanma 
ürünlerinin konveksiyon yolu ile taşınımı yangını 

bilyütiir. 
Radyasyonla ı s ı transferi s ıcak gazların herhangi 

bir s irkülasyonu ya da aracı bir zemin bulunmaksızın 

ısının elektromagnetik da lgalar halinde sı cak 
yüzeylerden soğuk yüzeylere doğru tran feridir. 

Radyasyon ısısı hava, su, cam, saydam ve plastik
lerden bir miktar absorblanarak (emilime etme) 
geçer, yansıyabi l ir, diğer yansıyan ış ınlarla birlikte 
şiddetini artırır. Alevli bir yangın s ıras ında radyasyon 
ile ı ı iletimi sonucu diğer yanıcı maddeleri de kolay
ca tutuşma sıcaklığına gelirebilir. 

Tutuşmayı başlatabilecek sıca klığa erişebilmek 
için birden fazla ı sı kaynağı gerekebi lir. Çok sayıda 
ve çeşitte olan ısı kaynaklarını mekanik, kimyasal, 
nükleer ve elektrik olmak üzere döıt ana gruba 

ampulu 

......... Yanlış kullanım 

ayırmak mümkündür. 
Yaygın olarak kullanılan elektrik enerjisine bağlı 

olarak çok saytda yangın olayı meydana gelmektedir. 
Elektrik kaynaklı Lutuşmalar yukarıdak i şekilde gös-
terildiğ i gibidir. · 

Katı madde yüzeylerinin sürtünmeleri nelicesinde 
meydana gelen mekanik ısı , dağı lamaz ise yangının 
oluşmasına sebep olabilir. Mekanik ı sı gazl arın 

sıkıştırılması esnasında da oluşabilir. 
Moleküllerin birleşmesi yada ayrılması ile o l uşan 

kimyasal reaksiyonlar sonucunda meydana gelen ıs ı 
ve bu ısı sonucu oluşan alevler, kontrol altına 
alınmadıkları taktirde yangın başlayabi l ir. Kaynak ve 
kesme işlerinde, evlerde ve sanayide LPG kullanımı 
s ırasında ve benzeri sebeplerle de yangın l ar 

çıkabilmektedir. 

Kaynaklar 

Ya/lop, 11.J. (1984) 
Coıe, A.E. ve ark. 1988 
Bafme. C.W., 1978 
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23-30 Eylül tarihlerinde kutlanan itfaiye Haftası, yeni açı/iş/ara da sahne 
oldu. Türkiye'nin tek İtfaiye Müzesi, yenilenirken, İtfaiyecilerimiz yeni 

binalanna da kavuştular. 

tstanbul BUyükşehi r Belediye Başkanımız Sn.Recep Tayyip 
ERDÔAN'ın Komuta Merkeı i hakkında Daire Başkan ımız 

Sn. Sabri YALIN'dan bi lgi aldı . 

İs tanbul İtfa iyesi, bu y ıl 284. kuruluş 
yıl dönümlinü kulladı. Itfaiye' nin kurulu ş 
yıldönümi.i nedeniyle 23-30 Eylül tarihleri İtfaiye 
Haftası olarak kutlanırken, hafla boyunca çeşitli 

etkinlikler düzenlendi. 
İtfaiye'nin 284. kuru luş yıldön ümi.i nedeniyle 

düzenlenen etkinliklere, 23 Eylül 1998 Çarşamba 

gUnü İstanbul Büyiikşehir Belediye Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan' ın itfaiyeciler tarafından 
ziyaret edilmesiyle başlandı. 

İtfaiye Haftası ' nm açılışı da, İtfaiye Daire 
Başkam Sabri Yalın, Genel Sekreter Yardımcısı 

İdris Naim Şahln , Genel Sekreter Yardımcısı 
A dem Baştürk, İstanbu l Milletvekili Cevat 
Ayhan ve liüyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarla açıldı. 

İstanbul BüyUkşch i r Belediyesi 
Genci Sekreter Yardımcı Sn.İdris aim ŞAHİN 

haftanın açılış konuşmasın ı yaptı. 



İstanbul Bölge İtfaiye Miidiirliiğü 
binast onarılarak hizınclc girdi. 

Aynı gün Türkiye'de tek olan itfaiye Müzesi 
onarımdan geçirilerek Kont Szechenyı Müzesi 
ad ı yla hizmete açı ldı. 

Kont Szechenyı, Macar asıllı olup itfaiye 
teşkilatının kuruluş yıllarında önemi i hizmetlere 
imza atmış bir Osmanlı paşası. 48 yıl itfaiyeye 
hizmet eden Kont Szcchenyı ' nin anısı böylece 
Türkiye'nin tek itfaiye müzesinde yaşatılmış ola
cak. 

Yine aynı gün hizmete açılan bir bina da, 
onarımdan geçirilen İs tanbul Bölgesi İtfaiye 
Müdürlüğü binası. İtfaiye haftası nedeniyle 24 
Eylill 1998 Perşembe günü de itfaiyecilerimiz 
Taksim Anm'na çelenk koyduktan sonra şehiJ turu 
att ıl ar. Aynı akşam Florya Sosyal Tesislcri ' nde 
İtfaiyeciler gecesi düzenlendi. 

25 Eylül 1998 Cuma gunu ise 
Edirnekapı'daki İtfaiye Şehitliği ziyaret edi ldi. İlk 
Tulumbacı Gerçek Davut anılırken, İtfaiye şehit
leri ve kumandanlar ıçın dua edildi. Öğle 
namazından sonra da Fatih Cami i'nde mevlüL 
okundu. 

İtfaiye haftası nedeniyle itfaiyeciler arasında 
düzenlenen voleybol müsabakalannın finallari, 26 
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Müzenin içinden bir görtlnüm. 

itfaiye Haftas ında Spor Etkin li kleri yapıldı. 

Eylül 1998 Cumartesi günü 
Zeytinburnu Kapalı Spor 
Salonu'nda yapı ldı. Yine futbol, 
voleybol, masa tenisi, yüzme ve 
atletizm dallarında yarışmalar 

düzenlendi. Ayrıca hortum açma, 
merdiven çıkma, mıntıka bulma 
gibi mesleki dallarda yarışmalar 

düzenlendi. Dereceye giren 
itfaiyecilere ödülleri verildi. 

28 Eylül 1998 Pazartesi günü 
İtfaiye Binasının yeni toplantı sa
lonunda " Son 15 Yı lın istanbul 
İtfaiyesi" konulu sohbet toplantı
sı yapıldL. Toplantıya, eski müdür
ler Metin Demir, Muhittin Soğu

koğlu katıldı . 

Toplantının oturum başkanlı

ğını da İtfaiye Daire Başkanı 
Sabri Yalın yaptı. 

29 Eylül 1998 Salı gttnü ise 
ilk ve orta dereceli okullar 
arasında düzenlenen resim, şiir ve 
kompozisyon yarışmalarında 

derece alan öğrencilere ve öğret
menlerine ödül töreni yapıld ı. 

Ayrıca okul idarelerine de plaket 
verildi . 

"İstanbul İtfaiyesinin Son 15 yılı" bir panelle değerlendirildi. 



-

Daire Başkanımız 
H. Ali GÜLGEN 

Teknik Şube Müd. 
A.Fuaı USLU 

Yangın Şube Müd. 
İciıuail ThŞKINoGLU 

Eğitim Şube Müd. 
M.Ali UYSAL 

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 1997 yı lı içerisinde 
Daire Başkanlığına dönüşerek 3 Şube Müdürü ile birlikte yeniden 
yapılanmıştır. Daire Başkanlığ ı ve Şube Müdürlüklerimiz şu şekilde 

oluşmuştur. 

1. İtfaiye Daire Başkam: 
2. Teknik Şube Müdürü: 
3. Yangm Şube Müdürü: 
4. Eğitim Şube Müdürü: 

H. Ali GÜLGEN 
A. Fuat USLU 
İsmail TAŞKTNOGLU 
M. Ali UYSAL 

Yeniden yapılanmamız içinde itfaiyemize yeni çehre çalışanlarımıza 
moral, bilgi ve eğitimimizin yanısıra teknolojinin en son araç ve aparatlan 
Büyükşehir Belediyemizin katkılarıy l a Daire BaşkanJığım1za 

kazandı rı 1 m ıştır. 

Antalya İtfaiye Daire Başkanlığı, teknolojinin gelişmesine paralel olarak 
gerek per enelin eğitimi ve organiza yonu gerekse araç gereçlerin moderni
zasyonu günün şartlarına uygun hale getLrilmiş olup, günün 24 saati 3 ista
syon 180 personel, 22 araç ve 20 motopomp ile aralıksız oJarak Antalya 
halkının h_izmetindedir. 

Okullara, kamu yerlerine ve sivil halka yangın konu unda bilgi aktarma 
ve Yangın tatbikatlarının yanı sıra; Antalya Büyükşehir Belediyesi 
tarafmdan manen ve madden desteklenen Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı 
İtfaiyeci l ik Meslek Yüksek Okulu öğrencil erine de teorik ve uygulamalı 
dersler tarafımızdan verilmektedir. 
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1. Giriş 
Her yıl meydana gelen yangınlar 

çok sayıda insanın ölümüne ve bü
yük ölçülerde maddi hasarlara ne
den olmaktadır. 
Yangın başlangıc ı kısa bir stire 

içinde belirlenip müdahale edilmeli· 
dir. Aksi takdirde çok hızlı bir şekil
de yayılıp kontrol edilemez bir hale 
gelebilir. Bu nedenle yangın algıla
ma sistemlerinin, yangın riskini ola
bildiğince çabuk ve doğru algılayıp 
görevlilere bildirmesi gerekir. 

2. Elektronik Adreslenebilir İn
teraktif Sistemler 

Si tem kendi başına tek bir mer
kez.den çalışabileceği gibi, yük ek 
binalarda veya geniş bir alana yayı
lan e ndüstriyel tesislerde peer-to
peer haberleşme ile network olabile
cek şeki lde kontrol llnitelerini saha
ya dağıtabilecek bir yapıda da çalı

şabili r. Böylelikle binanın çeşitli 
katlanna veya tesisin çeşitli bölgele
rine kurulacak o lan yangın alarm 
kontrol panelleri aras ında network 
oluşturulabilir. Bu durumda paneller 
network hatlı (RS-485) üzerinden 
birbirleri ile peer-to-peer bilgi alış
verişinde bulunurlar. Böylelikle 
özellikle geniş bir alana yayılan te
sisler ile yüksek binalarda önemli 
oranda kablo ve kablo tesisatı ile 
kablo işçiliğinden ta arruf sağlan
mış olur. 

Si temdeki saha cihazları otoma
tik e lektronik adreslcnebilirdir. Her
hangi biJ· şekilde dedektör veya mo
dül üzerinde adresleme amaçlı me
kanik anahtarlar yoktur. Alışılagel 

miş analog adreslenebil ir sistemler
de, dedektörlerden gelen analog de
ğerlere göre yangın alarm paneli ka-

rar verir. Buna kar
şın Elektronik Ad
reslenebilir İnterak
tif Sistemde kullanı
lan mikroişlemcili 
akıllı yangın dedek
törleri yangın eğrile
rine göre kararlarını 
kendileri verirler. 

Elektronik Adres
lenebilir İnterakt if 
Yangın Alarm Siste
mi "electroııic map
ping" özelliğine sa
hiptir. SisLemin dev
reye alınması s ıra

sında tüm dedektör 
ve modiiller kendile
rin i kimlikleri ile 
birlikte kontrol pa-
neline t anıtarak diziliş leri hakkında 

bilgi verirler. Kontrol paneli tüm de
dektör ve modü llerin yerini kesin 
olarak belirleyip hafızasına kayde
der. Sistemde kullanılan herbir de
dektör ve modül sadece kendisine 
ait ve bünyesinde geçmişe dönük 
bilgileri saklayabildiği bir hafızaya 
sahiptir. Hafızada herbir dedektör 
veya modül ile ilgili olarak a~ağıda
ki bilgiler sürekl i muhafaza edilir: 

* Cihaz adresi 
* Cihazın tipi ve çalışma modu 
* Üretim tarihi 
* Bilfiil sistem içinde 
çalıştığı süre 

* Çalıştığ ı zaman içinde 
girdiği alarm ve arıza sayı s ı 

* Eğer var ise en son giri len 
alarmın tarihi ve zamanı 

* Kalan/kullanılan çevresel 
kompanzasyon miktarı 

* En son bakım tarib i 
"' Ku ll anıldığı projenin adı 
* Eğer var ise en son alaım 
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sırasında sensörlerin kay
dettiği en sorı anaJog 
değerler. 

* Dedektörün hassasiyet 
değerleri 

* Arıza kodlaı·ı hakkında 
bilgiler 

2.1 Akıllı, Geçmişe Dönük 
Hafııası Olan, Elektronik 
Adreslenebilir, Mikroişlemci 
Kontrollü Dedektörler 
Dedektö rlerin mik.roişlemcilerin-

de yalancı alaımların zaman içinde 
hafızaya alınabilmesi sayesinde de
dektör aynı yalancı alarma tepki 
göstermeyerek kendisini bulunduğu 
ortam şartlarına adapte eder. Dcdek
törlerin karan kontrol paneline bı
rakmayarak yangın alarmı olup ol
madığı na karar verebilmesi, kontrol 
Unj teleri ile dedektör ve modül ara
sındaki data a lışverişini azaltır. 

Böylelikle gerçek bir yangın duru
munda dcdektör çok daha hızlı bir 
şekilde yangın bilgisini kontrol pa-



neline aktarır. Dedektör ve modüller 
ile kontrol üniteleri arasındaki ha
berleşme yoğunluğu az olacağın
dan, çev rim hattında blendajsız 
2x0,8 NYM kablo kullanı l abilir. Ye
ni l eıne aşamasındaki tesis lerde 
mevcut kablo tesisatı k:ı.ıllanılarak 

hem kolaylık hemde tasarmf sağla
nabilir. Mevcut yangın alarm siste
mine ilave yapılması veya revize 
edilerek değiştirilmes i kolaylıkla 
yapılabilir. Dedektörlcrin bakımı sı
rasıııda yanlışlıkla farklı tipteki de
dektörlerin yerlerinin değ iştirilme

sini s istem anında algılar, yanlış 
yerleştiri l.en dedektörleıfo adresleri 
ile yerlerini be lirterek operatöre 
ikaz verir. Yangın alarm sisteminde 
bulunan herbir modül toprak kaça
ğını kendisine bağl ı olan devrelerde 
tanımlayabilir, böylelikle toprak ka
çağının yeri çok kolay lıkla ve faz la 
zaman kaybetmeden bulunabilir. 
Sistemde konvansiyonel dedcktör
ler elektronik adreslenebilir üniver
sal modül vasıtas ı ile ayn ı çevrim 
hattına bağlanabil ir. 

Sistemde istenirse sadece iyoni
zasyon duman veya optik duman 
dedektörle ri dışında zamana bağlı 
kombine optik duman ve sıcaklık 

dedektörü veya zamana bağl ı kom
bine iyonizasyon duman, optik du
man ve sıcaklık dedektöril kullanıla

biliJ. Bu sayede dedektör seçimi sı
rasında fark! ı yangın senaryolarına 
çok hızlı cevap verebilecek alg ı lama 

cihazlarına sahip olunur. Böylelikle 
s.istem yalanc ı alarmı minimuma in
direbilir. 

Dedektörlcr kontrol paneli ile ha
berleşmelerini hem yayın hemde ta
rama yöntemi ile yapabilirler. Her 
bir dedektör değişik yangm algıla
ma algoritmasına sahiptir. Yangın 
a lg ı l ama algoritmas ı , dedektörlerin 
sensöründe ölçülen değerleri dijital 
sinyallere çevirir ve bu değerlerin 

zamana bağlı deği şimlerini değer
lendirir, karşılaştırır ve fi ltre eder. 
Dedektör tarafından ölçülen değer
ler dedektörün mikroişlemcis inde 
yangın olarak belirlenen 1imjtJerin 
üstüne çıkarsa dedektör yangın alar-

mına karar verir. Dedektör 
ile çevTim kontrol modülü 
arasında bir haberleşme ha
tası olursa dedektör oto
matik olarak stand alone 
(kendi kendine) çalı şına 
modu'na geçecektir. De
dektö.r bu modda çalış ı rken 

mikroişlemcisine yüklen
miş olan hassasiyet ve çev
resel dengeleme bilgilerini 
değerlendirerek alann ka
ran verebilir. Her bir de
dektör, hafızasında sakla-
nan yangın parametrelerine 
bağlı olarak .a laım kararlan 
ol uşturacak dahili bir mikroişlemci
ye sahiptir. Dedektörlerin kendi 
kendine karar veımesi nedeni ile de
dektör ve çevrim kontrol modUIU 
arasındaki veri akışı azalacağından 

sistemin yanıt süresi kısalacaktır. 
Dedektörlerin yanıt verme süresi 
max. 0,5s dir. Her bir dedektör nor
mal çal ışma, arıza ve kirlendim bil
gilerinin yanısıra ön alarm ve alarm 
bi lgilerini de merkezi kontrol pane
line bildirir. Dedekrörlerin mikrn iş
lemcisinde bir çevresel dengeleme 
algoritması vardır. Bu algoritma ile 
sistem saatte yaklaşık altı defa bu
lunduğu ottamın çevresel değerleri
ne kendini adapte eder. Mikroiş lem
ci uzun dönemli çevresel değişiklik
lere karş ı da dedektörü adapte ede
bilecek dengeleyici bir özelliğe sa
hiptir. Mikro iş lemcide set edilen 
hassasiyet ile çevre şartlarına göre 
kompanze edilen yeni hassasiyet 
arasındak i farkı sabit tutacak 
şekjJde dedektör kendi has
sasiyetini kaydırır. Dedek
törlerde adresleme software 
yoluyla elektronik olarak sis
tem tarafından yapılı r. 

2.1.1 Kombine optik du· 
man/sıcaklık dedektörü 

Akı llı, geçmişe dönük ha
fızası olan, e lektronik adres
lenebilir, mikroişlemci kont
rollu 3 boyutlu dedektöı:, tş:ı
ğın kırılma prensibiyle çalı
şan bir optik sensö.r ve sabit 

-

sıcaklık sensörü ile havadaki duman 
partiküllerini ve çevre s ıcaklığını al
g ı lar. Dedektörün mikroişlemcis i 

zaman tabanlı algoritmalarla d ina
milc olarak her iki sensörden gelen 
değerleri ayn ı anda değerlendirir. 

Bu dedektörde üçüncü boyut za
mandır. 

Dedektör etrafındaki kirlilik, du
man, sıcaklık, nem gibi çevresel et
kilerden veya eskime gibi fiziksel 
bozulmalardan ötürii hassasiyetin
deki değişiklikleri sürekli olarak iz
ler. Bu bilgiler dedektörün mikroiş
lemcisinde saklanır, istenirse PC'ye 
aktarı l ı r. Kombine optik duman ve 
sıcaklık dedektörü 0-25,39 m/s sabit 
hava hızlarında çalışabilir. 

2.1.2 Kombine iyonizasyon/op
tik/sıcaklık dedektörü 
Akıllı, geçmişe dönlik hafızası 

olan, elektronik adreslenebilir, mik
roişlemci kontrollu 4 boyutlu de-
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<lektör, ışığın kırılma prensibiyle ça
lışan bir optik sensör, bir tek kutup
lu iyonizasyon duman scnsörU ve 
bir sıcaklı k sensörü ile havadaki du
man partiküllerini ve çevre sıcaklı

ğırn a lgılar. 4 boyutlu bu dedcktör
de, iyonizasyon duman sensörü kü
çük partikiHlü siyah dumanı , optik 

duman sensörü büyük 
partiküllü beyaz dumanı , 

sıcaklık sensörü ise or
tamdaki s ıcaklığı algılar. 

Kombine iyonizasyon 
duman, optik duman ve 
sıcaklık dedektörü 0-
2,53m/s sabit hava hızla
rında çalışabilir. 

2.2 Sesle Tahliye 
(Audio) 

Elektronik Adreslene
bil ir interaktif Yang ı n 
alarm kontrol panelleri 
bünyesinde sesle tahliye 
sistemi (audio) ekipmanlarını tec
hizatlandırmak mümkündür. Bun

lar sahada bulunan hoparlör gibi 
sesle alarm veren cihazları direk 
olarak besler ve hal kontrolü yapar. 
Besleme hatlmdaki bağlantı kopuk
ları , kısa devre veya hoparlör arıza

lan anmda adresi ile merkeze bil
diri lir. Sesle tahliye sistemi 8 ayn 
kanaldan yapılabi lecektir. Ses ileti-

TEŞEKKUR 

mi digital olacak, sesli mesajlar 
sahada isteğe göre programlanacak
tır. 

Kaynaklar 

1. EST Edwards Systems 
Technology 

2 . Mulrisensor Technology 

Bu yıl da bizi tercih ederek başarı grafiğimizin yükselmesine yardımcı olan, başta aşağıdaki 
firmalar olmak üzere, tüm müşterilerimize takdir ve teşekkürlerim.i zi sunarız . 

* ALARM Yangın Söndürme Cib. Ltd. Şti. 1stanbul 
* BAŞAK Ticaret, Ali Ulvi Gültekin, İzmir 

* DALGIÇ Yangın Söndümıe, H. Nalbantoğlu , Bw·sa 

* DERGİOGULLARI Yangın Söndüıme Lld. Şti., Bursa 
* FAZAŞ Makina 1malat Aş., Ankara 
* FESÇİOGULLARI Ltd. Şti . , Bursa 

* FURKAN Makina Sanayi Aş., Ankara 

* HATİPOGLU Yangın Söndürme Ltd. Şli., Düzce 

* K.P.A.M. KILAVUZ Ltd. Şti.,Ankara 
* KÖSE Yangın Söndünne Cihazları Ltd. Şti., İstanbul 
* ÖZ ÖZEN San. Tic. Ltd. Şti. , Malatya 
* SAVAŞ Yangın Söndürme Araçları Ltd. Şti. , İzmh 

* YANSAVAR Yangın Savunma San. Tic., Ankara 

Bareks Ltd. Şti. 
İZ MİR 
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PENDİK BÖLGE GRUP 

Engin OTMAN 
Pendik Bölgesi 

Grup Amiri 

Pendik Bölge Grup Amirl iği olarak 27.03. 1998 
tarihinde Kartal grubundan ayrılarak fiilen grup 
haline dönüşmüştür. Bu süreç içerisinde İstanbul 

Büyük Şehir Belediye Başkanlığımız ve buna bağlı 

bulunduğumuz, üst düzey birim amirliğimizin ilgi ve 
katla ! arıyla hızla stilrnekte olan yeni grup binamızın 
bitmesi ile çok kısa bir süre sonra Adnan Menderes 
Bulvarı Erguvan Sok. No:2'de hizmetlerimiz kesinti
siz olarak devam edecektir. Ayrıca grubumuza bağlı 

Tuzla müfrezemizde Aydıntepe mahallesinde çok 
modern bir binaya yakın tarihte kavuşacaktır. 

Mıntıkam ız içerisinde Anadolu yakasımn en riskli 

. . ...... 
AMIRLIGI 

ağLr sanayi kuruluşları bulun!11aktadır. Ayrıca koope
ratifleşmenin yol açtığ ı hızlı bir insan göçü de böl
gemizde risk unsuru oluşturmaktadır. Orman 
Bölgelerimiz ve bunlara ilaveten Pendik ve Tuzla ter
saneleri, Tuzla Organize Deri Sanayi de grubumuzun 
ri sk ve yangın yükünü artirmaktadır. 

Bu kadar riskli , yangın yükü ağır olan grubumuz, 
merkezinde 3 araç 59 personel, müfrezede ise 2 araç 
21 personelle 8 köy, 36 maha lle, 274 cadde, 3557 
sokak a lanı bulunan bölgeye en iyi şekilde hizmet 
veııne azmi ve gayreti içinde olup, 24 saat kesintisiz 
görev yapmaktadı r. 

ALINAN HER ÖNLEM MUHTEMEL BİR YANGINI ÖNLER. 



DUMANDAN BOGULMA 
Yangın halinde, atmosferdeki oksijen tüketil

diğinden , buralarda oksijen seviyesi çok 
düşüktür, böylece boğulma ortamı hazır demek
tir. Nefes boru undaki duman, burada tiksinti, 
spazm yaratabilir, böylece olunum zorlaş ır. 

Ayrıca pla tik eşya ve meşrubattan çıkan zehirli 
dumanlar çok tehlikeli bir çevre oluşturur. 

TEŞHİS VE BELİRTİLER 
• Daha önce görülen boğulma durumunda 

oldu~u gibidir. 
• Kazaya uğrayanın hafif veya ağır biçimde 

TEDAVİ ŞEKLİ 

1 Kendinizi de tehlikeye atmadan kaza 
kurbanını emin bir yere alınız. 

2 Yanmak üzere veya yanmakta olan eşyaları 

söndürünüz. 

yanması söz konusu olabilir. (Burun veya saçlar
da görülen yanıklar i şaret olabilir.) 

• Yanıklardan oluşan teşhis ve belirtiler söz 
kon usu olabilir. 

AMAÇ 
Temiz hava ve yeterli soluma o lanağı 

sağlamaktır. İlk.yardım olanaklarını da derhal 
sağlamak gerekir. Kaza kurbanını yangın 

yerinde derhal uzaklaştırmalı , zehirli dumandan 
korumalıdır. Yangm ı söndürmeye çalı şıp, kaza 
kurbanını hastaneye yetiştirmek lazımdır. 

]Hastanın bilinci yerinde deği lse, solunum 
yolunu açJp, nefesini kontrol edin iz. ABC 

yöntemini uygu layıp, kendisini dinlenme konu
muna alınız. 

4 Yamk varsa tedavi ediniz. 

5 Hastayı hastaneye yetiştiriniz. 



KARBON MONOKSİTLE ZEHİRLENMELER 

Karbon monoksit, renksiz, kokusuz bir gazdır. 

Bunun dumanı, solunumla kanda oksijenin yeri
ni al dığından tehlikelidiı-. (Kanda oksijenden 
daha iyi massedilip emilir.) Kazaya uğrayanın, 

almış o.lduğu karbon monoksitten temi
zlenebilmesi için çok daha uzun ve etkin "yapay 
solunuma" gereksinimi vardır. 

En stk görülen karbon monoksit kaynağı , 

kısmen yanmış yakıtlarla, motorların gaz 
atıklarıdır. Gaz çıkışı bozuksa, ya da motor 
kapalı ortamda kendi başına çalışır bırakılmışsa 

tehlike çok daha büyüktür. 
Gazla dolu odaya, kaza kurbanını kurtarmaya, 

kendinizi tehlikeye atarak (veya çabuk 
çıkılamayacak hallerde) girmeyiniz. Arkanızda 
bir yardımcınız olmadan bu tür kurtaımaya 

giri şmeyiniz. Bu iş için bfr kurtarma "urganı" 
edininiz; bunu bele dolayıp hastay ı çekmelisiniz. 

TEDAVİ 

1 Kapı veya pencereleri hemen açm, kazaya 
uğrayanı dışarı çekin, emniyete alın. 

2Kazaya uğrayan bilinçsiz e, solunum yolu
nu açın , solunumunu kontrol edin. ABC 

yöntemiyle solunumu tamamlayın , hastay ı 

iyileşme konumuna koyun. 

TEŞHİS VE BELİRTİLER 
Genel teşhis ve belirtiler, boğulma bölümünde 

işaret edildiği gibidir. 
Kazaya uğrayanda baş ağrısı olabilir. 
Renk normal görünse bile, kanda karbon 

monoksit miktarının artış ıyla hasta kiraz pembe
sine dönebilir. 

Kazaya uğrayan tedirgin ve uyuşmaz halde 
olabilir. 

Solunumu güçlükle arzeder veya durmuş ola
bifü. 

Bilinçsizi ik geli şebilir. 

AMAÇ 
Temiz hava ağlamalı , solunumu yoluna koy

malıdır. Kazaya uğrayan hastaneye yetiştirilme
lidir. 

3Solunum hızını kontrol edip 
nabzı sayın. Bu işi her 10 dakika 

arayla tekrarlay ın . 

4 Hastayı hastaneye kaldı~·ın . 
Not: Zehirli olan veya oksijenin 

yerini alan tehlikeli başka gazlar da 
vardır. İyice yanmamış yakıtların, 
karbon dioksitin, madenlerde veya 
öteki alanlarda tehlike yaratması söz 
konusu olabilir. Bütan ve propan 
gazları evlerde, endüstride yakma, 
ısıtma, aydınlatma halinde tehlike 
arzedebilir. Bu yüzden dikkatle kul
lanılmaları icabeder. 

Kaynak: 
ilk Yardım El Kitabı, inkılab Kitabevi 



I]))@®AJ1CWA?l CCfrrBJ~~~·~-..-
A11~&~ ~NIUEMILrnffi 

"'Cihazlarınızın verimli ve güvenilir olmasını istiyorsa
ıuz cihazlar tcmjz ve iyi çalışma şarllarında olmaltdır. 

*Düzgün monte edilmemiş veya bakıınt iyi yapılma
mış cihazlar zelir.l i bir gaz olan karbonmonoksit üretirler. 
Karbonmonoksitin çıktığı birçok kaynak vardır. Bunlar 
otomobiller, kömürlü soba, ızgara l.ar ve sigara .. . 

Doğalgaz cihazlarınızda karbonmonoksit gazına se
beb olan durumların bazıları şunlardır. 

• Cihazın yak ıcı bölümlerinde özel 
yapılmamış olması veya toz o lması 

• Baca ların t ıkanması 

• Temiz hava girişinin engellenmesi. 
Karbonmonoksit her ne kadar renksiz, tat-

sız kokusuz olsa da karbonmonoksiti solu
mak, bu lantıya, baygınlığa, soğuka lgınlığı

na ve benzer septomlara sebep olur. Aşm 
oranda karbonınonoksite maruz kalmak 
ölUme sebeb olur. 

Eğer doğalgaz cihazınızın iyi çalışma

dığından şüpheleniyorsanı z yetkil i servis 
elemanlarına bakımını yaptırtın. 

• Çatı İzolasyonunun Yetersizl iği 
Çalı izolasyonu enerji faturalarının 

mümkün olduğu kadar düşUk gelmesine 
yard ımcı olur. Ancak doğru izolasyon yapıl
madığı takd irde yangın çıkma tehlikesi. mev
cuttur. 

Dolayıs ıyla yalıtım yapmay ı düşünüyor 

veya halihazırda yapmışsanız şu güvenlik ölçü
lerine dikkat ediniz: 

• Yalı tım tüm ı sı kaynaklarından uzak tu
tulma lıd ı r : 

Fırınlar, su ı s ıtı cıları , fan motorları , kapı zili transfor
matörleri, bacalar vs. Bu tip ısı kaynakların ın çevresine 
patlamayan cinsten engeller monte ediniz. 

• Ya lıtımı mümkün mertebe çıplak tellerden uzak tutu
nuz. 

Ayrıca toplu halde bulunan LiiplU tellerden de uzak tu
tunuz. 

• Çatı veya saçak borularını kapunayın ı z. 
• Çatınızı periyodik olarak ya l ıtımın bozulması ihtima-

line karş ı kontrol ediruz. 
Deprem Güvenliği Önerileri 
Öncesi: 
• Gazmetrenizin nerede monte edildiğin i bilin. 

• Ana kapama yerlerini öğrenin. 
• Su ısıucınızı ya duvara veya yere sağlam sabitleyin. 

Su ısıtıcın ızın sallanmayacak şeki lde monte edilmesine 
dikkat edin. 

• Gaz cihazlarını taşıyan bükülebilir, alüminyum veya 
bakır tüpleri onaylanmış elastik metal cihaz bağlantı.larıy

la değiştirin. 

Sars ıntı, alüminyum veya bakır gibi biikt\ lebil ir bo
rularda sızıntılara sebebiyet verebilir. 

Sonras ı : 

• Gazmetrenizi herhangi bir gaz sızın tı s ı 

duymasanız veya kok.lamazsanız kapatmayın. 

Eğer kapatmaya Lhtiyaç duyarsan ız - kulla
nım talimatında gazmetrenin önünde ve / 
veya arkasında bulunan emniyet kapatma 
vanalarını da dikkate alınız. 

• Su ısı tıcılarınızı veya saha havalan
dırma yerlerini kontrol ediniz. Eğer ha
valandırma sistemi (borular) birbirinden 
ayrılm ışsa tehlikeli dumanların yaşad ığı

mı yere girme riski vard ı r. 1 lavalandır
ma boruları doğru takı lmamış cihazlar, 
pencerenizin eve bakan kı smında nem ve 
su buharı oluşturur. Ya da cihaz çalışırken 
olağan olmayan bir koku hissedersiniz. 

• Güvenlik için kapama vanalarm ı n 

Wm cihazlarda monte edilmesi şarttır. Her
hangi bi.r sızıntı olma durumunda cihaııgaz

metre yerine kapatma vanalarından kapatınız. 

• Gaz sızıntısınııı tamamen giderilmesinden 
tamamen emin olmadan elektrik di.i~melerini 

açıksa kapatmayınız, kapalıysa açmayııııı. Telefonu 
kullanmayınız, mum ya da kibrit yakmayınız. 

•Isıtma Verimi ve Güvenl ik 
Seyyar Sobalar 
• Yalıtım malzemelerinin yanmas ı Lhtimaline kar~ı so-

banın alttnı dllzenli olarak temizleyin. 
• Seyyar sobalannızııı üzerindeki ızgaralar çok ısınabilir. 

Dolayısıyla çocuk.lan uzak tutunuz. 
• lzgaralann ızııı Ust k ı smıııa kumaş, mobilya veya pat

layıcı eşyalar asmayınız. Veyahut hava sirkülasyonununu 
engelleyici şekilde eşya yerleştirmeyin iz. Aksi takdirde 
yangın çıkabilir. 

Kaynak: jgdaş Dergisi 
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ELİNİZDEKİ DERGİNİN AŞAGIDAKİ TÜM 
BİRİMLERE ULAŞTIGINI BİLİYORMUYDUNUZ? 
Tüm il itfaiye Daire Başkanlıkları, il itfaiye Müdürmükleri,ilçe ve belde itfaiyelerine 

Tüm İl Sivil Savunma Müdürlüklerine 

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

O Sigorta Şirketleri ,Bankalar, Yangın Güvenliği sektöründeki firmalar a 

O Büyük Fabrikalar ve Sağlık Kuruluşları 

O Askeri Kuruluşlar 
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O İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğüne 
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Başkanlıkları Ve Müdürlüklerine 
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VACIK'ta arazi nıa(yası 
arafından yakıldığı ileri 
urülcn 55 hektarlık 

omıanlık alanda incelemelerde 
bulunan Çevre Bak.1111 İmren 
ı\ykut, "Bu kesinlikle bir 
cinayettir. Orman yakanların 
cezası idam olmalıdır" dedi. 

t ·· • 

kendisinin yıkacağını belirterek, 
11G~-ce onlar yapsa gündüz ben 
yıkacağım. Burası hızla 
ağaçlandırılacak" diye konuştu. 
Çevre Bakanı, yangının arazi 
mafyası tarafından çılwıldığı 
k~naatinde olduğunu belirterek, 
"Daha önce yanan ormanlık 
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angına kalbi dayanmadı ı ~ 
KADIKOY'do yangına gıcıen bir ıuaıye erı. mt!rdıvenı l'IÇn'lllyO çıılışır~cn kalp knzl ?f 

ııecırorck hayalını ka)'betU. Kadık/)y ltıeıye Mı.ıdOrluıtu 'ndo gôrcwll ba~şofOr lıyas 'rlılcu ı I 1 
(45). dun 07 .00 sıreıarınd~ "mse C~sı 26 numı:ıradıı bulunan Gencallar 

Mıığazası'ncıa çıkan yangını söndürrııek lm:ro göndonlon ekıbı gölUrdügu sırada 
ımıılaştı, Kalp krizi geçiren Yolcu, Yolda Myatını k!l)lbettl. 'lblcu için Kadıköy ltlelyesl'nde• 

toren dUzenlendl. Volcu'nun cen&esı. oj!lunun gözyaşlan arasında ikindi '!amezının ( 
ardından Umrenıye Kocetepc Mtlzmlıiı'nda toprağa verildi. Süleyman OZIŞIK 

İtfaiye müzesine Tüp. patladı : 6 yaralı 
;-...:..;;;;.....:;;_~ ...... s . . d ·ıd . A lıb~köy Jc dfın hır <:ıcıanm lırkı:ı1 , Ol.il)' yctııı~ gı: lcn ıı fıı ıyc ckıplc · 

e[lnl a l Verl <:~iğ ındcn d(lııilklu . l:lııı'b:t ı o' ri _kısa ~Orc iı;iııd~ rııucla i ııılı:- ellikleri 

l t':ıddcsı' nı.k ıHurnıı (Jıılu l\ il cı.i'nın "'ıııdıirı.Jcı lcı . 

fı Y 
. t.•viıı ı.k , 111. i~;ı firil'. ı i ıı de hu luıııhığu biı Ayrıca cvııı hcını.: ıı yaıııııd~ hulu· e a lgıı l La LUJ~ırııclu t t.lp pntlııdı, P:ıtlunıpnırı lı~ nıcıı ıı:ırı yOksck ı:crilinı hııllıırı . yoldun ı;.: · 

ıı rku~ınc!Jın l>aıfltty<• ıı y:t11gın M•111aaı . <;en tıll)'t'l k ar;ı~ lnrı ıı ı ;ık ı lmij~ı ll<'ılc-
. .Sulcymıın t: ııl (ı (ol~) 1.·~1 l la ı iı.:ı.: (4: ). ıı ix ıc 1<.opıu , liıı ııc<kıılc hlılı,:•:dc ı.: lclc-

lmlrırı Cınıın ( 17) ve .Sıhı: I Uıı l u (7) trık kcsınti~i y:ı~ınıı k.:n. baıı ııı.ıhalh: 
ağı r. Silıd. <'cm vc ı:ı l iı nHı i~c hali{ s.ıl:. i ıı lcfi ı.:lı:l:. trnrıik dlııı:L.l arıııııı l'o 
vıınıhınılı , Y3 r:ı lıltıı Jı UJ( t aııcyc k<1ltllfı· rnltlu~ıııı ıı lı.<ıyLk ll i . Mll~T~f\ l(A\ .\ 



• 
~ __ _ ,ÇIN ~1'1/VDB 

._ 

IJQfı1'UPiJ ______ --~-7ş . -
ŞEnI 

BAFIR 

HAYIR Sen 
telıllltede misin 1 

Kaçışgolu 
dumanla ltaplı 

YANGINLA MüCADELE ET 

• Çömelmiş durumda yangın 
yerine 3-5 metre kalıncaya 
kadar yaklaş. 

• Söndürme maddesini kora 
ve alevlere sık yada dök. 

• Yangın mahaline doğru 
kapıyı açarken alevlere 
dikkat et. 

BVB'I' Yangın 
söndü mü? 

YANGINI iZOLE ET 

• Alevlerin ve dumanın 
yayılmasını önlemek 
için yangın mahallnln 
kapılarını kapat. ....__ __ ___. 

iTFAiYEYi BEKLE 

itfaiye gellnce: 
1. Yangın yeri, yangının yayılma durumu, 
2. Tehllkelı maddelerin olup olmadığı, 
3. Yangın yerinin girişi, 
4. Kaybolan yada tehlikede olanlar 

hakkında kısa ve öz bllgller ver. 

YANGIN MAHAUNi 
TERK ET 

• Yanma olan bölümün 
kapısını kapat. 
Evin diğer Oyelerlnl 
ve komşularını uyar. 

• Asansör kullanma. 

CAMLARIAÇ~ 
• itfaiye araçlarının gelmesini bekle 

ve bulunduğun yeri belli el. 
Pencereye tırmanma ve aşağı allama. 
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PANiK YAPMA 

•Soğukkanlılığını kaybetme. 
•Yangın mahal ine giden kapıları kapat. 

YANGINI HABER VER 

110'a haber ver, varsa yangın alarmını çalıştır. 
•Doğru ve tam açıklamalar yap: 

1. Ne oldu? 
2. Yangın nerede, ne yanıyor? 
3. insanlar tehlikede mi? 

1995 

~lar ~ Ö 
HIZIR ACIL'E HABER VER Esas olarak talimatname şeklinde 

hazırlanmış olan ürünümüzü 
itfaiye Vakfı'ndan temin 

edebilirsiniz. 

• 112'yl çevir. 
•Doğru ve tam bllgller ver: 

1. Kaç kişi yaralandı? r •ıP ~ F.;, 
- _ 112 2. Ne tür yaralanmalar var? 

JCJ•••B•FBT• I İçinde bulunduğun BAYIR 
~ tehlllte 6'/igiilt m'IJP 

KAPILARI KAPAT 

•Yangını bloke edebllmek ıç,ın 
yangın mahall ile bulundugun yer 
arasındaki bütün kapıları kapat. 

•Kapı aralıklarını nem il bezlerle tıka. 

le alev 

YANANLARISONDÜR 

Kişilerin kaçmalarına izin verme, 
onları yere yakın tut. 
Alevler! bir örtüyle yada 
elbise rarçasıyla boğ. 
Gerek! olması durumunda 
yangın söndürücü kullan. 

KURTARMA ÇALIŞMALARINI 
YÖNLENDiR 

• Tehlikede olan insanları uyar. 
•Yaralıları tehlikeli ortamdan uzaklaştır. 

__ m __ ı? l~ HAYIR Hayati telılllte gada BFBT 

K RUNMA ~ 
.1L:RI ~ 
uman giriyorsa camları kapa. 
etkisinden korunmak için 
n olduğu kadar çok elblseyl 
giy. 
bezle ağzını ve burnunu 

nemli bir ortam ora, varsa 
·~ığı tak. 

rı nefes alıp ver ve yere uzan. 

1 .. 

ağır garalanına var mı 'P 

~ YANGINLA MÜCADELE ET 

~ •Çömelmiş durumda yangın 
yerine 3-5 metre kalıncaya 
kadar yaklaş. 

• Söndürme maddesini kora 
ve alevlere sık yada dök. 

• Yangın mahallne dogru 
kapıyı açarken alevlere 
dikkat et. 

ILKYARDIM SAGLA 

• Dumandan zehlrlenenleri 
temiz havaya çıkar. 

• Gerekli olması halinde 
hayat kurtarıcı acll 
mOdahaleyl uygula. 

• Yanıklara karşı hemen 
enez 10 dakika soğuk 
su kullan. 

c 

KURTARILMAYI VE iTFAiYEYi BEKLE 

• itfaiye gelir gelmez: 
1. Yaralanmaların tOrü ve son durumu, 
2. Kaybolan yada tehlikede olanların durumu 

hakkındı kısa ve net bilgiler ver. 



TEKLİ KULLANIM, CEBRİ 
ÇEKİŞLİ AÇIK BACA SİSTEMLERİ 

Giriş tk b . 1 . . bil Uk b' Tekli kullanan, aç aca sıstem erının y u· 
çoğunluğu tabii çekiş lidir. Fakat bu sistemin uygun 
olmadığı durumlarda, prinıer bacada kull anı lan, geri 
tepme plakası ile baca. çıkı~ı. aı:asına (ter.cihen servis 
işlem lerinin kolay olabı leccgı bır yere) bır fan konu
larak gerekli olan çekiş bu fanla sağlamr. Muhtemel 
yoğuşmalardan kaçınabilmek için, fan dış hava 
sıcaklığ ına maruz bu-akılmamalıdır. 

önceleri, fonlar ticari ve endüstriyel cihazlarda kul
lanılmaktaydı. Bunların kullarnmı , yüksek binalcu·daki 
katlarda ı s ıtma ve kullanma sıcak suyu üreten gazlı 
cihazların kullanılmasıyla, yaygınlaştı. Sonuç olarak, 
fanlı sistemler (cebri çekişli) bireysel konutlarda gazlı 
cihazlarda kullanılarak açık bacaya bağlanmaktad ırlar. 
Avantajları 
Bir fanla birleştiri lmiş sistem, tabi sistemlere göre, 

aşağıda sayılan av<~nt.ajlara sahiptir. 
- Yanma Urünlerının atmosfere at ılmas ı daha kolay 

olup rüzgar şartların~ .daha .a7. bağ ımlıdu·. 
- Cihazın yerleştırılmesınde ve baca çıkış ucu11u 

yerinin belirlenmesinde daha rahat hareket edilebi lir. 
- Baca çıkışının duvarlarda olmas ı kabul edi lebifü. 

Ancak rüzgar şartları ş iddetli olmamalıdır. 
- Baca çıkı ş ı ve hava giri ş kanalları daha küçük ola

bilir. 
- Yoğu şma ile ilgili pl'oblemlerden uzak olm ~tk. 

sartıyla baca güzergahı önemli değildir. 
~ - Yanrna ürünlerinin daha fazla seyreltilmesine imkan 
sağlar. .. .. . . 

- Cihazın ağırlık ve boyutları düşunılebılır. 
De1..avantajları 
Cebri çekişli sistemlerin potan iyel dezavantajları 

aşağıda s ıralanmıştır: 
- Cihazın bulunduğu odada vakum oluşturur. 
- Fanın sesi kabul edilmeyebiUr. 
- İlave emniyet donanımı gerektirir. 
- Sistemin maliyeti ve işl etme masrafları yüksektir. 
Baca Güzergahı 
Cebri çekişli (fanlı) sistemlerde sekonder bacanın 

güzergahı kritik değildir. Baca istenilen güzergahta 
gidebilir. Ancak cihaz imalatçısının talimatları stkıca 
izlenmelidir. Müsaade edi lebilir baca uzunluğu , cihazla. 
ve belir lenen şartlar altında, özellikle performans ı yük
seltmemek için, boyutlandın lan fan la değ işebilir. 

Bütün cebri çekiş li sistemler iki emniyet kontrolunu 
gerekli ri r. 
-Ak ış emniyet sistemi 
- Alev emniyet sistemi 
Akış emniyet cihazı yetersiz akış şarLlarında bir sen

sörle uyarılan direkt tipli olmal ıdır. Bu maksatla terma
stat da kullamlabilir. Termostat sensörü geri tepme 
plakasının alt yan tarafına monte edilir. Sckonder 
bacaya olan gaz akışı azaldığında termostat sensörU 

ısınarak gaz akışın ı keser, cihaz çalışmaz. Bu tip ter
mostatJcu·da çalıştınna gecikme süresi önemli bir karek
teri stiktir.Eğer çok kısa ise, muhtemel rüzgar 
basınç larında cihazı durdurabilir. 

Bütün cebri çekiş li baca sistemleri ilgili yönetmel ik 
ve standartlara uygun olmalıdır. 

Debi 
Sekonder bacaya takılan fanla çal ışacak olan bir gazlı 

cihazın tasarımında, tasarım debisinde baca akış diren
ci hesaplanmalı ve seçilen fan bas ınc ı ile 
karşılaştı rı 1 malıdır. 

Yanma ürünlerinin uzaklaştmlmas ı için gerek li baca 
gazı debi değerleri cihazın cinsine göre önemli ölçüde 
değiş ir. Ancak, çizelgede veri len C02 konsantrasyonu 
ve akış debileri.çok özel durumlar hariç olmak üzere, 
garanti edilen tolerans değerleriyle kabul edilebilir. 

Çizelge baca gazı debileri l 5°C ve 1013 mbar basınç 
dc~erlerinded ir. Baca gazlarının gerçek s ıcakl ığı için 
gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. 

Yüksek eyreltme sistemi 
Yüksek seyreltme sistemi, prensip olarak, cihazın ı s ı l 

gücün Un yüksek o lduğu ve ·yanma ürünlerinin düşük 
seviyede deşarj edilmesinin arzu edildiği , Licari 
tesislerde kullanı l ır. 
Yoğuşma ( Normal Seyreltme Sistemleri) 
Yoğuşma, tabii çekişli sistemlerde o lduğu gibi, cebri 

çekişli sistemlerde de meydana gelir. Daha önce yoğuş
ma olmaması için gerekli baca uzunluğunun ne olması 
gerektiği ve yoğuşmanın önlenmesi için a ll.Jlnlası gerek
li tedbirlerin neler olacağı konusunda bi lgi verilmiştir. 

Baca Çıkışı ve Yeri 
Kabul edilebilir bir çıkış ucu kullan ılabilir. Ancak, 

duman boruları , duvarda yapılan bir ı zgara sistemi ile 
son bulur a (yanma ürünleri duvardan açılan bi r delik
ten atmosfere atılırsa) çıkış uçunun serbest kesit alanı, 
duman borusunun kesit alanının %70'inden az olmama
lıdır. Cebri çekiş li açık bacalı sistemlerin baca çıkış 
ucunun yeri, cihazın performans ı bakımından kritik bir 
durum arzctmez. Buna rağmen yanma ürünlerinin de
şarj yerinin zararlı bir sonuç doğuıınamas ı için gerekli 
emniyet tedbirleri alınmalıdır. Bu konucla, imalatçı fır
maıun tal imatlarına da uymak gerekir. 

Cebri Çekişli Cihazlarda Minimum Gaz Akış Debileri 

Cihaz C0 2 Konsantrasyonu Baca Gazı Debisi 
(rnax) (%) (min) 

Gaz Sobası 1 
G. Sob.- Su lsıtı. 2 
Dekoratif Yakıt 
Görünümlü Sob. 0.3 
Diğer Bütün G.Sob. 4 

CA 

(m3/h.kW ısı gücü) 

9.7 
4.9 

32.4 
2.4 

Kaynak- Yapı Endüstrisi 
Eğitim Kurumu Milli Eğirim 

Bakanlığı Kitabı 
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