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U zülerek belirt.mek. isteri.m 
ki ülkemiz bir haksız ra
kabetler cennetidir. "Hak-

s ız rekabet" tabii "haksız kazanç" 
demektir. "Haksız kazanç da ha
ramdır" desem, bilırıiyonım 

.. 
YANGIN SEKTORUNDE 
HAKSI~ REKABET 

veya açıklarından yararlanılarak 
yine işini uyduranlar gemilerini 
yürütüyorlar. Böylece halkın ka
mın, yönetmelik, tüzük vb. gibi 
resmi kurallara, kısacası devlete 
itimadı kalmıyor. Elbette ki bunlar 
tasvip edilmez, ancak nihayet za
rarı sadece o kişilerle sınırlıdır, 
gelip geçer. Halbuki yangın sekLö
ründeki haksız rekabetin fatması 
çok daha ağırdır. Bu hem mal ve 
can kaybına sebep olmakta ve 
hem de vatandaşların yangın ön
lemlerine olan glivenini sarsmak
tadır. İşte en tehlikelisi de budur. 

Bu manşetler, 
maalesef, korsan firmalan or

donatJlması gerekir. Ayrıca blı'çok 
işyerlcrinde otomatik söndürmeye 
ihtiyac vardır. Bunlar da yerine 
göre itfaiyenin direktifleri doğrul
tusunda yerine getinnelidir. 

Bunların yanında, meskenler 
dahil her yerde ve tüm araçlarda 
yerine göre mutlaka (1, 2, 6 veya 
12 kg'lık) portatif tüpler bulundu
rulmalıdır. Bu tüpler öncelikle 
standartlara uygun, TSE'li , ve fir
malar ise Sanayi ve Ticaret Mü
dürlüğü'nden yetkili olmalıdır. 
Türkiye' de malesef çok az sayıda
ki yetkili firmaya karşılık binlerce 
yetkisiz "korsan" firma, sorum-

luların gözlerinin içine baka 
baka, bu sektörde faali

irtica tellall arının ağına 
düşmüş olur muyum. 
Ülkemizde malesef, 
dünyanın hiçbir ül
kesinde suç kapsa

yet göstermektedir. 
tadan kaldıracağına, yangın önlemlerine 

karşı vatandaşlanmızın güvenini sarsıyor ve 
"Nasıl olsa çalışmaz, çalışsa da söndürmez!" 

kanaati giderek yayılıyor.Söndürmeyeceğine göre mına giımeyen bir 
Lakım eylemler suç, "bari en ucuzunu alalım" deniyor, korsan fir

maların mallanna hücum ediliyor ve yer
den mantar biter gibi hergün yeni 

korsan firma kuruluyor. 

Yangının başlangıç 
anında hayati ehem-
miyet arzeden bu 
tüpler, ya hiç çalış
mamakta veya ça
lışsa da söndürme-

her yerde suç olan bir 
takım eylemler ise ki
tabına uyduruldumu, suç 
değildir. 

Bir zamanlar bankerler olayı 
çıkmıştı. Zamanm Başbakan Yat
dımcı "Bu, bankerlerle vatandaşı 
kumar masasına oturtmaktır, dev
letin babalığına yakışmaz" demiş 
ve görevinden istifa etmişti. Kas
tell iyi mastelliyi geçelim, 17 ya
şında bir banker, yüksek faiz 
va'diyle pekçok amir ve memurun 
dişinden tırnağından aıttırarak bi
riktirdiği paralan resmen dolan
dırmış, "sanatçı" kılığındaki hayat 
kadınlarının koynunda tüketmiş
ti... Medyada "Promosyon" adı al
tında çanak-çömlek dağıtarak hal
kı dolandrırıp trilyonları götüren
ler, hakkında kanun çıkarıldığı 
halde, hiçbir şey yapılamamıştı. 

Kanunlar, kurallar, yönetmelik
ler, teamüller hiç biri çallşmıyor, 
çalıştırılmıyor, by-pass ediliyor 

Her yangın çok küçük olarak 
başlar; bir başlangıç, bir gelişme, 
bir de enkaz (yani bitiş) süreci 
vardır. Yangın başlangıç anında 
yakalandığında, bir veya iki kova 
suyla, 6 kg' lık bir portatif tüple 
söndürülebilir. Elbette (Alo 11 O 
ile) itfaiyeye derhal bildirmek ge
rekir. Ancak itfaiye gelene kadar 
en az 5 dakika geçer. Yangının 
başlangıç sürecindeki ilk 5 dakika 
çok önemlidir. Bu süreç boş geçi
rilirse hem büyük zayiat olur, hem 
de itfaiyenin işi zorlaşır. 

Öncelikle yangının erken farke
dilmesi çok önemlidiı'. Bunun için 
otomatik yangın algılama, ihbar 
ve alarm sistemleri me vcuttur. 
TUm işyerlerinin mutlaka bunlarla 

mektedir. Gazeteler
de "E 5 veya TEM 

otoyolunda milyarlık 
araba cayır cayır yandı!... 

17 tane yangın tüpü kullanıldı, 
yine de yangın sön
dürülemedi.. ." gibi manşetler ek
sik olmuyor. 

Bu manşetler, maalesef, korsan 
firmaları ortadan kaldıracağına, 
yangın önlemlerine karşı vatan
daşlarımızın güvenini sarsıyor ve 
"Nasıl olsa çalışmaz, çalışsa da 
söndürmez! " kanaati giderek 
yayılıyor. Söndürmeyeceğine göre 
"bari en ucuzunu alalım" deniyor, 
korsan firmaların mallanna 
hücum ediliyor ve yerden mantar 
biter gibi hergün yeni korsan fir
ma kuruluyor. 

Daha da kötüsü, korsan fir
malarla rekabet edebilmek için 
yetkili firmalar da kalitesiz üre
time yöneliyor ... Bu kısır döngü 
mutlaka ve mutlaka önlenmelidir. 



GÜNÜMÜZ rü~K; 
ITFAIYECILJGJNIN 
ACINACAK DURUMU 
Bu~~n ülkemizde 200 yılı aşkın 

~eçmışı olan kurumları düşüne
lıın. mu~ hayatta kalabilenlerin 
sayıları 200'ü geçmez. Ama 285 
yılltk geçmişi olup kendi içinde 
bütünlüğünü sağlayamamış, bir 
Genel Müdtirlük yada Federasyon 
şemsiyes i altında hizmet vermeye 
başlayamamış kaç kurum sayabi
Jirsiniz? 30 bini aşkın çalışanı, 
500'ü aşkın şubesi olan bu yan
gınla mücadele ordusu hala ku
ruınlaşa~amış, başsı z ve prog
ramsız hızmel vermeye çalışmak
tadu-. Böyle i bir komik durum 
~ünyanın çok az yerinde gqrülebi
lı!·· ~u nedenle Allah Türk ltfaiye
cılerırun yardımcıs ı olsun. 

OSM~NLI .DÖNEl'yf İ 
ITFAIYECILI(;ININ 
DEGERLENDIRMESİ 
Kutsal İtfaiye Teşkilaunda ku-

rumlaşma çalışmaları aslında pek 
yeni de sayılmaz. 1714'te Tulum
bacılar Ocağının Yeniçeriler ordu
su içinde ilk kuruluşundan 1826 
Yakayi Hayriye ile ortadan kaldı
rılışına kadar olan döneme Hazırlık, 

12-13 Şubat 1999 İtfaiyeciler Birliği 
Ulusal Genel Kongresi 

1826- 1828 arasın-
- daki 2 yıllı k semt 

tuluınbacıl arı dö
nemine Fetret, ye
niçeri ordusunun 
yeıfoe 1828'tc ku
rulan Asakir-i 
Mansure-i Mu-

, hammediye ordu
su içindeki "Yan
gıncı Taburları" ve 
BelediycJerde ku
rulan "Daireliler" 
dönemine Topar
lanma, 1874 ' ten 

1923'c kadar olan Askeri İt
faiyeler dönemine Yük- JO 

lcrin bu k,onuya yakınlık göstere
rek Türk Itfa iyeciliğini gerçek bir 
kurum haline ~etirmek için çaba 
göstermemelen karşısında günü
müz itfaiyecilerinin kendi kendi
le.rine çözüm üretebilmek için Ye
mden Yapılanma döneminde 
yaptıkları çalışmalaı·dır. 

YENİDEN YAPILANMA 
ÇALIŞM.AıARI 
285 yıllık Itfaiye tarihi içinde 

son dönemin değerlendirilmesi iyi 
yaP.ılmalıdır. 25 Eylül ,1923 ' te Be
Jed ıye l~re devre~i.len l_tf .. aiye '.feş-

kılatının sıvıllcştmlmesınde 
"iyi niyet" aranmakla bir

selme, 1923'ten günü
müze kadar olan son 
döneme de Yeniden 
Yapılanma şeklin
de ana başlıklarla 
bakmak doğru 

bini aşkın 
çalışanı , SOO'li 

aşkın şubesi ola n 

lik.te daha sonn:ıki ge
lışmeler Türk Itfaiye
ciliğinin çok ciddi 
anlamda "ihmal" 
ile karşı karşıya 
bulunduğunu or
taya koynıakta
du·. Zira 1950 te
re kadar olan 

olur. Cumhuriye
tin ilanına kadar 
olan dönemler
de o günlerin 
şartları içinde 
askeri bir ku
mand;ıyla yöne

bu ~1angınla mücadele 
ordusu hala kurumla
şamamış. başsız ve 

programsız hizmet vcr 
ıncve çalısımıktadır. Büv-. -- ..) . 

Yeniden Yapı
lanma dönemi
nin ilk bölümün-les i bir komik durum 
de Fiat fabrika
sından alınan ye
ni İtfaiye araçları 

tilen itfaiye Teş
kilatında ayn ca 
bir federasyona 
ihtjyaç duyulma
mış olmasını nor-
mal karşılamak la

ve yeni y~pılan 
~rup ve mufreze 

bınaları hizmete su
nulmuş, ancak bu "ci

cim yılları" sona ermiş, 
. B.elediyeler ~endi bütçe-

dünyanın çok az yerin
de gürülebilir. Bu ne· 
d enle Alla h Türk İt · 

fai yccilcrinin 
yardımcısı 

zımdu-. Zaten ordunun 
bünyesinde olan Tulum

olsun. 

bacılar ve daha sonraki itfa
~cler, sistem gereği hizmet verdi
gi her yerde şubesini açmış olrna
si gerekmektedir. Asıl konumuz 
tek m~rkezde.n yönetilmeyen 
Cumhurıyct dönemi İtfaiyelerinin 
acınacak durumu karşısında hala 
sorumluluk duyması gereken kişi-

lennı zorlayan itfaiye kuru
luşlarının gelişmesi için ne mali 
kaynağa ne de modern görüşlere 
kavuşabilmişlerdir. Bunun acı so
nucu masum insanlar tarafından 
faturas ı ödenerek çekilmiş, binler
ce insan günahsız yere yangınlar
da ölmüşler, mallarmı kaybetmiş-



!er ve perişan olmuş lard ır. Bu so
l-Unl arı aşar~ çözüm üretecek bir 
otorite yoktu Itfaiyecilikte. Aslına 
bakılırsa yangınla mücadelenin ne 
denli önemli olduğunu devletimi
zin Ust düzey yetkilileri b ile anla
yamamı~lardı . Aynı dönemde ileri 
ül ke itfaıyelcri standardla~ma, sis
tem, nöbet hizmetleri, ılfaiyec i 
k imliği, erken emeklilik, kıyafet 
ve sembol gibi sorun ları nı çoktan 
geride bırakmışlar ve bu alanda 
yeni arayışlara baş lamışlardı. 

TÜRKİXE'DE 
BİRLİGIN İLi\ 
DENE.MELER! 
Türk ltfaiyeeil i ğinin 

"Storz" sisteminin yaygınlaştırıl
masına, 

2. İtfaiyecilerde özel hayat diye 
birşey bırakmayan 6x l yada 4xl 
gibi günlük nöbet sistemi (6 veya 
4 gün nöbet, 1 gün dinlenme) ye
rine kademeli olarak önce 24x24 
daha sonra 24x48 sisteminin uy
gulanmasına, 

3. Daha önce canavar düdüğü 
şeklind~ kesintisiz uğultu lu olarak 
verilen Itfaiye alarm sistemi yeri
ne kesintili "da-di, da- di" li siren 
sistemin in getirilmesine, 

Cumhuriyel dönemi ilk itfaiye
cilerinden İhsan DEGER ' in Avrn
pa'daki İtfaixe kongrelerinde ül
kemiz1 temsıl ettiği, bu geleneği 
Tarık ÖZAVCI'n ın da ürdürdüğü 
herkesce bilinmektedir. Ancak ül
ke yapında bir Federasyon yada 
Birlik kurma çalışmalarının yapı
lamay ış nedenlerini araşttrdığı
mızda ilginç durumlarla karşı kar
şıya kalmaktayız. O günün Itfaiye 
Müdürleri nin bazıları kendilerini 
bu alanda "tek otorite" saymış lar 
ve diğer meslektaşlarıyla diya'log 

birlikte hareket edebi l.
mesi için kurul.an ilk bi r
lik denemesi MKE'den 
Muzaffer KÜLÜR baŞ
kanlığında 1959 'ta An
kara'da kurulmuş olan 
"K aza ve Yangınlar
dan Korunma Kuru
mu"dur. Bursa ve Ay
dın 'da şubeleri olan bu 
kurumun genel sekreter
liğini )O yıla yakın An
kara I tfaiyesi eski mü
dürle rinden Baki 
AKANSEL yapmış olup 
Türkiye çapında şube
Jeşmelerini yaygınlaştı
ramadan 1980'lere doğ
ru dağılmıştır. l 968'de 
Türk Itfaiyeci liğinin so
nınlarını ortaya koyarak 
çözüm üretmek amacıy- Bulgaristan 'da yapılan ve Türkiye, Bulgaristan, Yunanislan, Romanya ve 
1a Hk toplantısını Anka- S ırbislan İtfaiye Yetkililerin katıldığı Balkan Ülkeleri İtfaiyeci leri Toplantısı (1998) 
ra 'da, ikincisini 1969' la 
Bursa'da y~pan bu kuru muJJ top
lanulaı:ına Isçanbul İtfaiyesi daha 
sonra Izmir l tfaiyesi Müdürlüğü
ne getirilen Müdür Yardımcısı Şe
rafettin GÖKMEN tarafından 
temsil edilerek gereken hassasiye
ti (!) göstenniştir. 20 yı l l ık kJsa 
ömründe Kaza ve YangmJar~an 
Korunma Kurumunun Türk Itfa
iyeciliK,>ine yaptığı hizmetleri orta-
ya koyduğumuzda; . 

1. Yangınla mücadelede Itfaiye 
teşki lleri arasında yardımlaşmayı 
önemli ölçüde engelleyen rekor
tardaki farklı sistemlerin ele alınıp 
Italyan "Temini-Fiat" sisteminin 
tamamen kaldırılarak Alman 

4. Yangınlarda çabuk deforme 
olarak ikinc i kez kull aıulması zor 
olan deri ç izme yerine, lastik çiz
me ve kademeli olarak da miğfer
de metal ve daha sonra fibe rglas 
kullanılmasına, 

5. Haziranın ilk hafta ında be
lirtildiği halde bir türlü kutlaması 
gerçekleştirilemeyen İtfaiye Haf
tasının yurt çapında 25 Eylül -1 
Ekim tari hleri arasında yurt çapın
da İtfaiye Kuruluşlarında ve tilin 
Eğitim Kurumlarında kullanması 
na, karar verilerek Türk İtfaiyeci
liğine bugün bile önemli saydığı
mız ciddi katkılarda bulunulmuş
lUr. 

kurmaya gerek bile görmemişler
dir. Daha doğrusu . o günlerin İs
tanbu I, Anf$:ara ve Izmi r gibi met
ropol kent Itfaiye Müdürleri kendi 
aralarında senede bir kez bile doğ
ru dürüst görüşmemekteydiler. 
Son 1.5 yı la gözattığımızda Metin 
DEMIR ve Abdurrahman KILIÇ 
dönemlerinde itfaiyecilerin kenefi 
sorunlarını çözmek amacıyla İs
lanbul 'da ve taşrada şura, seminer 
ve sempozyum türü toplantılar 
tertip ettiklerini söylemek "Se
zar ' ın hakkın ı Sezar 'a teslim et
mek" kabilinden doğru olur. An
cak bu toplantılar sonucu alınan 
kararların birçoğu uygulama şansı 



bulamadan toplantı Lutanakları 
arasında kaldığından itfaiyecilerin 
problemlerine çözüm bulma şans
ları sürekli olarak bir başka baha
ra kalmıştır. 

SON DÖNEM 
CALTŞMALARI 
fürkiye'de organize edilmiş 

anlamda i!.k Federasyon çalış.ma
lan 7 Eylul 1994'te Ankara ltfa
iyesin.in daveti ve Türkiye Büyük
şehir Itfaiye Müdürlerinin katkıla
rı ve Sivil Savunma Genel Müdür
IUğilnün koordinatörlüğünde An
kara'da başlamıştır. Bu toplantıya 
katı la n !tfaiye Müdürleri Anka
ra'dan Sabri YALIN 
ve daha sonra Faruk 
KURUTUZ, İstan
bul 'Jian WMuhiltin 
SOGUKOGLU ve 
daha sonra Sabri YA
LIN, İzmir'den kısa 
dönem Namık TIRIS 

Başkanı Sabri YALIN'a yetki ver
mişlerdir. Ancak yapılan girişim
ler Türkiye'de yasal açıdan ,ilk 
planda bir Federasyon kurulması
na izin vermediğinden hukukçula
rın da görüşü almarak Birli~in ku
ıutmas ı. karaç a l tına alınçhgında!J 
Tl.JM . l'I:FAJYE TEŞKiLLERi 
BIRLIGI adı altmda bir derneğin 
kurnlarak süresi içinde şubelerini 
kurmak suretiyle Türkiye çapında 
teşkilatlanma aşamasına gelinmiş 
bulunmaktadu·. 

29 Mayıs 1998 'de İstanbul İtfa
iyesinin üst düzey yetkilileriyle 
kuruluşu yapı l an Tüm itfaiye 
Teşkilleri Birliği Derneği İçiş leri 

,~ . .. 

cadelenin önemine inanan insan
lar olarak yılların birikimiyle ku
rulmuş olan bu Birliğe tam destek 
vermenin Türk insanına en büytik 
hizmet olduğuna inanmak zorun
dayız . Bu konuda başta Sayın 
CumhuJbaşkanımız olmak üzere, 
'f.B.M.M. Başkanı, Başbakan, 
!çişleri Bakanı, ilgili diğer Bakan
lar, Vali ler, Kaymakamlar, Beledi
ye Başkanları , yerel yönetimle il
g ili Bürokratlar dahil tüm mülki 
ve idari erkan ı n İtfaiye camiasına 
destek vereceklerine, hatta bizleri 
teşvik ederek bu çalışmalanm1za 
ivme kazandıracaklarına inanıyoruz. 

İ'(FAİY~CİLER 
BlRLİGI 
ULUSAL 
KONGRESİ 

ve daha sonra Hasan 
f ehmi İSTENGiR, 
Izınit'tcn Eınin PEH
LİV~. Antalya'dan 
Ali GÜLGEN, Gazi
antep ' ten Mustafa 
KARAKUŞ, Kon
y~,'dan Orhan TOK
SOZ, Kayseri ' d~n 
Mahmut GENCOG
LU, Eskişchir ' den 
A li İhsan KAÇAR ve 
daha sonra Yavuz 
DEMİREL, Erzu
rum 'dan Osman PA
DIR ve daha som a , 
Şerif KAYA, Diyar-
bak ır 'dan . Şükra 
MADENLI, Sam-

Kocaeli Üniversitesi İtfa i ye Meslek Yüksekokulu 
Öğrencilerinin Mezuniyet Töreni ( 1998) 

. 12-13 ,Şubat tarihleri 
arasında Istanbul Topka
pı Eresin Otel'de gerçek
Ie~tirilecek olan Ilfaiye
ciıer Birliğinin ilk Ulusal 
Genel Kongresi Edir
ne' den Kars' a kadar 
Türk İçfaiyecilerinin ka
tılımı, Itfaiye sektöründe 
hizmet veren firmaların 
sponsorluğu, Devletimi
zın ve Belediye Yöne
timlerinin desteği ile 
2000' 1.i yıllara doğru 
Türkiye'de hjzmet vere
cek olan Birlik Yönetim 
ve Denetim kadroların ı 
ortaya koyacakq,r. Bu 
kongreye Balkan Ulkele
ri, Oı1a Doğ~ı.. Orta Asya 
ve Kafkas utkeleri ile 
Rusya, l!krayna ve Ma
caristan Itfaiye Üst Yö-

sun ' dan Hasan İN
CE, Adana'dan Hasan ÖZTüRK, 
Mersiı1 'den Alaattin KAYA, Bur
sa'dan Mümin YAGCT ile 46 il ve 
ilçe İtfaiye Müdürleri İstanbul ve 
Gazianlep'Le yapılan diğer toplan
u lara katılmışlar, eğitim, stan
dardlaşma ve teşki l atlanma ile il
gili kararların yanı sıra en ö.nemli 
şayılaçak olan Türkiye'de ITFA
IYECILER FEDERASYONU ku
rulmasına karar vermiş ler, bu ko
nuda girişim yapmak ve şubeler 
açarak ülke çapında .genelleştiril
mesi için İstanbu l Itfaiye Daire 

Bakanlığından onaylanması tek
nik nedenlerle gecikmeye uğradı
ğından Genel Kurul toplantısının 
yapı lma tarihi 13 Şubat 1999 Cu
martesi güni.i olarak kararlaştırıl
m1ştır. Tüm ~tfaiye Tetkillen Bir
liğmin Türk ltfaiycciligine ne de
recede katkıda bu lunabileceğini 
düşündüğümüzde sadece 3 şube 
açabi len Kaza ve Yangınlardan 
Korunma Kurumu'nun 20 yılda 
yaptığı hizmetleri düşünmek bile 
bize iyi bir fikir verecektir. Bizler 
Türk Itfaiyeci leri ve yangınla mü-

neticileri davet edilmi ş 
olup, başta Cumhurbaşkanımız ol
mak üzere devlet erkanının kong
reye teşrifleri için gerekli hazırlık
lar tamamlanmıştır .. 

Birl iğimiz Türk Itfaiyeciliğ!nde 
standardJaşma, sistem birliği, Itfa
iye eğilimin yaxgınl aştınlması , 
gönü llü itfaiyecilik, yangın sigor
tası , fiili ve itibari hizmet zammı 
(erken emeklilik), itfaiyeci kimli
ği ( itfaiyeciliğin meslek sayılma
sı), terfi sistemi ve yangınla mü
cadcJe mevzuatı gibi konularda 
yapacağı çalışmalarla birlikte Ka-



radeniz ve Akdeniz Ülkeleri İtfa
iye Oyunları Olimpiyatlarının dü
zenlenmesi ve bu ülkelerin katılı
mıyla qJuşacak ~aradeniz ve Ak
deniz Ulkeleri itfaiyeciler Kon
federasyonunun kurulması iç in 
adı geçen ülkelerin itfaiye üstdü
zey yetkilile riyle görüşmelerde 
bulunacaktır. 

Türkiye İtfaiye 
Daire Başkanları 

ve Müdürleri 
sürekli istişare 

halinde ... 

SONUC 
TUrrı It'Faiye Teşkilleri Birliği 

Türk Jtfaiyecili&i için 2000'e bır 
·kala bir. ümit ışıgı olarak doğmak
tadır. Ulkemizde her iLfaiyecLY.e 
ve itfaiye gönüllüsüne bu birligin 
gelişmes i ıçin katkıda bulunmak 
millı bir borç sayılmaktadır. Zira 
bu ümit ışığını çia söndürdüğümüz 
takdirde Türk ltfaiyedliğinın öz-

TEBRiK 

!ediği günlere kavuşması için her
halde bir yüzyıl datia geçmesi ge
rekecektir. 

Türkiye'de gelecek nesillere 
yangınla mücadele konusunda 
iyi bir platform oluşturmak isti
yorsak haydi hep birlikte, elele 
ve omuz omuza birbirimizi des
tekleyelim. 
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HALON ALTERNATiFi 
SÖNDÜRÜCÜ MADDELER 

Kazara çıkan bir yan
gznzn kütüphanedeki ki
taplara zarar verme
den, bir Bilgi I şlem 
Merkezindeki bilgisa
yar sistemlerinde elekt
ronik entegreleri etkile
meden, nasıl söndürü
leceği sorularının ce
vabı hep halon olmak
taydı . Yangın sektörün
deki bütün bu güzellik
ler 80' li yılların ortala
rına doğru halonlarzn 
çevreye ve ozon taba
kasına menfi etkilerinin 
ortaya çıkmasıyla sü
kut buldu. 

ı. GİRİŞ 

H
alon 1211 (bromokloro
diflorometan) ve Halon 
1301 (bromotriflorome-

tan) endüstriyel yangınlardan ko
ruııma hususunda büyük bir çığır 
açmıştı. Belirli yangın hallerinde 
şaşırtıcı bir performans gösterme
si, temiz "Clean Agent" olarak 
söndürme esnasında ortama zaJar 
vennemesi açısından balon eşi
benzeri olmayan bir söndürme 
maddesidiJ. Kazara çıkan bir yan
gının kütüphanedeki kitapJ~a za
rar vermeden, bir "Bilgi işlem 
Merkeıi"ndeki bilgisayar sistem
lerinde elektronik entegreleri etki
lemeden nasıl söndürüleceği , so
rularının cevabı hep "halon" ol
maktaydı. Yangın sektöründeki 

Şekil 1. Bir Clean Agent ile koruma altına alınmış bir Bilgi İşlem Merkezi 

bütün bu güzellikler 80'li yılların 
ortalarına doğru halonlann çevre
ye ve ozon tabakasına menfi etki
lerinin ortaya çıkmasıyla sükut 
buldu. Arkasından Montreal Pro
tokolü geldi. 

Bu çalışmanın gayesi; 11 ağus
tos 1989'da "Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı" doğrultusunda 
Ozon tabakasını tüketen maddeler 
üzerine Montreal Protokolü'nün 6. 
maddesine uygun bir şekilde ha
zırlanan "Halojenli Yangın Sön
dürücülerin Teknik Opsiyon 
Raporu" yayınlandıktan sonra 
Clean Agent olarak geliştirilen al
ternatiflerin değerlendirilmesidir. 

Halon/Ozon uyuşmazlığı bir 
tek problemden kaynaklanmad1-
ğından çözüm yolu da tek değil 
dir. Çeşitli aplikasyon1ara göre, 
pekçok alternatif maddeler iste
nen sonucu en iyi şekilde verebi
lirler. Ancak mevcut halonların 
tüm karakteristiklerine eşdeğer 

çözümler bulunmadıkça, bir veya 
iki genel maksadın sağlanması 
gerçekçi bir araştırmanın gayesi 
olamaz. Sadece Ozon tüketim po
tansiyelinin düşük veya sıfır ol
ması bazı spesifik aplikasyonlar 
için alternatif olabilir. 
Halonların yerinin doldurulma

sını zorlaştıran beş temel karakte
ristik mevcuttur. Yani bir söndilri.i
cii maddenin halona alternatif ola
bilmesi için şu temel karakteris
tiklere sahip olması gerekir: 
1) Teıniı olması ve tortu bırakmaması 
2) Düşük Ozon tüketimi 
3) Düşük zehirlilik ve korrozite 
4) Etkinlik, yani yangın söndünne 
performansının yüksek olmas ı 
5) Diişük Global Termal Potansiyel 

Ttiın bunların yanında alternatif 
maddenin; fiyatı, depolanma kabi
liyeti ve mühendis)jk açıdan reka
bet gücü, gibi diğer karakteristik
leri de değerlendirilmelidir. 

Yaygın olarak kullanılan Ha-



!onlar uygutama atanlanna göre 
iki gruba ayrılırlar: Balon 1211 ve 
2402 bir grup, Balon 1301 ise di
ğer grubu oluşturur. Kimyasalla
rın değişik türleri her iki gruba da 
ihtiyaç gösterirler. Halon 1211 ve 
2402 daha ziyade direkt enjektas
yonun sağlandığı lokal uygulama 
ve portatif söndürücülerde, Halon 
1301 ise; en çok total flooding uy
gulamalarında veriınJi olur. Her 
iki grup da yerine göre ihtiyaçtır. 
Uçak motorlarının korunması gibi 
son derece spesifik bazı hallerde 
her iki grup birarada kombinasyon 
şeklinde kullanılabilir. 

Lokal ve total flooding uygula
malarında kullanılacak alternatif 
maddeler temiz ve Ozon tüketimi 
kabul edilebilir seviyede olmalı
dır. Bunun yanında uygulama 
yöntemlerine göre her iki madde-

n_in önemli farklılıkları da bulun
malıdır. Portatif ve Lokal uygula
mada kullanılacak söndürücünün 
hedefe yönlendirilebilmesi, iyi da
ğılması ve fazla gaz.laşınaması ge
rekir. Personel genel tikle yüksek 
konsantr'asyona maruz kalmadık
larından zehirlilik nisbeti biraz 
sert olabilir. 

Buna mukabil total flooding 
uygulamasında kullanılacak sön
dürücll maddenin homojen dağılı

mı süratle sağlamak ve katmanlaş

ma yı önlemek için gaztaşrnas ı da
ha fazla ve, normal olarak meskun 
sahalarda kullanılabileceğinden, 
zehirlilik nisbeti çok düşük olın.a
lıdır[l]. 

Şjmdi Halon alternatifi olarak 
geliştirilmi ş bulunan söndürllcü 
gazlara bir göz atalım. 

2. BALON ALTERNATİFİ 
GAZLAR 

Yangın söndUrücü olarak ktılla
nılan balon alternatifi halojenli 
hidrokarbonlar, flor, klor veya 
brom elementlerinin birini veya 
birkaçını ihtiva eden, bir veya bir
kaç organik bileşiğin ana bileşen 
olarak kullanıldığı elektrik ilet
kenliği olmayan, kapalı mekanlar
da yangın mahalindeki hacmin ta
mamen doldurulması suretiyle 
yangını söndüren gazlardır. Yan
gın söndürücü olarak kullanılan 
bazı balon alternatifi halojenli 
hidrokarbon gazlarının fiziksel 
özellikleri Çizelge l 'de[2], diğer 
alternatif özellikleri ise Çizelge 
2'de verilmiştir. 

2 .lNAF -S- JII 
Naf-S-III "Hidroklorofloro

carbon" (BCFC) karışımının az 

Çizelge 1. Halan alrern.atifi yangın söndürücü ,(faz/arın fiziksel özellikleri. . 
-

Özellik Bir im Söndürücü Gazlar 

HCFC K.A BCFC 124 BFC 125 H.F'C 227ea HFC-23 
-- NAF-S-lli FM-200 FE-13 

Bağıl Mol Klltlesi - 92,90 136,5 120,02 170,03 70,0.l = 
Kaynama noktası 
760 mmHg'de oc -38,3 

il 
-11 ,o -48,5 

i l 
-16,4 -82,1 

Doruna noktası oc < -107,2 -198,9 -102,8 -131 -155,2 

Kritik sıcaklık oc 124,4 I ! 122,2 66,0 101 ,7 25,9 

Kritik basınç kPa 6647 3614 3595 2912 4836 

Kı·itik hacim cm3/mol 162 241 ,6 2 10 274 133 

Kritik yoğunluk kg/m3 577 565 

Spesifik lSı , sıvı 

57 1 
1 

621 528 

(25 °C'da) kJ/kg °C 1,256 l ,13 1,260 1,184 1,549 

Spesifik ısı, buhar 
1 atın sabit basınç 
ve 25 °C'da kJ/kg °C 0,67 0,741 0,800 0,808 0,737 

Buharlaşma ısısı, 

Kay. Noktasında kJ/kg °C 225,6 
i l 

194 164,7 132,6 239,6 

Termal iletkenlik 1 ~ 

StVl , 25 °C'da W/m °C 0,0900 0,0722 0,0651 0,069 0,0779 

Viskozite, sıvı, 
25 °C'da cP 0,21 0,299 0,145 0,226 0,083 

Buhar basıncı, 
25 °C'da kPa 948 386 1371 457,7 4717,67 



1 

1 

1 

1 

Çizelge 2. Halon ve alternatiflerinin diğer özelliklerinin mukayesesi. 

Söndürücü/ Halon 1301 
Özellik 

Ozon Tük. Pot. 16 
Ömrü (yıl) 77- tOl 
Sön. Kons. (%) 3,5 
Diz. Kons. (%) 5,0 

~.1 NOAEL (%) 7,5 

LOAEL (%) 10,0 

miktarda organik bileşik d-limo
nene ile yapılmış bir harmanıdır. 
NAF- S-III zehirliliği olmayan biı' 
madde olarak bilinir. Aynı zaman
da Amerikan EPA ve NFPA 2001 
dökümanlarında "HCFC Karışım 
A" olarak geçer ve kompozisyonu: 

%82 HCFC-22 "Klorodiflorn
metan", %4,75 HCFC-123 "Dik
lorotrifloloetan", %9,50 HCFC-
124 "Klorotetrafloroetan", %3,75 
d-Limonene "İzopropenil- 1 -metil
siklohekzen" şcklindedLr. 
Performansı 
NAF-S-III sistemleri ne Un

derwriter's Laboratories (UL) ve 
ne de Faclory Mutual Resea.ı:ch 
Corporation (l"M) tarafından ka
bul edilen listede belirtilmemiş ol
makla beraber, küresel endüstri 
performans standardlannda geliş
miştir. 
Bazı NAF-S-TU sistemleri UL

Kanada tarafından tavsiye edil
mekle beraber, UL Kanada değer
lendirmeleri UL ve FM tarafından 
kullanılan performans test stan
dardlarıyla aynı esaslara dayan
mamaktadır. UL Kanada testleri 
Amerikan UL ve FM Laraf ından 
kullanılan protokolden çok daha 
az kesinclir, ve daha düşük bir 
standarddır. 

Üretici firmalar NAF-S-III için 
minimum dizayn hacim konsant
rasyonunun %8,6 olduğunu öne
riyor iseler de, bağımsız ajanslar 
tarafından yapılan testler bu kon
santrasyonun alevin tamamen 
söndürülmesini sağlamada yeter-

1 

HCFC BlendA HFC23 
NAF-S-TIJ FE 13 

0.05 o 
Çok kısa 300-400 

11 ,2 12,4 
10,3 14,9 
10,0 >30 
>10 N/A 

siz o lduğunu göstermişlerdir. Du
Ponl Larafından yayınlanan veri
lerde NAF-S-III'ün üç aktif bileşi
ği için söndtlrme hacim konsant
rasyonu: 

HCFC- 22 %13,6 
HCFC-123 %7, l 
HCFC-124 %7,0 

olarak ifade edilmiştir. Halbuki 
NFPA 200l 'e göre NAF-S-III'ün 
kabul edi lebilir minimum dizayn 
konsantrasyonunun % lJ ,9 olması 
gerekir. National Research Labo
ratory (Kanada) ve Loss Preventl
on Council (UK) NAF-S-lII'ün et
kili konsantrasyonunun % 12 ol
ması gerektiği tezini onaylam1ştır. 

HCFC Karı şım A (NAF-S-Ill) 
% 1 O'un al tındaki dizayn kansant
rasyonlarında yapılan tüm testler
de bazı yangınları söndürmede ye
tersiz kalmışnr[3]. 

• NAF-S-III ile yapılan her ild 
testle de deşarjdan sonra 2 dakika 
geçtiği halde yangmlar söndürüle
memişti. Dekompozisyon ürünle
rjnin önemli bir kısmı bu testler 
esnasında üretilmiştir. Test kom
paı'tımanının tamamında Uniform 
bir konsantrasyon dağılımının 
sağlanmasında da problem göz
lenmiştir. 

• Bu iki testin müteakibinde va
rılan sonuç; sonderece yüksek HF 
üretiminden dolay ı NAF-S-HJ ile 
herhangi bir yangın testinin yapıl
mas ına gerek kalmad ığı şeklinde
dir. NAF-S-III'ün yangın perfor
mansmın çok düşük olması iki 
faktöre dayanmaktadır. Birinci 

HFC 227 1 IG-541 
FM-200 İNER GEN 

o o 
31-42 ,. o 

5,8 34 
7 ,1 >40 
9,0 o 
10,5 o 

faktör üreticilerin tavsiye ettiği % 
8.6 dizayn konsantrasyonudur. 
İkinci potansiyel sebep; bu testler
de açıkça gözlendiği gibi, kon
santrasyon bozulma hızı oldukça 
yüksek çıkmıştır. Dolayısıyla, 
Üretici fıtmaların iddia ettiğ i gibi; 
yangın söndürme performansı açı
sından · NAF-S-III'ün Halon 
1301'in alternatifi olduğu görüşü 
isabetli değildirl 4 J. 

Can G üvenin 
• Amerika'da EPA ve SNAP ta

rafından yayınlanan clökümanlar
da[5 J NAF-S-ll l'ün zehirlilik de
ğerleri NOAEL %10 ve LOAEL 
%10'dur*. Buna göre meskun sa
halarda uygulanabilecek NAF-S
lll konsantrasyonu için: 

"Bir alandan J dakika içerisin
de çıkış yapılamıyorsa, orada kar
di otoksik LOAEL kon antrasyonu 
%JO'u aş ıyorsa HCFC karışım A 
kull an ılamaz." 

"Bir alandan çıkış 30 saniye ile 
1 dakika arasında gerçekleşebili
yorsa, orada % IO'dan daha büyük 
kardiotoksik LOAEL konsantras
yonunda HCFC karışım A kulla
nılamaz." 

• EPA "E nvironmental Pro
tection Agency" ve SNAP "Sig
nificant New Alternative Po-

* NOAEL: No observed adverse 
e!fect levels (Zıt, ters bir etkinin 
gözlenmediği seviye). 
LOAEL: Lowest observed adver
se effect levels (Ters etkinin göz
lenmediği en düşük seviye) 



licy" dökümanları NAF-S-III'ün 
üç bil eşen inin LOAEL değeri 
için: 

HCFC-22 %5.0 
HCFC-123 %2.1 
HCFC-124 %2.5 

hacim konsantrasyonu önermiş
lerdir. Yukarıdakiler için bir kom
pozit değer yaklaşık olarak % 4.3 
olabili r. 

• NAF yetkilileri kendilerinin 
revize ettikleri daha yüksek zehfr-
1 ilik verilerine dayalı NOABL ve 
LOAEL değerleri için Amerikan 
EPA'ya müracaat edeceklerini id
dia etmiş lerse de 1998'in başlan
gıcı itibariyle, Amerikan EPA'ya 
böyle bir müracaat yapılmamıştır. 

• NAF-S-Ill'ün karış ımını teşkil 
eden komponentJerin zehirlilikleri 
dolayısıyla, hiçbirinin meskun sa
halarda yangın söndürme maddesi 
olarak kullanılması tasvip edilme
miştir. 

• Halon alternatifleri arasında 
yerine geçeceklerin değerlendiril
mesi için zehirlilik ve solunum 
tehlikesi açısından yeniden ince
lenmiş ve NAF-S-III seçilmemiş
tir. 

• NAF-S-III karışımının kom
ponentleriııden bir i olan HCFC-
123'c 300 ppm konsantrasyonu 
seviyesinde maruz kalındığında 
karaciğer rahatsızlığına sebep ol
maktadır. Bunun üzerine üretici 
firma HCFC-123 ihtiva eden sol
vent ürünlerini piyasadan çekmiş
tir. 
d-LİMONENE' in Karakte

ristikleri 
• Karışımın %3.75 'ini teşkil 

eden zehiı'sizleştirici eleman (Li
mon, portakal vb. narenciyeden 
elde edilen yağ) d-limonene, bu
harlaşma noktası 177 °C olan ya
nıcı bir sıvı maddedir. Deşarjdan 
sonra d-limoınene boru sistemin
de, silindirler içerisinde ve uygu
landığı oda içersindeki yüzeylerde 
yağlı bir film bırakmaktadır. Do
layısıyla NAF-S-III temiz "Clean 
Agent" olarak kabul edilemez. 

• d-limonene'nin yaygın olarak 
kul l anı lan si !ikonlar, poJipropi len 
ve polietilen gibi elastomerik me
teryallerc temas ettiğinde bunların 
özelliklerini etkilediği bilinmekte
dir. 

,Çevresel Faktörler 
NAF-S-ffi'ün yapısında Brom 

bileşikl eri bu lunmamaktadır. 
Konvansiyonel CFC kimyasalla
rın içeriğinde ozon ta bakasın m 
yok olmas ında en fazla zararlı et
kisi olan brom ve klor bi leşik leri
dir. Her ne kadar ozon tabakasına 
çeşitli oranda hasar veren başka 
reaksiyonlann da var olabileceği
ni unutmamak gerclcirse de, sade
ce brom ve klor bileşiklerinin, tek 
başına ozon tabakasının tüketi
minde oynadığı roller ve doğru
dan verdikleıi hasarın başka et
kenlerle kıyaslanamayacak kadar 
büyük çapta olduğunu gösteren 
kesin kanıtJar mevcuttur. 1991 Yı
lında yayınlanan, Stratosferik 
Ozon 'un Bilimsel Değerlcndiril
mes·i Raporunda beher atom ba
zında ozonun tüketilmesinde stra
tosferdeki brom bileşiklerinin klor 
bileşiklerinden 30-120 defa daha 
zararlı etkiye sahip o ldukları be
lirtilmiştir. 

• NAF-S-III, az da olsa (ODP = 
0,05), ozon tüketen bir maddedir, 
ve bu vasfıyla sadece bir geçiş 
elcmaıudu-. Montreal Protokolü 
çerçevesinde NAF-S-IU, üretil
memesi gerekenler sınıfında prog
ramlanmıştır. 

• NAF-S-UI kanşımının bir mı
maralı koınponenti olan HCFC 22 
yangından korunma uygulamala
rında 2010'da tamamen üretim dı
şı kalması gerekenler arasına alın
ımştır. Montreal Protokolüyle ta
nımlandığı gibi, kontrol edilmiş 

bir sınıf lf olarak NAF-S-III'ün 
müsaade ed ilen üretiminin üçtebi
ri 2003'e kadar imha edilecektir. 

• Yeryüzünde belirli bölgelerde 
HCFC'lere konan ambargo hızla 
arttırılmaktadır. Avrupa Birliği 
Ülkelerinde 1995'de yangrndan 
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korunma uygulamalarında 
HCFC'lerin kullan ıl ması yasak
lanmıştır (EC Council Regulation 
No 3093/94, 15 AralJk 1994 ta
dh)[6]. Avrupa Bidiği'nin 
HCFC'leri yasaklayan kararına 
İtalya'mn di renmesinin de Avrupa 
Mahkemesi tarafından reddedil
mesi beklenmektedir. 

2. 2. İNERGEN (IG-541) 
Hal.on 1301'e alternatif olabile

cek 8 aday arasrndan NFPA 200 1 
tarafından seçilen iki elemandan 
biri IG-541 , daha yaygın bir tabir
le "İNERGEN" dir. İnergen; 
(%52) Nitrojen, yani Azot ve 
(%40) Argon gibi inert gazlarla 
(%8) Karbon dioksidden meydana 
gelen bir karışımdır. İnergen ismi 
lnert ve Nitro endelci altı çizili 
hecelerden türetilmiştir. 1 m3 hac
me yarım m3 inergen basıldığında 
ve basınç dengelenmesi (kap.ı , ta
van ve pencere aralıklarından gaz 
kaçmas1) için bell i bir süre bırakıl
dığmda kapalı hacimdeki havanın 
yeni konsantrasyonu yaklaşık ola
rak: 

%71 Nitrogen (Azot), 
%14 Argon, 
%11 Oksijen 
%4 Karbon dioksit 

şeklinde olmaktadır. Buna göre 
Azot ve Argon oksijenin yerini 
alarak oksijen konsantrasyonunu 
yanma için gerekli olan asgari % 
15 limitinin altına çekerek yangını 
söndürmektedir. Yapılan deneysel 
çalışmalar da yukarıda verilen 
konsantrasyonlardan çok az farkJı 
sonuç veımiştir. Zira bir oda iner
genle doldurulduğunda dışarıya 
sadece atmosferik hava kaçmayıp 
bunun yanında İnergen bileşikle
rinden de kaçmalar olmaktadır. 

Nihai karbon dioksit konsant
rasyonunun % 4 olması ise insan 
organizmaları için tehlike arzet
meyip bilakis derin nefes almasım 
teşvik etmekte ve böylece bilinç
sizce bile olsa odadaki insanlara 
uygun bir oksijen sağlanmış ol
maktadır. Üretici firmalardan An-
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sul inergen karışımı içerisinde 
karbon dioksit kornponentinin is
ter istemez solunumu arttırdığını 
ve teşvik ettiğini, o münasebetle 
de düşük oksijen ortarnmda insanı 
boğulmaktan koruduğunu iddia 
etmektedir. 

U ulama Alanları 
inergen özellikle bilgisayar ve 

MRI ekranlar gibi çok hassas ve 
pahalı cihazlarla donatılmış tıbbi 
teşhis ve tedavi odalarında, kütüp
hane ve müzelerde kullanılmaya 
uygundur. Gazlaşma özelliği dola
yısıyla açık alanlarda çıkan yan
gınlar için koruyucu olarak kulla
nılamaz. Diğer bütün gazlaşnuş 
söndiirme maddeleri gibi metal 
yangınlarında kullanılması uygun 
değildir. 

Di ver Özellikler 
Bazı özellikleri Çizelge 1 ve 

Çizelge 2'de verilmiş olan inerge
rıin diğer özellikleri aşağıda belir
tildiği gibidir: 

• içeriğinde yaşadığımız atmos
ferde tabii olarak bulunan Azot, 
argon ve karbondioksit bileşenle
ri ihtiva ettiğinden kesinlikle çev
reye zararı olmayan bir söndünne 
maddesidir. İnergen sistemlerinde 
akti vasyonu müteakip dizayn 
konsantrasyonunu sağlamak için 

60 saniye gerekmektedir. 
• Komponetleri doğrudan 

doğruya atmosferden alındığın
dan ve ku!Janılclıktan sonra da 
değişikliğe uğramadan tekraı· 

atmosfere salmdığından, çevre
yi kirletmemektedir. 

• Yangını temiz bir şekilde ve 
herhangi bir tortu bırakmaksı
zm söndürmektedir. Narin ve 
hassas materyaller hasar gör
mezler. Operasyondan sonra, 
dekompozisyon ürünleri yoktur 
ve ortamdaki hava hala temizle
yici ve kurutucudur, ve normal 
atmosferik havaya nazaran daha 
az elektrik geçirgenliğine sahiptir. 
Bundan dolayı İriergen elektrik ci
hazları için güveniliı: bir söndürü
cüdür. 

• İçeriğindeki gazların hiç biri 
alevle temM ettiğinde dekompoze 
olmadığından ortamdaki korozif 
materyalleri de korozyona uğrat
madan yangmı söndürür. 

• Sıkıştırılmış gaz olarak depo
lanır, ancak sıvılaşmaz. Bir odaya 
püskürtüldüğünde ortamdaki ha
vanın sıcaklığı çiğlenme noktası
nın altına düşmez ve sonuç oJarak 
da sis oluşmaz. En önemli fizyo
lozik özelliği serbest ve engellen
memiş kaçış yollarındaki görüş 
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Şekil 3. Kontrol Kulesi 

sahasını koruyarak, panik oluştur
mamasıdır. 

2.3 HFC-227 veya FM 200 
11 HEPTAFLOROPROPAN" 

Özellikle endüstriyel yangın 
sistemlerinde kullanılan Halon 
1301 'e altematif üretmek için yıl
lardır sUrdürülen araştınna ve test 
ça'lı şmalarının sonucunda aday 
gösterilen sekiz söndürticü arasın
dan NFPA 2001 tarafından seçilen 
en etkili maddelerden biri HCF-
227'dirL7]. Bu, ticari ismi "FM 
200" ve kimyasal formüH.I ve ismi 
"CF3CHFCF3" "Heptafloropro
pan" şeklinde olan atık bırakma
yan temiz bir "Clean Agent" sön-



dünne maddesidir. 
Halon 1301 yangını az bir fi

ziksel soğutma etkisi yanında esas 
itibariyle kimyasal yollarla sön
düımektedir. Buna mukabil FM-
200 öncelikle fiziksel yollarla 
alevden ısıyı emerek, yanma re
aksiyon unu sürdüremeyecek 
kadar alevi soğutmak suretiyle 
yangını söndürmektedir. İlave ola
rak FM-200'ün alevle kimyasal 
reaksiyona girmesiyle söndür
me üzerinde az bir kimyasal iş
tiraki vardır. Söndürme prosesin
de az miktarda FM-200 termal de
koınpozisyona uğrayarak HF ha
lojen asidine dönüşür. Halon 1301 
de alevle karşılaştığında dekorn
poze olarak HF ve HBr şeklinde 
halojen asitlerine dönüşmekteydi. 

Ti ik Uygulama Alanları: 

Data proses ve telekominikas
yon merkezler.inde, proses fabri
kaları kontrol odalarında, güç 
santrallerinde, kütüphane, sanat 
galerileri ve müzelerde, sahil (off
shore) platformlarında, denizcilik 
kuruluşlarında, radar/radyo istas
yonlarında, kontrol kulelerinde, 
TV stüdyolan ve film depolarında 
tercihan kullanılır. 

FM-200'iin Üstünlükleri 
Bazı özellikleri Çizelge 1 ve 

Çizelge 2 'de verilmiş bulunan 

Şekil 4. FM 200 silindirleri 

Şekil 5.'Halon ve alternatifi. gazların performans mukayesesi. 

FM-200'iin diğer gazlaşmış sön
dürücülere nazaran üstünlükleri, 
aşağıda özetlenmiştir. Buna göre: 

• Tamamen gaz halinde pliskt.ır
mesi, hızlı uygulanması Total Flo
oding sisteminde 10 s içerisinde 
tamamen boşaltılmasıyla, yangını 
derhal kontrol altına almakta ve 
sonderece çabuk söndürerek hasar 
nisbetini minimumda tutmakta, en 
hassas cihazlara hasar vermeksi
zin ve tortu bırakmaksızın koru
duğu alam tamamen istila etmek
tedir. 

• İnsanların bulunduğu kapalı 
hacimlerde en güvenli gaz söndür
me maddisi olup ortamdaki oksi
jeni tüketmeksizin yangını sön
dürmekle kalmayıp aynı zamanda 
tavsiye edilen konsantrasyonlarda 
uygulandığında toksik değildir. 

• Ozon tüketme potansiyeli O 
(sıfır) olup Global Termal Potan
siyeli çok düşük, atmosferdeki 
ömrü ise 31- 42 yıldır. Amerikan 
EPA "Environmental Protection 
Agency" FM-200'ün çevreye olan 
etkisini değerlendirerek kabul edi
lebilir düzeyde bulmuş ve kullanı
mına herhangi bir kısıtlama getir
memiştir. 

• LC50, "acute toxicily" öldüıii
cü zehirliliği> 800000 ppm olup, 
dizayn konsantrasyonunda en 
ufak bir tehlikesi sözkonusu değil
dir. 

• UL ve FM tarafından yapılan · 
"full scale" testlerde ,.anıcı sıvı
lar ve gaz yakıtların söndürülme-

sinde FM-200 ve Hal on l 301 için 
uygulanması gereken kosantras
yonlar: 

FM-200 Halon 1301 
% 5,8 % 3,5 

olarak önerilmiştir. 
Sonu· olarak FM-200 : 
•Amerikan EPA ve SNAP tara

fından kabul edilen Halon 130l'e 
alternatif HFC'ler arasında en et
kili gazdır. 

• Meskün alanların korunma
sında Amerikan EPA, NFPA 2001 
tarafından kullanımı uygun görül
müştür. 

• Çevreye zararlı etkisi yoktur 
ve Amerikan EPA tarafından ka
bul edilmiş ve kullanımına her· 
hangi bir kısıtlama getirilmemiş 
olup diğer çevre örgütleri tarafın
dan da kısıtlanması sözkonusu de
ğildir. 

• Amerikan UL ve FM tarafın
dan kabul edilerek listelerine alın
mıştır. 

• Şekil S'den açıkça görüldüğü 
gibi silindir gereksinimi az oJup 
depolama hacmi küçüktür. 

3 . DEGERLENDİRME 
Bu elemanlardan FM~200 ve 

İnergen halonun esas alternatifle
rini tanımlayan EPA'nın SNAP 
programından yakın zamanda tas
vip göımüşlerdü:. Bunlarla ilgi!j 
olarak hazırlanan doküman kamu
oyunun değerlendirmesine sunul
mak ve mayıs 1994'de kanunlaş
mak üzere 1993 mayısında bastı-



mak üzere 1993, mayısında bastı
rılmıştır. Aslında SNAP önerilen 
her halon alternatifinin zehirliliği
ni kapsamaktadır. 

SNAP, öncelikle iNERGEN ve 
FM-.200 için "Çevre Güvenliği" 
ve "Insan dostluğu" açısından po
zitif görüş beliı.tmiştir. Bunun an
lamı; bu iki elemanm normal şart
larda ne ozon tabakasına ve ne de 
insan sağhğına zarar vermediği
dir. 

Bunlar halon alternatifi olarak 
gelişthilen pekçok elemanın de
ğerlendirilebilmesi için çok 
önemli ilci kritik karakteristik kav
ramdır. 

SNAP; FM-200'ti meskün ve 
gayr-i meskün alanlarda Halon 
130l'e alternatif kabul edilebilir 
bir hidroflorokarbon olarak de
ğerlendirmiştir: Ozon tüketim 
potansiyeli sıfırdır, maruz kalan 
insanlar güvenlik içerisindedir 
ve tortu bırakmamaktadtr. Bun
lara ilaveten FM-200 dizayn kon
santrasyonunda ağırlık olarak Ha
lon 130l 'den %66 daha fazla sön
dürticü gerektirmektedir. Yanıcı 
sıvıların söndürme sistemlerin
de FM-200 kullanıldığında, de
kompozisyon ürünü olarak 700 
0 C'da hidrojen florür, HF, orta
ya çıkardığmdan tavsiye edil
memektedir. 

SNAP listesi İNERGEN'i "mes
kün alanlarda Total Flooding 
maddesi olarak tasvip edeı: .. Bu 
karışım solunumu hızlandırmak 
için dizayn. edilmiş, böylece kısa 
zaman periyodunda düşük oksijen 
atmmferini solunabilir hale getir
mektedir .. . bu karışımın önemli bir 
risk taşımadığı husunda otoriteler 
hemfikirdirle1: .. ve hatta halokar
bon maddelerine maruz kalındı
ğından daha az risk taşıyabilir" 
şeklinde tanımlamaktadır. 

İnergen çevresel olarak güven
lidir ve halon aJtematifi olarak 
önerilen pekçok diğerleri gibi 
kimyasal kompozisyon. içerme
mektedir. FM-200 gibi, İnergenin 

de ozon tüketim potansiyeli sı
fırdil', maruz kalan insanhu· gü
venlik içerisindedir ve tortu bı
rakmamaktadır. 

İkisi arasındaki temel farklılık 
inergenin ağırlıktan ziyade hacim
le değerlendirilmesinden kaynak
lanmaktadır. İnergen için nihai 
kullanıcı fiyatı yakJaşık olarak 50 
cent/ft3 civ arındadır. Halbuki 
FM-200 fiyatı yaklaşık olarak 28 -
32 USD/llbre civarındadır. Nihai 
kullanıcılar her ilci madde için te
sis maliyeti yanında yeniden do
lum maliyetini de hesaba katmalı

dırlar. Çoğu hallerde FM-200'ün 
tesis maliyeti biraz düşük olmakla 
beraber yeniden dolumu daha pa
halı olmaktadır[5]. 

Bu değerlendirme bir üretici 
firmanın müracaatı üzerine Ame
rikan UL tarafından verilen kabul 
üzerine yapılmış olup nihai değer
lendirme değildir. Ancak bu iki 
elamanın diğer alternatiflere na
zaran bir adım ileride olduğu söy
lenebilir. 

4 . PİYASA STRATEJİSİ 
İnergen sistemleri FM-200 ve 

diğer HFC sistemleriyle aynı ka
nallardan alınıp satılmakta ve bazı 
hallerde hepsini de distirbütör/ku
rucu firmalar pazarlamaktadır. 

Bu münasebetle İnergen satıcı
larının kendi mallarının özellik ve 
üstün1ük1erini yüceltmekten ziya
de FM-200 ve diğer rakip "Clean 
Agent"lere yönelik kötüleme 
kampanyalarıyla müşterileri kendi 
mall arına yönlendirmek yolunu 
seçtikleri görülmektedir. Bu kötü
leme kampanyaları genellikle 
FM-200 ve diğer HFC'ler hak.kın
da müşteriyi şüpheye düşürmek 
veya ürkütmek için düzmece dedi
kodu veya imalara dayandll'ılmak
tadır. Bu iddialar genelHkle "yakın 
gel.ecekte yasaklanacağı , belirli 
ülkelerde kısJtJandığı veya termal 
dekompozisyon ürünleriyle ilgili 
yayınlar" hususunda bir takım de
dikodular üreterek FM-200 ve di-

ğer HFC'ler konusunda müşteriy i 
endişeye düşürmek şeklinde ol
maktadll'. 

DlKKAT!: Bu yazımızın böyle 
bir istismara kaynak teşkil etme
mesi için, henüz bu konuda son 
sözün söylenmediğini ve araştır
ma çalışmalarının devam ettiğini, 
NFPA'in de durumu 1999'da yapı
lacak önümüzdeki toplantıda ko
misyon çalışmalarını yeniden de
ğerlendireceklerini belirtmek is
terim. 

S . SONUÇ 
TS 11934'de[2] Halon 130l'c 

alternatif olarak üretilen 8 gazlı 
söndürücüden '7'si değerlendiril
miş ve İnergen bu al ternatiflere 
dahil bile edilmemiştir. Halbuki 
NFPA 2001 'in yeni versiyonu 
halon 1301 'e alternatif olarak 
gösterilen 8 aday arasıııdan sa
dece FM-200 ve İnergen'i kabul 
etmiştir. Burada NAF-Swlll'den 
bahis bile yoktur. 

Buna göre özel olarak NAF-S
ID: 

• Tortu bırakmayan temiz bir 
"Clean Agent" değildir. 

• Üretici firmalar % 8.6 göster
se de, güvenilir kaynaklar mini
mum % 11.9 dizayn konsantras
yonunda kullanılması gerektiğin
de birleştiğinden meskün alanla
rın korunması için kullanımına 
müsaade edilemez. 

• Sınırlı bir yaşama (7 yıl) süre
siyle, ozon tüketen (ODP = 0,05) 
bir maddedir. 

• Avrupa Birl iğ i tarafından yan
gından korunma uygulamalarında 
müsaade edilmemektedir[ 6]. 

• Her ne kadar NAF-S-III'ün 
kg maliyeti nihai kullanıcıya 
ucuz, yaklaşık olarak FM-200'ün 
yarı fiyatına, gelmekte ise de, üre
timi sınırlandınldığında, zaman 
içerisinde satış fiyatmrn yüksele
ceğini de hesaba katmak gerekir. 

• FM-200 ve İnergen'den her 



ikisi de Amerikan NFPA, EPA ve 
FM ve emsali kuruluşlar tarafın
dan kabul edilmiş ve balon 1301 'e 
alternatif gösterilmiştir. Ozon tü
ketme potansiyeli O (sıfır) olup 
Global Termal Potansiyeli çok dtl
ştik, atmosferdeki ömrü FM-
200'ün 31 yıl olup İnergenin ise O 
yıldır. Halon 130 l 'in atmosferdeki 
ömrü 77 - 101 yıldır. 
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YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERDE . . 
KULLANILAN ÇEŞiTLi GAZLARIN ÇEVRE 
MEVZUATLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

19. yüzyılın sonlarında sanayi inkilabı ile birlikte eneıji üretimi için kömür ve pet
rol gibi f osil yakıtların kullammının önemli ölçüde artması sonucunda C02, S0 2 ve 
partikül gibi kirleticilerin atmosferdeki konsantrasyonları da giderek artış göstermiş
tir. Bu artış, bilhassa 20. yüzyılın ikinô yarısından sonra, global ölçekte C02 ve di
ğer sera gazlannın meydana getirdiği sera etkisi ve kloroflorokarbonların yol açtlğı 
ozon tabakasının incelmesi, bölgesel ölçekte asit yağmurlan, lokal ölçekte ise büyük 
yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinde oluşan hava kirliliği olarak ortaya çıkmıştır. 

1. GİRİŞ 
19. yüzyıhn sonlarında sanayi 

inki labı ile birlikte eneıji üretimi 
için köınt1r ve petrol gibi fosil ya
kıtlann kullalllınının önemli ölçü
de artması sonL1cunda C02, S02 
ve partikül gibi kjrleticilerin at
mosferdeki konsantrasyonları da 
giderek artı ş göstermiştir. Bu artış, 
bilhassa 20. yüzyılın ikinci yarı
sından soma, global ölçekte C02 
ve diğer sera gazlannın meydana 
getirdiği sera etkisi ve klorofloro
karbonların yol açtığı ozon taba
kasmın incelmesi, bölgesel ölçek
te asit yağmurları, lokal. ölçekte 

ise büyük yerleşim alanları ve sa
nayi bölgelerinde oluşan hava kir
liliği olarak ortaya çıkmıştır. İnsan 
faaliyetleri sonucunda (antropoje
nik kaynaklar) meydana gelen ha
va kirliliğinin bir göstergesi ola
rak kabul edi lebilecek karbon di
oksit'in (C0 2) çeşitli gözlem istas
yonlarında ölçlllen konsantras
yonları Şekil l 'de gösterilmiştir. 
Bu şekilden görüldüğü gibi, 19. 
yüzyılın son ları ile 20. yüzyılın 
başlarında atmosferde 280-290 
ppm arasında olan C02 konsant
rasyonu, eksponansiyel bir artış 
göstererek yaklaşık 350 ppm'e ka
dar yükselmiştir. Yapılan modelle-
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Şekil 1. Gözlem istasyonlarında ölçülen karbon dioksit kon
santrasyonunun yıllara göre değişimi. 

me çalışmal arının (radyasyon
konveksiyon modelleri, global s ı
caklLk trendleri, polar buzullarda
ki değişme vb.) sonuçları, önü
mi.izdeki 50 yıl içerisinde C02 kon
santrasyonllnun 400- 600 ppm ara
sında olacağını göstermektedir [2]. 

Karbon dioksit, insan sağhğı, 
bitkiler ve yapı ve malzemeleri 
üzerinde zararlı bir etki gösterme
mesine rağmen, elektromanyetik 
spektnımundaki özelliklerinden 
dolayı, global iklim şartları üze
rinde önemli bir etki göstermekte
dir. C02'nin bu özelliği , kısa daJ
ga boyundaki solar radyasyonu 
geçirmesi, buna mukabil yeryü
zünden gelen uzun dalgaboyunda
ki infra-red (kızılötesi) radyasyo
nu absorbe edişidir. Bu etkisinden 
dolayı CO;ı konsantrasyonllndaki 
artışın iklım şartlan üzerindeki 
başlıca etkeninin yeryüzünün or
talama s ıcaklığındaki artış olduğu 
birçok bilim adamı tarafından ka
bul edilmektedir. Çeşitli araştır
macılara göre bu artışın 0.3-9.6 °C 
arasında olacağı tahmin edilmek
tedir [1,2]. Ortalama sıcaklığın 
artmasıyla, klltuplardaki buzulla
rın erimesi neticesinde kıyı şeri
dindeki arazilerin ve bazı şehirle
rin sular al.tında kalacağı tahmin 
edilmektedir. Ayrıca, ortalama sı
caklığın artmasının, yeryüzüne 
ya.kın yerlerde ısınma, atmosferin 
yukarı tabakalarındaki soğuma 
neticesinde alçak ve yüksek ba
sınç sistemlerini etki l i.yeceği, ve 
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Şekil 2. 1975-1980 Periyodunda Florokarbonların Antartika ve 
Pullman, Washington (ABD)' deki konsanırasyonları [6]. 

bunun neticesinde yeryüzünün ba
zı. bölgelerinde kuraklık, bazı böl
gelerde ise aşın yağış ve sellerin 
o lacağı, yani ekstrem hava olayla
rı n ın artacağı tahmin edilmekte
dir. 

Nitekim bu kabil olaylar, bil
hassa son 5 -1 O yıJ. içerisinde sık
ca görülmektedir. Orncğin, Karaib 
denizi ile Atlantik ve Pasifik ok
yanu s larında son 1 O yı l içinde 
ş imdiye kadar görü lmem iş şiddet
de kasu·galar, bilhassa kuzeybatı 
Avrupada ılık kı şlar, buna muka
bil bilha sa 1992 kışında Türki
yc'nin güneydoğu kesimi de dahil 
olmak üzere birçok Ortadoğu ülke
sinde çok şiddetli kışlar yaşanmıştır. 

Küresel ölçekte etkili olan bir 
başka olay da ozon tabakasının in
celmcsidiı'. Buzdolaplarında, kli
malarda ve diğer soğutma sistem
lerinde, yangın söndürücülerde, 
aeresollerde, elektronik sanayiin
de ve endüstriyel proseslerde kul
lanı lan uçucu organik bile~ik ler
den olan kloroflorokarbonların 
(CFC) stratosfer tabakasında UV 
radyasyonun etkisiyle fotolize uğ
raması neticesinde klor atomu ve 

klormonoksit (CIO) meydana ge
tirmeleri , ve bunların da ozon ile 
tepkimeye girmesi neticesinde 
meydana gelen zinci rleme reaksi
yonların ozonu parça laması sonu
cunda, bilhassa 1980'1i yıllardan 
sonra Antartika'daki ozon tabaka
sında önemli ölçüde incelme mey
dana gelmiştir. Florokarbonlann 
atmosferdeki konsantrasyonların
da meydana gelen artış ı n son yıl 
larda %5 civannda olduğu belir
lenmiştir [3). Bu artış ı n 1975-
1980 yı ilan arasındaki seyri Şekil 
2'de gösterilmiştir. 

1979'da USNAS (United 
States National Academy of Sci
ences) tarafından yayınlanan bir 
raporda [4], bu reaksiyonlar neti
cesinde ozon tabakas ında net ola
rak % 5-o/olO arasında bir azalma 
meydana ge lebileceği açıklanmış
tır. Kasım 1978 yılında uzaya fu-
l atı lan Nimbus-7 uydusunda bulu
nan ve atmosfer tabakasındaki 
toplam ozonu ölçen spektrometre 
(Total Ozone Mapping Spectro
meter-TOMS) veri lerine göre top
lam atmosferik ozon seviyesi 
l 979-1991 yı lları arasında, orta 
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enlemlerde %3-%5, yukarı enlem
lerde %6-%8 oranında azald ığı 
tespit edilmiştir [5J. Bu verilere 
göre, 1992 yı lında Antartika'dak.i 
ozon seviyesi 1979'daki seviyenin 
%50'sine inmiştir. 1950 ve 60' 1ı 
yıllarda Antartika'da ölçülen ozon 
seviyesi 300 Dobson birimi civa
rında iken son yıllarda 100 Dob
son birimi c ivarına kadar inmiştir. 
1995 yılın ın Mart-Nisan ayların
daki ölçümlerde ise Kuzey yarım
kilrede de önemli ölçüde incelme 
olduğu belirlenmiştir . 

Ozon tabakasındaki bu incelme 
dolayısıyla daha fazla oranda za
rarlı ultraviole (UV) radyasyonu 
yeryüzüne inmekle, bunun sonu
cunda da deri kanseri ve katarakt 
vakalarında artış, yeryüzündeki 
bi tki tabakası ve tarımsa l alanlar
da zararlı etkiler meydana gel
mektedir. 

.2. HALOJENLENOİRİL1\1İŞ 
HiDROKARBONLARLA iL
GİLİ ULUSLARASI ÇEVRE 
MEVZUATLARI 

Yangın söndürücülerde kullanı
lan klor ve brom içeren bileşikler 
yukarıda bahsedi len reaksiyonlar 
sonucunda stratosferde bulunan 
ozon tabakasının incelınesine yol 
açmaktadırlar. Stratosfer tabaka
sında kuvvetli UV radyasyonu so
nucunda açığa ç ıkan , klor ve brom 
(halonlar) ozonla reksiyona girerek 
parçaJarlar. Bilhassa bromun çok 
daha faz la parçalama etkisi vardır. 

Ozon tabakasının incelmesini 
önlemek için ilk önemli uluslara
rası toplantı 1985 yıl ında Viya
na'da yapılmıştır. Ozon tabakası
nın korunması ile ilgili Viyana'da 
tespit edilen hedefleri gerçekleş
tirmek maksadıyla 1987'de 165 
ülkenin katılı mı ile MontreaJ Pro
tokolu imzalanmıştır. Protokol, 
oıon tabakasının incelmesine yol 
açan maddeler için bazı kı~ıtl~~ıaJaı· 
getinniş, fakat halonlarla ılgılı ol~
rak sadece sözkonusu maddelerın 
üretimlerinin 1986'daki seviyele
rinde tutulmalarını öngörmüştü (7). 

1990 yılında Londra 'da ve 
.l992'de Kopenhag'daki toplantı-



ELEKTRİKSEL TEHLİKELER VE İNSAN SAGLIGI 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Endüstri yel tesis lerde, konut
larda ve iş yerlerinde e l ektrik kul
lanımı günümüzde çok yaygmdır. 
Türkiye' de ve Dünya'da bu se
beple her yıl birçok öHim olayları 
ve yanıkları olur. Bu olaylann tü
müne yakınına kaza d e nilir. 

Evlerde e lektrik lambasın-

50000 volt için 1 cm 300000 volt 
için 6 cro uzaklık yeter. Doğru 
akım için ark oluşumu LOOOO volt
ta l cm'dir. Daha yüksek voltaj
larda mesafe de değişir. 

Elektrik ar masanda 
Fiziksel Faktörler -
Aklmm tipi : E lde edilişine göre 

iki tip akım bulunur. Bunlar doğ
ru ve a lternatif tip akımlardır. En
düstride kullanılan doğru akım 
canlıda bir şok (sarsılma) ve dola
ştm solunum durdurucu etki ya
par. Alternatif akım ise daha çok 
evlerde ve elektrikli aletlerde k ul
lanılır. KazaJara daha sık neden 
o lur. Akım kaslarda kuvvetli kont
raksiyonlar (kramp) yapar. 

Akımın Şiddeti: Etki doğnı ve 
altcrna-

Vücut 
homojen bir iletken değildir. 

per şiddet irreversible kalp fibril
lasyonu (kalp yetmezliği) ile ani 
ölüm yapar. 4 amper üzeri şiddet 
kısa süreli kalp durması ile yanık 
ve nekroz (canlı organizmada 
hücre dokunun patalojik ölümü) 
oluşturur. 
Akımın Yoğunluğu: Akımın 

birim yüzeye düşen miktarı önem
lidir. Cildin kendine has koruyucu 
bir özelliği vardır. Yüzey büyü
dükçe akımın tehlikesi azalu'. Ay
nı akım şiddeti vücuda küçük bir 
yüzeyden girerse tehlikesi artar. 
Akımın kalbe ve sinir merkezine 
gelişi de aym sebeple ö ldürücU so
nuca ulaşu-. Akımın yüzeyde dağı
lımı bir ısı etkisi yaratır. Yüksek 
gerilimli akımlarda bu etki yamk 
şeklinde görülür. 

Akımın geçiş zamanı: Vücutta 
oluşan zarar zamanla doğru 

orantılıdır. Bir e lektrik dan, ocağından ve ya 
elektrikli herhangi bir 
aletten kaynaklanır. 
Endüstride toprak 

Dokularm geçirgenlikleri farklıdır. 
çarpmasında normal 

temas 1 ile 3 sarli
yedir. 100 miliam
per şiddetindeki 
bir akım ile 3 am
perlik bir akım bu 

hattı yapılmamış 
ise izolasyonda 

Damardan zengin doku ve organlar iyi geçir
gendir. Kan ve kandan zengin dokularda geçir

kötü ise elektrikli 
makina iş k~~asına 
neden olur. Ozcllikle 
rutubetli el ve çıplak 

genlik artar cilt epidermiter bezleri 
ağızlarmdan çıkan ter nedeniyle 

süre kadar vücuttan 
geçmekle öldti rticü 

olur. Hatta l/l 00 saniye 
ayak tehlikeyi daha da arttı -
rır. 

Öldürücü kazalar yanında 
elektrik yanıkları, sinirsel bozuk
luklar, kıl dökülmesi g ibi o laylar 
olur. 

Bir elektrik akımı üç şekilde 
vücuda girer. 
•Akım bulunan ile tke n e e l veya 

vücut değer. Vücut bir topraklama 
oluşturur. . 

• Vücut iki akım bulunan ılet
kene temas eder. Bir kısa devre 
oluşarak alrun vücuttan geçer . 

• Vüc udun iletkenle direk bir 
teması olmaz. Yüksek gerilimli 
bir iletkene yaklaşır. Ark oluşma~ı 
için mesafe önemlidir. Alternatıf 
akımda 5000 volt i ç in 1 mm, 

iletici olur. 

tif akım larda farklı şiddetlerde gö
rülür. Şiddet birimi amperdir. Al-1 

ternatif akımda akımı algılama J. 1 
miliamperlik bir şiddetten başlar. 
Akım bu şekilde hafif şok yapar. 
Akım 9 miliamperden itibaren te-· 
tanizan kasılmalar oluşturur. Kişi 
iletkene yapışır. Parmak kasılma
ları teli bırakmaya imkan vermez. 
Eğer akım geçiş yönü kalp bölge
sinde ise 30 saniyede 50 frekasnlı, 
25-75 mHiamperlik şiddet ventri
kU ler fibrillasyon (karın-beyin kas 
liflerinin peş peşe ve ra tgelc ka
sılmalarına bağlı olarak ortaya çı
kan kalp yeLmezli ğ i ve ölüm) 
oluşturur. 80 miliamper ile 3 am-

dahi irreversible kalp fibrillas
yonu (kas liflerinin kasılmaları so
nucu kalp yetmezliği ve ölüm) ya
pabilir. 
Akımın frekansı: A lternatif 

akun devamlı akımdan 4 kal daha 
tehlikelidir. Sinüsoidal alternatif 
akımda en tehlikeli frekans 20 ile 
100 devir/ aniyedir. 50 frekanslı 
akımlar evlerde ve sanayide kulla
nılır. En tehlikeli frekansı oluştu
rur. 7000 frekans termik etki, 
100000 frekans yanma yapar. 
5000000 frekans ise zararsızdır. 
Devamlı akımda tehl ikelilik, akı
mın açılıp kapanması arasında or-
taya çıkar. . 

Vücut direnci: Vücut homOJen 
bir iletken değildir. Dokuların ge-



çirgenlikleri farklıdır. Damardan 
zengin doku ve organlar iyi geçir
gendir. Kan ve kandan zengin do
kularda geçirgenlik artar cilt epi
dcrmiter bezleri ağızlarından çı
kan ter nedeniyle iletici olur. Suyu 
az, yağlı doku, ccndon ve kemik 
geçirgenliği azd ır. El içi kuru ise 
16000 ile 80000 oluna dayanıklı
dır. Rutubetli ise dayanıklılık 
2000 ohma iner. Terleme ile mine
ral çık ı ş ı olur, el içi geçirgenliği 
artar. 500 ohm dahi tehlike yarata
bilir. Akımın vücuda girişinde di
renç cildin geçirgenliğine bağlıdır. 
Iç direnç ise damar zengin l iğine 
bağlıdır. O da 500 ohm kadardır. 
Vücudun toplam direncinin 
9/ l O' u cilde aittir. Bu da 1000 ile 
100000 ohm arasındadır. Akım 
şiddeti fazla ise cilt delinir. O za
man vücut direnci iç dirence eşit
tir. Akım geçmekle el ısısı artar. 
Bu artış bir buçuk amperde 9 de
rece, 12 amperde 28 derece par
makta ise 45 dereceye çıkar. 
Akım gerilimi (Voltajı) : Akım 

yUkü bulunan iletkenden akımın 
negatif yöne akması gücüne geri
lim adı verilir. Volt ile ölçülür. De
neyler 30-40 volt üzeri akımların 
tehlikleli olabileceğini göstermiş
tir. Özellikle ı slak ve rutubetli el 
cilt d irencini azaltarak tehlike ya
ratır. 11 O voltluk akımtn yolu 
kalpten geçerken fibrillasyon olu
şur. 5000-50000 volt akım genel
likle öldürücü niteliğe çıkmaz. 
Ama öncnıli derecede yanık yapar. 

1000-5000 voltluk orta gerilim 
ş iddetli yanık yapar solunum ve 
dolaşım için tehlike yaratu, genel
likle öl.dürücUdür. Alçak gerilim 
yanık yapmaz fakat 1000 oluna 
doğru ölüm tehlikesi bulunur. 
Elektrik akımı için amper öldürü
cü voltda yakıcıd ır. Bununla bera
ber tehlikelilik cildin direncine ru
tubetine, çıplak olup olmamaya, 
ayakkabının izole gücüne ve te
mas süresine bağlıd.ır. 

Elektrik Akımı ile 
01.uşan Lezyonlar 
Lezyon: Doku ve organların 

bütün l üğünde mikrobik, fiziksel, 
kimya al yada travmatik neden-

lerle oluşmuş bozulma elektrik 
akımı ile değişi k ş idÇ.et ve önem
de lezyonlar oluşur. ünce elektri
ğLn az veya çok sarsıntısı hissedi
lir. Daha sonra akımm etkisi ile 
adaleler kasılır. Kasılma fleksör 
kaslarda olursa akım devam ettiği 
sürece kasılma devam eder. Kasılı 
parmaklar iletkenden kurtulmayı 
başarıs ız kılar. Kasılma kaslar et
kisinde ise kişi fırlatılır. Bu sebep
le şahıs direkten yüksekten düşe
bilir. Şiddetli yaralanmaJar olur. 
Akım kesilmezse kiş i. kurtulma
mış ise şunlar oluşur; Iletkene te
mas noktasında yanma vardu. Te
tanizan kasılmalar yavaş yavaş as
fıksi (hava açlığı) meydana getiJir. 
Solunum durur. Solunumun duru
şu ile oluşan ölümde şahsın siyo
nize (morarma) olduğu görülür. 
Buna mavi e lektri k çarpması de
nir. Yüzde, kulaklarda ve tırnak
larda siyanoz vardır. Şayet akım 
kalpten geçerse önce kalp dura
caktır. Cesette siyanız yoktur. Bu
na da beyaz elektrik çarpması ad ı 
verilir. 

Elektrik kıv ı lc ım ının , ısısı elbi
seleri tutuşturması sebebiyle ge
nel. yanıklar, alev yanıkları oluşur. 

Iletkenle şahıs arasında ark şek
linde akım bağlantısı kurulduğun~ 
da şahıs sıçrama ile yanar. Böyle 
bir durumda s ıcaklık 3500 derece
ye çıkabi li r. Dokularda karbonize 
olur. Ş iddetli ve derin lezyonlar 
o luşur. Böyle durumlarda kişi he
men ölmemiş ise konjoktival irri
tasyon (ışığa bakamama gibi lez
yonlar) da bulunur. Bu belirtiler 
ultra-viole ıştnlan yayılmasından
du·. 

İletken ile cildin direkt teması 
bulunursa yüzeysel cilt yanığı 
olur. Bu metalin ısınmasının sonu
cudur. Cilt ve dokularda elektrik 
akımı nedeniyle açığa çıkan ısı 
gerçek elektrik yanığtnı oluşturur. 
Açığa çıkan ısı oldukça yüksektir. 
Bu lezyon akım tipi ve cilt diren
cine göre değişir. 
Yıldmm ar ması 
Sonucu Yaralanmalar 
Yıldırım doğada oluşan toprak 

ile bulutlar arasındaki çok şiddet-

25 

li, güçlü ışık ve elektrik akımıdır. 
Bulutların çoğu pozitif elektdkle, 
daha azı ise negatif elektrikle yük
lüdür. Pozitif ve negati f elektrikle 
yüklü bulutların yaklaşmasında 
gök gi.lrültüsü ve ı ş ık, pozitif 
elektrikle yüklü bulutların toprağa 
yaklaşmalannda ise toprağın ne
gatif elektrikle yüklü olması sebe
biyle aralarında yıldırım , elektrik 
akımt, şiddetli ı şık ve ısı oluşumu 
görü lür. Yüksek voltaj toprağa eri
şemese bile çok şiddetli şok dal
gası oluşur ve hava akımı canlıla
rı şiddetle etkiler. Alcım arasında 
kalan in an ve hayvan ile bitkiler 
elektriğin ısı ve akım etkisinden 
havadaki şok dalga ları o\uşumun
da bi.iyük zarar görtir. Insartları, 
hayvan ları fırlatabilir, yere çarpı
labifü, şiddetle sarsıntıya uğrarlar, 
elbiseleri parçalanır, iç organların
da yırtılma, sinirsel bozukluk, i şit
me ve görme kusurları , kemik kı
nklan o.l uşab.i lir. Ani ölüm görüle
bilir. Ciltte ise genelde fırlatma 
yaraları , ak un teması varsa eğri ve 
zikzak şeklinde yanık çizgileri 
yaprak ve plaklar halinde yanma 
sahaları , ciltte, kıllaı·da, saç ve sa
kalda yanma ve kavrulma lezyon
ları o.luşur. Lezyonlar akımın iler
l edi ği yönde ve ayn ı tarafta 
(omuz, kol ve göğüs, ayak bileği 
gibi) bulunur. 

Olay yerinde otların, ağaç yap
raklarının yandığı ve kavrulduğu 
göri.ilür. Ağaçlarda boydan boya 
sıyrılma oluştuğu ve hatta toprak
ta, taş larda cam laşma görüntüsü 
bulunabilir. 
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KONUT YANGINLARININ 
SOSYO-EKONOMİK NEDENLERİ 

"Yangınların oluşu
mu ve sosyo-ekonomik 

etkenler" isimli, 
A .B .D . 'de yayınlanmış 

bir makalenin içeriği 
konut yangınlarına bi
limsel yaklaşım açısın

dan ilginç noktalar 
içerdiğinden bu yazı
mızda konuyu sizlerle 
paylaşmak istedim. 

merika Birleşik Devlet
erinde her yıl 400.000 
onutun yandığı, 1983-

1990 yıllan arasında yangınlarda 
toplam ölenlerin %74'ünün konut 
yangınlarından dolayı çıktığı , ya
ralıların da % 66'sının yine konut 
yangınl arında meydana geldiği 
ortaya çıkmıştır. Konutlarda yan
gınların hangi nedenlerden çıktığı, 
bunlarda sosyal ve ekonomik ol
gu l arın ne denli etkin o lduğu ince
lenmiştir. 

Esas olarak yangın çıkan ve in
sanların yangınlar sonrası canını 
kaybettiği veya yaralandığı olay
lardaki ayrıntılar belli bölgelerde 
incelenmiş, sonuçlar çıkartılmış: 
konut yangınlarında bazı etkin de
ğişkenlerin bulunduğu oıtaya çık
mıştır. Bunlar: fakirlik, düşük eği
tim, ebeveynlerin eksikliğidir. 

Gelir düzey inin çok düşük ol
duğu bölgelerde çıkan yangın 
mik:tarınm üst düzey gelir bölgele
rine gfüe çok fazla olduğu belir
lenmiş. Gelir düzeyi yükselince, 
konut yangınlarında pek belirgin 
bir düşüş meydana çıkmaktaymış. 
Gelir düzeyinin yangın çıkışına 
nası l etki yaptığına gelince .. 

Amerika Birleşik Devletlerin
de orta ve ortanın üstü gelir düze-

yi olan kişilerin konutlarında oto
matik yangın algılay ıcısı bulun
ması olağandır. Giderek artan sa
yıda konutlara yerleştirilen duman 
algılayıcılarına bağlı olarak, uyku 
ortasında insanları gafil avlayan 
yangınlarındaki ölllm oranı, 1980 
ile 1990 arasında, yüzde yirmibeş 
oranında azalmıştır. Duman algı
layıcısı yerleştiri l miş konutlarda 
hiç ölüm olmadığı sonucunu çı
kartmamak gerekir: ö lümlerin 
yüzde 19,2 si bu tür donanımı 
o lan konutlarda meydana gelmek
tedir. Bir konutla yangın algılay ı 
cıs ı yerleştirilmiş olabilir, lakin 
bunların pilleri zamam gelince de
ğiştirilmezse, varlık ları bir işe ya
ramamaktadır. Duman algılay ıcı 
sı olan konutlarda belki insanlar 
daha dikkatli davrandıklarından, 
ya da yangın baş langıcından he
men haberdar o lup kendileri sörı
dürebildiklerinden ötürü itfaiyeye 
daha az müracaat ediyor olabifü
ler; çünkü ABD' de, J 994 yılında, 
yangın nedeniyle itfaiyenin yardı
ma çağrıldığı konut yangınlarının 
yüzde altmışbeşinden fazlasındaki 
evlerin içinde otomatik algılama 
donanımı yokmuş. Düşük gelirli 
olduğu için zaten zar zor asgari 
gereksinimlerini karşılayan ai le le
rin veya kişilerin yangın ikaz do
nanımına bütçeden ayıracak fazla 
bir paraları o lmayacağı düşünüle
bilir. 
Düşük gelir düzeyi sonunda ba

zı mahallelerin boşaldığı ve ora
larda yangın çıktığı saptanmıştJr. 
Bir mahal lenin evleri boşalmaya 
başladığında yangın riski frekans 
ve şiddet yönünden bakıldığında 
artmaktadır. Evsiz barksızlar, bo
şalmış evleri kış aylarında barınak 
diye kullanmaktadırlar. Terkedi l
ıniş evlere sığınan , alkol veya 
uyuşturucu etkisinde olabilen ba
rınaksızlar, boş evlerde ı sınmak 
için ateş yakınca, hatta dikkatsiz· 

ce sigara içince yangın ç.ı karmak
tadırlar. Bir mahallede sahipsiz 
ev arttıkça, yakın çevrede yaşa
yanlar evlerine daha fazla yatırım 
yapmaktan vazgeçip, usul usul 
uzaklaşmayı tercih etmektedirler. 
Yatırım azalınca ısıtma ve e l.ektrik 
donanımlarında bakım azalır : do
ğal ol.arak yangın tehlikesi de ar
tar. Eskiden kalma elektrik dona
nımı televizyon lan, mikro fırınla
rı taşıyamayıp aşm yüklenmekte
dir. Malsahlpleri mevcut dona
nımlarının yetersizliğinden evin 
içinde iğreti kablolarla elektriği 
taşırken, bir devre veya priz aşın 
yüklenmeden ötürü yangına ne
den olabilmektedir. Elektrikli 
konveksiyon radyatörle r , bakım
ları iyi yapılmazsa; yanlış kullanı
lır, yanıcı, parlayıcı malzemelere 
yakın yerleştiri l irlerse, yeterli ha
valand ırma yoksa, korku ve zarar 
kavram ları pek gelişmemiş ktiçük 
çocukların kontrolsuz yaşadığı 
mekanlarda yer alııfarsa, yangın 
riski artmaktadu. Çevre durumu 
ne olursa olsun, sevgili evini kur
tarmak isteyenlerin de kredi yardı
mı almadan inşaat yapmaları 
mümkün olamamaktadır. Bölge 
fakirleşince, bankalar, kredi kuru
l uşları o bölgedeki yatınmlara sı
cak bakmamaktadır. Kredisizlik 
nedeniyle binalar bakımsızlaş
makta, bakımsızlık çöküntüyü ge
tirmektedir. Çevreden rahatsız 
olan kiş i mahalleyi tcrkedip, daha 
şık mahallelere gitmenin yollannı 
aramaktad ır. Boşalttığı evine doğ
ru dürüst para ödeyen çıkmayınca 
da evini sahipsiz bırakmaktadır. 
Gunther (1981, s.56), Toledo'da 
yaptığı araştırmada, fakirlerin 
yaşadığı bölgelerde her J 00 000 
kişiye 100 veya 120 şüpheli yan
gın düştüğünü, maddi gücün yük
sek olduğu bölgelerde çıkan şüp
heli yangın sayısının 14 defa da
ha az olduğunu ortaya koymakta-



dır. Metruk evlerin korunmasıyla 
dolaylı olarak yangınlann azaltı
labileceği dtişUntilebilir. Ancak, 
bunun her zaman çok fayda sağ
lamadığına da şah it oluyoruz. 
Doç.Dr. Muhittin Soğukoğlu 
(l 996, s.5) 'nun metruk evlerdeki 
yangınları ele alan bir makalesin
de, '' .. Beyoğlu 'nda yıkılma teh
likesi arzeden bu metruk bina
larda bütün engellemelere rağ
men maa lesef barınanla r var. 
Biz boşaltıyoruz, kapı ve pence
releri duva rla örerek, bazı yer 
leri kaynak yaparak mühürlü
yoruz. Fakat duvarları yıkıp, 
kaynağı kırarak, mührü söke
rek içeri g,~riyorlar ve ikamet 
ediyorlar. On öne geçilemiyor .. " 
diye sorunun acı çehresi ortaya 
konmaktadır. Aynca, evinin de
ğerinin göz göre göre azaldığını 
farkeden bazı melun düşünceli ki
şi ler yüksek değerden sigortalat
tı.klan evlerini yakıp, sigorta şir- · 
ketinden para almayı kafaJanna 
koyabiliyorlar .. bu da yangınlara 
neden olabiliyor. Amer.ika Birle
şik Devletlerinde konut yangınla
rının yüzde onbcşinin kasıtlı çıka
rıldığı söylenmektedir. 

Dikkat edilirse, örf ve adetleri
mizden dolayı , ülkemjzde başka
larına ev yakarak. zarar vem1e ol
gusuna neredeyse hiç rastlanma
maktadır. Belki kan davası dola
yısıyla çarşının ortasında can alı
nabilmektedir, ama aynı kişiye 
evini yakarak zarar verme çok en
der görülür. 

Tek başına çocuğuna bakmak 
durumunda kalan kadınların bu
hınduğu evlerde, her iki ebevey
nin de bulunduğu evlere göre daha 
fazla yangın çıktığı belirlenmiştir. 
Bunun nedenleri : tek kiş inin geli
rinin iki kişiye göre daha di.işük 
olmasından dolayt, yukarda bah
sedilen düşük gelirli aile yangın
larına neden olunması, annelerin 
i ş dolayısıyla ister istemez çocuk
larını belirli bir süre yanlız bırak
malan ve bu sırada yangm çıkma
sı olabilir; çocuk bakıcılarının an
neler eve söz verilen saatte dön-

memesinden dolayı çocuğu evde 
tek başına bırakıp gitmeleri de 
muhtemel yangın nedenleri ara
sında gösterilmektedir. A.B.D.'de 
1989 ile 1993 yıllar! arasında yan
gınlardaki çocuk ölümlerinin yliz
de 37'sinin çocuklar oynarken or
taya çıktığı bel irlenmiştir. 

Toledo'da yapılan araştırmada, 
düşük gelir düzeyi olan mahalle
lerde oynayan çocukJann çıkar
dıkları yangın miktarının varlıklı 
bölgelerde çocuklar tarafından çı
kan yangınlara nazaran 14,2 kere 
daha fazla olduğu ortaya çıkmış
tır. Bunu, maddi olanaksızl ık se
bebiyle gi.indüzleri ebeveynler ev
de olmadığında, çocuklarına ba
kacak kişilere verecek paraları ol
madığından, evlatlarını evde tek 
baş larına bırakmaları olarak da 
açıklamak mtimkllndür. 

Çok kalabalık konutlarda da 
yangınların diğerlerine göre daha 
fazla çıktığı ileri sifrü lmektedir. 
Çok kal abalık konuttan kastettik
leri, oda başına bir kişiden fazla 
kjşinin yaşadığı evlerdir. Çok ka
labalık konutlara düşük gelirli 
mahallelerde rastlanmaktadır. 

Dik.katsiz sigara içmek, 
A.B.D.'de çıkan konut yangınları
nın % 7'sinin (1990 yılında) nede
ni olsa da, ölümle sonuçlanan ko
nut yangınlarının % 26'sı ve yara
larunayla biten konut yangınları
nın % 15'i sigara yüzündendir. 
Düşük gelir gruplarında refah se
viyesi yüksek topluluklara naza
ran daha fazla sigara içildiği göz
lemlendiğinden, sigara n.edeniy.le 
çıkan yangınlar da ''gefü seviyesj
nc" bağlı olarak ele alınmıştır. 

1990 yılında A.B.D.'de, yetmiş 
yaşındaki insanlar nüfusun sade
ce yüzde sekizini teşldl ederken, 
konu t yang.ınlannda ölenlerin. 
yüzde 18'inin 70 yaşın üzerinde 
olması dikkat çekicidir. Bunun 
nedenleri, özellikle yemek pişirir
ken, fiziki ve zihinsel yetenekleri 
azalmış ise daha fazla yangın çı
karma riski taşınıaları ; yine aynı 
fiziki ve zihinsel yetenek azalma~ 
sından dolayı yangın halinde ge-

rekli ve yeterli hızla, tepkiyle gi.i
venli bölgelere ulaşamamalarıdır. 
Araştırmaların sonunda, yemek 

pişirme sırasında çık.an yangınlar, 
kas ıtlı olarak çıkma ihtimali çok 
yüksek olanlar, çocukların oyunu 
ve dikkatsiz sigara içme nedeniyle 
çıkan yangınların , toplam yangın
ların ytizde ellisini oluşturduğu 
meydana çıkmaktadır. Yani insan
ların davranışlarından dolayı çı
kan yangınlar toplam yangınların 
önemli bir bölümüdür. 

Birçok değerli araştırmanın so
nucuna. dayanarak hazıdanan ma
kalede, düşük gelirli kişilerin ya
şadığı konutlarda duman algılayı
cısı olmaması bir eğitim geriliği, 
bili.nç eksikl iği, fakirlik g.~stergesi 
olarak ele alınmaktadır. Ulkemiz
de böyle bir sosyolojik inceleme 
yapıldığında gelir düzeyi ile yan
gın ikaz donanımı arasında bağ
lantı kurulabilir mi, bilemiyo
ruz ... 

Arada sırada gazetelerde, evde 
yalnız kalan çocukların çıkardığı 
yangın o.tay larına tanık oluruz. 
Yaşlı l arı n konut yangın l arından 
ne denli etkilendikJeri, ülke çapın
da yılda bu tür kaç olay olduğu +s
tatistiklcrde yer almamaktadır Ül
kemizdeki sosyal ve ekonomik 
koşulları n konut yangınlarını nasıl 
etki lediğinin incelenmesi bizlere 
ilginç sonuçlar sunacaktır. 
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E
ylül 1998 tarihinde İsviç
re'nin Cenevre kentinde 
toplanan UN İnsan Yerle-

şimleri Komi.tesi toplantısında 
DUnya Yangın lstatistikleri Merke
zi'nce dünya çapında yangın istatis
tikleri ile ilgili bir çalışına tebliğ 
edilmiştir. 

Bu çalışma genel olarak dünya
da yangın sonucu oluşan maddi ha
sarlar ile binalardaki yangın güven
lik önle mleri harcamalarının bir 
mukayesesi niteliğindedir. Aynca 
yangın sigoıtasına harcanan bedel
lerde ele alınmıştır. 

Ne kadar gelişmiş olurlarsa ol
sunlar yangın olayı her batı ülke
sinde epey can yaktığı için oldukça 
ciddi bir biçimde algılanmakta ve 
üzerinde kafa yornJmaktadır. Özel
likle yangın mefhumunun sigorta 
bacağ ı ülkeleri çok ilgilendfrmekte
d ir. Sigortacılık terminolojisinde 
yangın hasarları denince iki ayn za
rar anlaşılmaktadır. Yangmın etrafa 
verdiği fiziki zru·ann maddi bedeli -
ki bu zarara biz "direkt yangın ha
sarı" diyoruz- ve bu fiziki zarardan 

. dolayı, oluşan iş kaybı, kar kaybı, 
piyasa, prestij kaybı vs. gibi dolay-
1 ı zararlar. Alıntı yaptığımız çalış
ma da sigorta sektörüne hizmet et
tiği için yangın hasarları "direkt" 
olarak verilmiştir. İşin dolaylı yö
nüne girilmemiştir. 

Tablo 1 çeşitli ülkelerdeki yan
gın sonucu oluşan maddi yani "di
rekt" hasarların yıllru·a göre dağıh
mıru göstermektedir: 

Bu tabloya göre yangından canı 
yanmayan batı ülkesi yoktur. Kendi 
para birimlerinde tılkenin toplam 
geliri (ekonomistler buna Gayrı Sa
fi Milli Hasıla diyorlar) ile muka
yese edildiğinde bu zararların genel 
ekonomik bilançoda bir kalem 
oluşturacak düzeyde o lduklarını 

gönnekteyiz. 
Bu tablo ilginç sonuçlar içer

mektedir. Batı ülkelerinin kendi pa
ra birimleri üzerinde genel olarak 
yangın hasarlarının maddi bedelin
de yıllara göre bir değişiklik göster
memektedir. Ancak bu maddi ha
sarların ülkelerin toplam Gayri Safı 
Milli Hası la (GSMH) !arına oranla
rı incelendiğinde ülkeler bazında 
bir değişim gözlenmektedir. İlginç 
olan husus yaııgın ha arlarının 
GSMH'ya oranının en dUşilk sevi
yede olduğu ülkeler arasında geliş
mekte olan ülkelerin Ust sıraları iş
gal etmesidir. Ayrıca gelişmişlik ve 
refah düzeyi en üst seviyede olan 
ülkelerinse alt sıralarda olması dik
kat çekicidir. Bu durumun ~öyle bir 
açıklaması olabilir: yangının vere
ceği hasar modern ve teknolojik te
sis ve binalarda daha fazla olmakta, 
öte yandan gelişmişltk düzeyi orta 
olan ülkelerdeki tesis ve binalarda 
daha az olmaktadır. 

Batı ülkeleri yangından zarar gö
recek lerini bildikleri iç in muhak
kak yangın sigortas ı yaptırmakta

Tablo J. Direk Yangın Hasarlarının Maliyeti (Milyon, ltalya ve Japonya için Milyar) 
dırlar. Sigorta mefhu
mu bir fon oluşturup 
bu fondan zarar gö
renlere tazminat öde
mek fel sefesine da
yandığı için zengin 
fakir herkesi aynı 
oranda ilgilendirmek
tedir. Ekonominiz ne 
kadar gtiçlti olursa ol
sun maddi zararların 
tazmini ekonomik ol
duğu kada1· sosyal açı
dan da önemlidir. 
Yangın s igortası öyle 
ülkemizde olduğu gi
bi ucuz değildir. Olu
şan fona katılım pay1 
diye de adlandırı labi
lecek sigorta primler.i 
bütçeyi sarsacak 
oranlara ulaşabilmek
tedir. 

Ülke Para Birimi 

Çek Cum. Cz.Kr 
Japonya Yen 
Macaristan Ft 
İspanya Pta 
Polonya zr 
Slovenya SIT 
A.B.D. Usd 
İngiltere SterJin 
Avustralya Av.Doları 
Fin landiya Fmk 
Avusturya Sch 
Yeni Zelanda NZ$ 
Almanya DM 
Hollanda Dfl 
Kanada Can $ 
Danimarka Dkr 
Fransa FF 
!sveç Skr 
Isviçre SwF 
~orveç Nkr 
Italya Lit 
Belçika BF 

Direkt Hasarlar 
1993 1994 

1,100 
390 480 

220 260 
2,300 

9,000 8,600 
900 L,000 
610 
850 770 

3,500 3,800 
135 

5,900 6,150 
J,450 1,150 
1,650 1,600 
1,950 2,050 
17,000 17,500 
3,500 3,650 

1,950 1,950 
4,700 5,000 

1995 

1,000 
500 

400 
1,900 
9,400 
1,000 

4,100 
145 

5,950 
J,050 
1,525 
2,450 
16,100 
3,500 

2,300 
4,900 

Ortalama 

GSMH'ya 
oranı (%) 

0,09 
0,10 
0,12 
0,12 
o. 13 
0,13 
0,13 
0,14 
0,16 
0,16 
0, 17 
0,17 
0,18 
0,20 
0,21 
0,23 
0,23 
0,23 
0,23 
0,24 
0,29 
0,40 
0,18 

Sözkonusu ülkeler
de yangın sigortasına 
ödenen primler ince
lendiğinde Tablo 2 or
taya çıkmıştır. 

Bu tabloda görül
düğü gibi yangm si
gortasına ödenen 



primlerin GSMH'ya oranı oldukça 
düşük kalmaktadır. Burada dikkati 
çeken husus gelişmişlik dliıeyi üst 
seviyede olan Ulkeler yangın sigor
tasına epeyce prim ödemekte olma
l arıdır. Yangın hasarlarının maddi 

Tablo 2. Yangın Sigortasına 
ödenen primler (1994) 
(GSMH'ya oranı(%)) 

Ülke % 

Çek Cumh. 0,01 
Macaristan 0,01 
Hollanda 0,04 
İspanya 0,05 
Kanada 0,06 
F in landiya 0,06 
İtalya 0,06 
Isveç 0,07 
Danimarka 0,08 
{\.lmanya 0,09 
Ingiltere 0,09 
A.B.D. 0,09 
Fransa 0,10 
Norveç 0,10 
Japonya 0,11 
Avusturya 0,14 
Yeni Zclanda 0,19 
Belçika 0,28 
Ortalama 0,09 

bedelinin yUksek olduğu ülkelerin 
yangın sigortasına gereken önemi 
verip, hakkı olan primleri ödemele
ri çok normaldir. Bu hususda geliş
mişlik düzeyini gösteren önemli bil' 
noktadır. 

Şimdi de sözkonusu iilkelerin te
sis ve binalardaki yangın güvenlik 
önlemlerine harcadıkları parayı in
celeyelim. Yangın güvenliği bfr bi
na veya tesisin varlığını sürdürebil
mesi. için hayati öneme haiz bfr hu
sustur. Yangına kaı·şı önceden algı
lama, müdahale, tahliye ve söndür
me g ibi birtakım önlemler paketi 
mevcuttur. Bu önlemler sayesinde 
yangının "direkt" zararı minimize 
edilebilmektedir. Bu önlemler na
sılsa yangın sigortası yaptırıyorum 
zihniyeti He gözardı edilemez. 

Tablo 3 batı ülkelerinin binala
rındaki yang111 güvenlik önlemleri 
için harcadıkları parayı o ülkenin 
para birimi üzerinden yıllara göre 

Tablo 3. Binalardaki Yangın Güvenlik Onlemleri Maliyetleri 

Para Maliyetler (miJyon, İtaJya ve Japonya için milyar) 
Ülke Birimi 1993 

Kanada $Can. 2,400 
Fransa FF 12,300 
İtalya Lit 5,900 
Japonya Yen 1,130 
Hollanda Dfl 1,830 
Yeni Zelanda NZ$ l l o 
Norveç Nkr 2,700 
Slovenya SIT 1,550 
İsveç Skr 1,850 
İngiltere Sterlin 975 
A.B.D $Us 18,500 

değişimini göstermektedir. 
Tablo 3 incelendiğinde 1993-

1995 yıllan arasında yangın gUven-
1 ik önlemlerine harcanan paralarda 
pek bir değ işim olmadığı gözlene
bilir. Ancak bu bedellerin 
GSMH'ya oran ı aJrndığında Tablo 
4. ortaya çıkmaktadu. 

Bu tablonun gösterdiği hususlar
dan biri y ine gelişmişlik düzeyi 
fazla olan ülkelerin daha önceki 
tablolarda da inceled iğimiz gibi 
yangın hasarlarından epey canı ya
nan ülkelerin hem yangın sigoıtası
na hem de yangın güvenlik önlem
lerine harcadıkl arı paralar ülke eko
nomilerinde l ayık olduğu seviyede 
yer tutmaktadır. Ayrıca yangm ha
sarlarının fazla olduğu ülkeler yan
gın gtivenJik ön lemlerine ehemmiyet 
verınekte aynı zamanda yangın si
goJ1:asını da ihmal etmemektedirler. 

Ülkemizin böyle bir istatistikte 
yer almaması i.lzUcUdUr, ancak böy
le bir incelemenin i.ilkemiz9e de ya
pıldığı zannedilmektedir. Ulkemiz
de istatistiki yönde çalışmalar son 
ytllarda ivme kazandığından bu bil
gilerin basında ve kaynaklarda yer 
alması gerekir. Yangından diğer 
batı ü.lkeleri kadar zarar görmekte 
olan ülkemizde bu sayede bazı 
çal ışmalar başlatı l abilecektir. Yan
gından gördüğümüz zarara kaı·şılık 
sigortalanma oqınımızı bi lmek yan
gın güvenlik önlemlerimize 
gereken önemi verebilmemiz 
açış,ından oldukça faydalı olacaktır. 

ü lkemizde görülen bir zarara 
karş ılık davranış şekli çoğunlukla 
kadercilikten öteye geçememek
tedir. Bu hususun bilgis iz lik ten 

1994 1995 

2,000 2,900 
11,200 11,600 
5,700 5,900 
1,100 l ,025 
1,830 l,890 
140 

3,000 3,200 
2,000 2,350 
1,875 2,000 
1,075 1,175 

20,300 21 ,900 

kaynaklanmas ı doğal.dır. Bilgilen
me en azından mevcut durumu
muzu görmemiz aç1sından gerek
lidü. BilgHenme düzeyimizi nıtınr
sak kaderci yaklaştmımızı bir neb
ze de olsa bertaraf edip, yangın gibi 
ülke ekonomisine önemli zararlar 
verebilen bil' hususta bilinçli ve 
akılcı çözlimler üretebiliriz. Bu 
sayede belki bu tür istatistiklerde 
yer alabilecek düzeye eriş ip 
üzerimizdeki şu "gelişmekte olan" 
sıfattndan sıyrılabilir.iz. 

Tablo 4. Binalardaki yangın 
güvenlik önlemleri maliyetleri 
(GSMH' na ortalama oranı(%)) 

Para 
Ülke Birimi % 

Slovenya SIT 0,11 
İsveç Skr O, L2 
Yeni Zelanda NZ$ 0,14 
Fransa FF 0,16 
İngiltere Sterlin 0,16 
Belçika BF 0,21 
!aponya Yen 0,23 
l sviçre SwF 0,29 
AB.O. $Us 0,29 
Hollanda Dfl 0,30 
Kanada $Can 0,33 
~orveç Nkr 0,34 
Italya Lit 0,35 
Macal'istan Ft 0,42 

Kaynak 

f!irleşmiş Milletler Dünyü Yangın 
istatistikleri Merkezinin 14 Eylül 
1998 Tarihli Bülteni 



KURTARMA 
OPERASYONLARINDA 
BOTLAR ·VE ARAZI 
ARAÇLA8.I 

S
on 15 yıl zarfında su te
melli ilk yardım teknesi
hovercraft (WERC) dizay-

nında, konstrüksiyon tekniklerin
de ve operasyon kapasitelerinde 
b~yük değişiklikler meydana gel
dı. Aynı zamanda su yoluyla özel 
operasyonları kabul eden teşkilat
lar uzun sahil faaliyetlerinde far
kedili_r bir düşüş le karş1laştılar. 
Bundan dolayı kıyı denizciliği ve 
gemicilik becerilerine bağlı olarak 
bir kayıp sözkonusu oldu. 

Bunun anlamı, uzman yüzen 
operasyon sorumluluğu ol.an teş
kiJatlann WERC'lerini seçerken 
oldukça dikkatli olmaları ve daha 
sonra mürettebat için kapsamlı 

eğitim programlarına 
sahip olınalan, yeni 
jenerasyon WERC 
personelini destekle
meleri gerektiğidir. 

Herhangi bir 
WERC geliştirilme
den ve temin edilme
den önce operasyonel 
şartların tam olarak 
tanımlanması olduk
ça önemlidir. Şimdi
lerde bir kural haline 
dönüşen 35 deniz mi
lini aşan tavan hız 
şarunın dikte ettiğ i 
kuru tekne şekli, tek
nenin genel perfor
mans özelliklerinde 

Eşsiz ZODIAC 
INTERNATI
ONAL HS60JO 
yangm botu 
5.70m u.zunlu
ğıuula olup kıç 
kısmında 
210hp (beygir 
gii.cii.nde) sabit 

Geçe11lerde Delta Power Services Kent /tfaiyesi'ne kom
bine SAR, ilk yardım ve kurtarmafaaliyetleritıde kulla
nılmak üzere iki yeni, 8 metre uzunluğwıda RIB teslim 
etti. Çift Honda motorlu, 90 hp ve azami 35 deniz mili 
hız yapan 4 silindirli takma motor özelliklerine sahiptir. 
4KW Stephill jeneratörii yangınlarda kullanılmak üze
re szı içitıe daldırılabilir iki adet 500-lpm Grindex pom
palarına llOv AC elektrik giicii sağlar. ilk yardım ekip
mam? bir Jtısotıs Beşiği ve oksijen tiipii tektıede bulu
nanlardan sadece bir kaçıdır. Grup 110:136 

bir Volvo motora sahiptir. 3 kişiyi taşıyabilecek 
konsol korıfigiirasyonu, pruva monteli Akrotı 
monitoruyla techiz edilmiştir. Bu monitor 80 
psi basıncıyla dakikada 600 galon su atma ka
pasitesine sahiptir. Su 1.5" düz borda tıozu
lılndan 250 ft yüksekliğe erişir. Bu RIB, pat
rol, SAR, acil müdahale ve yangınla mücade
le kaynaklarıyla çok maksatlı bir potansiyel 
arz eder. (Grup ııo: 135) 

farkcdilir 
bir değişik
lik meyda
na getirme 

ve büyük çapta yük yüklemeyi 
destekleme kapasitesi daha az ol
ma eğilimindedir. 

Kuru tekne biçimleri son 1 O 

Gri/fon H overc
raft Ltd şirketi ya
kuılarda Dzmdee 
Havaalaımıuı sa
hibi ve operatörü 
olan Duıulee Be
le diyesine arama 
ve kıırtarma 
amaçlı bir Griffo1ı 
375TD ve Litvanya'nm Klaipeda Eyaleti Lima11 
idaresine de bir Gri/fon 2000TDX Mk ll sattı. 
Griffon 375TD Tay nehri bitişiği üzerinde Dun
dee Havaalamrıdaki uçak kazalarında kurtarma 
hizmeti verecektir. Griffon 2000TDX Mk fi ise 
dü1ıyada yeni IMO Yüksek Hız Craft Kodımu 
karşılayan tek teknedir. (Grup no:138) 



Sağlam, güvenli ve yüksek manevra kabi
liyetine salıip olan bir bot olan RIVERC
RAFT süratli, yıl boyu kurtarma faaliyeti
ni sürdürebilen iizellikle buz üzerinde ve 
sığ alanlarda lıız yapabilecek şekilde dü
zenlenmiştir. "Fly-off-trailer" suya inmesi 
ve 30 mplı lıız yapması sliratle yayılma ve 
müdalıale an/amma gelir. Süper dengeli 
ve batmaz teknesi sıl içinde kalan kişileri 
hızlı ve güvenli bir şekilde bulup çıkarma 
imkanı sağlar. 700 lbs ağırlığıyla daha az 
sıı çeker, daha erken suyun iizeritıde uçar 
gibi gider, küçük nesneleri sıkıştınr, suya 
indirme alam olmadığmda kolaylıkla suya 
çekilip taşırıabilir. (Grup tıo. 137) 

1995 yılında ABD, 
Miclıigan temelli 
HOVERTECHNICS 
şirketi Lofldra H eat
row Havaalam Y01ı
guı ve Kurtarma Ser-

• visine bir adet 16-foot 
HOVERGUARD 800 
teslim etti. 160 hp 
motorla tecJıiz edilen 

bu lıovercraft 5 saatlik bir operasyonda kullamlmak iizere 
150 it. yakıta ilaveten 385 kg yük taşımaktadır. Havaala1mı
da vuku bulan kazalarda kurtarma lıizmeti yürütmekte olup 
Avrupa'tlaki distribütörü Crayford Special Equipmetıt 
Ltd.dir (Grup no. 140). Hovertechnichs Grnp no. 141. 

masının kullanımı veya 
en dipte 'pad' şeklinde 
adlandırılan küçük bir 

cıyla bu bileşik parçaları özel di
zayna sokacaktu (değiştirecektir). 

yıllar zarfında geleneksel düz ka
reli borda veya yuva:rlaklaştınlınış 
karina formatından multi-kuru 
teknelerin içine işleyen kompleks 
dalgalara doğru sürekli gelişmek
tedir. ~u anda WERC dizaynları
nın çogu v~tabanl.ı kuru tekne bi
çimine dayanmaktadır. 

yüzeyin birleştirilmesiyle tama
men deği~tirilebilir. 

Kıçtaki karina alanı iizerindeki 
'pad'ler botun bazı durumlarda 
avantajlL olan muayyen 'sörf tah
tas ı 'na benzer karekteristiklere 
izin verir. Bu 'pad'lerin ilavesi yi
ne de dalgalı deniz şaıtlarında tek
neye daha serl bir biniş sağlama 
eğilimindedir. Herbir WERC tasa
rımcısı istenen ayrıntılı operasyon 
performansım karşılamada maksi
mum potansiyel sağlamak ama-

Bir dereceye kadar ilave edilen 
dış tekneyle birlikte merkezi V 
teknesinin başına bağlı olan Uçlü 
ve katedral Lekne biçimi.eri genel
likle pruvaya çok yakın laşır. Bu 
tekne formatı özellikle dinlenme
de denge sağlaı·; fakat çırpıntılı 
sularda kayda değer şekilde daha 
zor binişle karş ı karşıya kalınır. Genel olarak V-Labanlı kuru 

tekne biçimi yumuşak bir binişle 
jyi bir sürat sağlar. Binişin yumu
şakhğı , süratin aıtma veya azalma 
potansiyeli 'V' açıs t, karina hattı
nın yarıçapı , bir sıra borda kapla-

Tünel tabanlı tekne biçimi tica
ri aınaçlar ve çoğunlukla yarış 
çevrel~rinde nispeten yeni bir şe
kildir. iç köşelerinin (taban ve tti
nel arasında) oldukça sert olınası 

SLINGSBY AVIAIION LTD şirketi Rus
ya s·ınınnda. konuşlandırılan Finlatıdiya 
Sınır Mulıafızları KOTKA 'ya teslim edil
mek üzere 3 adet Sliııgsby SAH 2200 
CWC Mk Il amfibik hovercraft ihalesilıi 
kazandı. Komposit maddelerden imal edil
mesi korozyon direnci ve bakım şartları
nm lıafif olması gibi önemli avantajlar 
sağlar. Her bir lıovercraft bir Cummins 
6CTA-8-3-Ml turbo şarjlı sıı soğutmalı 

"::z"".Ji:L~-°'1 motora ve 1,5 nı. çapmda kontrollü bir 
• e.ervaneye sahiptir. Açık detıiz ve buz üze

rindeki hızı 30-40 deniz milidir. Azami bllz 
lıız.ı ise 50 detıiz milidir. iç kısmı ise -35 
°C'de bile elektrikle ısıtılmaktadır. 



SUPERCAT Ltd.nin Mk3 6X6'sı en
gebeli alan ve orman yarıgmlarında; 
yoğun bitkilerle kaplı alatılar, sarp 
kayalı tepeler, çamur, kum veya bataklık 
gibi ııerdeyse tüm arazi şart!amıda 
süratli erişim sağlar. 1 000 Lt.lık tarık, 
çift-sisleme tabancasma salıiptir. Gmp 
no.142 

SCOT TRACK LTD11ıin 'HILLCAT' 
ATV'si 8-tekerlekli işletme meka1ıiz
masıyla, ya 6 kişi veya 2 ki~·i ve 350 kg. 

ı--a·---==~ .. ~iik taşır. Sözkonusu flnnamn yangıtıla 
t~~~~ mücadele sistemlerini taşımak için diza

yn edilen dayanıklı ve çok yönlü diğer iki 
ayrı modeli daha vardır. Bunlardan 
Glenalmoml modeli yiiksek basınçlı yan
gın sisleme el lansma sahip olu]J 6 kişi 
veya 2 kişi ve 500 kg. yiik taşır. Grup no. 
143. 

JCB ve West Yorkshire itfaiyesi tarafmdan geliş
tirilen JCB Robot J 65 'Fire master' skid steer yük
leyici bazı tehlikeleri ya11gmın dışında tutabilmek 
için 100 m. mesafeden umktan kunıandayw çall§tınw
büir. Bu resimde sözkoııusu araç bir kimyasal varili 
alevli bir paletten uzaklaştırmaktadır. Grup 110. 147. 

hasebiyle bu tip tekneler 
eski tip teknelerden farklı
dırlar. Bu inanılmaz dere
cede, had safhada sürat ve 
çok yumuşak bir biniş sağ
lar. Bu tip bazı tekneler 
problemleri düşük hızlarda 
idare etme yeteneğine sa
hiptir. 

WERC propulsiyon (iti
ci güç) sistemleri için sık
lıkla kullanılan pervane tip
leri ytizey nüfuzlu veya 
yilksek havalandırıcı sevi
ye üniteleridir. Bunlar 
planlanan hızlarda çok iyi 
kapsamlı bir performans 
sunar. Fakat yer değiştirme 
hızlarında daha az kapasite 

ve kontrol sağlar. 
WERC tasarım

cısı , her zaman 
mümkün olan en 
iyi uzlaşmayı yaka
layabilmek için 
tekneyi destekle
meye çalışacak:tu. 



• .. 

AVCILAlt BOLGE GRUP . . '-' . 
AMIRLIGI 

14.02.1 998 tarihine 
kadar Kocasinan Gru
buna bağlı olarak Avcı
lar Merkez Mahallesi 
Cami sokak bila sayılı 
Avcılar Müfrezesi ola
rak hizmet vermekte 
iken 15.02.1998 tari
hinden itibaren Avcılar 
Bölge Grubu Amirliği
ne dönüştürülmüştür. 

Avcılar Üniversite 
Mahallesi Selvi sokak 

bila sayılı yerde inşa edilen yeni binanrn hiz
mete girmesi ile 66 personel 7 araç 8 moto
pomp ve çeşitli yardımc1 malzemeler ile hiz
met vermektedir. 

Grubumuzun mıntıkası bir tarafı deniz, bir 

tarafı Küçükçekınece gölü, diğer tarafı Hara
midere Kavşağı Trakya bölgesinde bitiş nokta
sı olup, Grubumuz Avcılar ve Esenyurt Bölge
lerinde 12 Mahalleye hizmet vermektedir. Ay
nca mınt1kamız dışında olan Kavaklı, Gürpı
nar, Büyükçekmece, Kırnç, Hadıınköy ve Ça
talca İtfaiye Kuruluşlarına da yardıma gidil
mektedir. 

Avcılar Bölge Grubu Amirliğimiz mıntıkası 
içerisinde bulunan ve yangın riski yüksek Pet
rol Ofisi ve Likit Petrol Gazlan dolum tesisle
ri ile Sanayi Kuruluşları bulunmaktadır. 

Grubumuz mıntıkası sınırları içedsinde 
15.02.1998 tarihinden 01.12.1998 tadhine 
kadar 706 adet İtfai olay meydana gelmj ş ve 
Avcılar Bölge Grup Amirliği olarak sorum
luluk alanımızda halkımıza 24 saat kesintisiz 
hizmet vermektedir. 



. . . . . . 
TARiH, KULTUR, SANAT ŞEHRi . . . 

KONYA'NIN iTFAiYE TEŞKiLATI 

Konya İtfai e Müdürü Orhan TOKSÖZ 

İtfaiye Müdür Yrd. Mehmet ÇİNKO 

İtfaiye Grup Amir Tahir ERDOGANi 

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdür
lüğü Aydınlık (Merkez), Meram ve Karatay İt
faiye Grubu olmak üzere 3 ayn yerde, 3 vardi
ye olarak 152 personel, 21 araç, 18 Lombardini 
motopomp, 4 adet Benzinli motopomp, ve 25 
adet Elektrikli Dalgıç motopomp ile günün 24 
saati görev yapmaktadır. 

Günlük, aylık ve yıllık eğitim programlar da
hilinde personelin Meslek içi eğitimleri yaptırı
larak bilgi ve becerileri arunlmakta, Voleybol 
ve Masa tenisi gibi sportif faaliyetlerde buluna
rak da personelin çevik ve zinde kalması sağ
lanmaktadır. 

İtfaiye Zabıta Amirliği tarafından işyeri ve bi
nalara yangın önlem ve tedbirlerinin aldırtılma
sı hususunda sürekli denetimler yapılmaktadır. 

Okullarda, kamu işyerlerinde ve sivil halka 
yangın konusunda bilgiler verilerek tatbikatlar 
yapılmaktadır. 

Riski çok yüksek meslek sımflan içinde yer -
alan İtfaiyeler için_ tatbikat çok önemlidir ..• 



ODA YALITIMLI ORTAK TABİİ 
ÇEKİŞLİ BACALAR 

Se-Kanallar: Se-kanallar, çok katlı binalarda oda 
yalıtımlı birçok cihaza servis yapmak üzere tasarım
lanmıştır. Se-kanal binanın içinden düşey olarak yük
selen, çat ı seviyesi üstünde deşarj yapan, yanma ha
vasını döşeme altında yapılan yatay kanal/kanallar
dan alan, cihazların bu düşey kanala, her katta bağ
landığı, baca sistemidir (Şekil 1). Kanal sistemi alt ve 
üst ucundan atmosfere açıktır. 

Düşey kanal, hazır beton bölümlerden veya uy
gun, yanmaz, s ıcaklığa dayanıklı, yeterli kalmlık ve 
sağlamlıkta ahşap malzemelerden yaptlabilir. Hazır 
bölümler 500 mm uzunluğundadırlar. Kat yüksekli
ğinde olanları da vardır. Bunların ağırlıktan kat döşe
melerine yayılır. Bu tiniteler standard ölçUlerde bulu
nurlar. Benzer konstrüksiyon, tabanda bulunan yatay 
hava giriş kanalları için de yapılabi li r. Yatay kanallar 
binanın yapımı aşamasında da uygun biçimde yapıla
bilirler. Düşey bölümün altındaki, yatay hava giriş 

Yanma ürünleri 
çıkış ağzı bacaya 
25 mm girecek 

'· 

Şekil 1. Ortak baca, hava girişi zemin altından 

kanalı zemin kat döşemesi altında yapılabi l ir. Zemin 
katta dükkanlar, depolar vb. hacimler bulunduğunda, 
yanına havası girişi , yanmaz bir malzeme ile kapla
nan metal kanalla all kat tavan seviyesinden de alına
bilir. 

Alttaki hava giriş kanalı, binanın bir tarafından di
ğer tarafına uzanabilir veya alternatif olarak, tek bir 
kolla, serbestçe havalandırılan bir giriş holü gibi nötr 
basınç bölgesinden alınabilir. Sütunla desteklenen bi
nalar veya iyi havalandırı lan bir alt katta yatay kanal
lar gerekli olmayabilir. 

Oda yalıtımlı cihazlar, daha önce açılan deliklere 
veya mahalde, binanın yapı l ışı sırasında açılan delik
lere Se-kanala bağlanırlar. Bütün bağlantı lann yalıiJ
mı yeterli düzeyde olmalıdır. Düşey kanalın tabanın
daki hava hareketlerinin, kanala bağlanan alt katlar
daki cihazları etkileyebileceği dikkate alınmalıdır. 

Se-kanal sistemi dtişi.inüldüğünde, gaz şirkeci
ne/kurumuna danı~ılmalıdır. 

Yanma üı'ünleri , 
çıkış ağzı, r.:' ~===~=U 

bacaya 25 mm 
girecek 

Cihaza 
hava girişi 

. "/". ,' / ;· 

·/<· /'//.·/· //, ,,./·/ .. /ı 
Şekil 2. Ortak baca, hava girişi çatıdan . 



Çizelge. Katlarda sürekli yanan cihazlar için Se-kanal boyutları 

Sürekli Kat sayıs .ı 
yanan 
cihazın 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 
ısıl gücü Se-kanal kesit alam 

kW m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 nı2 m2 m2 
3 0.025 0.030 0.039 0.046 0.052 0.058 0.062 0.067 0.072 0.076 0.085 0.091 
5 0.031 0.037 0.048 0.057 0.064 0.072 0.078 0.084 0.089 0.095 0.107 0.120 
10 0.042 0.051 0.066 0.078 0.088 0.100 0.111 0.1 22 0.132 0.141 0.168 0.189 
15 0.051 0.062 0.081 0.097 O.ll3 0.128 0.142 0.156 0.1 78 0.193 0.219 0.246 
20 0.059 0.072 0.094 0.116 0.137 0.154 0.180 0.199 0.217 0.233 0.266 0.298 
25 0.065 0.081 0.110 0.136 0.158 0.189 0.211 0.233 0.253 0.273 0.311 0.347 
30 0.073 0.090 0.125 0.153 0.189 0.216 0.242 0.266 0.288 0.311 0.353 0.393 

Not: Kesikli yanan cihazlar için, kesit alanı interpolasyon ile bulunabiliı: 

U-Kanallar: U-kanallar Se-kanallara benzer olup, 
yanma havasının binanın tabanından alınmasının uy
gun olmadığı durumlarda kullanılabilir. Yanma hava
sı binanın tepesinden dtişey bir kanalla aşağıya ci
hazların bağlandığ ı düşey kanala bitişik olarak geti
rilerek tabanda cihazlaı:m bağlandığı kanala bağlanır 
(Şekil 2). 

U-kanal sistemi düşünüldüğünde gaz taahhütçüsü
ne danışılmalıdır. 

Kanal Güzergahı: Se ve U-kanallar sistemin tasa
rımının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Yoğuşma: Se-kanal ve U-kanallarda yoğuşma pek 

mümkün o.l madığından, bu konuda önlem al ınması 
ger~kmez. 

Ölçü: BeliJli cihaz kombinasyonları için gerekli 
olan Se-kanal boyutları çizelgede verilmiştir. Çizel
gedeki değerler U-kanalların boyutlandırılmasında 
da kullanılabilir. 

Se-kanal ve U-kanalların çoğu, doğal gazla tanış
madan önce ve cihazın üst giri.şindeki maksimum ka
nal C0 2 konsantrasyonunun %2 o lacağı hesabıyla 
yapılmışlardı. Mevcut şartlarda kanal boyutları %1,5 
C02 konsantrasyonu üzerinde oturtulmuştur. 

Çıkış ucunun tasarımı ve yeri: Se-kanal ve U-ka
nalJarda kullanılan çıkış uçlarının tasarımı standardi
ze edilmiştir. Seçilen çıkış ucunun tipi gaz taahhtitçti
sü tarafından kabul edilebilir o l malıdır. 

Çıkış ucu açıklığmın tabanı, çatı üzerinde, 250 
mm'dcn az olmamalıdır. Çatıdaki bitld odaları, depo
lama tankları, dış duvarlar, parapetler vb. yapıların 
olduğu durumlarda, çıkış uçları bu yapılardan 1,5 
m 'den az mesafede konuşlandırılmamalıdır. Bunun 
mümkün olmaması halinde, ç ıkış ucu bu yapı lann 
üstüne kadar yükseltilmelidir. 

Cihazın Yerleştirilmesi: 
Se-kanal ve U-kanallara cihazların yerleştiril-

mesinde aşağıdaki ilave şartlar uygulanmalı.dır; 
- Kanalların kesit alanı çizelgeye uygun olrnahdır. 
- Kanala zarar verilmemeli, içine molozların düş-

mesine imkan verilmemelidir. 
- Deliklerin sızdırmazlığı tam olarak sağlanmalı

dır. 
- Kanalın kırı lan veya zarar gören kıs ımlan deği.ş

tj rilmelidir. 

Kaynak 

Yapı Endüstrisi Eğitim Kurumları 

Milli Eğitim Bakanlığı Kitabı. 

BACALARINIZI 
YILDA İKİ DEFA 
İTFAİYE VAKFINA 
TEMİZLE TİNİZ. 

Tel: 531 18 31 - 635 81 64 
635 81 65 .. 635 81 66 



ELİNİZDEKİ DERGİNİN AŞAGIDAKİ TÜM 
BİRİMLERE ULAŞTIGINI BİLİYORMUYDUNUZ? 

r.) Tüm il itfaiye Daire Başkanlıkları, il itfaiye Müdürmükleri,ilçe ve belde itfaiyelerine 

Q Tüm İl Sivil Savunma Müdürlüklerine 

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

O Sigorta Şirketleri ,Bankalar, Yangın Güvenliği sektöründeki firmalara 

O Büyük Fabrikalar ve Sağlık Kuruluşları 

U Askeri Kuruluşlar 

Q Türkiye Genelindeki Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerine 

[) İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğüne 

O İstanbul Büyükşehir Belediyı.ı Başkanlığı, Genel Sekreter Yatdımcılıkları,Daire 

Başkanlıkları Ve Müdürlüklerine 

O Dergimize özel ilgi duyan ve abone olan okurlarımıza 

a Şimdilik ulusal düzeyde böylesi farklı ve geniş alanlara hitap eden zengin içeriği ile 

alanındaki seçkin konumunu kanıtlamış Dergimize A borıe Olmak veya Reklam vermekte 
geç kalmayınız 
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PATLAMALARDAN 
DOGAN KAZALAR 

Bir bombanın patlaması veya yanma ve parlama 
limitleri arası birikmiş yanıcı gazların bir kıvılcımla 
ani. ateşlenmesi sonucu meydana gelen gaz patlaması 
suretiyle doğan kazalardır. Bu kazalarda yayılan 
basınç dalgaları ciğerlerde veya diğer organlarda 
tahribat yapabilir. 

Kazadan yanıklar, kırılmalar, kulaklarda tahribal, 
şok ve öteki zedelenmeler akla gelebilir; uçucu gaz
lar, öteki maddelerin girişlerinden de birçok kazalara 
tanık olunur. 
TEŞHİS VE BELİRTİLER 

• Boğulma durumlarında olduğu gibidiJ. 
• Kazazede öksürüp balgam çıkarırken, bazen kanlı 

tükürebiJ ir. 
• Tahribatın birden çok yerde olması öz konusudur. 
• İç kulakta (eardrum), kulak zarında tahribat varsa, 

kuJaktan kan gelebilir. 
• Kazazedenin şok belirtisi göstenne olasılığı vardır. 

AMAÇ 
Kazazedeyi bulduğunuz yerden kurtarmaya, tes

kin etmeye, yeni tehlikelerden korumaya çalışmall, 
derhal hast~neye yeLiştirmelidir. 

T EDAVi 

1 Kaza sonucunun tahıföatı 
iyice bilinmedikçe kazaze
deyi fazla hareket ettirme-
meli, uygun bir yerde tut
malı clır. 

2Kazazedenin genel duru
mu ve Lahribat elveriyorsa, 
onu yarı oturur hale koy-
11)alı, bir yere yas lamalıdı r. 

3Ustündeki sıkıcı giysileri 
ç ıkaımalı. 

4Kanamayl kontrol altına 
alıp, yaraları sarmalı, ya
nıkları tedavi etmeli. Kı-
rıkları desteğe almalıdır. 

5Solunumu ölçmeli, nabzın 
atışlarını saymalı, yanıtlarını 
anlamal ı , bunları her onar daki-
ka arayla tekrarlamalıdır. 

6Kazazede bayılmışsa, solu
num, hava geliş yolunu açık 
tutmalı , solunumunu kontrol 
etmelidir. ABC yöntemine 
göre tedaviye başlamalı , onu 
rahat bir konuma almalıdır. 

7Derhal hastaneye sevkini ha
zıJlamal ı , kendisini rahatça ya
tırıp tedavilerine başlanmalıdır. 
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GÖGÜSTE GÖRÜLEN 
KAZALAR 

Göğüste meydana gelen birden çok kırıktan , göğ
sün kendine has esnekliği kaybolur, böylece solu
numda güçlükler ortaya çıkabifü. Bu durumlarda, ne
fes alma sırasında içine çekilirken, nefes vermede dı
şarı itilebilir. Bu hal , normal solunum hareketlerine 
ters düşer, hem de solunuma engel olur, terslik rahat
sızlık verir; "paradoksal oluma" adın ı alır; tahribatın 
olmadığı tarafta, ciğerin sıkışmasını hazırlayabilir. 
Dahası, kınlan kemikler diğer iç organlara zarar ve
rir, cilde girip "emici" yaralar oluşturabilil'ler. 

Daha çok 
trafik kaza
larında gö
rlilen bu tür 
kazalar ço
ğunlukla di
r e k s iyon 
tertibatının 
süri.icUnün 
vüc uduna 
zarar ver
mes ind en 

Göğüste ağır tahr ibat 
Göğilste izlenen patla
ma birden çok kıııktan 
oluşabilir. 

meydana gelmektedir, daha çok baş ve göğüste izle-
nen tahribatın etkileri çok çeşitli 
olabilmektedir. 
TEŞHİS VE BELİRTİLER 

• Boğulmada açtklanan genel teşhis 
ve belirtiler gibidir. 
• Kazazedenin solumasında acı çek
mesi söz konusudur. 
• Çok bitkindir. 
• Göğsün hareketleri normal dışıdır. 
• Göğsün zarar görünen bölümünde 
gevşeme izlenir. 
• Ağızdan gelen balgamla karışık 
kan akciğer zedelenmesine i şaret sa-
yılır. . . 

TEDAViSi 

1 Yaralanan kısmı elinizle desteğe 
alınız. 

2Kazazedeyi, yarı oturur halde tutu
nuz. Yaralı tarafa hafif eğilmiş ol

sun. Başım ve omzunu da desteğe al
malısınız. 

3Boyun ve etek k ısmındaki lüzum
suz giysilerini çıkarınız. 

A Göğüs duvarlannı hareketsiz kıl
'-tmah, sert bir tampon, yastık veya 
gazete kağıdı ile bu bölümleri destek
lemeli, takviye etmelidir; kolunu içed 
aldıktan sonra, bir bezle boyunu aslu-



ya almalıdır. Bu takdirde göğüs organlanmn nor
mal hareketi önlenemezse, yara üzerindeki bağın 
takviyesi için, dışarıdan geniş bir sargı ile istenen 
baskıyı veriniz; iki ucunu, sağlam olan tarafa yu
karıdan bağlayınız. Eğer sargı yapma olanağınız 

yoksa, bir eşarp, çarşaf veya kayışla bu işi yapabi-
lirsiniz. · 

5Bu arada başka yara berenin de araştırılması ica
bedcr. 

6Kazazede bayılmışsa, solunum yolunu açık tutu
nuz. ABC yöntemiyle yapay solunum yaptırınız, 
hastayı iyileşme pozisyonuna alınız, en rahat yana 
yatmn ı z. 

?Derhal en yakın hastaneye ulaştırınız, taşımada 
uygun poz isyona alınız, tedavi dununu sürdürül
melidir. 

ELEKTRİK KAZALARI 
İnsan vücudundan geçen elektrik, akımı ağu, hatta 

tehlike li sonuçlar getirebilir, tahribat yapar. Bu ak ım 
yüksek veya düşük voltajdan kaynaklanabil ir, bazan 
ışık ve aydınlatma sistemiyle bağ l.antı lıdır, yıldırım 
düşmesi şeklinde o luşabilir. Kalbe rastlayan akım 
burada kastan tahrib edebilir. (Fibril lalion) Bazen 
kalbin bütünüyle durmasına neden olabilir. Böylece 
nefes kesilir. Kazaya uğrayanda, akımın giı'iş ve çıkış 
noktalarında ağır yanıklar izlenfrken, buralarda ve iç 
kısımlarda büyük tahribat bırakabi lir. Akımın voltajı 
ne kadar yüksek olursa yanıklar ve tahribat o kadar 
fazladır. 

Düşük voltaj lı elektrikle çalışan araçlar atelyeler
dc, ev lerde, büro ve dükkanlarda elektrik kazalarına 
neden olabilir. Bu araçların plastik veya lastikle kap
lanarak akım geçirmemelerini sağlamak lazımdır. 
Yanlı ş bağlantılar, kablo aşınmaları, araçlardaki ku
~urlar elektrik kaçağına neden olur, kaza yapabilir. 
Özellikle küçük çocukların elektrik düğmeleriyle oy
namaları, kablo ve fişlere dokunmaları çok kaza ya
pabilir. 

Su, elektrik akıımnı çok fazla iletir, ıslak elle, ku-

ruyken tehlike arzetmeyen bir alete dokunulması, ıs
lak zeminde akım ileten bir yere bası lması tehlike ya
ratır. 

Yıldırım ve şimşek, doğal bir elektrik kaynağı de
mektir; fırtınal ı havalarda büyük tehlike arzeder. 
A_-razilerin .Yüksek yerleri yıldırımı çekebilir; yüksek 
bır ağaç, dırek, elektrik ileten özel direkler açık, düz 
arazideki benzer yükseklikler akım çekebilir . 

. Yıldırımdan gel~n ~lektrik akımı çok ani oluşur, 
bır anda kazazedenın gıys ilerini. de tutuşturabilir, onu 
tahrip edebilir, birdenbire öldürebilir. Böyle hallerde 
kazazedeyi o bölgeden derhal uzaklaşLLrmak gerekir. 
Kazanın nedeni ne olUJsa olsun elekc1·ik akımına ba
ğımlı olay !arda kazazedeye çıplak elle dokunulmaz; 
öncelikle elektrik akımına bağımlı olaylarda kazaze
deye çıplak elle dokunulmaz; öncelikle elektrik kay
nağıyla kazazedenin bağlantısını koparmalıdır. Kaza 
halinde polis ve öteki yetkililerde izin verilmeden ka
zaze~eye yaklaşmak tehlik<?lidir. 
BELiRTiLER VE TEŞHIS 
• .Boğulma durumlarında o.l an belirtileri andırırsa da 

kazazedenin yiizU çok soluktur. Çünkü kalp ve so
lunum bil'likte durmuştur. 

• Akımın girdiği ve çıktığı noktalarda yanıklar izle
tür. 

• Şok olaylarında izlenen durumlar görülür. 
AMAÇ 
Elektrikle bağlantıyı kesip, kazazedeyi güvenli bir 

yere alabilmektir. Bundan soma gerekliyse hastaneye 
havale edilecektir. 
TEDAVİSİ 

1 Kaz.azede baygınsa, nefes alması hava temin edil
mel ı , solunum yolu açılmalıdı r. ABC yöntemi uy
gulayarak suni yolla tedaviye geçilebilir; kazazede 
rahat bir konuma alınır. 

2Yanıklar ted~vi edilmeli;. iyice araştırıl ıp başka ta
raflarda, dermlcrde tahrıbat olup olmad ığ ına ba
kılmalıdır. 

3Şoku azaltmalı ve şok halindeki bir hastaya yapıl
ması gereken tedaviler uygulanmalıdır. 

4Her olayda kazazedeyi ha taneye ulaştırmalı , so
lunum sorunlannda, bayılmalarda, yanık tedavi
lerinde, şok ve benzeri olaylarda istenen iyileştir-
melere olanak sağl anmalıdır. 

Not: Akımın ne müddette etkili olduğunu ve kalma 
süresini ilgililere bildiriniz. 

Kaynak 

/Lkyardım Elkitabı, 
inkılap Kitabevi 



ACI AMA 
GERÇEK 

23.12.1998 günü saat 20.30 sula
nnda Samsun ilinin Havza ilçesi sı 
nll'larında bir otobüs ile mazot tanke
rinin çarpı şması sonucu 20 kişi haya
tını kaybedip l5 kişi yaralanmıştır. 
Gözler önünde yanarak klil olmasına 
mal esef seyirci kal ınınış, olaydan 
yaklaşık üç saat sonra telefon görüş
meleri ile televizyon görüntUleri ve 
bu olayın illkemizde ise tam üç gün 
haber konusu olduğu göriHmi.iştür. 
Yine aynı olay yurdumuzu yasa boğ
muştur, ancak görünen ve bilinen şu 
ki memleketin ileri gelen bUyUkteri 
kaç ölü ve kaç yaralı var, bunun med
ya aracılığı ile ANKARA'ya taşıma 
yarışına girerken bu kadar ölU veya 
yara lı neden olmuş ve niye bu mille
tin gözleri önünde, yanmış bu yörenin 
hiçmi İTFAİYELERİ yoktu, veya na
sıl İtfaiyelerimiz vardı ki , yanan tan
kere müdahale edemedik. Bunun mU
zakeresi hiç yapılmıyor, yapı lsaydı 
bu feci kazada o kadar ev sönmeye
cekti. Daha sonra olay yerinden araç
lar çekildi; ölenler toprağa verilirken 
yaralılarda hastahaneden tabure~ 
ediJdi. Olay da birilerine göre sanki 
bitmişti . Herhalde bunun sonu geldi , 

ANADOLU'NUN . 
SESi 

Merzifon İtfaiye Müdürü Ab
durrahman YEŞİLNAR'dan ald ıg ı
mız bir yazıda özetle şu görüşlere yer 
veriliyor. 

1992 yılından beri görev alanımla 
ilgili birçok panel, seminer ve toplan
tılara katllmaktayım. Bu tür toplantı
larda alınan kararları takip etmeye ça
lışı yorum. Ancak tllkemizdeki diğer 

itfaiyecilerin birço~u bu tür toplantı
lara katılma imkanı bulamadığı için 
geli şmeleri takip edememektedir. Bu 
nedenle bu tür toplantılann bölgesel 
olarak düzenlenip ülke sathına .yayıl
ması hususunda Bilyükşehir itfaiye 

Abdurrahman 
YEŞİLNAR 

Merzifon Belediyesi 
İtfaiye Müdürü 

ve birdaha böyle olaylar olmayacak, 
inşallah olmaz ama yine de tedbiri el
den bırakmamak gerekmez mi? Bu 
yangın nas ıl söndü, kim söndürdü, 
söndürme esnas ında ne gibi zorluklar 
çekildi, bunun o yörenin İTFAİYE
LERİ'ne sorulması gerekmezmi? Bı
rakLn sorulmasını yangııun nasıl sön
d'tlrilleceği dahi tarafımıza sorulmadı. 
Olayda başarı gösterilmiştir. Ama na
sıl? Bazı trfaiye personelleri duman
dan zehirlenmiş , bazılarının eli ayağı 
yanmış ve kendi canını tehlikeye ata
rak mücadele vererek olayı başarı ile 
ta~amlamışlardtr. Olaya MERZİ
FON SULUOVA, VEZİRKÖPRÜ, 
LADtK, KAVAK, SAMSUN İtfaiye 
ekipleri bir anda müdahale ederek, 

MUdtlrlerine büyük görevler düşmek
tedir. 

Türkiye'de İtfaiyecilik tek çatı al
tında toplanamad ı~ından İtfaiyecilik 
açısından çok hayati meseleler bile 
gözardı ediliyor. Standart geliştirile

miyor, mevwatlar iJltjyaçlara cevap 
veremiyor, sorunlarımızı anlatacak 
merci bulamıyoruz. Anlatmaya kalk
tığımızda ihtar alıyoruz. Yangına gi
den araçlara yangın mahaline ulaşın
caya kadar olmadık engeller konulu
yor, yangın yerinde itfaiyecinin rahat 
ve güvenle çalışabilmesi engelleni
yor; bazı yerel yönetim birimlerinde 
itfaiyenin vasfı tamamen kaldl.l'Llıyor, 
İtfaiye a:raçlan normal araç statüsüne 
sokuluyor. Bu durumda yangın yeri
ne geç ulaşan itfaiye, yangının zama
nında söndürülememesi durumunda 

yangın söndürülmüştür. Ancak olayın 
Havza ilçesinde cereyan etmesi ile dı
şarıdan gelen itfaiye ekiplerinin fik:ir
leri alınamadan olayın gidişatını bil
meden biliı'kişi olarak üst makamlara 
bilgi verenler, şimdi sorarım acaba bi
liyormuydunuz, kaç itfaiye aracında 
köpük veya yanmaz elbise ile gaz 
maskesi vardı , bunun bilincindeler 
mi? Aynı karayolunda yine mazot 
akaryakıt tankeri ve otobüs geçmekte 
hiç olmassa bunun bi lincine varsınlar, 
diye de hatırlatmak isterim. 

Yukarıda isimleri geçen itfaiye 
personellerinin çoğunda resmi kıyafet 

bulunmamakla ayağında çizme dahi 
olmayan teşkilattan ne beklersinizki. 
İşçi pazarında işçi ile devletin itfaiye 
personeli arasında bulunan farkı ben 
göremiyorum. Anlayanlar veya fark ı 
gören varsa bana lütfen anlatsınlar. 
Bakın ortada söndüren kişi yok. On
ları dahi · görmederı söndürüldü. Ba
şarılı oldu, neyi anlatıyorsun. Biz bu 
gibi felaketlerin olmasını istemiy~ruz 
ancak büyüklerimizden Türkiye ltfa
iyelerine yardımcı olmalarını diliyor, 
Sayın Valilerimiz, Kaymak:amlanmı
zın İtfaiyelerimizi ziyaret etmelerin i 
ve s ı kıntılarımızı, sorunlarımızı anlat
mak için bekliyoruz. Ve Allah'ın böy
le bir faciayı hiç ki mseye yaşatmama
sını temenni ediyor, saygılarımı sunu
yorum. 

cevabı kime ve nasıl verecektir? 
İtfaiyelerin sonunlanyla ilgili yıl

lardır TUrkiye'de yapılan toplantılar
da genelde itfaiyenin dışındaki uz
manlar konuşuyor, fakat nedense it
faiye mesleğinin içinde olan yetkiWer 
konuşamıyor. Dolayısıyla sorunların 
çözümüne yönelik sıhhatli kararlar 
alınamıyor. Zaten yapılan toplantılar 
da bölgesel yapılamadığı için herkes 
bundan faydalanamıyor. Bu noktada 
Tüm İtfaiye Teşkilleri Birliği Der
neğinin (T.İ.B) kurulması çok anlam
lıdır. Bu konuyla ilgili ilk mayasını 
atan İstanbul itfaiye Daire Başkanı 
Sayın Sabri YALIN beyi kut
luyorum. tnşallah devamı gelirse biz 
teşkilatç ılar tek yumruk olarak devlet 
yöneticilerimize sıkıntılarımızı duyu
runız. 



• İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Sabri Yaltn: 

Sabotaj var 
ltfaıye D~i~ Başk.,111 S.ıbri Yolın ~ylc dedi: '"Siılc-yıııııniye'dc ı;ıknn 
üç ynngmdn :ı.ıtıoı.ıjdnn ş!lpl\clenlyonız. Nedenleri ı;eşltl l. Birincisi 
yungın!.ınn 12. 17, 24 Kasun'da, nrk.~ arkaya ve hemen hemen bitişik 
cvl~rdc, 24, 34, 28 notu hanelerde olmnsı. İkind•i, ilçimün d~ tarihi 
eser olması, on,ınmı yapılnmndı~ı için b<•Jlrıılz kişilerin otumınsı . 
Üı;üncii.o;ii, üç yangının dR 4.36, 4.20, 3.44 gibi lllü wıtlerde çıkması. 
Dördüncüsü yang ınlann çok geç ihbar edilmesi. Bu dört unsur sııbotıj 
llıtlm.1Uni gi.ıçlendiriyor. Bu durumu Jdli maknmlnrn dn sunduk." - -
Bürokratik sorunlar 

Ambulans servisinin itfaiyeye 
bağlanması için bazı bürokratik 
sorunlar olduğunu belirten Sabri 
Yalın, bunların aşıbnası için 
çalıştıklannı söyledi. Sağlık ve 

İtfaiye' den 
yalanlama 

BAKIRKÖY'DE 6 Arnlık'ta hir 
evde çıkan yangına müdahale 
eden itfaye ekibinin, mücevher 
çaldıklan iddiası üzerine 
açtklama yapan İtfaiye Daire 
Başkanı Sabri Yalın. olayın 
tamamen uydurmaca olduğunu 
söyledi. Yanan evin sahibi 
Cevdet Kıran, yaklaşık 15 
milyarlık mücevherinin 
çalındığı iddiasıyla itfaiye erleri 
için savcılığa suç duyuruı;unda 
bulunmuştu. ı.El1.ı\ il.HAN 

itfaiye birimlerinin, Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde olmalarına 
rağmen, teşkilat, çalışma sistemi ve 
çalışma şarthınnu:ı farklı olduğunu 
ifade eden Yalın, "Bu bürokratik 
sorunlann hiçbiri, ilk yardım için 
hayati öneme sahip olan 

lstanbul'da 1998 yılında çıkan 12 bin 397 yangında toplam 52 kişi hayatını kaybe 
164 kişi de yaralandı. 1998'de önceki yıllara oranla daha fazla yangın çıktı. 

l 
ambulansın itfaiyeye bağlanmasının 
kaçınılmazlığını değiştiremez" dedi. • 

Hızır Acil şu anda, 26 aınbulans, 
57 doktor, 32 hemşire, 12 sağlık 
memuru ile hizmet veriyor. Yeni 
proje yürürlüğe girdiğinde, Hızır 
Acil, personel ve araç bakımından 
takviye edilerek tam donanımlı bir 
ambulans itfaiyeyle birlikte olay 
yerine gidecek. . 

, Itfaiy 1

11iı1. 

Go(rıı yıılaf• gorn .ılNn ~ 
"'11""""". CM> k;l)İll 'Wlff'. aziY.rrfff(X 
v.,.,ı..m~btbıllunOdt 
~ y~y.ın bacal.wdan Ql;ıycı 

Semt pazarları 
cok tehlikeli , 

İtfaiye cinsel 
tacizden dertli 
iTFAiYE teşkilatının başı ası~ 
sız ihbarlardan sonra. cinse! 
tacizciler ile derde girdi. Yan
gın lhbarlannın yapıldıaı ı ıo·u 
arayan sapıklar "Yanıyorum, 
ateşimi söndür" sözleriyle ltfa
lyecllerl taciz ediyor. En çok 
toclze uörayanlardan bir1 olan itfaiye MO · 
Manisa ftfafye Mildür1!l0ü, dOrO Ali GOi 
cinsel 1aclzcilerlıı çoOum.ın kOOınlardan 
oluştuQunu, bazılannın aoza alınmayacak 
sözlefle itfaiyecileri baştan çıkarmay.1 (3ştı0ını, 
hatta randevu tıHe veroıoını söytüyor. Bu yüzden 
hattın gereksiz yere meşgul edild~lnl söyleyen 
yetldlller, şlrmi buna 1carş1 öoıem atmaya 
hazırlanıyor. Gelen geref<slz teleforılann yansım 
asılsız ihbarlar, diOer yansını sapık sözler 
oluşturın1ren, itfaiye Müdürü Ali Gül, arayanın 
telefon numarasını gösteren bir sistem kurma 
aşamasında olduldarını söyledi. Bu kişileri, 
teşkllab gereksiz yere meşgul etmekten 
savcıtıOa şikayet ed§Ce(jlz" dedi. • 

• Hakkı OZBA YIR, MANiSA ,hhc 



• 11 

-ı ,G OSTi ~ ~()~co 
Olimpiyat peşind 
BeŞ ytl lmamlık, cami kontrol memurluğu 
yapan, Melih Gökçek'in g-enel ırıi.ldürh.iğü dü
neminde Sosyal Hl;-mcUcr ve Çocuk E.<rirge
me f<unımu'ndıı genel müdfu ynrdımolığııw 
getirilen Sabri Yalın, Gökçek'in Belediye Baş
kanı olmaınyl.1 Ankara ltfuiye Müdürlü~i'nc 
ııtnndL Tuzla faciasından sonra lstanbul itfa
iye Müdürü olan Yalın'ın hedefi t999'da itla-
iycdler arasında bir olimpiyat düı.cnlcmek. 
e Awt-GÖMÖM'lln .ııv...... llWll 11'dt 

cana 4 yml hapis 
itfaiye, 
yangına 

polisle 
gidecek 

eli'de 18 Ukraynalı turistin öldüğü Tozbey Oteli yangını davası sonuçlandı. ihmali 
n otel sahibi Halit Tozbey dört yıl ceza aldı. Karar Ukrayna'da sevinçle karşılandı 
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İSTANBUL 
İstanbul Bü_yükşehir Bo

lediyesi itfaiye Daire 
Ba,kanı Sabri Yalın, 

Ataköy'de bir ev yan
gını sırasında altın ça
lındığı iddiaları üzeri-
ne ekiplerin, bundan 

sonraki yangınlara po
lis akipleri ile birlikte 

gideceğini belirtti. 
Sabri Yalın, yaplığı 

cıçıklamoda, Ala· 
köy' de müdahale edi
len bir ev yangınında 
lıfaıyecllerin altınları 

çaldığı $eklindeki iddi· 
aların çok çirkin oldu
ğunu bolirterek, HBöyle 
bir suçlama ile ilk defo 

kor~ıloşıyoruz. Olay 
yargıya intlkal etmiştir. 

Bu tür iddialarla bir 
daha karşılaşmamak 
için ekiplerimiz, bun

dan sonraki yangınla
ra guvenlik güçleri ile 

birlikte gidecek. Bu tür 
iddialar, ekiplerimizi 
tedirgin edebilir. An
cak görevimizi en iyi 
şekilde yapmaya çalı-

$0COğız~ dedi. 



-

Istanbul Itfai e Daire Ba -
kanlı '"' ımızca 1998 ılı Itfaixe 
haftası ka samında düzenle
nen, ilk ve Orta dereceli 
okullar arası İİI". Resim ve 
Kom ozis on arı masında 
birincilik ödülü alan eserler ... 

Oldukça yoğun ilgiyle karşılaşı l an yarışmalarda 

şiir, resim ve kompozisyon dalJarında jürinin 
belirlemiş olduğu birincilerin adları ve eserleri 
aşağıda sizlerin takdimine sunulmuştur. 

ii r dalında birinciler: 
O. Arda GÖÇMEN 
Ersin ŞAHİN 

Kompozisyon dalında birinci: 
İbrahim ÖZATA 

Resim dalında birinci: 
Derya ÇELİKER 

UMUIDA '\'fOLC1JLlıJK 

.,, 
Jiöncsc eı ken mcııui ya ptı ran , 

l~ifı>.1 l~ iı dum an ve ls ka labu lı ğ ı 
B'U iyi köbtıinlin 
'fekıı )) oj l ~ lle eel n loıin 
©iil cı~ v~ i'rııu nc ın &1,\-.ıa., ı . 
S maryo ve Jililan1J\r a tanıdık g ıbi 
Sadacc ijlck0r clcğ i ş.lk , Kahraımınl tn be ll i 
®vcı , yine o kCl ı IC uııç tablo. 
Y!a 'i@nra • 
Bu g<ıS~wışla ııı $,cv inç g<1zya,~ l a ııın a dönüşü r, 
, l on . c~i d~yııılunou yoll urd <ı 
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A füGAN ERLER 

Aıılı r h ı.ırgU n duınon do l L1 nlev lerc 
K'. umarıı r hergün bizi seve seve it fa iye 

JXtc~ ı e yanq~ ırnd~ı hoğul sada 
K ar R ı ş denıedcn , çu hş ır bu uğurda 
~de t a~ınnrny ıp, laç takmaşacl a 
Y ngrnda çalı ş ır itfaiyec i amca 

Jı.,a l lide bayıl an scnslı1 , Tuzlada i;Jlc;!n $en .. 
('ijııını vePirsin y«ng ln u ğnınH sen. 

Yıl.ndı g,enc alev ler, yet i ş ti itl'fl i y ı..d c~ 
Alk ı ~ l dı eller serin ledi gönüll er 
[i)yu ulıLJ'S ııa , y;,ın un e llerden seı~ 
IBi t ııncz. bl~ d ual u.r A 11 ah kau nd& l'ı i 1 sen .. 

't:inc ç. ldı kamptHHt, çağırı ycw sıt ni ona. 
Hi~ iyroı s uıı a tıl gan er, haydi uğıırl ur ola 

O.Arda GÖÇMBN 
Tuzla Atatiirk 

İlkiiğrelim Okulu 
7/c no:J36 

Siren sesi d~ğJJ s1:1nkl li>u 
Uıuut ,Jşı k, özgliı'IU k ses i 
O bir ku h rıun an tti alevleri c ' SaJTctl ile 
söndür•e ıı 
Adeta kader le ya ı· ı ~ ıuı 
Tırrihi mimarilerin yılm alı bl.}ltç i sj ol C\nd1 11 
O bir kHIHarnanki 
Omuzl arı innıı ~ ve &llven yüklU 
K ı r1 z ıl ar g i y nıi ~ biı· melek gibi 

A lnrnda duman karas ı 
Göıündc ınutluJu lt gö7,~uş l iiı ı ol andııı 
O bir k l\ hraınanki 
poğuy ı ve h ayvanl ;.uı ı konıyan 
Jnsaııl anıı ka lbinde ttJhl kuran 
İnsMlanı değer veren 
Uzatıl an her el hir cnn 
Kurt aı•1l a n her can httz lnel eııe lbed ·l. 

ErsJ11 SA HİN 
Ümraniye f,isetVi 
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DÜNYANIN DOGAL DENGESİ 

Doğanın dengesini bozmadan, doğa ile iç içe 
sanayileşmiş bir ~ehir çağdaş bir şehirdir. Fakat 
bunların bir arada bulunabilmesi için bazı 
gereklilikler vardır. Maddi olanakl arla 
yaratılmı~ güzelliklerin devnınlılığın ı sağl amak 
için gerekli olan şartların en önemlilerinden 
birisi de göreve her an hazır bir itfaiye 
teşkilatıdır. 

itfaiye, sanayi ve i ş çevresi, yerleşim alanları 
ve yeş il a l anlar ı n korunmasında büyük rol 
oynar. Yangınlar sonucu zarar görmüş bölgeleri 
olan bir şehrin çağdaş bir şehir olması söz 
konusu olamaz. Yapılan i ş l erin sürekliliğinin 
s'ığlanmasında itfaiye büyük rol oynar. 

İtfaiyel erin kuru lduğu bölgeler çok önemlidir. 
Çünkü itfaiyelerin başarısı gerektiği zaman olay 
yerine zamanında vannasına bağlıdır. Bu neden
le itfaiyeler yeşil alanların , büyük yerleşim bir
imlerinin ve su ihtiyacını rahatça karşılayabile
cek bölgelirin yakınına kurulmalıdır. 

ttfaiye ı·eşkilatının güçlenmesi maddi 
olanaklar bakımından rahat olması ve buna bağlı 
olarak gerekli donanıma sahip olmas ı gerekir. 
Bu olanakların sağlanmasında halkın yardımla rı 
önemli rol oynar. Çünkü korunan hayat bi zim, 
korunan çevre bizim ise itfaiyeye maddi manevi 
her türlü yardımı yapmak zorundayız. 

İtfaiyenin lemelini olu şturan İtfaiye 
görevlileri yani bizim ve doğamız için hayat
larını tehlikeye atan bu insanlarda gereken sevgi 
ve saygıy ı göstermeli , onlara her zaman gerekli 
kolaylığı sağlamalı, onlara karş ı halk olarak 
üsLümüze düşen görevi yapmalıyız . 

Bu zamana kadar İLfaiyeye kiş i sel olarak 
ihtiyaç duymamış olabiliriz, fakat unutmayalım 
ki en zor durumlarda yardımımıza koşacak olan 
yine itfaiyedir. 

Bu yüzden bizim için ne kadar önemli okluk
larını bilmeli ve hak ellikleri değeri vermeliyiz .. 

ibralıim ÖZATA 
Fen B 

Özel Kültür Fen Lisesi 






