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Doç. Dr. M.Muhittin 
SOGUKOGLU 

T
ürkiye'nin başkenti olma
makla beraber, en tarihi ve 
en büyük keıuj , yangın ba-

kımı ndan da en riskli şehri [stan
bul'dur. Son yıll arda büyük göçler 
a ldı. Hatta dönemin Bclecl[yc Baş
kan ı Recep Tayyip ERDOGAN vi
ze koymayı dahi dUşündüğüni.i 
söy lemişti . 

Son dönemde itfaiye'ye çok 
büyük yatırımlar yapılmış, yılla
rın ihmalinden doğan açık kapa
tılımıya çalışılmıştı. Ama nafile, 
aç ık çok büyük olduğundan bi r iki 
dönemde, Tlirkiye gibi milli geliri
nin çoğunun terör be lasına harcan
d ığı bir ülkede, çok gerilerden al ı
nan bayrağın ileri noktada teslimi 
imkans ı z. Sadece arayı biraz kapa
tıyorsun , hepsi o kadar. Bu engelli 
bır yarışma, engeller her türlü stan
dardın üzerinde. Dünyada bir em
saline rastlayamazsını z. 

Bir yangın ol uyor, tabii insan lar 
hayatmı kaybediyor. Yangın bu. 
Terör bela ı da var. Kıyametler ko
parıl ıyor. Sanki hiçbir şey yapıl
mam ış. Bazı dostlarımız ekranlara 
çık ıyor, en insafsız suçlamalarla it
faiyeyi karalıyorlar. Itfaiyccilcrin 
moral değerlerini !i ıfıra indiriyor, 
mücadele azimlerini kırıyorlar. Bi
raz insaf, biraz iz'an! ... 

KANTARIN TOPUZUNU 
KAÇIRMAMAK 

LAZIM ... 
Geçenlerde Maltcpe'dc bir Hu

zurcvi yangın ı oldu. Dokuz vatan
daşıınız hayatını kaybetti. Hayatla
rını kaybedenlere rahmet, kederli 
ai lelerine başsağlığ ı diliyorum. 

Böyle bir yangın Amerika'da ol
sa ne olurdu? diye kendi kendime 
düşündüm. Hatta bir dostuma sor
dum. 

- Hiç kimsenin burnu bile kana
madan, Amerikan İtfaiyesi gelir, 
kazazeclclcri kurtarırdı , dedi . 

· Olabilir, dedim. Çünkll arada 
çok büyük bir teknoloji ve imkan 
farkı var: Onların 1 O bin Lam teçh i
zat! ı personelle, son teknoloji ürü
nU 1500 araçla ve bUyük maddi 
imkanlarla yaptı kları i şi , biz yarı 
teçhizatlı 2000 personel ve 250 
araçla sınırlı imkanlar içerisinde 
yapmaya çalışıyoruz, diye düşün
düm. Daha sonra Amerikan NFPA 
JOURNAL'in son üç say ı s ı na bir 
göz attım . lşte baş l ıklar: 

"Geçen yıl 94 itfaiyeciye güle 
güle dedik". Yani; 1997 yılında 94 
itfaiyeci görevi başrnda hayatını 
kaybetmiş. "85400 itfaiyeci görev 
yolunda yaralandı" . Tuzla Tersa
neleri yang ınında 2 itfaiyecimiz 
şehid olduğunda, yap ı lan hedef 
saptırma ve değerlendirmeler daha 
hafızalardan silinmedi. 

"Board Care Fires" dedikleri 
bakımevi yangınlarına bir göz at
tım . Gözlerime i nanamadım. İki 
kat l ı ah ap iskelet bir bakım evi, 
aynen Mallepe'dcki g ibi, 27 Nisan 
l 998'de Washington , Arlington'da 
yanmış, itfaiye 5 dakika içerisinde 

olay yerine varmış, 750 it suyla kı · 
sa sürede yangı nı söndürUlmüş, 
orada da malesef 8 kişi hayatın ı 
kaybetmi ş. Dahas ı mı ? Son 3.5 y ıl
da 7 bakımev i yangın ı o lmuş, top
lam 50 kiş i hayatını kaybetmiş, 
son 27 yı lda ise 64 yangı nda 296 
ki ş.i hayatını kaybetmiş. 

itfaiyecileri bu kadar tahrik et
meyelim. Onlar da insan. Yazı ktır 
günahtır. İmkanlarımız belli, so
run larımız belli ... Bir çılgın lık ya
pacaklar diye korkuyorum. LPG 
tüp kamyonu yangınında, çok bü
yük bir cesaret örneğ i gö tcrerek 
kamyona atlayan itfaiyeciye birşey 
olmasın diye dua ettim. 

Tuzla yangını böyle bir tahrikin 
sonucunda felakete dönUşmüştü. 
Yangında ağır yara lanan bir itfaiye 
eri , Sayın Savaş AY'a: "Gazeteci 
ler oraya gelmişler, 'ya kardeşim 
niye müdahale etmiyorsunuz'!' 
Ben 'bomba gibi patlıyor her ta
rafa' diyorum. O daha diyor ki 'ni
ye müdahale etmiyorsunuz'? 
Sonra orada sanki amirıniş gibi, 
itfaiyecileri yangına sokmaya ça
lıştılar . Bir şey dediğin zaınan dn 
'bas ı nı tehdit ıni ediyorsunuz? itfa
iyeciler geç geliyor' diyorlar. Hadi 
bakalım, şimdi itfa iyeciler geç 
gelmedi de ne oldu'!" diye yak ını
yor. Bunun üzerine Savaş AY 
" itfaiyeci ler bir taraftan canlarıyla 
uğraşırken bi r taraftan bas ın men
suplarına sitem ediyorlar. Sanırım 
zaman zaınan biz de kantarın 
topuzunu kaçırıyoruz ... " diyor. 
Doğru söze ne denir! .. 
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Sabri YALIN 
İstanbul İtfaiye Daire Başkanı 
Tüm İtfaiye Teşkilleri Birliği 

Genel Başkanı 

İtfaiyeciler Birliğ~. Birinci 
Ulusal Kongresi veOncekile
rinden Farkı 

Ülkemizde İtfaiyeciliğin so
runlarını çözmek için bugüne 
kadar İstanbul , Ankara ve diğer 
il İtfaiyelerinin öncü l üğünde 
yapılmış olan, Konferans, Pa
nel, Sempozyum ve şura gibi 
top l antıların ay ıs ı 1 OO'ü geç
miştir. Bu toplantıl arda alınan 
karar sayıs ı da 300'ü .. Ama tüm 
bu toplantılar dağıldıktan sonra 
alınan kararların çoğu kadük 
olrpuştur. 

lşte bu yüzden bu toplantı 
çok önemliydi, zira T.ürkiyede 
yang ı nla mücadele ve Itfaiyeci
liğ in gelişimi için alınan karar
ların hayata geçiri lmesisini ta
kip edecek organize bir Birlik 
artık z_orunlu olarak ortaya_ çık
mıştı. Cş te bu Birlik Tüm itfa
iye Teşkilleri Birliği idi ... Ye 
bundan onra yepyeni bir dö
nem başlayacaktı , sayıları. 30 
bini geçen fedakar Türk itfa
iyecileri için ... 

İ~faiyeciliğin geliştirilerek halkımıza 
yangınla mücadele konusunda daha iyi 
hizmetler verebilmesini sağlamak ama
cıyla kurulmuş olan Tüm İtfaiye 
Teşkilleri Birliği ilk Ulusal Genel Ku
ı:ul Toplantısı 13Şubat1999 saat 1 O'da 
lstanbul Topkapz Eresin Otelde gerçek
! eştirildi . Böylece İtfaiyelerin sivilleşti
rilmesinden bu yana biriken sorunlar 
yumağının çözümü için ilk ciddi adım, 
devlet deste,~ini de af arak atılmış oldu. 

Katılım Zenginliği 
Aslında bu kongrenin öne

mi katılımın zenginliğinden 
kayn~klanmaktaydı. Gen~l Ku
rul; Istanbul, Ankara, Izmiı:, 
Gaziantep, Antalya, İzmit, Es
kişehir, Konya, Kayseri, Ada
na, Sam un, Erzurum Büyük
şeh irleri ile i 1 ve ilçelerden ge
len toplam 12.0 aktif delegeden 
oluşmuştu (7 Itfaiye Daire Baş
kanı , 65 Müdür ve 48 Müdür 
Yard. , Am ir vb.). 

Yabancı ülke temsilcileri. 
olarak; Gürcistan İtfaiye Ge
nel Müdüı·ü Albay Sn. Jumbcr 
SURMAVA, Bosna Hersek 
Saray Bosna İtfaiye müdür Yar
dımcıs ı .Sn. Ç~sko HUSO, ile 
Feda BIŞÇEVlÇ, Macaristan 
Estergon ltfaiye Müdürü Albay 
Janos BANOCZKY ve Mac~U' 
İtfa i ye Birlik Başkan Yard. Sn. 
Sandor PERNYAK, Arnavut
luk Kamu Düzeni Bakanlığı 
Başmüfettiş i Sn. Be nik FRAN-
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UNLARINA EL KOYDU 

GU, KKTC. Girne Polis Mü
dürlüğü.. İtfaiye MV,fettişi Sn. 
Aysın OZTRAK, Ozbekistan 
Taşkent İtfaiye Başkan Yardım
cısı Yarbay Sn. Turgunbay SA
MATOV ile Taşkent Mihrabat 
Bölgesi Başkanı Yüzbaşı Sn. 
Abdülv~hit Makhamov, Bulga
ristan Itfaiye Genel Müdürü 
Albay Sn. Kiril . Mihailov VO
INOV, Burgaz Itfaiye Müdürü 
Albay Sn,. Valcho Stoichev 
MANEV, Itfaiye ve Acil Hiz
metler Daire Başkanı Albay 
Sn. Ru~en Georgiev YOTOV, 
Hasköy Itfaiye Müdürü Binba
ş ı Sn. Petar DİMİTROY, Bul
garistan Yangın Sporları Fede
rasyon Başkanı Sn. Sava Pet
rov STAMA10V, Teğmen Sn. 
Bn. Rozzitta Ignatova PETRO
VA ile İtfaiye Başçavuş,u Sn. 
Nikolai. Tododrov DlMİT
ROV bu kongrede gözlemcei 
olarak bulunuyorlard!. . 

Kongreye başta iTFAiYE 
VAKFI olmak üzere İtfaiyeci
lik sahasında faaliyet gösteren 
ve ilgisi bulu11an UMTAŞ, AN
KARA ÇELiK, ADS, ..... ve 
bazt diğerler firmalar S tand 
açarak mal i_ des tek verdiler. 
Ancak en büyük desteği veren 

İstanbul Büyükşe,ıir Belediye 
Başkanlığı ve IGDAŞ ile 
Kongrenin tüm faaliyetlerinj 
başarıyla yürüten Plaza Tu
rizm Organizasyonu 'na da te
şekkür etmek borcumuzdur. 

Tanışma, Müzakere 
ve Konferans 
12 Şubat 1999 Cuma günü 

Topkapı ~resin Otel'de yerli ve 
yabancı Itfaiyecilerin . Kongre 
öncesi tanışma topl~ntısı, B~
lilc Kurucu Başkanı Istanbul It
faiye Daire Başkanı Sn. Sabri 
YALIN tarafından açıldı. Bu
güne kadar meydana gelen ge
lişmeleri özetleyen YALIN'd:m 
hemen sonra Yabancı Ülke İtfa
iye Yöneticileri kendi Ülke İt
faiyeleri hakkında kısa bilgiler 
verdiler. 

Ülkemiz İtfaiye yetkiUleri
nin de yapmış olduğu konuş
malarının sonunda Doğu Avru
pa, Batı ve Orta Asya, Kaf
kasya ve Oıta Doğu ile Kuzey 
ve Orta Afrika Itfaiyelerinin 
yangın ve doğal afetlerde bir
birlerine yardımcı olabilmesi 
için, Konfederasyon oluştu
rn lmasına prensip olarak karar 
verildi. 

Konuşmalardan sonra Yıldız 
Teknik 'Qniversit~si Öğretim 
Uyesi ve Istanbul itfaiyesi Eski 
Müdi.iri(Doç.DJ" Sayın Muhit
tin SOG UKOGLU tarafından 
''.Otel Yangınları ve Güvenlik 
Onlemleri" konulu güncel bir 
konferans veri.idi. Bir saati aşan 
bu konferans yerli ve yabancı 
ti.im delegeler tarafından ilgiyle 
izlendi. 

Ve Kongre Günü 
13 Şubat 1999 Cumartesi Sa

bahı saat IO'da kongre başladı. 
Divana Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Genel Sekreter Yar
dıµıcısı Sn. İdris Nai.m ŞA
f!IN'in Başkanlığında, Istanbul 
itfaiyesi eski Müdürü Sn. Me
tin DEMİR, Ankara İtfaiyesi 
Daire Başkanı Sn. Faru~ KU
R UTUZ, ve Kocae li Itfai ye 
D~ire Başkanı Sn. Emin PEH
LIVAN'dan oluşan heyet seçil
di . 

Kongremize Cumhurbaşk~
nımız Sn. Si.ileyman DEMi
REL, Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakan~ Sn.Prof. Dr. Ziya 
AKTAŞ, IstaJ!bul Valisi Sn. 
Erol ÇAk.1R, lstanbul Büyük
şehir Belediye Başkanı Sn. Ali 

l.U~U~R 

13 ŞUBAT 1999 
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Müfit GÜ;RTUNA, Fatih Kay
makamı, il Emniy~t Müdürü, 
A keri, Mülki ve Idari erkan 
katı ld ılar. Basının yoğun ilgi 
gösterdiği kongrenin açılışın\ 
Sn. Sabri YALIN yaptı. 
Sayın );"ALIN özetle; "Bu 

gün Türk Itfaiyc tarihi için en 
mutlu ve görkemli bir gündür. 
Bu gün yüzyıllar öncesi kuru
lan ama bir türlü arzulanan hiz
metl~ri verecek çiüzeyc gcle
mem ış olan Türk Itfaiycc iliğini 
21.yüzyıla taş ı yacak reform ça-
1 ı şmal~rını yapmaya kararlı 
olan "Itfaiyecil.er Birliğ i "mizin 
tüm ülkemiz Itfaiyelerini ku
şatt ı ğ ı gündür. Bu gün bizleri 
daha da mutlu eden husus böy
lesi önemli günümüzde yoğun 
çalı şmalarına rağmen biz itfa
iyecilere destek vermek için 
hem de ilan ettiğimiz "Baş İtfa
iyeci' ' sarnyla Sayın Cumhur
başkanımız'ın kongremize şe
ref verdiği gündür ... " sözleriyle 
baş l adığı konuşmasına, "İtfa
iyeci! ik; tüm dünyada en riskli 
meslekler arasında olmasına 
rağmen , ülkemizde bırakınız 
erken emeklilik hakkının elde 
ed ilmesini, henüz bir meslek 
s.ınıfına bile dahil edilmemiştir. 
Ülkemizde .birçok Belediye ku
ru l uşunda itfaiye teşkilat ı ku
rulmadığ ı gibi, maalesef b a z ı 
Belediyeler itfaiyelerini temiz
i~ ya da başka teşkilatlara çe
v ırecek derecede kendi insanla
rına en büyük kötülüğü reva 

görmektedirler... f şte tüm bu
nun acı fatura l arı günahsız ma
sum insanlar tarafından yan
gınlarda haya ll arın ı kaybede
rek, ödenmiştir. ve hala da 
ödenmektedir ... işin garibi bu 
yangınlarda ölenlerden sürekJi 
olarak kimler suç lanmış tır? Ta
bii günah keçisi itfaiyeciler ... 
Yazıktır bu masum in anlara, 

yazıktır! .. Artık kendi kendimi
ze de kıymayalım. Artık itfa
iyeciler başkalarının hataları 
yüzünden g~reks i z yere suçlan
mastnlar... Oyl.eyse ne yapıl
malı? Acilen Yangınla Müca
dele K~;munu çıkarılmalı , Gü
nüllü itfaiyecilik hizmetleri 
ihdas edilerek yangınla müca
dele vergisiyle desteklenmeli
dir! ... " şeklinde devam ederek, 

"Kongremize güç veren baş-

ta Siz Cumhurbaşkanım ı z'a, 
ça lışmalarımızı teşvik eden Sa
yın Valimiz'e, her ti.irlü maddi, 
manevi desteğini veren Sayın 
BüyUkşehir Belediye Başkanı
mı.z'a, baştan beri bize yol gö -
teren Sivil Savunma Genel 
Müdürümüz ve yetkili lerine, 
hfaiyelerimizi n çalı şmalarında 
ufkumuzu açan Belediye Baş
kanlarımıza, Genel Sekreter ve 
Yardımcılarımızı , yurtdışından 
gelerek kongremize katıl an ya
bancı delegasyona, yurdumu
zun dörtbir yanınpan ça lı şma
larımıza katılan itfaiye Daire 
Başkanı ve Müdürlerine, çalış
malarımızı halkımıza en iyi şe
kilde duyuran değerli basın 
mensuplanmıza teşekkür edi
yor, Birliğimiz'in kongresinin 
güzel hizmetlere vesile olması
nı temenni ederken saygı lar su
nuyorum" özleriyle konuşma
sın,ı tamamlamı,.. tır. 

Istanbul Büyükşehir Bele
diye Başkam Ali Müfit GÜR
TUNA: 

"Bugün hakikaten Türk İtfa
iyeciliğ i için önemli ve anlam lı. 
bir gün, uzun yıllar süren ciddi 
bir teşkilatın bir birlik halinde 
yeniden organize edilmesinin 
ifadesi ve birinci yıldönümü 
veya genci kurulu ... Burada gö
rüyorum ki; sadece ulusal an
lamda bir teşkilatlanma değil , 
aynı zamanda uluslararası plat-
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forma çıkacak bü
yük bir orga~izas~ 
yonun da çekırdeğı 
kurulmuş... Başta 
Sayın Sabri Yalı~ 
olmak üzere cmeğı 
geçen bütün ark~
daşlarımızı tebrık 
ediyorum. Bundan 
sonra da başanlar 
diliyorum. 

İtfaiye denince 
kamuoyu o l ayın iç 
yüzünü bilı:ıiyor, ~ele- . 
diye görcvıne ge l ı~1ceye kada ı 
doğrusu ben de bıln:ıyordum. 
Gördüm ki yangın bır felaket, 
bir afet, bunu söndüren. yoke
den kuru l uş itfaiye teşkılat ı ve 
itfaiyeci de, erinden. komutanı
na kadar, cidden bLre~· kahra
manlar mangasıdır. Nıce fela
ketlerin üzerine görev aşkıy la 
kahramanlar gibi atıld ı kla rını 
yakinen gördüm, şahit ~ldt~m. 
Bu yüzden bütün b~rdan ıtfaıye 
camiamızı , sadece lstanbu l d~
lril İstanbul ile beraber tüm it
faiyecilik camiamızı yürekten 
kutluyorum. . . 

Biz Büyükşehir Beledtyesı 
olarak burada itfaiye hizmelle
rine hakikaten çok büyük 
ehemmiyet verdik: Ar~ç gereç
lerin yeni lenmesı kı ; ~ortu : 
ınundan yüksek . ~er~ıven~ı 
aracına kadar, çok ı y ı bır yenı 
lenmesinis sağlad ık. Aynı za
manda bölgelerdeki Gnıp ve 
Mü freze binalarına kadar bu 
hizmetin tüm İstanbul 'a yay
gın laşması hususu~da. ciddi ça
lışmalar gcrçek leştırdik. 

ve veciz bjr konuşpıa sundular. 
Daha sonra Sn Istanbul Va

lisi Erol ÇAKIR "İtfaiye teş
kilatı ve itfaiyeci ihtiyaç duyul
duğunda hatırlanan bir teşkilat , 
bu teşkilatın mensupları olma 
yolunda bu toplantı ile .bu.Y?l
dan uzak· 'c;;an ve önem ı gıttık

çe kavrana~ bir teşkilatın y~
lunda önlemlerin atıldığı bır 
toplantıdayız. Can Pazarında 
görev yapan bu teşkilatın meı~
supları fedakar v~ .cefakar ~~r 
çalışına temposu ıçınde ler. Bu
yük bir aşkla büyük bir ~z~:: 
riyle görev yapıyorla~-. Ev~m~z~ 
barkımızı malımızı ışyerımız ı 
bunlar koruyorlar. Yangına kar
şı mücadele veriyorlar. ~uha
faza ediyorlar. Hep can ~uven: 
liğinin sağ l anı:ıas ı n~a onemlı 
bir fonksiyonu ı fa edıyorlnr. Bu 
teşk il at ve bu teşkil.atı? ce.f~kar 
menSuJ.?la rı ve hep ımız bı lı yo
ruz ki itfaiye teşkılatl~rının ve 
itfaiyec inin rolü hayatı. .. 

İtfaiye Daire Ba~ kanımız Sn. 
Sabri YALJN değerli arkada
şını daha önce de Bursa'da bir-

likte görev yapmıştı k. 
Yangınla mücadelede 
mevzuat konusunda 
eksiklerimiz var. Yan-

, gınla mücadele kamı
nu mutlaka yapılmas ı 
mutlaka çıkarılına ı 
gereken bir kanundur. 
Eğitim konusunda 

eksikli kler vardır. 
Standardlar yeterli öl
çüde geli ştirileınen:ı iş
tir. Bütün bunlar bırer 

vakıadır. İs tan bul'da da 
çarp ı k yapı laşmanın m~ydana 
getirdiği yangınla mi.ıcade.ı.e 
sorunları vmdır, bunlar d~ı bu
yük sorunlardı.r. xakın bır za
man önce geçırmı ş olduğumu~ 
huzurevi yangınından öneml ı 
dersler almam ı z gerekmekte
dir. Ve Sayın Cumhurbaşka
nım, bütün bu aksaklıklar 
içinde artık itfaiyeçile~ de ~o
n uşmaktadırlar. Itfaıyec ı ler 
de konuşuyorlar, bu toplantı
dan Sayın Cumhurbaşkanı
mız'ın zatıalleri önünde sorun
larını dile getimıiş lerdir. Tarihi 
bir toplantıdır, bu sebeple zat ı 
alinizin yakın ilgisini ve deste
ğini görmekten son derece 
memnunumdur Sayın Cumhur-
başkanım. . . . 

Şimdi Türk Itfaiy.ec ı ~er ~ıT
liği kuruluyor. B1:' ı tfa ıyccıl~ 
açı ından büyük bır şanstır, b~
yük bir başarıdır. Yangınla mu
cadele konusunda yapılan ça
lısmalara büyük bir ivme, bü
yÜk bi r hı z kazand ıraca~tır. Ça
ğın crcreklerine bu teskılalları
mız da uygun hale g~ti ı: i lecek

Bu birliğiı~. kuru lu- ~ /-' ~~~====~==~iijiiii9;~ şunu da yu rckten ,,..- _r ' 
destekled ik. Bun
dan sonra elimizden 
geleni onaya ko)'.a
cağız. ve bu ves ılc 
ile hay ırlı , uğurl~ 
olmas ırn temennı 
ediyor. Zat-ı al leri
nizc, tüm katılanl a
ra saygılar sunuyor, 
ba&arıl ar diliyo
rum". şeklinde kısa 

tir. Bu konudakı çalı ş
malar çabalar çırpını ş
lar çok daha hızlı çok 
daha bilinçli yapıla
caktır. Bu ça lışmalara 
bu Birlik öncü ve ön
derlik rolün ü dirayetle 
yüklenecektir. Ç>n u 
crösterecektir ve ı tfa
fyecilerin yet iştiri lm~
sinde büyük katkı .sag
l ayacaktır" şekl ı nde 
konuşmasını tamamla
mıştır. 
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Toplantıya iştirak eden Ener
ji ve Tabii KaynaklarBakanı 
Prof. Dr. Ziya AKTAŞ ise: 

"Sayın Cumhurbaşkanım, 
sevgili iftaiyeciler, değerli ko
nuklarımız, basının ve medya
nın değerli mensupları , hepini
zi sevgiyle ve saygıy l a selam
lıyorum. 

İtfaiyec iler Birliği'nin birincj 
ulusal kurultayında aranızda 
bulunmanın benim için gerçek
ten bir mutluluk, benim için bir 
onur kaynağı olduğunu söyle
mekle sözlerime başlamak isti
yorum. Benim için önemli, 
çünkü gerçekten bir demokra
sinin sivil toplum kuruluş l arı
nın giriş liği oranda, yani me -
lek b.irliklerinin, derneklerin 
geliştiğ i ve toplulukta söz sahi
bi olduğu oranda başarılı olaca
ğına inanıyorum . Onun için 
böyle bir birliğin hele hele bi
rinci genci kurulunda aranızda 
olmak bir mutluluk ve onur 

kaynağıdır. Önce onu ifade et
mek istiyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanım 

izin verirlerse, yolda gelirken 
sohbet sırasında "bir bakıma 
biz de itfaiyeci değilmiyiz?" 
şeklinde bana bir soru sordular. 
O zaman da düşündüm, şimdi 
de düşünüyorum. A lında bir 
milletvekili olarak, bir bakan 
olarak, öyle zannedi yorum ki 
bizim temel görevimiz vatan
daşın işinde, mutfağmda ve 
evindeki yangını söndürmek 
veya bu yangını önlemek. 

Onun için gerçekten biz de 
itfaiyecili k görevi yapıyoruz" . 
şeklindeki espri li konuşmala
rıyla kongreye renk kattılar. 

Nihai konuşmayı Sayın 
Cumhurbaşkanımız yapa
rak, yerli ve yabanc1 tüm dele
gasyonun al kışları arasında 

ödül törenine geçildi. Sayın 
Cunıhurbaşkanımız'ın konuş
maların ı önemine binaen tam 

melin halinde tarihi bir ve ika 
olarak ileriki sayfalarda yayın
l ayacağız. 

Kongreye destek ve İtfaiye
ci! iğe hizmet veren yerli ve ya
bancı konuklara Birlik tarafın
dan Plaketlerinin verilmesin
den sonra yemek aras ı verildi. 
Ve standlar Sn. Cumhurbaş
kanımız tarafından gezildi. 

Kongrenin Teknik Bölümü 
ve Seçimler 
Öğlenden sonra kongrenin 

teknik bölümü baş ladı. Birlik 
Başkanı Sn. Sabri YALIN'ın 
faaliyet raporunu okuması ve 
denetleme raporundan sonra 
Birlik Kurucu Yönetiminin fa
aliyetleri ibra edildi. Birlik tü
züğünde deği şiklik yapılmas ı 
istenen maddelerin okunarak 
oylanmasından sonra seçimlere 
geçildi. Kongreye tek liste ile 
seçime gidildi. Yapılan seçim 
sonucunda yönetim li tesi aşa
ğıdaki şekilde oluştu. 
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Genel Kurul Başkanlık 
Divanı değerli üyelerini, de
ğerli misafirleri, komşu ve 
dost ülkelerden gelen değer
li misafirlerimizi ve basını
mızı, hepinizi sevgi ile se
lamlıyorum. Böyle bir top
lantıyı tertiplediğiniz için it-
faiyeciler birliğine, onun 
yöneticilerine, Sabri YALIN 
ve arkadaşlarına teşekkür 

ediyorum. Ayrıca genel ku
ruluna beni de davet etmek 
nezaketinde bulundukların
dan dolayı teşekkür ederim. 

B
u toplantı Türk kamuoyunun önüne, hal
kımızın önüne, devletimizin görevlileri
nin önüne çok önemli bir konuyu yeniden 

koyma fırsatını bana vermiştir. Bu yangınla mü
cadeledir. Yangınla mücadele meselesi ülkemizin 
diğer pek çok meselesi gibi gündemdedir. Ve 
dünya yeni bir bilimçağına girerken, yeni bir yüz
yı la girerken bir çok meselelerle uğraşıyoruz. Ga
yet tabii ki dünyanın içinde bulunan Türkiye de 
bu sorunlarla karşı karşıyadır. Ve sorunların hep
si ile uğraşmak mecburiyetindedir. Uygar insan; 
as lında doğa karşısında kendisini bilgi ile techiz 
edebilmiş, doğanın yüklediği afetlerden kendisini 
en iyi bir şekilde koruyabilmiş, doğanın sunduğu 
imkanlardan en iyi şekilde yararlanmı.ş insandır. 
Hepimizin bildiği gibi hayatı yapan dört unsur
dur. Bu havadır; olmazsa olmaz, olmad ığını dü
şünemeyiz. Sudur; bu da olmazsa olmaz, onun da 
olmadığını düşünemey iz. Hava ve suya ilaveten 
insanoğlunun hayatını idame ettiren ve herşeyi 
veren topraktır. Ve nihayet doğanın 1n anoğluna 
verdiği dördUncü ne ne ateştir. Ateş olmazsa ol
maz. Ate.ş her şeyi yakar ve yakmıştır da, yalnız 
Hazreti Ibrahim'i yakmaımştır. Bu olayda bile 
insanlar için alınması gereken dersler vardır. 

Yaln ı z bu dört unsurun hepsine bakt ığtmız za
man, bilhassa havanın, suyun ateşin zaman za
man toprağın meydana getirdiği afetler vardır. 
Bunlar nimettir. Ama afetler vardır. insanoğlu bu 
nimetlerden yararlanmaktadır ve afetlere karşı 
kendisin i koruyacaktır. İnsanoğlu genellikle ni
metlerden yararlanmak ister. Yalmz burada söyle-
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mek istediğim bir şey yangın söndürenin söndür
ıneyle görevli olanların meselesi değildir. Yangın 
çıkmasa söndürme işlemi olmaz. Ama yine yan
gı n söndürmek için aleste bekleyen insanlar ol a
cakttr. Çünkü yangının hiç çıkmaması mümkün 
değ i l dir. 

Yapacağımız şey aynen hastalıklarda olduğu 
gibi, insanların kendilerini ha ta lıklardan korusa
lar hekimin iş i azalır. Gene in anlar evlerin i bark
larını , kendi hayatlarını , kendi canlarını , 111a lları 
n ı yanmaktan koruyacak tedbirler al alar, alabil
seler, o bilincin içinde olsalar yangın söndürenle
re daha az iş düşer, insanlar daha az ınuzdarip 
olurlar. Onun içindir ki birinci me ele aynen he
kimlikte olduğu gibi, koruyucu heki mlikte oldu
ğu gibi ha l kın bilinçlendiri lmesidir. Bunları okul
larda okutalım, bu yalnız çocukların işi değildir, 
herkesi n i ş i dir. 

Nereden çıkıyor yangın, bakıyorsunuz elektrik 
kon tağından yangın çıkmış , söndürlilmeyen bir
şeyden yangın çıkmış bir ormanın içine atılan si
gara izmaritinden yangın çı k ıyor. Yangın, yıldı~ 
rım düşüp yangı n çıkma . hadisesi hariç, çok kere 
kend ili ğinden çıkmıyor. lnsanoğlu ateş i kull anır
ken düzenl i ku llanamıyor. Veya yangın çıkarıyor. 
Yangını in anoğlu çıkarıyor onun içindir ki yan
gın ile mücade olay ında bilinçlenme dediğimiz 
bir hususu kamuoyun un dikkatine getiriyoruz. 
Nas ıl ki topraklarımızı korumada bilinçlenme, 
ormanlarımızı korumada bilinçlenme, kendimizi 
korumada sağ lıkta bilinçlenme çok elzem hale 
gelmiş e, kendimizi, ülkemizi, ülkemizin değer
lerini , evimizi, barkımızı şehrimizi , köyümüzü, 
kasabamızı herşeyimlzj yangına karşı korumada 
daha bilinçli olmalı y ız . Bunun icaplarına teves-
ül. edilme zamanı gelmi ştir. 

!kinci kademe yangın öndürecek olanlar ki, it
fa iyeciler diyoruz. Bu kuruluş ların yeni baştan 
derlenip toparlanması, düzenlenmesi ve hizmet
lerini daha iyi yapabilecekleri hale getirilebilme
leridi r. Orda da üç tane unsur önemlidir: Eğitim; 
bu işleri yapacak olan insanl arın şahsi kabi liyet
lerine veya zamanla kazanacakları tecrübeye de
ğil , biraz da eği time önem verilmesi lazımdır. 
lkincisi; insanlara l azım olacak araç ve gereçtir. 
Bu araç gerecin modern ~raç gereç olma ına dik
kat etmek gayet tabiidir. Uçüncüsü de;, hizmetleri 
yapacak olan insanların kendi leridir. itfaiyeciler 
yangınları söndürmekle mükellef olan insanlar
dır. Bu da bir mesleğin mensupları olma.lıdır. 

Yangın söndürme olayı bir meslektir. itfaiyeci
lerin, "itfaiyeci" diye bir mes leği kabul etmesi 1,a
zımdır. Itfaiyeci lik mes leği diğer güvenlik hiz
metlerinden farks ızd ır. Yani nası l ki, ülkenin di
ğer güvenlik güçleri ülkeyi rahatsız eden çeşitli 
düşmanlara karş ı ve kanun tanımayanlara karşı , 

ülkenin hudullarına tecavüz edenlere karşı, insan 
hukukunu zedeleyenlere karşı, vatandaşı koruma
ya çalış ı yorlarsa, toplumun huzurunu korumaya 
çalışıyorlarsa, ülkeyi korumaya çalışıyorlar a, it
faiyec iler de vatandaşın canını, malını , huzurunu, 
evini, yerini , barkın ı , ülkenin değerli varl ığını, 
korumaya çalı şıyorlar. 
Ayn ı şeydir. Bence güvenlik sınıfı olarak ta

nımlanmalıdır. Değerli hizmetleri gören diğer 
hizmetlerde olduğu gibi itfaiyeci de hayatını isti
kar edercesine mes leğinin şuuruna varrpıştır. Ya
ni çok kere hizmeti görürken şehit olur. işte ancak 
bu güvenlik hizmetlerinde vardır. Binalen aleyh, 
hizmeti görürken şehit olan, gazi olan itfaiye 
mensupları , itfaiye mesleği mensupları da ay
nen diğer mesleklerdeki şehit ve gaziler gibi 
muameleye tutulmalıdır. Bütün bunlar yapılu·
ken hepsi bunlann yasa içinde derlenip toplanma
lı, halen hazırlanmış bulunan yerel yönetimlerin 
yetkilerini artıran kanun vardır. Burada itfaiye 
mes leğine dair hükümler vardır. Fakat bunlar ka
fi değildir. Biliyorum eçim yapılıp bittikten son
ra yeniden meclis teşkil elliği zaman yangına kar
şı korumayı müstakil olarak ele almak, ki en doğ
rusu o dur. Ve bütün bun ları onun içerisinde mü
talaa etmek; sadece mal-mü lk yangınını değil , or
man yangının da, deniz yangının ı da çeşitli yan
g ınların hepsini bir kül halinde mütalaa etmek, 
eğitiminden aracına kadar, so yal haklanna ka
dar, her şeyi bunun içerisine koymak gerekecek
tir. Türkiye bu ihtiyacın içerisindedir. Ve ye
ni meclis acılır açılmaz ben Cumhurbaşkanı 
olarak bu ihtiyacı yeni meclisin önüne koyaca
ğım. Ve ateş sadece bu dünyanın deği l, öbür dün
yanın da en önemli nesnelerinden biridir. Yine bi
zim dilimizde çok güzel bir tabir "ateş ile oyna
mayınız"d ı r. Ateş ile oynadığınız zaman meydana 
gelecek zarar bazen telafisi mümkün olmayan za
rardır. Ateş ile oynayanların meydana getirdiği 
zm·arl arı ortadan kaldırmak için canla baş la çalı
şan, hayatların ı feda eden kahraman itfaiyec ilerin 
tümünü, şehidleri rahmetle, gelip geçmiş olanl arı 
rahmetle anıygrum. Ve gazileri minnetle, şükran
la anıyorum . Ulkenin her köşesinde canla başla 
hizmet gören dünyanın her tarafında canla 
başla hizmet veren itfaiyecileri kahraman in
sanlar olarak ilan ediyorum. Ve onlara, yap
tıkları hizmeti daha iyi yapabilmeleri için, 
kendilerine toplumun, devletin ve herkesin 
destek vermesi gerektiğini tekrar ifade ediyo
rum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi 
sevgi ile selamlıyorum . Kongreye başarılar di li
yorum. 

Süleyamc111 DEMİREL 
Cumlıurbaşkmıı 
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YANGIN . . . . 
SONDURME 

• • 
TEKNOLOJiSiNDE 

• 

DEVRiM 

Doç. Dr. M. Muhittin SOGUKOGLU 

PYROCOOL ve PYROCOOLFEF; 1991 körfez savaşından kısa bir sü
re sonra Amerikalı bilimadamları tarafından yapılan Araştırma-Geliştir
me kapsamında elde edilmiş çok amaçlı yangın söndürme elemanlanndandır. 

PYROCAP B 136; 1997 yılında Amerika Mississippy Fire Academy'de 
katıldığım bir kurs esnasında bir demostrasyonla tüın kursiyerlere tanı
tılmış bir söndürme sistemiydi. 

PYROGEN; Soyyetler Birliği'nde roketler için katı yakıt geliştirilmesi 
esnasında ortaya çıkmış güçlü bir söndürücüdür. 

1. GİRİŞ 
Son yıllarda teknoloji alanında 

başdöndürücü bir h ızda ilerleme 
hükümsürmekte, hergün binlerce 
yeni kimyasal madde piyasaya 
sürülmekle ve bun ların çoğu da 
yanıcı özellik laşı maktad ı r. Bu 
geli şim yangın söndürme lek110-
loj isinde de klasik yöntem ler ya
nında bir takım yenilikleri zaru ri 
kılmaktad ı r. Aksi taktirde yan
gınlarda can ve mal kaybının 
önünü almak mümkün deği ldir. 
Bu telmoloj ik gelişmeleri takip 
etmeyen ülkelerde yangı n l ar da
ha çabuk gelişmekle ve söndürü l
mesi büyük bir sorun olmaklad ır. 
Tabii ki her yangın önecektir. 
Önemli olan yangımn gerektiğ i 
kadar kısa sürede tesbit edilip, en 
az can ve mal kaybıyla söndürli
lebi lmesidir. 

Bu çalışmada "Üç Pyro 
Sistemi" başlığıyla PYROCO-

OL, PYROCAP ve PYROGEN 
ismi a l tı nda üç değ iş i k söndürme 
maddeleri, veya sistemleri ince
leme konusu yapı l acaktır. 

Bunlardcm PYROCOOL ve 
PYROCOOL FEF; 1991 köıfez 
savaşından kısa bir süre sonra 
Amerikalı bilimadamları tarafın
dan yapılan Araştırma -Geliştir
me kapsamında elde edilmiş çok 
amaçlı yangın söndürme eleman· 
lamıclandır. 

PYROCAP B 136; 1997 yılın
da Amerika Mississippy Fire 
Academy'de katı ldığım bir kurs 
es11as111da bir demostrasyonla 
tüm kursiyerlere ta111tılmış bir 
söndürme sistemiydi. 

PYROGEN ise; Soyyetler Bir
liği'nde roketler için katı yakıt 
geliştirilmesi esnasında ortaya 
çıkmış güçlü bir söndürücüdüı: 
Sovyet bilim laboratıuırı SO
YUZ; kail roket yakıtının bir tü
revini alev bastırma coolantı (sa-

,quturnsu) ile hirlikte kullanarak 
kimyasal yangın söndürücü özel
liklerinde çok çarpıcı ve etkili bir 
yangın söndürme sistemi geliştir
miştir. 

2. KİMYASAL ve 
FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

Bu üç sistemin temel özellikle
ri ; temiz olması , insan sa~ l ığ ı na 
zarar vermemesi, doğal kaynak
lar ve çevreyle dost ve peıfor

mans ı nın yüksek ol mas ı gibi te
mel özelliklere sahip olmalarıdır. 
Şimd i , bu üç Pyro sistemi ayn 
ayrı ele alınarak ; fiziksel ve kim
yasal özell ikleri, kul lanım alanla
rı ve Ustünlüklcri inceleme konu
su yapılacaktır. 

2.1. PYROCOOL ve 
PYROCOOL FEF 

Körfez sava .• ından hemen on
ra, L 99 J yı l ında , Amerikalı bili
maclamları yoğun bir araştırma 
yaparak. Elektri k Sınıfı yangı nları 
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hariç, tüm yangın sınıflannda 
etkili olarak ku llanıl abilen iki 
değişik karakterde bir söndür
me maddesi geli ştirmi ş lerdir. 
Bunlar köpük e a lı olup klasik 
köpüklerin ti.im özelliklerin i 
kapsamakla beraber, yüksek 
mertebede ı s ı absorbsiyon ka
biliyetine sahipti rler. Bunlar
dan PYROCOOL; derine nü
fuz eden mt.ıkeınmel soğutma 
ve çok hızlı söndürme özellik
leri ile itfaiyeciler ve yangı n 
öndürme sektörünün biJ nu
maral ı eçeneği konumundadı r. 
Bunun bir benzer ürünü olan 
PYROCOOL FEF ise; kolay 
yan ıc ı , parl ay ıcı s ıv ı madde 
yangı !:ı l arı için geliştirilmiştir. 

a. Oıcllikleri 
Bunların her ikisi de değiş ik 

pekçok yangın türlerinde ku lla
n ıl makla beraber, üç boyutlu yü
zeylere yapışarnk köpükten biJ 
örtü o luşturmakta ve çevreye za
rarlı kimyasal madde buharı ç ı k ı 
şını engellemektedir. Özellikleri 
Tablo l 'de verilen bu yeni köpük 
türünün diğer klas ik köpüklere 
nazaran en çarpıc ı özell i ğ i %0,4 
oranında (yani 1000 litre suya sa
dece 4 it) karıştırılmas ı ve bir kö
pük örtüsü oluşturarak boğma et
kisi yan ı nda müthiş bir soğutma 
kabiliyetine sahip olmas ıdı r. 

• PYROCOOL ürünleri yangın 
bölgesindeki ı sıy ı çok h ı zlı bir 
şekilde absorbe ederek sıcak.lığ ı 
anında dü., ürür. O kadar ki yan
g ın söndürüldi.lkten hemen sonra 
metal yüzeylere ç ıplak elle bi le 
dokunulabi lir. 

• Kendine mahsus aş ırı soğut
ma ve yangın öndUrme özell ik
lerinden dolayı fazla su kullanı
mına da ihtiyaç göstermez. Bu 
özellik hem su hasarın ı en aza in
dirir ve hem de büyük su tasarru
fu sağ l ar. Bu özell ik susuz iklim
lerde ve su kısıtlamasının olduğu 
veya hidrant sisteminin bulun
madığı İs tanbul gibi ıııetropoller
dc çok önemlidir. 

• PYROCOOL ürünleri klas ik 
köpüklere nazaran yangını çok 
daha çabuk söndürdüğü gibi , 

Tablo 1. PYROCOOL ve PYROCOOL FEF' in ö:ellikleri. 

Özellikler PYROCOOL PYROCOOL FEF 
pH arahğı 8,63-9, 1 o 6.75-7. 10 
tipik pH 8.9 6,85 
Özel gravite sınırı 1 ,030- 1 ,060 L,045- 1,065 

Tipik gravite 1,046 1,058 

Kaynama noktas ı 100 oc (2 12 °F) 100 oc (212 °F) 

Donma noktas ı -1 oc (30 °F) -1 °C (30 °F) 

Suda ergime durumu Tamamen ergir Tamamen ergir 

Görünümü Aç ı k sarı sıv ı Açık sarı s ıv ı 

Ömrü 3 yıl 3 yıl 

Konsantrasyonun 
refraktif indeksi 29,75 Brix 36,5-38,00 Brix 

Biyoloji.k parçalanma Tamamen Tamamen 

Zehirlilik Yoktur 

Florokarbonlar Yok 

%0,4 karışım oranı ile tatlı su ya
nında, Luzlu su ve acı suyla da ka
rı ştırılarak uygulanabi lir olmas ı 
çok büyük avantaj sağlamaktadır. 

b. Test Sonuçları 
SOS Techniscbe lnspecties 

B.Yf2.I tarafından 20 Ekim 1993 
tarihinde magnezyum blok ve ta
l aşları üzerine Pyrocool A kulla
nılarak yapıl an deneysel çalışma
da baş l angıçta 1354 °C olan s ı 
cakl ı k 30 saniye içerisinde 33 
0 C'a dU şınüştür, ki bu düşüş hızı 
Pyrocool'un soğutma etki ini çar
pıc ı bir şeki lde ortaya koymakta
d ı r. Test raporunun a.l tı nda "mag
nezyumun yanmaya baş lama sı
caklığının 1700 °C olduğu, dola
y ıs ıyla sıcaklı k ölçerinin 1354 °C 
göstermesinin bir kalibrasyon ha
tas ı o lması gerektiğ i " not olarak 
vurgulanm ıştı r. 

c. Uygulama Alanları 
Petrokimya Sanayiinde: 

PYROCOOL ve PYROCOOL 
FEF'in uçucu ve kimyasal madde 
yangınlarında bi lhassa soğutma 
etkisi dolay ı s ıyla itfaiyecilerin 
güvenl ik içerisinde yangına yak
l aşarak en hızlı bir şeki lde yang ı 
n ı kontrol a ltına almaların ı sağla
mas ı tartışılmaz bir avantajdır. 
Özellikle rafineri ve kimyasal 
madde komplekslerinde çıkabile
cek yangınlara karş ı PYROCO
OL FEF çok etkilLdir. 

(Tuvsiyc c~lleıı ornndn kııllnııı l dığında.) 

Yok 

Bundan başka; imalat sanayi
inde, deniz kurtarma larında, 
deniz taşımacılığında, hava 
alanlarında ve kara itfaiyele
rinde, her türlü acil yangın du
rumları ile karşı l aş ıl dı ğında 
PYROCOOL ürünleri t üm 
yangın sınıflarında çok ınaksaL
lı, sonderece etkili bir silah ola
rak kullanılabilir. 

2.2. PYROCAP B 136 
Pyrocap B 136 konsantresi or

ganik maddeler ile zenginleşti ril 
m i ş bir nitrogen karış ı mıd ı r. Yan
gınlarda ku ll.anı lırken su ile belir
li oranlarda kanştmlarak uygula
nır. Çevre dostu, korrozif ve tok
sik etkisi yoktur, zarars ızdır, suda 
çözünebilir, biyolojik parçalan
maya tabid ir. Su ile karı~ tığıncla 
"Süper Su" özelliğ i y le toplumla
rı tehdit eden tüm yangın lara kar
ş ı son.~ercce etki li bir s ilahtır. 

a. Ozellikleri 
Pyrocap B 136'11111 en büyük 

özell iği bir yangına uyguland ı 
ğında, çıkan siyah dumanı anın· 

da beyaza çevirmesidir. Yangın 
araşt ı rmaları yapan (NFPA ve 
benzeri) tlim kaynak larına göre; 
yangmlarda meydana gelen yara
tanına ve ölümlerin büyük ço
ğunl uğu duman tenefüsünden ve 
az bir kısmı ise, çok yüksek ı
cakl ıktaki yangın lara suyun tek 
başına kullanılmasından meyda-
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na gelen, sı cak l ık etkisinden kay
naklanmaktad ı r. 

Pyrocnp B J 36'11111 ayrıcalığ ı . 
ortamdan çok miktarda ı s ı yı ab
sorhe cdcrk1.:n, duman ve 7chirl i 
gaılurı öııcmli biı ölçlide azaltma 
kabi liyl'ıinc sahip olmasıdır. Su
da çöıllnl'bilir olduğundan dö
nllşılirücü aparaılarn veya apli
kasyon ıncLodlarına ihtiyaç gös
Lamcı. 

Yangınl:..ırın çoğu A Sını fı yan
gın l ar il e R (yanıc ı s ıv ı) , C (yan ı 
c ı gaz) ve D (hafif metal) sınıfı 
yaııgınl arın bir koınbiııasyomı
dw·. Tipik bir bina yangınında ah
~ap destekli kiriş ve duvarlar ya
n ı nda, pctrokimya esaslı ; halılar, 
döşemeler, kumaşlar, boya, plas
tik ve alUıninyum gibi çok çeşit l i 
malzemeler bulunur. Benzer şe
kilde oto yangın ları ve uçak yan
gın larında A, B, C ve D s ın ı fı 
yangın l arın kombinasyonuyla 
karş ıl aşı lmaktadır. Pyrocap B 
136' nın üstünlüğü ; ı slatma, so
ğutma ve sübye l cştirme karakte
ristikleri sayesinde A, B, C ve D 
sınıfı yang ı nların söndürUlrne hı
z ını arttımıasıd ı r. 

EPA ve NIST Laboratuarları 
Pyrocap B l36'nın duman nöt
rali~~syonu. ~e ı ı ~bsorbsiyon 
kabıhyetlerını tasdık etmisler
dir . Vermiş oldukları rap~rda; 
Pyrocap B J 36'.nın lastik yangı 
nında asetaldehıd ve karbon di 
oksid yayı ima konsantrasyonu
nun azaltı l ınas ı nda çok etkili ol
duğunu , karbon monoksid azal
tılmas ını ise, yal n ız su kullanı 
masına nazaran, dört misli daha 
h ızlı gerçekleşt irdiğini ifade et
mişlerdir. 

Soğutma kabiliyetine gelin
ce; yaln ız su yerine, söndürme 
maddesi olarak Pyrocap B l36 
kul lanı l dığında, soğuma (sıcaklık 
düşüş) hızı 20 misli daha fazla 
olduğu tesbit edilmiştir. 

b. Kulhınım Alanları 
. Pyroc~ söndürücüler; içeri 
mde Pyro~p B 136 konsantresi 

ile su ihtiva etmekte olup A, B C 
ve D sınıfı yang ınlara karş ı di
zayn edilmişlerdir. Evlerde, bot-

iare.ta, otoınohillerdc. çi tnik arnç
larında. alı~-vcri~ merkezlerinde 
ve cndüsıriye l binalarda kullanıın 
için idealdir. Ayrıca: 

• Oto l as t iğ i , plastikler ve ben
zeri ınadcleler yanınd a. kağıt. 
odun ve diğer lifli materyaller, 

• Petrol ve diğer yağl ar, ve 
• Al i.iın i ııyum ve magnezyum 

gibi alkali olmayan metaller 
için etki li bir öndüri.ici.idür. 

c. Kullanım Şekli 
Pyrocap B 136; portat if tüple

re dol durulmuş konumda piyasa
ya sürü lmekte olup sadece su 
dol duru lmuş tüplerden biraz da
ha pahal ıd ırlar. Sıvı konsantresi 5 
galonluk (takriben 20 lt'lik) yük
sek dansiteli polyeti len plastik bi
donlarda muhafaza edilmektedir. 

Su ile kolayca karışır, karş ı 
karşıya bulunan yangının tehlike
sine göre standart aparatlarla 
%0.5, l, 3 ve 6 oranlarında karış
tırılarak uygul anır. Korrozif etki
si ol madığından cihazlara hasar 
vermez ve kullanım esnasınde 

özel bir eği tim veya itina gerek
tirmez. 

2.3. PYROGEN 
Pyrogen; aerosol üreten bir 

katı kimyasal ile katı kimyasal 
coolant (soğutucu)'dan ibaret 
bir sistemdir (Şekil 1). Acrosol 
üreten katı kimyasa l, katı roket 
yakı tların ın bir türevidir. Bu, ok
sitleyici esaslı katı IJotasyum 
nitrat (KN03) , bağlayıcı e as lı , 
yanabi lir, plastik l eşmiş Nitro
sellülöz ve patent l eşm i ş teknolo
jik ilavelerden ibaret bir termo
plastik karışımdır. 

Bu katı üretim-kimyasalı akti
ve edi l di ğinde; potasyum karbo
natlar (KHC03, K2C0 3), Karbon 
dioksid (C02) gazı, Azot (N2) 
gazı ve su (H2 O) buharı üreten 
bir yanma reaksiyonuna maruz 
kalır. İşte bu şek i ide meydana ge
len bu karış ım gerçek bir yangı n 
söndürme sistemi oluşturmaktadır. 

Bu o luş um şu şekilde meydana 
gelmektedir: Reaksiyon s ıcaklık
ları yükselirken, ı>otasyum kar-

..... ~J----- Ü neme kapağı 

- --- Yönlendirme plakas ı 

~ Kimyasal coolan t 

.- Seperatör ızgarası 

---- Termal tutuşturma aparatı 

• Ara halkas ı 

... Katı aerosol üretim kompozisyonu 

--- - Elektronik tutuşturma aparatı 

---- - Alüminyum alaşımlı gövde 

Şekil 1. Pyrogcn kovanının (canister) elemanları 
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bonatlar gazlaşınakta, ancak 
olu şan bu buhar soğurken, önce 
s ıvı halinde yoğuşmakta ve 
sonra katı halini almaktadır. 
Bu şekilde kondensasyonla takri
ben 1 mikron büyüklüğünde 
çok küçük potasyum karbonat 
partiküller üretilmiş olur. Mik
ron büyükl üğündeki bu katı par
tiküller gaz halindeki karbon 
dioksid, nitrojen ve su buharı 
içerisinde dağılarak gaz acro
sol şeklinde homojen ve üni
form bir karışım oluşturur. Bu 
aerosol gaz halinde üç boyullu 
bir dağılım gösterir ve oluşan bu 
suspansiyon 60 dakika kadar da
yanır. 

Bir yanma ürünü olarak, Pyro
gen aerosol bu formasyon oluşu 
mu esnasında s ıcaktı r. Her ne ka
dar Pyrogen aerosol en sıcak ko
numunda iken bi le gerçek sön
dürme i ş levinde daha etkili ise 
de, çok yüksek sıcaklıkların ne
getif etkileri aşikardır. Deşarj ağ
zından alev ç ıkmas ı ve korunan 
bir odada fak ir aerosol dağıl uııı , 
elimine edilmesi gereken başlıca 
problemlerdendir. Bu negatifle
rin üstes inden gelmek için diğer 
üretici ler tarafından Pyrogene 
karşıt teşebbüslerde bulunulmuş 
ise de, aciz kal ınm ı ş, ve yapılan 
bu çalışmalar laboratuar prototip
leri olarak kalm ı ştı r. 

Pyrogen, yukarıda göze çarpan 
problemleri elimine eden, k<ıtı 
kimyasal coolant ( oğutucu) gibi, 
ikinci bi r emsalsi;c. forınU lasyona 

sahiptir. S ıcak pyrogen aerosolli 
coolanl (soğutucu)dan geçerken, 
coolant büyük miktarda ı sıyı ab
sorbe ederek dekompoze o.lınak
ıad ır. Zira o, aniyede takriben 
400 cal. ı s ı absorbe ederken 200-
300 °C 'da erimeksizin gazlar 
üreterek dekompoze olan endo
termik içerikli maddelerle yük
sek mertebede zengin leştirilmiş 
bir polimer kompozisyonudur. 
Nasıl Çalışıyor? 
Pyrogen coolantın (soğutucu

nun) aplikasyonu deşarj çıkışında 
alevi bastırır ve böylece alanda 
Uniform bir aerosol dağılı mı sağ-

lanm ış olur, ki bu söndürmedeki 
güven ve emniyeti takviye eder. 
Dahası , coolant (soğutucunun) 
termal dekompoıisyonu esna
sında ortaya çıkan inert gazlar 
söndürme performansına yar
dımcı olurlar. Pyrogen'in yangın 
söndürme performansı Uzerinde, 
yanma reaksiyonuna kimyasal 
müdahale ve termal soğuıma gi
bi, ik i kademeli bir etkisi sözko
nu udur: 

Birinci olarak, Pyrogenin 
söndürme i ş levi ; yanın a reaksi
yonuna kimyasal müdahale ile 
başarılmaktadır. Burada iki kim
yasal mekanizma111n rolli vardır: 

1. Alev zincirindeki OH, H 
ve O zincir taşıyıcıları olan alev 
yayma köklerini bertaraf ede
rek: 

Pyrogen aerosolun ana kom
ponenti olan potasyum karbonal
lar gazlaşma halini almak sure
tiyle alev zincirinde potasyum 
kökleri K'yı üreterek ayrı şırlar. 
Ayrışan bu K potasyum kökleri 
çok aklif olup zincir taşıyıcıları 
OH, li ve O'yu alev bölgesinden 
çekerek reaksiyona girer ve böy
lece yanma reaksiyonunu kırarlar. 

Pyrogen'deki poıasyum kökle
rinin kimyasal tepkimesi halon
lardaki brom köklerininkine ben
zemektedir ve bu şematik olarak: 

K + OH -+ KOH, 
KOH+ II -+ K + H20 

şek l inde ifade edilebilir. 
2. Aerosol partikül yüzeyin

de "zincir taşıyıcılar" OH, H 
ve O alev taşıyıcı köklerin yeni
den birleşmesi: 
Gazlaşmış potasyum karbonat

lar s ı v ı halinde yoğuşduktan son
ra mikron büyüklüğünde çok 
miktarda katı partikUl üretmekte
dirler. Çok küçük olan bu parti
küller büyük bir yüzey alan ı 
o l uşturmakta ve burada zincir ta
şıyıcı l arın kombinasyonu: 

O+ H -+ OH , 
H+OH-+H20 

şekl inde olmaktad ır. 
İkinci olarak, Pyrogen'in sön

dürme iş levi; yangın sıcaklığını 
yanma reaksiyonunun devam 

edemeyeceği s ıcaklığa düşürmek 
smetiyle (termal soğutma şeklin
de) gerçekleşmekle ve buna çok 
çeşitli fiziksel mekanizmalar işti
rak etmektedir. 

1. Endotermik faz değişimle-
ri yoluyla ısı absorbsiyonu: 
KıC03(k) -+ KıC03(s) -+ 
K2C0 3(g) 

2. Endotermik dekompozis
yon reaksiyonu yoluyla ısı ab
sorbsiyonu: 

2 KHC03tk) -+ KıC03Ck) + 
C02(g) + H20 Cg) 

3. Yangm alevi bölgesinin ae
reosol bulutuyla seyreltilmesi 
(ilave yak ı t molekülleri yanma 
prosesine iştirak edemez): alev 
yayılmasına karş ı fi ziksel hidran
ce (aerosol partikUlleri alev ya
yılma hız111 ı yavaşlatmakta). 

Mikron büyüklüğündeki ae
rosol partiküllerinin oluştur
duğu sonclerecc büyük yüzey 
alanı yeniden köksel kombinas
yon ve ısı absorbsiyon reaksi
yon ları ihtimalini arttırır, böy
lece az bir söndürme madde
siyle hızlı bir söndürme sağla
nır. Pyrogen piyasada mevcut 
söndürUcüler aras ında en düşük 
söndürme konsantrasyonuna sa
hiptir. B Sını fı yanıc ı s ıvı lar için 
dizayn faktörü , lıalon 130 l 'e 
(330 g/m3, %5) kıyasla, ( 100 
g!m3) 1/4 nisbetindedir. (Şek i l 3) 

Yüksek oranda aerosol deşaıjı 
mi.lth iş bir söndürme etkisi sağ
lar, böylece mal veya cihazlar 
Uzerindeki yangııı ha arım önler. 

Mikron büyüklüğündeki aero
sol partikülleri gazvari üç boyut
lu kalite gösterir ki , bu söndUrme 
maddesinin odanın her tarafına 
ve en ücra ve muhafazalı yerlere 
kadar hızlı bir şeki lde dağı lması
nı mümkün kı lmaktadır. Homo
jen dağı lım birkaç aniye içeri
sinde sağ lanmakla ve su pansi
yon un uzun süre dayanması yan
gının yeniden alevlenmesini ön
lemeye yard ımcı olmaktad ır. 

Pyrogen aerosolü; parlayıcı sı
v ıl ar, yanıc ı kalılar, yağlar ve 
eneıji yü klü e lekıri k l i cihazlar 
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Şekil 2. Küçltk bir pyrogen kovanının motor kabinine yerleştirilmesi 

dal1il, tüm bu potan ·iyeJ yangın 
hasarl arının önlenmesi için uy
gundur. Tüm total flooding mad
deleri gibi, Pyrogen aerosolü, ka
palı bir risk a lanına uyguland ı 
ğında, en etkilj söndürücüdür. 

Çevresel Etkiler 
Pyrogen, moleküler yapısında 

klor ve brom bulunmadığın
dan, atmosferdeki ozon tabaka
sına etkili deği l d iJ. Global Ter
mal Potan iyeli ise ihmal edile
bilir mertebededir, zira Pyrogen 
aerosolün sadece karbon dioksid 
komponenti global ısınmaya işti· 
rak edebi lir, bu da normal sön
dürme konsantrasyonunda çok az 
miktarda bulunmaktadır. Buna 
göre; Pyrogen'in hem ozon tü
ketim potansiyeli (ODP) ve 
hem de Global Worming Po
tansiyeli (GWP) sıfırdır. 

Can Güvenliği 
Gö .. üş sahası: Pyrogenin, de

şarj esnasında ve sonrasında ae
rosol tarafından ortaya ç ı kan 
yüksek karartma dolayısıyla , 
normal şartlarda, me kün olma
yan alanlarda kullanılması tavs i
ye edilmektedir. Buna rağmen, 
sigara ağızlığından çok az daha 
büyük Pyrogen tüpleri kabin ve
ya kontrol cihazlarının içine di
rekt olarak monte edilebilir. Bu 
durum, çok kı a sürede etki gös-

terme i yanında, yenilenme mali
yetini en aza indirir ve yerleşim 

a l anlarında emisyonu aza ltır, 
böylece görüş mesafesinin azal
ması engellenmiş olur. 

Toksisiti (Zehirlilik): Pyro
gen aerosolün içeriğindek i ana 
koınponentlcr; katı potasyum 
karbonatlar, azot gazı , karbon di
oksid gazı ve su buharıdır. Nor
mal öndürıne konsantrasyonun
da bu ürünler şahıs lar üzerinde az 
bir sağlı k tehlikesi arı:eder. Buna 
rağmen, karbon ınonoksid ve 
azot otsidleri gibi , ae rosol hasıl 
eden yanına reaks iyonlarının yan 
ürünleri tarafından az miktarda 
potansiyel tehlike üreti lecektir. 
Yukarıda sözü edilen yan ürünler 
pek çok tipik yarıma raeks!)'onla
rında ve norırıal olarak da adece 
yangınlarda ortaya ç ı kar. 

Dizayn konsantrasyonunda (B 
sınıfı yangınlara total tıoodin~ 
uygulanmasında) l 00 g/m 
Pyrogene 5 dakika maruz kal
mak normal olarak az bir ha
yati tehlike arzeder. Bu durum 
sadece üst solunum yollarında ve 
gözlerde orta derecede bir iltiha
ba sebep olabilir. Maksimum 
maruz kalma süresi 15 dakika 
ile sınırlıdır. 

Çözünmeyen mikron-altı par
ti küller pulmoner (akci ğer) fonk-

s iyonlarına zarar verebileceğin
den, derin akciğer nüfuziyetinin 
fizyolojik etkileri genellikle bir 
endişe kaynağıdı r. Hayvanlar 
üzerinde yapılan deneylerde çö-
7.Ünebili r Pyrogen aerosol parti
küllerinin akciğer odemleri ol uş
turduğu görülmüştür. Bu etkinin, 
tenefüs edilen yUksek derecede 
çözüniirlüğe sahip aerosol parti
kUllerinin h ı zl ı bir çözünmeden 
dolayı , doku s ıv ılarımn yer de
ğiştirmeleri sonucu meydana gel
diği, ve hücre ölümlerinden kay
naklanmadığı an laşı lmıştır. Bu 
etkiler, hücre el tahribat ın çok 
küçük veya hiç meydana gelme
diği, bir haftalık maruz kalma sü
rt!si içerisinde giderilmiştir. 

Yangın sonrası Pyrogene 
maruz kalma: Pyrogenin temel 
üstünltiklerinclen biri i, halon 
1301 ve yakın zamana kadar al
ternatif olarak piyasaya sürülen 
halokarbonlarda mevcuc olan, 
yangın ortamı veya ıcak yü
zeylere temas ettiğinde HF gibi 
sonderece korozif ve toksik 
olan halojen asidi aç ı ğa çıkaJ
ınamas ı dır. 

Uygulama Alanları 
Pyrogen normal olarak: 
• Gemilerde; makine daireleri 

ve transport ambarl arı, 

• Maden ocakları , 

• Ambar, eşya depoları ve ma
ğazalarda , parl ayıc ı sıvı depolan 
ve diğer endü triyel kapalı me
kanlarda, 

• Elektrik kabin ve panolan, 
kablo kanal lan, kontrol odaları 
ve güç santrallerinde, 

• Havacılık uygulamalarında ; 
uçak motorları , motor yerleşim 
mekanları, kargo kompartman ları 
gibi meskün olmayan risk alanla
rında koruyucu olarak k ullanı I ır. 

Pyrogenin araçlarda ve maki
nalarda uygulanması ; Avrupa'da 
yeni gelişen "her araç trafiğe çık
madan uygun bir yangın söndür
me. sistemiyle konınma a ltı na 
alınması" tavsiyesine en elveriş li 
çözümdür. Zira, sonderece etkili, 
hafif, kompakt (zarif) ve kendi
kendine çalışan Pyrogen motor-
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P ro en 

Halon 1301 

FM-200 

FE-13 

İner en 

Şekil 3. Pyrogenin halon ve alterna
tiflerine göre performansı 

kabin ve makine kompartmanları 
için mükemmel bir çözüm ol
maktadır (Şeki l 2). 

Tasvipler 
Pyrogeıı şu anda Avustralya 

ve Yeni Zelanda tasviplerine s;;ı
hiptir ve Scientific Services La
boratory (SSL) tarafından te t 
edj 1 mekted i r. 

Bunlara ilaveten UL ve Bureau 
Veritas sertifikas ı çalışmalan uy
gun bir şekilde davam etmekte ve 
LPCB Lasvibi hazırlanma aşaına
smdaclır. Amerikan "Significant 
New Alternative Programe" 
(SNAP) ve "Environınental 
Protection Agency" (EPA) tara
fından li steye alınmıştır. En Ente
resan bir şekilde Pyrogeıı Ticari 
Yolcu Jetlerinde balon alternati fi 
olarak kullanılmak üzere, FAA 
tarafından etratlıca incelenmek
tedir. Tasvip görmesi halinde, 
Pyrogen çok hassas ve kritik 
aplikasyonlarda kullanılmak 
üzere tasvip alınış ilk halon al
ternatifi olacaktır . 

3. SONUÇ 
Bu çal ı şmada süper söndür

me kabiliyetine sahip üç deği
ş ik öndürme sistemleri ince
l enmi ştir. 

Bunlardan birincisi 
PYROCOOL ve PYROCO
OL FEF olup, müthiş bir ı s ı 
absorbsiyon kabiliyetine sa
hiptir. Yangın mahaline uygu
land ığında ortam sıcaklı ğını 
derhal düşürerek itfaiyecilere 
yangın kaynağına yaklaşma 
ve süratli bir söndürme imka
nı sağlar, %0.4 ( 1000 litre su
ya 4 litre köpük s ı v ısı) gibi 
çok az bir karışını oranıyla 
uygulanır, hem klasik köpük 
gibi boğma yöntemiyle ve 
hem de soğulma yöntemiyle 
yangının çok kı sa sürede 
kontrol altına almmasını sağ
lar. Üç boyutlu yüzeylere ya
pışarak çevreye zarar veren 
kimyasal buhar çıkışını engel
leyerek yangını söndürür. Ye
niden alevJcnmeye de imkan 
Lanımaz. Biyolojık olarak ta
mamen parça lanması , Lemasta 
bulunan maddelerin tekrar 
kullanılabi lmes i ve korrozyon 

riskinin olmamas ı gibi üstünlük
lere sahiptir. 

İkincisi PYROCAP'tir. Yan
gın mahaline uygulandığında or
tamdaki zararlı gaz·ı a rı derhal 
yok ederek siyah dumanı beyaza 
çevirir. Bu sayede, hem yangın 
mahalinde mahsur kalmı ş şahıs
ların hayatını o andan itibaren 
riskten korur ve hem de itfaiyeci
lere risksiz bir ortamda yangınla 
mücadele imkanı sağlar. Buna 
ilaveten müthi ş bir soğutma kabi
liyetine sahiptir. Çevre dostu, 
korrozif etkisi olmayan, zehirsiz 
ve biogredible, biyolojik olarak 
tamamen parçalanabilir, bir kö
pük s ı vısıdu·. A, B, C ve D s ınıfı 
tüm yangınlara çok maksatlı ola
rak;. başarıyla uygulanabilir. 

Uçüncüsü ise PYRO-
GEN'dir. Halon alternati fi olarak 
gel i ştirilmiş süper bir söndürme 
sistemidir. Halona pratik ve etki
li bir alternatif bulmak üzere, çe-

ş itli devletlerde, büyük bir yanş 
hliklinı sürerken, en azından sim
dili k, bu yarışı, gösterdiği yük
sek performansı sayesinde, 
Pyrogen kazanmış görünmek
tedir. Tüm boru döşemeleri ve 
nozüller yanında çok ağır ve ge
ni~ alan i şgal eden silindirlerin 
climinasyonu; makinalar, trenler, 
otobüsler ve gemi nı ak ina daire
leri gibi pekçok zor aplika yonlar 
için süper çözllm arzelmektedir. 

Pyrogen' in; temiz gazlar, 
AFFF veya C02'ye etkili bir al
ternatif' olabileceği yerlerdeki di 
ğer uygulama alanları: Sahil plat
formları (off-shore platforms), 
bilgisayar oda ları , yüksüz elekt· 
ri k ve telckominikasyon dağıtım 
islasyonları , askeri ve ol'f-road 
araçlan olarak sayılabilir. 

Pyrogen; kavranması ve uy
gulanmas ı sonderece basit, ve 
performansı çok yüksek, at
mosferdeki Ozon tabakasına ve 
Global Termal Potansiyele et
kisi olmayan , bundan do lay ı 
yangın sektöründe çok önemli bir 
ticari kazanç ve Yangın Söndür
me Teknolojisinde bir devrim
dir. 

-·-·-·-·--·-·-
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MOSKOVA 
• • • 
iTFAiYESi Tercüme: 

Halihazırda Rusya'daki 
kriz bir Hollywood afet filmi
nin tüm kalite işaretlerine sa
hip iken - inatçı ve yaşlanmış 
bir başkan, nükleer silahlarla 
teçhiz edilmiş fakat deıno
rialize olmuş bir askeriye, gü
cü elinde tutmaya çalışan asi 
bir parlamento ve iflas etmiş 
bir ekonomi - en azından 
Moskova İtfaiyesi'nin formda 
olduğunu görmek güzeldir. 

Kronik, yetersiz fonlara rağ
men Moskova İtfaiye Daire i 
üyelerinin te pit ve teknik be
cerileri ; kendisi bolluk ve ih
malin tuhaf bir karışımı olan 
başkentin korunmas ı hu usun
da hizmetin devamına imkan 
sağlamaktadı r. 

Rusya hükünıelinin merkezi 
Moskova, aynı zamanda mima
ri anıtlarıy la, Kızıl Meydan, 
Tretyakov Galerisi, Gorky 

İ s ta s 
yon 33'ün 
personeli, 
tipik bir 
Mosko va 
İtfaiye is- ~· -.;.ııı~ ...::.;;_.w~·v 
tasyonu 

Caddesi ve meşhur Moskova 
Metro Sistemiyle ülkenin en 
önemli turi t cazibe merkezi
dir. Bu alanlar tarihsel nitelikli 
yerler olduğu için özel yangın
dan korunma önlemleri gerek
tiri r. 
Şehrin diğer alanlan ise kirli , 

çok katlı betonarme bloklar, 
büyük tamirat gerektiren çok 
zayıf bir şekilde inşa edilmiş 
yapıl ar ve aşırı nüfusu barındı
ran derme-çatma büyük ve ha-

Selamettin ERMİŞ 

rap apartmanlarla anılmaktadır. 
Rusya'nın genel ekonomik 

yapısı itfaiyeye de yans ıdığın
dan, itfaiyec iler çok zor şartlar 
a l tında çalışmaktadırlıu. Itfa iye 
gibi Poli ve Ambulans hizmet
leri de merkezi bir şeki ide yö
netild iğ inden , eğitimin zayıf, 
ekipmanların yetersiz ve per
sonelin de moralsjz olmasından 
dolay ı zor şart l ar a ltında görev 
yapmaktadırlar. 
Büt~n bunlara rağmen Mos

kova Itfa i"yesi ekipmanlarıyla 
ilgili olarak "yapma-kulJanrna
tamir etme" davranışı sergile
yen, farklı ti.irden, kendilerini 
mesleklerine adamış profesyo
nellerle teçhiz edilmiştir. Şeh
rin neresinde olursa olsun ç ı
kan yangınla ra 5 dakika içinde 
müdahale edebilmeleriyle "to
pun üstünde" kalabilmektedir
ler. 

Moskova (anti yangın) Yan
gınla Mücadele Ekibi Başkanı 
General Leonid Korotchik ser
vi inin yüksek moraliyle şu gö
rüşlere yer vermektedir: ''Halk 
itfaiyecilerimize say.g ı duy
maktadır. Biz "Rus insanının 
Ruhu"na sahip olduğumuzu 
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düşünmekten mutluluk duy
maktay ı z. Bu kendini koru
mayla bağlantıs ı olmayan 
(önce kendini düşünmeyen) bir 
ruh halidir. Mesela, 7 Şubat 
1998'de Donanma Bakanlığ ı 
nın eski, ahşap binasında vuku 
bulan yangında 3 kat tamamen 

Moskova itfaiyecilerinin tak
tığı Likit oksijen/C02 solunum 
maskesi itfaiyecilerin 4 saatten 
fazla çalışmalarına imkan sağ· 
lar. (Sağda): Moskova'nm 19. 
Yüzyıl binalarmm birinde çıkan 
yangında Yüksek kath binalar 
uzmanı çağrıldı. 

alevler içinde iken 106 kiş i içe
ride mahsur ka lmış tı. 94 tane i 
özel merdivenlerle geri kalan 
kısmı ise helikopterimizle kur
tul muştu . Bir genç itfaiyeci yı-

kılan bir duvar altında ka ldı
ğında diğer arkadaşl a rı onu 
kurtarmak için seferber o lmuş
lardı. Amiri onu arayı p çıkar
maya çalış ırken üzerine düşen 

enkaz sonucu bc l kemiğinden 
yaralanmış fakat kurtarma 
çalışmasına kendisini öylesi
ne kaptırmıştı ki , opera yon 
bitinceye kadar yaralandığı
nı fark edememişti ." 

Teçhizat Konusu 
Moskova İtfaiyesi günde 

6 000 ihbar almakta (bunun 
% 60'ı diğer servi Jerc aittir) 
ve 5 dakika içinde 250 - 400 
tanesine mukabelede bulun
maktadır. Onların PPE'si bu 
ağır taleplere cevap vermek
tedir. 

Moskova İtfaiye Dairesi: Fevka
lade fiziki uygunluk ve büyük şap
kalarla dikkati çekmektedir. 

Devamla General Korotc
h.ik "Elbise ve ekipman söz 
konusu olduğunda çoğun
lukla batıdaki gibi aynı yol-
lardan imal edilen Ru yapı
mı materyalleri tercih et-

Mo kova ' nın 
merke z inde 
feza merdiveni 
çalışması 

ın e kt ey i z . 
Dört yıl önce 
F inl a ndi 
ya'dan sadece 
s ı ğınak terti
batı aldık fa-
kat onla rın da 

ko laylık l a su geçirdiğini gör~ 
dük. Bundan dolayı aynıs ını 
ulusal düzeyde kendi şartl arı 
mıza uygun şekilde imal ettik. 

Silindirler i~inde s ıkıştırıl 
mış havadan zı yade Moskova 
İtfaiyecilerine 4 saatlik süre ka
zandıran Likit Oksijen Solu
num (c ihazı) düzeneğini kulla
nıyoruz. Hortumlar bir Mosko
va fabrikasında kauçuk niLril
dcn, kesme ve kurtarma aletleri 
de EKONT ve Lukas ta rafın
dan üreti lmektedir. En iyisini
ve imal edemediklerimizi ithal 
ediyoruz" dedi. 

Gaz Patlamalarına Karşı 
Mobil Servisler 

Temel ekipmana rağmen it
faiye müdahalesinin yetersiz, 
etkili ol amadı ğına dair iyi bir 
örnek 29 Temmuz L998'de ya
şand ı. Büyük bir gazla yanan 
ateş copu kuzey-doğu Mosko
va'da 9 kata varan apartman 
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1994 yılında Moskova'da geceleyin meydana gelen 
çok katlı bina yangını. 

du. Bunun anla- tüm Avrupa'da en yeni bir geli
mı yapının ta- şim olarak kabul ~dilm~k~~dir. 

~ mamen tahrip Firesafe 2000 sıs temı dunya-
olmas1 ve içeri - nın deği sik yerlerinde meydana 
deki lcrin yaşa- gelen yangın lardan -Londra'da
ma ş an larımn ki King's Cross ve New 
on derece az York'taki Dünya Ticaret Mer-
olmastdır. kezi Yangınları- ders alınarak 

29 Temmuz 1998: kuzey-doğu Moskova 'daki 
bir gaz patlamasında 9 katlı bir apa~t~?n bloğu 
parçalandı; 6 kişi öldü diğer 5 kışı tse canlı 
olarak kurtarıldı . 

M o k ova 
İtfaiye Söz
cüsü "Bu tip 
yap ı sal çök
meler bir çok, 
ki.içtik , duyu-
1 a maya c ak 
kadar se i 
azalan canlı-

bloğunu parça l adı , mobilize 
olan kentin yangın ve kurtarma 
servisi olay mahalline 5 dakika 
içinde ulaştı . 

Bir itfaiyeci "çok korkunç 
bir manzarayd ı. Binanın orta 
kısmı arkasında koca bir molo
za dönüşmüş direk bırak ı:~rak 
tamamen tahrip olmuştu . B ına
nın d iğer kı sımları da kağı ttan 
bir ev durumuna dönü~tüğün
den üzerimize çöken yap ı nın 
içinde ve altında mahsur kal
dık" dedi. 

Komünistlerin iktidarda ol
duğu dönemlerde gelişigüze l 
hazırlanan inşa kanunl ar~y l a 
yapılan e ki, çok katlı bına
Jarda bir dahili gaz patlamas ı 
bu derece yoğunlukta s ı k ışma 
ve çökmelere neden olmakta-

Iann aranma
sııı ı gerektirir. Tabandan gaz 
kaçakl arın a bağlı tehlikel.er, 
elektrik hatları , yanıcı s ıv ı 
lar, su taşmas ı gibi prob l~m- , 
!erle hatta l ağım çökmesıyle 
bile karş ı l aşmaktayız." dedi. 

Manezh Meydanı Pr9jesi 
ÖNLEM Moskova itfa

iyesinin ça lı şma l arında 
önemli bir boyut olarak kal
maktad ı r. Kremlin' in b i tiş i 
crinde tngiliz yapım ı "yüksek 
klas" büyük bir a lı şveri ş 
merkezi olan Manezh Cen
ter'da kurulmuş olan yeni bi r 
yangından korunma sistemi
ni araşt ırma fırsatı buldum. 

Bu kapalı alanlarda 
yangın emniyeti aç ı ından 
"çok önemli bir buluştur" ve 

Resimdeki çok katlı Moskova 
binasında dikey bir standpipe sis
temi itfaiyecilere hortumlar için 
yeterli derecede su volümü ve 
basıncıyla yangına müdahale etme 
imkanı sağlıyor. Röyle bir sistem it
faiyecilerin yorgunluk ve bitkinlik
lerini önlediği gibi ikinci bir saf
hada çalışacak itfaiyeciler için 
önemli bir destek sağlıyor. 

İtfaiye 110 26 



,.. 

.. 

Bir İsveç-Rus konsorsiyumu tarafından 
Kremlin'in bitişiğindeki bir yeraltı alışveriş 
merkezi, Manezh Centre için geliştirilen the 
Firesafe 2000 sistemi. 

hazırlanmış bir Rus-İsveç kon
sorsiyumu tarafından gelişti ri l 
miş projedir. 

Projenin mimarl arı bu siste
min inscu1ların mal ve canları
nın korunmasında Kremlin Ka
tedrali gibi Mo kova'nın en 
önemli binal arının da bulundu
ğu çevrenin korunmasına özel 
bir önem veren yeni bir ölçeği 
birleşti rdiğ i n i iddia etmektedir
ler. 

Yeni si tem ilk kez alış-veriş 
merkezlerinde uygu l anırken 
(eğer finans ağl anabi 1 irse) 
Rusya'nın yeralt ı otopark ları , 
maden ocakl arı, petrol rafinele
ri, tüneller, askeri tesi ler, çöp 
iş leme merkezlerinde de kulla
nılma ı düşi.inü lmekteclir. 

Teknoloj i, yangından etkile-

nen ahında özel duman emme 
şebekesiyle bağ l anmış, kendili
ğinden aktif hale geçen yangın 
alarmları ve olağanüstü yüksek 
güce sahip duman tahliye ma
kineleriyle entegre olmuş bir 
istemden ol uşmaktadır. 
Hızlı , doğru ve etkil i bir şe

kilde alevlere yönelmek mak
sadıy l a son teknolojik sprinkler 
sistemi ile duman vantilasyon 
ve kaçış ve tehlike bölgesi has-
as bir şek i lde düzenlenerek 

birbirine bağlanmıştır. 
Duman yüksek h ızda extrac

torlarca (tah liye eden) emil ir ve 
yeralt ı tesisinin dışında kalan 
atmosfere sal ı veri l ıneden önce 
hemen temizlenir. İsveç Firma
s ı Safe Road AB'niıı genci Mü
dürü Lars Ostrand sistem hak-

kında şun ları söyledi: "Yangın 
ölümlerinin %70'i dumandan 
kaynaklanmaktad ır. Bizim sis
temimiz gazlan çok yüksek bi r 
h ı zda nötralize eder. Duman 
makineden geçerek kondansas
yona (yoğun la~ma) ve su dam
lacık l arınm oluşumuna sebep 
olan bir sis duvarına çarpar. 
"Duman tortusu dev hava men
fezleriy le dışarı pompal an ır, 
hakal bu insanlar ve çevredeki 
binalar için zarars ı zd ır. Zehirl i 
duman gazlarını %99'a varan 
kısmı bu çabuk emme ve te
m izleme ameliyesiyle tah liye 
edilir. Bu duman filtrasyon sis
temleri içinde yegane ol anıdır" 

FfRE & RESCUE 
OCTOBER 1998 

Yangınla Savaşta En Güçlü Kunıluş 

itfaiye Vakfı 
iktisadi işletmesi 

Yangın Algılama Sistemleri 
Yangın Söndürme Sistemleri 
Bütün Yangın Ekipmanları 
Yangın Güvenlik ve Danışmanlık 
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YANGIN SiGORTALARI 
Dr. Akil Süheyl Hecan 

I
• tfaiyc 11 O dergisi yangrn 

konusuna bi limsel makale
leriyle, ülkemizdeki ve 

dünyadaki mevcut sorunlara de
ğinen yazılarıy l a, yanma ve yan
gın konusuna yıllardır faydalı 
bilgiler sunmaktadır. Yangın lar
dan nasıl korunulacağ ı , yangın 
ç ıkmaması iç in neler yapılmas ı 
gerektiği, çıktıktan sonra neler 
yapı l acağı enine boyuna incelen
mektedir. 
Yangınlardan sonra, bazı ko

nutların , i şyerlerinin tekrar aya
ğa kalkmas ı zorlaşmaktadır. 

denir. Ülkemizde yangın sigor
tas ı diye adlandırdığım ız taşın
maz veya taşınabilir maJları n si
gortalarına anglo-sakson ülkeler
de "property insLu·ance" den
mektedir. 
Yangın igortalan , ani ve bek

lenmedik şeki lde oluşabi lecek , 
yani kaza niteliğ i olan durumlar
da başlayan yangınların sebep 
olacağı zararları karş tlamak 
üzere o l uşturulmuştur. Sigorta
mn zararı karşılayab ilmesi için 
evvela "kaza" niteliğ i olmalı , ay
rıca "kontrol uz büyüyen alevli 
ve zarar veren bir yanma olayı" 

itfaiye ııo 

lamanın veya yangın , patlama so
nucu oluşan duman , buhar, ısının 
sigorta) ı mallarda doğrudan ne
den olacağı maddi zararlar, sigor
ta poliçesiyle teminat altında
dır". 

Ek söz leşme yaparak yangın 
sigorta poliçe. inin kapsamııı a 
başka riskler de dahil edi lebilir. 
Bunlar: . Grev, lokavt, kargaşa
lık ve halk hareketleri , Terör, kö
tü n iyeli i hareketler, Deprem ve 
yanardağ püskürmesi. , Kar ağ ı r
lığ ı , Sel ve u baskını , Yer kay
ması , Fırtına, Dahili u, Duman, 
Kara taş ıtları çarpması, Deniz ta
şıtları çarpmas ı , Hava taş ı tları 

çarpmas ı .. 
Yıllarca birikerek oluşan 
servetleri bir anda yok 
olabilmektedir. Ba-

Yukarda sayılan , söz
l eşmey le sigorta poli

çesine eklenebi len 
dergisi yangm konusuna bilimsel 

makaleleriyle, ülkemizdeki ve dünyadaki 
mevcut sorunlara değinen yazılanyla, yanma ve 

yangın konusuna yıllardır faydah bilgiler sunmak
tadır. Yangınlardan nasıl korunulacağı, yangın 

çıkmaması için neler yapılması gerektiği, çık

tıktan sonra neler yapılacağı enine bo

zen bir soba parla
ması , bazen lanet 
olası bir nıo lotof 
kokteyli, bazen 
hafi f bir deprem 
sonras ı baş l ayan 
yangın gelecek nes il

teminatlar aras ın
da, örneğin "terör" 
yer almaktadır. 
Herhangi bir terör 
hareketi nedeni y-

le, evine, iş yerine 
molotof kokteyli atı 

lan ve zarar gören kişi , lere kalması gereken 
maddi gücü sıfı rl amaktadır. 
Yangın ç ıkt ıktan sonra zarar gö
ren ma lların , i ş lerin yeniden yeri
ne konmasında çok önemli bir 
roli.i olan yangın s igortalarına 
değinmekte yarar gördük. 

" Şehre inen terörle , deprem 
tehlikesiyle yüzyüze yaşamak 
zorunda olan bizler, ma l varl ığı 
m ız ı n yok olmasına karş ı sadece 
Devlet'ten mi yardım umacağtz? 
Toplumsal olarak bizleri koruya
cak bir yöntem yok mudur ?" so
rularına yanıt : "yangın sigorta
ları "dı r .. 
Yapıların , yapıl arın içindeki 

makinalann, cihazların , emte
anın, eşyanm, dekorasyon malze
melerinin bir yangınla yok olma
sı durumunda yeniden yerine ko
nulabilmesi için geliştirilmiş olan 
sigorta türüne yangın igonası 

yuna incelenmektedir. 

meyda-
na gelmelidir. Buna bir örnek 
verelim: ı s ı nmak için sobayçı at ı 
lan kömürün yanmasından dolay ı 
kaybolan kömürün bedelini geri 
almak için igorta şirketine baş
vuramazsınız.. ÜtüyU gömleğin 
üzerinde unutup, sararmas ı halin
de sigorta acentenizi aray ı p " 
tazminat talebinde" bulunamaz
sınız. . Esas ında, igortacınızdan 
tazminat talebinde bulunabilirs
niz de, sigortacınız ödemeyi red
deder. 
Yangın sigorta laruı ın neyi kap

say ıp , neyi kapsamadığı Hazine 
Müsteşarlığ ı 'ndan onayl ı " Yan
gın S igortası Genel Şanları " ta
rafından ortaya konmuştur. Buna 
göre: " Yangını n , y ı ld ı rım ın , pat-

daha önce "yangın igorta
s ı " yaptırmış ise v.e "terör" ekte
minatını da ald ı rmış ise, hasar 
sonrnsı zararını tamamen igorta 
şir~etinden alabilmektedir. 

Ulkemi:!.de, "yangın teminatı 
ve sözü edilen diğer ek teminat
lar" 41 şirket tarafından verile
bilmektedir. Evler, işyerleri için 
özel olarak haz ırl anmış "paket 
poliçe" denen yangın poliçeleri 
va ıtası yl a makul fiyatlara sigor
talanmak mümkündür. Sigorta 
şirket leri , poliçe .ücretini 6 taksit
te aldıkl arından , aydan aya veri
len ücret, özellikle konul sigorta
larında taıııam iy le kabul edilebi
lir miktarl ardadı r. 
Yangın poliçesini satın alanlar, 

ek ücret karşılığında, "terör" ris
kine karşı da kendilerini koruya
bi lirler dedik. Terör; ba kı, ce-
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bir, şiddet, korkutma, yıldırma, 
sindirme, tehditle, Devlet otorite
sini zaafa uğratmak, dev le ti yık
mak, temel hak ve özgürlükleri 
yok etmek, Devlet iç ve dış gü
venliğini, kamu düzenini veya 
genel sağlığı bozmak için bir ör
güte mensup kişiler tarafından 
girişilecek her türlü eylemin is
midir. Burada örgütten kastedi
len: iki veya daha fazla kişinin 
aynı amaç etrafında birleşmesiy
le, Türk Ceza Kanunu ve ceza 
hükümlerini içeren özel kanun
larda adı geçen silahlı cemiyet, 
çete, teşekkül, silahlı çete kurma
sını kapsar. Terör ek teminatı, 
terörist eylemler ve bu eylemler
den doğan sabotajla, bunların ge
rektirdiği askeri ve inzibatı ön
lemlerin neden olduğu yangın ve 
patlama sonucu meydana gelen
ler de dahil olmak üzere bütün 
zararları teminat altına alır. Te
rörden başka, yangına sebebiyet 
vermiş olsun olmasın; grev, lo
kavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık, 
halk hareketleri sırasında meyda
na gelen olaylar ve bu olayları 
önlemek ve etkilerini azaltmak 
üzere yetkili organlar tarafından 
yapılan müdahaleler sonucu si
gortalı şeylerde doğrudan mey
dana gelen hasarlar da teminat 
altına alınabilinir. 

Ülkenin mevcut koşullarını, 
olayların gelişimini takip eden 
herkes, evini, işyerini yangın si
gortasıyla güvencede tutmayı 
sigorta şirketinden talep ettiğin
de, poliçesine ek olarak .'.'terör" 
teminatını da alabilir. U cretin 
ne denli makul olduğunu da gö
rünce gereksiz yere riskleri tek 
başına yüklenmenin anlamı ol
madığını farkeder. Sigorta, bir 
kişinin başına gelebilecek fela
ketleri toplumsal olarak bölüş
mek için ol~şturulmuş bir ku
rumdur. Ulkemizde, arabası 
olanlar mecburi trafik sigortasını 
bilirler .. bazıları da, kasko sigor
tasını da bilir. Evlerin ne derece 
uygun fiyata, ne denli geniş te
minatlarla korunabileceğini bi
len azdır .. 

Ülkemizde paket poliçe olarak 
pazarlanan "yangın poliçeleri
nin" kapsamına giren diğer temi-

natlara da yeri gelmişken k.~saca 
değinmekte yarar vardır. Ulke
miz deprem riskini taşımaktadır; 
Silifke, Sinop, Karaman gibi 
bölgelerimizin dışında, birçok 
yerde deprem riski hep kendini 
hissettirir. "Deprem ve Yanardağ 
Püskürmesi " ek teminatıyla, 
deprem ve yanardağ püskürmesi
nin doğrudan veya dolaylı neden 
olacağı yangın ve patlama sonu
cu meydana gelenler dahil olmak 
üzere, bütün zararlar karşılan
maktadır. " Sel veya su baskı
nı" ek teminatıyla, sigortalı bina
ların, yapıların civarındaki nehir, 
çay, dere, kanalların taşması; de
nizlerin gelgit olayları dışında 
kabarması; olağanüstü yağışlar 
nedeniyle oluşan sel veya su bas
kınları sonucu dışarıdan basan 
suların doğrudan sebep olacağı 
zararlar korunma altına alınır. " 
Dahili Su " ek teminatıyla ise, 
bina içindeki su depo ve sarnıçla
rının, kalorifer kazan, radyatör, 
borularının, temiz veya pis su 
tesisatlarının patlaması , taşması, 
sızması, tıkanması, donmasın
dan; kapatılması unutulan mus
luklardan akan suların taşması; 
kanalizasyon ve fosseptik çukur
larından geri tepen pis sulardan; 
şehir suyu şebekesinin arızası ne
deniyle akan veya sızan sulardan; 
yağmur sularından, kar veya 
buzların erimesiyle çatıdan veya 
saçaklardan sızan, su olukları ve
ya yağmur derelerinin tıkanması 
veya taşmasıyla bina içine giren 
suların vereceği zararlar, sigorta 
güvencesi altına alınır. Yoğun 
kar yağışından dolayı çatıda biri
ken karın ağırlığı nedeniyle bina
da, binanın içindeki eşya veya 
mallarda meydana gelebilecek 
zararlar "kar ağırlığı" teminatıy
la; bir binanın inşa edilmiş ol
duğu arazide veya civarında, sel 
veya su baskını nedeniyle veya 
diğer nedenlerden vuku bulan 
yer kayması, toprak çökmesi 
zararları "yer kayması" temina
tıyla; motorlu veya motorsuz ta
şıt araçlarının sigortalı şeylere 
çarpmasıyla doğrudan oluşacak 
zararlar "kara taşıtları " ek te
minatıyla; uçakların ve diğer ha
va taşıtlarının çarpması veya düş-

mesi veya bunlardan parça veya 
bir cisim düşmesi sonucu sigorta
lı şeylerde doğrudan meydana 
gelen zararlar "hava taşıtları" ek 
teminatıyla; motorlu veya motor
suz deniz taşıtlarının sigortalı 
şeylere çarpıp vereceği zararlar 
"deniz taşıtları" ek teminatıyla 
korunma altına alınabilinir. 

Herkes evini günün birinde 
suyun basabileceğini tahmin ede
bilir; dolayısıyla "dahili su" tem
inatını makul bulur; ancak, 
havalananına çok uzak yerlerdeki 
bölgelerde yaşayanlar "hava 
taşıtları" ek teminatını gereksiz 
bulabilir. Paket poliçeler bu tür 
teminatları da çok çok minik fiy
ata sigorta koruması altına alır. 
Günün biri gelir, Eminönü mey
danındaki bir binaya helikopter 
düşer.. Sigorta korumanız varsa, 
zararınız karşılanır; aksi takdir
de, beklersiniz ki, Devlet size 
yaı:çlım etsin .. 

Ozetle, madem ki "yangın 
sigortaları" denen bir şey var; ve 
çok makul ücrete herkes sahip 
olabiliyor.. niye istifade et
meyelim! 

Yangın sigorta poliçeleri hazır
lanırken, her poliçede tahakkuk 
eden yangın sigorta priminin bir 
kısmı da "yangın sigorta vergisi" 
olarak, o poliçelerin belediyeler
ine yollanır. Sigorta dilinde 
YSV olarak bilinen "yangın 
sigorta vergisi" daha sonra it
faiyelere araç alınmasında, it
faiye koşullarının yükseltil
mesinde yarar sağlar.. Kısaca, ek 
bir toplumsal hizmet olarak, o 
bölgenin insanlarına geri döner. 
Örnek: Çorlu'da toplanan YS,V, 
Çorlu Belediyesine, Çorlu It
faiyesine geri dönecektir. 

Niye itfaiyelerimizde yeterli 
sayıda merdivenli araç yok? 

Bir zahmet, en yakın sigorta 
acentasına gidip, evinizi, iş
yerinizi yangın sigorta poliçesiy
le koruma altına alın. 

Oradan bir ufacık pay da it
faiyeye gidecek .. 

Onlar birikecek .. 
Merdivenli araç haline 

dönecektir .. 
Hem kendinize, hem topluma 

bir faydası olur .. 
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İSTANBUL İTFAİYESİNİN TARİHÇESİ 
Osman ÖZCAN 

İstanbul İtfaiye Müdür Yrd. 

18. YÜZYIL 
BAŞLAR~NA . 
KADAR iTFAiYE 
İstanbu l M.Ö 2500 ytlında 

baş l ayan bir yeri.eşim a! anı ol
makla beraber, ılk şehırleşme 
M.Ö 657- 658 yıllarında gör~
lür. Günümüze kadar gelrt?ış 
2500 y ı llık tarihi bir kenttir. Is
lanbuJ nice uygarlı k la ra baş
kentlik yapmış nice ordular 
surlarda kayıp o lmuştur. Mede
niyetlerin beşiği , Asyay ı Avr~
paya bağlayan dünyanın en gu
zcl kentidir. 

lstanbul Türkler tarafından 
1453 yılında fcth ed ilince daha 
da güzelteşmi.,tir. Dünyay ı do: 
!aşan zamanı~ seyy~lıl arı da~ı 
böyle güzel bır kentın yer yu
zünde olmadığını söylerler. 

Bu cüzel kent yangınlardan 
görclü{ü zararı hiç ~ir savaşta, 
istilada dahi görınedı. 

Tarihçiler lstanbutun 50 defa 
yıkılıp yen!den kurulduğunu 
belirtirler. Insanoğlu ateşten 
faydalanmayı bilmiş ~~k~~ ko
runmayı zararını gordukten 
sonra öğrenmeye ça l ışmıştır. 
Yan o ı nt arın büyüyerek toplu 
iska~ yerlerinde yaptığ ı büyük 
tahribat neticesinde yangından 
korunmak amacı ile teşkilatlan
malar baş l amıştır. 

ilk zamanlar yangından kaç
may ı öğrenmiş insano~Ju dah~ 
sonra çalı süp.ürge . ıle ateşı 
uzaklaştırmak ıs temış ter. Kaz
mayı, küreği , baltay ı ku ll.~~ma
yı , kova ile su taş ıınayı ogren
mis yangına karşı kulla!ımışla.r. 
Yangın öndürme hızmetle

rinin teşkilatl andırılmas ı 16 yy 
Osmanlılarda görülür. Osmanlı 
Döneminde, Yavuz Sultan Se-

Iim Döne-
mine kadar, 
belli yerler- • 
de ımıhafa
za a ltında 
tutulan bal
ta, kova 
merdiv e n , 
kürek gibi 
malzemeler 
bir yerde 
yangın ç ık
tığında halk 
t a rafınd a n 
alınarak geliş i güzel yangına 
müdahale ederlerdi. Yangın 
söndürme maksadı ile giden bu 
malzemelerin bir kısmı gelme
meye başlad ı , kayıt altında tu
tulamıyordu. SonraJ~ır bu d~ 
rum bir başıbozukl uga ve yag
mac ıtı ğa kadar ilerledi. Yavuz 
Su ltan Setim bu durumu orta
dan ka l dı rarak Yeniçeri Ocağı
nın bir bölümü olan Acemioğ
tanlara yangın söndürmek ~ö
revini verdi. III. Murat devrın
de çıkan büyük yangınların o
nunda İstanbu.t kadı s ı 1572 yı
lında bir ferman yayın l adı. Bu 
fermana göre her evde bir küp 
su merdiven kazma, kürek bu
lu~durma mecburiyeti getirildi. 
Yanoın öndürmede esas lı ge
ti şm~ 18 yüzy ı l baş ları nda ol
muştur. 

YANGIN 
TULUMBASININ 
İMALİ VE 
YANGINLARA 
MÜDAHALE (1714) 
Müslüman olarak Davud is-

mini alan bir Fransız teknisyeni 
bir yangın ttılumbas ı yaptı. Tü
fekhane ve tophane yang ınl a
rında kullanı l dı. Başarı sağlan
dı (17 14), fakat bu tulumba 
makinaları ağır ve ku lt a~ışı 
zordu. Bu tulumbatarın yerme 
sonradan daha kullanıl ış lı hafif 
bir tulumba teşk il a tı kuruldu. 

Tulumba makina ları ile ya
kından ilgjlenen Lale Devri~iı~ 
meşhur . sadrazamı Nevşchırlı 
Damat Ibrahim Paşa tu lumba 
teşkilatının başına Davut' u g~
tirdi. (1 720- 1733) ve bu teşkı-
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lata ödenek ayrıldı. Böylece 
"Tulumbacılar Ocağ ı " kurul
muş oldu. ( l 720) Tulumbacılar 
Yeniçeriler Ocağına bağlı bir 
koldur. Tulumbacılar Ocağının 
kuruluşu 1714 olmakla beraber 
ödenekleri ile resmi hüviyet 
kazanmaları 1720 y ılına rastlar. 
Tulumbacı l arı Ocağı 1720 y ı
lından 1826 yılına kadar 106 
yıl yaşam ıştır. Tulumbacıların 
reisleri tulumbacı başıdır. Yan
gın olmad ığ ı zamanlar başları 
na büyük bir ank sararlardı. 
Omuzlarına (kartal kanat) de
dikleri kırmızı kaput, dizlerin
den aşağı çıplpk kırmız ı yeme
ni giyerlerdi . Is
tanbul yang ınl a
rını söndürmek 
üzere 1759 y ılı 
na kadar çeşitli 
semtlerde 5 1 
kolluk kurul
muşLur. 

Tul u mbacıJ ar 
ocağı 1826 yı
lında padişah rı. 
Mahmut zama
nında Yeniçeri 
Ocağı ile bera
ber kaldırıldı. 
Bu olay tarihi
mizde Vaka-i 
Hayriye denil
mektedir. Bu 
olaydan taın bir 

belediye dairelerine ve mer
~roi~~;,· kezlerine mahalleleri, tulum-

i~liltJ![I balar veri lerek semt tulumba
'-~ c ılığ ı ocakl arı tahsi edildi. İs-

buçuk ay sonra hocapaşa yan
gmı çıktı. Tulumba ku llaı:1acak 
kimsede o lmadığı için Istan
bu l ' un 5/ 1 ' i yandı. Bu yangınla 
İtfaiye teşkilatının ne kadar 
önemli olduğu anlaş~lmış oldu. 
1 f. Mahmut 1827 de itfaiye teş
ki latrnı kurdu. Bunlar bir nevi 
tulumbac ı Ocağının Devamı 
olmakla beraber tulumbacılar 
Yeniçeri teşk ilatını hatırlattı
ğından bu yeni kurulmuş teşki 
lata itfaiye adı verildi. Bun lar 
resmj rulumbacılardı. (Asakir-i 
Mansure-i Muhammediye) İt
fai ye teşk ilatının her semtte da
ha iyi hizmet vermek amac ıy la 

tanbul tulumbacılı ğının en 
renkli dönemi bu dönemdir. 

ASKERİ İTFAİYE 
DÖNEMİ (1874-1923) 

ilk Askeri İtfaiye Teşkilatı 
Sultan Abdülazjz ' in Macaris
tandan getirttiğ i Kont Szec
henyi (Seçini) zaman~nda ol
muştur. Kont Seçini lstanbu
la gelerek bir yıl köklü bir sü
re içerisinde dört kara, bir de
niz İtfaiye i Taburu kuruldu. 
Bir yıl sonra Macaristana dön-

dü. 1 r. Abdülhamit Kont Scçinyi 
tekrar getirtti ve Paşalık Unvan ı 
verildi. Aralıks ız 48 yıl bu görevi 
yaptı. 4 padişah gördü. İstanbulda 
vefat etli. Mezan Şişli Kurtuluş 
mezarlığındad ı r. İtfaiye Teşkilatı 
Ordunun bir kuruluşu olarak 1923 
y ıl ına kadar devanı etti. 

MODERN 
İTFAİYECİLİGE 
İLK ADIM (1923) 
25 EylUI 1923 tarihinde Bakan

lar kurulu kararı ile İtfaiye teşkila
t ı Belediye lere devredild i. Ye böy-
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lece modern İtfa i ye teşk i latına 
doğru ilk ad ım atılmı~ oldu. Be le
diye Leşkilall olan her yerde İtfa
iye teşkilatı bulunmaktad ır. İstan
bul İtfa i yesi Bi.iyi.ik~chir Beledi
yesine bağ l ı bir müdürlük olarak 
f aa 1 i yetini si.i rcl ürın üş tür . 

. İLÇ,E BELEDİY~ 
iTFAiYE TEŞ~I
LATLARININ BiR
LEŞTİRİLMESİ VE 
QAIRE B~ŞKAN~~
GrNA QONUŞTU
RULMESI 

İtfaiye teşki latları hemen hemen 
her ilçe bazında mevcuttu. BunJar 
hizmetlerini keneli ilçe Belediyele
rine bağlı olarak yüri.iti.irlerdi. Bu 
durum ise yangı nlarda itfaiye Grup 

ve Müfrezelerinin birbirine mu
avenetini engellemekte, özell ikle 
malzeme eğitim aç ı s ından fark l ı ve 
problemli uygulamalara neden ol
maktaydı. Yukardaki olumsuzluk
lara binaen tüm İtfaiye Leşkilatları 

1 ' 

' 

O 1. Ol. 198 1 tarihinde birleştiri le
rek İstanbul Bllyükşchir Belediye
sine bağ lanmışt ı r. İ tfa iye Müdürlü
ğü 10 Ekim 1997 tarihinde it faiye 
Daire Başkanlığına dönüşli.irül
nıüştür. 

- ·- ·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·- ·-
istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığ ının İstanbul İtfai yes ine göndenn iş olduou te ekkür metni. 

@] • fil 

i T.C. 
~ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

~ FEN FAKÜLTESİ i i DEKANLIÔI ~ 
~ i i Sayı: B.30 .2.İST.O . I L .00.0 1 ~ i Konu: 0 1/237 25.01. 1999 i 
~ ~ 
~ Sayın Sabri YALIN ~ 
~ Büyük Şehir Belediyesi ~ 
~ İlfaiye Daire Başkan ı ~ i 23 Ocak 1999 Cumartesi günü Fakültemizde çı kan yangına zamanında ~ 
~ ~ 
~ 

müdahale ederek, çevre düzenini bozmadan söndüren itfaiye ekibinize 
~ 

~ 
sizin şahsın ı zda teşekkür eder saygı l arımı sunarım. i 

~ ~ 
i Prof. Dr. Dinçer GÜLEN ~ 
i Dekan ~ 
~ '~ 
@] • @] 
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İSTANBULDA SON ON YILDA İTFAİ OLAYLAR 
PERSONEL DURUMU VE HİZMET 

İTFAİ OLAYLAR CETVELİ 

~ ~ :::3 ı::ı:: ~ 

~ ~ 
> j o < ~< ;:;ı ....... 

...:ı 

~ 
:z; u ~~ -= u;ı ~ c... 
):l < ;;-: c;< 

~ ·= ~ ~ CQ t5 ı:::s ,,... 
1989 4926 1401 245 605 523 7700 
.1 990 4941 1705 299 ı 130 759 8834 
199 1 4716 2014 385 1568 736 94 19 
1992 7296 2147 502 2230 375 12506 
1993 7856 2377 496 2478 322 13529 
1994 7263 2010 588 2566 349 12776 
1995 7284 2106 429 4468 551 14838 
1996 98 17 2169 834 1863 625 15308 
1997 9328 2114 1526 1869 11 03 15940 
1998 12442 20 10 1612 1913 1219 19196 

PERSONEL DURUMU 

YTI~LAR İŞÇİ ADETİ 
MEMUR 

TOPLAM ADET 

1988 1500 93 1593 
1989 1631 103 1734 
1990 1700 105 1805 
1991 1688 107 1795 
1992 1668 102 1770 
1993 163 1 100 173 L 
1994 150() 1 14. 1 h"J() 

1995 1478 394 1872 
1996 1443 379 1857 
1997 1357 606 1963 
1998 L244 774 2018 

HER ÜÇ GÖSTERGE 
İNCELENECEK OLURSA 

1989 yılında 7700 olan olay 
sayısı 1998 de %149 artış göster
miş, oysa personel sayısında 
sadece % 25 artış olmuştur. 
. Tüm ~mkansızlıklara rağmen 
Istanbul itfaiyesi azimle, Gayretle, 
hizmet şevkiyle görevine devam 
etmektedir. 

İTFAİ OLAYLAR GRAFİGİ 
.. ... _ ... 

19000 
17000 

.-
16000 
14000 

12000 
10000 
8000 
6000 

1989 90 91 92 93 94 95 96 97 1998 

1994'DE (BİR ÖNCEKİ 
DÖNEM) ARAÇ DURUMU 

İtfaiye Teşkilatlara zamanla yarışan 
kuruluşlardır. 

1994 de göreve geldiğimizde son 7 sene 
içinde bir tek yangm söndürme aracı bile 
alınmamış, en yenisi 1987 model yaş orta· 
lamast 10.99, toplam araç 121 adet İstan
bul nufusuna göre oldukça yetersiz bir 
durumda idi. 

SIN ARAÇ CİNSİ MİKTARI 

l tMDATARACl 10 
2 MERDİVEN ARACI 13 
3 ÇOKMAKSATLI ARAÇ 20 
4 BACAARACI 10 
5 SU İKMALARACl 50 
6 ORMANARACl 14 

7 KURTARMA ARACl 4 

TOPLAM 121 
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(1994-1999) YILLARI ARASINDA ALINAN ARAÇ DURUMU 
Yangın hizmetlerinde, özell ikle kurtarmada 

üstün performans gösteren 10 adet bi lg isayarlı 
otomatik yangıncı merdivenler alınarak hizmeLe 
kazandırı lmıştır. 

42 adet yangı nc ı aracı olmak üzere toplam 57 
son model üstün performanslı araçlar hizmete 
sunulmuştur. 

52 araca ilave olarak 3 adet 53 metrelik, 1 O 
adel 30 metrelik merdiven arac ı ve 20 adet baca 
aracının ihalesi yapılmış olup 1999 yılının ilk 
yansında te lim alınacaktır. 

l 994 'te 12 1 olan yangıncı araç sayıs ı yapılan 
alımlaJ!a % 45 artırılarak 173'e yükseltilmişti r. 

1999 ' un il k yansında tes lim a l ınacak 
araçJannda dahil edilmesiyle alınan yangıncı araç 
say ı s ı 85 'e, a l ım oranıda %70 gibi rekor bir 
seviyeye ulaşmış tı r. 

SIN 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 

ARAÇ CİNSİ MİKTARI 

İMDATARACf 5 
MERDİVE ARACI 30M 6 
MERDiVEN ARACI 18M 4 
ÇOK MAKSATLI ARAÇ 10 
BACA ARACI 5 
KURTARICI BÜYÜK 2 
SU İKMAL ARACI 6 
VİNÇLİ KAMYON 2 
MİNiBÜS 9 
KAMYONET ıo 

TOPLAM 58 

SON ÜÇ HİZMET DÖNEMİNDE ALINA~ MOTOPOMP 
DURUMU VE MUKAYESI 

l.DÖNEM : (1984-1989) DÖNEMİ 
2.DÖNEM : (1989-1994) DÖNEMİ 
3. DÖNEM : (1994-1999) DÖNEMİ 

! .DÖNEM : 33 ADET 
2. DÖNEM : 6 1 ADET 
3.DÖNEM : 96 ADET 

Motopomp alınm ış olup al ım mukaye
sesi tabloda görüldüğü gibi dönemimizde 
en yüksek seviyeye u l aşarak İstanbulunun 
u baskınlarında imdadına yetişmiştir. 

100 

90 

80 
70 

6o r-----
so 
40 
30 
20 

dönemi 

1994- 1.999 DÖNEMİNDE Y~NİD~N İNŞA EDİLEREK 
HiZMETE SOKULAN iTFAi YE BiNALARI 

SIN iTFAiYE iSTASYONU 

10 
11 
12 
13 
14 

YERi A IKLAMALAR 

TABLODAN ANLAŞILACAÖI 
ÜZERE BİR GRUP BİNASI 

RESTORE, DÖRT GRUP 
BİNASI VE DOKUZ 

MÜFREZE BİNASI YENİDEN 
MODERN BİR ŞEKİLDE 

İNŞAA EDİLEREK 11 İ ZMETE 
SOKULMUŞ İTFAİYECİ 

RAHAT BİR NEFES 
ALMIŞTI R 

YENİDEN RESTORE EDİLMİŞTİR 
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Yeniden i nşa edi len 
Bayrampaşa Grup binası. Yeniden i nşa edilen Alibeyköy müfreze binası 

Yeniden i nşa edi len binalarla biı'likte eski binalar 
iç inde toplam 26 adet otomatik elektrik jeneratörü 
alınarak elektrik kesintisinde karanlığa son veril
mi~ti r. 

HABERLEŞMEDE 

BÜYÜK RAHATLAMA 
1994 de haberleşmede kullanıl.an el, araç ve masa tel

sizlerinin % 70 ' i kulhınım ömrünü doldurmuş, sık stk arı
za yapan, yangın yerinde bir türlü rand ımanlı ku l l anılamaz 

durumdaydı. 

HER ASKERLİGİNİ YAPANIN BİLDİGİ GİBİ MU
HABERESİZ MUHABERE OLMAZ.(HABERLEŞ
MESİZ HARP OLMAZ) AYNEN BUNUN GİBİ. 
MUHABERESİZ YANGIN SÖNMEZ 
BU NEDENLE HABERLEŞME VASITALARININ 
MODERN HALE GELMESİ İÇİN KOLLAR SIVAN
DJ VE 
51 ADET EL TELSİZ.i, 96 ADET ARAÇ TELSİZİ, 18 
ADET MASA TELSİZİ 
ALINAR AK ESKİ TELSİZLERİN %65 t DEGİŞTİ
RİLDİ. İTFAİYE DE RAHATLADI. 

(1994- 1999) YILLARI ARASI 
ALINAN PERSONEL DURUMU 
Günümüz yangın ları hem tekni k, hemde taktik 

olarnk de~erlenct i rilmesi; müdahaJcninde bunun so
nucunda yapılmas ı en uygun yöntemdir. Bu ise bilgi 
ve kültür seviyesi ile ilgilid ir. 

BİLGİSAYARLI 
SİSTEMLER 
İtfaiye teşki latına bilgisayar sistemleri 1995' te girme

ye baş lamıştır. 1994 ve öncesi bir tek numune bi lgi s<ıyar 

bile bulunmayan teşk i latımı;,:. 63 <ıdet bi lgisayar alarak 
d<ıklilo devrine son vermi~ ve teşkilatımı mocleren bir uy. 
gulamaya başlam ışt ı r. 

. .. 
TEKNiK BURO, ZABITA 
VE DENETİM BİRİMLERİ 
L994 ve öncesi kurulu bulunan bu birimler İstanbullu

nun yangın güvenliğin i n kontrol ve denetlenmesi km~ula
rı nda görev yapnrnktacl ı r. 

Kısı tlt imkanları bulunan bu iki birimimiz daktilo ile 
görev yapmakta idi. Bu şartlarda verimli hizmet taktir 
edersinizki ; mümkün olmazdı. 

Durumun vahametini gören teşkilatımız en kısa za
manda bi lgisayar destekl i özel paket progrnmlar yaptırn
rnk İstanbu lluya derin bir nefes aldırmıştır. 

Şimd i daha önce aylarca süren proje incelemeleri ve iş
yeri kontrolleri bir iki hafta gibi kı sa sürede yapılmaktadır. 

Denetim bürolarımız özellikle topluma aç ı k yerlerde 
olan oteller başta olmak Uzere iş merkezleri vb. yerlerdeki 
denetimlerini en üst düzeyde yapmaktadır. 

TAHSİl..İ 
YILLAR 

TOPLAM 
1995 1997 1998 

Bu ihtiyacı gören İstanbu l h faiyesi personel alı
mında rabloda görüldüğü gibi tahsil seviyesinde çı ta

y ı oldukça yükseltmişti r. 

İLKOKUL 2 2 

Artık yang ı mı daha bilgi daha kü ltUrlU idcıre heye
tince müdaluıle edilmektedir. 

Bu durum gelecek için büyük başan lar vadetmck
tedir. 

ORTAOKUL 

LİSE 
YÜK.OKUL 

FAKÜLTE 

TOPLAM 

58 

173 

29 

-----260 

58 

281 94 548 

17 17 

68 6 103 
368 1 ııo 728 
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BÖLGE 
BÖLGE 

İTFAİYELERİMİZ 

OSMANLIİMPARATORLUGUNUN 
KURULDUGU, ÜNİVERSİTELER ŞEHRİ 

ESKİ EHİR VE İTFAİYECİLİK 

Şehrimizde itfa iyecilik 
hizmetleri Cumhuriyetin 
ilan ı ndan 4 yıl oma yani 
1927 y ıl 111da, daha önce 
ordu içeri indeki teşkilat
lanan askeri itfaiyenin Be
lediyelere devri neticesi 
başlamıştır. . 
Eskişehir Iç Anadolu 

Bölgem,izdc bu lunan Os
man l.ı lmpaı:~torluğunun ' 
kurulduğu , Universiteler 
şehr i olarak adlandırılan 
ş irin bir ilimizdir. 

Son nüfus sayımına gö-
re ehrimizin merkez nüfu u 
450 bin 204' lUr. 66 mahalleye 
sahip olan şehrimizin belediye 
sınırları 7763 hektar, mücavir 
a l anı ise 1 O bin 129 hektardır. 
186 ana cadde ve 3956 adet so
kağa sahipti r. 

Ayrıca önemli bir demiryolu 
ve karayolu merkezidir. Türki
yemizin en büyük askeri hava 
alanı ve en büyük µ,niversitele
ri olan Anadolu Universitesi, 
Osmangazi Üniversitesi ve 
Açıköğretim Fakülte inin bu
l unduğu bir ilimizdir. 
Şehrim izde nüfus, yapılaşma 

ve sanayileşme her geçen yıl 
hızla artmakta ve modern bir 
şehir olma yolundadır. 1997 yı
lının olağan Belediye Meclis 
topla.ntısında alınan karar neti
cesi Itfaiye Daire Başkanlığına 
dönüştürülmüştür. 

Yavuz DEMİREL Eskişehir 
İtfa iye Daire Başkanı 

1927- 1994 yılına kadar olan 
üre içerisinde hizmet yapan 

belediyemiz 1994 yılındaki se
çimlere Büyükşehir Belediyesi 
olarak girm i ş olup, Odun Paza
rı ve Tepebaşı adı altında iki alt 
Belediye Başkan lığJoda göreve 
başlamıştır. 

Itfa iyc hizmetlerimiz 1986 
yılına kadar eski Ankara yolu 
olan çifteler caddesinde bulu
nan Merkez binamızda yürütül
müştür. Ancak şehrimizi ikiye 
bölen demiryolunun diğer tara
fında bu lunan 3 1 mahallenin 
bulunduğu ve nüfus yoğunlu
ğunun daha fazla olduğu ma
hallelerdeki yangınlara ulaşma
da büyük güçlük çeki l diğ i göz 
önüne a lı narak burada sadece 2 
arazöz ve 8 personelin bulun
duğu Esentepe Gn .. ı p Amirliği 
kurularak faaliyete geçirilmiştir. 

Şehrimizdeki yapılaş
manın , nüfusun ve özel
li kle sanayinin hız!a bü
yüme i karş ısında hfaiye 
Daire Başkanlığımızın 
uzun ve itinal ı bir çahş
ma netice i şehrimizin 
risk analizini yapm ış ve 
yangın ri k haritası çıka
rılarak hizmetlerimizin 
daha aktif ve etkili olma-

ı için şehrimi zi 7 bölge
ye bölerek te . pit edilecek 
yerlere yeni Itfaiye Grup 

binalarının yapım ı için Mecli 
kararı alınmıştır. 

1996 yı lı Kas ım ay ı içeri in
de hazı rl anan "Yangın Yöner
gesi" Büyükşeh ir Belediyesi 
Mecli kararı ile kabul edi lmiş 
olup Daire Başkan lığımız her 
tür'lü bina tesis ve kuruluş ların 
proje, i nşaat ve iskan aşamasın
da söz sahibi olınası sağlanmıştır. 

1997 yılından itibaren de 
Odun Pazarı ve Tepebaş ı Bele
diyeleri ile müşterek ça lı şmal a
rımız başl amış olup halen de
vam etmektedir. 

İtfaiye Daire Başkanlığımız 
kendi bünyesinde çalışan pro
fesyonel itfaiyecilerin hizmet 
içi eğitimi ile birlikte kamu ku
rum ve kuruluşlarında çalışan, 
sivil savunmada görev li sön
dürme, kurtarma, ilkyarclım ve 
koruma ekiplerine J O gün süre-
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Ji eğitimler yaptı rarak " ertifi
ka" veri lmiştir. Aynca mahalle
lerde belirli günlerde ev hanırr
la rı bir okulda toplanarak, "It
faiye ekipleri yangına müdaha
le edeceği süre içerisinde neler 
yapması, nelere dikkat etmesi 
gerektiğ i hususunda pratik bil
giler verilerek" gönüllü itfaiye
c i l i ğin alt yapı sının temeli atıl
mıştır. 1986 y ıl ından bugüne 
kadar olan üre içerisinde 13 
bin civarında vatandaşımıza 
eğirim veri lm i ştir. 

Bununla beraber her yıl 25 
Eylülde baş l ayan " İ tfai ye Haf
tas ı" bütünüyle değerlend i ril 
mekte; 

l. gün Yali, Büyükşchi r Be
lediye ve alt Belediye Başkan
ları ziyaret edilerek brifing ve
rilmiştir. Öğleden onra ise 
olu şturulan kortej ile şehir içe
risinde gösteri yapı l mıştır. 2-3-
4-5. günler Mill i Eğitim Mli
dürlüğü ile i şb irli ği ne gid_ilerek 
sabah ve öğleden sonra Ilköğ-

Ev yangın ı 

Ev eşya yangı nı 

Çatı yangın ı 

Baca yang ı nı 

Tüp parlaması 
Gaz patlaması 
Televizyon paLlaması 

27 
37 
11 
64 
31 

1 

Elektrik konLağı 17 
Oto yangın ı 34 
İş makinas ı yangını J 
Akaryakıl yang ı nı 5 
İşyeri yangın ı 31 
Samanl ı k yangın ı 7 
Saman balyası yangını 9 
Kömürlük yangını 20 
Kalorifer kazanı 1 
Orman yangını 2 
Hurda eşya yangın ı 33 
Ekin yangını 14 
Aııız yangını 54 
Ot yang ı nı 170 
Çöp yangın ı 25 
Ası l s ız ihbar 7 

retim ve Lise öğrenc i leri 
ne nazari ve tatbiki bilgi
ler verilmi şt i r. Son gün 
halka açık ve Milli Eğitim 
Müdürlüğünün ismen bi l
d ird i ğ i ve 10 oku lun izle-

Toplam 601 adet 
Maddi zarar 1 trilyon 122 milyar 

diği planl ı tatbikat icra edi lmiştir. 
Zaman zaman organize sana

yi kuruluşlannın iştirak enikle
ri panel Konferans ve etkinlik
leri düzenlenmişti r. 

İtfa i ye Daire Başkanlığımız, 
Sivil Savunma Müdürl üğümüz 
ve Anadolu Ün ivers ites~nin iş 
birl iği ile "Yangın ve Ilkyar
dım" koza ı ol uşturu l muş ko
l aylaştı rıcı olarak bizzat Eski
şeh i r yerel Habi tat ı baş l atı larak. 
yerel televizyon ve yazıl ı ba
sınla halkım ız bi lgilendirilmiş, 
ayrıca 20 saat "ilkyard ım", 1 O 
saat "yanaın eo itimi" verilerek (;) o 
3 bin civarında vatandaşım ı za 
sertifika verilmiştir. 

İtfaiye Daire Başkanl ığımı z 
67 profesyonel personel (me
mur) 1 O adet işçi şoför olmak 

710 milyon 
Can kaybı 2 kişi 

üzere 77 personel, 12 arazöz, l 
hidrolik platformlu araç, 2 am
bulans, 2 hizmet otosu, 1 binek 
otosu, 14 motopomp, 7 dalgıç 
pompa, 4 jeneratör, 1 atlama 
çadın , 1 O temiz hava tüpü, 1 
ıııakina, 1 köpük jeneratörü ile 
24 saat kesinti iz, Esentepe 
Grup Amirliği ve Alan önünde 
bulunan merkez b i nalarında 
yapılmaktadır. 

Personelimizin bilgi ve bece
rilerini arttırmak amacı ile eği
time ağ.ırl tk verilerek eği tim 
program ı dahilinde hizmet içi 
eğitime tabi ~utu l maktadır. 

Eskişehir Itfaiye Daire Baş
kanlığı personelleri kend ilerini 
zinde tutmak. amacı yla vo l ey~ 
bol sporlarının yanı s ı ra pinpo~ 
oynayarak ta çcv i klik ler i nı 
korumaktadırla r. 
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1
991 yılında müfreze 
olarak inşa edilen 
O 1 .O 1.1 996 tarihin-

•• • 

UMRANIYE BOLGE GRUP 

den itibaren Ü ınraniye 
Bölge Grup Amirliği 
olarak faaliyet gösteren 
grubumuz Daire 
Başkanlığına geçildikten 
sonra Anadolu Bölges i 
İtfaiye Müdürlüğünün bir 
grubu olarak Çakmak 
Mah. Varan Cad. No: 2 
adresinde Anadolu Bölge 
Müdürlüğü ile aynı binada 
halkımıza hizmet vermek
tedir. 

Grubumuz İs tan bul ' un 
en geniş yangın bölgesine 
sahi ptir. Bölgemizde tek 

Mustafa 
KIZIL KAN 

Ümraniye Grup 
Amiri 

yangııı istasyonudur, müfrezesi bulunmamak
tadır. Grubumuzun hizmet a l anı doğuda 
Alemdağ Yenidoğan beldeleri, batıda Bulgurlu 
ve Örnek Mah., güneyde Ferhatpaşa Kayışdağı 
Mah., kuzeyde Hekimpaşa ve Kavacık'a kadar 
olan bölgeye hatta Ömerli ve etrafındak i köylere 
kadar itfaiye hizmeti vermektedir. 

Bölgemizde Mobilyacılar Sanayi Sitesi, 

AMİRLİGİ 

Organize Sanayi Sites,i, İMES Sanayi Sitesi, 
Fatih, Gümrükçliler, Birlik, Güven, Kado an 
gibi oto ·anayi siteleri, Yedpa Sanayi Sitesi, 
büyük ve orta ölçekli fabrikalar, Petrol Ofisi 
Dolum Tesisi, büyük alışveriş merkezleriyle 
Üsküdar E-tipi Cezaevi vardır. Bunların yanında 
bölgemizde, gecekondu ve ormanlar yoğun 
olduğundan her türlü yangın olasılığı yüksektir. 
Grubumuz bölgesinde senede yaklaş ık 1.000-
1250 itfai olaylar olup her sene artmaktadır. 
Günümüz şartlarına göre müfreze açılması 
zorunluluk halini almıştır. Yangına müdahalede 
en büyük sıkıntımız ise, mücavir alan dtşına 
çıkmamız, trafik yoğunluğu ve plansı z şekilde 
çarpık yapılaşmanın beraberinde getirdiği riskler 
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ümraniye Grubu yangın mıntıkamızda; 20 
merkez mahalle, beş belde, beş köyde yaklaş ık 
olarak 350 cadde, 4500 sokak mevcut olup 106 
personel, 13 araç, 9 motopomp ile günün 24 
saatinde gece/gündüz her an halkımızın 
hizmetindeyiz. 
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ILKYARDIM 

ŞOK 

Kan basıncının veya miktarının lüzumundan 
fazla düşmesiyle oluşan dolaşım bozukluğu?_ur. 
Bu durumda vücuda ve dokulara taş ınan okSLJen 
miktarı yetersizdir, vücut i şlev leri yerine getir
ilemez. Bu ciddi durumun sonu çok tehlikeli ola
bilir. 
Şokun pek çok nedeni vaı:dır, bunla rı iki grup

ta toplamak mümkündür. llkin, kalp pompas ı 
kanı zayıflam~_ştır, i tenen basınç la pompalaya
ınarnaktadır. Ornek vermek gerekirse, elektrik 
kazalarında, kalbi besleyen kan damarlarının 
i ş l eyememe .i durumunda bu tür şoka rastlamak 
olanaklıdır. Ikinci olarak vücudu dolaşan kanın 
miktarında azalma görülebilir, örnek vermek 
gerekirse, iç ve dış kanamalarda çok miktarda 
kan kaybı buna neden olabilir. Yanıklarda.ysa, 
kanın sulu kısmında büyük kayıplar olabilir, bu 
takdirde yine şok görülebilir. Böyle hallerde 
vücut mevcut kanı yaşamsa l organlara yöneltir 
(beyne, kalbe ve böbreklere verirken, deriden 
kan çekilir.) 

Ağrı, sızı , korku, sürekli dik durmadan dolay ı 
da şok (;lğırl~şabilir. . 

BELiRTiLER VE TEŞHiSLER 
• Kazazedenin durumu ağırl aştıkça, belirtiler 

ve teşhis daha da açı ktır. 
• Kazazedenin benzi soluk, kül gibidir (daha 

çok iç dudaklarda) 
• Deri oğuk ve ıs l akt ı r, ter görülür. 
•Kazazede zayıflu-, halsizdir, sendeleyebi lir. 
• Nabzı zayıftır ama 

hızlı atar. 
• Solunum sathi ve 

hızlıdı r. 
Kazazede heye

canlı , ted irgindir ve 
devamlı gerinip esner. 
(havasızlık) 

• Kaza kurbanının 
susuzluğu görüllir. 

• Hastalık belirti i 
vardır, bulantı 
görülebilir. 

• Bilinçsizlik hal i ve 
bayılma belirtisi vardır. 

AMAÇ 
Beyne kan sevkini artırmak bununla birlikte 

kalbe, akciğerlere daha fazla miktarda kan gön
derilmesini temin etmektir. Ha tahaneye sevket
mektir. 
TEDAVİ 
Sakın kazazedeyi gelişigüzel hareket 

ettirmeyin iz. 

1 
Dış kanamayı dindirecek tüm önlemleri 
alınız. Kazazedeyi cesaretlendiriniz, 
kazazedeyi fazla kımıldatmayınız. 

2
Hastay ı yere sut Ustü uzatınız; başını 
aşağıda tutmalı, bir yana çevirmeli , kus
masını engellemeye çalışmalıd ır. 

3
. Hastanın bacakl arını yukarı kaldırıp, altına 

battaniye veya giysilerini koyunuz, dinlen
me ini sağlayıııı z. 

4
Sık.Jcı giysilerini, günlük ve diğer bir kısım 
elbiselerini çtkarınız. 

5 
Hastay ı aş ırı sıcak ve soğuklardan 
koruyunuz. Üstüne bi r battan iye, kilim , 
pal to örtebil irsiniz. Dudaklarını pamukla 

ı latın, ama içecek bir şey vermeyin. 6 Yaralarını tedavi ediniz. 

?
Nefesini kontrol edin iz. Nabzını ölçün. 
Yanıtlarını değerlendirin . Bunları onar daki
ka arayla yapın . 
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8 
Solunum yavaşlarsa , kusma söz konusu 
olursa, hastayı iyileşme konumuna alınız. 

9 
Bayılırsa nefes yolunu açık tulup, 
solunumu kontrol edin. ABC yön
temine göre yaşama döndi.irün. 

Kendi ini iyileşme ko numunda 
tutun. 

NOT: Kazazedeyi teskiıı edin , hep 
yanında olun. 
Sakın yiyecek veya içecek birşey ver
meyin. Aksi halde daha sonra anastezi 
işlemleri gecikir. 
Sakın sıcak su, ıermo/01~ şişe uygula
mayın, böylece deriye dönen kan, 
yaşamsal organları zayif düşürür. 
Sakrn sigara içirmeyin. 

1 O
Hastayı derhal bir hastahaneye yetiştirin, 
kendisini tedavi konumuyla sevkedin. 
(yataklıkta ayaklarını yukarı kaldırın) 

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALDINIZ MI? .. 

6Kg. 
ABC (f) 

6Kg. 
ABC (S) 

HER TÜRLÜ YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ VE DOLUM SERVİSİ 
KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. 
ADRES: 
Ankara Caddesi Manolya Sokak No: 1 Yayalar Pendik - İSTANBUL 
TEL: (0 216) 307 14 14 - PBX FAX: (0 216) 307 28 26 
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Cumhuriyet Dönemi İtfaiye Teşkilatım ızın 
kuru luşuna kadar geçen zaman i çer~inde yan
gınlarda bütün imkansızlıklara ragmen çok 
zor şartlar a l tında çalışan Tulumbacıl ar ve As
keri İtfaiye personeli elbette can kaybı (Şehit) 
verrnis o l acak lardır. Ancak o döneme ait bu 
konud~ fazla bir bilgi yoktur ... Yalnız, 9 Eylül 
1914'te Taşkışla 'da (Teknik üniversite Bin.a
s ı ) meydana gelen yangına Bahriye (Deniz) It
faiye Taburu ve limanda bulunan (Goben- Ya
vuz) zırhlı ı per oneli de iştirak etmiş ve ön
dürme esnasında Türk itfaiyeci lerden 3 kişi, 
A l ınan personelden de 3 kişi ölmiiştür. Yan
gında ölenlerin anısına Taşkış l a B inas ı na bir 
taş. Kitabe konmuştur. 

Ilfaiyemizin kurulduğu 25 Eylül J 923 ' ten 
bugüne kadar itfaiye Leşk illerinde yangınların 
söndüriilmesi anında veya yang ı na gidiş ve 
dönü-s lerinde vukuu bulan kazalarda itfaiyeci 

kardeşlerimiz" ŞEHİT' olmuş lardtr. Hepsine 
Allahtan rahmet diliyorum. 

Televizyon haberlerinde öğrendiğime göre 
dünyanın 3 en büyük anıtı "San Francisco" da 
ki bütün Amerika'da yangınlarda ölen itfaiye
cilerin anısı için yapılmıştır. 

Bizde niçin böyle bi~ anıt yaptlma ın? Şim
di bütün Belediyelere, Itfaiye Vakıflarına, Itfa
iyecilcri seven yardımsever vatandaşl arırruza 
sesleniyorum. Neden bizim de bir Şehi t itfa
iyeciler Amtı 'm ız o lmasın. 
. İtfaiyeciliğimizin kuruldu.ğu ilk şehir olarak 
Is tan bul 'da bü~ün Belediye itfaiye Teşki llerin
de şehi.t olan itfaiyecilerin isimlerini belirten 
bir tabela ile aç!lacak yarışmada birinci olacak 
amt proje. ini lstanbul şehrinin büyiik mey
danlardan birine dikilmesi, fedakar It
fa iyecilerimiz için vefa borcumuz İtfaiye Vak
fı önderi iğin de ödenmelidir. 

İSİMLERİNİ TEMİN EDEBİLDİÔİM İTFAİYECİ EHiTLERİMİZ 

ADI SOYADI RÜTBESİ 

BAHRİYE (DENİZ) İTFAİYE TABURU 

Lazkiyeli Ali 
Çırakoğlu Necip 
Hacı Mıstıoğlu Dimitri 

İSTANBUL İTFAİYESİ 

Şükri.i ATEŞ 
Hasan Ulusoy 
M.S.Keşpi roğlu 
Şükrü Yalın 
purmuş ŞALIKÇI 
Ibrahim OZDEMIR 
Hüseyin CE~Qİ~ 
Selahatlin BITIRIM 
H.İbrahim ÜÇTEPE 
Rıfat KONGUR 
Yusuf CESUR 
Mustafa ERASLAN 

Er 
Er 
Er 

1 

Çavuş 
Er 
Er 

Çavuş 
Er 
Er 
Er 
Er 
Er 

Başçvş 
Er 
Er 

ŞE,,HİT . 
OLDUGU TARJH 

09.05.1914 
09.05.19 14 
09.05.1914 

1936 
1936 

20.0 1. 1940 
02.03. 1949 
02.03.1949 
02.03. 1949 
02.03.1949 
02.03.1949 
02.03.1949 
03.03.1949 
03.03.1949 
19.04. 1960 

.. ,ŞE,,HİT 
OLDUGUYER 

İ tanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
is tan bul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İ stanbul 
İ tanbul 
İstanbul 
i tanbul 
İstanbul 
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jbrahim ~ORAY Er 22.02.1997 İstanbul 
Celil DAG Grup Amiri 22.02.1997 İ stanbul 

AN KARA iTFAİYESİ 

Bayram DAGAN Çavuş 22.03.1952 Ankara 
Ahmet YETER Er 05.06.1 954 Ankara 
Davul KELEŞ Grup Amisi 23.08. l963 Ankara 
Mehmet AÇIKGÖZ Onbaşı 21.1 1.1963 Ankara 
M .Tevfik YILMAZ Şoför 23.09. l964 Ankara 
İbrahim KARA Grup Amiıi 25.09.1965 Ankara 
Selman.PİLMAN Emir Çvş 24.08.1970 Ankara 
Ramiz OZTURK Er 22.09. 1977 Ankara 
Erdoğan TONŞAK Er 22.09.1 977 Ankara 
Adem GUNDUZALP Er 22.09.1977 Ankara 

İZMİR İTFAİYESİ 

Recep TQKGÖZ Er 09.03.1960 İzmir 
Aydın TURE Er 12.02.1973 İzmir 
Isa ~~EKŞE Şoför 25.10.1 976 İzmir 
Nihat OZTEMEL Er 1985 İzmi r 
M.Emin GÜRKAN Er 05.11.l 990 İzmir 
Yal çın ÖZTÜRK Er 11. 10.1997 İzmir 

İZM İT İTFAİYESİ 

Ali KÖSTEK.İN Er 07.11.1997 İzmit 

GÖLCÜK İTFAİYESi 

Mustafa KANSU Şöför 1998 Gölcük 

ADANA İTFAİYESİ 

Kemal ÖZKÖK Müdür 19.07.1974 Adana 
Battal KOKENÇ Başçvş 19.07.1974 Adana 
Zeynel BEYTAŞ Onbaş ı J9.07. 1974 Adana 
Kamil NARİNOGLU Er 19.07.1974 Adana 
Mustafa Eroğlu Er 19.07.1974 Adana 
Osman BOZLAN Er 19.07.1 974 Adana 
İsmet ÜNAL Çavuş 19.07.1974 Adana 
Zekeriya NARİNOGLU Er 19.07.1974 Adana 

Şehit olan Kahraman İtfaiyecilerimize bütlin Türk Milleti adına Allah'tan rahmet dilerim. 
~ 

Baki AKANSEL 
Ankara Emekli İtfaiye Müdürü 
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'lsillllanum .. 
söndünnek' 

Vali Erol Cakır, itfaiye erlerinin birer isi~ kahr.ıınaıı okluğ\ınu belirterek, 
resur er iryas KuşakJ(ya takdirname vf!rdi. 

isTANBUL- Bayrampaşa' da, PKK 111i/iu111lamı111111nfotoflıı .fafdırı.w ,fn
.l 1111r:ıı alev ropımtı dö11ii}t11 ıiip ka111yo11tıııdt1kl y<mNllll kısa siiretfr .ı·ö111lil
rerek lıliyllk lıirftıcitıyı 1)11/eyı!ll itfaiye erleri, Vali Erol Çakır rarafl11dt111 
ödiillt!udlrildl. TI1111şa!ı ınp ka111yoıııı111111 flzerfııe ft'"mık rliplerl ftkeı• teker 
asa~ı aıa11 irfaire eri llyas Kıışaklı ı ·e Jiger 11öreı•/i arkadaş/an /sraıılml Vali· 

CUMHURBAŞ
KANI Demirel, 
kendisini 

'Başitfaiyeci' ilan eden 
ve kask hediye eden 
itfaiyecilere, "Malum, 
ben de burada her gün 
yangın söndünneye 
çalışıyorum" dedi. 
Demirel, dün Çankaya 
KöşkO'nde Tüm itfaiye 
Teşkilleri [)emeği 
yöneticilerini kabul etti. 
Yangınların önemli bir 
bölOmOnOn vatandaşla· 
nn ihmalinden 
kay~lda~ığını . 

itfaiye Daire Başkanı Sabri Yalın 

Sobayı söndürmeden 
yatmayın! 

e İSTANBUL - İtfaiye Daire 
Başkanı Sabri Yalın, düzen
lediği basın toplantısında , 
Esenyurt'ta 9 vatandaşın ze
hirlenerek hayatını kaybet
mesine, sobanın kalitesizliği
nin ve ıslak kömür yakılması
nın sebep olduğunu hatırla
tarak, "Yatarken sobanızı 
,mııt ' 1 • 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Huzureviı 

FACi 
9 yaşlı diri diı 

narakcan' 
iki katlı blnıı atl 

Maltcııc'ıleld sosy~l ııımıotıcr v• 
Cocııık. F.ıtrpmo Kunımu'ıı& bit· 
ıı öıcıı F.rclyea Huıurevl'nde dUn J • 
rece ylJ'l6ı çıJcan yanaın faciayla 
10nuçlıınıll. OOlyolıı Mevkii Fa• 
lkbey Sokak'IAkl 1ld l<atlı huıu· 
rtV1 .... ı ou10'ı1a bUlıııııeyfl\ bir v.ananl 
nodenlt ıtlovler lçindc lcaklı. Ii 

6'111 kurtulablldl • KQlo d&u! 
ıs hıısur<>vl uldnlııden 6'1l t<or- truıııdln, 
k\lnÇ alevlerden son nıııla lö!ndl· c.Mtiot1 çı 
lorllıl d.ıŞllrı ıtıırıık kurlan.blldl. Olenlerdeı 
o yqh ıse rııct sona uykul&'U\<13 1<oıı. ıaııa 

yal(A)ll)~': ~tepo, ~-~~- ~~'t b\I 

IUoly• Dair• 
BltkanıYatın, 

llfaly<ıcıllorln 
gllfOf)et'lne 

yotllflnce yer 
VefllmedlQlnl 
vurguladıOı 

h_,n 
dOzııltU-k, 

ıtıatye totkllelırıın 
loımuoyu 
Ononcıettl 

ttlblırrnın lııdetlnl 
latldl. 

itf aiyeGilerc 
lıııonbul iıfolyc 0.11'11 l.l.ıık.ını S.ıbri 

Ynlm, bir ıelevlzyon kıuuılındn yayınlıına n 
h.ıbı:rdc, ynn.ın bir eve 1J10dnhnlc ı:dilirkeıı 
ıs nılly•r tim d.gtrinde tnU<eVherln 
.;.ıhndığı ldd'3Jıınnın ynlon olduAtınu 
tilvll'd l. Ynlın. f)O:ııır\osl ~n!I wt 12.00'dc 

......., # 

ş~ .. 

itfaiye bu so~§~?n!~~ 
Cağa loğlu Anadolu M~a Ta:~m b' Sokak esnafı çok önceden iınz 
lun bulundu~ Hact Ruste~f . e ~~ ı park eden arabalar yüzünden 
!ayarak, "bir y~ngı~ ~k_S<da _ı ~yıc d.' Dilckc;clerine yaıut alaınadılıı 
me eceği" eııdışcsmı bıl ırmJŞ er ı . . .. ünden itfaiye yı 
k ıtı.ıklan başlarına geldi: Park yapmış a~~ç.~ar r;: • ııaı-• - .... ,,,., 
or . ·- ·~"'" ., .. HqPmedi. Neyse ki yangın buyuroc ı. 
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~
~ 

lstanbul itfaiyesi için ihale açılan yanmaz 
giysilerin 207'si teslim edildi. Elbiseleri üreten 
Plan Tekstil firması kalan 543 elbiseyi de 17 
Şubara kadar teslim edecek. 

13 
Şubat 1997de 
Tuzln'dn çıl<an 
tanker yangınında 

ilci iıfajye erinin ısıya 
dnyarulcsız giysiler 
nedeniyle yannmk 
ölml!sinden iki yıl ııoımı, 250 

Baş.kanlığı tanlfırıdnn :ıQ]an 
ihalede usul5üzlük 
yapıldığını öne süren ve 
kendi fimllllanrun lhıılcyc 
so.kulm.1dığıru iddia eden 
Pplar Şirkcti'nc b.ı~ Yeğin 
Gruo'w1 Proie Celistimıe 

1 

IJWcyi kazanmış ancak 
giysileri ıamıılUllda teslim 
etmediği gere~yle mali 
yılın sona erdiği 31 Amlık 
1998 tarihinde temin<tbna el 
.koıwa.k sözleşmesi 
feshedilmişti. 

Tcsllı:n edilen Nomeks 
Deltıı T tipi '1111 adet giysinin 
şartn..ımeye uygun ofniact.ıgı 
lddl.1sı üz.erine l<alite 
.kontro!O yapılıp 
ynpılmııdığını sorduğumuz 

IŞtE GERÇEK: İstanbul itfaiyesi'nin başarısızl ığı yüzünden son yı llarda 
insanlar yanarak ölüyor, evler, tarihi binalar, ormanlar kül oluyor 

TEŞEKKÜR 
U. Şııbn111euıi ııuıı yttıl.tJını KRllı.,t 
Sahajm ll'1ljl9t ftaptıttlıttlihHtr rttffeııtıı 

bllylllıpyru n f1tb• if• ılHtlllrllp 
Blhat11t"A H 4 H'm. •e 
B/htı,,,ra. Sinç,,,1ı11•1H1 

l""""'J"" lnlqm bt4nbul ftfıı~ 
Dttimi &ıjtıınlıj111tt bltjlı ~lu· 

RtıitınrFtııilı /ıfni1e6""'P 
UUHINp/41'1114 tqtltltllrR /tir Hl'f 11//lri::.. 

ltfaiye'nin masaya yatınlması gerekiyor itfaiye Miıdürü'nün mazereti tıep aynı 
GEÇEN lıafıa 9 an aLın Malıqıe'deki lıızurcli yaıııı· trFAJYf Dalıc Baıtıııı Sabri Yalın ~bugüne Udaı ıtı-

ııı... Onctti giio Ellıaıın Sirıcınası'nın kili olması tüm dik· ııkli olaıU hep 1)1ll IC)lcıi ıcljiii)lr. "lhlilc J'Olııııhıiıııı
Wlai lıwıbul lt• "nin üuıiıc \dti... lıımllııbr, ılaıı~", "Plrlceıleu11(tarıUıhdmıoıQP&ittıne
ııa )'4ırda yaııgıııbra ıaııwıııxla ııiidalWeedeıııeytıı, m. diL • lıtUıuJlular bu ıımı:rttleri artık lkıynıak iıkmij\ır
ıaııbnıı ywılk can l'tlmiııe, taıiıi )lplbıııı W olmııı- Ellıamrı Siııtınııı yqn le ilgi5 olaıU pıtıtınizi arııyın 
ııa ııedea '11aıı ltfai)tc'l\İı lı.ıııaıı ~de alııımaıD • · otıııbııınıı, "TllıııMlalır her baldı .. Oiııi' dİ)Or. 

Elhamra Sineması da yandı_ BiR PARÇAMIZ DAHA GIT11 "' Sayfa 3'de 

ÖllC(! başladığı ve if 
bu nedenle "rezg;ı} 
iddiasına lcaJ'Şl da ' 
ılQ.U'kcn.k~ 
nnlıışmışlar. İhaled 
kum:ışın lc.'\litesini 
belirlemişler. Haz.u: 
yapmış ama malı d 
t:OOnrunışlıı.r. Polru'ı 
~iiptaledJ 
onlıı.r kaz.andı. fıya 
aşıığıya çektik. Iha!· 
ıllilyonda lcalmıştı, 

İtfaiye 110 51 



ELİNİZDEKİ DERGİNİN AŞAGIDAKİ TÜM 
BİRİMLERE ULAŞTIGINI BİLİYOR MUYDUNUZ? 

CJ Tüm İl İtfaiye Daire Başkanlıkları , İl İtfa iye Müdürlükleri, İlçe ve Belde İtfa iyelerine 

.J Tüm İl Sivil Savunma Müdürlüklerine, 

.J Türkiye Genelinde Büyük İş Merkezleri, Oteller, Alışveriş Merkezleri ve Ka mu Binaları, 

O Sigorta Şirketleri , Bankalar, Yangın Güvenliği Sektöründeki Firma lara, 

U Büyük Fabrikalar ve Sağlık Kuruluşlarına, 

cı Askeri Kuruluşlara, 

.J Türkiye Genelindeki Üniversiteler in Mühendislik Fakültelerine, 

O İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğüne, 

ı.J İstanbul Büyükşehir Belediye llaşkanlığı, Genel Sekreter Yardı.ıncılıkları, 

Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerine, 

.J Dergimize özel ilgi duyan ve abone olan okurlarımıza, 

O Şimdilik ulusal düzeyde böylesi farklı ve geniş ala nlara hitaı> eden zengin içeriği ile 

alanındaki seçkin konumunu kan ıtlamış Dergimize Abone Olmak veya Reklam vermekte 

geç kalmayınız ... 

r-ı-------------rı---------------~--r--~---, 

ıqaiye 110 DERGiSiNE ABONE OLMAliISTIYORmt 
AJ)J S4lY.AJ)J: ____________________________________________________ _ 

fr.Nv~=------------------------------------------------------------F~ ..&J)J: ______________________________________________________ _ 

AJ)JlES: __________________________________________________________ _ 

POSTA Ii.ODU: ______________ TEL: _____________ FAX: ______________ _ 
T.Allİll: ____________________ _ 

İtfaiye l.l.O Dergisine Abone olmak istlyor111D.Ydlık abone 

bedelini (10.000.000 TL.) VA.liIFLAR BANliA.SI FATİll ŞU
BESİ İTFAİYE VAKFI 2019378 uolu hesabına yatardım.. İtfa
iye l.l.O Dergisinin aduaa postalanmasıu:ı rlea ederim. 

NOTı Lütfen istek formuyla birlikte banka dekontları.· 
nı.n ası.l nüshaları.nı. adresimıse giinderınıs. 

İMZA 

L------------------------~----------------~~ 
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