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ÖNSÖZ
Ülkemiz topraklarının, suyun, minerallerin, ormanların ve diğer doğal kaynaklarının
tümünü ifade eden doğal sermayesi, makine, inşaat ve kamu varlıklarının değerini ifade eden
fiziki sermayesi, insanların verimlilik düzeyini ifade eden insan sermayesi ve aile, topluluk ve
birlikte bir toplum oluşturan organizasyonların tümü olan sosyal sermayesi ile oluşan toplam
refahının sürdürülebilirliği için, afetlerden kaçınmak ve afetlere karşı koyabilmenin ön şartı afet
kültürünün oluşturulmasının önemi açıktır. Eğitim kurumlarının bu vizyon doğrultusunda
misyon ve amaç öngörüsünü dinamik sistem yaklaşımı ile oluşturmasının büyük önem taşıdığı
açıktır.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Programının misyonu, gerek Sivil Savunma gerekse de
Yangın Güvenliği bilincini ön plana çıkartan İtfaiyecilik bağlamında dünyadaki geçerli
teknolojiyi tanıyan, bu teknolojiyi uygulayan, yeni teknolojileri ülkemizde üretebilme bilincine
sahip, hizmet vereceği sektörleri tanıyan, ihtiyaçlarını hisseden ve talebe cevap verebilecek,
literatür takip edebilen, araştırmacı ve tüm yan dalları ile bir bütünü oluşturan afet kültürünü
özümseyen bilinçli teknik elemanlar yetiştirmektir.
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1. TÜRKİYE’DE İTFAİYECİLİĞİN TARİHÇESİ
Dünyadaki meydana gelen yangınların istatistiklerine bakıldığında gündelik
hayatımızın çok da bilinmeyen bir yönüne rakam sağanakları altında ışık tutuyordu. Verilen
istatistiklere göre yıl içerisinde yaşanan yangınların ülke bütçesine olan maliyeti yıllık suç ve
trafik kazalarının verdiği zararın çok çok üstündedir. Yangına karşı organize mücadele şekli bir
anlamda ulus-devlet oluşum süreci ile at başı gitmiş ve istisnalar haricinde çoğunlukla askeri
bir hizmet olarak algılanmıştır. Fakat bu veri ne kadar gerçek olursa olsun özellikle 17. ve 18.
yüzyıllardan itibaren tüm dünyayı anaforlarına katan endüstri devrimi, bu sektördeki
gelişmeleri de kendi yörüngesine çekmiştir. Aşağıda da göstereceğimiz üzere Amerika ve
Britanya’da itfaiye teşkilatının gelişiminde kapitalist sermaye ne kadar tetikleyici olduysa,
Tulumba Ocağının yerine kurulan itfaiye teşkilatının gelişim evrelerinin hızlandırılmasında
komprador burjuvazinin Bab-ı Ali üzerindeki baskısı da aynı ölçüde etkili olmuştur.
Çalışmamızın asıl ayağı, on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllar olup ve bu zaman sürecinde
Amerika, Batı Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğunda itfaiye teşkilatının kuruluşu ve gelişimine
kıyaslamalı olarak bakılacaktır. Bu makale çerçevesinde Osmanlı örneğine daha geniş yer
verilecek ve İstanbul örneğinden hareketle yangın söndürme gibi teknik bir konunun geçmişten
günümüze değin aldığı şekil mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır. Bu aktarım
sırasında İstanbul’daki örneklerin günümüz okuyucu-suna fazlasıyla hayali geleceğine kuşku
yoktur, tıpkı eskilerin dediği üzere: “Geçmiş zaman oldur ki hayali cihan değer”.

1.1. Ahşap Başkent İstanbul
Osmanlı konut mimarisinin asıl malzemesi ahşap üzerine kurulmuştur. Bunun nedeni,
üzerine üretilen söylencelerde de işaret edildiği üzere 1509 Eylülünde meydana gelen büyük
İstanbul depremidir. “Küçük Kıyamet” olarak adlandırılan söz konusu deprem İstanbul’a
tarihin en büyük zararını vermiş ve depremin şiddeti ile oluşan dev dalgalar surları aşarak
suriçindeki pek çok yerleşim alanını yerle bir etmiştir. Bunun üzerine İstanbullular da
kendilerince hem az masraflı hem de daha güvenli addettikleri ahşap yapılara yönelmişlerdi.
Fakat bu yönelim, İstanbulluların yakasını günümüze kadar bırakmayacak bir başka felakete,
yani yangınlarla davetiye çıkarmıştır. “Yanan evlerin yeniden yapılması için harcanan para ile
İstanbul’un her evi altın çivilerle inşa edilirdi” gibi deyişlerin türemesine neden olan
yangınların çoğu zaman kentin 2/3’sini yok etmesine karşın ısrarlı bir şekilde ahşaptan tekrar
tekrar inşa edilmesinin hem idari hem de ekonomik nedenleri olduğu görülüyor. Ekonomik
nedenlerin en başında, halkın taştan ev yapacak maddi imkânlardan yoksun olması gelmektedir.
Evlerin kâgirden yapılmasını sağlayacak rezervlerin başkente uzak olması da başkentlileri acı
acı düşündüren bir başka etmendir. Nakliye masrafları ile beraber inşaat maliyetlerinin
yükselmesi İstanbul’u bir ahşap yapılar cennetine çevirmiştir. Diğer taraftan Deny, ahşap
üzerindeki ısrarın idari baskılardan kaynaklandığını ileri sürmüştür. Buna göre isyan günlerinde
ayaklanmacılara doğal siper görevi görecek taş yapıların kent içerisinde fazlalaşması ümeranın
kabul edemeyeceği bir şeydi. Taş yapıların sadece cami, saray ve bazı “devletlû haneleri” ile
sınırlı olması bu gerçeğin yansımasıydı (Deny, 1934: 832). Ergin ise ahşapta ısrar edilerek
İstanbul’u “kereste ambarı”na çevirecek bu durumu, “yöneticilerin kısa görüşlülüğü ve yerinde
olmayan şefkati güya merhameti” ile açıklamaktadır (Ergin, 1949: 115). Kayıtlarda da
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görüldüğü üzere her yangın sonrası yayınlanan düzenlemede ucuz fiyatlarla ve hatta narh
uygulamasına bile gidilmeyerek başkente çok ucuz fiyatlarla kereste ithali teşvik edilmiş ve
kentin silueti bu malzeme ile şekillendirilmişti.
Evlerin dip dibe düzensiz bir şekilde inşa edilmesinin arkasında yatan neden ise sur
içindeki yerleşimin dışarıya taşmasına konulan yasaklardır. Savunma amacıyla çıkarılan bu
yasaknameler, dar sokaklı ve son derece sıkışık tasarımlı mahalle kompozisyonunu ortaya
çıkarmıştır. Klasik Osmanlı ev mimarisinin iki özelliği yangın sırasında kenti kısa süre
içerisinde yakıp kül edecek unsurlar içermekteydi. Şehnişin (pencere çıkması, balkon) ve çatı
saçakları her ne kadar bu tasarımın, eşsiz estetik boyutlarını oluştursa da yangın sırasında
balkonların malzeme naklini engellemesi ve saçakların da alevlerin bir evden diğerine hızlı bir
şekilde yayılmasına yardımcı olması nedeniyle yönetmeliklerle önüne geçilmeye çalışılmıştır
(Ahmet Refik, 1931: 69). Alına her türlü önlem ve neredeyse her yıl tekrar tekrar yayınlanan
yasaknamelere karşın 17. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında İstanbul’u baştanbaşa yakıp kavuran
109 büyük yangının önüne ge- çilememiştir. Konu üzerine araştırma yapan akademisyenler,
kentin yangına olan nezaketini arttıran başka faktörler de ileri sürmüşlerdir. Bunlardan birisi
Boğaziçi sırtlarından denize doğru esen rüzgârın yangını kısa sürede kentin çok çeşitli yerlerine
yaymasıdır. Yangın ihbar sisteminin de imparatorluk sonuna kadar aynı şekilde kalması bir
başka faktördür. Yangın kuleleri esaslı bu sistem, kendine ait engin bir geleneğin de ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Ama yine de teknoloji kullanımının tepe noktasında (aşağıda
göstereceğimiz üzere telgraf ve telefon Batı’da 19. yüzyıldan itibaren yaygın bir kullanım
imkânı bulmuştur) insanların hala koşarak yangını haber vermesi usulünün olumsuz etkileri
kuşkusuz önemli bir alt başlık oluşturmaktadır.
Su şebekesinin bir türlü düzenlenemeyişi de İstanbulluların uzun seneler boyunca
susuzluk çekmelerine neden olmuştur. Bizans döneminde ulaşılan teknoloji ile çok uzak
mesafelerden getirilen sular, sarnıç ve kemerlerle kente bol miktarda dağıtılırken Osmanlı
döneminde hızla artan nüfusa karşın su dağıtım teknolojisinin geliştirilmemesi pek çok
olumsuzluğun peşi sıra yaşanmasına yol açmıştır. Deniz kenarında bir kentin sürekli olarak
yanıp kül olması bunun en basit göstergesidir.
Aynı şekilde siyasi ya da kişisel hoşnutsuzlukların kundakçılık şeklinde kendini
göstermesi de bir diğeridir. Fakat sanırız ki bunlardan en ilginci, “patlıcan mevsiminde sayıları
hızlı bir şekilde artıp payitahtı yakıp kül eden yangınlardır. Araştırmacılar tarafından kesin bir
şekilde kabul edilmese de yaz mevsimi ile bollaşan patlıcandan yapılan kızartmalardan etrafa
sıçrayan kızgın yağ ve kıvılcımlar sebep olduğu yangınların geniş bir literatür oluşturması ve
nihayetinde yerli yabancı gözlemcilerin eserlerinde mutlaka kendine yer bulması bunun bir
göstergesidir (Ergin, 1995: 1080).

1.2. Dergâh-ı Âli Tulumba Ocağı
Lale Devrinde ilk itfaiye teşkilatının kurulmasından önce İstanbul’daki yangınların
söndürülmesinden tüm ümera sınıfı sorumluydu. Yangın sırasında tüm devlet görevlileri işlerini
bir tarafa bırakıp yangın yerine gidiyorlardı. Büyük yangınların söndürülmesinde padişahlar ve
sadrazamlar dahi çalışıyorlardı. Yangının söndürülmesinde yararlılığı görülen kişilere yüksek
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bahşişlerin dağıtıldığı bu zamanlarda kullanılan teknoloji de son derece basitti. Kova, çengel ve
balta gibi malzemeden ibaret olan teknolojik yapı, yangının söndürülmesinden çok, etraftaki
evlerin yıkılarak kontrol altına alma düşüncesinin tek çözüm yolu olarak uygulanması sonucunu
doğurmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu’na tulumbayı getiren ve ilk defa kullanan kişi aslen Fransız olup
İslamiyet’i kabul ettikten sonra Gerçek Davut ismini alan David’tir. Ergin, David’in payitahta
gelmeden önce Paris’te tulumbayı kullandığını ve hatta itfaiye teşkilatında çalışmış
olabileceğini öne sürmektedir. Teknik olarak bu iki açıdan mümkün değildir. Birincisi aşağıda
da göstereceğimiz üzere Paris’te tulumba kullanımı yaygın değildi ve daha sonra İstanbul’da
kullanacağı gibi bir gelişmişlik düzeyinde değildi. İkincisi ise Paris’te bu tarihlerde bir itfaiye
teşkilatından bahsetmek son derece güçtür ve böyle bir teşkilatın vücut bulması için bir yüzyıl
daha beklemek zorunda kalınmıştır. Çünkü ilk itfaiye teşkilatı Fransa’ya Napolyon reformları
ile girmiştir.
Bu anlamda savımız David’in bu teknolojiyi Hollanda’da gördüğü ve öğrendiğidir.
Çünkü aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğimiz üzere Amsterdam’da bu sıralarda
tulumbacılık son derece gelişmiş bir sektör olduğu gibi Amsterdamlılar kendi itfaiye teşkilatını
da kurmuş bulunuyordu. Davut’un kariyerini parlatan olaylar silsilesi, Venedik ile yapılan
savaşlarla başlamıştır. Savaş boyunca sergilemiş olduğu teknik maharetleri, şöhretinin kısa
sürede yönetici zümre içinde yayılmasına neden olmuştur. Bir söylentiye göre Tersane fakat
kesin olarak Tophane yangınlarında tulumbayı ilk defa kullanması ve faydalarının
görülmesinden sonra David, günlük 120 akçe ile Tulumbacı-başı tayin edilmiştir. Böylece
1720-21 sıralarında ilk teşkilatlanma başlatılmıştır. David’in emrine 60 akçeli bir kethüda, 20
akçeli bir katip, 26 akçeli bir çavuş, 24 akçeli bir çavuş yamağı ve 30 akçeli bir de odabaşı tayin
edilmişti. 15 akçeli 50 nefer de bu zabitlerin emrine tahsis edilmişti. Neferler genel olarak acemi
oğlanlarının güçlü kuvvetlileri arasından seçilirken yangınlardaki yaralanmalarına göre
tazminat alırlardı. Çalışamayacak durumda olanlar ise yönetmeliklerde belirtilen şartlara
uyularak kadro dışına çıkarılırlardı.
Teşkilatın kurulmasından sonra yaşanan organizasyon bozuklukları, tekrar bir gözden
geçirmeyi zorunlu kılmıştı. Buna göre yangın sahasındaki su temin süresini kısaltmak ve
herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için sakalar haricinde resmi personelin
yetiştirilmesine karar verildi. Ayrı bir üniformaya sahip olup tıpkı diğer tulumba neferleri gibi
acemi oğlanlarından devşirilecek bu kişilerle personel sayısı artmaya başlamış ve 1724 yılında
86’ya ulaşmıştır. Bu rakamın 1750’lere doğru 150’ye tırmanmış olması, bu ocağa verilen
önemin de bir göstergesi olmuştur. Tulumbacı Ocağı neferleri, Şehzadebaşı’ndaki acemi oğlanı
kışlasında kalırken tulumbaların ve hortumların tamiri için gerekli ödenek devlet tarafından
karşılanmak kaydıyla tulumbacı-başının gerekçeli kararı ile tulumbacı kârhanesinde yapılırdı.
Tulumbaların inşa tekniği fazla değişmemekle beraber imparatorluğun sonuna değin omuzda
taşınmıştır. David tarafından kullanılan ve “didon” adı verilen fazlasıyla ağır tulumbanın kısa
sürede işlevsizleşmesi üzerine, 1737’de devrin tulumbacı-başısı Ali Sadık tarafından çift
hazneli bir tulumba geliştirilmiştir. 18. yüzyılın ortalarına doğru ise tulumbalara hortumun
eklenmesi ile yangın ile mücadelede daha etkin bir rol üstlenilmiştir. Tulumba Ocağı,
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başlangıçta sadece Yeniçeri Ocağı’na bağlı bir teşkilatken kısa süre içerisinde devletin diğer
kurumlarına da yaygınlaştırılmış ve hatta sarayda dahi bir tulumba ocağı kurulmuştur.
Tulumbaların kente dağılımında ise yeniçeri karakolları esas alınmıştı. Kolluk adı verilen bu
birimlerde zabitan ve alt personelin (neferlerin) kalması için koğuşlar inşa edilmişti. 1759
tarihinde İstanbul’un 51 kolluğunda 51 tulumba görev yapıyordu. Kolluklar, yangına ilk
müdahalede bulunuyorlar, fakat kontrol altına alamazlarsa hızlı bir şekilde Tulumba Ocağı’nı
durumdan haberdar ediyorlardı. İlk kuruluş yıllarında ocağın masrafları yeniçeri ağası
tarafından karşılanırken 1760 tarihinden itibaren bu görev merkezi hazinenin (hazine-i amire)
yükümlülükleri arasına konmuştur.
1826 yılında tarihimizde Vaka-yı Hayriye olarak bilinen dönemde Yeniçeri Ocağı
kaldırılırken buna bağlı bir kurum olan Tulumba Ocağı’na da son verilmişti. Tulumba ocak ve
kolluklarındaki tüm malzeme yeni kurulan ser-askerlik karargahına nakledilirken bunların
bakımına da asakir-i mansure ordusunun subaylar sorumlu tutulmuştu. Fakat geçiş döneminin
düzenlemeleri henüz kurumlaşmamışken İstanbul’u yakıp kavuran Hocapaşa yangını,
yürütülen çalışmaların hızlandırılmasına neden olmuştur. Mansure ordusundan emekliye
ayrılmak üzere bulunan iki subayın gözlemleri ve raporları ışığında askeri personel arasından
taburlar oluşturularak teşkilatın askeri karakterine süreklilik kazandırılmıştı. Askeri personelin
savaşlar nedeniyle sürekli olarak cephelere sevk edilmesi, hizmetlerin kusursuzlaşmasını
engellemesi nedeniyle halktan kişiler de söz konusu taburlarda görev almaya başladılar. Ocağın
ismi kısa bir süre “yangıncı” olarak değiştirildi ve bu süre zarfında kurumlaşma yolunda önemli
adımlar atıldı. Örneğin ocak müdürünün emri altına bir “harik müdürü” tayin edilirken teşkilat,
Bab-ı ali, Seraskerlik ve mühimmat-ı harik bölgelerine göre üç kısma ayrıldı. On dokuzuncu
yüzyılın ortalarına doğru İstanbul’daki toplam tulumba sayısı 31 idi ve müdür, kancacı, borucu,
nöbetçi ağa, saka bölük-başısı, harik katibi ve su yolcusundan meydana gelen bir personel ile
hizmet etmeye çalışıyordu. Bu dönemde yaşanan bir diğer önemli gelişme de mahalle
tulumbacılarının ortaya çıkmasıdır. Ergin ve Koçu, mahallelinin inisayitifi sonucu ortaya çıkan
bu gönüllü tulumbacıların kuruluşunu Yeniçeri kırımı sonrası olarak gösterirken (Koçu, 1981:
8 ; Ergin, 1995: 1133), Orhonlu son derece ayrıntılı çalışmasında bunların kuruluşunu “1868
Der-saadet İdare-i Belediyye Nizamnamesi”nin yayınlanmasına bağlamıştır (Orhonlu, 1964:
53). Bununla beraber konumuz açısından önemli olan nokta, 1868 Nizamnamesi ile mahalle
tulumbacılığı belediyenin denetimine bırakılırken, yangınlarda yardımı gö- rülen bu birlikler
belediyelerin koruması altına alınıp ve koğuşlar sağlanmasının yanında günlük iki ekmekle her
sene elbise yardımı yapılmaya başlanmıştır. Özellikle Koçu’nun verdiği tulumbacı
biyografilerinden insan malzemesini; hamal, kayıkçı, manav ve arabacı gibi alt gelir grubuna
sahip kesiden sağlayan mahalle tulumbacılığı, kendine özgü adabı ve jargonu ile İstanbul sosyal
tarihinin en renkli galerilerinden birini oluşturmuştur (Koçu, 1981). Geleneksel orta oyununda
küfürbaz ve ayyaş bir tipleme ile karşımıza çıkan tulumbacılar, ünlü edebiyatçımız Ulunay
tarafından “kent şövalyeleri” olarak vaftiz edilmiştir (Ulunay, 1973: 3). Tulumbacılara karşı
olan önyargının kuvvetli oluşu bu mesleğin popüler olmasına mani olmamıştır (Koçu, 1981:
27). Bir işten çok spor olarak görülen ve dönemin gençleri tarafından büyük bir coşku ile
yapılan tulumbacılıkla ilgili engin bir literatür oluşmuştur.1846 yılında Zaptiye Nezareti’nin
oluşturulması ve ocağın buraya bağlanması teşkilatın tarihinde yeni bir sayfanın açılmasına yol
açmıştır. Nihayet geçen makalemizde de geniş bir şekilde incelediğimiz “1868 Der-saadet
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Belediyye Nizamnamesi” ile şehremaneti ve belediye dairelerinin tekrar düzenlenip faaliyete
başlaması ile teşkilatın görevi bu dairelere bırakılmıştır. Yeni teşkilatlanma ocağa daha sivil bir
hava katarken pek çok bölge ve dairede beledi çalışmaların âtıl kalması, var olan itfaiye teşkilat
çalışmalarını da aksatmıştır. Aynı nizamname ile her mahallenin bir tulumba tedarik etme şartı
ise mahalle tulumbacılığı ve onun kent hayatına kazandırdığı yeni bir kültüre kapılarını
aralamıştır.

1.3. Modern İtfaiye Teşkilatının Kuruluşu
1870 Haziranında Beyoğlu’nda çıkan ve kısa sürede kentin geniş bir bölümünü etkisi
altına alan büyük yangın, en büyük tahribatı bölgenin gayrı Müslim ve Levanten burjuva
sınıfına indirmiştir. Yangının faturası çok büyük olmuş ve devlet 28.689 kişiye para yardımında
bulunmuştur. Fakat modern itfaiye teşkilatının kuruluşuna yol açan gelişmeleri bu yangından
en büyük zarar gören ve yukarıda belirttiğimiz komprador sınıf başlatmıştır. Yangından hemen
sonra Sadrazam Rüştü Paşa’yı ziyaret ederek zararlarını gösteren üç yüz bin lira değerindeki
sigorta poliçelerini sunmuşlar ve bundan sonra böylesi büyük yangınların önüne geçilmesi için
düzenli bir itfaiye teşkilatının kurulmasını talep etmişlerdir. Gayrı Müslim sermayedar kesimin
beklentileri Bab-ı ali’ce olumlu karşılanmış ve ilk önce bir yangın nizamnamesinin
hazırlanması ardından da teşkilatlanmaya geçilmesi üzerinde çalışmalar başlatılmıştır.
Teşkilatlanma çalışmaları Dahiliye Nezareti çatısı altında sürdürülmüş ve bu süreç içerisinde
pek çok Avrupa ülkesinde yürürlükte olan yangın teşkilat ve yönetmelikleri gözden
geçirilmiştir. Nezaret bürokratlarının çalışmaları 1874 sonbaharına kadar sürmüş ve
nihayetinde Macaristan’daki yangın pratiklerinin diğerlerinden üstünlüğü kabul edilmiştir.
Macaristan ile kurulan diplomatik temaslar sonrasında, Budapeşte İtfaiye Alay Kumandanı
Kont Edmond Szechenyi’nin kurulacak teşkilatın başkanlığına getirilmesi uygun bulunmuştur.
Szechenyi’nin denetiminde yapılan çalışmalar kısa süre içerisinde yeni bir teşkilatlanma ortaya
çıkarmıştır (30 Ocak1876). İstabul, Pera, Üsküdar ve İstanbul olmak üzere üç ana merkeze
ayrılarak bu bölgelerde itfaiye taburları oluşturulmuştu. Tüm taburlar, İstanbul İtfaiye Alayını
oluşturuyor bu alay da İstanbul Hassa Ordusu’nun bir kolunu teşkil ediyordu. Her taburun
başına bir binbaşı sevk edilirken İtfaiye Alayının kumandanlığına getirilen Kont Szechenyi,
feriklik payesi ile taltif edilmiştir. İtfaiye teşkilatı 1887 sonrası düzenlemelerle daha da
geliştirilmiştir. Bu dönemde hazırlıkları Kont tarafından yürütülen, fakat daha sonra Bahriye
Nezareti’ne bağlanan Bahriye İtfaiye Teşkilatı kurulurken, mevcut taburlara eklenen iki tabur
ile hâlihazırdaki personel kadrosu daha da genişletilmiştir. Son yapılan düzenlemeler, tabur
merkezlerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açmış ve bunun sonucunda Bab-ı ser-askeri,
Taksim, Tersane ve Selimiye kışlaları yeni teşkilatlanmaya ev sahipliği yapmaya başlamıştır.
1908 Devriminden sonra gerçekleştirilen geniş kapsamlı bürokratik düzenlemelerden
İtfaiye teşkilatı da payını almış ve taburlar daha küçük birimlere düşürülerek müfreze şeklinde
yeniden örgütlenmiştir. Buna göre itfaiye müfrezeleri, Fatih, Samatya, Arnavutköy, Yıldız,
Şişhane, Dolmabahçe, Selamsız, Nuh-kuyusu, Kuzguncuk, Pangaltı Kadıköy, Üsküdar ve
Sarıyer karakollarına ayrıldılar. İlk defa bu dönemde itfaiye teşkilatı mekanize hale getirilmiş
ve nakliye otobüsleri ile motorlu tulumbalar hizmete sokulmuştur. Ancak Balkan ve hemen
arkasından gelen Birinci Dünya savaşları nedeniyle atılan adımlar daha ileriye götürülemediği
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gibi devrimden sonra zaten yaşlı personelini bürokratik düzenlemeye feda eden İtfaiye
Teşkilatı, bitmek bilmeyen savaşlar sonucunda da personelini cephelerde kaybetmiştir. Yine de
Osmanlı’nın bu son döneminde belirtilmesi gereken şey, itfaiyenin kendi iç hiyerarşisini
askeriyenin egemenliğinden kurtarmış olduğudur. Eğer süreç bu şekilde devam etseydi, sürekli
hizmet ve deneyim esaslarını kendine şiar edinmiş bir kurumun askeriye tarafından idare
edilmesi, hem bu hizmetleri kesintiye uğratacak hem de kariyer konusunda fazla bir gelecek
vaad etmeyen bir kurumun askeriye içinde tutulması çeşitli memnuniyetsizliklere sebep
olabilecekti. O nedenledir ki, itfaiye, kendi personelini kendi içerisinde şekillendirmeye
başlamakla birlikte, yine de bir İtfaiye Okulu’nun kurulması için cumhuriyet dönemini
beklemek gerekecektir.

1.4. Cumhuriyet Dönemi
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeni Türk devletine rengini verecek önemli reformlara
geçilmeden önce Ankara hükümetinin itfaiye teşkilatı ile ilgili düzenlemeler yapması dikkat
çekicidir. Yangın söndürme görevinin askeri değil beledi bir hizmet olduğunu düşünen
hükümet bununla ilgili düzenlemelerin yapılması için 1923 Haziranında İstanbul şehreminliğini
sorumlu tutarak gerekli ödeneğin emanet bütçesine göndermiş ve hazırlıkların tamamlanması
için de üç aylık bir süre tanımıştır. Dönemin şehremini ve valisi Haydar Bey tarafından
yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar merkezli bir teşkilatlanmaya
gidilmiştir. 1923 yılında hizmet vermeye başlayan modern İstanbul belediyesi itfaiye
teşkilatının 50.000 liralık bütçesi ertesi yıl 117.000’e ve 1936 yılında ise 313.846’ya
çıkarılmıştır. Bu artışta 1923’te 72 olarak kaydedilen büyük yangın sayısının 1935’te 554’e
ulaşması da en büyük nedeni oluşturmuştur. 3 Nisan 1930 tarihinde kabul edilen 1580 sayılı
Belediye Kanunu ile de her belediyenin itfaiye teşkilatı oluşturması yasal güvence altına
alınmıştır. Kanunun 15. Maddesinin 22. fıkrasında sayılan yükümlülükleri yerine getirmek için
16. maddenin 1. Fıkrasında her belediye bir itfaiye teşkilatı vücuda getirmek mecburiyetinde
bırakılmıştır. Hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İtfaiye Okulu, 1937’den
beri yurdun her tarafından gelen itfaiye erlerini dokuz ay süreyle teknik eğitim vermektedir. Bu
yılların atılımcı şehremini Muhittin Üstündağ zamanında ise itfaiye teşkilatının modernizasyon
çalışmalarına devam edilmiş ve aralarında bir adet otomatik merdiven olmak üzere 51 parça
makine hizmete sokulmuş ve böylece belediyeye bağlı araç sayısı 93’e çıkarılmıştır. Her grup
ve müfrezede benzin depoları yapıldığı gibi itfaiye karargâhlarına bahçe ve havuz yapımına da
yine bu dönemde başlanmıştır. 1939 yılı ile bir başka önemli gelişme yaşanmıştır. Milli
Savunma Bakanlığı, bu tarihte kendisine bağlı deniz itfaiye teşkilatını İstanbul şehremanetine
terk etme kararı almış ve otuz dört yıllık kurumu belediyenin hizmetine tahsis etmiştir. İtfaiye
teşkilatı çalışanlarının kazalara karşı sigortalanmasına da yine Üstündağ döneminde
başlanmıştır. İstanbul’un Fatih semtinde bir itfaiye direktörlük ve merkez grup binası ile bir
itfaiye müzesinin açılışı da yine bu dönemde yapılmıştır. İtfaiye bandosunun kuruluşu da yine
aynı sıralarda gerçekleştirilmiştir. Yerli malını kullanım kampanyaları çerçevesinde
Avrupa’dan ithal edilen bazı itfaiye gereçlerinin Türkiye’de imal edilmesi için bir de sarçhane
inşa edilmiştir. 9 Haziran 1958 tarihli “Sivil Müdafaa Kanunu” ile tabii afetler ve büyük
yangınlara karşı halkın can, mal kaybını en düşük seviyeye çekilmesi için itfaiye teşkilatları
sorumlu tutulmuştur. 15 Mayıs 1959’da yayınlanan “Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen
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Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun”nun 4. Maddesiyle de afet
sonrasında gönüllü itfaiye birimlerinin kurulmasına onay verilmiştir. İstanbul dışında herhangi
bir kentin bu makalede ve genel olarak daha önceki makalelerimizde yer almıyor oluşu
kesinlikle bizim tasarrufumuzda olan bir şey değildir. Dikkat edileceği gibi, imparatorluk
fazlasıyla İstanbul merkezli idare edilen bir yönetim adabına sahipti ve yayınlanan
nizamnameler sadece ona hasrediliyor ancak idareyi derinden etkilemesi düşünülen durumlarda
(maliye-askeriye gibi) imparatorluğun kalan topraklarına doğru genişletiliyordu. Buradan
İstanbul için çıkarılan ve daha sonra uygulamaya geçirilen pratiklerin tüm imparatorlukta
birebir uygulandığı şeklinde ampirik genellemelere gitmiyoruz sadece verilerin elde
edilebilirliği açısından İstanbul üzerinde duruyoruz. Örneğin sadece itfaiye gibi bir konuda dahi
Anadolu’nun ne gibi bir gelişme kaydettiği hâlâ bir “terra incognita”dır. Buna karşın İzmir ve
Ankara ile ilgili bize basit bir kıyaslama yapmak için izin vereceği ölçüde bir aktarım
yapacağız.

1.4.1. Ankara
Ankara İtfaiye Teşkilatı’nın geçmişi, cumhuriyetin ilk yıllarında başlıyor. Kurtuluş
Savaşı sırasında kurulan “İtfaiye Bölüğü” araç ve gereçleri ile 1924 yılında Ankara
Belediyesi’ne bırakılmıştır. Yine de adı geçen “İtfaiye Bölüğü”nün ilk kuruluş tarihi hakkında
kesin bir bilgi mevcut değildir. Yine de zamanımıza kadar ulaşmış ve Osman Zeki Bey’e
verilmiş bir takdirnameden bölüğün “Müstakil İtfaiye Bölüğü” adıyla hizmet verdiği ve 1922
yılı başlarında kurulduğu anlaşılmaktadır. Bölük, belediyeye geçtikten sonra asıl
kurumlaşmasını tıpkı İstanbul gibi 30’lu yıllarda gerçekleştirmiş ve özellikle İstanbul
İtfaiyesinde de önemli hizmetlerde bulunmuş Albay Rüştü Başman’ın müdürlüğü sırasında
önemli gelişmeler kaydetmiştir.

1.4.2. İzmir
Önemli bir ticaret kenti olan İzmir’de ise itfaiye teşkilatının kuruluşu 19. yüzyılın
sonuna rastlamaktadır. Bilhassa 1763-1861 tarihleri arasında yaşanan ve kenti baştanbaşa kül
eden 12 büyük yangından sonra kentin ekonomik hayatına egemen olan Levanten kesimin
öncülüğünde yangın sigorta şirketleri, kendi itfaiye teşkilatlarını oluşturmuşlardır (Baskın,
1941: 34). Müslüman kesim ise yangın ile mücadeleyi kendi gönüllü mahalle tulumbacıları ile
giderme yoluna gitmiştir. İngiliz, Alman ve Fransız sermayelerine dayanan bu ilk sigorta
şirketlerinin kurdukları tekel nedeniyle, Türk kesimi yetersizliklerinden sık sık şikâyet
etmelerine karşın mahalle tulumbacılığından modern itfaiye teşkilatına geçememişlerdir.
İzmir’deki sigorta kumpanyalarının kendi itfaiye bölüklerini buharlı tulumbalar ile donatırken
aynı sıralarda şehremaneti itfaiye teşkilatının hâlâ tulumbalarının eski tip ve omuzda taşınıyor
olması yaşanan çelişkinin en güzel örneğini oluşturmuştur. İstanbul’un çok sonraları tanışacağı
“tazyikli su”yun İzmir’de yüzyılın ortasından itibaren uygulanıyor oluşu ve kumpanyaların
bunu kendi teknolojileri ile birleştirmeleri de yangınla mücadelede önemli bir mesafenin kat
edilmesine neden olmuştur. Kurtuluş Savaşı sonrası İzmir’inde itfaiye teşkilatının gelişimi
ekonomik zorluklar tarafından sınırlandırılmıştır. Yunanlılar kentten çekilirken çıkan yangında
Türk Mahallesi dışında kalan alanın ¾’ünün yanması kentin ekonomik varlığını tamamen
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ortadan kaldırmıştır (Yetkin-Yılmaz, 2002: 10-11; Baskın, 1941: 6-7). Bu nedenledir ki,
kumpanyaların teçhizatları belediyeye devir edilmişse de savaş sonrası dönemde çıkan
yangınların pek çok mal ve cana zarar vermesinden örnek bir kurumlaşmaya ulaşılamadığı
sonucuna varılabilir. Yine de Cumhuriyet döneminin ilk belediye reislerinden olan Muammer
Bey zamanında yapılan yatırımlar sonucunda itfaiye personel sayısı kırka çıkarılırken belli
miktarlarda itfaiye gereci de satın alınmıştır (Yetkin-Yılmaz, 2002: 11).1927 yılında İzmir,
İstanbul ve Bursa’da yaşanan büyük çaplı yangınlar neticesinde Dahiliye Vekaleti, bir genelge
yayınlamış ve bu genelge ile belediyelerin bütçelerine itfaiye için yeterli ödenek sağlaması,
itfaiye elemanlarının yetiştirilmesi, uygun araçların sağlanması ve yangınlara kısa sürede
müdahale edilmesi gereğini belirtmiştir (YetkinYılmaz, 2002: 12). Fakat tüm dünyayı etkisi
altına alan 1929 Ekonomik Bunalımı belediyenin pek çok projesi gibi itfaiye ile ilgili
yatırımlarını da etkilemiş ve inşaatı süren itfaiye binasının bitirilmesi gecikmiştir. Bu
nedenledir ki İzmir’de modern itfaiye teşkilatı asıl gelişimi için ekonomik bunalımın
hafiflemesini beklemek zorunda kalmıştır.
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Bölüm Soruları
Osmanlı İmparatorluğu’na tulumbayı getiren ve ilk defa kullanan kişi aslen Fransız
olup İslamiyet’i kabul ettikten sonra .......... ismini alan ..........’tir.
1.

Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a.

Gerçek Davut - David

b.

Tulumbacı Ahmet - Alan

c.

Tulumbacı Mehmet - Marco

d.

Gerçek Adem - Adam

e.

Gerçek Mahmut - Mahmutovic

2.
Küçük kıymet olarak adlandırılan ve İstanbul’da meydana gelen deprem
hangi yılda gerçekleşmiştir?
a.

1510

b.

1502

c.

1509

d.

1512

e.

1515

3.

Dergâh-ı Âli Tulumba Ocağı kaç yılında kurulmuştur?

a.

1720-1721

b.

1725

c.

1789

d.

1881

e.

1914

4.

Dergâh-ı Âli Tulumba Ocağı hangi olaydan sonra kaldırılmıştır?

a.

Öşürün kaldırılması

b.

Matbaanın kullanılması

c.

Lale devri
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d.

Yeniçeri ocağının kaldırılması

e.

Makedonya ayaklanması

5.

Vaka-yı Hayriye hangi tarihte gerçekleşmiştir?

a.

1820

b.

1821

c.

1822

d.

1824

e.

1826

6.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı konut asıl malzemesidir?

a.

Ahşap

b.

Beton

c.

Kâgir

d.

Çelik

e.

Taş

7.
Aşağıdakilerden hangisi
malzemenin nedenlerinden biri değildir?

Osmanlı’da

konutlarda

kullanılan

a.

Evlerin dip dibe düzensiz inşa edilmiş olması

b.

Halkın diğer yapı malzemelerini alacak maddi imkanlarının olmaması

c.

Diğer yapı malzemelerinin inşaat masraflarını arttırması

d.

Diğer yapı malzemelerinin başkentten uzakta olması

e.

Kullanılan asıl malzemenin yangına karşı dirençli olması

asıl

8.
Aşağıdaki olaylardan hangisi Ankara itfaiyesinin kuruluş tarihi hakkında
bilgi vermektedir?
a.

Osman Zeki Bey’e verilmiş olan takdirname

b.

Ankara’da meydana gelen deprem

c.

Ankara’da meydana gelen yangın
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d.

Cumhuriyet’in ilanı

e.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması

9.

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İtfaiyesinin kuruluş tarihidir?

a.

19. Yüzyılın başı

b.

19. Yüzyılın sonu

c.

19. Yüzyılın ortaları

d.

20. Yüzyılın sonu

e.

20. Yüzyılın başı

10.
Aşağıdaki kanunlardan hangisi ile tabii afetler ve büyük yangınlara karşı
halkın can, mal kaybını en düşük seviyeye çekilmesi için itfaiye teşkilatları sorumlu
tutulmuştur?
a)

Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği

b)

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

c)

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında

d)

Orman Kanunu

e)

Sivil Müdafaa Kanunu

Kanun

Cevaplar
1)a 2)c 3)a 4)d 5)e 6)a 7)e 8)a 9)b 10)e
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2. YANMA VE YANMA BİLEŞENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. YANMA VE YANMA BİLEŞENLERİ
2.1 Yanma bileşenleri
2.1.1 Oksijen
2.1.2 Isı
2.1.3 Yanıcı maddeler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yanma Ve Yanma
Bileşenleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili kavramların Fikir yürütmek araştırmak
öğrenilmesi
ve
bu veya tartışmalara katılmak
kavramların
özelliklerin
değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar


Oksijen



Isı



Yanıcı madde
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2. YANMA VE YANMA BİLEŞENLERİ
Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığında O2 ( oksijen ) ile meydana getirdiği ekzotermik
( ortama ısı veren ) kimyasal zincirleme reaksiyona yanma denir.
Diğer bir deyişle; Yanma kimyasal bir oksidasyon olup yüksek sıcaklık derecelerinde
meydana gelir ve fotosentez ile depo edilmiş olan ısı enerjisini açığa çıkarır. Kısaca ifade etmek
gerekirse yanma, fotosentezin tersidir.

Şekil 2 – Yangın üçgeni

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi yanma olayının gerçekleşebilmesi için 3 etkenin (
Isı, O2 ve yanıcı madde ) bir arada yeterli oranlarda bulunması ve reaksiyona girmesi
gerekmektedir.

Şekil 3 – Yangın Tetrahedronu

Yanma şekli maddenin özelliklerine göre alevli, korlu ve alev+korlu olabilir. Yanma
sonucu ısı, ışık ve duman açığa çıkar. Yanıcı maddenin yapısında azot var ise yanma ürünü
olarak azot oksitleri veya siyanürler, kükürt var ise kükürt dioksit ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 4 – Yanma ürünleri

Bir diğer kaynakta ise ‘’yanma, yanabilir bir malzemenin bir oksitleyici ile birlikte
genellikle duman yayılması ve/veya kızıl parıltılar ve/veya alevlerle birlikte ortaya çıkmış
ekzotermik reaksiyondur.’’ şeklinde ifade edilmiştir.
Yanma reaksiyonu aşağıda belirtildiği gibidir.
CxHY + ( X+ Y/4) O2 + ISI ↔ XCO2 + Y/2 H2O + ISI

2.1 Yanma bileşenleri
2.1.1 Oksijen
Oksijen kendisi yanmayan fakat yanmayı gerçekleştiren renksiz ve kokusuz bir gazdır.
Havada %21 oranında bulunur bu oran yanıcı maddelerin yanması için yeterlidir. Oran %16’ın
altına düştüğünde yanma durur.
Bazı yanıcıların bünyesinde yanmayı sürdürecek oksijen bulunur.

Şekil 5 – Oksijen gazı tankı
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Şekil 6 – Kriyojenik sıvı oksijen tankı

2.1.2 Isı
Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin, kinetik haraketlerinin seviyesinde görülen
enerji türleri olarak tanımlanabilir.
Bütün maddeler belli bir ısıya sahiptirler, burada ısının seviyesinin önemi yoktur. Isı
yükseldikçe maddenin moleküllerini hareket hızlarıda o ölçüde artar. Buda maddenin
moleküllerinin oksijen ile birleşimine imkan verir.
Bir maddenin yanmaya başlaması için çoğunlukla ısıya ihttiyaç vardır. İhtiyaç duyulan
bu ısı enerjisi çeşitli kaynaklardan elde edilmektedir.
Bazı ısı kaynakları şunlardır:

2.1.2.1 Açık Alevler
Oksijen kaynağı, mum, kirbit alevi, yanıcı sıvı ve gaz borularında meydana gelen
kaçakların tutuşması sonucu ortaya çıkan alevler vs. yani alevini gördüğümüz ısı kaynağıdır.

2.1.2.2 Elektrik
Elektirik tesisatları, jenaratör,elektirikli ısıtıcılar ve elektirikli cihazlar yangın
başlatmaya yeterli ısı açığa çıkarırlar.

2.1.2.3 Aşırı Isı
Sıcak işlemlerin yapıldığı yerlerde ısı kontrol sensölerinin görev yapmamaları sonucu
ısının gereğinden fazla artmasından dolayı meydana gelir.

2.1.2.4 Kızgın Yüzeyler
Eritme potalarının, buhar borularının, kurutucuların, fırınların, bacaların vs. dış
yüzeyleri kızgın yüzeyler olarak adlandırılır.
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2.1.2.5 Kendi Kendine Tutuşma
Maddenin kendi üzerinde depolanan ısı enerjisi dolayısıyla herhangi bir dış etken
olmaksızın yanmaya başlamasıdır.

2.1.2.6 Kıvılcım
Mekanik aletlerden, duman bacalarında, egzoz borularından, elektirik kaynağından,
metal kesme işlemlerinden vs. oluşan kıvılcımlardır.

2.1.2.7 Statik Elektrik
Statik elektirik cismin çevresindeki diğer ürünlerle etkileşimi sonrasında maddenin
yüzeyinde meydana gelebilecek elektiriksel dengesizliktir.

2.1.2.8 Sürtünme
İki maddenin birbirine sürtünmesiyle açığa çıkan ısı enerjisi yanmayı başlatabilir

2.1.2.9 Doğal Isı Kaynakları
Yıldırım, güneş olarak bilinir.
Tablo 1 – Bazı tutuşma kaynaklarının verdiği sıcaklıklar

Tutuşturma Kaynağı
Propan Yanması
Bütan Yanması
Kibrit
Elektrik Arkı
Sigara
Oksijen – Asetilen

Sıcaklık Değeri (oC)
Hava ile 1925 oC
Oksijen ile 2800 oC
Hava ile 1905 oC
Oksijen ile 2900 oC
Hava ile 450 oC
Oksijen ile 470 oC
1093 oC
Hava ile 287 oC
Oksijen 732 oC
3315 oC

Tablo 2 Endüstride kullanılan bazı ham madde ve mamullerin tutuşma sıcaklığı.

Maddenin Adı
Pamuk
Pamuk Kumaş (Ham Bez)
Pamuk Kumaş (Aprelenmiş)
Yün
Naylon 6.66
Polyester
Tahta
Gazete Kâğıdı

Tutuşma Sıcaklığı
400 oC
225 oC
275 oC
600 oC
425 oC (160 oC – 260 oC arası erir )
450 oC -485 oC (256 oC - 292 oC de
yumuşar ve damla damla akar
240 oC – 270 oC (çam ağacı 260 oC)
230 oC
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651 oC

Amonyak

2.1.3 Yanıcı maddeler
Doğadaki yanıcı maddelerin bir çoğu organik bileşikli maddelerdir.Bu maddelerin yapı
bileşimlerinde karbon, hidrojen, kükürt ve fosfor vardır.
Yanıcı maddeler doğada katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunur.

Şekil 7 – Yanıcı maddeler

2.1.3.1 Katı Yanıcı Maddeler
Bu tür yanıcı maddeler, metaller dışındaki yanabilen katıları kapsar. Isı etkisiyle gaz
veya buhar çıkartan ve korlu yanan maddelerdir.
Kor halindeki katı yanıcılar yüksek ısı deposu haline gelmişlerdir. Söndürme sırasında
öncelikle ısının düşürülmesi gerekir
Bu gruptaki bazı katı maddeler doğrudan buhar haline geçerek yanarken ( naftali’nin
süblimsayonu ) bazıları önce erir ve sonra yanıcı buhar ve gaz çıkartarak yanarlar ( Parafin,katı
yağ ).
Katı yanıcı maddelerin yanma şekilleri şekil 5’te gösterildiği gibidir.
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Şekil 8 – Katı yanıcı maddenin yanma şekilleri
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2.1.3.2 Sıvı Yanıcı Maddeler
Sıvı maddeler ısı ile önce gaz olur daha sonra yanarlar. Yanan kısım, sıvının
yüzeyindeki gazlardır.

Şekil 9 – Sıvı yüzeyindeki gazın yanması

Yanıcı sıvı maddenin suyla karışma özelliği yangınlarla mücadele konusunda çok
önemlidir. Çünkü bu özellik sayesinde söndürme yöntemi ve söndürme maddesi belirlenir.
Sıvı yanıcı maddeler suyla karışabilme özelliklerine göre ikiye ayrılır.


Su ile karışmayan yanıcı sıvılar



Su ile karışan yanıcı sıvılar

A.

Su ile karışmayan yanıcı sıvılar;

Su ile karışmayan yanıcı sıvılar yoğunluklarına göre 2’ye ayrılırlar.
a)

Yoğunluğu sudan hafif sıvı yakıtlar;

Bu maddeler sudan hafif oldukları için suyun üstüne çıkar ve yanmaları suyun üzerinde
devam eder. Bu nedenle yandıklarında su ile söndürülmeleri mümkün değildir.


Sıvı yağlar



Benzin



Motorin

b)

Yoğunluğu sudan ağır sıvı yakıtlar;

Bu maddeler suyun alt kısmında birikirler.


Katran



Asfalt
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Gres

B.

Su ile karışabilen yanıcı sıvılar

Bu maddelerin yangınlarına suyun seyreltme özelliğinden yararlanılarak su ile
müdahale edilebilir.


Alkol



Aseton



Etil Asetat

Sıvı yanıcı maddelerin yanma şekilleri Şekil 10’da görüldüğü gibidir.

Şekil 10 – Katı yanıcı maddelerin yanma şekilleri

2.1.3.3 Gaz yanıcı maddeler
Gaz yanıcı maddeler küçük bir kıvılcımla uygun tutuşma sıcaklığı bularak hızlı yanma
reaksiyonu gösterir. Kapalı kaplarda bu durum patlama ve sonrasında alevli yanma şeklinde
devam eder. Gazların alt ve üst patlama limitleri vardır. Gazlarda yanmanın gerçekleşebilmesi
için gerekli oksijen oranı %12’dir. Patlamanın gerçekleşebilesi için ortamdaki gaz oranın,
aşağıdaki Tablo 3’te belirtilen alt ve üst patlama limitleri arasında olmalıdır. Bu değerler dışında
bir karışım olduğunda buna zayıf karışım ve zengin karışım denir. Bu karışımlarda gazlarda
yanma meydana gelmez.
Tablo 3 – Yanıcı gazların alt ve üst patlama limitleri
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Yanıcı gazın adı

Alt patlama limiti
Üst patlama limiti
% hacim uel
% hacim lel
Lpg
2.1
9.6
Doğalgaz
5
15
Hava gazı
4
40
Hidrojen
4
75.6
Asetilen
1.5
82
karbonmonoksit
12.5
74
Kükürt karbonat
1
60
Gaz yanıcı maddelerin yanma şekilleri şekil 11’de gösterilmiştir.

Gazlar
Patlama-Parlama
Alevli
Şekil 11 - Gaz yanıcı maddelerin yanma şekilleri
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Bölüm Soruları
Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığında O2 ( oksijen ) ile meydana getirdiği ekzotermik (
ortama ısı veren ) kimyasal zincirleme reaksiyona yanma denir.
1)

Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

a)

Yanma

b)

Yakıt

c)

Yangın

d)

Isı

e)

Yanıcı madde

2)
Aşağıdakilerden hangisi yanma olayının gerçekleşmesi için gereken
etkenlerden biri değilir?
a)

Oksijen

b)

Yanıcı madde

c)

Isı

d)

Kimyasal zincirleme reaksiyon

e)

Su

3)

Aşağıdakilerden hangisi katı yanıcı maddelerden biri değildir?

a)

Odun

b)

Kömür

c)

Solvent

d)

Cam

e)

Plastik

4)

Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden biridir?

a)

Alkol

b)

Odun

c)

Metan
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d)

Etan

e)

Kauçuk

5)

Aşağıdakilerden hangisi gaz yanıcı maddelerden biri değildir?

a)

Metan

b)

Odun

c)

Propan

d)

Etan

e)

Hidrojen

6)
kaçtır?

Gazlarda yanmanın gerçekleşebilmesi için gerekli oksijen oranı yüzde

a)

11

b)

12

c)

13

d)

14

e)
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7)

Aşağıdakilerden hangisi sudan hafif sıvı yakıtlardan biridir?

a)

Sıvı yağlar

b)

Katran

c)

Asfalt

d)

Gres

e)

Alkol

8)

Aşağıdakilerden hangisi su ile karışabilen yanıcı sıvılardan biridir?

a)

Sıvı yağlar

b)

Katran

c)

Benzin
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d)

Gres

e)

Aseton

9)
biridir?

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluğu sudan ağır olan sıvı yakıtlardan

a)

Asfalt

b)

Benzin

c)

Motorin

d)

Aseton

e)

Etil asetat

10)

Aşağıdakilerden hangisi doğal ısı kaynaklarından biridir?

a.

Elektrik

b.

Kibrit

c.

Güneş

d.

Mum

e.

Statik elektrik

Cevaplar
1)a 2)e 3)c 4)a 5)b 6)b 7)a 8)e 9)a 10)c
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3. YANMA ÇEŞİTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.YANMA ÇEŞİTLERİ
3.1 Yavaş Yanmalar
3.2 Kendi Kendine Yanmalar
3.3 Hızlı Yanmalar
3.4 Parlama Ve Patlama Şeklinde Yanmalar
3.4.1 Parlama
3.4.2 Patlama
3.5 Detonasyon
3.6 Derenasyon
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3.YANMA ÇEŞİTLERİ
3.1 Yavaş Yanmalar
Yanıcı maddenin bünyesi itibariyle, yanıcı buhar veya gaz meydana gelmediği,
yeterli ısı ve oksijenin olmaması durumunda oluşan yanmadır.

3.2 Kendi Kendine Yanmalar
Bazı yanıcı maddelerin normal hava şartlarındaki sıcaklıkta, zaman içerisinde,
havadaki oksijen ile reaksiyona girerek yapmış olduğu tutuşma olaydır.
Bu tip maddelerde yanmanın başlaması için ortamdaki sıcaklık yeterlidir.
Yağlı bez parçalarının tutuşması beyaz fosforun hava ile temas ederek yanması
kendi kendine yanmalara örnek gösterilebilir.

3.3 Hızlı Yanmalar
Yanmanın bütün belirtilerinin görüldüğü yanmadır. Yanmanın belirtileri; Alev,
ısı, ışık ve korlaşma ( katı maddelerin yanması sonucu görülür ) dır.

3.4 Parlama ve Patlama Şeklinde Yanmalar
3.4.1 Parlama
Yanma sırasında yeterli oksijeni bulamayan reaksiyonun ani olarak oksijenle
buluşması sonucu meydana gelen hızlı yanma olayıdır. Kolayca alev alan maddelerde patlama
sınırına yakın karışımlarda görülür.

3.4.2 Patlama
Kısa sürede yüksek ısı enerjisi meydana getirebilen ve çok hızlı gerçekleşen bir
kimyasal reaksiyondur. Meydana gelen ısıdan önceden var olan veya reaksiyonla oluşan gaz
halindeki maddeler hızlı şekilde genleşir ve basınç dalgaları oluşturur. Bu olay kapalı alanlarda
çok şiddetli seyreder. Bütün bunların gerçekleşmesi için ortamdaki gazların veya kolay
buharlaşan sıvıların patlama limiti oranlarında olması gerekir. Örnek vermek gerekirse ;
Lpg’nin kapalı bir hacim içerisinde %2.1-9.6 oranında bulunması ve ısıyla karşılaşması sonucu
oluşur. Sert ve uzun mesafeli alev dili oluşur. Basınç artışı 7-10 bar arasındadır.

3.5 Detonasyon
Patlayıcı maddelerin yanma reaksiyonudur. Yanma sırasında yüksek basınç oluşur.
Dinamit ve TNT patlamaları detonasyona örnek gösterilebilir. Bu patlamalar basınç 200.000
bar civarındadır.
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3.6 Derenasyon
Ses hızının altında olan parlama ve patlamalardır.
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Bölüm Soruları
Yanıcı maddenin bünyesi itibariyle, yanıcı buhar veya gaz meydana gelmediği, yeterli
ısı ve oksijenin olmaması durumunda oluşan yanmadır.
1.

Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

a)

Yavaş yanma

b)

Kendi kendine yanma

c)

Hızlı yanma

d)

Parlama

e)

Patlama

Bazı yanıcı maddelerin normal hava şartlarındaki sıcaklıkta,
içerisinde,havadaki oksijen ile reaksiyona girerek yapmış olduğu tutuşma olaydır.
2.

Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

a)

Yavaş yanma

b)

Kendi kendine yanma

c)

Hızlı yanma

d)

Parlama

e)

Patlama

zaman

Yanmanın bütün belirtilerinin görüldüğü yanmadır.
3.

Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

a)

Yavaş yanma

b)

Kendi kendine yanma

c)

Hızlı yanma

d)

Parlama

e)

Patlama

Yanma sırasında yeterli oksijeni bulamayan reaksiyonun ani olarak oksijenle buluşması
sonucu meydana gelen hızlı yanma olayıdır.
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4.

Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

a)

Yavaş yanma

b)

Kendi kendine yanma

c)

Hızlı yanma

d)

Parlama

e)

Patlama

Kısa sürede yüksek ısı enerjisi meydana getirebilen ve çok hızlı gerçekleşen bir
kimyasal reaksiyondur.
5.

Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

a)

Yavaş yanma

b)

Kendi kendine yanma

c)

Hızlı yanma

d)

Parlama

e)

Patlama

Patlayıcı maddelerin yanma reaksiyonudur.
6.

Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

a)

Detonasyon

b)

Kendi kendine yanma

c)

Hızlı yanma

d)

Parlama

e)

Patlama

Ses hızının altında olan parlama ve patlamalardır.
7.

Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

a)

Derenasyon

b)

Kendi kendine yanma
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c)

Hızlı yanma

d)

Parlama

e)

Patlama

8.

Aşağıdakilerden hangsi yanma çeşitlerinden biri değildir?

a)

Derenasyon

b)

Kendi kendine yanma

c)

Süper yanma

d)

Parlama

e)

Patlama

9.

Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden biridir?

a)

Dejenasyon

b)

Kendi kendine yanma

c)

Süper yanma

d)

Parlatma

e)

Patlatma

10.

Dinamit veya TNT patlamaları ne tür yanmaya örnektir?

a)

Detonasyon

b)

Kendi kendine yanma

c)

Hızlı yanma

d)

Parlama

e)

Patlama

Cevaplar
1)a 2)b 3)c 4)d 5)e 6)a 7)a 8)c 9)b 10)a

40

4.TUTUŞTURMA KAYNAKLARI VE KONTROL EDİLMELERİ
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4. TUTUŞTURMA KAYNAKLARI VE KONTROL EDİLMELERİ
4.1 Kendi Kendine Meydana Gelen Tutuşmalar
Harici bir sıcaklık kaynağına gerek olmadan yavaş bir oksidasyon sonucu maddenin
sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan durumdur. Yani kendi kendine tutuşma bir maddenin
görünür bir nedene bağlı olmadan beklenmedik bir şekilde ateş alması olayıdır. Örneğin ; yağlı
paçavra bezleri, kömür, yağlı kumaşlar,hayvansal gübre, endüstri atıklar vb. maddelerin
tutuşmaları.

4.2 Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Tutuşma
Yanıcı maddelerin, yüksek sıcaklık kaynaklarından( sıcak fırın, kanal, baca, soba,
elektrik lambası, ütü vb. )etkilenerek yanmaya başlaması sıcak yüzeylerden kaynaklanan
tutuşma olayıdır. Alınması gereken önlemler ;


Maddeler ile yüksek sıcaklık kaynakları arasında uygun mesafe bırakılmalı.



Ortamda oluşan ısı, havalandırma ile tahliye edilmeli.



Isı kaynağı ile yanıcı madde arasında yalıtım yapılmalı.

4.3 Aşırı Isıtılmış Maddelerden Kaynaklanan Tutuşmalar
Yanıcı sıvıların aşırı ısıtılması, olağandışı proses sıcaklıkları,ısı kontrolünün devre dışı
kalması gibi nedenler tutuşmalara neden olur.


Isı üreten cihazların periyodik kontrolleri yapılmalı.



Isı ile ilgili çalışmalar gözetim altında tutulmalı.



Isı kontrolü otomatik olarak yapılmalı.

4.4 Sürtünmeden Kaynaklanan Tutuşmalar
Makinelerde dönen silindirler ile hatalı yerleştirilmiş,kırılmış veya ayarı hatalı yapılmış
makine parçalarında sıklıkla görülür. Özellikle tekstil sektöründe,çalışma ortamındaki tozların
temizlenmemesi başlıca nedenidir.
Makinelerin temizliği, kontrolü, bakım, onarım ve yağlama işlemleri düzenli yapılmalı.

4.5 Kıvılcımlardan Kaynaklanan Tutuşmalar


Yanan süprüntü veya çöplerden sıçrayan kıvılcımlar,



Dökümhanelerdeki eritme ocaklarında oluşan kıvılcımlar,
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Mangaldan sıçrayan kıvılcımlar veya kontrolsüz dökülen korlar,



Sobanın kapağından düşen kıvılcımlar ve korlar,



Bacadan çıkan kıvılcımlar,



Kaynak ve kesme çalışmalarında ortaya çıkan kıvılcımlar,



İş makinelerinin sert cisimlerle temas etmesi sonucu ortaya çıkan kıvılcımlar,



Dişli çarkların çalışması esnasında oluşan kıvılcımlar tutuşmalara neden olur.

Alınması gereken önlemler ;


Çöp yakma işlemleri uygun yerlerde ve kontrollü bir şekilde yapılmalı.


Kıvılcım çıkması muhtemel çalışmalarda koruyucu ve önleyici ekipmanlar
kullanılarak tedbirler alınmalı.


Bacaların temizliği ve izolasyonu düzenli yapılmalı.

4.6 Elektrik Kaynaklı Tutuşmalar
Elektirik tesisatı ve elektrikli cihazlardan kaynaklanan tutuşmaların nedenleri ;

Tesisatlarının
kullanılmaması,

standartlara

uygun

yapılmaması

ve

uygun



Tesisatlarda sonradan yapılan standart dışı eklemeler,



Çalışma olmayan zamanlarda elektriklerin şalterden kapatılmaması


arızalar,

malzeme

Elektrik lambası, kablolar ve açma kapama düğmelerinde meydana gelen


Kullanıcı hataları; ütünün fişte bırakılması, elektrikli ısıtıcıların yakınında
çamaşır gibi yanıcı maddelerin bulundurulması, elektrikli aletlerin talimatlarına uygun
kullanılmaması,


Kablolarda meydana gelen erimeler,



Sigortaların hatalı sarımı ve kullanımı, aşırı yükleme yapılması,

Alınması gereken önlemler;


Standartlara uygun elektrik malzemesi kullanılmalı
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yaptırılmalı.

Elektrik tesisatı ve elektrikli aletlerin bakımları düzenli olarak yapılmalı.
Elektrik ile ilgili bakım ve tamirat dahil tüm işlemler konunun uzmanlarına

4.7 Statik Elektrikten Kaynaklanan Tutuşmalar
Statik elektrik, maddelerin yüzeyleri üzerinde sürtünme sonucu üretilen elektriksel
yükten dolayı oluşur. Aşırı yüklenen maddelerin üzerindeki elektriksel yükün herhangi bir
sebeple deşarjı esnasında oluşan kıvılcım yanmayı başlatabilir.
Alınması gereken önlemler;

Statik elektrik oluşması muhtemel yerlerde çalışan personele, statik elektrik
giderici elbise, eldiven ve ayakkabı giydirilmeli.


Sistemin topraklaması yapılmalı.



Ortam nemlendirilmeli.



Personel için belirli noktalarda ‘’statik elektrikle şarj istasyonu’’ kurulmalı.

4.8 Açık Alevlerden Kaynaklanan Tutuşmalar
Yanıcı sıvı, gaz ve kolay tutuşabilen katı maddelerin yakınındaki kibrit ve çakmak gibi
yakıcı maddelerin kullanılması ve sigara içilmesi son derece tehlikelidir. Endüstride alevli
çalışmalar, kaynak işlemleri veya yakıt olaylarında görülen yanma olayı bu tip tutuşmalara
örnektir.
Bu tür tutuşmaları nedenleri;

Yol ve çöp kenarları ile orman ve çalılık gibi alanlara söndürülmeden rastgele
izmarit atılması,


Balkonlardan ve üstgeçit gibi yüksek yerlerden rastgele izmarit atılması,



Çöp kutularına söndürülmeden izmarit atılması,



Kül tablasının kenarlarında sigara bırakılması, veya unutulması,



Masa kenarı, koli gibi yanabilecek eşyaların kenarına sigara konulması,



Yatakta sigara içilmesi,



Apartmanların aydınlatma ve hava boşluklarına sigara atılması,



Çocukların çakmak ve kibrit gibi yakıcı maddeler ile oynaması,
47

Alınması gereken önlemler ;

atılmamalı.

Sigara, kibrit, çakmak gibi ısı kaynakları yanar halde çevreye rastgele



Yatakta sigara içilmemeli.



Yanabilecek malzemelerin üzerine ve kenarına sigara bırakılmamalı.



Çocukların kibrit,Çakmak gibi yakıcı maddelerle oynamasına izin verilmemeli.


Özellikle yanıcı, parlayıcı sıvı ve gazların bulunduğu ortamlarda kibrit, .çakmak
gibi ısı kaynakları kullanılmamalı. parlayıcı sıvı ve gazların bulunduğu ortamlarda kesinlikle
sigara içilmemeli.


Yanıcı maddelerin yakınında açık alev ile çalışılmamalı.



Kaynak işlemi yapmadan önce çevre güvenliğini almalı .



Ocak ve fırınların yakıt ağızlarıyla çevreleri düzenli aralıklar ile temizlenmeli.
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Bölüm Soruları
1.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kendi kendine meydana gelen tutuşmalara örnek

a)

Yağlı paçavra bezleri

b)

Kömür

c)

Yağlı kumaşlar

d)

Hayvansal gübre

e)

Benzin

2.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kıvılcımlardan kaynaklanan tutuşmalara örnek

a)

Yanan süprüntü ve çöplerden sıçrayan parçalar

b)

Mangaldan sıçrayan korlar

c)

Bacadan çıkan parçalar

d)

Sobanın kapağından düşen korlar

e)

Kömür

3.
Aşağıdakilerden hangisi özellikle tekstil sektörlerindeki çalışma
ortamlarında tozların tutuşmaya neden olabileceği neden olacağı tutuşma türüdür?
a)

Kıvılcımlardan kaynaklanan tutuşmalar

b)

Sürtünmeden kaynaklanan tutuşmalar

c)

Aşırı ısıtılmış maddelerden kaynaklanan tutuşmalar

d)

Elektrik kaynaklı tutuşmalar

e)

Açık alevlerden kaynaklanan tutuşmalar

4.

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynaklı tutuşmalardan biri değildir?

a)
Tesisatlarının standartlara uygun yapılmaması ve uygun malzeme
kullanılmaması
b)

Tesisatlarda sonradan yapılan standart dışı eklemeler

c)

Çalışma olmayan zamanlarda elektriklerin şalterden kapatılması
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d)
arızalar
e)

Elektrik lambası, kablolar ve açma kapama düğmelerinde meydana gelen

Kablolarda meydana gelen erimeler

5.
Aşağıdakilerden hangisi statik elektrikten kaynaklanan tutuşmalarda
alınması gereken önlemlerden biri değildir?
a)
Statik elektrik oluşması muhtemel yerlerde çalışan personele, statik elektrik
giderici elbise, eldiven ve ayakkabı giydirilmeli.
b)

Sistemin topraklaması yapılmalı.

c)

Ortam nemlendirilmeli.

d)

Personel için belirli noktalarda ‘’statik elektrikle şarj istasyonu’’ kurulmalı.

e)

Bacaların temizliği ve izolasyonu düzenli yapılmalı.

6.
Aşağıdakilerden hangisi açık alevlerden kaynaklanan tutuşmaların
nedenlerinden biri değildir?
a)
Yol ve çöp kenarları ile orman ve çalılık gibi alanlara söndürülmeden rastgele
izmarit atılması,
b)

Balkonlardan ve üstgeçit gibi yüksek yerlerden rastgele izmarit atılması,

c)

Çöp kutularına söndürülmeden izmarit atılması,

d)

Kül tablasının kenarlarında sigara bırakılması, veya unutulması,

e)

Masa kenarı, koli gibi yanabilecek eşyaların kenarına su konulması,

7.
Aşağıdakilerden hangisi açık alevlerden kaynaklanan tutuşmalarda
alınması gereken önlemlerden biri değildir?
a)
atılmamalı.

Sigara, kibrit, çakmak gibi ısı kaynakları yanar halde çevreye rastgele

b)

Yatakta sigara içilmeli.

c)

Yanabilecek malzemelerin üzerine ve kenarına sigara bırakılmamalı.

d)
Çocukların kibrit, Çakmak gibi yakıcı maddelerle oynamasına izin
verilmemeli.
e)

Yanıcı maddelerin yakınında açık alev ile çalışılmamalı.
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8.

Kaç çeşit tutuşturma kaynağı vardır?

a)

4

b)

5

c)

6

d)

7

e)

8

9.

Aşağıdakilerden hangisi tutuşturma kaynaklarından biri değildir?

a)

Kendi Kendine Meydana Gelen Tutuşmalar

b)

Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Tutuşma

c)

Aşırı Isıtılmış Maddelerden Kaynaklanan Tutuşmalar

d)

Sudan Kaynaklanan Tutuşmalar

e)

Kıvılcımlardan Kaynaklanan Tutuşmalar

Maddelerin yüzeyleri üzerinde sürtünme sonucu üretilen elektriksel yükten dolayı
oluşur. Aşırı yüklenen maddelerin üzerindeki elektriksel yükün herhangi bir sebeple deşarjı
esnasında oluşan kıvılcım yanmayı başlatabilir.
10.

Yukarıdaki ifade hangi tutuşturma kaynağına örnektir?

a)

Kendi Kendine Meydana Gelen Tutuşmalar

b)

Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Tutuşma

c)

Aşırı Isıtılmış Maddelerden Kaynaklanan Tutuşmalar

d)

Statik Elektrikten Kaynaklanan Tutuşmalar

e)

Kıvılcımlardan Kaynaklanan Tutuşmalar

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)b, 4)c, 5)e, 6)e, 7)b, 8)e, 9)d, 10)d.
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5. YANGIN VE YANGIN NEDENLERİ
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5. YANGIN VE YANGIN NEDENLERİ
Yangın: Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ‘’yangın’’ denir.
Yangın nedenleri;


Bilgisizlik



Dikkatsizlik ve ihmal



Tedbirsizlik



Sıçrama



Sabotaj



Tabiat olayları



Kazalar.

5.1 Bilgisizlik


Kullanılan madde ve malzemelerin özelliklerinin bilinmemesi,


Yangına neden olacak etkenler hakkında bilgi sahibi olunmaması ( özellikle
çocukların tehlikeli materyaller ile oynamasına izin verilmemeli ).

Yangın önlemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması ( çatı katında, kolay
ve çabuk tutuşabilecek malzemelerin muhafaza edilmesi gibi ).

5.2 Dikkatsizlik ve İhmal


Isı kaynaklarının fişlerinin prizde bırakılması,



Prizlerin çoklu kullanılması,



Kaynak, kesme gibi çalışmalarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması


alınmaması,


Yanıcı ve parlayıcı maddeler ile yapılan çalışmalarda gerekli tedbirlerinin

Ocak üstünde yemek unutulması dikkatsizlik ve ihmale örnek gösterilebilir.

5.3 Sirayet
Yangında alevlerin bitişiğinde veya yakınında bulunan ortamlara sıçrayarak
yangına sebebiyet vermesine “sirayet” denir.
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5.4 Sabotaj
Art niyetle kasten çıkarılan yangınlara “sabotaj” denir.
Örneğin;


Bina ve iş yerlerinin kundaklanması,



Kişinin kendi malına zarar vermesi,



Arsa ve ekim ( tarla ) alanları oluşturmak için ağaçlık alanların yakılması.

5.5 Tabiat Olayları
Yangınların çıkarılmasına neden olan tabiat olayları;


Deprem



Kasırga



Yıldırım düşmesi



Güneş ısısı

17 Ağustos Marmara Depremi’nde Tüpraş Rafinerisi’nde ve 12 Kasım Düzce
Depremi’nde Düzce’de çok sayıda binada deprem sonrası çıkan yangınlar, tabiat olayları
sonucu meydana gelen yangınlara örnek gösterilebilir.

5.6. Kazalar
Ev, iş veya trafik kazaları sonucunda da yangınlar çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
Kontrol dışına çıkmış yanma olayına denir.
1.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Yanma

b)

Yangın

c)

Yanıcı madde

d)

Sıçrama

e)

Kaza

2.

Aşağıdakilerden hangisi yangın nedenlerinden biri değildir?

a)

Bilgisizlik

b)

Dikkatsizlik ve ihmal

c)

Sabotaj

d)

Tedbirsizlik

e)

Güneş

Yangında alevlerin bitişiğinde veya yakınında bulunan ortamlara sıçrayarak yangına
sebebiyet vermesine denir.
3.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Sirayet

b)

Yanma

c)

Yangın

d)

Yanıcı madde

e)

Sabotaj

Art niyetle kasten çıkarılan yangınlara denir.
4.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Sabotaj
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b)

Sirayet

c)

Yanma

d)

Yangın

e)

Yanıcı madde

5.
Aşağıdakilerden hangisi yangınların çıkmasına neden olan tabiat
olaylarından biri değildir?
a)

Deprem

b)

Kasırga

c)

Yıldırım düşmesi

d)

Yağmur

e)

Güneş

6.

Kaç çeşit yangın nedeni vardır?

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

7



Isı kaynaklarının fişlerinin prizde bırakılması,



Prizlerin çoklu kullanılması,



Kaynak, kesme gibi çalışmalarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması


Yanıcı ve parlayıcı maddeler ile yapılan çalışmalarda gerekli tedbirlerinin
alınmaması,
7.

Yukarıda belirtilen yangın nedenleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Bilgisizlik

b)

Dikkatsizlik ve ihmal

c)

Sabotaj
59

d)

Tedbirsizlik

e)

Sirayet



Bina ve iş yerlerinin kundaklanması,



Kişinin kendi malına zarar vermesi,



Arsa ve ekim ( tarla ) alanları oluşturmak için ağaçlık alanların yakılması.

8.

Yukarıda verilen örnekler aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Bilgisizlik

b)

Dikkatsizlik ve ihmal

c)

Sabotaj

d)

Tedbirsizlik

e)

Sirayet

9.
17 Ağustos Marmara Depremi’nde Tüpraş Rafinerisi’nde ve 12 Kasım
Düzce Depremi’nde Düzce’de çok sayıda binada hangi doğa olayının yaşanması sonucu
yangınlar meydana gelmiştir?
a)

Deprem

b)

Kasırga

c)

Yıldırım düşmesi

d)

Güneş ısısı

e)

Sel

10.

Aşağıdakilerden hangisi yangın nedenlerinden biri değildir?

a)

Bilgisizlik

b)

Dikkatsizlik ve ihmal

c)

Sabotaj

d)

Tedbirsizlik

e)

Sıcak hava
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Cevaplar
1)b, 2)e, 3)a, 4)a, 5)d, 6)d, 7)a, 8)c, 9)a, 10)e.
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6. YANGIN SINIFLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. YANGIN SINIFLARI
6.1 A Sınıfı Yangınlar
6.2 B Sınıfı Yangınlar
6.3 C Sınıfı Yangınlar
6.4 D Sınıfı Yangınlar
6.5 F sınıfı yangınlar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yangın Sınıfları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili kavramların Fikir yürütmek araştırmak
öğrenilmesi
ve
bu veya tartışmalara katılmak
kavramların
özelliklerin
değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar


A Sınıfı Yangınlar



B Sınıfı Yangınlar



C Sınıfı Yangınlar
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6. YANGIN SINIFLARI
Yangınlar müdahale şekillerine göre 5 ana başlık altında değerlendirilir. Yangın
söndürme cihazı ve madde ambalajlarının üzerinde yangın sınıfı gösteren semboller
bulunmaktadır.

F sınıfı yangınlar standart olarak oluşturulmuş olup TSN-2 ve TSN2/A-1
standartlarında bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsamaktadır.

6.1 A Sınıfı Yangınlar
A sınıfı yangınlar, yanıcı ( basit ) katı maddelerin yangınlarıdır ( odun, kömür, kağıt
gibi ).


Metaller dışındaki katıların yangınlarını kapsar.



Alevli ve korlu yangınlardır.



Yanıcı maddenin yapısına bağlı olarak zehirleyici ve boğucu gazlar açığa

çıkar.

Yanma katı yüzeylerinde olur. Yanan yüzeyin söndürücü madde kaplanması
ve O2 ( oksijen ) ilişkisinin kesilmesi söndürme için yeterli olabilir.


Korlu yangınların en iyi söndürücü maddesi sudur.


Hassas elektronik sistemlerin kullanıldığı alanlarda su kullanılmamalıdır. Bu
alanlarda uygun söndürme sistemleri kullanılmalıdır.

Şekil 12 – A sınıfı yangın uyarı resmi
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6.2 B Sınıfı Yangınları
B sınıfı yangınlar, sıvı yangınlarıdır. Akaryakıt ( benzin,Fuel-oil ) alkol ve solventler
bu sınıfa girmektedir. Benzin, gaz yağı ,motorin ,uçak yakıtı ,fuel Oil ,alkoller ve solventler
günlük hayatta kullanılmaktadır. Sıvı yanıcı maddeler doğrudan yanmayıp sıvıların buhar
haline dönüşmesi sonucu hava ile belirli oranda karışmaları sonucu yanabilirler. Sıvı
haldeki yanıcı maddeler buhar haline dönüştüklerinde maddenin türüne ve özelliklerine
göre hacimce artarlar. Bu oran sıvı yanıcı madde türlerinde farklılık gösterir.
Örneğin; bir litre benzin buhar haline dönüştüğünde 30 litre yanıcı buhar ortaya
çıkarır.
Sıvı yanıcı madde yangınlarının nedenleri ;


Açık kaplarda bulunan yanıcı sıvılar buharlaşarak çevreden ateş alması,


Temizlik nedeniyle benzin ve gaz yağı alkol ve solvent gibi yanıcı sıvıların
kullanılması sonucu oluşan buharların ateşle teması,

Tanklarının temizlenme amacıyla kapaklarının açılması sonucu çevreye
dağılan buharların ateş alması,

etmesi.

Sıvı yanıcı maddenin buharlarının motorlarda oluşan kıvılcımlarla temas

Şekil 13 – B sınıfı yangın uyarı tabelası

6.3 C Sınıfı Yangınlar
Yanabilen gazların sebep olduğu yangınlardır.Hızlı karışım hızlı yayılabilen tehlikeli
yangın gruplarındandır. Likit Petrol gazı ( LPG ), doğalgaz ve hidrojen gibi yanabilen çeşitli
gazların yangınlarını kapsamaktadır. C sınıfı yangınlar alevlidir ve patlama ile karşılaşma
ihtimali hayli yüksektir. Bu gruptaki gazların O2 ( oksijen )’le temasları çok küçük oranlarda
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olmalıdır. Aksi halde parlama ve patlama ( yanan gaz patlamaz ) şeklinde büyük yangınlara yol
açabilirler. C grubundaki gazların patlaması ve parlaması sırasında oluşan yüksek basınç, ısı ve
alev yangının kısa sürede hızla büyümesine yol açmaktadır. Örnek vermek gerekirse; benzin
patlamaz ancak benzin buharı uygun karışımda ısı ile karşılaştığında patlama meydana gelir.
LPG havadan ağır olduğu için zemine çöker, doğalgaz ise hafif olduğu için tavana çıkar.
Gaz kaçağı veya gaz sızıntısı olan ortamda kesinlikle ateş kullanılmamalı, öncelikle ortam
havalandırılmalıdır. Söndürme maddesi olarak kuru kimyevi toz ( KKT ) ve karbondioksit (
CO2 ) kullanılabilir. Ortamdaki gaz hava ile seyreltilerek ( azaltılarak ) etkisiz hale getirilebilir.

Şekil 14 - C sınıfı yangın uyarı tabelası

6.4 D Sınıfı Yangınlar
Yanabilen hafif metallerin oluşturduğu yangınlardır. Bu tür maddelerin kendi kendine
oksitlenerek ısınıp yanması sonucu oluşur. Zehirli gaz çıkarıp patlamalar ve yangınlara sebep
olabilirler. Hafif metal yangınlarında gelişi güzel söndürme maddesi kullanmak tehlikelidir. Bu
tür yangınlarda özel kuru kimyasal tozlar ve kum söndürme maddesi olarak kullanılmalıdır. D
sınıfı yangınlarda ayrıca soğutma ve ayırma işlemi ile söndürme yapılabilir. Bu yangınlar en az
700 oC sıcaklıktan itibaren yanma özelliğini gösteren sınıftır. Korlu yangınlardır, alev
oluşturmazlar.
Ortalama 2000-2500 oC derecede olduğu için D sınıfı yangınlara karşı su, CO2 ve KKT
kullanılmaz. Yüksek ısıdan dolayı bu maddeler başka reaksiyonlara neden olurlar. 100 oC
buharlaşan su, metal yangnlarında kullanılırsa yüksek ısıdan dolayı Hidrojen ( H ) ve Oksijene
( O2 ) ayrılarak yangın büyür.
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Şekil 15 - D sınıfı yangın uyarı tabelası

6.5 F sınıfı yangınlar
F sınıfı yangınlar yangınlarıdır. Bu tür yangınlara hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağlar
sebep olmaktadır. Örneğin, mutfakta kullanılan pişirme ve kızartma yağı yangınları,
davlumbazlar ve yağlı kanallarda meydana gelen yangınlar bu tür yangınlardandır.
Yağ yangınları suyla yapılan müdahale, parlamaya neden olacağından kesinlikle tercih
edilmemelidir. Yağ yangınları B sınıfı sıvı yangınlarda kullanılan kuru kimyevi tozlu söndürme
cihazları, Karbondioksit ( CO2 ), halokarbonlu gazlı söndürme cihazları ve yeni nesil F tipi
söndürme cihazları ile müdahale edilmelidir.

Şekil 16 - F sınıfı yangın uyarı tabelası
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Bölüm Soruları
1.
Yangınlar müdahale şekillerine göre kaç ana başlık altında
değerlendirilir?
a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

7

2.

Yanıcı basit katı madde yangınları hangi yangın sınıfına girer?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

F

3.

Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlara örnektir?

a)

Odun

b)

Kömür

c)

Solvent

d)

LPG

e)

Doğalgaz

4.

Yanabilen gazların sebep olduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer ?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D
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e)

F

5.

Aşağıdakilerden hangisi D sınıfı yangınlara örnektir?

a)

Magnezyum

b)

Solvent

c)

LPG

d)

Odun

e)

Motorin

6.

Hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağlar hangi yangı sınıfına girer?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

F

e)

D

7.
değildir?
a)

Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı madde yangınlarının nedenlerinden

Açık kaplarda bulunan yanıcı sıvılar buharlaşarak çevreden ateş alması

b)
Temizlik nedeniyle benzin ve gaz yağı alkol ve solvent gibi yanıcı sıvıların
kullanılması sonucu oluşan buharların ateşle teması
c)
Tanklarının temizlenme amacıyla kapaklarının açılması sonucu çevreye
dağılan buharların ateş alması
d)

Sıvı yanıcı maddenin buharlarının motorlarda oluşan kıvılcımlarla temas

e)

Açık kaplarda bulunan yanıcı sıvılar buharlaşarak kendiliğinden ateş alması

etmesi.

Havadan ağır olduğu için zemine çöker
8.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

LPG

b)

Doğalgaz
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c)

CO2

d)

Oksijen

e)

Azot

Havadan hafif olduğu için tavana çıkar
9.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Doğalgaz

b)

LPG

c)

Oksijen

d)

Azot

e)

CO2

Yangınlar standart olarak oluşturulmuş olup TSN-2 ve TSN2/A-1 standartlarında
bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsamaktadır.
10.

Yukarıdaki ifade hangi yangın sınıfına aittir?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

F

e)

D

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)c, 4)c, 5)a, 6)d, 7)e, 8)a, 9)a, 10)d.
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7. YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
7.1 Yangının Büyüme Hızı
7.2 Yüksek Sıcaklık Tehlikesi
7.3 Yangın Bileşenlerinin ( Yanıcı Madde, Isı, Oksijen ) Yangının Yayılmasına Etkileri
7.3.1 Yanıcı Madde
7.3.2 Oksijen veya Hava
7.3.3 Isı
7.4 Yangın Safhalarındaki Tehlikeler
7.4.1 Başlangıç Safhasındaki Alev Dili Tehlikesi ( Flame Over )
7.4.2 Denge Safhasında Tüm Eşyaların Birden Tutuşma Tehlikesi ( Flash Over)
7.4.3 Sıcak Tütme Safhasında Yangın Patlaması Tehlikesi (Backdraft)
7.5 Gazların Oluşturduğu Solunum Zorluğu Tehlikesi
7.5.1 Birinci Grup Gazlar
7.5.2 İkinci Grup Gazlar
7.5.3 Üçüncü grup gazlar
7.6 Patlama Tehlikesi
7.6.1 Fiziksel Patlama
7.6.2 Kimyasal Patlama
7.7 Çökme Tehlikesi
7.8 Elektrik Tehlikesi
7.9 Kimyasal Tehlike
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yangın Yerindeki Tehlikeler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili kavramların Fikir yürütmek araştırmak
öğrenilmesi
ve
bu veya tartışmalara katılmak
kavramların
özelliklerin
değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar


Yanıcı Madde



Oksijen veya Hava



Isı
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7. YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
Yangın yerinde can güvenliğini tehdit eden çok sayıda tehlike vardır. Bu nedenlerden
dolayı yangın birincil afettir.

7.1 Yangının Büyüme Hızı
Yangın zamanla doğru orantılı olarak büyür. Bu nedenle olay yerinde bulunanlar ve
yangına müdahale edecekler çok hızlı hareket etmek zorundadır.
Yangınlar, bazı özel durumlar hariç ( akaryakıt yangınları gibi ) başlangıçta küçük
olmasına rağmen yangın bileşenlerinin özelliklerine bağlı olarak çok hızlı büyümektedir.
Özellikle ortamda yangının daha hızlı büyümesini sağlayacak kolay yanabilen maddeler
bulunuyorsa, açık alandaki yangınlarda rüzgar varsa, bu süreç çok daha hızlı ve etkili
gelişmektedir. Kapalı alanlardaki yangında ortalama ısı değeri, birinci dakikadan itibaren hızla
artamaya başlar. Yangın, karşısına herhangi bir engel çıkmadığı sürece büyür ve yayılır.

Yangın tehlikesine karşı alınan güvenlik önlemleri sürekli kontrol edilmeli ve
her an kullanıma hazır tutulmalı.


Acil çıkışlar ve yangın merdivenleri her zaman açık olmalı.


Yangın dolaplarında hortumlar takılı ve kullanıma hazır, sulu sistemde de her
zaman basınçlı su bulunmalı.

Yangın söndürme cihazları, kaçış yollarında dirsek hizasında ve kolayca
alınabilecek noktalara asılmalı. Araçlarda ise torpido altında bulunmalı.


Yangın yerinde saniyelerle yarışıldığı hiçbir zaman unutulmamalıdır.

İtfaiye araçlarının birinci derecede geçiş üstünlüğüne sahip olmasının en önemli nedeni;
zamana karşı yarışmalarıdır. Bu nedenle sürücüler, itfaiye araçlarına yol vermeli ve itfaiye
araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park etmemeye özen göstermelidir.

7.2 Yüksek Sıcaklık Tehlikesi
Yangın yerinde sıcaklık çok hızlı bir şekilde yükselir. Yaklaşık 10 m2 büyüklüğünde ve
içerisinde oturma grubu, masa, sandalye, halı, televizyon gibi eşyalar bulunan bir odada çıkan
yangında sıcaklık beşinci dakikada 555 oC’ye ulaşmıştır.
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Tablo 4 – Yangın yerinde zamana bağlı sıcaklık değerleri

ZAMAN
SICAKLIK
5 Dakika
555 oC
10 Dakika
660 oC
15 Dakika
720 oC
30 Dakika
820 oC
60 Dakika
927 oC
Sıcaklık artışı ilk beş dakikada hayli fazladır. Bu nedenle yangınlarda ilk dakikalar hatta
saniyeler son derece önemlidir. Zira sıcaklığın artış hızı ilk beş dakikadan sonra yavaşlar.
Yangın yerindeki sıcaklık 90 dakika sonra 985 oC, 3 saat sonra ise 1090 oC’ye ulaşır.
Yangınlarda daha düşük veya özel durumlarda daha yüksek ısı dereceleri de görülmektedir.
Büyük çaplı bir yangında sıcaklık 1500-1700 oC’ye kadar ulaşabilir. Bu sıcaklığa ulaşıldığı
tuğlaların ergimeye başlamasından anlaşılmaktadır.
Yüksek sıcaklık ve alev insan vücudunda onarılamaz yaralar açar. Derinin yanmasıyla
derinin altındaki ter bezleri tahrip olur ve toksin maddeler ter bezleri yoluyla dışarı atılamaz.
Bu durumda kan zehirlenmesi sonucu ölümler görülebilir. Yüksek sıcaklık nedeniyle proteinler
pıhtılaşmaya başlar. Kan basıncının armasıyla hayati organlarda iç kanamalar oluşabilir. Kalbin
ritmik temposu bozulur. Aşırı su kaybı, solunum sıkışması ve solunum zorluğu çeken yaralı,
tüm bu olumsuzluklar sonucu hayatını kaybeder.
Tablo 5 – İnsan vücudunun sıcaklığa dayanabilme süresi

SICAKLIK
65 oC
120 oC
143 oC
173 oC
Kızgın hava :

DAYANABİLME
Sınırlı bir süre
15 Dakika
5 Dakika
1 Dakika

Yangın yerinde oluşan kızgın hava kısa süreli olsa dahi solunduğunda solunum
yollarında yanmaya neden olmaktadır. Bu olay aynı zamanda “iç yanık” olarak adlandırılmakta
ve burun kıllarının yanıp yanmadığıyla teşhis edilmektedir.
Yangın yerinde oluşan yüksek sıcaklık ve alev tehlikesine karşı mutlaka yanmaya
dayanıklı elbise, başlık ve eldiven kullanılmalıdır. Temiz hava solunum cihazı ve maskenin, iç
ve dış yanıklara karşı son derece koruyucu olduğu unutulmamalıdır.

7.3 Yangın Bileşenlerinin ( Yanıcı Madde, Isı , Oksijen ) Yangının
Yayılmasına Etkileri
7.3.1 Yanıcı Madde
Yanıcı maddenin cinsine bağlı olarak;


Alevlenme kabiliyeti,
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Tutuşma sıcaklığı,



Nem oranı,



Yüzey kütle oranı,


faktörlerdir.

Isıl değeri gibi özellikler yangının büyümesini ve yayılmasını etkileyen

Yanıcı maddenin miktarına bağlı olarak;


Yangın potansiyeli,



Yangın yükü


Yangın yükü indeksi gibi parametreler yangının büyümesini ve yayılmasını
etkileyen faktörlerdir.
Yanıcı maddenin dağılımına bağlı olarak;


İmar sıklığı,



Yangın bölmeleri,


Yangına karşı bırakılacak boşluk gibi faktörler yangının yayılmasını
etkilemektedir.
Yangının yayılma tehlikesi, yanıcı maddelerin çoğalmasıyla daha da artar. Yangının
yayılma tehlikesinde yanıcı maddelerin dağılma şekli çok önemlidir. İmar sıklığı artıkça
yangının yayılma tehlikeside artar. Yanıcı maddeler birbirine ne kadar yakın olursa yangın daha
hızlı yayılır. Bırakılan mesafeler sayesinde yangının yayılma tehlikesi azaltılabilir. Örneğin
orman içersindeki yollar muhtemel bir yangında alevlerin yayılmasına engel olacaktır. Eğer bu
mesafeler yanıcı maddeler ile doldurulursa o zaman ateş köprüsü oluşur. İmar durumunda bina
aralarına yangın koruma duvarlarının yapılmaması veya yangına karşı koruma boşlukları
bırakılmaması yangının daha hızlı şekilde yayılmasına neden olur.
Bu tedbirlerin, yangın tehlikesi yüksek maddelerin bulunduğu depo ve fabrikalarda
alınması son derece önemlidir. Yangın tehlikesinin yüksek olduğu bölümlerde duvarlar ve
tavanlarda koruyucu malzeme kulllanılması ve kapıların yangın geçirmez özelliğe sahip olması
yangının yayılmasını engelleyecektir.
Bina içerisindeki yangın bölümlerinin ayrımı kadar, bina dışındaki yangın boşlukları da
bir o kadar önemlidir. Bu boşluklar şehir bölgelerini birbirinden ayırır. Böylece yangının
yayılması kendiliğinden veya çok az bir güçle engellenir.
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Yangının yayılma kabiliyeti, yangın yerinde bulunan yanıcı maddelerin çeşitlerine
büyük ölçüde bağlıdır. Bir yangının yayılması, yanıcı maddelerin yanma oranına da ( alevlenme
kabiliyetine ) bağlıdır.
Yanıcı maddelerin yüzüy/kütle oranı, yangının yayılma kabiliyetini doğrudan etkiler.
Yanıcı maddelerin parçalanmasıyla birlikte yüzeyleri de aynı oranda büyümektedir. Örneğin;
kapalı bir kitabın yüzeyinin yanması yavaştır. Oysa kitabın kağıt kütlesi havalandığında daha
kısa sürede yanar.
Yangının yayılmasında bir diğer önemli faktör ise yanıcı maddelerin nem oranıdır.
Kuraklık zamanında, yanıcı maddeler nemli ve yağışlı havada olduğunda daha az sıvı taşıdıkları
için, orman yangınları daha sık görülür. Kuraklık zamanlarında çıkan yangınların
söndürülmeleri de daha güçtür. Nem oranı yükseldikçe buna bağlı olarak buharlaşma ısısı da
yükselmektedir. Isıdan dolayı oluşan gaz ve buharlar, yanıcı katı ve sıvı maddelerin
yanmalarına yardımcı olurlar. Sıvı yanıcı maddelerde kendilerinin değil buharlarının yandığı
unutulmamalıdır. Yangın yerinde “Kalsiyum Karpit” varsa nem veya sıkılan su vasıtası ile
asetilen oluşabilir. Bu durum yangının yayılmasına veya patlamaya yol açabilir.

7.3.2 Oksijen veya Hava
1/5’i O2 ( oksijen ) olan hava, yangının büyümesini ve yayılmasını etkileyen en önemli
faktördür.


Yangın yerindeki hava büyüklüğü ( Ortamdaki hava miktarı )



Doğal ve şiddetli rüzgar varlığı,



Oksijen üreten kimyasal reaksiyonlar,



Yanıcı madde – Oksijen oranı yayılmaya etki eden diğer faktörlerdir.

Ortamdaki O2 ( Oksijen )’in oranı yükseldikçe yanma hızı ve ısısı artar. Birine normal
hava diğerine saf oksijen verilen odun yığınlarının karşılaştırılmasında, yanma hızlarının ve
yanma ısılarının da farklı olduğu tespit edilmiştir.
Rüzgar belirli bir zaman diliminde ateşe daha fazla O2 ( Oksijen ) verdiğinden
körükleyici etki yapmaktadır. Şiddetli rüzgar ile yayılan yangınların kontrol altına alınması
hayli zordur.
Yangının yayılmasına etki eden bir diğer faktör ise yangın odasının büyüklüğüdür. Oda
büyüdükçe ortamdaki O2 ( oksijen ) oranı da artmaktadır. Bu nedenle büyük odalarda çıkan
yangınlar küçük odalardaki yangınlara göre daha çabuk yayılmaktadır. Bir binanın bodrum
katında veya tiyatro sahnesinde çıkan yangın daha kısa sürede yayılır. Yangınların büyümesine
engel olacak sistemlerin kurulmadığı büyük işletmelerde, hava akımları sonucu büyük ve uzun
koridorlardaki yangınların kısa sürede yayılması kaçınılmazdır. Kapalı mekanlarda oluşan
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yangınlarda hava girişini kolaylaştırmak veya oluşacak müdahaleler yangının boyutunu bir
anda arttırabilir.

7.3.3 Isı
Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik hareketlerinin seviyesinde görünen
enerji türü olarak tanımlanabilir.
Bütün maddeler belli bir ısıya sahiptirler, burada ısının seviyesinin önemi yoktur. Isı
yükseldikçe maddenin moleküllerinin hareket hızları da o ölçüde artar. Bu da maddenin
moleküllerinin oksijen ile birleşimine imkân verir.
Bir maddenin yanmaya başlaması için çoğunlukla ısıya ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan
bu ısı enerjisi çeşitli kaynaklardan elde edilmektedir.
Isı tranferi;
Ekzotermik bir kimyasal reaksiyon olan yangın, sürekli ısı üretmekte ve bunun sonucu
zincirleme bir şekilde yakınındaki maddeleri tutuşma sıcaklığına ulaştırarak büyümekte ve
yayılmaktadır.


İletimle ısı transferine ( Kondüksiyon ) bağlı olarak;

İletimle ısı transferinde arada iletken vardır. Örneğin beton duvar yangının çıktığı
odadaki ısıyı diğer odaya iletir. Bunun sonucu da diğer tarafındaki duvar kağıdı, yaslanmış
dolap veya sandalye gibi yanıcı maddeler de tutuşma sıcaklığında ısınarak yanmaya başlar. Bu
nedenle hiçbir yanma belirtisi olmayan duvar da su sıkmak suretiyle soğutulmalıdır.

Şekil 17 – iletimle ısı transferi örneği



Taşınımla ısı transferine ( Konveksiyon ) bağlı olarak;

Taşınımla ısı transferinde arada gaz ya da sıvı akışkan madde bulunur. Örnek vermek
gerekirse; yangın ürünü olan kızgın duman, baca etkisi ile yükselerek üst katlara ısı aktarmakta
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ve böylece yangını taşımaktadır. Transferin önlenmesi için akışkan tahliyesi ( Ventilasyon )
gerekir.

Şekil 18 – Taşınımla ısı transferi örneği



Işınımla Isı Transferine ( Radyasyon ) Bağlı Olarak;

Işınımla ısı transferine arada iletken veya akışkan olmadığı halde güneş örneğinde
olduğu gibi ısı, ışın olarak yayılmakta ve karşısındaki maddeyi tutuşma sıcaklığına
yükselmektedir. Beyaz ve açık renkler ışınımı yansıtmakta, siyah ve koyu renkler ışınımı
soğurmaktadır. Işınım bütün istikametlere doğru, mesafenin karesiyle ters orantılı olarak
yayılmaktadır. Yangın, rüzgar ters yönden estiğinde de ışınımla etraftaki binalara ısı aktarır. Bu
nedenle yanan yapının etrafındaki binaları da soğutmak gerekir.

Şekil 19 – Işınımla ısı transferi örneği
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7.4 Yangın Safhalarındaki Tehlikeler
Yangının başlangıç, gelişme ve sonuç safhalarında, farklı davranış biçimleri ve
tehlikeler oluşmaktadır.

7.4.1 Başlangıç Safhasındaki Alev Dili Tehlikesi ( Flame Over )
Başlangıç safhasında oksijen yeterli ama ısı yetersiz olduğundan tam yanma
gerçekleşemez. Yarım yanmış gazlar, kendi sıcaklıklarından yükselip dolaşırken, uygun
Oksijen + sıcaklık oranını buldukları yerde kısa süreli “alev dili ( Flame over )” şeklinde
yanarlar. Başlangıç safhasında, eğilerek hatta çömelerek yangına müdahale etmek gerekiyor.
Çünkü her an bir alev dili şeklinde yanabilecek yarım yanmış gazlardan oluşan duman yukarıda
dolaşmaktadır. Bu durumda temiz hava solunum cihazı koruyucu görev yapmaktadır.

Şekil 20 - Yangının başlangıç safhası

Şekil 21 - Yangının flameover başlagıcı
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Şekil 22 - Flameover oluşumu

7.4.2 Denge Safhasında Tüm Eşyaların Birden Tutuşma Tehlikesi (
Flash Over)
Denge safhasında ısı ve O2 ( oksijen ) yeterli olup ortamda duman azdır ve neredeyse
tam yanma olmaktadır. Yükselen sıcak hava konveksiyonla odada dolaşarak bütün yanıcı
maddeleri tutuşma sıcaklığına yükseltir ve bir anda tüm maddeler tutuşur ( Flash over ).
Müdahale edenler alevlerin ortasında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu durumda
yangına, temkinli ve soğutarak ilerleyerek veya dışarıdan müdahale edilmesi gerekir.

Şekil 23 - Yangında denge safhası

Şekil 24 - Flashover oluşumu
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7.4.3 Sıcak Tütme Safhasında Yangın Patlaması Tehlikesi
(Backdraft)
Sobanın gece uyutulmasına benzeyen ve “korlaşma safhası” olarak da adlandırılan bu
safhada, ısı yüksek, ilerleyen yangın azalttığı için oksijen yetersiz ve yarım yanma ( sıcak tütme
) devam etmektedir. Yarım yanmış gazlar basınçlı bir şekilde ortamı kaplamıştır. Kapı veya
pencere açıldığında ortama giren oksijen patlamaya ( Backdraft ) neden olmaktadır.
Bu durum yangına müdahale eden kişiler ( İtfaiye personeli ) için yangın yerindeki en
büyük tehlikedir. İsten kararmış camlar, alev azlığı, duman çokluğu, kapının çok sıcak olması,
aralıklardan puflayan duman ve homurtular yangın patlamasının ( Backdraft ) habercisidir.
Yangına müdahale edenler ( İtfaiye personeli ), backdraft öncesini tespit etmeli ve olay yerine
kapı ve pencerelerden kesinlikle girmemelidir.
Tek katlı binalarda ise ilk önce çatıdan gaz tahliyesi ( Ventilasyon ) yapılmalıdır. Yangın
patlama tehlikesinin habercisi olan bulgular araştırılmadan yanan mekana girilmememlidir.

Şekil 25 - Sıcak tütme safhası

Şekil 26 - Backdraft öncesi
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Şekil 27 – Backdraft oluşumu

7.5 Gazların Oluşturduğu Solunum Zorluğu Tehlikesi
Yangın yerinde meydana gelen ölüm vakalarının büyük çoğunluğu zehirli gazlardan
kaynaklanmaktadır.Zehirlenme çoğunlukla soluma, nadiren de deriden soğurma yoluyla
meydana gelmektedir.
Gazlar tesirlerine göre üçer ayrılır.;


Birinci grup gazlar



İkinci grup gazlar



Üçüncü grup gazlar

7.5.1 Birinci Grup Gazlar:
Birinci grup gazlar zehirli olmadıkları halde bulundukları ortamlarda oksijeni ittikleri
için boğulmaya neden olurlar. Oksijenin %16’nın altında olduğu hava solunum için yeterli
değildir. Böyle ortamlarda oksijen dışındaki bütün gazlar boğucu kabul edilir.
Bu gruba giren gazlar;


Su buharı



Azot



Asal gazlar (Helyum, Neon, Argon, Kripton, Xenon)



Hidrojen



Metan



Etan



Propan
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Birinci grup zehirli gazların bulunduğu ortamlara ancak temiz hava solunum cihazları (
hava tüpü ) ile girilmelidir. Hafif solunum cihazlarının ( filtreli maske gibi ) oksijen olmayan
ortamlarda hiçbir faydası olmayacağı unutulmalıdır.


Boğucu gazların tesiri altındaki kapalı ortamlar derhal havalandırılmalı.



Boğucu gazlardan etkilenen kazazedeler;



Temiz havaya çıkarılmalı,



Rahat nefes alabilmeleri için yatırılmalı,



Yakası gevşetilmeli ve oksijen verilmeli,



Hayat belirtisi görülmeyen kazazedeye;



Suni teneffüs yapılmalı,



Vücut ısısını kaybetmemesi için üzeri örtülmelidir.

Olay yerinde bulunan ambulans, kazazedeler için çok değerli olan zaman açısından
tasarruf anlamına gelmektedir.

7.5.2 İkinci Grup Gazlar:
İkinci grup gazlar, solunum yollarını tahriş ettikleri gibi gözlere ve deriye de zarar
verirler. Asidik ve bazik gazlardır. Bu gibi durumlarda ikinci grup gazlar deriden nüfus edebilir
ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden böyle durumlarda kimyasal
maddelerle ilgili olan kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.
İkinci grup gazlar;


Hidroklorik Aist (HCL)



Nitrik Asit (HNO3)



Formik Asit (HCOOH)



Asetik Asit (CH3COOH)



Propiyonik Asit (CH3CH2COOH)



Klor (CL2)



Amonyak (NH3)



Aminler (R-NH2)
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Hidrazin (H2N-NH2)



Azotdioksit (NO2)



Azotmonoksit (N2O)



Kükürtdioksit (SO2)

İkinci grup gazların bulunduğu ortamlara kesinlikle temiz hava solunum cihazları ile
girilmelidir.


Boğucu gazların tesiri altındaki kapalı ortamlar derhal havalandırılmalı.



Zehirli gazlardan etkilenen kazazedeler;



Temiz havaya çıkarılmalı,



Yüzü yıkanmalı,



Rahat nefes alabilmeleri için yatırılmalı,



Yakası gevşetilmeli ve oksijen verilmeli.



Hayat belirtisi görülmeyen kazazedeye;



Suni teneffüs yapılmalı,



Vücut ısısını kaybetmemesi için üzeri örtülmelidir.

7.5.3 Üçüncü grup gazlar;
Üçüncü grup gazlar, kana, sinir sistemine ve hücrelere tesir ederler. Üçüncü grup
gazların bulunduğu ortamlarda düşük dozajlarda özel filtreli maskeler kullanılabilir. Ancak her
itimale karşı temiz hava solunum cihazları kullanılmalıdır.
Karbonmonoksit (CO): Karbonmonoksit, yangınların neredeyse tamamında ortaya
çıkar ve halk arasında “kan zehiri” olarak da bilinir. Akciğerlerden hücrelere O2 ( Oksijen )
taşıyan hemoglobin ile birleşmesi sonucu “karboksi hemoglobin kompleksi”ni oluşturur.
Böylece kandaki oksijen taşıyıcı yok olur. Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu kandaki
hemoglobinin 2/3’ünde dönüşüm olmuşsa zehirlenen kişiye saf oksijen vermenin dahi faydası
olmayacaktır.
Hidrojen Siyanür(HCN):Kkarbonmonoksit benzeri etki yapar.
Kükürt Karbonat(CS2) : Merkezi sinir sistemini tahrip ederek ölüme neden olur.
Hidrojen Sülfür (H2S) : Merkezi sinir sistemini tarip ederek ölüme neden olur.
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Piroliz ve Ayrılma İle Tehlikenin Artışı
Yangın yerindeki yüksek sıcaklık nedeniyle bazı gazlar, zehirleme etkisi daha fazla olan
ürünler oluşturur. Karbontetraklorür ( CCL4 ) ( Halon 104 yangın söndürücü olarak
kullanıyordu. ancak yasaklandı.) kızgın demire püskürtüldüğünde çok zehirli bir gaz olan
Fosgen ( COCL2 ) oluşur. Diğer halojenlerde de benzer şekilde daha zehirli ürünler oluşur.
Yanan Katı Malzeme Cinsine Göre Açığa Çıkan Gazlar
Ahşap, Kağıt Ve Pamuk Yangınlarında Açığa Çıkan Gazlar
Karbonmonoksit (CO) : Tehlike sınırı 50 ppm veya 55 mg/m3. Son derece zehirlidir.
Formaldehit (CH2O) : Tehlike sınırı 2 ppm veya 3 mg/m3.
Formik Asit (HCOOH) : Tehlike sınırı 5 ppm veya 20 mg/m3. Son derece zehirlidir.
Metilalkol (CH3OH) : Tehlike sınırı 20 ppm veya 260 mg/m3.
Asetik Asit (CH3COOH) : Tehlike sınırı 10 ppm veya 25 mg/m3.
Plastik Yangınlarında Açığa Çıkan Gazlar
Karbonmonoksit (CO) : Tehlike sınırı 50 ppm veya 55 mg/m3. Son derece zehirlidir.
Hidroklorik Asit ( HCL) : Tehlike sınırı 5 ppm veya 7 mg/m3
Hidrojen Siyanür ( HCN ) : Tehlike sınırı 10 ppm veya 7 mg/m3. Son derece zehirlidir.
Azotoksitler ( N2O,NO2 ) : Tehlike sınırı 5 ppm veya 9 mg/m3. Son derece zehirlidir.
Kauçuk Yangınlarında Açığa Çıkan Gazlar
Karbonmonoksit (CO) : Tehlike sınırı 50 ppm veya 55 mg/m3. Son derece zehirlidir.
Kükürtdioksit ( SO2 ) : Tehlike sınırı 5 ppm veya 13 mg/m3. Son derece zehirlidir.
Kükürtlü Hidrojen (H2S) : Tehlike sınırı 10 ppm veya 15 mg/m3. Son derece zehirlidir.
İpek Yangınlarında Açığa Çıkan Gazlar
Amonyak ( NH3 ) : Tehlike sınırı 25 ppm veya 18 mg/m3.
Hidrojen Siyanür ( HCN ) : Tehlike sınırı 10 ppm veya 18 mg/m3. Karbonmonoksit
gazından 10 kat zehirlidir.
Yün Yangınlarında Açığa Çıkan Gazlar
Korbonmonoksit (CO) : Tehlike sınırı 50 ppm veya 55 mg/m3. Son derece zehirlidir.
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Kükürtlü Hidrojen (H2S) : Tehlike sınırı 10 ppm veya 15 mg/m3. Son derece zehirlidir.
Kükürtdioksit ( SO2 ) : Tehlike sınırı 5 ppm veya 13 mg/m3. Son derece zehirlidir.
Hidrojen Siyanür ( HCN ) : Tehlike sınırı 10 ppm veya 18 mg/m3. Karbonmonoksit
gazından 10 kat zehirlidir.
Önemli Not :
Sıvı, katı ve gaz yangınlarında maddenin kimyasal yapısına bağlı olarak boğucu,
zehirleyici ve yakıcı özelliklere sahip gazların yanı sıra parlayıcı ve patlayıcı gazlar da açığa
çıkabilir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerde çıkan yangınlarda hareket tarzı
son derece önemlidir. Tehlikeli madde yangınlarına müdahale etmeden önce karşılaşılması
muhtemel tehlikelerin neler olduğu mutlaka öğrenilmelidir. İşletmeler, bu konuda çalışanlarını
mutlaka bilgilendirmeli ve bölge itfaiye teşkilatları ile işbirliği yapmalıdır.

7.6 Patlama Tehlikesi
Yangın yerindeki, hem itfaiye hem de diğer görevli personel açısından en büyük
tehlikelerden biri de patlama tehlikesidir.
Patlamalar ikiye ayrılır.


Fiziksel Patlama



Kimyasal Patlama

7.6.1 Fiziksel Patlama
Yangın yerinde, içersinde yanıcı gaz olsun veya olmasın bütün basınçlı kaplar fiziksel
patlama tehlikesi oluşturur. Yangın söndürme tüpleri, deodorantlar, düdüklü tencere ve LPG
tüpleri içlerindeki gazın artan sıcaklıkla genleşerek çeperlerinin taşıyabileceği basıncı aşması
sonucu en zayıf yerinde genellikle de ısındığı taraftan patlar. Patlama sırasında dış kap aksi
istikamete doğru şarapnel tesiri ile fırlar. Bu nedenle tüplerin soğutulduktan sonra en kısa
sürede yangın mahalinden çıkartılması gerekmektedir.

7.6.2 Kimyasal Patlama
Kimyasal Patlamalar iki şekilde görülür;


Patlayıcı maddelerin patlaması



Oda patlaması

Patlayıcı Maddenin Patlaması;
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Yangın yerinde ısı ve ateş, patlayıcı maddelere ulaştığında patlama meydana
gelmektedir.
Oda Patlaması;
Yanıcı gazların alt ve üst patlama sınırları vardır. Kapalı hacimde var olan veya açığa
çıkan yanıcı gazların konsantrasyonu, patlama sınırına ulaştığında en ufak bir kıvılcımla dahi
karşılaştığında patlar. Meydana gel bu patlamaya “oda patlaması” denir.

7.7 Çökme Tehlikesi
Çökme tehlikesi, yangın yerinde itfaiye personelinin çok sık karşı karşıya kaldığı bir
durumdur. Çökme olayının nedeni genellikle kullanılan yapı malzemesi ve yapı cinsine
bağlıdır. Olaya müdahale eden kişinin çökmeye karşı başlıca kişisel koruma tedbiri ise kaskıdır.
Çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ekipler, can güvenliği bakımından çalışmayı yarıda
bırakarak derhal geri çekilmelidir.

7.8 Elektrik Tehlikesi
Yangın yerindeki elektrik kaçağı, müdahale eden kişi/kişileri tehdit eden en büyük
tehlikelerden biridir. Müdahale sırasında yangına karşı en büyük silah ise sudur. Ancak su
iletkendir yani elektiriği iletir. Yangına su işlerken veya elektirik telleri ya da kablolara
dokunmak suretiyle çarpılma tehlikesi hayli yüksektir. Elektirik kurumu tarafından aksi
belirtilmedikçe olay yerinde tüm teller ve metal kısımlar elektirikli olarak kabul edilmelidir.
Olay yerinde sarkan kablo, metal gaz, su ve kalorifer boruları ile demir çitlerden uzak
durulmalıdır. Olay yerinde mümkünse elektirik şalteri indirilerek veya koftadaki sigorta
sökülerek, mümkün değilse elektirik kurumunda yardım istenerek en kısa sürede akım
kesilmelidir.
Elektiriğin kesik olduğu ortamlarda gündüz penceresiz odalarda ve zemin altındaki
katlarda, gece ise tüm yangın yerinde gizli karanlık tehlikesi ortaya çıkar. Bu nedenle
müdahaleci personel el fenerini daima yanında bulundurulmalıdır. İşletmelerde de seyyar
aydınlatma cihazları tesis edilmelidir.
Elektriğin Tehlike Sınıflandırması;


0 – 65 Volt : Tehlikesizdir. İnsan vücudu bu gerilme dayanabilir.



66 – 1000 Volt : Tehlikeli alçak gerilim.



1001 Volt ve üzeri : Tehlikeli yüksek gerilim.
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Tablo 6 – Elektrik yangınlarına müdahale mesafesi

Alçak Gerilimde
Alçak Gerilimde
Müdahale Mesafesi
Müdahale Mesafesi
(Metre)
( Metre )
CO2
1
5
KKT (BC Tozu)
1
5
KKT (ABC Tozu)
1
Elektirik tehlikesi barındıran yangın yerlerinde kuru elbise ve yalıtkan eldiven ile
çalışılmalıdır. Bu ortamlarda kazazedeye dokunmak hatta yaklaşmak dahi tehlikeli olabilir.
Önce elektirik kesilmeli, kesilemiyorsa kuru odun, kuru elbise gibi tamponlar aracılığıyla
kazazede elektirikli kısımdan uzaklaştırılmalıdır.
Müdahale Maddesi

7.9 Kimyasal Tehlike
Canlılar ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkileri olan tüm maddelere kimyasal madde
denir.
Tehlikeli kimyasal madde sınıfları;


Katı kimyasal maddeler



Sıvı kimyasal maddeler



Gaz kimyasal maddeler

Kimyasal maddelere maruz kalma yolları;


Solunum : Havadaki toz, buhar, gaz, duman.



Deri : Gaz, sıvı veya nemli deriye tozların teması.



Göz : Sıçrama ya da toz veya buhar.



Sindirim : Yiyecek, içecek, sigara vb.

Kimyasal madde yangınları, özellikle sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işyeri
yangınlarında sıklıkla görülen bir durumdur. Bu tür yangınlarda başta zehirlenme tehlikesi
olmakla birlikte şiddetli yanma, patlama, su ile reaksiyon verme, yüksek derecede aşındırma
gibi tehlikeli olaylar gözlenir.
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Şekil 28 – Tehlikeli madde depolama ve ambalajlama işaretleri
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Şekil 29 – Birleşmiş milletler sınıflandırılması
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Bölüm Soruları
Yangın yerinde oluşan kızgın hava kısa süreli olsa dahi solunduğunda solunum
yollarında yanmaya neden olmaktadır. Bu olay aynı zamanda “iç yanık” olarak
adlandırılmakta ve burun kıllarının yanıp yanmadığıyla teşhis edilmektedir.
1.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

İç yanık

b)

Dış yanık

c)

Yanık

d)

Birinci derece yanık

e)

Üçüncü derece yanık

2.
Aşağıdakilerden hangisi yangının büyümesini ve yayılmasını etkileyen
faktörlerden biri değildir?
a)

Alevlenme kabiliyeti

b)

Tutuşma sıcaklığı

c)

Nem oranı,

d)

Yüzey kütle oranı

e)

İletkenlik kat sayısı

3.
Aşağıdakilerden hangisi yangının büyümesini ve yayılmasını etkileyen
faktörlerden biri değildir?
a)

Yangın potansiyeli

b)

Yangın yükü

c)

Yangın yükü indeksi

d)

Yangın kinetiği

e)

Nem oranı

4.
Aşağıdakilerden hangisi yangının büyümesini ve yayılmasını etkileyen
faktörlerden biri değildir?
a)

İmar sıklığı
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b)

Yangın bölmeleri

c)

Yangına karşı bırakılacak boşluk

d)

Nem oranı,

e)

Yangın kinetiği

Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik hareketlerinin seviyesinde görünen
enerji türü olarak tanımlanabilir.
5.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Yanma

b)

Yangın

c)

Isı

d)

Yanıcı madde

e)

Yangın yükü

6.

Aşağıdakilerden hangisi ısı transferlerinden biri değildir?

a)

İletimle ısı transferi

b)

Taşınımla ısı transferi

c)

Işınımla Isı Transferi

d)

Konveksiyon

e)

Konfeksiyon

Başlangıç safhasında oksijen yeterli ama ısı yetersiz olduğundan tam yanma
gerçekleşemez. Yarım yanmış gazlar, kendi sıcaklıklarından yükselip dolaşırken, uygun Oksijen
+ sıcaklık oranını buldukları yerde kısa süreli “alev dili şeklinde yanarlar.
7.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Flame over

b)

Flash over

c)

Back draft

d)

Flame cover
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e)

Flash cover

Denge safhasında ısı ve O2 ( oksijen ) yeterli olup ortamda duman azdır ve neredeyse
tam yanma olmaktadır. Yükselen sıcak hava konveksiyonla odada dolaşarak bütün yanıcı
maddeleri tutuşma sıcaklığına yükseltir ve bir anda tüm maddeler tutuşur.
8.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Flame over

b)

Flash over

c)

Back draft

d)

Flame cover

e)

Flash cover

Sobanın gece uyutulmasına benzeyen ve “korlaşma safhası” olarak da adlandırılan bu
safhada, ısı yüksek, ilerleyen yangın azalttığı için oksijen yetersiz ve yarım yanma ( sıcak tütme
) devam etmektedir. Yarım yanmış gazlar basınçlı bir şekilde ortamı kaplamıştır. Kapı veya
pencere açıldığında ortama giren oksijen patlamaya neden olmaktadır.
9.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Flame over

b)

Flash over

c)

Back draft

d)

Flame cover

e)

Flash cover

10.

Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden biri değildir?

a)

Su Tehlikesi

b)

Patlama Tehlikesi

c)

Çökme Tehlikesi

d)

Elektrik Tehlikesi

e)

Kimyasal Tehlike
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Cevaplar
1)a, 2)e, 3)d, 4)e, 5)c, 6)e, 7)a, 8)b, 9)c, 10)a.
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8. SÖNDÜRME MADDELERİ VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. SÖNDÜRME MADDELERİ VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ
8.1 Söndürme Prensibi
8.1.1 Soğutma Prensibi
8.1.2 Boğma Prensibi
8.1.3 Engelleme
8.1.4 Yakıtı Giderme
8.2 Söndürme maddeleri ve kullanım özellikleri
8.2.1 Su
8.2.2 Köpük
8.2.3 Kuru kimyasal tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları
8.2.4 Karbondioksit ( CO2 ) ( TS 862 – 7 EN3-7 + A1 )
8.2.5 Halojenlendirilmiş Hidrokarbonlar ( Halokarbonlar )
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Söndürme Maddeleri Ve
Söndürme Teknikleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili kavramların Fikir yürütmek araştırmak
öğrenilmesi
ve
bu veya tartışmalara katılmak
kavramların
özelliklerin
değerlendirilmesi

101

Anahtar Kavramlar


Su



Köpük



Kuru kimyasal tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları



Karbondioksit
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8. SÖNDÜRME MADDELERİ VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ
Kontrol dışına çıkan yanmaların sona erdirilmesi işlemine “söndürme” denir. Söndürme
işleminde unsurlardan en az bir tanesini ortadan kaldırılarak yanma sona erdirilir.

8.1 Söndürme Prensibi
Yanmayı meydana getiren etmenlerden en az bir tanesinin ortadan kaldırılması olayıdır.
Söndürme prensipleri; Soğutma, Boğma, Engelleme (Kimyasal reaksiyonu durdurma), Yakıtı
giderme şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Şekil 30 – Yangın çeşitleri ve söndürme metotları
Tablo 7 – Yanmayı yavaşlatma – Sona Erdirmenin Yolları ve etkileri
Yanma için gereken ön
koşul
Yanıcı madde
Oksijen
Uygun karışım oranı
Tutuşma ısı derecesi
Yanma ısı derecesi

Yanmayı yavaşlatmanın
yolu
Yanıcı maddenin
uzaklaştırılması
Oksijenin azaltılması
Zincirleme reaksiyonun
bozulması
Reaksiyon ısısının
düşürülmesi

Boğma işlemi her zaman etkili değil

Reaksiyonu durduracak anti
katalizör maddelerin etkisi

Engelleme

Söndürme etkisi
Her zaman etkili değil
Boğma
Soğutma
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8.1.1 Soğutma Prensibi
Yanma reaksiyonu, oksidasyon hızının derecesi indirilerek yavaşlar ve kısa sürede son
bulur. Yanıcı maddenin ısısı, yanma ısısının altına getirildiğinde yanma olayı durur. Yanma
ısısının altında ekzotermik reaksiyonlar gerçekleşmez. Kullanılan söndürme maddesi, ortamın
ısısını alırken buharlaşma, erime, çözülme, ve parçalanma şeklinde tepkime görülebilir. Yangın
merkezinin çevresini ısının yayılmasını önleyen uygun maddelerle kaplamak veya kapatmak da
bir tür soğutmadır.

Suyun buharlaşması,
ABC tozunun erimesi
ve Karbondioksit
karışım sublimasyonu.

Halokarbon gazının ısı
karşısında
parçalanması.

Isı iletiminin
engellenmesi.

Şekil 31 - Soğutma prensibi

8.1.2 Boğma Prensibi
Yanma sırasında reaksiyon için gerekli uygun karışım oranlarının oluşmasını önleme
işlemine boğma denir. Boğma işlemi inceltme, zayıflatma ve ayırma şeklinde gerçekleşir.
Yanma reaksiyonunda O2 ( oksijen ) oranı %15’in altına düştüğü anda boğma sağlanır.
Reaksiyonun O2 ( Oksijen ) miktarı başka gazlar karıştırılarak da azaltılabilir. Bu yöntem ile O2
( Oksijen ) oranı azaltılır veya alt patlama sınırının altında olduğunda zayıf bir karışım elde
edilir. İnceltme işlemi için çok miktarda boğucu söndürme gazına ihtiyaç duyulmaktadır.
Solunan havadaki %21 olan oksijen oranını %16’ın altına düşürmek için reaksiyon hacminin
en az 1/3’ü kadar söndürme gazına ihtiyaç duyulmaktadır. Reaksiyon çiftlerinin ayrılmaları
veya karışımlarının engellenmesiyle boğma sağlanarak söndürme yapılır. Sıvınn buhar – O2 (
Oksijen ) irtibatı bir kapak veya köpükle engellendiğinde de sönme sağlanır. Boğma yöntemi,
alevli B ve C sınıfı yangınların söndürülmesinde etkilidir.
İnceltme
Reaksiyona katılmayan
maddelerin
karıştırılması.

Zayıflatma
Alevleri, alevlenme
noktasının altına
düşürmek ya da
alevlenme noktasını
yükseltmek.

Ayırma
Yanıcı maddenin üzerini
kapak veya köpük
tabakası ile kapamak.

Şekil 32 - Boğma prensibi

8.1.3 Engelleme
KKT ve halojenli hidrokarbonlar gibi bazı söndürme maddeleri, yanıcı madde ile ısı
üretmeyen reaksiyonlar meydana getirerek alev üreten kimyasal reaksiyonu keserler. Mesela
halon gazı uygulandığında halojenlerle reaksiyon oluşur ve oksidasyon aniden durur. Söndürme
maddelerinden bazıları bu yöntemden sadece birini,bazıları ise birkaçını birden kullanarak
söndürme etkisi gösterirler.
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Engelleme

Homojen etki
Halokarbonlar kimyasal etki yaparlar.

Heterojen etki
Toz parçacıkları yüzeysel etki yapar.

Şekil 33 - Engelleme prensibi

8.1.4 Yakıtı Giderme
Yangın yerindeki gaz akışının kesilmesi, akaryakıt akışının engellenmesi ve yangının
sirayeti istikametinde bulunan diğer yanıcı maddelerin ortamdan uzaklaştırılmasına “yakıtı
giderme” denir.
Yakıtı Giderme

Katılar uzaklaştırılır

Gaz kesilir.

Yakıt kaçağı durdurulur

Şekil 34 - Yakıt giderme

8.2 Söndürme maddeleri ve kullanım özellikleri
Söndürme maddelerinin kullanımı yangının türüne göre değişkenlik gösterir. Yangına
doğru söndürme maddesi ile müdahalede bulunmaması gereksiz zaman kaybına ve yangının
kısa sürede yayılamasına neden olur. Bu nedenle söndürme maddelerinin hangi yangın sınıfı
ve/veya sınıflarında etkili olacağı bilinmelidir. Yangın söndürme maddeleri; Su, Köpük,
Karbondioksit (CO2), Kuru kimyasal toz (ABC, BC ve D tozu), Halojenlendirilmiş
hidrokarbonlar(Halokarbon)dır.
Söndürme maddeleri üzerinne yapılan araştırmalar ile daha etkili, çevre sağlığına daha
duyarlı ve pratik kullanıma sahip söndürme maddeleri geliştirilmektedir. Aynı zamanda
biyolojik kökenli söndürme maddeleri geliştirme konusunda ciddi atılımlar yapılmış olur
geliştirilen bu tip söndürme maddeleri “çevre dostu” olarak nitelendirilen zararsız maddelerdir.
Kimyasal ve biyolojik söndürme maddeleri geliştirilmesinin temel hedeflerinden birisi, bu tip
maddelerin kullandıkları ortamda söndürme işlemin yol açtığı zararları minimuma indirmektir.
İşletmeler, yangın söndürme maddeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek standartları
oluşturulmuş söndürme cihazları ve söndürme maddelerini kullanıma alabilirler.
Tablo 8 – Söndürme maddeleri ve etkili olduğu yangın türleri
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F

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

X
X
X

X
X

BC tozu
CO2

Su
Köpük
ABC tozu

Halokarbon
D tozu

X

1000 volt üzeri
yüksek gerilim
elektirik
yangınlarına

1000 volta
kadar elektrik
kaynaklı
yangınlara

Yangın sınıfları

Söndürme
maddesi

C

D

X

8.2.1 Su
Su, yangınlarda en çok kullanılan söndürme maddesi olarak ilk sırada yer alır. Özel
söndürme maddelerinin çokluğuna rağmen itfaiye teşkilatlarında ana söndürme maddesi olarak
su kullanılır. Bunun en önemli nedeni yangınların %90’ının su ile müdahale edilen A sınıfı
yangınlar olmasıdır.
Bu noktada suyun söndürme özellikleri, avantajları ve dezavantajlarının iyi bilinnmesi
gerekir. Suyun söndürme etkisi,yangının merkezindeki ısıyı ortadan kaldırması yani
soğutmasıyla görülür. Suyun söndürme etkisi aynı zamanda endotermik bir tepkimedir.
Suyun Termik Emme Kapasitesi;
1 kg suyun sıcaklığı 1 oC arttırabilmek için 419 Kj ısıta ihtiyaç duyulmaktadır. Isı
miktarı arttıkça, suyun sıcaklığı da kaynama noktasına kadar lineer olarak yükselmektedir.
Kaynama noktasındaki 1kg suyun, sıcaklığı sabit kalmak koşuluyla tamamen buharlaşması için
fazladan gerekli ısı miktarı 2.257 Kj’dur.
Atmosferik basınçta buhar bulutunun kapladığı hacim yaklaşık 1.700 litredir. Bu
hacmin artması yangın merkezine hava gelişini engeller. Ancak bu durum sadece alevli
yangınlarda önemlidir. Zira çok sayıda küçük damlacıkların söndürücü etkisi, yoğun halde
boşalan suyun etkisinden daha fazladır. Ayrıca yangın merkezinin küçük damlacıklarla
ıslatılması yangının yayılmasını engeller. Yoğun halde su boşaltma işlemi sırasında etrafa
sıçrayan su kütleleri yangının yayılmasını sağlar.
Suyun avantajları :
Söndürme maddeleri arasında en ucuz olandır. Zehirleyici etkisi olmayan ve kimyasal
anlamda nötr maddedir; ne asittir ne alkalidir. Ahşap, kağıt ve tekstil yangınlarında son derece
etkilidir.
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Düşük viskozitesinden dolayı akıcıdır. Uzak mesadelere kolaylıkla taşınabilir ve düşük
basınçlarda toz haline getirilebilir. Kentlerde ve özellikle sanayi bölgelerinde yeterli miktarda
bulunur.
Suyun dezavantajları:
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü zamanlarda akarsu ve göl gibi doğal kaynaklarda
su tedarik edilmesi zordur. ( 0oC altında donar ). Donarak katıı ( buz ) hale geçen suyun hacmi
%10 oranında artar. Bu nedenle kış aylarında hortumların içindeki su boşaltılmalıdır. Aksi
halde hortum patlayabilir. Yeterli miktarda nem ile temas eden hububat yeşermeye ve şişmeye
başlar. Bu nedenle hububat silolarına giren su, katı hale geçtiğinde hacmin artmasına bağlı
olarak cidarların patlamasına neden olabilir. Selüloz, kağıt ve tekstil ürünlerin su emme
kapasitesi hayli fazladır. Su ile söndürme sırasında bu maddeler artan ağırlıkları nedeniyle
üzerinde bulundukları rafların, hatta döşemelerin çökmesine neden olabilir. Su, pek çok
maddenin yumuşayarak erimesine dolayısıyla kısmen veya tamamen değerini kaybetmesine
neden olur. Elektrikli ve elektronik cihazlar su ile temas ettiğinde bozulabilir ya da kullanılmaz
hale gelebilir. Suyun Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Sodyum ile temasındaki kimyasal
tepkimeler, yüksek sıcaklıklarda Hidrojen oluşumuna dolayısıyla patlamalara neden olur. 1500
o
C üzeerindeki sıcaklıklarda su parçalanır ve ortaya Hidrojen ile Oksijen çıkar. Bu durum
patlayıcı gazların oluşmasını kolaylaştırır. ( Örneğin suyun sıvı haldeki metaller ile teması )
Suyun Kalsiyum karbür ile birleşmesi sonucunda asetilen oluşur. Kapalı ortamda
korlaşmış Karbona kesinlikle su ile müdahale edilmez. Aksi halde ortaya çıkan
Karbonmonoksit ile Hidrojen gazları zehirlenmeye neden olur. İnşaat sektöründe gübre olarak
kullanılan sönmemiş kireç, yanmaz malzeme olmasına rağmen, suyla temasında ortaya yüksek
miktarda ısı çıkarır. Bu temas sırasında 400 oC’ye kadar yükselen sıcaklık yakındaki yanabilen
maddelerin alev almasına neden olur. Bu durumda ayrıca hem asitler hem de bazlar su ile
ekzotermik reaksiyon verir. Suda erimeyen yanıcı sıvıların ( yağlar, solventler ve tuz banyoları),
su ile söndürülmesi tehlikeli olabilir. Sıcaklığı yüksek değerlere ulaşan sıvıların üzerine düşen
su tanecikleri, aniden buharlaşır ve hacimleri iki bin kat artış gösterir. Oluşan köpükler
nedeniyle sıvı taşar, alevlenen yüzey artar hatta alevli sıvdan patlayan parçacıklar etrafa zarar
verir. Alevlenmiş gazların söndürülmesinde suyun hiçbir etkisi yoktur. Su iletkendir.
Dolayısıyla yüksek gerilimin bulunduğu ortamlarda su ile kısa mesafeden yangına müdahale
edilmesi son derece tehlikelidir.
İçme suyu, içinde bulunması muhtemel fosfatlar veya asit karbonitten dolayı yeterince
korunmamış hortumların ( boru ) paslanmasına neden olabilir.
Pülverize su işleme ( küçük damlacıklar ) diğer su işleme yöntemlerine göre daha etkili
bir söndürme yöntemidir. Küçük damlacıklar halinde yanıcı maddenin üzerine işlenen suyun
söndürme etkisi bazı katkı maddeleri ile arttırılabilir.
Su ile karıştırılabilen katkı maddeleri, yüzey geriliminin değişmesi sonucu yanan
maddelerle suyu daha fazla süre temasını ve ısı alışverişi ile soğuma işleminin daha uzun
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sürmesini sağlar. Bazı katkı maddeleri ise yüzey gerilimini azaltarak suyun hava, Azot,
Karbondioksit gibi gazlarla temasında köpürmesini sağlar.
Ayrıcı suyun viskozitesini arttırarak düşey yüzeylere adheransını sağlamak için
“alginat-bentonit” kökenli katkı maddeleri de kullanılabilir. Alginat-bentonit kökenli katkı
maddeleri özellikle orman yangınlarında kullanılmaktadır.
Yangınlarda mücadelede suyun yeterli miktarda olması elzemdir. Türkiye’de her yerde
ve her zaman yeterli su bulmak mümkün değildir. Bu nedenle sanayi tesisleri, iş merkezleri,
oteller ve hastanelerde şehir suyuna ek olarak sadece yangınlara müdahalede kullanılmak üzere
rezerv su deposunun bulunması özellikle istenmektedir.
Tablo 9 – Su damlacığının boyutu ve soğutma alanı
Su damlacığının boyutu

Soğutma yüzeyinin alanı

( püskürtülen beher 1lt. su için)
1 Mikron
5 Mikron
50 Mikron
300 Mikron
500 Mikron

5813 m3
1162 m3
116 m3
20 m3
11 m3

1000 Mikron ( Konvansiyonel Sistemler)

6 m3

Tablo 10 – Suyun yangın sınıflarına göre etkisi

B sınıfı ( Su ile
B sınıfı
karışmayan)
Yangın
A
( Su ile
sınıfı sınıfı
karışan) Sudan Sudan
hafif
ağır
Etkisi

++

+

-

C sınıfı

+

-

D sınıfı

-

F sınıfı

Elektrik
kaynaklı
yangınlar

-

Uygun
mesafeden
kullanılabilir

Su İşleme Yöntemleri
Direk ( Solid ) İşleme Yöntemi:
Sulu söndürme cihazları ile yangın dolapları içersinde bulunan su lansı ve monitör ile
direk su işleme yapılır. Bu yöntemde ;
Yangın merkezine uzaktan müdahale edildiği için kişi ısıdan korunur. Sulu yangın
söndürme cihazları ile 10 metre uzaklıktaki yangına müdahale edilebilir. Lans ve monitör
uygulamalarında müdahale mesafesi artar. Suyun buharlaşma etkisi ve dolayısı ile ısının
emilmesi azaltılır. ( İtfaiye ekiplerinin müdahalelerinde suyun en fazla %10’u
buharlaşmaktadır.) Su, basınçlı işlendiği için hasara neden olur. Isının istenilen değere
düşürülmesi için fazla su kullanılır.
Kesikli Su İşleme Yöntemi ( Yağmurlama )
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Yağmurlama şeklinde su işleyebilme özelliğine sahip “Sprinkler Sistemi” ile bina
bölümleri veya bina dışındaki yanıcı sıvı ve gaz tanklarında söndürme ve soğutma işlemi
yapılır. Otomatik olarak devreye giren sistem, yangını başlangıç anında söndürerek büyümesini
engeller. Direk su işleme yöntemine göre buharlaşmanın fazla olduğu bu yöntemde daha az su
kullanılır.
Pülverize Ve Perdeleme Su İşleme Yöntem (Sis)
Suyun çok küçük parçalara ayrılması nedeni ile buharlaşma ve ısı alımı çok fazladır.
Diğer yöntemlere göre daha az su kullanıldığı için hasar da çok daha az olur. Su uzak mesafelere
atılamadığı için ısının yüksek olduğu büyük çaplı yangınlarda kullanılmaz. Ortam ısısının çok
yüksek olması buharlaşma oranını arttırıp daha fazla ısı alınmasını sağlayarak boğma işleminin
gerçekleşmesine yardımcı olur. Fazla buhar ortamda bulunan duman ve zehirli gazların
uzaklaşmanı sağlar. En iyi buharlaşma A sınıfı korlu yangınlarda meydana gelir. Yangının
sirayetini önlediği gibi personeli dumandan, alevden ve ısıdan korur. Bu yöntemle yangına
yaklaşma imkanı artar.

8.2.2 Köpük
Köpük, su, hava ve köpük konsantresinin uygun karışımıyla elde edilmektedir.
Su + Köpük Konsantresi + Hava : Köpük
Yağ veya sudan daha düşük yoğunluktadır. Küçük kabarcıklardan meydana gelen
kararlı bir kütledir. Düşey ve yatay yüzeylere yapışabilir. Yanan sıvının üzerinde bir örtü
vazifesi görerek havanın içeri girişini ve parlayabilen gazların dışarı çıkışını önler. Bu
özelliklerini uzun süre devam ettirebilir.
Köpük Türleri;


Düşük genleşmeli (Ağır) köpük.



Orta genleşmeli ( Orta ) köpük.



Yüksek genleşmeli ( Hafif ) köpük.

Düşük Genleşmeli Köpük ( Ağır Köpük )


Köpürme katsayısı 15 litre olup köpürme yüksekliği ortalama 10 cm’dir.



Su oranı fazla olduğu için boğma etkisinin yanı sıra soğutma etkiside vardır.


Köpüklü yangın söndürme cihazları 10 ve 50 litrelik kapasiteye sahiptir. Küçük
çaplı sıvı yangınlarında ağır köpük oluştururlar. Büyük çaplı sıvı yangınlarında köpük lansı ve
melanjörden oluşan sistemler kullanılmalıdır.
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atılabilir.

S2, S4 ve S8 lansları ile 20-25 metre, monitörle ise daha uzak mesafelere



Tank ve tanker yangınlarında etkilidir.



En iyi ağır köpük proteinli konsantreden elde edilir.

Orta Genleşmeli Köpük

cm’dmir.

Köpürme katsayısı ortalama 75 litre olup köpürme yüksekliği ortalama 30



Ağır köpüğe göre su oranı az, hava oranı ise fazladır.



M2, M4 ve M8 orta köpük lanslarıyla 7-10 metre uzaklığa atılabilir.



Sentetik esaslı konsantreden elde edilir.

Yüksek Genleşmeli Köpük ( Hafif Köpük)


Köpürme katsayısı ortalam 1000 litre’dir.



Su oranı çok az, hava oranı ise çok fazladır.



Turbeks ve köpük jeneratörü ile işlenir. Sadece boğma etkisi gösterir.



Bodrum katlar ile depolarda çıkan yangınlarda kullanılır.



Sentetik esaslı konsantreden elde edilir.

Köpük Konsantre Çeşitleri;
Proteinli (PT) ( % 3-6 ) : Hayvansal maddelerden üretilir. Ağır köpük yapımında
kullanılır.
Floroproteinli ( FPT ) ( % 3-6 ) : Film yapıcı özelliği olan floroproteinli deterjandır.
Polar sıvılarınn yangınlarında kullanılabilir. Tank içi söndürmelerde kullanılır.
Sentetik ( AFFF ) ( % 1-6 ) : Orta ve hafif köpük yapımında kullanılır. Film yapıcı
özelliği vardır. Yangın söndürme cihazlarında tercih edilir.

kullanılır.

Class A-sınıfı ( % 0,5-1 ) : A sınnıfı yangınlarda kompresör ile yüksek basınçlı


kullanılır.

Class B- sınıfı ( % 0,1 – 0,5 ) : B sınıfı yangınlarda kompresör ile yüksek basınçlı
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Alkole Dayanıklı ( AR-AFFF ) ( % 1-3 ) : Alkol gibi polar sıvıların yangınlarında
kullanılır.
Tablo 11 – Köpüğün yangın sınıflarına göre etkisi

Yangın
sınıfı

A
sınıfı

B
sınıfı

C
sınıfı

D
sınıfı

F
sınıfı

Elektrik kaynaklı yangınlar

Etkisi

+

++

-

-

-

-

8.2.3 Kuru kimyasal tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları
Kuru kimyasal tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları üçe ayrılır;


ABC,



BC,



D

ABC, BC ve D sınıfı kuru kimyasal tozlar basınçlı tüplerle kullanılır. ( D tipi toz, kürek
vasıtası ile yanan alanın üzerini kapatma – kürekle atmak suretiyle – şeklinnde de
kullanılabilir.)
Bu tüpler içindeki tozun miktarına bağlı olarak;


1 kg



2 kg



6 kg



12 kg



50 kg tekerlekli çeşitleri vardır.

ABC Tozu ( Çok Maksatlı )
A ( Katı ), B ( Sıvı ) ve C ( Gaz ) sınıfı yangınlarda kullanılır.


Alevli yangınların söndürülmesinde son derece etkilidir.



Korlaşma aşamasına gelmiş yangınlarda yüzeysel söndürme yapar.



Monoamonyum fosfat ( MAP ) veya Amonyum sülfat içerir.


Katı madde yüzeyinde eriyerek bir tabaka oluşturur. Ayırma etkisi olduğu için
kısmen boğma ve soğutma yapar. En önemli etkisi engelleme yapmasıdır.
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B sınıfı yangınlarda sürekli toz bulutu olarak, A sınıfı yangınlarda aralıklarla
kontrollü olarak işlenmelidir.

Alçak gerilim elektirik yangınlarında uygun mesafede ve müdahale amaçlı
kullanılabilir.
BC Tozu
B ( Sıvı ) ve C ( Gaz ) sınıfı yangınlarda kullanılır.

içeriklidir.

Sodyum ve Potasyum bikarbonat, Potasyum sülfat ve Potasyum klorür



Sıvı ve gaz yangınlarının en iyi söndürücüsüdür.



Engelleme etkisiyle yanmayı durdurur.



Toz perdesi oluşumu radyasyon etkisi ile ısı iletimini önler.



Kısmen CO2 ( Karbondioksit ) çıkışı nedeniyle boğma etkisi de gösterebilir.


Alçak ve yüksek gerilim elektrik yangınlarında uygun mesafelerde söndürme
işleminde kullanılabilir.
D Tozu


Yüzeysel etki ile boğma işlemini gerçekleştirir.


Magnezyum, Titanyum, Sodyum ve Potasyum gibi hafif metallerin
yangınlarında kullanılır.
Yanan maddenin cinsine göre muhtelif D Tozları vardır.


G1 Tozu : Granül grafit + Organik fosfat


Met-L-X : Yangın söndürme cihazlarında kullanılır. NaCl katkısı ile toz
akışkanlığı artırılmıştır.
Hafif metal yangınlarının söndürülmesinde;


Üre + Melamin Tozu + Grafit Petro Koku



Baryum klorür



Sodyum borat



Amyant + Talk Pudrası + Soda Külü
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Kuru kum kullanılır.

Kuru Kimyasal Tozların Avantajları;
Çok maksatlı ( ABC ) olarak kullanılır. Büyük sıvı yangınlarında da kullanılır. Köpük
ile beraber de kullanılırlar. Eksi (-) 50 ve 60 oC arasında etkilidirler. Zehirleme etkileri yoktur.
Bikarbonat esaslı tozlar,asitleri nötr haline getirirler.
Kuru Kimyasal Tozların Dezavantajları;
Kapalı yerlerde kirlenmeye neden olurlar. Söndürme sonrasında geri ateşlenmelerine
dikkat edilmelidir. Toz bulutu, ortamdaki yanıcı tozları havalandırabilir. Elektrik tesisatlarında
sınırlı kullanılırlar. Cihazlarda sınırlı miktarda bulundukları için söndürme işlemi
tamamlanmadan tükenebilirler.

8.2.4 Karbondioksit ( CO2 ) ( TS 862 – 7 EN3-7 + A1 )
Tüplere 20 oC sıcaklıkta ve 57 Bar basınçta sıvı halde doldurulur. Alçak basınçlı
tanklarda ise -18 oC sıcaklıkta ve normal basınçta depolanır. 1 litre sıvı CO2 500 litre gaz haline
dönüşür. Boğma etkisi ile yangını söndürür. Kapalı hacimlerde %30 konsantrasyon gerekir.
Yangın söndürme cihazı veya otomamtik sistem söndürme gazı olarak kullanılırlar. Kısmen
soğutma kısmen de engelleme etkisi vardır. Söndürme maddesi olmanın dışında itici gaz olarak
da kullanılır. Yoğunluğu 1,52 kg/m3 olup havadan ağırdır.
Tablo 12 – Karbondioksitin yangın sınıflarına etkisi
Yangın
sınıfı

Etkisi

A sınıfı

-

B sınıfı

+

C
sınıfı

+

D sınıfı

-

F sınıfı

+

Elektrik kaynaklı
yangınlar
1000 volt
altı
1000 volt
üstü

1 metre
5 metre

CO2 ( Karbondioksit )’in kritik sıcaklığı 31 oC olup bu sıcaklığın üzerinde gaz halde
bulunur. 65 oC’de basınç 250 Bar olup 190 Bar basınçta otomatik açılan emniyet valfı bulunur.
CO2 tüpleri boşaltılırken -78 oC’ye soğur. Bu nedenle çıkan gazın %25’i kar haline dönüşür.
Karbondioksit Gazının Kapalı Alanlarda Kullanılmasının İnsan Vücuduna Zararı
% 3 oranındaki CO2 sıkıntıya, %6 oranındaki CO2 ter boşalması ve nefes darlığına, %
8 oranındaki CO2 baygınlığa, % 30 oranındaki CO2 ani ölüme neden olur.
Karbondioksit Gazının Avantajları;
Yüksek konsantrasyondaki CO2 ile kapalı alanlarda ani söndürme yapılabilir. Elektrik
akımı açısından yalıtkan özelliğe sahiptir. Ancak seyyar cihazlara belirli bir mesafeden
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müdahalede edilmelidir. Diğer söndürme gazlarına göre daha ucuzdur. Doldurma işlemi daha
kolaydır.
Temiz bir söndürücü maddedir. Tahriş ve pas etkisi azdır.
Karbondioksit Gazının Dezavantajları
Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucudur. Kritik sıcaklığı nedeniyle sıcak ortamlarda tüp
basıncı artar. Eksi ( - ) 78 oC’de çıkan CO2 ile temas soğuk yanıklarına neden olur. Kuru buz
partikülleri statik elektrik taşır. Alçak basınçlı depolarda el hortumu ile kullanıldığında
topraklama gerekir.

8.2.5 Halojenlendirilmiş Hidrokarbonlar ( Halokarbonlar )
Yangın söndürme cihazı veya otomatik sistem söndürme gazı olarak kullanılır. Metan,
Etan, Propan gibi hidrokarbonların Klor ( Cl ), Flor ( F ), Brom ( Br ) gibi halojenlerle
oluşturduğu bileşiklerdir. Halojenli hidrokarbonlar, homojen engelleme etkisiyle yangını
söndürürler. FM-200 gazı fiziksel özellik gösterir ve ısıyı emerek alevi soğutur.
Tablo 13 – Halokarbonların yangın sınıflarına etkisi
Yangın
sınıfı

A sınıfı

B sınıfı

C sınıfı

F sınıfı

D sınıfı

Elektrik kaynaklı
yangın

Etkisi

+

++

++

+

-

+

Tablo 14 – Yasaklanan Halon grupları

Kimyasal adı

Formül

Yasaklanma nedeni

104
1001

Karbon tetraklorür
Metil bromür

CCL4
CH3 Br

Zehirli olması
Zehirli olması

10001

Metil iyodür

CH3 I

----

Brom klor metan
Dibromdiflor metan
(BCF)
Bromtriflor metan

CH2 BR Cl
CF2 Br2

Dibromdiflor metan
Dibrom tetraflor etan

CBr2 F2
C2 Br2 F4

Zehirli olması
Ozon tabakasına zarar
vermesi
Ozon tabakasına zarar
vermesi
Zehir olması
Ozon tabakasına zarar
vermesi

Halon no

1011
1211
1301
1202
2402

CF3 Br

Tablo 15 – Kullanılan Halon gazları
Gazın bileşimi
FM-200
Heptafloropropan

Ozon
İnsan
Atmosferde
Söndürme
tabakasına sağlığına
kalma
konsantrasyonu
etkisi
etkisi
süresi
Yok

%9

31 – 42 yıl

%7

Avantajı ve
dezavantajı
Söndürme kısa
sürede olur.Tüp
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(CF3CHFCF3)

NAF-S3
HCFC-Blend A

0.044

%10

7 yıl

%8,6-11,2

FE-13
(CHF-23)
Triflor Metan
CHF3

Yok

%50

264 yıl

%16,8

İNERGEN
%52 Azot
%40 Argon
%8 CO2

Yok

Yok

Sonsuz

%42,8

ARGON
(IG-01)
Ar

Yok

%43

Sonsuz

%38

CO2

Yok

%6

Sonsuz

%30

sayısı azdır.Tüpler
kullanım yerine
yakın olmalıdır.
Azda olsa ozonu
yok etme
potansiyeli vardır.
Kullanım sonrası
yağlı bir tabaka
bırakır.
Fiziksel olarak
yangını söndürür.
Atık bırakmaz.
Tüp sayısı
fazladır.Boşalma
süresi FM-200’e
göre
uzundur.Tüpler
uzak yerlere tesis
edilebilir.
Korbondioksit gibi
benzer bir şekilde
yangını boğarak
söndürür.Tüpler
uzağa tesis
edilebilir.
Ucuzdur.Ancak tüp
sayısı fazladır.
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Bölüm Soruları
Kontrol dışına çıkan yanmaların sona erdirilmesi işlemine denir.
1.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Söndürme

b)

Kapama

c)

Boğma

d)

Engelleme

e)

Sıçrama

Yanmayı meydana getiren etmenlerden en az bir tanesinin ortadan kaldırılması
olayıdır.
2.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Söndürme

b)

Söndürme prensipleri

c)

Engelleme

d)

Boğma

e)

Sıçrama

3.

Kaç çeşit söndürme prensibi vardır?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

4.

Aşağıdakilerden hangisi söndürme prensiplerinden biri değildir?

a)

Soğutma Prensibi

b)

Boğma Prensibi
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c)

Engelleme

d)

Yakıtı Giderme

e)

Su prensibi

5.

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme maddelerinden değildir?

a)

Su,

b)

Köpük,

c)

Odun

d)

Karbondioksit (CO2),

e)

Kuru kimyasal toz (ABC, BC ve D tozu),

Özel söndürme maddelerinin çokluğuna rağmen itfaiye teşkilatlarında ana söndürme
maddesi olarak kullanılır.
6.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Su,

b)

Köpük,

c)

Odun

d)

Karbondioksit (CO2),

e)

Kuru kimyasal toz (ABC, BC ve D tozu),

7.
1 kg suyun sıcaklığı 1oC arttırabilmek için ne kadar Kj ısıya ihtiyaç
duyulmaktadır?
a)

419 Kj

b)

519 Kj

c)

319 Kj

d)

619 Kj

e)

719 Kj

8.
litredir?

Atmosferik basınçta buhar bulutunun kapladığı hacim yaklaşık kaç
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a)

1500

b)

1600

c)

1700

d)

1800

e)

1900

9.
Aşağıdakilerden hangisi söndürme maddelerinden biri olan suyun
avantajlarından biri değildir?
a)

Söndürme maddeleri arasında en ucuz olandır.

b)

Zehirleyici etkisi olmayan ve kimyasal anlamda nötr maddedir

c)

Ahşap, kağıt ve tekstil yangınlarında son derece etkilidir.

d)

Düşük viskozitesinden dolayı akıcıdır.

e)

Zehirleyici etkisi olan ve kimyasal anlamda asidik maddedir

10.

Kaç çeşit su işleme yöntemi vardır?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

Cevaplar
1)a , 2)b, 3)c, 4)e, 5)c, 6)c, 7)a, 8)c, 9)e, 10)b.
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9. YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
9.1 Pasif Yangın Güvenliği Önlemleri
9.1.1 Bölmeler
9.1.2 Kaçış Yollarının Düzenlenmesi:
9.1.3 Basınçlı Merdiven Boşlukları
9.1.4 Asansörler:
9.1.5. Elektrik Tesisatında Alınacak Önlemler
9.1.6. Klima ve havalandırma sistemleri
9.2 Aktif Yangın Güvenliği Önlemleri
9.2.1 Erken Uyarı:
9.2.2 Yapı Dışı Yangından Korunma Tesisatı:
9.2.3 Yangın Söndürme Sistemleri
9.2.4 Sabit Boru-Hortum Sistemleri
9.2.5 Otomatik Sprinkler ( Fıskiye ) Sistemleri
9.2.6 Su Sprey Sistemleri
9.2.7 Köpük-Su Sprinkler Sistemleri
9.2.8 Köpük Sistemleri
9.2.9 Sabit Kuru Kimyasal Söndürme Sistemleri
9.2.10 Halojenli, NAF-S-III yada FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri
9.2.11 Karbondioksit Yangın Söndürme Sistemleri
9.2.12 Taşınabilir Yangın Söndürücüler
9.2.13 Yangın Söndürücü Tipi Seçim Esasları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yangın Güvenlik Önlemleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili kavramların Fikir yürütmek araştırmak
öğrenilmesi
ve
bu veya tartışmalara katılmak
kavramların
özelliklerin
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9. YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
9.1 Pasif Yangın Güvenliği Önlemleri
Bir yangınla mücadelenin en kolay yolu, öncelikle yangının çıkmamasıdır. Yapı
kullanma şekline bağlı olarak, yapının mimari tasarımı, bina strüktürünün tayin edilmesi, yapı
malzeme ve elemanlarının seçimi, pasif yangın güvenliği önlemlerininesasını oluşturur. Yapıya
giren bileşen ve malzemelerin yangına direnç göstermeleri, üstelik yangının büyüyüp
gelişmesini önleyici nitelikte olmaları gerekir. Proje yapılırken, genel konuların yanında,
yangın çıkmasını önleyici tedbirler ile yangın söndürme kolaylığı faktörleri de göz önüne
alınmalıdır. Pasif yangın önleme metotları aynı zamanda yangın söndürme metotlarını da
takviye edecek şekilde olmalıdır. İnsanların toplu ve yoğun olarak kullandığı yüksek yapılarda
ve alışveriş merkezlerinde en büyük risk yangın olayıdır. Bilindiği üzere yüksek yapılarda
dışarıdan kurtarma müdahalesi ancak itfaiyenin sahip olduğu yangın merdiveni çalışma
yüksekliği ile sınırlıdır. Bu yükseklik Bursa için en fazla 32 m. yüksekliğe kadardır. Bu nedenle
itfaiye merdiveninin yüksekliğin üzerinde, insanlar yapı içinde kaderleri ile baş başa
kalmaktadır. Buna göre yüksek yapıların işletmeye açılması yani iskana alınabilmesi, mahalli
yangın kodlarının tam olarak yapıda uygulanabilmesine bağlıdır. Durum böyle olunca, gerek
mimari düzenlemede, gerek yapı bünyesinde, gerekse elektro-mekanik düzenlemelerde bazı
kısıtlamalar ortaya çıkmaktadır. Mimaride yangın tedbirlerinin uygulanabileceği, örneğin kaçış
merdivenleri ve bunların basınçlandırılmaları ile ilgili düzenlemelerin ve katların bölmelere
ayrılmaları olayının işlenmesi gerekir. Statikte, yapı strüktürü ister çelik, ister betonarme olsun
bunların yangından korunma veya muayyen bir zaman yangına dayanıklılığının temini
problemlerinin çözümleri vardır. Dekorasyonda yangın ısısı az olan malzemelerin
kullanılmasının gerekliliği vardır. Hatta mekanik tesisat sistemlerinin, yangının katlara
sirayetini önleyici mahiyette geliştirilmesi, yapılan çalışmalar arasındadır. Bir yapının yangına
dayanıklı olup olmadığını belirleyen, daha ziyade onun yapısalbileşenleridir. Bununla beraber,
bunların dışında kaplama ve bitirme malzemeleri ile eşya ve mobilyaların meydana getirdikleri
bina içi ısıl yük seviyesi, yangının başlama ve gelişmesini o düzeye getirebilir ki, dayanıklı
olarak kabul edilen yapı malzeme ve bileşenlerinin bu nitelikleri büyük ölçüde ortadan
kalkar.Yapının bağıl yangın riski sıralaması, özellikle ısıl yük terimi ile belirlenen, yangın
sırasında birim döşeme alanına düşen serbest kalori miktarı ile değerlendirilir. Farklı konularda
hacimlerin kullanışlarının farklı ısıl yüke sahip hacimler ortaya çıkaracağı kabul edilirse,
yangın risklerinin önem ve dereceleri de hiç kuşkusuz farklı değerler olacaktır. Bu farklı yangın
riski sıralamasında yapının yeri ne olursa olsun, kullanılan yapı bileşenlerinin yangına
dayanıklılığı 90 dakikadan az olmamalıdır. Örneğin yapı strüktürü betonarme olarak
düzenlediği taktirde, demir armatürü çevreleyen betonun et kalınlığı en az kolonlarda 40 mm.,
döşemelerde 35 mm. olmak zorundadır. Bu rakamlara sıva dahildir. Binalarda ölüm ve
yaralanma ile maddi zararın büyük çoğunluğu dumandan kaynaklandığından, malzeme
seçimine önem verilmelidir. Binaların katlarındaki koridor, dinlenme yeri vb.ortak alanlar ile
merdivenleri, yandığında yoğun duman aktaracak ve yangını bir bölümden diğer bölüme
taşıyacak şekilde tamamen halı kaplanmamalı; gerekirse şerit yolluk kullanılmalıdır. Yangın
merdivenlerinde, giriş kapılarının yakın çevresinde yangın yükü küçük şekilde
düzenlenmelidir. Binaların bar, lokanta, diskotek konferans ve balo salonları gibi, ortak
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kullanım alanlarına dekorasyon yapılmak istenirse, dekorasyonda yoğun duman ve zehirli gaz
çıkartan plastik, ahşap, deri ve kumaş kaplama malzemeler yerine, alçı vb. duman çıkarmayan
malzemeler kullanılmalıdır. Yapı pasif güvenliği açısından günümüzde ortaya çıkan bir sorun
da özellikle sentetik yapı malzemelerinin kullanımdaki artışıdır.

9.1.1 Bölmeler:
Bölmeler yüksek bina projelerinin önemli bir parçasıdır. Geçtiğimiz 10 yıl içinde
kullanılmaya başlanan malzemeler bir yangın durumunda daha fazla etkilenen cinstendir.
Meydana çıkan ısı hem yangının yayılmasına hem de söndürme için ihtiyaç duyulan gayretlere
doğrudan etki yapar. Dolayısıyla yangını yayılmasına mani olmak için her türlü gayret
gösterilmelidir. Yangına dayanıklı duvarlar, kapılar, tavan kaplamaları ve havalandırma
damperleri, yangının yayılmasına mani olur ve yanan alanı küçülterek, yangının kolay
söndürülmesini sağlar. Yanabilen ne kadar az malzeme mevcut ise, daha az ısı ortaya çıkar ve
söndürülmesi kolay olur.

9.1.2 Kaçış Yollarının Düzenlenmesi:
Binalarda konferans ve balo salonları ve eğlence yerleri olarak kullanılan salonlar,
binanın koridorlarına, ikiden az olmamak üzere insan kapasitesi ile orantılı sayıda, kaçış yönüne
açılan çıkış kapıları ile bağlantılı olmalıdır. Kaçış yollarının başka daire ve diğer mekanların
içinden geçerek korunmuş alana ulaşmasına izin verilmelidir. Kaçış yollarının ve
merdivenlerinin korunmuş mekanlara ve veya sokağa açılan kapılarının genişliği 120 cm'den
az olmamalı; bu kapılar içeriden dışarıya doğru kilitsiz olarak açılmalı ve otomatik olarak kendi
kendine kapanacak ve yangın dayanımı en az 120 dakika olacak şekilde yapılmalıdır. Bütün
çıkış yolları açıkça işaretlenmelidir. İşaretlemeler elektrikli olmalı ve şehir cereyanı
kesildiğinde sistemi en az 25 dakika besleyecek güçteki aküye bağlı olmalıdır. Keza yangın
merdiveninin ışıklandırılması da akü ile yapılmak zorundadır. Yangın merdiveninin elektrik
tesisatı ayrı bir hatla kesintisiz güç kaynağına veya otomatik devreye giren jeneratöre bağlı
olmalıdır. Yüksek binaların sekizinci katından başlamak üzere, her üç katta bir yangın çıkması
halinde, itfaiye yangın mahalline gelene kadar geçecek sürede insanların yangından
korunabileceği, en az 90 dakika yangına dayanıklı yapı elemanlarıyla korunmuş kaçış yolu ile
bağlantılı mekanlar ( yangın sığınakları ) yapılmalıdır.

9.1.3 Basınçlı Merdiven Boşlukları:
Yüksek binalarda, yangın ve duman yayılmasını önlemek için geliştirilen proje
sistemlerinden biri de basınçlı merdiven boşluklarıdır. Merdiven boşluğunda atmosfer
basıncından daha yüksek bir hava basıncı olması, yangından bina sakinlerinin kaçış yollarına
duman dolmasına mani olur. Pozitif basıncı sağlamak için merdiven boşluğuna açılan kapıları
kapalı tutmak gerektiği ve bunun için gerekli önlemlerin alınmasını unutmamak gerekir.
Topluma açık binalarda acil durum enerji takviye sistemi mutlaka bulunmalıdır.Binalarda can
güvenliği konusunda ilk alınması gereken önlem, uygun yangın merdivenleridir. Gerek yangın
anında kişilerin emniyetli bir kaçışının sağlanması ve gerekse olay yerine gelen itfaiyecilerin
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yangına müdahalesi için zorunludur. Ülkemizde birçok binada, yangın merdiveni olarak
yapıldığı söylenen birçok merdiveni, yangın merdiveni olarak kabul etmek mümkün değildir.
Yangın merdiveninin içinde, duvarında, tavanında ve tabanında hiçbir yanıcı madde
kullanılmamalı; yangına en az 120 dakika dayanıklı olmalıdır. Yangın merdivenlerinin kapıları
duman sızdırmaz ve yanmaz olmalıdır. Yangın merdivenlerinin her iki kenarında küpeşte veya
korkuluk olmalı; kapılarda eşik bulunmamalıdır. Yüksek binalarda yangın merdivenleri bina
içinde tertiplenmelidir. Bina dışındaki yangın merdivenleri yüksek binalar için uygun değildir.
Kat sayısı yediyi veya yüksekliği 20 metreyi geçen binalarda yangın merdiveni bina içinde
yapılmalı ve korunmuş olmalıdır. Birden fazla bodrum bulunması durumunda, bunların her biri
için diğerlerinden bağımsız ve ilişkisiz ayrı yangın merdivenleri düzenlenmelidir. Yangın
merdivenlerinin korunmuş mekanlara ya da sokağa açılan kapılarının genişliği 120 cm'den az
olamaz. Bu kapılar içeriden dışarıya doğru kilitsiz olarak açılmalı ve otomatik olarak kendi
kendine kapanmalıdır. Çok sayıda kişinin bulunduğu yerlerde yangın merdiveni genişliği kişi
başına inişte 1.25 cm ve çıkışta 2 cm alınmalıdır. Örneğin, 200 kişinin bulunduğu bir işyerinde
yangın merdiveni genişliği 2.5 m alınmalıdır. Yangın merdiveni 180 cm'den büyük olduğu
zaman, iki merdiven yapılmalıdır. Binalardaki kaçış kapıları panik bar sistemiyle donatılmış
olmalıdır.

9.1.4 Asansörler:
Binalarda asansörlerin yangının yayılmasında ve dumandan boğulmalarda önemli rolü
olduğu görülmüştür. Gelişmiş ülkelerde asansör kovanlarının pozitif basınç altında tutulma
zorunluluğu da getirilmiştir. Kat sayısı 20'den fazla olan binalarda özel olarak dizayn edilmiş
ve korunmuş olan sadece acil durumlarda itfaiyenin yararlanacağı asansör yapılmalıdır. İnsan
ve yük asansörleri kaçış yolları üzerinde kurulmamalı; her asansör kabini için bağımsız makina
odası bulunmalıdır. Asansörler yangın halinde otomatik olarak en alt kata inmeli; lambalarını
yakarak kapılarını açacak düzene sahip olmalıdır. Yangın esnasında mümkün mertebe
asansörler kullanılmamalıdır.

9.1.5. Elektrik Tesisatında Alınacak Önlemler:
Binanın elektrifikasyonuyla ilgili bölümlerin ( trafo, kontrol merkezi gibi ) duvar,
döşeme ve tavanları en az 120 dakika yangına dayanan yapı elemanları ile korunmalıdır.
Binaların yangın merdivenlerinin ve yangın su devrelerinin elektrik tesisatı, binanın elektrik
tesisatından ayrı, özel olarak yangına karşı korunmaya alınmış olacak ve bu binalarda elektrik
akımı kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girecek şekilde jeneratör bulundurulmalıdır.

9.1.6. Klima ve havalandırma sistemleri:
Yüksek yapıların ve alışveriş merkezlerinin dizaynında, yangın ve duman kontrolü için
ilk düşünülecek olay, yapının ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleridir. Bu
sistemler, yangın durumunda yangının ve dumanın yayılmasını önleyecek yada azaltacak
şekilde tasarlanmalıdır. İklimlendirme ve havalandırma kanallarının duvar, döşeme ve tavanları
delip geçtiği yerlerde, saç kanal en az 2.5 mm'lik çelik saçtan yapılarak, ara boşluklar beton ile
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doldurulmalı ve havalandırma kanallarından katlara yangının geçişini önleyecek otomatik
yangın damperleri ile donatılmalıdır. Merkezi klima sistemleri, tek ekipman ile hizmet veren
orta veya yüksek hızlı yaklaşık 10-20 kadar kanal sistemini ihtiva eden düzenlerdir. Bu sistemde
ana kanallar bütün hatları geçtiğinden duman taşıma özelliği vardır. Bu nedenle kat girişlerinde
duman ve yangını tecrit edici kapatma damperleri konulur. Duman kontrolü teorisine göre, bu
gibi hallerde yangın olan katta, verici devredeki yangın damperi kapalı fakat dönüş
devresindeki yangın damperi açık kalmalıdır. Son zamanlarda modern yüksek binalarda her kat
için bağımsız klima cihazları kullanılmaya başlanmıştır. Bağımsız kat üniteleri sistemi, genelde
her kat için katın büyüklüğüne göre bir veya iki cihaz olabilir. Bu cihazlar sabit hacimli
sistemde çalışan cihazlar olabileceği gibi, değişken hava debili sistem, fan tahrikli terminal
ünitesi veya kombine edilmiş sistemler olabilir. Bu düzende dış hava şartlandırılmış veya
şartlandırılmamış olarak her kattaki cihaza gönderilebilir. Egzozu tahliye için tuvalet şaftları da
kullanılabilir. Bir katta yangın halinde, bağımsız ünite durdurulur; üniteler dış hava temin eden
cihazın veriş bölümü yangın damperi kapanır ve dönüş bölümü damperi açılır. Eğer süratli
duman tahliyesi istenirse, ayrı bir duman tahliye düzeni kurmak gerekir. Bu sistemde duman ve
yangının kattan kata geçiş tehlike riskini arttıran, yapıyı yukarıya doğru kat eden fazla şaftlar
yoktur. İkinci olarak düşünülecek olay, yapının kendi dizaynıdır. Daha projelendirme
safhasında, yangın ve diğer kavramları projeye yerleştirmek gerekir. Örneğin ofis binasının
yüksekliği, kat alanları, yapı zarfı, asansör kümeleri konumu, ana giriş lobisi ve relaktif olarak
dış zarfın hava sızdırmazlığı, bilgisayar odaları vb. atrium olup olmaması, var ise ofis
hacimlerinin buraya açık veya kapalı olması vb. Ele alınması gereken diğer bir faktör yapının
taşıyıcı sistemidir. Yapı taşıyıcı sistemi betonarme mi; yangından korunmuş çelik bünyeli mi;
yoksa ikisinin karışımı mı olmalı buna karar verilmelidir.
Yüksek yapılarda kesinlikle taşıyıcı bünyede prekast beton kullanılmamalıdır. Dış
duvar, pencere ve döşeme ek yerlerinde katiyetle sızıntı aralıkları bulunmamalıdır ve eklemeler
için metotlar ortaya konmalıdır. Yapı zarfı diğer bir önemli düşüncedir. Örneğin tüm
pencerelerin trizleri, aralıkları, granit kaplama dolayısıyla pencere limitleri vb. tümüyle
şüphesiz sızıntı üzerine tesir edecektir. Asansör sistemleri hayati öneme haiz bir düşünce ve
tasarım konusudur. Yolcuları boşalttıktan sonra kapıların kapanış şekli, baca tesirini azaltmak
için ve sızıntıları azaltmak için etüt edilmelidir. Zira düşey taşıma işlemi önemli bir konudur.
Asansör idare sistemi, yangın emniyeti sistemi ile çok dikkatli bir şekilde koordine edilmelidir
ve bu koordinasyon, yangın alarmı verildiğinde, o şekilde entegre edilmeli ki, tüm asansörler
zeminde, çıkış katında toplanmalıdır.

9.2 Aktif Yangın Güvenliği Önlemleri
Yapılarda yangın yönünden alınacak aktif güvenlik önlemleri, genellikle yangını
başlangıç anında algılayıp büyüyüp yayılmasına müsaade etmeden sınırlandırıp, kurtarma ve
müdahale etme faaliyetlerini kolaylaştırmaya, sakinleri güvenle yangının oluştuğu yapı ve
bölümlerden tahliye etmeye ve yangını bünyesel olarak söndürmeyi amaçlayan güvenlik
önlemlerinin tümünü içerir. Bu önlemler iki bölümde toplanabilir:
(a)Yangın algılama ve uyarı sistemleri,
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(b) Yangın engelleme ve söndürme elemanlarıdır.
Yangın yönetmeliklerinde aktif yangın güvenliği ile ilgili olarak çeşitli önlem ve
kurallar söz konusu edilmektedir. Genel kurallar dışında, yapı kullanma şekli, mekansal
düzenleme farklılıkları, kişi ( veya taşıt ) sayısı, yapı büyüklük ve yüksekliği, yangın duyarlılığı
v.b. parametrelere bağlı olarak değerlendirilirler. Örneğin NFPA’a göre tehlike riskleri ve bu
tehlike riskleri kapsamına giren alanlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
- Hafif tehlike riskleri:Camiler, kütüphaneler, hastaneler, müzeler, dispanserler,
bilgisayar odaları, tiyatrolar, küçük lokantalar, müstakil evler.
- Orta tehlike riskleri ( grup 1 ):Parklar, gösteri yerleri, cam üretim yerleri, lokantalar,
fırınlar, içki imalathaneleri, konserve fabrikaları, elektronik fabrikaları, çamaşırhaneler.
- Orta tehlike riskleri ( grup 2 ): İlaç fabrikaları, kuru temizlemeciler, ahırlar, deri
imalathaneleri, kağıt fabrikaları, postaneler, metal işleme atölyeleri, tekstil fabrikaları, tütün
fabrikaları, ağaç işleme atölyeleri, öğütme fabrikaları.
- Ekstra tehlike riskleri ( grup 1 ): Havaalanları, tekstil işleme fabrikaları, plastik
fabrikaları, lastik fabrikaları, dökümhaneler, tutuşabilir akışkanların geçtiği alanlar.
- Ekstra tehlike riskleri ( grup 2 ): Asfalt işlerinin yapıldığı alanlar, parlama özelliğine
sahip akışkanların geçtiği alanlar, boyahaneler ve otomobil tamirhaneleridir. Yangın tedbirleri
bunlara göre alınmaktadır. Bilindiği üzere, insan güvenliği ile ilgili bir yangında ortaya
çıkabilecek sorunlar yangın mahallinin kısa süre içinde bulunması, alarm ve yapıyı boşaltma
zamanı ile çok yakından ilişkili olup, üzerinde önemle (bilhassa yüksek yapılarda) durulması
gerekir. Alarm zamanı veya alarm mühleti, yangının doğuşu ile fark edilip alarm verildiği an
arasında geçen zaman parçasıdır. Bu zaman dilimi can güvenliği ve yangınla mücadele
açısından çok önemlidir. Dolayısıyla bunu en kısa sürede gerçekleştirecek ve mümkün
olduğunca insan müdahalesi gerektirmeyen sistemler ile sağlamak bir zorunluluktur. Bu
nedenle yapı otomatik yangın algılayıcı ve uyarıcı sistemler ile teçhiz edilmelidir. Bu suretle
alarm mühletinde ve yangına müdahale zamanında gecikme olasılığı büyük ölçüde azalacaktır.

9.2.1 Erken Uyarı:
Isı ve dumanı algılayabilen detektörlü erken uyarı sistemleri, yangını nispeten ufak ve
kolay söndürülebilir durumda iken haber verir. Küçük yangınlar daha az hasar verdikleri ve bu
durumun binanın ileri derece hasar görerek çökmesini engellediği için insanların zarar
görmesini engeller. Yeni sistemlerde, binanın 1. veya 2. bodrumunda veya ilk kattaki lobi
alanında, güvenlik odasının yakınında bir yangın kontrol odası bulunmaktadır. Modern alarm
panoları, detektör tipine, odanın içinde bulunduğu konumu ve diğer değişen koşulları bildirecek
şekildedir. Bir alarm durumunda gerekli tedbirlerin alınması için tüm bu bilgiler bina yangın
amirine bildirilmelidir. Yangın algılama sistemlerinin geçirmiş olduğu evrimi incelemeden
önce her sistem için geçerli olan temel yapıya göz atmakta yarar vardır. Bir yangın algılama
sistemini oluşturan öğeler üçe ayrılır. Giriş cihazları, değerlendirme ünitesi ve çıkış cihazları.
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Giriş cihazları, duman ve sıcaklık detektörleri, düğme gibi fiziksel uyarıları algılayan
cihazlardır. Bu cihazlardan gelen uyarılar, merkezi bir değerlendirme ünitesinde ( panelde )
toplanır. Panelde tanımlı olan parametre ve programlara bağlı olarak değerlendirilen uyarılar
neticesinde çıkış cihazları vasıtasıyla gerekli önlemler alınır. Çıkış cihazları arasında sesli ve
ışıklı cihazların yanı sıra havalandırmaya kumanda eden çıkışlar veya itfaiyeye telefonla haber
ileten cihazlar da olabilir. Bu kısımda panellerin özellikleri açıklanacaktır.

9.2.2 Yapı Dışı Yangından Korunma Tesisatı:
Merkezi su besleme sistemleri yalnız içme ve kullanma suyu sağlamaya değil aynı
zamanda yangından korunmaya da hizmet ederler. Nüfusu 20000 kişiden yukarı olan yerleşim
bölgelerinde yangından korunma tedbirleri kapsamında su şebekesindeki anaboruların, su
depolarının ve mekanik tesisatın tasarımında değişiklik yapılmaz. Çünkü yangın söndürmede
kullanılacak su debisi en çok içme ve kullanma suyu debisinin altında kalır. Bu nedenle
şebekeye yalnızca yangın hidrantları eklenir ve bu hidrantların üzerinde bulunduğu boru
devreleri için uygun çaplar seçilir ( DIN 3221, TS 2821 ). Dış tesisatın en önemli elemanlarıdır,
yeraltı ve yerüstü hidrantları olarak iki gruba ayrılır. Yeraltı hidrantları bağlantı çapı 80 mm.,
ventil çapı 70 mm., değerindedir. Montajları daha kolay olup trafiğe engel olmazlar. Ancak
gece ve kar yağdığında yerlerini bulmak zordur ve kapasiteleri daha düşüktür. Hidrant aralıkları
80-100 m., daha geniş bir yerleşimde ise 120 m. değerindedir. Yerleşim için bir başka değerde
100x100 m. bir alan için 1800 lt/dak. su alabilme olanağı sağlanmasıdır.

9.2.3 Yangın Söndürme Sistemleri
Yangın olaylarında yangın tipi yanında yangının muhtemel gelişme eğilimi ve yangın
yükü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Buna göre küçük, orta ve büyük yangınlardan
bahsetmek mümkündür. Küçük yangınlar az miktarda yanabilir madde içeren odalar, bürolar,
holler ve dershaneler gibi adi yangınlarla az miktarda sıvı içeren yada iyi korunmuş yakıt
depolarının bulunduğu yangınları içerir. Yanabilir maddeler fazla olmakla birlikte yangının
yayılma eğilimi az olacak şekilde dağılım gösteren alanlarda bu sınıfa dahil edilebilirler. Orta
şiddetli yangınlar olarak küçük yangınlardan daha büyük oranda yanabilir madde içeren odalar,
işyerleri, garajlar, galeriler, tamir atölyeleri vb. yerlerdeki yangınları içerir. Bunlardan daha
fazla yüklü yangınlar ise büyük yangınlar sınıfına girerler. Bu sınıf yangınlar ayrıca kendi
içinde sınıflandırmaları yapılmaktadır. Günümüzde yangın riski taşıyan mekanlarda yangının
yayılmadan söndürülmesi amacıyla çeşitli yangın söndürme sistemleri geliştirilmiştir. Bu
sistemler aşağıda sıralanmıştır.

9.2.4 Sabit Boru-Hortum Sistemleri
A sınıfı yangınları su kullanarak önlemek amacıyla bina içinde yerleştirilen sabit boru
tesisatı, yangın dolapları ve hortumları sabit boru-hortum sistemlerini oluştururlar. Binada diğer
yangın söndürme sistemleri kurulmuş olsa bile, sabit boru-hortum sistemleri gerekli
tamamlayıcı olabilir. Özellikle yüksek binaların üst katlarında hem etkili hemde en kısa zaman
içinde sıvı akımı elde etmenin en güvenilir yollarından biridir. Sabit boru-hortum sistemlerinin
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belli başlı uygulama yerleri olarak okullar, resmi binalar, oteller, sanat ve kültür merkezleri,
spor salonları, iş hanları, satış mağazaları, 30 metre veya 10 kattan yüksek binalar, sanayii
tesisleri sayılabilir. Sabit boru-hortum sistemleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:
a)
Islak sabit boru-hortum sistemleri: Bu sistemde su kaynağı ile sistem arasındaki
vana daimi açık olup sistemde her an basınçlı su bulunmaktadır.
b)
Otomatik beslenen sabit boru-hortum sistemleri: Bu sistemde hortum vanası
açıldığında, devre otomatik olarak su ile beslenir.
c)
El ile çalışan sabit boru sistemleri: Bu sistemde her yangın dolabında bulunan el
ile kumandalı cihazın çalıştırılması ile suyun devreyi beslemesi sağlanır.
d)
Kuru sabit boru-hortum sistemleri: Bu sistemde devrede su yoktur. Bu sistem
özellikle ısıtması olmayan düşük sıcaklıklara maruz kalabilecek mahallerde tercih edilir. Sistem
özellikle yüksek binaların üst katlarında, itfaiye araçlarının giremeyeceği dar sokak veya geniş
alanlı binalarda tercih edilir. Suyun sisteme verilmesi üç değişik şekilde olmaktadır:
i.

İtfaiye teşkilatı ile yapılan bağlantıda su sağlanır.

ii.

Su elle kontrol edilen bir vananın açılması ile sisteme verilir.

iii.

Hortum vanası açıldığında sistem otomatik olarak su ile beslenir.

9.2.5 Otomatik Sprinkler ( Fıskiye ) Sistemleri
Sprinkler sistemleri yangın esnasında otomatik olarak harekete geçerler. Söndürücü
akışkan olarak su kullanılır. Sprinkler sistemleri bina içinde bir dizi sabit boru ve bu borulara
bağlı boşalma fıskiyeleri ( sprinkler'ler ) den oluşur. Yangın sırasında açığa çıkan ısının
etkisiyle katı bağlantı elemanının erimesi yada cam bir ampul içinde bulunan sıvının sıcaklık
etkisiyle genişleyerek ampulü kırması sonucu suyun önü açılır ve yangın mahalline akar. Her
10-20 m2 ye bir fıskiye tavsiye edilir. Bakımı iyi yapılan sprinkler sistemleri oldukça
güvenilirdirler, can ve mal güvenliğini korumasında oldukça etkilidirler. Amerikan NFPA
kuruluşunun kayıtlarına göre incelenen 80 binin üzerinde yangın olayında sprinkler sistemleri
%96.2 lik tatminkar bir yüzdeyle yangınları söndürdüğü görülmüştür. Ayrıca, incelenen her on
olayda altısında sprikler sistemlerinin herhangi bir insan müdahalesi olmadan yangınları
kontrol altına aldığı tespit edilmiştir. Yine NFPA kayıtlarına göre, tamamen düzgün çalışan
sprinkler sistemi ile donatılmış binalardaki yangın olaylarında, patlama ve parlama sonucu
olanlar hariç olmak üzere, çok sayıda ( üç veya daha fazla ) can kaybı olmamıştır. Sprinkler
sistemlerinin belli başlı kullanım alanları suyun fazla zarar vermeyeceği otel odaları, mağazalar,
ağaç, lastik, tekstil endüstrisi gibi yerlerdir.

9.2.5.1. Islak Borulu Sprinkler Sistemleri:
Islak borulu sprinkler sistemlerinde, otomatik sprinklerler bir su kaynağına bağlı
bulunan ve içinde su bulunan boru sistemlerine tespit edilmiştir. Bu sistemlerde yangın
129

sebebiyle oluşan ısının etkisiyle sprinklerler açılır ve hemen suyun yanan maddelerin üzerine
boşalmaya başlamasını sağlarlar. Sisteme bağlı herhangi bir sprinkleri yangından oluşan ısının
etkisi harekete geçirerek suyun akışını sağlar. Serbest kalan su jeti sprinklerdeki yansıtıcıya
çarparak dağılır ve yangın mahalline düzgün bir yağmurlama şeklinde boşalması sağlanır.
Kullanım alanındaki şartlara bağlı olarak, sprinklerler 40°C ile 350°C arasında belirlenen bir
sıcaklık değerinde aktif hale geçmek için dizayn edilirler. Sprinklerlerin çoğu yaklaşık olarak
dakikada 70 ile 100 litre arasında suyun yangın mahalline boşalmasını sağlarlar. Bununla
birlikte bazı özel uygulamalar için kullanılan sprinklerde boşalan su miktarı dakikada 400
litre'ye çıkabilmektedir. Islak borulu sprinkler sistemlerinde boru şebekesi su ile dolu
bulunduğu için ortam sıcaklığı 4°C den fazla olan mahallerde kullanılmalıdır. Eğer mahallin
çok küçük bir kısmı düşük sıcaklıklara maruz ise bu kısımlarda esas boru şebekesine ek bir
kapalı devre oluşturarak bu kısımdaki boruların içini antifrizli solüsyon ile doldurulması
mümkündür. Kuru Borulu Sprinkler Sistemleri: Kuru borulu sistemlerde boru şebekesi su
yerine su kaynağı ve boru şebekesi arasındaki valfi kapalı tutacak düzeyde basınçlı hava yada
nitrojen gazı ile doldurulur. Hava basıncı şebeke girişine yerleştirilen bir araç ile otomatik
olarak kontrol edilir. Yangından açığa çıkan ısı herhangi bir sprinkleri aktif duruma
getirdiğinde, boru şebekesindeki basınç hızla düşecektir. Bu basınç azalması kuru boru şebekesi
girişindeki valfi açılmasına neden olacak böylece borular su ile dolacak ve açık bulunan
spriklerden su yangın mahalline boşalacaktır. Kuru borulu sprinkler sistemleri ıslak borulu
sistemlerinin kullanılamadığı düşük sıcaklıktaki mahallerde kulanılabilir. Ancak kuru boru
sisteminin girişindeki valf kısmı ısıtılan mahallere konulmalıdır.

9.2.5.2. Deluge (Selleme) Sprinkler Sistemleri:
Deluge sprinkler sistemlerinin yapısı ıslak ve kuru borulu sistemlere benzer fakat bu
sistemlerden başlıca iki yönden farklıdır:
a) Standart sprinklerler kullanılır, fakat hepsi açıktır. Sprinkleri harekete geçiren
elemanı içermezler, bu nedenle boru şebekesi girişindeki kontrol valfi açıldığında su bütün
sprinklerden yangın mahalline boşalır ve mahal su ile boğulur.
b) Kontrol valfi normal olarak kapalı tutulur. Valf ayrı bir yangın algılama sistemi
vasıtasıyla harekete geçerek açılır. Deluge sistemler hızlı bir şekilde genişleyen yangınların
kontrol altına alınmasında kısa sürede bol miktarda suyun gereksinim duyulduğu mahallerde
kullanılırlar. Ön Hareketli Sprinkler Sistemleri: Bu sistemler deluge sistemlere benzerler, fakat
bu sistemdeki sprinklerler eriyebilen birleşme elemanı yada cam ampuller vasıtasıyla
kapalıdırlar. Deluge sistemlerdeki kontrol valfi burada ön hareket valfi vazifesi görür. Yangın
algılama sisteminin harekete geçmesiyle ön hareket valfi açılır ve boru şebekesi su ile dolar,
sistem ıslak borulu sprinkler sistemi haline dönüşür.

9.2.6 Su Sprey Sistemleri
Su sprey sistemleri deluge sprinkler sistemlerine benzerler, sadece kullanılan fıskiye tipi
farklıdır. Su sprey sistemlerindeki fıskiyeler suyu istenilen şekilde istenilen yere büyük bir
hassalıkla göndermek üzere dizayn edilirler. Kontrol vanasının açılmasıyla açık halde bulunan
130

bütün sprey fıskiyelerinden su akmaya başlar. Fıskiyedeki koni şeklinde katı eleman suyun
istenilen akış şekli, hızı, parçacık büyüklüğü ve yoğunlukta tam olarak belirlenen alana
akmasını sağlar. Su sprey sistemleri esas olarak soğutma amacıyla çok miktarda suyun gerekli
olduğu ( örneğin parlayıcı sıvı ve gazların işlem gördüğü tesisler, bu sıvı ve gazların
depolanmasında ve taşınmasında kullanılan tankların ve yapı elemanlarının bulunduğu
mahallerde ) özel tehlike mahallerinde kullanılırlar. Tehlikenin karakteristiğine bağlı olarak
yangını kontrol altında tutmak yada söndürmek amacıyla dizayn edilirler. Su sprey sistemleri
elle yada otomatik olarak aktif hale getirilirler. Otomatik harekete geçirmede kontrol sistemi,
sabit sıcaklık ısı detektörleri yada kombine olarak sabit sıcaklık ve sıcaklık yükselme oranı ile
çalışan detektörler ile bağlantılı olarak çalışır.

9.2.7 Köpük-Su Sprinkler Sistemleri
Köpük-su sprinkler sistemleride deluge sprinkler sistemlerinin benzeridir, fakat bu
sistemlerde söndürücü akışkan olarak su yerine fıskiyelerden köpük akıtırlar. Köpük
konsantresinin suyla istenilen oranda karışmasını sağlamak için oranlayıcı bir araç kullanılarak
belli orandaki köpük konsantresi suya enjekte edilir. Sistem aktif hale elle yada yangın
algılayıcı araçlar kullanılarak kontrol vanasının açılmasıyla geçirilir. Bu sistemlerin uygulama
alanları genel olarak parlayıcı ve yanıcı sıvıların (petrol depoları, uçak hangarları gibi) tehlike
oluşturduğu mahallerdir. Aqueous film-forming foam ( AFFF ) ve film-forming fluoroprotein
agents ( FFFP ) solüsyonları köpüklü sprinkler sistemlerinde kullanılmaktadır. AFFF ve FFFP
solüsyonları köpük balonları oluşturmak için hava ile karıştırılması gerekmediğinden genellikle
standart fıskiyeler kullanılır. Köpük-su sprinkler sistemleri belli bir zaman dilimi süresince
köpük akıtırlar. Köpük konsantresi tükendiği zaman sistemdeki fıskiyelerden sadece su boşalır.
Köpük konsantresinin kalitesi ve ne kadar süre akacağı tehlike durumu göz önüne alınarak
belirlenir.
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9.2.8 Köpük Sistemleri
Köpük sistemleri iki tipe ayrılırlar, bunlar:
A.
Düşük genişleme oranına sahip köpüklerin kullanıldığı sistemler. Bu tiplerde
köpüğün genişleme oranı bire yirmiden azdır ve köpük yüksek oranda su içerir.
B.
Orta ve yüksek genişleme oranına sahip sistemler. Genişleme oranı bire yirmi
ile bire bin arasında değişir. Bu sistemlerde kullanılan köpüklerde su oranı azdır ve köpük bağıl
olarak hafiftir. Köpük konsantresi ile belli oranda suyun karışması ile köpük solüsyonu oluşur
ve bu solüsyonun hava ile irtibata geçmesiyle köpük balonları oluşarak yangın mahalline
sevkedilirler.
Düşük genişleme oranına sahip köpüklerin kullanıldığı söndürme sistemleri genellikle
parlayabilen ve yanabilen sıvıların bulunduğu ve depolandığı mahallerde uygulama alanına
sahiptirler. Bu sistemler oluşan köpüğü sıvının yüzeyine boşaltarak soğutma etkisi ve yüzeyin
köpük örtüsü ile kaplanarak yangını söndürme etkisine sahiptirler. Köpük örtüsü sıvının
buharlaşmasını bir süre önleyerek tehlikeyi engellerler. AFFF tipi köpükler benzer şekilde işlev
görürler, fakat bir farkları vardır: AFFF köpükleri ile oluşan solüsyonun sıvı üzerinde
yüzebilme özelliği vardır ve bu ise buhar oluşumunu engeller. Yüksek genişleme oranına sahip
köpüklerin kullanıldığı sistemler genellikle kullanıldıkları alanın köpük ile doldurularak
ortamdaki havanın yerini köpüğün alması ve böylece yangının devam etmesi için gerekli
oksijenin ortamdan atılması istenilen yerlerde kullanılırlar. Örneğin, bodrum katları ve
ambarlar gibi mahaller.

9.2.9 Sabit Kuru Kimyasal Söndürme Sistemleri
Muhtemel gaz ve sıvı yangınlarının olabileceği ve diğer söndürme sistemlerinin etkili
olamadığı durumlar için tasarımlanır. Söndürücü akışkan yangın riskine göre değişik kuru
kimyevi tozlardır. Sistem kuru kimyevi toz kaynağı ve buna bağlanmış sabit borulardan oluşur.
Sistem elle veya yangın algılayıcıları ile otomatik olarak aktif hale getirilebilir. Boru sistemine
bağlı lüleler vasıtasıyla söndürücü yanan yüzeye akıtılır. Kuru kimyasal tozlar yüksek basınçta
bulunan azot yada karbondioksit gazı yardımıyla akışkan hale getirilerek yangın mahalline
boşaltılır. Gaz ve kuru kimyasal tozlar aynı kap içinde basınç altında depolanabildiği gibi gaz
ve kuru tozların ayrı kaplarda depolandığı sistemlerde vardır.

9.2.10 Halojenli, NAF-S-III yada FM200 Gazlı Yangın Söndürme
Sistemleri
Bu sistemlerde söndürücü akışkan Halon 1211, Halon 1301, NAF-S-III yada FM200
gaz akışkanlarıdır. Binada sabit boru tesisatı ve söndürücü gaz akışkan deposundan
oluşmaktadır. Belli başlı uygulama yerleri, kontrol ve bilgisayar odaları, parlayıcı ve yanıcı sıvı
depoları, kablo kanalları ve odaları, elektrik ve motor odaları, boyama fırınları gibi yerlerdir.
Halojenli söndürücülerin bileşimdeki gazların ozon tabakasına yaptıkları olumsuz etki
nedeniyle üretimlerini ve kullanımlarına kısıtlamalar getirilmiştir. Halojenli söndürücülerin
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yangın mahalline boşaltılmasıyla oluşan yeniden yapılanma ürünleri zehirlidir. Bu nedenle bu
söndürücülerin kullanıldığı mahallerde can güvenliği göz önüne alınmalıdır. Günümüzde
halojenli söndürme sistemleri yerlerini söndürücü akışkan olarak NAF-S-III yada FM200 gazı
kullanan sistemlere bırakmaktadırlar.

9.2.11 Karbondioksit Yangın Söndürme Sistemleri
Bu sistemler basınç altında yüksek basınç tüplerinde yada alçak basınç tüplerinde
bulunan söndürücü akışkan karbon dioksit içerirler. CO2 kaynaklar sabit boru sistemlerine ve
lüle yada hortumlarına bağlıdır. Kapalı hacimlerde bu sistemler bulundukları hacmi tamamen
CO2 ile doldurmak üzere tasarlanırlar. CO2 elektriği iletmediği için çoğu zaman elektrikli
aletlerin korunmasında kullanılır. Gaz halinde bir yangın söndürücü olması nedeniyle elektrik
ve elektronik aletlerin korunması ve yanıcı sıvı yangınlarında CO2 söndürücülerin kullanılması
uygundur. Karbondioksit sistemleri elle yada otomatik olarak aktif hale getirilir. Sistemin aktif
duruma geçmesi sırasında mahalde bulunan kapı, pencere ve diğer dışa açılan yerler otomatik
olarak yada kendiliğinden kapanacak şekilde yapılmalıdır. Ortamdaki CO2 hacimsel olarak %5
değerinden fazla olduğunda insanlar için tehlikelidir. Bu nedenle kullanım anında insanların
bölgeyi terk etmeleri gerekir. Belli başlı kullanım alanları elektrikli ve elektronik alet ve
teçhizatın bulunduğu mekanlar, sprey boyama odaları, kömür siloları, motorlar, gemi
hangarları, parlayıcı sıvı depoları, kurutma odaları v.b. yerlerdir.

9.2.12 Taşınabilir Yangın Söndürücüler
Muhtemel her cins yangında ilk müdahale için kullanılırlar. Söndürücü akışkan olarak
CO2, Halon, köpük, su, kimyevi kuru toz kullanılabilir. Sistem taşınabilir 2, 6, 12 kg'lık kaplar
halindedir. Her cins yangında yanan maddenin cinsine göre uygun söndürücü tipi seçilmek
koşuluyla diğer yangın söndürücü sistemler ile birlikte kullanılabilirler.

9.2.13 Yangın Söndürücü Tipi Seçim Esasları
Yangın söndürücü sistemi seçilirken muhtemel yangınlar hakkında ne kadar iyi bir
tahmin yapılabilirse o derece iyi yangın söndürücü sistemi seçimi yapılabilir. Bu amaçla yangın
söndürücü seçiminde aşağıda verilen durum tespitlerinin iyi bir şekilde yapılması gerekir.

Muhtemel yangın halinde yanabilir şeylerin ne tür maddelerden oluştuğu, hangi
yangın sınıfı veya sınıflarında olabileceği belirlenmeli.

Muhtemel yangında yanabilir şeyleri büyüklüğü, mekan içindeki dağılımı, bu
maddelerin ısı yükleri, yayılma eğilimi ve şiddeti göz önüne alınarak potansiyel yangının
büyüklüğü tesbit edilmelidir.


seviyesi

Yangında söndürücüden beklenen etkinlik belirlenmeli.
Kullanılacak söndürücü için kullanım kolaylığının gerekli olup olmadığı veya
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belirlenmeli.


Söndürücünün kullanımda getireceği riskler var mı? kullanıcı özel personel
ihtiyacı ve özel kabiliyetler gerekli mi? belirlenmeli.

Çevre sıcaklıkları değişim aralığı, rüzgar durumu ve özel hava hareketlerinin
olup olmadığı varsa şekli tespit edilmeli.

Kullanım yerindeki diğer çevre şartlarına göre söndürücü sistemin uygun olup
olmadığı belirlenmeli.


Yanma sırasında yanan malzemeyle söndürücü maddenin kimyasal reaksiyona



girmeyeceği belirlenmeli.

girip


Söndürücü kullanımı sırasında özel önlemler gerekli mi? koruyucu ekipmana
ihtiyaç var mı? Başka ne gibi emniyet tedbirleri gerekir bilinmeli.

Söndürücü için periyodik bakım ve onarım gerekli mi? bunun getireceği mali
yükler ve yeniden doldurulabilirlik durumu bilinmelidir.

Yanan madde, çevre şartları, kullanıcı ve söndürücüler hakkında mevcut durum
belirlendikten sonra en iyi söndürücü sisteminin seçilmesi mümkün olabilir.
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Bölüm Soruları
1.

Yangın güvenlik önlemleri kaça ayrılır?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

2.

Aşağıdakilerden hangisi pasif yangın güvenlik önlemlerinden değildir?

a)

Bölmeler

b)

Kaçış Yollarının Düzenlenmesi:

c)

Basınçlı Merdiven Boşlukları

d)

Elektrik Tesisatında Alınacak Önlemler

e)

Su Sprey Sistemleri

3.

Aşağıdakilerden hangisi aktif yangın güvenlik önlemlerinden değildir?

a)

Sabit Boru-Hortum Sistemleri

b)

Klima ve havalandırma sistemleri

c)

Otomatik Sprinkler ( Fıskiye ) Sistemleri

d)

Köpük-Su Sprinkler Sistemleri

e)

Köpük Sistemleri

4.
Binanın elektrifikasyonuyla ilgili bölümlerin ( trafo, kontrol merkezi gibi )
duvar, döşeme ve tavanları en az kaç dakika yangına dayanan yapı elemanları ile
korunmalıdır?
a)

60

b)

90

c)

120

d)

150
135

e)

180

5.

Aşağıdakilerden hangisi hafif tehlike riskleri arasında değildir?

a)

Camiler

b)

Kütüphaneler

c)

Hastaneler

d)

Müzeler

e)

Parklar

6.

Aşağıdakilerden hangisi orta tehlike risklerinden (1. Grup) değildir?

a)

Parklar,

b)

Gösteri yerleri,

c)

Müzeler

d)

Lokantalar,

e)

Fırınlar,

7.

Aşağıdakilerden hangisi Ekstra tehlike risklerinden ( grup 1 ) değildir?

a)

Havaalanları,

b)

Tekstil işleme fabrikaları,

c)

Plastik fabrikaları,

d)

Fırınlar

e)

Dökümhaneler,
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8.

Sabit boru-hortum sistemleri kaç sınıfta toplanmıştır?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

9.

Aşağıdakilerden hangisi “Aqueous film-forming foam’ın” kısaltmasıdır?

a)

AFFF

b)

AFF

c)

A

d)

AB

e)

ARFF

10.

Köpük sistemleri kaça ayrılır?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)b, 4)c, 5)e, 6)c, 7)d, 8)b, 9)a, 10)a.
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10. LİMANLARDA ÇIKAN YANGINLARLA SAVAŞ
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10. LİMANLARDA ÇIKAN YANGINLAR VE SAVAŞ
ÖNER (1983)’e göre; sınırlarının büyük bir kısmı denizlerden oluşan Türkiye’nin
ticaret, kültür, turizm ve askeri olanaklarının gereği olarak dış ve iç taleplerinin karşılanmasında
irili ufaklı pek çok limanı veya doğal ve yapay barınakları ile iskelesi mevcuttur. Ulaştırma
Bakanlığı kaynaklarına göre toplam 150 adet olan bu liman, iskele veya barınaklardan 6 adet
liman TCDD Genel Müdürlüğünün, 14 adet liman Denizcilik Bankası T.A. ortaklığının işletme
sorumluluğundadır. 53 adedi kamu sektörüne, 20 adedi belediyelere ve 28 adedi de özel sektöre
ait toplam 130 adet bağımsız iskele mevcuttur. Limanlar kompleks bir bütündür. Ticari, turistik
ve askeri işlevlerin, yüzen sektöre ait ikmal ve onarım kolaylıklarının ticari sektöre ait ikmal ve
onarım kolaylıklarının, kara ulaştırmasına yönelik hizmetlerin, ticari sektöre ait depolama ve
gümrük hizmetlerinin yaşandığı denizle kara arasındaki irtibat noktasıdır.
Limanlar genel olarak karakterinin ihtiyacı sonucunda doğal bir barınma sağlayan kıyı
kesiminde üslenmiş, korunmuş bir deniz sahası içerisinde yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin
yapıldığı, iskele ve rıhtımlar, doklar, ulaşımı sağlayan kara ve demir yolları ile yükleme ve
boşaltmayı sağlayan iş makineleri, açık ve kapalı depolama alanları, terminal binaları ve ek
tesisleri, onarım ve ikmal tesislerinden oluşmuştur. Metropolitan nazım plan çalışmalarının
ürünü olmayan limanlar –son yirmi yıl içinde yapılanlar- dışındaki diğer limanlar kentin içinde,
yerleşim alanları ve sanayi tesisleri ile iç içe bulunmaktadır. Bu yakın komşuluk gerek liman
tesisleri, gerek gemiler, gerekse karadaki yerleşim ve sanayi alanları için değişik ve büyük
riskler oluşturmaktadır.

10.1. Türkiye’de Limanların Yangınla Savaş Olanakları ve Kaza
Deneyimleri
27 Haziran 1945 tarih ve 4770 sayılı yasa ile bu yasayı değiştiren 6382 sayılı yasa gereği
olarak memleketimizdeki liman ve deniz işletmelerinde tüm sorumluluk Ulaştırma Bakanlığına
verilmiştir. Ulaştırma işlerinde, sulardan, liman ve iskelelerde kamu düzenini mal ve can
güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak, liman işlerinde çalışmaları denetlemek, tesislerin
düzenli çalışmasını sağlamak, bu maksatla gerekli yönetmelik ve tüzükleri sağlamak ile yabancı
memleketlerde uygulanan faydalı mevzuatı memleketimize uyarlamak, deniz kazalarını teknik
ve yasal yönlerden soruşturmak ve kovuşturmak bu konuda istatistikler tutmak Ulaştırma
Bakanlığının görevidir. Limanların ve denizlerdeki emniyetin sağlanması görevi 7886 sayılı
yasa ile 16Ağustos 1951’de Denizcilik Bankası T.A.O.’na verilmiştir. Limanların inşası,
Bayındırlık Bakanlığı Liman İnşaatları Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Büyük
limanlarımızın İşletme sorumluluğu Denizcilik Bankası T.A Ortaklığı veya TCDD Yollarına
verilmektedir.
Genel olarak, limanlarımızda görevli olan Yangın Savunma Personeli , sayıları 10-15
arasında değişen ekipler halinde teşkil edilmiş, bunların bir kısmı büyük kent itfaiyelerinde kurs
görmüş personelden oluşmuştur. Donatım ve eğitimleri yetersiz durumdadır. 3 vardiya
üzerinden veya personeli az olan limanlarda ise 2 vardiya üzerinden nöbet tutularak, limandaki
yangın emniyeti sağlanmaktadır. Liman yangın savunması, yangın öncesinde projenin tüm
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ihtiyaçlara cevap vermesi dikkate alınması halinde “pasif” olarak, yangın çıkmasından sonra
yeterli donatım, personel, eğitim ve planlama ile “aktif” olarak sağlanabilir.
Ulaştırma Bakanlığı Deniz Trafik Dairesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dairesi
istatistiklerinden istifade ile memleketimizdeki liman ve deniz kazaları küçümsenmeyecek
ölçüdedir. 1965-1974 döneminde 10 yıl içinde 505 kaza sonunda 179 ölü ve kayıp olayı
meydana gelmiş, bu miktarın %66’sı Marmara, %13’ü Ege, %11’i Karadeniz, %8’i ise Akdeniz
limanlarında meydana gelmiştir. En düşük orana sahip olan Akdeniz’de, 1978 birim fiyatlarına
göre 2.000.000 TL. maddi kayıp olmuştur. Kazaların yurt bütünündeki dağılımlarında 1979
yılına göre %86’sı , 1980 yılana göre %78’i Marmara Denizi’nde olmuştur. İstanbul ve
Çanakkale Boğazlarının özel coğrafi yapıları, seyir koşullarındaki hidrografik zorunluluklar,
özellikle transit geçiş yapan yoğun trafik, Marmara’da tehlikeyi çok arttırmaktadır.
Zannediyorum, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının yangın riski ve yangına karşı özel savunma
sistemleri ayrı bir bildiri içinde incelenmesi gereklidir. Sadece İstanbul Boğazından 1980
yılında 20508 gemi geçmiştir ve bunların 4304 adedi tankerdir. Geçen her 5 geminin 1 tanesinin
başlı başına infilak ve yangın kaynağı, aylarca yanarak çevresindeki mal ve can kaybını
ürkütücü ölçülere götürebilecek bir tehlike olduğu bilinmektedir.

10.2. Limanlardaki Yangın Potansiyeli ve Alınması Gereken
Önlemler
Limanlardaki olağanüstü hallerdeki riskler önceliklerine göre;
a)

Yangın,

b)

İnfilak,

c)

Çatışma (Gemi ve Araç),

d)

Zehirli buhar ve sıvıların, yanabilen gazların firarı,

e)

Radyoaktif maddelerin kontrolden çıkması,

f)

Kirlenme,

g)

Sel felaketi veya Tayfun-Deniz taşkınları,

h)

Uçak kazaları’dır.

Yangın başlı başına büyük bir risk olduğu gibi, diğer maddelerde yer alan infilak, gemi
araç ve uçak kazaları, kirlenme gibi riskler genellikle yangına neden oldukları içindir ki yangın
liman için en büyük tehlikedir.
Bir limanda yangın çıkmasının nedenleri:
1.

Limanın organik tekne ve tesislerinden kaynaklanan yangınlar,
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2.
Liman gerisinde yer alan karada üslenmiş sanayi ve diğer yerleşim alanları veya
zirai kesimde çıkıp limana ulaşan yangınlar,
3.
Açık denizde veya suni veya doğal olarak korunan deniz sahasında herhangi bir
nedenle meydana gelen infilak ve kirlenmenin yayılması ile oluşan yangınlardır.
Limanın organik tesisleri ve teknelerinde yangına neden olmamak amacıyla liman
işletmesince disiplin çerçevesinde tedbirler alınmalı ve bunlar ödün verilmeksizin takip
edilmelidir.
1.
Depolama işlemlerimde yükler sınıflandırılmalı ve bu sınıflandırmaya göre
depolama uygun şekilde yapılmalıdır. Yükler tehlikeli ve riskli yükler olmak üzere iki kısımda
sınıflandırılır:
a.
Tehlikeli yükler (patlayıcılar, yanabilen sıvılar, tutuşabilen sıvılar, yanabilen
katılar ve oksitlenen malzeme, korrozyona neden olan malzeme=asit ve alkaliler, basınçlı
gazlar, zehirler (A, B ve C sınıfı ), radyoaktif (D sınıfı)).
b.
Riskli yükler (Amonyum sülfat, nitrat, anilin yağı, sıcak asfalt, deterjan tozları,
kalsiyumklorid, çuval bezleri, naftalin, kalsiyumkarpid, tekstil ürünleri, hindistan cevizi, gene
otu (beydencır), talaş, balık ve et artıkları, kağıt ürünleri, jüt, paçavra, reçine, boylar ...).
c.
Tehlikeli yüklerin depolanması için, limanın projelendirilmesi aşamasından özel
ve açık/kapalı depolama konteynır sahalarından uzak olacak şekilde yer seçimi ve uygun inşaat
yapılmalıdır. İskele ve rıhtımlarda yolcuların yanıcı madde taşımasına ve kullanmasına, servis
yapılmasına müsaade edilmemelidir. Boya ve solventler yük olduğu zaman konteynır içinde
muhafaza edilmeli ve mühürlenmelidir. 85 ºC sıcaklığın üzerinde parlama noktasına sahip olan
fuel oil (bunker supply) sistemi ile düzenlenmelidir.
2.
Dezenfekte işlemleri ayrı bir binada yapılmalıdır. İskele, rıhtım, ambar veya
antrepolarla ilişkili olan bir bina ise, taş duvardan veya yangına karşı 1 saat mukavim olan
malzemeden inşa edilmiş olmalıdır. Dezenfekte işlemlerinde kullanılan gazlar ve kimyasal
maddeler, ilgili personelin sorumluluğunda uzaktan kumanda edilmelidir.
3.
Yağ odaları, limanın kara sahasında ancak iskele ve rıhtımlar üzerinde olmayan,
özel olarak ayrılmış ve çevresinden soyutlanmış bir alanda konuşlandırılmalıdır. Kapı eşikleri
en az 10 cm yükseklikte olmalı, pencere ve havalandırmalar tüm bina alanının, %5’i
yüzölçümünde, binanın mümkünse çatı kısmında ve ince camdan (2-3 mm) oluşmalıdır. Yağ
odaları kendine uygun bir şekilde işaretlenmelidir. Oda içinde yağlar metal tanklar içinde
muhafaza edilmelidir. Bu tankların yağ ikmali el pompaları ile sağlanmalı, aydınlatma gündüz
koşullarında güneş ışığından istifade ile olmalıdır. Drenaj sistemi döküntü yağın iç hacminde
kalmasını sağlamalı, mümkünse aynı tanklara dönüşü sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yağ
ikmali 5 varili (yaklaşık 900 kg) aşmayacak şekilde düzenlenmelidir.
4.
Paketleme ve paketlerin açılması, uygun ve özel olarak ayrılmış bir alanda
yapılmalı, ambalaj malzemesinin dikkatle imhası sağlanmalıdır.
144

5.
Ofis ve iş odalarında, yanabilen eşya ve malzeme bulundurulmamalı, aydınlatma
acil (emergency) hallerde el feneri ile yapılmalıdır.
6.
Donatım odaları, onarım ve donatım malzemelerinin dışında başka amaçla
kullandırılmamalı, jüt ve meşe cinsleri ayrı ayrı depolanmalıdır. Tiner, boya ve yağların
depolanma miktarı maksimum 20 lt ile sınırlandırılmalıdır. Benzin ve motorin teneke kutu
içinde 7-8 li’yi aşmamalıdır. Bu odaların temiz ve düzenli tutulmasından mutlaka bir sorumlu
görevlendirilmelidir.
7.
Marangoz Atölyesi, tüm marangozluk işleri, bu amaçla ayrılmış bir atölyede
yapılmalıdır. Sandık, kutu, fıçı gibi ambalaj malzemesi ile diğer ağaç işleri onarımları aynı
hacimde yapılmalıdır. Ağaç işleri makinelerinden çıkan toz ve talaşlar, aspiratör sistemi ile
toplanarak belli bir merkezde biriktirilmelidir. Marangozhanede kullanılan tutkalların eritilmesi
için buhardan (stim) faydalanılacak şekilde tedbirler getirilmelidir. Gaz kullanılmamalıdır.
Kullanılmak zorunda kalınırsa, bağlantıları sabit bir devre oluşturulmalı, ateşe mukavim bir
malzeme içinde ısıtılan su ile tutkal eritilmelidir.
8.
Sigara içilmesi için özel ve tehlikesi olmayan yerler tespit etmeli, sigara içmenin
serbest olduğu belirtilmelidir. Diğer yerlerde sigara içme yasağı görsel uyarı levhaları ile
belirtilmelidir.
9.
Aydınlatma konusunda, tüm tesislerde elektrik kullanılmalıdır. Portatif
aydınlatma malzemesi kullandırılmamalı kullanılmak zorunda kalınırsa bataryalı aydınlatma
sistemleri tercih edilmelidir. Alevi açık olan fenerlere, özellikle kullanılma izni verilmemelidir.
Portatif aydınlatmada bataryalı sistem kurulmaması halinde portatif jeneratör kullanmalı ve
uygun şekilde sigorta edilmelidir.
10.
Tesislerin ısıtılması amacıyla, buhar veya kaynar sulu sistemler
kullanılmamalıdır. Sıcak havalı fan sistemleri kullanılmamalı ancak, kullanılmak zorunda
kalınırsa, üfleyici tesisatın son kısmının endirekt ısıtma sağlanmasına dikkat edilmelidir.
Sobalar kullanılmamalıdır. Sobaların kullanılması gerektiği yerlerde, tutuşabilen malzeme 10
m’den daha çok yaklaştırılmamalıdır. 12 cm’lik hava boşluğu yaratacak metal levha ile
korunmuş maddeler, sobalara 50 cm’den daha yakına yaklaştırılmamalıdır. Zeminden 15 cm
yükselecek şekilde demir ayaklı olarak kullanılmalıdır. Portatif ısıtıcılar kullanılmamalıdır.
Ünitelerin ısıtma sistemleri otomatik sprinkler ile emniyete alınmalıdır.
11.
İskele rıhtımlarında görevlendirilen araç ve iş makinelerinin disiplin altında
kullanılması sağlanmalıdır. Yük alan araçların rıhtımlarda yükleme ve boşaltma anında
bulunmalarına izin verilmelidir. İş makinelerinin yükleme anında yağ veya yakıt
damlatmalarına izin verilmemeli, yakıt ve yağ ikmalini kesinlikle iskele ve rıhtımlar üzerinde
yaptırmamalıdır. Çalışırken yakıtı biten araç yedeklenerek çekilmelidir.
12.
Römorklar, maçuna, şalopa, mavuna, layter, kılavuz teknelerinin liman
trafiğinde disiplinli davranmaları, liman tüzüğünü korumaları sağlanmalı, yakıt, ikmallerini
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liman dışında özel bir iskeleden sağlanmalıdır. Liman içinde tank yıkanmasına, raspa ve boya
yapılmasına izin verilmemeli, çöplerle limanın kirlenmesine izin verilmemelidir.
13.
Limanda bulunan misafir teknelerin liman tüzüğüne titizlikle uymaları
sağlanmalıdır. Çarpışma veya dikkatsizlik sonucu denizin petrol türevleri ve/veya diğer
kimyasal ve organik malzemelerle kirletilmemesi çok önemlidir. Borçlar kanunundan istifade
ile bu zarar ödettirilebilir.
Misafir teknelerde “GASFREE” kontrolü yapılmadan limana bağlanmalarına veya
başka bir tekneye aborda olmalarına müsaade edilmemeli dış limanda alargada kalmaları
sağlanmalıdır. Denizde çalışmayı önleme yönetmeliğine göre seyir ve ticaret kurallarında
disiplin, liman başkanlığınca ne olursa olsun sağlanmalıdır. Patlayıcı madde veya diğer tehlikeli
yükleri taşıyan gemilere, kömürlü gemilerin aborda olmalarına veya yedeklenmelerine izin
verilmemelidir. İskele veya rıhtımlarda bağlı bulunan teknelerde küçük onarımlar için de olsa
“SICAK İŞ” yapılmasının izine bağlı olması sağlanmalıdır.

10.3. Liman Yangınlarında Aktif Yangın Savunma Gereksinimleri
Hangi nedenle olursa olsun, limanda çıkan veya limana değin ulaşan yangınlarla aktif
olarak mücadele etmek amacıyla 24 saat çalışması esasına göre bir yangın ekibi teşkil
edilmelidir. 8 saat üzerinden üç vardiya ile çalışacak bu personelin eğitimleri temel düzeyde,
2-3 yılda bir yenilerek ve donatımlara, dedektör sistemlerine olan alışkanlıklarını genişleterek
reaksiyon süresini kısaltmak amacıyla günlük düzeyde olmalıdır. Malzemenin amacının dışında
kullanılmaması ve her an faal olarak bulundurulması gereklidir.

10.3.1. Limanlarda Kurulacak Yangın Ekibinde Bulunması Gereken
Malzeme
Limanlarda kurulacak yangın ekibinde bulunması gereken malzemeler Sahil Yangın
Ekibi ve Deniz Yangın Ekibi dikkate almak suretiyle aşağıdaki şekildedir.

10.3.1.1. Sahil Yangın Ekibi
a)
Portatif yangın söndürücüler (A,B,C,D sınıfı yangınlara karşı hemen müdahaleyi
sağlayacak portatif malzemeler), 500x2 = 1000 GPM gücünde motopomplar ve donatımı.
b)
Hortumlar ve hortum aksesuarları, hidrant anahtarları ve valflar, halat, halat
kancaları ve kayışı, kombine nozullar, waygate- trigate’ler.
c)
Portatif jeneratör ve bataryalı el fenerleri ile yedek bataryaları da içeren portatif
aydınlatma cihazları.
d)

Balta, testere gibi tesislere zorla girilmesini sağlayan malzemeler.

e)
Kurtarma makinesi, kurtarma brandaları ve eşya kurtarma ve koruma
malzemeleri.
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f)
Merdivenler tesisteki en yüksek binalara göre tespit edilecek ihtiyaca cevap
verebilecek boyda olacaktır.
g)

İlkyardım ve hayat kurtarmaya yönelik cihaz ve donatım.

h)
Yangın ekibindeki personelin şahsi koruması için lüzumlu malzemeler (helmet,
su geçirmez tulum ve mantolar, ısıya dayanıklı çizme, yanmaz elbise ve eldivenler, lastik
çizmeler).
i)
Nakil araçları (Liman dahilinde kullanılmak üzere küçük tonajlı araçlar ve
römorklar, liman dışındaki ihtiyaçlar için de kamyonlar yeterlidir.) olarak yangın ekibi ve
malzemesini taşıyacak küçük tonajlı araçlar ve ambulans.
j)
Malzemenin depolanması için, pratik şekilde kullanıma hazır olacak şekilde bir
yerde depolanmalıdır. Yangın ekiplerinin hazır halde beklediği bu yerde, ayrıca yangın
dedektör panoları, alarm sinyal tabloları bulunmalı, limanda bulunan hidromt, alarm kutuları,
sprinkler valflarının bulunduğu yerleri numaralı olarak gösteren panolar yer almalıdır.
k)
Yukarıda yazılı malzemenin yanı sıra, yangın ekibi donatım arasında
bulunmayan, ancak limandaki ünitelerde bulunan portatif aydınlatma, ventilasyon aletleri,
motorlu testere ve diğer kesici aletler ile yedek malzemeleri gibi kritik malzeme ve bu
malzemeyi kullanan personelin isim, adres ve telefon numaraları yangın ekip şefinde
bulunmalıdır.

10.3.1.2. Deniz Yangın Ekibi
Limanda kurtarma, çekme ve manevra amacında kullanılan römorklar veya söndüren
sınıfı teknelerle iç veya dış limanda, liman dışında, yakın açık denizdeki çatışma ve yangın
olaylarına müdahale edebilecek minimum seviyede, römorkların dışında 400 tonluk 2 tekneye
ihtiyaç duyulur. Teknelerde 4 adet 500 GPM güçte motopomplar ile müdahale sağlanır. Bu
teknelere yalnız liman bölgesinde değil, açık deniz sahalarında da sorumluluk bölgesi
verilmelidir. Teknelerde köpük patlakları ve mixer bulundurulur. Denizdeki petrol ve türevleri
tesiriyle oluşan kirlenmenin limana girmesini önlemek amacıyla “BARİYER” kullanılmalıdır.
Bu amaçla bir kısmı tekne üzerinde, diğer bir kısmı kirlenme/yangın alarmı ile beraber tekneye
yüklenmek üzere, liman yangın savunma merkezinde depolanır ve bakımları yapılır. Bu
malzemenin periyodik olarak tekne üzerindeki ile değişimi sağlanmalıdır. İzmir Alsancak
Limanı gibi bir liman için kara yangın ekibi olarak 34 kişilik 3 araçlı bir ekip ile 400 tonluk 2
söndüren gemisi için de 32 olmak üzere, toplam 66 civarında personelin görevlendirilebileceği
hesaplanmıştır. Aktif yangın savunma sistemine göre önemli bir etkende, dıştan gelecek takviye
birliklerdir. Gerek kara gerekse deniz yangınında müdahalede komşu sektörlerin
olanaklarından istifade edilmelidir. Karşılıklı dayanışma ve işbirliği için 6 Ağustos 1975
tarihinde yayınlanan 7/10357 sayılı yönetmelik yürütülmektedir. Söz konusu yönetmelikten
deniz, liman ve kıyıda çıkabilecek veya karadan çıkıp denize ulaşıp yaygınlaşacak yangınlara
karşı önleme, söndürme, kurtarma tedbirleri hakkında Mülki Makamın emrinde kurulacak il
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veya ilçe Yangın Koordinasyon Kurulu’nun bölgedeki tüm güçleri bu amaca yönelmek üzere
planlama yapması ve bunları eğitim/tatbikatlarla pekiştirmesidir.

148

Bölüm Soruları
1.
Türkiye karasuları içerisindeki liman ve deniz işletmelerinde tüm
sorumluluk hangi bakanlığa verilmiştir?
a)

Ulaştırma Bakanlığı

b)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

c)

Dış işleri Bakanlığı

d)

İç İşleri Bakanlığı

e)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2.
Aşağıdakilerden hangisi Limanlardaki olağanüstü hallerdeki risklerden
biri değildir?
a)

Yangın,

b)

İnfilak,

c)

Çatışma (Gemi ve Araç),

d)

Zehirli buhar ve sıvıların, yanabilen gazların firarı,

e)

Deprem

3.
İskele veya rıhtımlarda bağlı bulunan teknelerde küçük onarımlar için de
olsa hangi iş için izin alınmalıdır?
a)

Sıcak iş

b)

Soğuk iş

c)

Kaynak iş

d)

Batırma iş

e)

İndirme iş

4.
Sobaların kullanılması gerektiği yerlerde, tutuşabilen malzeme kaç metre
yaklaştırılmamalıdır?
a)

10 m’den daha çok

b)

10 m’den daha az

c)

10 m.
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d)

9 m’den çok

e)

9 m’den az

5.
Tiner, boya ve yağların depolanma miktarı maksimum kaç litre ile
sınırlandırılmalıdır?
a)

20 lt

b)

25 lt

c)

30 lt

d)

35 lt

e)

40 lt

6.

Yağ ikmali kaç varili (yaklaşık 900 kg) aşmayacak şekilde düzenlenmelidir?

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

7

………………………….özel coğrafi yapıları, seyir koşullarındaki hidrografik
zorunluluklar, özellikle transit geçiş yapan yoğun trafik, Marmara’da tehlikeyi çok
arttırmaktadır.
7.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının

b)

Marmara Bölgesinin

c)

Karadeniz Bölgesinin

d)

Akdeniz Bölgesinin

e)

Ege Bölgesinin

Misafir teknelerde ……… kontrolü yapılmadan limana bağlanmalarına veya başka bir
tekneye aborda olmalarına müsaade edilmemeli dış limanda alargada kalmaları
sağlanmalıdır.
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8.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)

Biofree

b)

Waterfree

c)

Gasfree

d)

Freeze

e)

Cleaning

9.

Limanlarda kurulacak yangın ekibi kaça ayrılır?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

10.
Aşağıdakilerden hangisi yangın ekibindeki personelin şahsi koruması için
gerekli malzemelerden değildir?
a)

Helmet,

b)

su geçirmez tulum ve mantolar

c)

ısıya dayanıklı çizme

d)

yanmaz elbise ve eldivenler

e)

Motorlu testere

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)a, 4)a, 5)a, 6)c, 7)a, 8)c, 9)a, 10)e.
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11. GEMİLERDE ÇIKAN YANGINLARLA SAVAŞ
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Gemilerde Çıkan Yangınlar
Ve Savaş

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili kavramların Fikir yürütmek araştırmak
öğrenilmesi
ve
bu veya tartışmalara katılmak
kavramların
özelliklerin
değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar


Gemi



Geminin özellikleri



Gemilerde parlayıcı maddeler
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11. GEMİLERDE ÇIKAN YANGINLAR VE SAVAŞ
KUŞATMAN (1983)’e göre; son yıllarda sınai tesis ve kuruluşların bünyelerinde büyük
bir teknolojik aşama meydana gelmiş ve üretim amacıyla gelmiş basit makineler yerini
elektronik veya elektromekanik komplike tesislere bırakmıştır. Gelişim süreci içinde ülkeler
uluslararası deniz ticaret filolarını sürekli büyütmek ve geliştirmek zorunda kalmışlardır.
Özellikle 20. yüzyılın son yarısında petrolün ülkeler ekonomisinde oynadığı önemli rol ve
nakliyat amacıyla imal edilen yüzbinlerce tonluk dev akaryakıt tankerlerinde meydana gelen
yangınlar seyir ve liman emniyeti açısından büyük sorunlar ortaya çıkarmıştır. Neticede
gemilerde meydana gelebilecek yangınlarda can ve mal kaybının en alt düzeyde tutulabilmesi
amacı ile kişi ve kuruluşların yangın savunma/korunma ile ilgili kavramlar üzerinde ciddi
olarak eğilmeleri sonucu bu konuda çeşitli standart teknik ve metodlar geliştirilmiştir.
Özellikle gemiler seyir esnasında bünyelerinde meydana gelebilecek yangınlarla kendi
imkanları ile etkili ve mutlak müspet sonuç alacak şekilde müdahale etmek zorundadırlar. Aksi
takdirde geminin batması ve buna bağlı olarak can ve mal kaybı kaçınılmaz olacaktır. Bu
durumun özellikle görev ve dizayn yönünden ayrıcalık gösteren savaş gemilerinde daha büyük
boyutlara ulaşabileceği kesindir. Savaş gemileri, aktif muharebe fonksiyonlarını aksaksız
yerine getirebilmeleri için zorunlu olarak taşıdıkları parlayıcı ve patlayıcı madde özellikleri ile
personel yoğunluğu açısından yangın riskinin en fazla olduğu yerlerdir. Bu bakımdan
bünyelerinde daha etkin bir yangın savunma/korunma yöntemi uygulamak zorundadırlar.
Nitekim, İkinci Dünya Savaşı sırasında cereyan eden deniz savaşlarında şiddetli ve kontrol
edilemeyen yangınlar sonucunda gemiler ya infilak ederek batmış, yada personeli tarafından
terk edilmek zorunda kalınmıştır. Bu acı tecrübe ile yangın savunma araç ve gereçlerindeki
teknolojik gelişme ile uygulanan eğitim bugün yangın riski ve hasarlarını en alt düzeye
indirmiştir. Savaş gemilerinde yangın güvenliğinin sağlanması üç ana grupta incelenir.

11.1. Gemilerde Görev ve Dizayn Yönünden Yangın Tehlike
Potansiyelin Saptanması
Gemide yangın potansiyelinin saptanması için öncelikle geminin yapım ve kullanım
amacının belirlenmesi gerekir. Eğer gemi bir savaş gemisi ise, parlayıcı, patlayıcı madde ve
görev yönünden risk en üst düzeydedir. Yangının sebep olacağı hasarın miktarı yangının
büyüklüğü ile orantılıdır. Bu bakımdan yangın riskinin en alt düzeyde tutulabilmesi için yangın
başlangıcına neden olabilecek hususların alınacak pasif önlemlerle elimine edilmesi gerekir.

11.1.1. Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Cinsi, Konumu ve Denetimi
Savaş gemileri, görevin gerektirdiği aktif muharebe fonksiyonlarını tam olarak yerine
getirebilmeleri için birçok yanıcı ve patlayıcı maddeyi zorunlu olarak taşımak durumundadırlar.
Bu maddelerin eliminasyonu ile yangın riskinin azaltılması mümkün değildir. Ancak sıkı bir
denetim ile yangın riski en düşük düzeyde tutulabilir. Savaş gemilerinde genellikle bulunan
yanıcı ve parlayıcı maddeler ile bunların parlama ve yanma ısı dereceleri Tablo 3’de
gösterilmiştir.
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Tablo 16. Yanıcı Maddelerin Parlama ve Yanma Isıları
Yanıcı Madde

Parlama Isısı (Fº)

Yanma Isısı (Fº)

Alkol

55

700

Eter

-49

366

Mazot

150

765

Benzin

-45

495

Yağlanma Yağı

315

440

JP-5

-45

800

Görüldüğü gibi mevcut yanıcı maddelerin hemen hemen hepsini hidrokarbonlar teşkil
etmektedir. Çok düşük parlama ve yanma karakteristiğine sahip bu maddelerin bir çoğu ortam
sıcaklığının düşük olduğu yerlerde bile buharlaşabilirler. Dolayısıyla parlama ve yanma ısısı
yüksek olan maddelere göre daha büyük yangın tehlikesi yaratırlar. Riskin azaltılması için bu
tip yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulundurulduğu yerlerin ısı denetimi, taşıntı, sızıntı ve
döküntülerin mutlak temizlenmesi ve uygun bir havalandırma sağlanmalıdır. Ayrıca konuya
idari tedbirleri gerektiren önlemler açısından da bakılmalıdır. Örneğin; gemi bünyesinde
kullanılan yanıcı temizlik malzemelerinin yalnız günlük ihtiyacı kadarının ambardan
çıkarılması sağlanmalı, su kesimi ve güverte üzerinde bulundurulması gerekli seyyar yanıcı
madde kablolarının deniz bağlarının seyir esnasında sürekli kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

11.1.2. Isı Kaynaklarının Saptanması ve Kontrolü
Yanıcı maddelerin konumu ve denetimi kadar gemi bünyesindeki ısı kaynaklarının
belirlenmesi de yangın riskinin azaltılmasında önemli bir faktördür. Bu amaçla gemide detaylı
bir inceleme yapılarak yangını veya infilakı başlatabilecek ısı potansiyelinin tespiti ve kontrol
altında bulundurulması gerekir.
Elektrikli sparklar, statik elektrik deşarjı, kazanlar ve teshin devreleri, çalışan makineler
ve egzostları, kaynak ve kesme gibi açık alev gerektiren işler, güneşin ısıttığı güverte saçları,
sigara izmariti vs. Gemide bir yangın ve infilak başlangıcı için gerekli ısı o kadar değişik
şekillerde meydana gelebilir ki, bunların sadece bir veya birkaçının eliminasyonu ile
sağlanacak güvence pek sıhhatli olmayacaktır. Mutlak suretle yakıtların buharlaşma
özelliklerinin ısı kaynakları ile birlikte incelenmesi ve denetimin bu iki nokta üzerinde
yoğunlaştırılması gerekir.

11.1.3. Geminin Dizayn Özellikleri
Gemiler kullanım amaçlarına göre dizayn ve inşa edilirken uygulanacak bölmelendirme
şekli geminin muhtemel bir yangın ve yara karşısında muvazenetini bozmayacak ve kabiliyetini
etkilemeyecek şekilde olmalıdır. Savaş gemileri dizaynında uygulanan çok bölmelendirme ve
bölmeler arasındaki sızdırmazlık ile seyir ve yangın güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur. Bu
konuda bir aksaklığın meydana gelmemesi için orijinal dizayn esaslarına sadık kalınmalı ve
yangın riskini arttıracak tadilatlardan kaçınılmalıdır.
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11.2. Gemilerde Meydana Gelebilecek Yangınların Özelliklerine Göre
Kontrol ve Söndürme Yöntemlerinin Belirlenmesi
Gemi bünyesinde meydana gelebilecek yangınlara yangın partisi personelinin aktif
müdahale yöntemi ile yangının cinsi, konumu ve hacmine göre kullanılan söndürücüler Tablo
17’de gösterilmiştir.
Görüldüğü gibi uygulanan yöntemler yangın söndürmenin temel ilkelerine göre, yani
yanan maddenin ısısının düşürülmesi ve yanan maddenin oksijenle temasının kesilmesine göre
olmaktadır.
Tablo 17. Aktif Yangın Savunma Yöntemleri
Yangın Sahası ve
Yanıcı Madde

Yanıcının Cinsi

Kullanılan Söndürücü

Ağaç, Kumaş, Kağıt
vs.

(A)

Alçak Tazyik Huzme Su, Solit Su, Köpük, Kuru
Kimyasal Toz Söndürücü, CO2 Söndürücü

Elektrik ve Telsiz
Cihazları

Adi Yangın
(C)
Elektrik Yangını

Boya Ambarları

(B)
Akaryakıt Yangını

Cephanelik

(A)
Adi Yangın

Benzin

(B)
Akaryakıt Yangını

Mazot, Motorin JP5

(B)
Akaryakıt Yangını

Devre Kesilir, Sabit veya Seyyar CO2 Sistem ,
Kuru Kimyasal Toz Söndürücü, Huzme Su
Sabit CO2 Sistem, Köpük, Sprinkler, Huzme Su,
PKP.K. Kimyasal Toz Söndürücü, Seyyar CO2
Söndürücü.
Sprinkler, İmha Sistemi, Yüksek Tazyikli Huzme
Su, Köpük.
Köpük, Sprinkler, Sabit CO2 Sistem, PKP.K.
Kimyasal Toz Söndürücü
Köpük, Sprinkler, Sabit CO2 Sistem, Yüksek
Tazyikli Huzme Su, Sitime Bağlama

11.3. Yangın Savunma/Koruma Organizasyonu İçerisinde Personelin
Aktif ve Pasif Olarak Görevlendirilmesi- Teçhizatlanma ve Eğitim
Gemi bünyesinde meydana gelebilecek yangınlara aktif olarak müdahale edecek
personel yangın partisi personelidir. Bu nedenle yangın partisi personeli kendi sorumluluk
sahalarında meydana gelebilecek yangınlara müdahale şeklini daha önceden belirlemek
zorundadır. Aksi halde yangın sahasında meydana gelebilecek karışıklık ve kararsızlık zaman
kaybına yol açacak, bu da yangının boyutlarının büyümesine neden olacaktır. Gerçekte, eğitim
sırasında uygulanan faraziyeler meydana gelmeyebilir. Fakat şekil ne olursa olsun yangın
partisi personelinin müdahaleye başlamadan önceki stratejisi şu olmalıdır.
a.

Yangın nerededir?

b.

Yangın nedir?
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c.

Yangının yayılması ne şekilde olabilir?

d.

Yangının son durumu nedir?

Yangına aktif müdahale sırasında yangının partisinin düşünce tarzı da;
a.

Civar bölmelerdeki yanıcıların cinsleri nelerdir?

b.
Yangının boyutlarının büyümesine sebep olabilecek geçitler, vantilasyon
devreleri ve dizayna bağlı nedenler nelerdir?
c.
Yangına hangi yangın istasyonundan müdahale edilecektir? Ve yangın
devresinde yeterli su tazyiki mevcut mudur?
d.
Yangın sahasında yangının yayılmasını önleyecek ve geminin muharebe, yüzme
kabiliyetine tesir etmeyecek en etkili söndürme yöntemi ne olmalıdır? Şeklindedir.
Savaş gemilerinde yangın savunma/korunma organizasyonu üç grup altında incelenir:

11.3.1. Liman Durumu
Bu durumda meydana gelebilecek bir yangına karşı gemide mevcut personelin bir
vardiyası yangına müdahale eder. Diğer personel yardım etmek üzere önceden belirlenmiş
yerlerde teçhizat ile emre hazır bekler.

11.3.2. Seyir Durumu
Bu durumda gemi personelinin bir vardiyası seyir nöbet yerlerini donatmıştır. Meydana
gelebilecek bir yangına istirahatta bulunan bir vardiya personeli müdahale eder.

11.3.3. Savaş Durumu
Bu durumda tüm gemi personeli savaş yerlerini donatmış ve tamirci parti personelleri
de muhtemel bir yangın ve yaraya karşı aktif müdahale etmek üzere yerlerini almıştır. Yangın
ihbarı yapan bölümlerin raporları bir merkezde değerlendirilerek olay yerine en yakın tamirci
parti personelinin yangına müdahalesi sağlanır. Diğer tamirci parti personelleri ise, yardım
etmek üzere teçhizatları ile beklerler.
Yangın partisi organizasyonu gemilerin görev özelliği, boyutu ve personel sayısına
bağlı olarak değişik şekillerde olabilir. Tonaj ile orantılı olarak bir veya birden fazla yangın
partisi gemi içinde organize edilebilir. Gemilerde küçük ve büyük yangın partisi
organizasyonları Şekil 34 ve Şekil 35’de gösterilmiştir.
Sahne Lideri
(Keşifçi)
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Hortumcu

Valfçı

Duman
Maskeci

Foam İkmalcisi

Elektrikçi

Yol Açan
Adam (Keşifçi)

İlk Yardımcı

CO2 İkmalcisi

Diğer
Yardımcılar

Şekil 34. Küçük Yangın Partisi Organizasyonu

Şekil 34’de görüldüğü gibi yangın personelinin sayısı ve yangın personelindeki görevler
sınırlı tutulmuştur. Yangın seyrine göre diğer personelden destek almak sureti ile müdahalenin
etkinliği arttırılabilir.
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Sahne Lideri (Keşifci)

Telofoncu

Yangın Partisi

Haberci

Hücum Grubu

Destek Grubu

Emre Hazır Grup

Nozulcu

Elektrikçi

Nozulcu

Hortumcu

İlk Yardımcı

Hortumcu

Duman Maskesi

Foam Cihazı Çalıştırıcısı

Duman Maskesi

Valfçı

Hortumcu

Valfçı

CO2 ve Fon'cu

Oksi-Asetilen Kesici

CO2 ve Fon'cu

Yol Açan Adam

Seyyar-Tulumba Çalıştırıcısı

Yardımcı Personel

Tahliyeci
Şekil 35. Büyük Yangın Savunma Partisi Organizasyonu

Şekil 35’de görüldüğü gibi fazla personelden teşkil ettirilmiş yangın partilerinde daha
detaylı bir görev dağılımı yapılmış ve personelin yangın sahasındaki aktif etkinliği en üst
düzeye çıkarılmıştır. Şekil ne olursa olsun organizasyon içerisinde görev alan personel sayısının
herhangi bir nedenle azalması karşısında belirlenmiş görevlerin birden fazlasını aynı kişinin
üstlenmesi gereklidir. Bu nedenle yangın personeli partisi tüm görevleri tam olarak
uygulayabilecek ve organizasyonu zafiyete düşürmeyecek şekilde eğitmelidir.
Gemilerin yangın güvenliğinin sağlanması açısından kullanılacak teçhizatın da önemi
büyüktür. Organizasyon ne kadar iyi olursa olsun, yeterli teçhizat bulunmadığı veya mevcut
teçhizatın sağlıklı çalışmadığı durumlarda yangınlara aktif müdahalede başarılı olmak mümkün
olmayacak, en azından yangının kontrol altına alınması gecikecek ve buna bağlı olarak da hasar
büyük boyutlara ulaşacaktır. Günümüzde geliştirilmiş yangın savunma sistemleri içinde
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kullanılan teçhizat çok çeşitlidir. Bu bir bakıma gemiyi dizayn, inşa ve teçhiz eden teknolojinin
yangın savunma kavramına bakış açısına bağlıdır.
Yangın savunma organizasyonu içerisindeki uygulanacak eğitimin, teçhizatlanma ile bir
bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. Eğitimin seviyesinin yeterli olmaması nedeni ile
mevcut yangın savunma teçhizatının bakımını yapamayan ve bu teçhizatı yangın sahasında
etkili şekilde kullanamayan bir yangın partisinden başarı beklemek daha başlangıçta yangının
sebep olacağı büyük kayıpları kabullenmek demek olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan muhtelif tip savaş gemilerinde görev yapan her
kademedeki personelin eğitim, nazari yangın savunma bilgilerini ve aktif yangın söndürme
çalışmalarını içeren bir program dahilinde Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkezi Komutanlığı’na
bağlı NBC Yangın Yara Savunma Grup Başkanlığı’nda halen kullanılan sistem ve teknolojiye
uygun olarak sağlanmakta ve gemilerdeki dahili yangın savunma eğitimleri ile personelin bu
konudaki bilgileri sürekli geliştirilmektedir. Savaş gemilerinde mevcut sistem ve ana malzeme
kadrolarının tespiti de konu ile ilgili uzman personel tarafından sağlanmakta ve savaş
gemilerimizin yangın güvenliği her zaman en üst düzeyde bulundurulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.
almaz?

Aşağıdakilerden hangisi küçük yangın partisi organizasyonunda yer

a)

Hortumcu

b)

Valfçı

c)

Elektrikçi

d)

Lojistik

e)

İlk yardımcı

2.
yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi büyük yangın savunma partisi organizasyonunda

a)

Telefoncu

b)

Hortumcu

c)

Nozulcu

d)

Valfçı

e)

Lojistik

3.

Aşağıda verilen yanıcı maddelerin parlama ısıları yanlış verilmiştir?

a)

Alkol

55 Fo

b)

Eter

-49 Fo

c)

Mazot

150 Fo

d)

Benzin

-45 Fo

e)

Yağlanma Yağı

-315 Fo

4.

Aşağıda verilen yanıcı maddelerin yanma ısıları yanlış verilmiştir?

a)

Alkol

700 Fo

b)

Eter

1366 Fo

c)

Mazot

765 Fo

d)

Benzin

495 Fo
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e)

Yağlanma Yağı

800 Fo

5.
Aşağıdakilerden hangisi gemilerde görev ve dizayn yönünden yangın
tehlike potansiyelin saptanmasında yapılması gerekenlerden biri değildir?
a)

Parlayıcı maddelerin cinsi, konumu ve denetimi

b)

Patlayıcı maddelerin cinsi, konumu ve denetimi

c)

Isı kaynaklarının saptanması ve kontrolü

d)

Geminin dizayn özellikleri

e)

Liman özellikleri

6.
Savaş gemilerinde yangın savunma ve korunma organizasyonu kaç grup
altında incelenir?
a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

7.
Aşağıdakilerden hangisi yangına aktif müdahale sırasında yangının
partisinin düşünce tarzı değildir?
a)

Limanın kargo kapasitesi ne kadardır?

b)

Civar bölmelerdeki yanıcıların cinsleri nelerdir?

c)
Yangının boyutlarının büyümesine sebep olabilecek geçitler, vantilasyon
devreleri ve dizayna bağlı nedenler nelerdir?
d)

Yangına hangi yangın istasyonundan müdahale edilecektir?

e)

Yangın devresinde yeterli su tazyiki mevcut mudur?

8.
Aşağıdakilerden hangisi yangın partisi personelinin müdahaleye
başlamadan önceki stratejisi değildir?
a)

Yangın nerededir?

b)

Yangın nedir?
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c)

Yangının yayılması ne şekilde olabilir?

d)

Limanın su kapasitesi ne kadardır?

e)

Yangının son durumu nedir?

9.
yanlıştır?

Aşağıda verilen gemilerde aktif müdahale yöntemlerinden hangisi

a)

Ağaç, Kumaş, Kağıt vs. (A) Adi Yangın

b)

Elektrik ve Telsiz Cihazları (C) Elektrik Yangını

c)

Boya Ambarları

d)

Cephanelik (A) Adi Yangın

e)

Benzin (B) Akaryakıt Yangını

10.
yanlıştır?

(A) Adi Yangın

Aşağıda verilen gemilerde aktif müdahale yöntemlerinden hangisi

a)

Ağaç, Kumaş, Kağıt vs. (A) Adi Yangın

b)

Elektrik ve Telsiz Cihazları (C) Elektrik Yangını

c)

Cephanelik (A) Adi Yangın

d)

Benzin (B) Akaryakıt Yangını

e)

Mazot, Motorin JP5 (A) Adi Yangın

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)e, 4)b, 5)e, 6)b, 7)a, 8)d, 9)c, 10)e.
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12. AKARYAKIT TANKLARINDA MEYDANA GELEN YANGINLAR
VE KİMYASALLARIN TAŞINMASI
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Akaryakıt Tanklarında
Meydana Gelen Yangınlar
Ve Kimyasalların Denizde
Taşınması

Konu ile ilgili kavramların
öğrenilmesi ve bu
kavramların özelliklerin
değerlendirilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Akaryakıt tankları



HNS kargoları



Denizde kimyasal taşınım
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12. AKARYAKIT TANKLARINDA MEYDANA GELEN
YANGINLAR VE KİMYASALLARIN DENİZDE TAŞINMASI
Akaryakıt ile ilgili bir işletmede çalışan personel akaryakıt yangını konusunda bilgili
olmalıdır. Bu hem can güvenliğini, hem de milli servet olan yakıt ve malzemenin korunmasını
sağlayacaktır. Meydana gelen yangınlarda insan hatasının payı büyüktür ve birçoğunun da
sorumlusu doğrudan insandır. Dolayısıyla mevcut tehlikelere karşı personelin daima üstün
seviyede yangın ve yangınlarla savaş konularında eğitim alma zorunlulukları söz konusudur.
Kimyasallar denizde, katı ve sıvı dökme olarak veya konteynerler içinde paketli olarak
taşınmaktadırlar. Dünyada taşınan kimyasalların toplam tonajının %50’si özel yapılmış
kimyasal tankerlerle %15’i genel amaçlı yük gemileriyle taşınmaktadır.

12.1. HNS Kargoların denizde taşınma yolları


taşıyıcılar



Katı Dökme taşıyıcıları



Ro-Ro & Feribot

Petrol - cevher kombine



Kimyasal tanker



Petrol ürün tankeri



Gaz Tankeri

Konteyner
Genel Kargo

Denizlerde taşınan kimyasallar HNS (Hazardous and Noxious Substances) olarak
tanımlanır. Bu tanım, “Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Hazırlı Olma,
Müdahale ve İşbirliği Hakkında Protokol, 2000 (HNS Protokol)” kapsamında belirlenmiştir.
Bu protokol ile denize dökülen kimyasallara müdahale için oluşturulacak sistem belirlenmiştir.
Bu kapsamda HNS, yani açılımı “Zararlı ve Zehirli Maddeler” olan bu tanıma petrol
dışındaki deniz ortamına döküldüğünde zarar verecek tüm maddeler dahil edilmiştir.
Bu kapsamda, zehirli ve tehlikeli sıvılar, sıvılaştırılmış gazlar, parlama noktası 600oC’yi
geçmeyen sıvılar, paketli tehlikeli ve zararlı maddeler, kimyasal tehlikesi olan dökme katı
yükler birer HNS olarak tanımlanmıştır.

12.2. Kimyasal Tankerler
19. yüzyılın başlarında İngiltere’de gerçekleşen sanayi devrimi, başta batı dünyası
olmak üzere bütün dünyada ciddi değişimlere neden olmuştur. Bu değişim deniz ticaretine de
yansımıştır, deniz yolu ile taşınan yüklerde büyük değişim yaşanmıştır. Denizde ticaretinde
hızla artış gösteren maden ve petrol taşımacılığından sonra, 20. yüzyılın başlarında kimyasal
madde taşımacılığı başlamıştır.
Organik ve inorganik kimyasalların sanayi alanına girmesi, ilk olarak 20. yüzyılın
başlarında organik ve inorganik kimyasalların üretime başlamasıyla kömür, kireçtaşı, selüloz
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ve pekmezin hammadde olarak kullanılmaya başlamıştır. İlk petrokimya fabrikası, petrol
rafinerileriyle koordinasyon halinde, 1920’lerde Amerika’da kurulmuştur.
Sıvı kimyasal madde taşımacılığı, ilk olarak 1940’lı yılların ortasında, petrol ürünü
yüklerini taşıyan gemilerle başlamıştır. Kimyasal madde taşımak için dizayn edilen ilk gemi,
Amerika’da 1954’te inşa edilen, buhar türbinli Marine Dow-Chem’dir. Bu tarihten sonra,
büyük oranda artış gösteren sıvı kimyasal madde taşımacılığı özel olarak inşa edilen ‘Kimyasal
tanker’ sınıfını ortaya çıkarmıştır.
Kimyasal madde taşımacılığının artmasıyla beraber,bu ticaretle uğraşan ülkeler bazı
düzenlemeler ile IMO tarafından 1971 senesinde BCH Code 1983 IBC Code çıkarılarak
gelişmekte olan bu sektöre düzenlemeler getirilmiştir. Güvenli dizayn, inşa ve ekipmanla
donatımın uluslararası standartlarda olması için, IMO ‘Dökme Kimyasal Kanunu’ (Bulk
Chemical Code)’nu düzenlemiştir. Bu kimyasal taşımacılığında ilk önemli adımıdır. IMO
kanunlarına uyan ve ‘Uygunluk Sertifikası’ (Certificate of Fitness) almış olan bütün gemiler
uluslararası sularda kendi gemilerine uygun yükü taşıma yeterliliğine sahiptir.
Kimyasal tankerler kimyasalları dökme olarak taşıyan gemilerdir. 5,000-40,000 DWT
arasında değişirler. Diğer tanker tiplerine göre daha küçüklerdir. Taşıdıkları yüklere ve bu
yükleri elleçleyen limanların özel kurallarına göre özelleşmiş tankerlerdir. Birbirinden ayrı ve
özel maddeler ile izole edilmiş tankları bulunmaktadır. Tankerler genel olarak her bir tankı için
ayrı pompa ve boru sistemine sahip olup, büyük çoğunluğunda tank ısıtma veya soğutma
sistemleri ile tank yıkama sistemleri mevcuttur.

12.3. Kimyasalların Denizde Taşınması ile İlgili Uluslararası Mevzuat


SOLAS Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi


MARPOL Gemi Kaynaklı Kirlenmeye Karşı Deniz Çevresinin Korunması
Hakkında Uluslararası Sözleşme


CSC Emniyetli Konteynerler İçin Uluslararası Sözleşme


BASEL Tehlikeli Atıkların Uluslararası Taşınmasının Kontrolü ve Bertarafı
Hakkında Sözleşme

IMDG Code Uluslararası Deniz Tehlikeli Yükler Kodu (International Maritime
Dangerous Code)

BC Code Kuru Dökme Yükler İçin Emniyetli Uygulamalar Kodu (Code of Safe
Practice for Solid Bulk Cargoes)

IBC Code Dökme Tehlikeli Sıvı Kimyasallar Taşıyan Gemilerin Yapım ve
Donatımı İçin Uluslararası Kod (International Code for the Construction and Equipment of
Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk)
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IGC Code Dökme Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Gemilerin Yapım ve Donatımı
İçin Uluslararası Kod (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
liquified gases in Bulk)

INF Code Gemide Paketlenmiş Nükleer Yakıtların, Plutonyum ve Yüksek
Seviye Radyoaktif Atıkların Emniyetli Taşınması İçin Uluslararası Kod (International Code for
the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and high-Level Nuclear
Wastes on Board Ships)

12.4. Kimyasalların Taşınması Sırasında Medyana Gelen Kazalar
HNS taşıyan gemilerin karıştığı kazaların %49’u dökme olarak taşınan gemilerde
%32’si ise paketli olarak taşınan gemilerde gerçekleşmiştir. Ayrıca şimdiye kadar gerçekleşen
kazalardan büyük çoğunluğu çözünen ve buharlaşan kimyasalların dökülmesi sonucunda
gerçekleşmiştir. Bir HNS kazasına karışma riski en fazla olan 20 kimyasal ise aşağıdaki gibi
listelenmiştir.
1.

Sulphuric acid

11.

Styrene

2.

Hydrochloric acid

12.

Methanol

3.

Sodium hydroxide

13.

Ethylene glycol

4.

Phosphoric acid

14.

Chlorine

5.

54. Nitric acid

15.

Acetone

6.

LPG/LNG

16.

Ammonium nitrate

7.

Ammonia

17.

Uera

8.

Benzene

18.

Toluene

9.

Xylene

19.

Acrylonitrile

10.

Phenol

20.

Vinyl acetate

HNS kazalarının gerçekleşme nedenlerinin başında %22’lik oranla hava koşulları, daha
sonra %20’lik oranla yangın, %16’lık oranla çatışma ve %15’lik oranla karaya oturma
gelmektedir. HNS kazaları %40 oranında Akdeniz’de gerçekleşmiştir. Bunu %20 ile Süveyş ve
%8 ile Baltık denizi izlemektedir.

12.5. Türkiye’de Denizde Kimyasal Taşınımı
Türkiye deniz ticareti veri tabanına göre;
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Türkiye kıyılarında 185 adet düzenli yük elleçlemesi yapan ana liman
bulunmaktadır.

Türkiye kıyılarında marinalar ve balıkçı barınakları dahil 604 adet gemi
yanaşabilecek kıyı tesisi (iskele) bulunmaktadır.


4226 adet limandan Türkiye’ye taşınım yapılmaktadır.



Veri tabanına kayıtlı 1338 adet yük türü vardır.

Ayrıca, Denizcilik Müsteşarlığı kaza veri tabanı incelendiğinde 2001-2011 arası
Türkiye kıyılarında 1526 adet deniz kazası gerçekleştiği bilinmektedir.
İstanbul Boğazı dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olup, aynı zamanda çok yüksek
bir deniz trafiğine maruz kalmaktadır. İstanbul boğazından yılda ortalama 51,000 civarında
gemi geçişi gerçekleşmektedir. Tüm dünyada yük taşıyan toplamda 52,000 gemi olduğu
düşünülürse İstanbul Boğazında ki deniz trafiğinin boyutları daha rahat anlaşılabilir. İstanbul
Boğazından geçen gemilerin yaklaşık %18’i ise tehlikeli kimyasallar taşımaktadır. İnsan
yerleşim alanlarına 150-500 m’lik mesafelerde gerçekleşen bu yoğun tehlikeli yük taşınımı
nedeniyle İstanbul Boğazı dünyada tek olma özelliğine sahiptir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi Hazardous and Noxious Substances kısaltmasıdır?

a)

HNS

b)

HAN

c)

HANS

d)

HN

e)

H

2.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi HNS kargoların denizde taşınma yollarından biri

a)

Katı Dökme taşıyıcıları

b)

Petrol - cevher kombine taşıyıcılar

c)

Konteyner

d)

Genel Kargo

e)

Yolcu gemileri

3.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların denizde taşınması ile ilgili
uluslararası mevzuatlardan biri değildir?
a)

SOLAS

b)

MARPOL

c)

ANAS

d)

CSC

e)

BASEL

4.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bir HNS kazasına karışma risklerinden biri

a)

Sülfürik asit

b)

Hidrolik asit

c)

Sodyum hidroksit
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d)

Sodyum klorür

e)

Fosforik asit

5.
Türkiye kıyılarında kaç adet düzenli yük elleçlemesi yapan ana liman
bulunmaktadır?
a)

180 adet

b)

185 adet

c)

190 adet

d)

195 adet

e)

200 adet

6.
Türkiye kıyılarında marinalar ve balıkçı barınakları dahil kaç adet gemi
yanaşabilecek kıyı tesisi (iskele) bulunmaktadır?
a)

604 adet

b)

704 adet

c)

804 adet

d)

904 adet

e)

1004 adet

7.

Türkiye’de mevcut kaç adet limandan ülkemize taşınım yapılmaktadır?

a)

2226 adet

b)

3226 adet

c)

4226 adet

d)

5226 adet

e)

6226 adet

8.

Ülkemizde Veri tabanına kayıtlı kaç adet yük türü vardır?

a)

1338 adet

b)

1438 adet

c)

1538 adet
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d)

1638 adet

e)

1738 adet

9.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi HNS kazalarının gerçekleşme nedenlerinden

a)

Hava koşulları

b)

Yangın

c)

Denizlerdeki tuz-su oranı

d)

Çatışma

e)

Karaya oturma

10.

Ülkemizde HNS kazaları en çok hangi bölgemizde gerçekleşmektedir?

a)

Marmara

b)

Akdeniz

c)

Karadeniz

d)

Ege

e)

Süveyş kanalı

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)c, 4)d, 5)b, 6)a, 7)c, 8)a, 9)c, 10)b.
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13. ORMANLARDA ÇIKAN YANGINLARLA SAVAŞ
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Kazanım
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değerlendirilmesi
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Orman yangınları



Orman yangınlarının sınıflandırılması



Orman yangınlarıyla savaş
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13. ORMANLARDA ÇIKAN YANGINLARLA SAVAŞ
Ülkemizin bir bölümünün Akdeniz iklim kuşağının etkisi altında bulunma nedeniyle
(yazları sıcak ve kurak, kışları ise mutedil ve yağışlı) çeşitli sebeplerle hemen her yıl
ormanlarımızda değişik sayı ve büyüklükte orman yangını çıkmaktadır. Bu yangınlar
sonucunda büyük maddi ve manevi kayıplar meydana gelmektedir. Bu zarar ve kayıpların en
aza indirilebilmesi için Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın yanında diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına da büyük görev düşmektedir. Özellikle yangın sezonunda ülkemizde mevcut
yangın koruma ve savaş organizasyonun her an yangınla savaşa hazır halde bulundurulması,
ortaya çıkacak zarar miktarını azaltacaktır.
Bilindiği gibi orman canlı ve cansız çevresiyle sürekli sıkı bir ilişki içinde
bulunmaktadır. Dolayısıyla orman çevresinde var olan canlı ve cansız etkenlerin oluşturduğu
çeşitli tehlikelerle karşı karşıya bulunmaktadır.
Ormana zarar veren faktörler arasında, daima önemini koruyan yangın, Türkiye
ormanlarının sürekliliğini tehlikeye sokan etkenlerin en önemlilerinden biridir. Türkiye'de
bölgeler itibari ile yangın tehlikesi açısından bir sıralama yaparsak yangınlar gittikçe azalmak
suretiyle en çok Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde çıkmaktadır. Ülkemiz ormanlarında
hemen her yıl çıkan orman yangınlarının gerek yangın sayısı gerekse yaktıkları alan
bakımından coğrafi bölgelerde olduğu gibi, Orman Bölge Müdürlüklerindeki dağılımları da
farklılıklar göstermektedir.
Orman yangınları bakımından en tehlikeli olan Orman Bölge Müdürlükleri Antalya,
Muğla ve İzmir'dir. Bilindiği gibi yangınlar sonucu geniş ve verimli orman alanları yok olarak
yerlerini maki ve çalı vejetasyonu almıştır. Ancak ülkemizde son yıllarda yanık sahalara
gereken önem verilerek yanan orman alanlarının yerinde yine verimli ormanlar yetiştirilmiştir.
Mevcut ormanları, doğanın tüm güzelliklerini, büyük bir milli serveti yok eden orman
yangınlarının neden olduğu zarar ve kayıpların toplumların yaşam süreci içerisinde yerine
konulmadığı da bir gerçektir.
Orman Genel Müdürlüğü İstatistiklerine göre Türkiye'de 1937-1992 yıllarını içeren
dönemde 51353 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlar sonucunda 1.411.902 hektar orman
alanı yitirilmiştir. Bununla birlikte bu yangınlar sonucunda 22.531.529 m3 yapacak ve 49 000
000 kental orman envali yanarak yok olmuştur.

13.1. ORMAN YANGINLARININ NEDENLERİ
Dünyanın her ülkesinde oluğu gibi Türkiye'de de çıkan yangınların ana nedenleri
yıldırım ve insandır. Bu nedenle sayısı ülkelere göre değişmekle beraber ülkemizde çıkan
orman yangınlarının yaklaşık %1'i yıldırımdan çıkmakta geri kalan %99'unun çıkmasına
insanlar neden olmaktadır. Ormanın yangından korunmasında insan unsuru daima ana sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar tarafından çıkarılan orman yangınlarının nedenleri de
çok değişiktir. Türkiye'de 1960-1988 yılları arasındaki dönemde çıkan yangınların 410'u
yıldırım, 6360'ı ihmal 6963'ü kasıt ve 12583'ü ise nedeni bilinmeyen yangınlar olup toplam
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26316 adettir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere çıkan yangınların en büyük kısmını nedeni
bilinmeyen yangınlar meydana getirmektedir. Bilindiği üzere her yangının mutlaka bir sebebi
vardır. Bu sebebin ortaya çıkarılması ise yangın sahasında yapılacak olan etraflı bir çalışma ile
mümkün olabilir. Bir yangın nedensiz bırakılmamış olur. Böylece çıkış nedenleri bilinen
yangınlar incelenmek suretiyle ormanların yangından korunmasında gerçekleştirilmesi gereken
koruyucu, önleyici ve yangınların söndürülmesi konularındaki önlemlerin daha isabetli
olmasına yardımcı olur.

13.1.1. Türkiye'de İnsanlar Tarafından Çıkarılan Yangınların
Nedenleri
Ülkemizde yangınların çıkış nedenlerine ait istatistikler incelendiğinde insanlar
tarafından çıkarılan orman yangınlarını üç ana grup altında toplamak mümkündür. Bunlar
dikkatsizlik ve ihmal, kasıt (bilerek yangın çıkarma) ile çeşitli sanayi kuruluşlarıdır.
1.
Dikkatsizlik ve İhmal: Bu gruptaki yangınlar fazla sayıdaki vatandaşımızın
orman içinde ve bitişiğinde yaşaması, bir kısım vatandaşımızın da hafta yada yıllık izin
günlerini ormaniçi veya kenarı dinlenme yerlerinde geçirmesi sonucunda çıkar. Bununla
birlikte yaya ve oto yollarının orman içinden geçmesi gibi sebepler konusunda da orman
yangınları çıkar. Bunlar arasında; a) İnsanların gerekli önlemleri almadan ateş yakmaları, b)
Ateşleri söndürmeden bırakmaları, c) Sönmemiş sigara ve kibrit atmaları, d) Geceleri ormanda
yanar çıra ile dolaşmaları, e) Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda gerekli önlemleri
almadan ot, çayır ve istenmeyen örtüyü yakmaları, f) Kovuk ve ağaçların içindeki yaban
hayvanları ile bal arılarını gelişigüzel tütsülemeleri, g) Çocukların ormanda ateşle oynamaları,
h) Çobanların dikkatsizce ormanda ateş yakmaları ve söndürmeden bırakmaları, ı) Ormaniçi ve
bitişiğindeki tarlalarda anız yakmaları.
2.
Kasıt: Türkiye'de özellikle kasten çıkarılan orman yangınları büyük bir yekun
tutmaktadır. Bu gruba giren orman yangınları ormaniçi ve civarında yaşayan halkın kültürel ve
sosyo-ekonomik durumları ile yakından ilgilidir. Bunlar sırasıyla; a) Ormaniçindeki veya
bitişiğindeki tarla ve otlakları genişletmek, b) Ormanda yapılan kanunsuz işleri örtbas etmek,
c) Orman idaresine veya personeline kızarak intikam almak, d) Ormanda çalışan bir kimseye
kötülük yapmak, dolayısıyla kişiyi orman idaresine karşı güç durumda bırakmak, e) Ormaniçi
veya bitişiğindeki otlaklarda yaşayan hayvanlara arız olan haşereyi yok etmek, f) Evcil
hayvanlara ve mahsule zarar veren ve ormanda bulunan yabani hayvanları uzaklaştırmak, g) İş
ve kazanç sağlamak için çıkarılan yangınlar, h) Uzaktaki yangınlara gitmemek için çıkarılan
yangınlar, i) Siyasi istikrarsızlıkların ve anarşik olayların hüküm sürdürdüğü dönemlerde
çıkarılan yangınlar, k) Af yasa taşanları ile orman yasalarının sık sık gündeme geldiği veya
değiştirildiği dönemlerde çıkarılan orman yangınları.
3.
Sanayi Kuruluşları: Ormaniçi ve bitişiğinde bulunan çeşitli sanayi tesislerinin
bacalarından çıkan kıvılcım ve kurumlar ormanda yangınlara sebebiyet verirler. Bunlar
içerisinde; a) Ormanda gerekli önlemler alınmadan kurulan kireç, katran, tuğla, kiremit, taş ve
maden ocakları, b) İzinsiz olarak orman kenarı veya bitişiğindeki yerlerde kurulan kömür
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torlukları, c) Odun hammaddesi işleyen hızar ve kereste fabrikaları, d) Orman kenarı veya
bitişiğinde kurulan sanayi kuruluşları ile Enerji Nakil Hatları sayılabilir.

13.2. ORMAN YANGINLARININ SINIFLANDIRILMASI
Orman yangınlarının zararları hakkında ilk bakışta toplu bir fikir edinmek ve yangınla
savaş organizasyonunun zayıf ve eksik yönleri ile etkinliğini anlamak amacıyla yangınlar
birçok ülkede büyüklüklerine göre sınıflandırılmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik
Devletleri'nde yangınlar 7 (A-G) sınıf altında toplanarak bunlardan yangın organizasyon planın
hazırlanmasında yararlanılmaktadır.
Türkiye'de orman yangınları üzerine bir çalışma yapan KÜÇÜKOSMANÖĞLU (1987),
Türkiye'de 1959-1983 yılları arasında (25 yıl) çıkan orman yangınları üzerinde yaptığı
incelemeler sonucunda yangınları, 7 (A-G) ana sınıf altında toplamıştır. Bu sınıflama şöyledir.


Sınıf A:

< 1,0



Sınıf B:

1,1 - 5,0



Sınıf C:

5,1 - 20,0



Sınıf D:

20,1 - 50,0



Sınıf E:

50,1 - 200,0



Sınıf F:

200,1 - 500,0



Sınıf G:

500,1 >

13.3. ORMAN YANGINLARIYLA SAVAŞ
Bir orman yangını söndürmek için uygulanacak metotlar yangın türüne göre değişir.
Bununla beraber bu konuda "Doğrudan Savaş Metodu" ile "Dolaylı Savaş Metotlar"
söylenebilir. (ERON, KÜÇÜKOSMANOĞLU, AKAYDIN, TORLAKÇIK VE OLCAY
1986).

13.3.1. Doğrudan Savaş Metodu
Bu metotla müdahale doğrudan doğruya yangına yapılır. Müdahale, yeni çıkmış
yangınlarla, yakın müdahaleye imkan veren örtü yangınlarıda uygulanır. Uygulama ağaç dalları
ve şaplakla direkt olarak aleve müdahale, yangının hemen kenarıda şerit açmak ve yanan kısma
toprak ve su atmak suretiyle yapılır. Bu tip müdahalede birkaç kişi veya ekiple ve söz konusu
el araçları kullanılarak çarpma ve süpürme suretiyle yangın söndürülür. Süpürme genellikle
dışardan yangın içlerine doğru yapılmalıdır.
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13.3.2. Dolaylı Savaş Metotları
Yangına yaklaşarak söndürülmesinin mümkün olmadığı durumlarda, yani yangının
gelişerek büyüdüğü örtü + tepe yangını veya örtü yangınlarında dolaylı savaş metotlarını
kullanmak gerekir. Bu metotların önemlileri aşağıda açıklanmıştır.

13.3.2.1. Paralel Metot
Bu metotta yangının kenarıa paralel olarak, insan ve araçlann çalışabileceği belli bir
uzaklıkta bir yangın söndürme şeridi açılır. Açılacak yangın söndürme şeridi, yangının bazısivri
uçlarını ortadan kaldıracak şekilde kısa yapılabilir. Böylece açılan yangın söndürme şeridi ile
yangın kenarı arasında kalan sahalar ya yanmaya bırakılır veya karşı ateşle yakılır. Paralel
metotta yangın söndürme şeridi çeşitli el araç ve gereçleri ile yapılabileceği gibi buldozer ve
diğer araçlarla da yapılabilir. Bu metotta açılacak yangın söndürme şeridinin yangına olan
uzaklığı; yangının türüne, hava hallerine ve yakıt materyalinin cinsine ve miktarına bağlı olarak
değişir. Büyüme eğilimi gösteren yangınlarda açılacak yangın söndürme şeritlerinin arazide
mevcut açıklıklara, sırtlara, tabii engellere (kayalıklara, derelere, yollara vb.) intikal
ettirilmesinde yarar vardır.

13.3.2.2. Karşı Ateş
Bilindiği üzere karşı ateş, yangına karşı yangını kullanma metodudur. Karşı ateş büyük
tehlikesi nedeni ile ancak yangın amiri veya onun görevlendireceği bir kişi tarafından uygulanır.
Karşı ateşin amacı hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen
yok ederek yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır. Karşı ateş paralel
yöntemler durdurulamayacağına kanaat getirilen, süratle ilerleyen ve büyük sahalara intikal
ederek tehlike arz eden yangınların durdurulması veya en azından yangının ilerleme hızının
azaltılması amacıyla uygulanır. Bu uygulamada orman alanında mevcut yangın emniyet yol ve
şeritleri, orman yolları, tabii engeller ve açılacak yangın söndürme şeritlerinden istifade edilir.
Karşı ateş yangının ilerlediği yamacın arka yüzünde eğimin %20'den fazla olduğu durumlarda
uygulanmaz.

13.3.2.3. Kendi Haline Bırakma
Devam eden yangınlarda bazı yangın uçlarının veya yangın ana ucunun birkaç yüz
metre ilerisinde yangını durdurabilecek doğal engeller varsa, o zaman yangınla savaşmak
yerine onu kendi haline (doğal seyrine) bırakmak en doğru yoldur. Aynı anda birden fazla
istikamette devam eden bir yangında; yönlerden herhangi birinde kayalık, açıklık, yol, dere vb.
yangının durabileceği tabii engeller varsa, müdahale daha mühim olan yönlerde yoğunlaştırılır.
Yangının tehlike arzeden tarafını emniyete almak gayesi ile, tabi engel olan yönde yangın kendi
haline bırakılır.
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13.4. TÜRKİYE'DE ORMAN YANGINLARINI ÖNLEME VE
YANGINLARLA SAVAŞ FAALİYETLERİ
KÜÇÜKOSMANOĞLU (1993); Orman yangınlarının Türkiye'deki seyri
incelendiğinde Orman Genel Müdürlüğü gerek ormanı yangından koruma ve gerekse orman
yangınlarıyla daha etkili bir şekilde savaşmak amacıyla aşağıda kısaca açıklayacağımız
çalışmaları her geçen gün olanakları oranında geliştirmeye çalışmaktadır. Hemen hemen bu
faaliyetlerin tamamı ülkemizdeki Yangın Koruma ve Savaş Organizasyonu ile ilgili olup,
ormanlarımızın yangından korumasında koruyucu, önleyici ve yangınların söndürülmesindeki
etkinlikleri son derece önem taşımaktadır.

13.4.1. Eğitim
Türkiye'de hangi nedenle olursa olsun orman yangınları insan unsurundan
kaynaklandığına göre öncelikle insanın eğitimi şarttır. Bilindiği gibi eğitimin temel amacı
insanları bilgi, beceri ve davranış bakımından değiştirmeye ilişkin faaliyetler bütünlüğünü
ortaya koymaktadır. Ormanın yangından korunmasında gerek halkın eğitimi gerekse hizmetiçi
eğitimin önemi büyüktür. Halkın eğitimi konusunda radyo, televizyon, video, sinema gibi kitle
iletişim araçlarından yararlanmak, hizmetiçi eğitimde ise arazi bilgisi, harita uygulaması,
transport sistemi, haberleşme, yangın davranışı gibi konularda teknolojik yenilikleri de dikkate
almak suretiyle teknik eleman, yangın işçileri, mükellef ve askerlerin eğitilmeleri gerekir

13.4.2. Orman Yolları, Yangın Emniyet Yol ve Şeritleri
Orman yangınlarıyla savaşta yol şebekesinin önemi büyüktür. Bugüne kadar yasal
zorunluluğa rağmen planlanmış fakat büyük bir bölümü çeşitli nedenlerle inşa edilememiş olan
orman yollan ile yangın emniyet yol ve şeritlerinin öncelikle yangına hassas yörelerden
başlanarak bitirilmesi gerekir. Bu tesislerin gerek ormanın yangından korunmasında gerekse
yangınlarla savaşta birçok faydalan vardır.

13.4.3. Gözetim
Çıkan bir yangının anında görülmesi, yangın sezonunda ormanların kontrol altında
bulundurulması ile gerçekleşebilir. Yangın tehlikesine maruz kalan orman alanları günün 24
saati boyunca yangın gözetleme noktalarında bulundurulan görevlilerce gözlenmektedir. Bu
noktaların yangın idare merkezleri ve birimleri ile telli ve telsiz haberleşme araçlarıyla
haberleşmeleri mümkün olmaktadır.

13.4.4. Haberleşme
Orman yangınına müdahalenin ilk şartı yangının görülmesi olduğu gibi en önemli olanı
da yangın haberinin ilgili birimlere en erken ve en sağlıklı şekilde verilmesidir. Bu nedenle
haberleşme yangına müdahalenin temelini teşkil etmekle birlikte yanan alanın miktarında da
önemli rol oynar. Haberleşme yangın dışı ve yangın içi olmak üzere ikiye ayrılır.
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13.4.5. Yangın Ekipleri ve Ekip Binaları
Orman yangınlarıyla savaşta ilk müdahale ve hazır kuvvet ekipleri söz konusudur.
Orman Genel Müdürlüğünce 27 Orman Genel Müdürlüğü, 241 Orman İşletme Müdürlüğü ile
bunlara bağlı Orman İşletme Şefliklerinde 1992 yılı kayıtlarına göre 690 yangın ilk müdahale
ekibi personeli ile 149 hazır kuvvet ekibi personeli işlendirilmektedir. Ayrıca 1993 yılı sonuna
kadar 293 adet ilk müdahale ekip binası inşa edilmiştir. 1994 yılında ise Orman Bölge
Müdürlüklerince 715 yerde ilk müdahale ekibi, 138 yerde hazır kuvvet ekibi faaliyete
geçirilmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden anlaşılacağı üzere ekiplerin çoğunluğu bu
hizmetlerin görülmesine uygun olmayan binalarda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Sağlıklı ve
iyi bir hizmetin görülebilmesi için ilk müdahale ve hazır kuvvet ekip binalarına ihtiyaç vardır.
Bu itibarla ekip binaları inşasına gereken önem verilerek bu hizmet aksatılmadan
sürdürülmelidir.

13.4.6. Silvikültürel Önlemler
Hem yangının çıkmaması, hem de çıkan bir yangında yanıcı maddenin varlığı sebebiyle
meydana gelebilecek tehlikeleri azaltmak için meşcerelerin kurulması, bakımı ve işletmesinde
silvikültürel tedbirlere uyulması gereklidir. Genel olarak orman yangınları bakımından alınması
zorunlu olan silvikültürel önlemler karışık meşcereler yetiştirmek, ormanı bakımlı
bulundurmak ve temiz bir işletmecilik uygulamak olmak üzere üç grupta toplanabilir.
Silvikültürün orman yangınlarının önlenmesi bakımından öngördüğü tedbirler, özellikle
yangınların büyük zarar yaptığı bölgelerde titizlikle uygulanmalıdır.

13.4.7. Su, Gölet ve Havuzlar
Bugün ülkemizde orman yangınlarını söndürmede sudan yararlanma zorunlu hale
gelmiştir. İstenen zaman ve yerde uygun oranda kullanıldığında çıkan bütün orman
yangınlarına karşı su ile savaşılabilir. Bu nedenle mevcut göl ve su kaynakları yanında
yapılacak bir planlama ile ormanın belirli yerlerinde göletler yapmak gerekmektedir. Türkiye'de
bol miktarda bulunan suyu özellikle yangınlar açısından tehlike arzeden kurak mıntıkalarda her
zaman sağlamak mümkün değildir. Bu durumu dikkate alan Orman Genel Müdürlüğü bilhassa
yangına hassas olan Orman Bölge Müdürlüklerinde 238 adet gölet ve havuz inşasını planlamış
ve 1993 sonu itibari ile 202'sinin yapımını sağlamıştır.

13.4.8. Sabit ve Mobil Meteoroloji İstasyonları
Meteorolojik veriler günlük yaşantımızda olduğu gibi, ormanın yangından
korunmasında gerek yangın çıkmadan önce, gerekse devam etmekte olan bir yangının kontrol
altına alınmasında büyük önem taşırlar. Günümüzde yangın meteoroloji istasyonları hizmet
amaçlarına göre sabit ve mobil istasyonlar olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır.
Bunlardan sabit istasyonlar yangın çıkmadan önce yangın tehlike tahmini amacına yönelik
verileri, mobil istasyonlar ise yangın çıktığı zaman ve devamı süresince yangın davranış
şeklinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan verileri sağlamak üzere kurulmuşlardır. Özellikle
büyük yangılarla savaşta yararlanılmak üzere mobil meteoroloji istasyonlarına mutlak surette
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ihtiyaç vardır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler orman yangınlarıyla savaşta
yeterli olmadığından yangına hassas yörelerimizden başlamak üzere meteoroloji istasyonları
kurulması planlanmıştır.

13.4.9. Uçak ve Helikopter Kullanımı
Türkiye ormanlarında orman yangınlarıyla havadan savaş aşamasına geçilmiştir.
Uçakların çıkan tüm yangınlarda kullanılmayacağı dikkate alındığında, yalnızca uçakların
yangın söndürme çalışmalarında kullanılması başarı sağlamaya yetmeyebilir. Bu itibarla orman
yangınlarıyla yerden ve havadan yapılan savaşta etkili bir koordinasyonun varlığı son derece
önemlidir. Türkiye'de orman yangınlarında ilk defa 1985 yılından itibaren yerden ve havadan
uygulanan yangınla savaş metotlarının kombine edilmesi ile orman yangınlarıyla savaşta daha
fazla başarı sağlanacağı düşünülerek Türk Hava Kurumu uçaklarından yararlanılmaya
başlanmıştır. Böylece 1985-1986 yıllarında yangına birinci derecede hassas olan İzmir ve
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüklerine biri keşif, üçü söndürmede kullanılan 4'er uçaktan
meydan gelen birer filo tahsis edilmiş ve özellikle İzmir'de önemli sonuçlar alınmıştır. Bununla
birlikte 1987 yılında İzmir'de 4 söndürme 1 keşif, Çanakkale'de 3 söndürme 1 keşif uçağı
kullanılmıştır. Ayrıca orman yangınlarıyla savaşta ilk defa Türkiye'de 1986 yılında kullanılmak
üzere helikopter kiralanmıştır. 1987 yılında 6 helikopter satın alınmış ve 14 pilot ile 7 makinist
sözleşmeli olarak istihdam edilmiştir. Halen Orman Genel Müdürlüğü Orman Koruma ve
Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığına bağlı Havacılık Şubesi'nde 14 pilot, 8 makinist, 2
teknisyen ve 6 adet helikopter mevcuttur. Gelecekte de orman yangınlarının keşif ve
gözlenmesi, personel ve malzemelerin nakli, yangın söndürmenin sevk ve idaresi, vinçle
malzeme ve personel indirme veya kullanma, yangına su ve kimyasal madde atma (yangın
söndürme) fotoğraf ve video çekimleri ile personel kurtarma hizmetlerinde helikopter
kullanımına devam edilecektir.

13.4.10. Yangın Söndürme El Aletleri
Orman yangınlarının söndürülmesinde çok çeşitli el aletlerinden yararlanılır. Bunlardan
bir kısmı yalnız yangın söndürülmesinde kullanılmak üzere yapıldığı halde, bir kısmı da hem
yangın söndürmede hem de başka işlerde kullanılabilir. Orman yangınlarının söndürülmesinde
hakim görüş modern, motorize ve güçlü araç ve gerecin kullanılması doğrultusunda ise de, arazi
koşullarının motorlu araç ve gerecin kullanımını güçleştirdiği durumlarda el aletlerine ihtiyaç
vardır. Orman yangınlarının söndürülmesinde basit veya gelişmiş çeşitli el aletleri kullanılır.
Bunlar sırasıyla; balta, kürek, testere, tırmık, gürebi, kazma, şaplak, çapa, baltalı kazma, tahra,
çapalı kazma ve tırmıklı çapadır. Bu aletler mutlaka her yangında yeterli sayıda bulundurulmak
zorundadır. Bu el aletlerinin halen. kullanılır olmasının nedenleri arasında yapımının kolay
oluşu, kısmen şekil ve ağırlık bakımından standardize edilmiş olması, verimi yüksek, basit
taşınabilir, dayanıklı
parçası bol ve ekonomik olmasıdır (GÖKER VE
KÜÇÜKOSMANOĞLU, 1989).
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13.4.11. Motorlu Araçlar
Orman yangınlarıyla savaşta el aletleri yanında çok çeşitli üstünlükleri olan motorlu araç
ve gereçler de kullanılmaktadır. Bu araçların hemen tamamı son zamanlarda orman
yangınlarıyla savaşta devreye girmiş durumdadır. Bu araçların arasında motorlu testere,
motorlu pompa, pulluk, traktör, greyder, buldozer, arazöz, kamyon, kamyonet vb. sayılabilir.
Bu araçlardan daha fazla yararlanma imkanı aranmalıdır. Zira bunlar yangın söndürmede etkili
ve güçlü oldukları gibi süratli, az sayıda personele ihtiyaç göstermeleri ve yaptıkları işin
maliyetinin daha düşük olması yanında yangınla savaşı profesyonel bir meslek haline
getirmeleri üstünlükleri arasında sayılabilir.

13.5. Kimyasal Maddeler ve Koruyucu Elbiseler
Orman yangınlarıyla savaşta gerek kimyasal maddelerin kullanımı gerekse yangın
söndürücülerin teçhizatı önemli bir yer tutar. Dünyanın hemen her ülkesinde çıkan çeşitli
yangınları söndürmede yıllardan beri kullanılan suyun, sıcaklık, oksijen ve yanıcı maddeye olan
olumlu etkileri ile büyük miktarlarda kullanılma gereğini dikkate alan araştırıcılar bina, sanayi
dalları, ve askeri yangınlarda basan ile kullanılan kimyasal maddeleri (Monoamonyum fosfat,
Diamonyum fosfat, Amonyum sülfat, Sodyum kalsiyum borat) orman yangınlarında da
denemişler ve bunların bazılarından olumlu sonuçlar almışlardır. Bugün orman yangmlarının
söndürülmesinde kimyasal maddelere büyük önem verilmekte ve bunlar üzerindeki çalışmalar
yaygınlaştırılmaktadır. Laboratuvar denemelerinden alman müspet sonuçlu kimyasal maddeler
açık alanda da denemelere alınmakta ve etkili olanlan uygulama alanına sokulmaktadır.
Orman yangınlarıyla savaşta bilgili, deneyimli ve tam teçhizatlı personelin ateşe karşı
ve beden güçleri ile savaştıkları gözden uzak tutulmamalı teçhizatın saptanmasında bu husus
dikkate alınmalıdır. Çünkü bu kişiler her an can güvenliği yönünden tehlike ile karşı
karşıyadırlar. Bu nedenle adı geçen yangın personelinin sağlık, beslenme, bedensel yeterlilik
kazandırılması ve teknik konularda güvenliklerinin sağlanması yanında giyim kuşamlarının da
güvenli olması gerekir. Yangınla savaşanların can güvenlikleri açısından koruyucu elbise,
ayakkabı, kask ve gözlük, kemer, matara, eldiven, kumanya çantası ve duman maskesi gibi
gereçler büyük önem taşımaktadır. Ayrıca söndürme personelinin gerek elbiseleri ve gerekse
teçhizatının hafif, sağlam ve ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olması onların hareket
kabiliyetini de arttıracaktır.

186

Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının nedenlerinden biri değildir?

a)

Dikkatsizlik ve ihmal

b)

Kasıt

c)

Sanayi kuruluşları

d)

Bilerek yangın çıkarma

e)

Güneş

2.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının sınıflandırılmasından biri

a)

A sınıfı

b)

B sınıfı

c)

H sınıfı

d)

C sınıf

e)

D sınıfı

3.
Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarıyla savaşta uygulanan
metotlardan biri değildir?
a)

Dolaylı savaş

b)

Dairesel metot

c)

Karşı ateş

d)

Paralel metot

e)

Doğrudan savaş

4.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de orman yangınlarını önleme ve
yangınlarla savaş faaliyetlerinden biri değildir?
a)

Eğitim

b)

Orman yolları

c)

Yangın emniyet yol ve şeritleri
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d)

Ormansızlaştırma

e)

Haberleşme

5.

Orman yangınları kaç sınıf altında toplanmıştır?

a)

4

b)

5

c)

6

d)

7

e)

8

•

İnsanların gerekli önlemleri almadan ateş yakmaları

•

Ateşleri söndürmeden bırakmaları

•

Sönmemiş sigara ve kibrit atmaları

6.

Yukarıda verilen nedenler aşağıdakilerden hangi gruba girmektedir?

a)

Dikkatsizlik ve ihmal

b)

Kasıt

c)

Sanayi kuruluşları

d)

Bilerek yangın çıkarma

e)

Kaza
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•

Orman içindeki veya bitişiğindeki tarla ve otlakları genişletmek

•

Ormanda yapılan kanunsuz işleri örtbas etmek

•

Orman idaresine veya personeline kızarak intikam almak

7.

Yukarıda verilen nedenler aşağıdakilerden hangi gruba girmektedir?

a)

Dikkatsizlik ve ihmal

b)

Kasıt

c)

Sanayi kuruluşları

d)

Bilerek yangın çıkarma

e)

Kaza

•
Ormanda gerekli önlemler alınmadan kurulan kireç, katran, tuğla, kiremit, taş
ve maden ocakları
•

İzinsiz olarak orman kenarı veya bitişiğindeki yerlerde kurulan kömür torlukları,

8.

Yukarıda verilen nedenler aşağıdakilerden hangi gruba girmektedir?

a)

Dikkatsizlik ve ihmal

b)

Kasıt

c)

Sanayi kuruluşları

d)

Bilerek yangın çıkarma

e)

Kaza

•

Yangına karşı yangını kullanma metodudur.

9.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Basit ateş

b)

Karşı ateş

c)

Paralel metot

d)

Dairesel metot

e)

Kendi haline bırakma
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10.
Orman yangına yaklaşarak söndürülmesinin mümkün olmadığı
durumlarda, yani yangının gelişerek büyüdüğü örtü + tepe yangını veya örtü
yangınlarında hangi metotlarını kullanmak gerekir?
a)

Doğrudan savaş metotlarını

b)

Dolaylı savaş metotlarını

c)

Paralel metot

d)

Dairesel metot

e)

Kendi haline bırakma

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)b, 4)d, 5)d, 6)a, 7)b, 8)c, 9)b, 10)b.
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14. TÜRKİYE’DE YANIK SORUNU, YANIKLARIN ÖNEMİ VE
YANIKLARLA SAVAŞ İLKELERİ
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Türkiye'de Yanık Sorunu,
Yanıkların Önemi Ve
Yanıkla Savaş İlkeleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili kavramların Fikir yürütmek araştırmak
öğrenilmesi
ve
bu veya tartışmalara katılmak
kavramların
özelliklerin
değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar


Yanık



Yanık tipleri



Yanıklarda ilkyardım
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14. TÜRKİYE'DE YANIK SORUNU, YANIKLARIN ÖNEMİ VE
YANIKLA SAVAŞ İLKELERİ
14.1. Yanıklar
14.1.1. Yanık Ve Önemi
Yanık, yanıcı maddelerle meydana gelen deri ve dokuların yanmasıyla ortaya çıkan bir
tablodur. Yanıklar, derinin yüzeysel tabakalarında oluşan kızarıklık ve su toplamalarından tüm
doku ve organların hatta kemiklerin yanmasına kadar varan çok komplike şekillerde ortaya
çıkabilirler. Kısaca yanığı, ısı travmasının şiddet ve süresine bağlı olarak organizmanın
gösterdiği tepki ve ortaya çıkan fızyopatolojik değişikliklerin yarattığı karmaşık bir tablo olarak
tanımlayabiliriz. Yanık birçoklarının düşündüğü gibi sadece eni ve boyu olan iki boyutlu bir
travma değildir. Yanık üç boyutlu bir travmadır. Yani yanık penceresinden içeriye bakıldığında
tüm sistemleri ilgilendiren önemli bozukluların ortaya çıktığı görülebilmektedir. Yanıklarda,
yanık alanın genişliği kadar, travmaya uğramış doku derinliğinin de büyük önemi vardır. Geniş
ve derin yanıklarda ortaya çıkan sistemik ve metabolik değişiklik ve bozukluklar yara
derinliğinde yani 3. boyutta ortaya çıkan karmaşık olayların bir sonucudur.

14.1.2. Yanık Tipleri
Genelde 3 tip yanık vardır:


Isı yanıkları,



Güneş yanıkları,



Kimyasal maddelerin sebep olduğu yanıklar.

Yanıklar şiddetine göre ise yine üç grup altında incelenir.


Birinci derece yanıklar,



İkinci derece yanıklar,



Üçüncü derece yanıklar.

Birinci derece yanıklarda deri kızarmıştır, ikinci derece yanıklarda kabarcıklar ortaya
çıkar. Üçüncü derece yanıklar ise en tehlikelisidir; doku harabiyeti yapar. Üçüncü ve ikinci
derece yanıklarda, yanık bölgenin çabuk mikrop kapması ve derin yanıklarda hastanın şoka
girmesi en büyük iki tehlikedir
Yanık sorunu

Tüm ülkeler için önemli bir sorun olarak karşımızda duran yanık, şüphesiz ülkemiz için
de büyük bir sorundur. Bu sorun hayatla başlamış ve onunla beraber bitecek bir problem olarak
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devam etmektedir. Bunun sebebi yanığın tüberküloz, sıtma, kolera vs. gibi salgın hastalıklara
özgü prevansiyonunun olmayışıdır. Başka bir deyişle yanık oluşumuna engel olacak önlemlerin
kolay olmayışı, yanık ortaya çıktıktan sonra önemli ve tehlikeli fızyopatolojik değişikliklere
yol açması, tedavi sürecinin uzun olması, özellikle eğitilmiş yanık personeline ve yanık
merkezlerine gereksinim göstermesi ile yanıkta ölüm oranının yüksek oluşu, yangının bir
felaket olarak kalmasını zorunlu kılmaktadır.
Gelişmiş ülkelerdeki ileri bakım olanaklarına rağmen günümüzde yanık morbidité ve
mortalitesi çok yüksektir. Örneğin bu ülkelerde her 1000 kişinden 5-100 kişide yanık olayına
rastlanmakta olup, bunların % 1-8'i ölümle sonuçlanmaktadır. Çocukların ve yaşlıların kazai
ölümlerinde yanık %29-31 gibi sayılarla başta gelmektedir.
İstatistiklerle yanık

Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumumun yaptığı çalışmaya göre 1000 sigortalıdan
6'sını yanıklar oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye'ye genellenerek 70 milyon kişiden 42 bininde
yanık beklemek gerekir. Bir yıldaki bu yanık sayısını diğer önemli sağlık sorunları ile
karşılaştırırsak; 5500 sıtma, 160 tüberküloz, 200 000 kanser, ve 210 000 yanık olduğunu ve
yanık sorununun diğerlerine oranla daha fazla olduğu açıkça görülmektedir.
Bu oran kırsal bölgelerimizde daha fazladır. Güvenilir olan Etimesgut Eğitim ve
Araştırma Merkezinin yaptığı araştırmalara göre kırsal bölgelerde her 100 kişiden 1.28'inin
ateşle, 0.93'ünün yakıcı sıvılarla yandığı tespit edilmiştir. Toplam olarak her 100 kişiden 2.21
'i yanığa maruz kalmaktadır. Yine yapılan istatistiki çalışmalardan, ülkemizde her 1000 kişiden
2.8'inin ölmekte olduğu, 79,6'smın ise bir yanık merkezinde yada hastanelerin yanık bölümünde
yada bakım ve tedavi gerektirecek kadar ağır yanıklı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak
istatistiklere göre her yıl 3000'den fazla kişinin yanıktan ölmesi beklenmektedir.
Yine 80 000 kişi bir yanık merkezinde yada, hastanelerde iyileştirilmeyi gerektirecek
ağırlıkta yanmakta, 50 000 dolaylarında kişi de yanık nedeni ile ağır yada hafif
sakatlanmaktadır. Elimizde sağlıklı genel istatistiklerin olmayışı verilerin bu sayıların
genellemelerden çıkartılması nedeniyle bu sonuçlar herkesçe doğru kabul edilmeyebilir. Ancak
şunu da vurgulamak gerekir ki gerçek oranlar bu değerlerin altında değildir.

14.2. Yanıkların Önlenmesi
Önleyici yöntemleri çok değişik konularda uygulamak gerekir. İyi düşünülmüş, geniş
bir temele oturtulmuş, epidemiyolojik verilere göre düzenlenmiş bir plan gerektirir.
Teknolojik Önlemler: Isı ve enerji kaynaklarını teknolojik olarak daha güvenli biçimde
kontrol altında tutmak gerekir. Örneğin buhar kazanı, tüp gaz patlamalarını önleyici teknolojiyi
uygulamak, daha güvenli hale getirmek, ocakları ve soba bacalarını yangına yol açmayacak
şekilde inşa etmek, elektrik nakil sisteminde kullanılacak bakır tel ve elektrik prizleri, duylar,
sigortalar ve elektrikte kullanılan tüm malzemelerin daha kaliteli ve izolasyonlarının daha
güvenilir ve belli standartlar içerisinde imal edilmesini sağlamak konunun önemli bir yanıdır.
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İş kazası sonucu yanıklara yol açabilecek araç ve motorların belli standartlara göre
yapılması bunların periyodik bakımlarının sağlanması, yangın çıkışma neden olan etkenlerin
önceden ortadan kaldırılması gereklidir.
İş yerlerinde ve evlerde elektrik tesisatlarını, sigorta sistemlerini güvenilir biçimde tesis
etmek, elektrikli ve buharlı gereçlerin devamlı bakımını sağlamak, bu aletlerin tesislerini
güvenilirlik ölçüleri içinde devletçe kontrollerini sağlamak, elektrik sistemlerinde kısa
devrelere ve kontak yangınlarına neden olan kusurları önlemek gereklidir. Yine havagazı
sistemlerindeki kaçaklara yol açan bozukluklar zamanında kontrol edilerek onarılmalıdır.
Çeşitli sobalar, ocaklar, tandırlar, şömineler yangınlara yol açmayacak biçimde inşa edilmeli
ve devamlı bakımları yapılmalıdır. Özellikle kırsal kesimlerde ahşap evlerin çoğunluğu
oluşturduğu bölgelerde ocak, tandır ve sobaların yangına yol açmayacak bölmeler içerisinde
inşa edilmesi çok önemlidir. Soba devrilmelerini önleyici güvenli tedbirler almak, tandın yerle
hemzemin yapmamak, yüksek bir set üzerinden derine doğru inşa etmek, kullanılan su
kaplarının devrilemeyecek biçimde imaline özen göstermek alınacak önlemler arasındadır.
Yanıklarda önemli bir oran oluşturan çocuk yanıklarında alev ve ateşle yanma sıklıkla
görülen olaylardır. Özellikle kız çocuklarında daha çok görülen yanmalarda çocuğun giydiği
elbise, entari ve eteklerin daha kolay tutuşması rol oynar. Bu bakımdan çocuklarda kolay
tutuşmayan ve yanmayan cinsten kumaşlar geliştirerek bunlarla elbiseler dikmek önleyici
tedbirlerden biri ve en önemlisidir.
Gelişmiş ülkelerdeki yaşam koşullan, okur yazarlık oranı, kadının toplumdaki yeri,
çocuk bakım düzeyi, endüstrideki güvenlilik, teknolojik gelişmeler, sosyoekonomik etkenler,
giyim biçimleri, pişirme, ısınma gelenekleri, yerel mimari gibi birçok değişik etkenler yanık
nedenlerini önleyici çeşitli faktörleri olabilmektedir.

14.3. Yanıklarda İlkyardım
Yanık hayatla başlamış ve onunla beraber bitecek ciddi tıbbi sorunlardan biridir. Olayın
çok tehlikeli fizyopatolojik değişikliklere neden olması, tedavi sürecinin uzun olması ve belli
bir orandan sonra mortalitenin yüksek oluşu yanığın felaket olarak kabul edilmesini ve ona göre
de tedbir alınmasını zorunlu kılmıştır. Yanıkta fizyopatolojik değişikliklerin çok şiddetli olması
hastaların hastanelerde bırakılmalarını zorunlu kılar. Şöyle ki 2. derece bir yanık evde tedaviye
terk edilecekse enfeksiyon gelişmesi sonucu 3.dereceye dönüşebilir.
Yanıkları genişlik, derinlik-tedavi prensipleri ışığı altında ufak, orta ve ağır yanıklar
olmak üzere ayırabiliriz.
Ufak yanıklar: 2. derece %15'den, 3. derece %2'den küçük yanıklar ufak yanık olarak
kabul edilir. Bu tip hastalar evde tedavi edilebilirler.
Orta yanıklar: 2. derece %15 ile %30 arasındaki yanıklar 3. derece %2 ile %10
arasındaki yanıklar, orta yanıklar olarak kabul edilir. İlkyardım merkezlerinde tedavi
edilebilirler.
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Ağır Yanıklar: 2. derece %30'dan ve 3 derece %10'dan büyük yanıklar yüz-el-ayak,
solunum sistemi yanıkları, geniş yumuşak doku yanıkları ağır ve tehlikeli yanıklar olarak kabul
edilirler. Bu tip yanıklar mutlaka hastanelerde özel servislerde tedavi edilmelidirler.
Yanıkta ilkyardımı üç ana başlık altında ele alarak incelemek mümkündür:

14.3.1. Yanmakta Olan Kişiye İlkyardım
Yanmakta olan bir kişiye ilkyardım yanma olayının durdurulması ile başlar. Yanan şahıs
koşarsa alevleri daha da artar, yanık sahasının yüz-baş-boyuna kadar yükselmesine neden
olabilir. Bu nedenle koşan kişilerin üzerine halı, battaniye gibi eşyalar örtülmelidir. Yaralılarda
elektrik çarpması ortaya çıkabilecek vahim gelişmelere neden olabilir. Bunun için;
Yaralı en süratli şekilde elektrik akımından uzaklaştırılmalıdır. Bu işlem yapılırken
elektriğin kesilmesi zorunludur. Bu nedenle elektrik düğmesi kapatılmalı veya elektrik teli tahta
bir alet veya iyi izole edilmiş kerpetenle kesilmelidir.
Solunumu durmuş hastaya derhal ağızdan ağza suni solunum yapılmalıdır. Kalp
çalışmıyorsa kalp masajı tatbik edilmelidir.
Eğer yanan kişide kimyasal yanık varsa bol su ile yıkanmalıdır. - Yanmış hastada vakit
kaybetmeden ayakkabı, kemer, yüzük, bilezik gibi sıkıcı cisimler çıkarılmalıdır. Elbiseler
çıkarılmalıdır.
Yanık bölgelere soğuk yada buzlu kompres tatbik edilerek ağrısı hafifletilmelidir.

14.3.2. Hastaneye Ulaşan Hastada İlkyardım
Yanma olayına çeşitli nedenlerle maruz kalan kişilere öncelikle gerekli ilkyardım
yapıldıktan sonra, derhal hastaneye ulaştırılır. Hastaya aşağıda sıralayacağımız işlemler
uygulanmalıdır. Ağrı dindirilir. I.V. yoldan analjezikler denenir, eğer ağrı geçmezse dolantin
morfin yapılabilir.
Yanık saha iyice yıkanır ve yabancı cisimler yanık sahadan uzaklaştırılır. Antitetanik
serum verilir. Yaradaki nekrotik dokular uzaklaştırılır. Yara irritan olmayan maddelerle,
antiseptiklerle yıkanır. Yara temizlendikten sonra üzeri vazelinli gazla kapatılır. Sistemik
antibiyotikler verilir. Yüz ve boyun yanıklarında yanık 2°'de ise açık bırakılabilir.

14.3.3. Hastaneye Birkaç Saat Sonra Varabilecek Hastalarda Tedavi
Yanma olayını takiben ilkyardım yapıldıktan sonra hastane ortamında yapılması
gerekenleri aşağıdaki şekilde açıklamak uygundur. Ağrı kontrolü ve pansumandan sonra iki şey
önemlidir. Bunlardan birincisi hastanın solunum yollarının açık olup olmadığı, trakeostomiye
ihtiyaç duyulup duyulmayacağı, ikincisi ise yapılan tedavilerin kaydının sağlanmasıdır. Derin
yanık nedeniyle gelişecek ödem trekeayı sıkıştıracağı için trakeostomi endikasyonu vardır.
Endotrakeal tüp konmalıdır. Geniş yanıklarda ödem gelişmesi 4. saatten itibaren başlar. 8.
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saatte maksimum hıza ulaşır ve durum 24 saat devam eder. %20'den geniş yanıklarda replasman
tedavisinin ertesi güne kalması hayatla bağdaşamaz. Bu nedenle hastaneye varır varmaz 24
saatlik sıvı miktarı hesaplanmalıdır. Sıvı replasmanm yeterli ve çabuk yapılabilmesi için
hastaya cut-down yapılmalıdır. Yanıklı hastalarda, özel olarak inisial bakım şöyledir. I.V.
morfin verilir. Yanık derinliği, genişliği, cinsi tayin edilir. Gerekirse trakeostomi yapılır. Cutdown yapılır. Mesaneye sonda konarak saatlik idrar miktarı ölçülür. Kan, plazma, sıvı ihtiyacı
sağlanır, kan grubu tayin edilir. Tetanus proflaksisi yapılır. Sistemik antibiyotikler verilir.
Ayrıntılı tedavi şeması ve kayak yapılır. Geniş yanıklarda hasta susuzluk hissi duyar. İlk 48
saat içinde mide dilatasyon ve paralitik ileus gelişebilir. Bunun için bütün sıvı ihtiyacı damardan
verilir. Ağızdan gıda alımı durdurulur. Nazo-Gastrik sonda ile mide aspire edilir. Yanıklı
hastanın inisiyal bakımı yatağında sürdürülür. Hastanın psikolojik durumu bozuktur. Aile
fertlerinden birinin başında bulunması hekim-hasta ilişkilerinde yardımcı olabilir.

14.3.4. Elektrik Yanıklarında İlkyardım
Elektrik yanıklarında ilkyardım yaralının hayatı bakımından ve yardım eden kişinin
tehlikeye maruz kalmaması yönünden çok önemlidir. Bu konuda yapılabilecekler sırasıyla;
Yaralı en hızlı bir tarzda elektrik akımından uzaklaştırılmalıdır. Yaralıya dokunmadan önce
elektrik akımının kesin olarak kesilmiş olduğuna dikkat edilmelidir. Elektrik düğmesi veya
şalter kapalı konuma getirilmiş olmalıdır. Buna rağmen elektrik teli bir tahta sopa veya bir
baston vs. ile veya iletken olmayan bir cisimle uzaklaştırılmalıdır. Solunumu durmuş hastaya
suni solunum (ağızdan ağıza solunum) yapılmalıdır. Kalp sesleri duyulmuyorsa veya nabzı
alınmıyorsa dıştan kalp masajı yapılmalıdır. Bunlar yapılırken yanıklı hasta iyi olanakları olan
bir sağlık merkezine ulaştırılmalıdır.
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Bölüm Soruları
Isı travmasının şiddet ve süresine bağlı olarak organizmanın gösterdiği tepki ve ortaya
çıkan fızyopatolojik değişikliklerin yarattığı karmaşık bir tablo olarak tanımlayabiliriz.
1.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Isı

b)

Sıcaklık

c)

Yanık

d)

Yanma

e)

Yanıcı madde

2.

Yanıklar şiddetine göre kaç grup altında incelenir?

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

7

3.
ayrılır?

Yanıkları genişlik, derinlik-tedavi prensipleri ışığı altında kaç sınıfa

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

7

4.

Güneş yanıkları kaçıncı derece yanık şiddetine girmektedir?

a)

5

b)

4

c)

3
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d)

2

e)

1

2. derece %15'den, 3. derece %2'den küçük yanıklar olarak kabul edilir. Bu tip hastalar
evde tedavi edilebilirler.
5.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Ufak yanıklar

b)

Orta yanıklar

c)

Tehlikeli yanıklar

d)

Büyük yanıklar

e)

En tehlikeli yanıklar

2. derece %15 ile %30 arasındaki yanıklar 3. derece %2 ile %10 arasındaki yanıklar
olarak kabul edilir. İlkyardım merkezlerinde tedavi edilebilirler.
6.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Tehlikeli yanıklar

b)

Büyük yanıklar

c)

Ağır yanıklar

d)

Orta yanıklar

e)

Ufak yanıklar

2. derece %30'dan ve 3 derece %10'dan büyük yanıklar yüz-el-ayak, solunum sistemi
yanıkları, geniş yumuşak doku yanıkları olarak kabul edilirler.
7.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Ağır Yanıklar

b)

Büyük yanıklar

c)

Hafif yanıklar

d)

Küçük yanıklar

e)

Orta yanıklar
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8.

En tehlikeli yanık şiddeti hangisidir?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

9.
Aşağıdakilerden hangisi yanmakta olan bir kişiye nasıl ilk yardım
uygulanmalıdır?
a)

Yanmakta olan kişilerin üzerine halı, battaniye gibi eşyalar örtülmelidir.

b)

Yanmakta olan kişinin koşması sağlanır.

c)

Yanmakta olan kişinin koşması engellenmez.

d)

Yanmakta olan kişilerin üzerine halı, battaniye gibi eşyalar örtülmemelidir.

e)

Yanmakta olan kişiye su sıkılır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi elektrik yanıklarında yapılacak olan ilk yardımın
aşamalarından biri değildir?
a)

Yaralı en hızlı bir tarzda elektrik akımından uzaklaştırılmalıdır.

b)
Yaralıya dokunmadan önce elektrik akımının kesin olarak kesilmiş olduğuna
dikkat edilmelidir.
c)

Elektrik düğmesi şalter kapalı konuma getirilmiş olmalıdır.

d)

Elektrik teli iletken olmayan bir cisimle uzaklaştırılmalıdır.

e)

Şalter kapalı konuma getirilmiş olmamalıdır

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)a, 4)e, 5)a, 6)d, 7)a, 8)b, 9)a, 10)e.
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