YANGIN İSTASYONLARININ KONUMLARININ İLK MÜDAHALE SÜRESİ
YAKLAŞIMIYLA İRDELENMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ
A. ŞİŞMAN1, R.E. YILDIRIM2
1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü,
Samsun, asisman@omu.edu.tr
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü,
Samsun, reyildirim@omu.edu.tr

Özet
İtfaiye istasyonlarının yangın ve kurtarma olaylarında çok önemli fonksiyonları vardır. Yangın ve
kurtarma olayında erken hızlı ve etkili bir müdahale can ve mal kayıplarının en aza indirmektedir. İlk
müdahale süresi olarak adlandırılan bu zaman dilimi, acil çağrının alınması, acil çağrının
yorumlanması, istasyondan hareket, ulaşım süresi ve olaya müdahaleye hazırlık sürelerini içerir. Bu
süreler içerisinde en önemli olan ise ulaşım süresidir. Ulaşım süresini başta olay yerinin konumu olmak
üzere, trafik koşulları, yol durumu, sürücü alışkanlıkları etkilemektedir. İtfaiye istasyonunun konumu da
ulaşım süresini etkileyen diğer bir faktördür. Bu çalışmada Samsun ili merkezinde yer alan itfaiye
istasyonlarının konumları gerçekleşen vakalara dayanarak 5, 10 ve 15 dakikalık kapsama alanları
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin analiz imkanları ile irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İtfaiye istasyonu, İlk müdahale süresi, Coğrafi Bilgi Sistemleri

DETERMİNİNG LOCATING OF FIRE STATIONS USING RESPONSE TIME
COVERAGE AREA APPROACH: A CASE STUDY OF SAMSUN
Abstract
Fire and rescue stations play a key role in fire management. An early and aggressive primary attack will
save more properties and lives in fire and rescue cases. A critical component in the control and
mitigation of a fire incident is response time which includes alarm answering time, alarm processing
time, turnout time, travel time and initiating action time. Travel time is one of the most important
elements of the response time and it is affected by various factors; such as traffic volume, road networks,
the time of day, driver habits, and the location of the incident. The strategic locations of fire stations are
of paramount importance in achieving a minimal travel time which is part of an effective and reliable
emergency response system. In this study, existing sites of fire stations in Samsun city were evaluated
according to the location of emergency calls and the 5, 10, 15 minutes response time coverage area using
the Geographic Information System.
Keywords: Fire stations, response time, geographic information systems.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun en büyük keşiflerden biri olan ateş, hala yaşantımızdaki en önemli unsurlardan
biridir. Ateş ile birlikte hayatımızda yer alan ve zarara yol açan büyük ateş (URL1) olarak
tanımlanan yangın, önemli bir potansiyel tehlikedir. Yangın riski, potansiyel bir tehlike olarak
yaşam koşullarının değişmesine paralel olarak artmıştır. İnsanoğlunun karşısına önce doğal
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yangınlar çıkmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte yangın değişik boyutlar kazanmıştır. Artan
nüfus ve farklı enerji türlerinin kullanılması ile elektrik, mekanik ya da kimyasal etkenlere bağlı
olarak konut, endüstriyel tesis, orman, ulaşım araçları yangınları yanı sıra patlayıcılar, LPG,
doğal gaz ve nükleer maddeler sebebi ile de yangınlar çıkmaktadır.
Türkiye’de meydana gelen yangın sayıları 19882008 yılları arasında incelendiğinde; genel
olarak bir artışın söz konusu olduğu gözlemlenmiştir. Nüfus artışı ve enerji tüketiminin yangın
sayıları üzerindeki artışa doğrudan etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen yangınların
sayısı 1988 yılında 20 bin civarında iken bu rakam 2008 yılında 100 bin’e yaklaşmıştır. Buna
bağlı olarak yangınlara bağlı can kayıpları 1997 yılında yıllık 200 kişi civarında iken bu rakam
2008 yılında 400 kişiye çıkmıştır (Bekem vd. 2011). Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının verilerine göre yurt genelinde gerçekleşen yangınların %30’u sigaraya bağlı
unsurlardan, %19’u elektrik tesisatı kökenli unsurlardan, %14’ü de baca, soba, kalorifer gibi
ısıtma sistemine bağlı sebeplerden kaynaklanmıştır (Bekem vd. 2011).
Acil müdahale gerektiren afet, kaza, hastalık, yangın ve benzeri her türlü durumda, hizmete
ihtiyaç duyan kişiye ve bölgeye ulaşma süresi can ve mal güvenliği açısından çok kritiktir. Acil
müdahale hizmetlerinin etkin planlaması sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacağı gibi ekonomik
kayıpların da önüne geçilmesine olanak tanır (Çatay 2011). Diğer tüm acil durumlarda olduğu
gibi, ilk amacı can kaybını önlemek ve olayı en az zararla kapatmak olan yangınlara müdahale,
itfaiye istasyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. Nüfus değişimleri ve yerleşim yeri
hareketlerine paralel olarak mevcut itfaiye istasyonlarının konumlarının irdelenmesi veya yeni
istasyonların açılması durumunda doğru yerlerin belirlenmesi olası bir acil çağrı durumunda
müdahale süresini, buna bağlı olarak da can ve mal kaybını azaltacaktır (Challands 2010). Acil
durumlara müdahale konusunda medikal ilkyardım olayları ile ilişkili olarak pek çok çalışma
bulunmasına rağmen yangınlara müdahale ve itfaiye istasyonlarının konumları hakkında sınırlı
sayıda çalışmaya ulaşılabilmektedir. Badri vd. (1998), Yang vd. (2007), Habibi vd. (2008),
Challands (2010), Catay (2011), Nisanci vd. (2012), bu konuda literatürde erişilebilen ilk
çalışmalardandır.
İtfaiye istasyonlarının konumlarının, hizmet alanında meydana gelen yangın ve kurtarma olayları
ile ilişkili olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin sorgulama ve analiz kabiliyetleri ile irdelenmesi
sonucunda daha etkin bir yangın acil müdahale sisteminin oluşturulması hedeflenmelidir. Bu
çalışmada Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının düzenlediği aylık
istatistik çizelgelerinde 2013 yılı için kayıt altına alınmış olaylar irdelenmiştir. Bu olaylar;
yangın, kurtarma, trafik kazasına müdahale ve su ikmal gibi sınıflarda gruplandırılmış olaylardır.
Müdahale edilen olaylara ait öznitelik verileri istatistik çizelgelerinden veri tabanına
aktarılmıştır. Buna ilave olarak sözkonusu verilerden konumsal analiz yapabilmek için müdahale
edilen yangınların adres bilgileri ArcGIS yazılımında Samsun haritasına işlenmiş ve öznitelikleri
ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan servis alanı analizi ile de itfaiye istasyon noktalarının belirlenen
zaman dilimi içerisindeki olaylara müdahale edebilme kabiliyetleri irdelenmiştir.
2.1 İlk Müdahale Süresi
Bütün acil durumlarda olduğu gibi yangın ve kurtarma olaylarında da; mümkün olduğunca erken
ve hızlı bir şekilde yapılacak “bilinçli” ilk müdahale, can ve mal kaybının önüne geçmek için en
etkili yöntemdir (NFPA, 2010). Literatürde “müdahale süresi” (Response Time) olarak
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adlandırılan bu zaman dilimi acil durumlarda hayati önem taşımaktadır. Tıbbi olaylarda,
müdahale süresini konusunda farklı yaklaşımlar bulunmakla beraber temel olarak bir kalp krizi
tehlikesi ya da solunum yolunda oluşan hastalıkların tedavisinde ilk 48 dakikanın önemli olduğu
çeşitli çalışmalarda tanımlanmıştır. Peleg vd. (2004) ilk müdahale süresini 8 dk olarak
tanımlarken, Cromley (2010), çalışmasında ise 6 dk ve 8 dk olarak ifade etmiştir.
Yangın olaylarında ilk müdahale süresi olarak literarürde yer alan çalışmalarda 3 dk ila 8 dk lık
zaman dilimleri tanımlanmıştır. Yang vd. (2007) ilk müdahale süresini 58 dk olarak
tanımlarken, Habibi vd. (2008) 35 dk, Challands (2010) 47 dk, Catay 2011 8 dk olarak
tanımlamıştır.
Bu yaklaşımlardan anlaşılmaktadır ki ilk müdahale süresi, acil durumu kontrol altına alabilmek
için en kritik parametredir (Hacıoğlu 2010). İlk müdahale süresi; acil çağrının alınması, acil
çağrının yorumlanması, istasyondan hareket, ulaşım süresi ve olaya müdahaleye hazırlık
sürelerini içerir (NFPA, 2010). Bu zaman dilimleri içerisinde ulaşım süresi dışındaki tüm
dilimler iyi eğitimli ve görev bilinci yüksek personel ile en iyi değere ulaştırılabilir, ancak ulaşım
süresi başta olayın konumu olmak üzere, yol durumu, trafik yoğunluğu, sürücü davranışları gibi
pek çok kontrol edilemeyen etmene bağlıdır. Bu faktörlerin hepsinin birden kontrol altına
alınması olanaksızdır fakat itfaiye istasyonunun konumunun en uygun yerde belirlenmesi ulaşım
süresinin düşürülmesine imkan tanıyacaktır.
2.Çalışma Alanı
Bu çalışmada Samsun ili merkezinde yer alan Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy (Şekil 1)
ilçelerinde 2013 yılı içerisinde gerçekleşen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlığının müdahale ettiği, olaylar konu edilmiştir. Gerçekleşen olaylar İtfaiye Dairesi
Başkanlığı tarafından aylık istatistik çizelgelerinde kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmada İstatistik
çizelgelerinde yer alan ve adres bilgisi teyit edilen 1013 (Şekil 2) adet olay irdelenmiştir. Bu
olaylar; yangın, kurtarma, trafik kazasına müdahale ve su ikmal gibi sınıflarda gruplandırılmış
olaylardır (Tablo 1).

Şekil 1: Çalışma Alanı
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Şekil 2: Müdahale edilen olayların ve itfaiye istasyonlarının konumları
Tablo 1: Müdahale edilen olay türleri
Olay Nedeni
Adet
Konut, İşyeri, Çatı yangını
338
İnsan, Hayvan Kurtarma
232
Trafik kazası, araç yangını
152
Çöplük ve ot yangını
178
Tedbir amaçlı, su baskını ve su ikmal
85
Diğer
28
Çalışmanın ilk aşamasında, Samsun iline ait ulaşım altyapısını teşkil eden harita
sayısallaştırılarak çalışma alanına ait yol ağı oluşturulmuştur. Yol ağı oluşturulurken yolar,
bulvar, cadde, sokak ve ara sokak olarak sınıflandırılmış ve her sınıf için farklı ortalama hız
büyüklüğü belirlenmiş ve veri tabanına aktarılmıştır. Bu haritanın üzerine ayrı bir katman olarak
çalışmaya konu edilen olayların konumları sayısallaştırılarak aktarılmış ve tüm vakaların
öznitelik bilgileri girilmiştir.
3. Bulgular
Yapılan çalışmanın temel amacı, 2013 yılında Samsun Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığının
müdahale ettiği olaylara dayanarak, mevcut itfaiye istasyonlarının konumların belirlenen zaman
dilimine göre (ilk müdahale süresi) olaylara müdahale yeterliliğinin ve kabiliyetinin analiz
edilmesidir.
Hazırlanan yol ağı haritasına dayanarak, CBS ortamında ağ analizleri gerçekleştirilmiş ve
mevcut üç adet itfaiye istasyonunun belirlenen yol hızlarına göre ilk müdahale süresi içerisinde
yer alan ve ulaşım süresi olarak ifade edilen 5, 10, 15 dakikalık zaman dilimleri içerisindeki
kapsama alanları Servis Alanı Analizi ile irdelenmiştir.

4. Sonuçlar
İtfaiye birimlerinin konumları ve 2013 yılında gerçekleşen yangınların irdelenmesi sonucunda;
Gerçekleşen yangınların İlkadım ve Atakum İlçelerinde yoğunlaştığı, İtfaiye Daire Başkanlığının
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konumu itibarı ile İlkadım ilçesinde gerçekleşen yangınlara müdahalesinin yeterli olduğu
görülmektedir.
Atakum ilçesinde hızla artan nüfus ve yapılaşma nedeniyle yangınlarda artış yaşanacağı
beklenmelidir. Bu sebeple, Kurupelit müfrezesinin 5 dakikalık analizinde Atakum ilçesinin
merkezindeki yangınlara uzak kaldığı gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak Kurupelit
Müfrezesinin konumunun Atakum mevkine taşınması gerekliliği ya da Atakum ilçesine ilave
müfreze yerleştirilmesinin gerekliliği gözlemlenmiştir.
Kentsel dönüşüm projeleri ile kentin hızla gelişen ve yoğunluk artışı yaşayan bölgesi olan Kazım
Karabekir Mahallesi, Derebahçe Mahallesi, 200 Evler Mahallesi ve Belediye Evleri civarında
yangın sayısının fazla olduğu ve bu noktalara yakın bir yerde yeni bir müfrezenin gerekliliği
belirlenmiştir.
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