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ÇOCUKLAR VE YANGIN EĞİTİMİ

“Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. 
Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.”

Mevlana

 Yangın güvenliği konusunda, çalışmaya başladığım 80’li yıllardan iti-
baren, hep eğitimin önemi üzerinde durdum. Yangın nedeniyle meydana gelen 
can ve mal kayıplarının önlenmesinde, her şeyden önce eğitimin geldiğini ve 
yangın eğitiminin ilkokullardan başlaması gerektiğini Sayın Sakıp Sabancı’ya da 
anlattım ve eğitim onun için çok önemli olduğundan, ülkemizde ilk defa kurulan, 
çocuklar için “Yangın ve Deprem Simülasyon Merkezi”nin açılışını sağladı. 
 İstanbul’da henüz depremden söz edilmezken, 1995 yılında, Sayın Emine 
Kamışlı ile Aksigorta’da “Yangın, Deprem ve Sigorta” konulu bir çalışma başlat-
tık. Bu çalışmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda resim yarışması düzenleyerek, 
öğrencilerin yangın ve deprem konularında eğitilmelerini sağlamaktı. Güzel bir 
organizasyon yapıldı. Önce İstanbul’da sonra İzmir’de, ilkokul ve ortaokullar 
arası “Yangın, Deprem ve Sigorta” konulu bir resim yarışması düzenlendi; ödül 
alan ve dereceye girenlerin resimleri sergilendi. 
 Daha sonra, Aksigorta içinde bir eğitim birimi oluşturduk. Amaç, ilkokul 
öğrencilerine tatbiki olarak yangın ve deprem güvenliğinin anlatılmasıydı. İlk 
birkaç okulda öğrencilere, yangından nasıl korunulacağını ve yangın çıkmama-
sı için ne yapmaları gerektiğini ben anlattım. Eğitimlere Sayın Emine Kamışlı 
bizzat iştirak etti. Sonraları, eğitimlere Aksigorta bünyesinde yetişen elemanlar 
tarafından devam edildi. Bu çalışmalar 
devam ederken, Sayın Kamışlı’ya ve 
Aksigorta genel müdürüne, yangın ve 
deprem eğitim merkezlerini anlattım; 
konuyu olumlu karşıladılar. 
 Yarışmanın ödül töreninde, 
Sayın Sakıp Sabancı ile tanıştık. Eko-
nomi, eğitim, kültür ve siyaset konu-
larındaki söylevleri ile çoğu zaman 
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düşündüren, bazen gülümseten Sakıp 
Sabancı’nın, eğitim konusundaki des-
teklerinden birisi de, çocukların yan-
gın güvenliği eğitimidir. Konuşmamız 
sırasında kendisine yangın güvenliği 
eğitiminden bahsetmiştim. Japonya’da 
çocuklar için deprem ve yangın simü-
lasyon merkezlerinin olduğunu, ülke-
mizde de deprem beklentisi olduğunu, 
böyle bir eğitim merkezinin çocuklar için çok yararlı olacağını açıkladım. “Be-
nim anam derdi ki, oğlum sakın ha sakın, ateşle oynama, yangın olur yanarsınız 
derdi, ben bunu hiç unutmam” diyerek söze başladı ve kendine özgü vurgulama-
larıyla eğitimin önemini anlattı. Bana “Sen yangının Şeyh-ül İslamısın, senin 
verdiğin fetva yerine getirilir” dedi ve eğitim merkezinin yapılması için gerekli 
talimatları verdi. Bunun üzerine, Japonya’daki arkadaşlardan, orada bulunan eği-
tim merkezlerinin çizimlerini ve resimlerini istedim. Bunları Aksigorta’ya ver-
dim. Sayın Emine Kamışlı konu üzerinde hassasiyetle durdu ve bugün hala ço-
cuklar için önemli bir eğitim merkezi olan “Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi” 
tamamlanarak 1996 yılında hizmete girdi. 
 Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi’nde öğrenciler,  sanal ortamda çıkan 
bir yangını söndürür. Burada bir duman odası bulunur. Öğrenciler yoğun duma-
nın olduğu bir ortamda, yollarını bulmayı ve yapmaları gerekenleri görmenin 
yanı sıra, yangın ihbarında bulunmayı ve ihbar sırasında yapmaları gerekenleri 
uygulamalı olarak öğrenir. Deprem bölümünde, bir deprem platformu yer alır. 
Mutfak görünümündeki platformda, gerçek ses efektleriyle, 3.5 - 7.5 arasında 
değişen büyüklüklerde 25 adet deprem yaratılır. Öğrenciler burada, deprem ön-
cesinde alınması gereken tedbirler, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapıl-
ması gerekenler hakkında bilgilendirilir. Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi’nde 
bugüne kadar 10 binlerce öğrenci eğitimlere katılmıştır.
 Okullarda bilgi vermek için bir araya topladığımız çocuklar, cıvıl cıvıl, göz-
leri pırıl pırıl olurdu. Gürültüyü kesmelerini sağlamak ve dikkatlerini çekmek için 
“Bakalım kim bilecek; itfaiyeciler neden kırmızı kemer takar, biliyor musunuz?” 
diye söze başlardım. Farklı cevaplar veren olsa da, “Pantolonları düşmesin diye...” 
şeklinde bağıranlar çoğunluktaydı. Hep birlikte doğru bilenleri alkışladıktan sonra, 
peş peşe, “Eskiden tulumbacılara ne denirdi?”, “İtfaiyenin telefonunu bilen var 
mı?”, “İtfaiye para alır mı?” gibi sorular soruyordum ve sonra bütün cevapların 
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“itfaiye” olduğu sorulara geçiyordum. “Yangını kim sön-
dürür?”, “Kuyuya düşen, ağaçta kalan hayvanları kim 
kurtarır?”, “Sel baskınlarında, çökmelerde kim yardım 
eder?”, “Asansörde kalanları kim kurtarır?”, “Hangi 
kuruluş ücret almadan yardıma koşar?” şeklinde sordu-
ğum sorulara, hep bir ağızdan “İtfaiye!” demeye başlı-
yor ve ben ara vermeden “En büyük kim?” dediğimde, 
daha büyük bir coşku ve daha yüksek sesle “İtfaiye!” 
diye bağırıyorlardı. “Sizler artık çocuk değilsiniz; artık 
abisiniz. Abiler çok şey bilir ve bildiklerini küçüklere 
öğretir. Bugün öğrendiklerinizi sizler küçüklere öğreteceksiniz. Büyüklerinize so-
run, bilmiyorlarsa onlara da öğretin. Okulda, kağıtları rasgele yerlere, merdiven 
boşluğuna atmayın. Atanlar varsa uyarın ve onları oradan alın. Kibritle oynamayın 
ve özelikle arkadaşlarınız arasında kibritle şaka yapmayın. Alarm verildiği zaman 
koşmayın, yavaş yavaş sınıftan çıkın. Öğretmenlerinizin istediği gibi hareket edin. 
Evde prizlere çivi sokmak tehlikelidir. Sobaların kapağını açmak, tüple oynamak, 
habersiz ocak yakmak çok tehlikelidir. Siz kibritle oynamazsınız biliyorum, kardeş-
leriniz oynarsa hemen elinden alın, onlara tehlikeli olduğunu söyleyin. Evdeyseniz 
ve yangın çıkarsa heyecanlanmayın. Önce başkalarına haber verin. Evde kimse 
yoksa evden çıkın, başkalarına yangın olduğunu söyleyin, itfaiyeyi yani 110 nu-
marayı arayın. Evden çıkamazsanız pencereyi açın ve bağırın” diyordum. Arada 
parmak kaldırıp “Öğretmenim, öğretmenim!” diye bağıran, söz verdiğimde de 
“Bizim komşunun oğlu Faruk kibrit yaktı, ben de ona yakma dedim” diyerek hem 
bildiğini, hem de söylediklerimi uyguladığını anlatanlar oluyordu. Bazen düşün-
düren bazen güldüren sorularla karşılaşıyordum.
 Eğitimin toplumsal ve ekonomik gelişimdeki rolü yadsınamaz. Atatürk, 
“Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde ya-
şatır ya da bir milleti esirliğe ve sefalete terk eder” diyor. Halkımızın yangına 
karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli hususların başında eği-
tim gelmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ilk ve orta dereceli 
okullardaki öğrencilerin “Yangından Korunma ve Yangın Güvenliği” konusunda              
eğitilmesi, yangın çıkma sayısını ve zarar miktarını azaltacak ve itfaiyenin yangı-
na müdahalesini kolaylaştıracaktır.
 Halkımızın itfaiyeyi tanımaması, hatta çoğu kişinin itfaiyenin numarasını 
bilmemesi, halkımızın zararına olmaktadır. Birçok kişi itfaiyenin ücretli olduğu-
nu zannetmekte ve itfaiyeyi çağırırken tereddüt etmekte, itfaiye gelirse ceza yaz-
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masından korkmaktadır. Bunların aşılması için çocuk yaşta eğitim verilmelidir. 
Ben bunun için çok çaba gösterdim. Yangın güvenlik önlemlerinin önemi ve cid-
diyetini öğrencilere düşündürmek ve itfaiyeleri daha yakından tanıtma olanağını 
bulmak amacıyla, 90’lı yılların başında, ilk ve orta dereceli okullarda, “İtfaiye ve 
Yangın Güvenlik Önlemleri” konulu, ilkokullarda resim, ortaokullarda resim ve 
şiir, liselerde resim ve kompozisyon dalında “Sizin Kaleminizden, Sizin Fırça-
nızdan İtfaiye” konulu yarışmalar düzenledim. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, 
bütün öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için ilk ve orta dereceli 
okullara yazı gönderdi ve okullarda oluşturulan jürilerle her dalda ilk beş eserin 
belirlenmesi istendi. Okullar tarafından belirlenen eserler, uzman kişilerden oluş-
turulan jüri tarafından değerlendirildi. İlkokullarda resim, ortaokullarda resim ve 
şiir, lise ve dengi okullar için de resim ve kompozisyon dalında olmak üzere 
beş ayrı dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler ödüllendirildi. Düzenlenen 
törenle, birincilere bilgisayar, ikincilere ansiklopedi seti ve üçüncülere fotoğraf 
makinası ve ayrıca her dalda plaket verildi.
 Yapılan istatistiklere göre, meydana gelen yangınların yüzde 5’i çocukların 
kibritle ve ateşle oynamaları sonucu meydana gelmektedir. Yine yangınlarda ölen 
her 10 kişiden birisi çocuk yaştadır. Çocuklar davranışları, duygu ve düşünceleri ile 
gelişim özellikleri bakımından yetişkinlerden farklı, değişime, yenileşmeye açık, 
son derece bilgiye açık, kendilerine özgü varlıklardır. Çocukluk yıllarında kazanı-
lan davranışların büyük bir kısmı, yetişkinlikte kişilik yapısını, tavır, alışkanlık ve 
değer yargılarını biçimlendirir. Eğitim sistemleri ve okullar, çocukların kendi ken-
dilerine yeterliliği ve korunma yolları konusunda temel becerileri kazandırılmalı-
dır. Her aile, kendisi evde yokken bir yangın olayında nasıl davranması gerektiğini 
çocuklarına anlatmalı, hatta öğretici tatbikatlar yapmalıdır.
 Yarınımız olan çocuklarımıza gerekli olan bilgilerin verilmesi ve bece-
rilerin kazandırılması işi, aile ve okulların dışında sivil toplum kuruluşları tara-
fından da üstlenilmelidir. Bunun en güzel örneğini veren, çok sayıda öğrencinin 
yangın ve deprem konusunda eğitimleri konusunda destek sağlayan merhum Sa-
kıp Sabancı’yı saygı ve şükranla anıyorum.


