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KONUTLARDA
YANGIN GÜVENLİĞİ PANELİ

E

MO Basın- EMO İstanbul Şubesi, Makina Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi ve Türkiye Yangından Korunma
ve Eğitim Vakfı ve Derneği (TÜYAK) ile birlikte düzenlediği
Konutlarda Yangın Güvenliği Paneli 30 Eylül 2017 tarihinde
Perpa A Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gönüllü
toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlik, sosyal medya
kanallarından canlı olarak da yayımlandı.
Etkinliğin açılışında kısa bir video gösteriminin ardından
EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy
açılış konuşmasını yaptı. Celepsoy, konuşmasının başında
yangınların sürekliliği, yangın alanlarının çeşitliliği, can
kayıpları, uğrattığı maddi zararlar, insanlar üzerinde yarattığı sosyal tahribat ve şehir dokusu üzerindeki olumsuz
etkileri nedeniyle yangın güvenliğinin öneminin yadsınamaz
olduğuna vurgu yaptı. “Ne yazık ki, ülkemizde alevlerin
yükselmediği, can almadığı neredeyse tek gün geçmemektedir” diyen Celepsoy, bir yangın faciasının yaraları henüz
sarılamadan başka bir acı haberin geldiğine, başka başka
acıların peşi sıra birbirlerini izlediklerine dikkat çekti.
Celepsoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Aynı anda birden çok yangın çıktığı, birden çok kayıp
yaşandığı da olmakta o zaman da acılar katlanmaktadır.
Televizyonlarımızda açılan haber kanallarında tutuşan,
yanıp kül olan bazen bir fabrika olmakta, bazen tarihe
ışık tutan değerli bir tarihi eserimiz, bazen biriktirdiğimiz servetimiz ormanlar bazen ise konutlar olmaktadır.
Yangınlarla birlikte sönen yaşamlar, yitirilen hayaller,
umutlar ve daha nice değerlerimiz kül olup gitmekte…”

Erol Celepsoy, bu etkinliği düzenlemelerindeki en önemli
nedenlerden birinin nerede yangın çıkarsa daha araştırma
ve tespit yapılmadan elektrik kontağına yangınların bağlanması olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Trafolara giren kedi örneğinde olduğu gibi yangınlarda
da elektrik kaynağı günah keçisi olarak kullanılmaktadır.
Yangınların asıl kaynağını, yangın çıkmadan önce erk
sahiplerinin ihmal ettiği hususların üstünün örtülmesi
için kullanılan bu elektrik kontağı mazereti biz elektrik
mühendislerini derinden rahatsız etmektedir. Çünkü bu
işin eğitimini alan ve yıllardır uygulamasını yapan biz
elektrik mühendisleri biliyoruz ki; eğer gerekli tedbirler
alınırsa, tasarımdan uygulamaya, üretimden denetlemeye
kadar bütün elektrik-mekanik unsurlar standartlara uygun olarak yerine getirilirse yangınların çıkması tamamen
önlenmese bile en aza indirgenebilir. Yani elektrik kontağı
kökenli yangınlar kader değildir, çıkmadan önlenebilir.”
Etkinliğin hazırlanış süreci hakkında bilgi veren Erol
Celepsoy, pek çok kurum ve kuruluşa davet gönderildiği,
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etkinliğe destek ve katılımlarının istendiği, kimilerinin katılım göstermediğini belirterek, yangın güvenliği konusunda
ortak çalışma yapmanın önemini vurgulayan şu çağrıyı yaptı:
“Bunları anlatıyoruz çünkü biz bu paneli bugüne kadar yapılan çalışmalarda sağlanmış olan birliktelik için bir ilk adım
olarak görüyor, bu etkinliğin gerek bu çalışmaları gerekse de
bu çalışmalardaki birlikteliği büyütmede bir köprü vazifesi
görmesini umuyoruz. Bu anlamıyla da ilgili tüm kurumları
böyle önemli bir konuda sorumlu davranarak birlikte davranma çağrısını buradan bir kez daha yineliyoruz.”
EMO İstanbul Şube Başkanı Celepsoy, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür
ederek konuşmasını tamamladı.
Celepsoy’un ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, “Konutlarda Ne Kadar Güvendeyiz?” içerikli sunumunu yaptı. Kılıç, “Yangın itfaiyeyle
değil tasarımla söndürülür” vurgusunu yaptığı sunumunda
yangınların çıkmaması için öncesinde neler yapılması ve neler
yapılmaması gerektiği hususlarında ayrıntılı açıklamalarda
bulundu. Ülkemiz insanlarının tarihsel olarak yangınlara ve
yangından korunmaya nasıl baktıklarını renkli bir dille aktaran
Kılıç’ın sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Panel kapsamında EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri San.
Tic. A.Ş.’den Hayri Kartopu’nun yöneticiliğini yaptığı 1. Oturum’da, TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kaboğlu
“Konutlarda Söndürme Sistemlerinin Tasarımı, Uygulaması
ve Hatalar” konusunda sunum yaptı. MMO İstanbul Şubesi’nden Yangın Komisyonu Üyesi Serhat Göke, “Konutlardaki
Söndürme Sistemleri ve Duman Kontrol Sistemlerinin Kontrolü, Denetimi ve Bakımları” üzerine konuştu. İTÜ Emekli
Öğretim Görevlisi Dr. Kazım Beceren ise “Konutlarda Can
Güvenliğinin Sağlanması İçin Yangın Merdivenleri ve Kaçış
Yollarının Tasarımı” başlıklı sunumu yaptı.
Öğleden sonraki 2. Oturum’da ilk sunumu Arama Kurtarma
Derneği’nden (AKUT) Denetleme Kurulu Üyesi Mahmut
Çelik yaptı. Çelik, depremlerin sebep olduğu yangınlar konusunda sunum yaparken, yurtiçinden ve dışından örnekler
verdi. Çelik’in ardından Kocaeli Üniversitesi’nden Fikret
Kır, Dr. Necmi Özdemir ile birlikte hazırladıkları, “Yangın
Bilincinde Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Yangın Önleme
ve Yangınla Mücadele” konulu sunumunu gerçekleştirdi.
EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Şirketi’nden Elektrik
Mühendisi İlker Canbaz’ın “Konutlarda Yangın Algılama
İhbar ve Duyuru Sistemleri” sunumunun ardından EMO
MİSEM Daimi Komisyon Üyesi Serdar Paker, “Elektrik İç
Tesisatı ve Yangın Güvenliği” konusunda ayrıntılı bilgiler
vererek, değerlendirmelerde bulundu.
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