KONUTLARDA YANGIN GÜVENLİĞİ
Şubemizin, TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi, Türkiye Yangından Korunma
ve Eğitim Vakfı ve Derneği (TÜYAK) ile birlikte
düzenlediği ve ilgili üniversiteler, kamu kurum
ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gönüllü toplum
kuruluşlarının destek verdiği Konutlarda Yangın
Güvenliği Paneli 30 Eylül 2017 Cumartesi günü
yapıldı. Perpa A Blok Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen etkinliği 200’den fazla kişi ilgiyle
takip etti.
Sosyal medya kanallarından da canlı olarak
yayınlanan etkinliğin açılışı, gösterilen kısa bir
videonun yayınlanmasının ardından Şubemiz
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy tarafından
yapıldı. Celepsoy`un "Ne yazık ki, ülkemizde
alevlerin yükselmediği, can almadığı neredeyse
tek gün geçmemektedir. Bir yangın faciasının
yaraları henüz sarılamadan başka bir acı haber
gelmekte, peşisıra başka başka acılar birbirlerini
izlemektedir. 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…" diyerek
başladığı konuşması etkinliğin düzenlenmesine
emeği geçen bütün kişi ve kuruluşlara teşekkürle
tamamlandı.
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Celepsoy`un konuşmasından sonra İstanbul
Teknik Üniversitesi`nden Prof. Dr. Abdurrahman
Kılıç, "Konutlarda Ne Kadar Güvendeyiz?" içerikli
sunumunu yaptı. Kılıç, "Yangın itfaiyeyle değil
tasarımla söndürülür" diye başladığı sunumunda
yangınların çıkmaması için öncesinde neler yapılması
ve neler yapılmaması gerektiği hususlarında ayrıntılı
açıklamalarda bulundu.

“Bu organizasyon konutları esas aldı. Çünkü konutlar
diğer yerlere göre farklı. Konutlarda bulunan değerler
çok farklıdır. Ülkemizde yangında ölümlerin büyük
çoğunluğu insanlar uyurken meydana gelmiştir.
Bu nedenle, uyunan yerler, konutlar, oteller, yurtlar
çok özel yerlerdir. Konutlarda çok farklı fiziksel
özelliklerde kişiler vardır; çocuklar vardır, küçük
bebekler vardır, yaşlılar vardır, hastalar vardır. Bu
nedenle diğer yerlerle karşılaştırılamayacak kadar
farklı özellikleri olan yerlerdir” diyerek etkinliğin

neden konutlara odaklandığını açıklayan Kılıç,
sözlerine şöyle devam etti:
“Konutlar sadece özel yerler değil; aslında ülkemizde
meydana gelen yangınlarda en çok kaybın yaşandığı
yerlerdir de. Ülkemizde yılda yaklaşık olarak 110 bin
civarında yangın meydana gelir ve bu yangınlarda
450 ile 550 arasında insan hayatını kaybeder. Bu
kayıpların hemen hemen büyük çoğunluğu, yüzde
80’i konutlardadır ve toplam yangınların da yüzde
45’i yine konutlardadır. Yani neredeyse toplam
yangınların yarısına yakını konutlarda meydana
gelmektedir. Bu nedenlerle konutlarda yangın
konusunun ele alınması çok daha anlamlıdır.”
Ülkemiz insanlarının tarihsel olarak yangınlara ve
yangından korunmaya nasıl baktıklarını renkli bir
dille aktaran Kılıç`ın sunumu katılımcılar tarafından
ilgiyle izlendi.
Hayri Kartopu`nun yöneticiliğini yaptığı 1.
Oturumda, Taner Kaboğlu (TÜYAK Yönetim Kurulu
Başkanı) Konutlarda Söndürme Sistemlerinin
Tasarımı, Uygulaması ve Hatalar, Serhat Göke
(MMO İstanbul Şubesi) Konutlardaki Söndürme

Sistemleri ve Duman Kontrol Sistemlerinin Kontrolü,
Denetimi ve Bakımları, Dr. Kazım Beceren (İstanbul
Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi) ise
Konutlarda Can Güvenliğinin Sağlanması İçin
Yangın Merdivenleri ve Kaçış Yollarının Tasarımı
başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.
Yine Hayri Kartopu`nun yöneticiliğini yaptığı öğleden
sonraki 2. Oturumda ilk sunumu AKUT`tan Mahmut
Çelik yaptı. Depremlerin Sebep Olduğu Yangınlar
konusunda yurtiçi ve dışı örnekler veren Çelik`in
sunumunun 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. Elektrik Mühendisi İlker
Canbaz`ın Konutlarda Yangın Algılama İhbar ve
Duyuru Sistemleri sunumunun ardından Şubemiz
eski yöneticilerinden Serdar Paker, Elektrik İç
Tesisatı ve Yangın Güvenliği konusunda ayrıntılı
bilgisini dinleyicilerle paylaştı.
Not: Bu etkinliğin tamamı en kısa zamanda kitapçık
olarak yayınlanacaktır. Kitapçığı Şubemizden
edinebilirsiniz.
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