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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
b) 12/01/2009 tarihli ve B.08.0.SAS.0.35.02.2009/9 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe
konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.
Bakanlığımız taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarda Afet ve Acil Durum, Sivil
Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetimleri sonucunda genel olarak
yangın söndürme cihazlarının ilgi (a) Yönetmelik ilgi (b) Yönerge esasları dikkate
alınmayarak dolumların dördüncü yılın sonu beklenmeden her yıl veya iki yılda bir yapıldığı
görülmüştür.
Bilindiği üzere,ilgi (a) Yönetmeliğin 99 uncu maddesi ile ilgi (b) Yönergenin 76
ncı maddesinin 7 nci fıkrasında, "Yangın Söndürme Cihazlarının periyodik kontrolü ve
bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Yangın Söndürme Cihazının bakımını
yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip
olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek
zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda
yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki
söndürme maddaleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için
alındığında, Söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak
için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları Yangın Söndürme Cihazlarının yerlerine,
aldıkları Söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır Yangın
Söndürme Cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır", hükmü yer almaktadır.
Bu bağlamda, Yangın Söndürme Cihazlarının dolumu, bakımı ve hidrostatik
testlerinin ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Yönergenin ve standartlarının ilgili maddesi
kapsamında yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, Yangın Söndürme Cihazlarının
söndürme performansının ilgili standartlarına uygun olmaması halinde, söz konusu cihazların
bulunduğu ortamda meydana gelecek bir yangının istenilen sürede söndürülmemesi, "insan
sağlığına, can ve mal güvenliğine" bir güvensizlik oluşturacağından bu konuda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.
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