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SAYGIDEGER DOSTLARIMIZ, BU BÜLTENİMİZDE SİZLERE HOLLANDA’ DAN İTHAL ETTİĞİMİZ   
FLAME GUARD YANMAZ BOYA VE YANGIN ÖNLEYİCİ ÜRÜNLERİMİZDEN BAHSETMEK İSTİYORUZ. 

FLAME GUARD YANGIN ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER 

  
Bildiğiniz gibi, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde devletler yurttaşlarının yangına karşı can 
güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu ülkelerde yangına karşı alınması gereken asgari 
tedbirler yönetmeliklerle düzenlenir. 
Türkiye’de eksikliği çok hissedilen yeni yangından korunma yönetmeliği “ Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik” Bakanlar Kurulunca kabul edilerek  
26 Temmuz 2002 tarihinde ki resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Yeni 
yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte, daha önce yürürlükte bulunan yönetmelik ve de 
belediyelerce çıkartılmış olan tüm yönetmelik ve talimatlar yürürlükten  kaldırılmış bulunmaktadır. 
Yeni yönetmeliğin getirdiği en önemli yeniliklerden biri yönetmelik hükümlerinin 
uygulanmaması veya uyulmaması nedeniyle oluşacak yangın hasarlarından yatırımcı 
kuruluşlar, mal sahipleri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, müteahhitleri imalatçılar 
ve danışmanların sorumlu tutulmasıdır. Sigorta şirketlerinin de yangına karşı sigorta 
ettirme talebi aldıklarında bina, tesis ve işletmelerde yönetmelik hükümlerine uyulup 
uyulmadığını kontrol etme zorunluluğu getirilmektedir. 

 
Yönetmelik 10. kısım Madde 139 

“Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
    idari emirlere riayet etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında 
yapmayanlar hakkında da fiilin derecesine göre, görevi ihmal veya 
suistimalden soruşturma açarak gereği yapılır.”  
 
Yaşadığınız mekanları ve kullandığınız yada ürettiğiniz ürünlerinizi Hollanda’ 
dan ithal etmiş olduğumuz Flame Guard yanmaz boya ve duman/alev 

önleyici ürünlerimizi kullanarak yönetmelikte belirtilen standartlara (30 – 180 dakika ateşe 
dayanıklılık)  ulaştırabilirsiniz . 
 

Yangınla mücadelede görevli bir yetkilinin Türkiye’ nin gelişmiş şehirlerinden İstanbul için 
söyledikleri deprem riski yüksek olan bu bölgede yangınla mücadeledeki eksikliklerimizin boyutlarını 
göstermektedir. 
  
“İstanbul'da günde ortalama 60 ila 100 arası yangın çıkmaktadır. 1327 sokaktan 400' 
üne hiçbir şekilde girebilmemizin imkanı yok. 400 - 450' sine çok zor şartlarda 
girilebiliyor. Yaklaşık 400' üne girilebiliyor, ama araçların manevra kabiliyeti olmuyor. Şu 
anda toplam 800 yangın musluğumuz var. İstanbul için çok az.  Böyle durumlarda 
çalışmamız nerdeyse imkansız hale geliyor. 1992 öncesi yapılan binaların hemen hemen 
hiçbirinde yangın güvenliği yok. 10-15 katlı binalar yapılmış ama yangın güvenliği 
açısından hiçbir önlem alınmamış. Özellikle ahşap ve tarihi yapılarda yangın tehlikesi çok 
daha fazladır. 
Milli servetlerimiz olan tarihi binalarda, müzelerde ve tarihi eserler üzerinde yangın 
güvenliği için herhangi bir tadilat yapılamamaktadır,binanın tarihi kimliğini ve estetik 
yapısını bozmadan alınabilecek önlemler çok sınırlıdır.” 

  
İstanbul için verilen yangın çıkış istatistiği dünyada bir günde çıkan ortalama yangın değerleriyle 
uyum gösteriyor. Yani dünya şehirlerinde de günde ortalama 60-100 yangın çıkmakta. Ancak alınan 
tedbirler ve imkanlar sayesinde bu yangınların büyük bir çoğunluğu büyümeden önlenebilmektedir. 
  
Bu tedbirlerden ilki mekanların yangın çıkma potansiyeli bulunan yerlerinde ve mekanlarda bulunan 
eşyalarda kullanılan malzemelerin yangına dirençli hale getirilmesidir. İkincisi ise yangın çıkması 
halinde yangının büyümesini engelleyecek veya geciktirecek ve kişilerin veya kurumların acil 
güvenlik planlarını uygulamalarına fırsat yaratacak olan yangın geciktirici kaplamalar ve duman 
engelleyicilerdir. Deprem ve diğer nedenlerden çıkan yangınların tümünde binaları çıkan alev ve ısı, 
canlıları ise dumanın öldürdüğü bilinmektedir. Kobe (Kore) depremi bu konuya örnek teşkil edebilir. 

  
UNISERVICE olarak, bu uygulanabilir önlemlerden yola çıkarak geliştirilmiş olan,  FLAME GUARD 
yangın önleyici ve geciktirici ürünlerimizi bilgilerinize sunmuş olmaktan büyük kıvanç duyuyoruz. 
Flame Guard ürünleriyle ilgili bilgileri ekte bulabilirsiniz. 
Lütfen bu bülteni dostlarınızla paylaşınız.  
Ürün tanıtımı ve detaylı bilgi almak için bizi aramaktan çekinmeyiniz. 
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