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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 
Basmane'de meydana gelen otel 
yangınına ilişkin 8 Mart 2018 ta-
rihinde yazılı bir basın açıklaması 
yaparak, konuya ilişkin mevzuat ek-
sikliklerinin acilen giderilmesi ge-
rektiğine vurgu yaptı. 

Basmane semtinde bulunan bir 
otelde 7 Mart 2018 tarihinde sabah 
saatlerinde çıkan yangında 4 kişinin 
yaralandığı hatırlatılan açıklamada, 
"Durumları ağır olan iki kişi, yangın 
anında otelden çıkmaya çalışırken, 
üst katlardan atlayarak yaralanmışlar-
dır. Yangın haberinin duyulmasından 
sonra olay yerine ulaşan EMO İzmir 
Şubesi'nin heyetinin ilk izlenimlerine 
göre; binada acil durum tahliyesinde 
kullanılacak yangın merdiveni bulun-
mamaktadır. Merdiven boşluğunun 
dumanla dolması nedeniyle tahliye 
için üst katlardan atlamak dışında 
seçenek kalmaması, dehşet görün-
tüleri oluşturmuştur" denildi. Yangın 
önlemlerinin alınmasına yönelik istis-
nalar getiren düzenlemelerin acilen 
iptal edilmesi gerektiğine vurgu yapı-
lan açıklamada, "Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelikte, 
29 Haziran 2017 tarihinde Resmi 
Gazete'de yapılan değişiklikle; 
2007'den önce yapı ruhsatı başvu-
rusunda bulunan binalar; o tarihten 
önce tamamlamış binalar gibi "mevcut 
yapı" statüsüne alınmıştır. Geçmişte 

mevzuat eksikleri nedeniyle yeterli 
önlemler alınmadan tamamlanmış 
binalarda bile ek önemler zorunluluk-
ları getirilmesi gerekirken, değişiklik-
le 'önlem alınmasına gerek olmayan' 
bina sayısı artırılmıştır" ifadelerine yer 
verildi. Değişikliğe ilişkin 8 Temmuz 
2017 tarihinde EMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu'nun basın açıklaması 
yaparak, uyarıda bulunduğu hatırlatı-
lan açıklamada, "Otel yangını, itfaiye 
gibi kurumlar tarafından yapılan de-
netimlerle eksikliklerin giderilmesine 
de engel teşkil eden bu düzenlemenin 
acilen iptal edilmesi gerektiğini orta-
ya koymuştur" denildi. 

Yangına ilişkin haberlerde olayın 
elektrik kaynaklı olduğu ve cep tele-
fonu şarjı sırasında başladığı tahmin-
lerine yer verildiğinin hatırlatıldığı 
açıklamada, şöyle denildi: 

"Elektrik kaynaklı yangınların en 
aza indirilmesi için binalardaki elekt-
rik ve elektronik tesislerinin düzenli 
olarak bakımın yapılması ve bu sis-
temlerin periyodik olarak test edi-
lerek, kontrol edilmesi hayati önem 
taşımaktadır. Elektrik tesisatının uz-
man elektrik-elektronik mühendisle-
ri tarafından projelendirmesi, stan-
dartlara uygun malzeme seçimiyle 
mühendis denetiminde kurulması 
gereklidir. Tesisatın uzman mühendis-
ler tarafından periyodik kontrolden 
geçirilerek, eksikliklerin giderilmesi 
yangın tehlikesini en aza indirecektir. 

Bu vesileyle elektrik tesisatının ulus-
lararası standartlara uygun olarak 
tesis edilmesi için Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliği'nin eksiklerinin de mes-
lektaşlarımızın görüşleri doğrultusun-
da giderilmesi çağrımızı yeniliyoruz."

Yangın algılama ve uyarma sis-
temlerinin her an çalışır durumda 
tutulabilmesi için düzenli bakımının 
yapılması ve yine periyodik olarak 
uzman mühendisler tarafından kont-
rol edilmesi gerektiğine yer verilen 
açıklamada, Yapı Elektronik Sistem 
ve Tesisatları İşletme Sorumlusu'na 
ilişkin EMO mevzuatının, ilgili bakan-
lıklar tarafından yayımlanan yönet-
meliklerde değişiklik yapılarak, hayata 
geçirilmesi istendi.

Can güvenliği için alınacak ön-
lemleri "kaynak israfı" olarak gören 
anlayışa dikkat çekilen açıklama şöyle 
bitirildi:

"Mevzuat eksiklikleri, başvuruları-
mıza ve girişimlerimize rağmen ilgili 
bakanlıklar tarafından giderilmedi-
ği gibi önlemsizliğin boyutu sürekli 
olarak artırılmaktadır. Bu nedenle 
yurttaşlara, bina yöneticilerine, işlet-
mecilere, yurt ve okul yönetimlerine 
'zorunlu' olmasa da önlem alma çağ-
rısı yapıyoruz. Can ve mal güvenliğini 
sağlamak için binalardaki elektrik ve 
elektronik sistemlerin kontrol edil-
mesi ve eksiklerinin belirlenmesi için 
yurt genelinde EMO birimlerine baş-
vuruda bulunmaya davet ediyoruz."
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