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Adana`da Süleymancılar`a ait olduğu 
belirtilen özel bir yurtta çıkan yangında; 
kız çocuklarının yaşamlarını yitirmesinin 

sorumlusu iktidarın aymazlığıdır. EMO olarak 
defalarca uyarmamıza ve dava açmamıza; İdari 
Dava Daireleri Kurulu`ndan okul ve yurtları 
yangın güvenlik sistemden muaf tutan düzenle-
menin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karar 
çıkmasına rağmen bu düzenlemeden geri adım 
atılmamıştır. Bu yürütmeyi durdurma kararına 
rağmen 12 Eylül`de yapılan Anayasa değişikliği 
ile yargının yetkisinin 
sınırlandırılmasının 
ardından yerindelik 
denetimi anlamına 
geleceği iddiasıyla 
mahkeme tarafından 
davamız reddedilmiş 
olup; İdari Dava Daireleri 
Kurulu ise “yerindelik 
denetimi” olmadığına 
ve bu düzenlemenin 
iptal edilmesi gerektiğine 
karar vermiştir. Halen 
karar düzeltme isteyerek 
idarenin muafiyet ısrarını 
sürdürmesi facianın ana nedenidir.

Adana`da 10`u ortaokul öğrencisi kız çocuğu, ikisi 
ise yurtta görevli bir kadın ve çocuğu olmak üzere 
12 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü 
duyuyoruz. Tüm halkımıza başsağlığı, yaralılara 
acil şifa dilerken; gereken önlemlerin alınmamış 
olmasından kaynaklanan bu can kayıplarının 
hesabının verilmesini istiyoruz. Olayın üstünün 
kapatılmasına değil, tartışıp yanlışları tespit edip 
tekrar bu acı olayların olmasını engellemek için 
çabalamamız gerekirken, yaşanan acı olayla ilgili 
yayın yasağı getirilmesinin gerekçesini de anlamak 
mümkün değildir.

Yangının bir gün önce değiştirilen elektrik 
sayacından çıktığı ya da elektrik kontağı olduğu 
yönünde açıklamalar yapılmıştır. Yangının neden-
inden daha önemli olan gerekli önlemlerin 

alınmamış olmasıdır. Elektrik kontağı önlenemez 
bir felaket kaynağı değildir. Can ve mal güvenliği 
açısından artık akım anahtarlarının binalarda tesis 
edilmesi ve çalışır durumda olması sağlanmalı, 
bunun için denetlemeler yapılmalıdır. Öncelik 
yangının çıkış kaynağını ortadan kaldırmak olduğu 
kadar yangın çıktığında hızlı ve gerekli müda-
hale olanağı sağlayacak sistemlerin kurulması ve 
can kaybına engel olmak için gerekli önlemleri 
almaktır.

Yangın,  bir kader değil, 
elektronik algılama ve 
söndürme sistemleriyle 
önlenebilen bir felaket-
tir. Çıkış sebebi ne olursa 
olsun, günümüz teknolo-
jisi yangın felaketlerinin 
önlenmesine ve büyüme-
sine engel olacak ola-
naklara sahiptir. Ancak 
ülkemizdeki uygulama-
lar, denetim eksikliği ve 
yetersiz mevzuat düzen-
lemeleri yangınların 
katliamlara dönüşmesine 

yol açmaktadır. 

Alınması gereken önlemlerin başında yangın 
algılama ve uyarı sistemleri, yangına müdahale 
edebilecek yangın tüpleri gibi gerekli donanımın 
binalarda bulunması, yangın merdivenleri olması 
ve kullanılabilir halde açık olarak tutulması gelme-
ktedir. Ne yazık ki yaşanan acı olayda yangın 
merdivenlerinin kilitli olduğu ortaya çıkmıştır. 
Can kayıplarının da yangın merdivenleri önünde 
yaşandığı açıklanmıştır.

Bir binanın yangına karşı güvenli olabilmesi için 
elektronik algılama ve söndürme sistemleriyle 
donatılması yetmez. Bu sistemlerin düzenli olarak 
bakımın yapılması ve her an çalışır tutulması da 
gereklidir. Sistemlerin işlevlerini tam olarak yerine 
getirip getirmediğine ilişkin kontroller ise yıllık 
düzenli aralıklarla bu alanda uzmanlaşmış elek-
trik ve elektronik mühendisleri tarafından yerine 

YANGINDA ÖLEN ÇOCUKLARIN SORUMLUSU İKTİDARDIR

basın açıklamaları...
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binalar için otomatik yangın algılama sistemleri 
kurulmasına gerek olmadığına ilişkin düzenlemel-
erin yürütmesini durdurdu.

Ancak 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa 
değişikliği ile yargının idari davalardaki yetkisi 
sınırlandırıldı. Aslında bir yerindelik denetimi 
sayılamayacak böylesine can ve mal güvenliğini 
ilgilendiren bir alanda bile mahkeme yapılan 
Anayasa değişikliğini gerekçe göstererek “yer-
indelik denetimi” yapamayacağını bildirdi. 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir kez daha 
EMO`nun haklı olduğuna hükmetti ve yerindelik 
denetimi gerekçesini yerinde bulmayarak, düzen-
lemenin iptal edilmesi yönünde mahkeme kararını 
bozdu. İdare ise yürütmeyi durdurma kararını 
uygulamadığı gibi halen ısrarını sürdürerek karar 
düzeltme istedi. Şu anda davamız karar düzeltme 
aşamasındadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmeliği`nin kapsamının genişletilmesi ve 
periyodik kontrollerin yapılabilmesi gerekli tesisat 
kontrolleri için gerekli mevzuat değişikliklerinin 
acilen yapılması gerektiğini vurgulayarak, başta 
acılı aileler olmak üzere tüm halkımıza baş sağlığı 
diliyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

30 Kasım 2016 

getirilmelidir. Elektronik algılama ve söndürme 
sistemleri ayrımsız olarak kamuya açık, insanların 
toplu halde bulunduğu tüm yurt, okul, hastane, 
cezaevi, metro istasyonu, ibadethaneler gibi 
insanların toplandığı binalarda zorunlu olmalıdır. 
Bu sistemlerin bakımı ve yıllık kontrolleri için 
acilen mevzuat değişikliği yapılmadan bu 
katliamların önlenmesine imkan yoktur.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak bugüne ka-
dar yetkilileri uyarmaya çalıştık. Bugün yangın 
yaşanan yurt gibi binaları kapsam dışında tut-
arak yangınlara geçit veren Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 
tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştır. Yönetme-
lik yayınlanmadan önce en üst düzey yetkililerle 
görüşmeye ve durumun vahametini anlatmaya 
çalışan EMO`nun karşılaştığı anlayış; “Bunlar genç 
adamlar, atlayıp kaçarlar. Yurtlara, okullara yangın 
algılama sistemi kurmaya ne gerek var” olmuştur. 
İşte bu anlayışın sonucu 12 canımız gitmiştir.

Yönetmeliğin uyarılarımız dikkate alınmadan 
çıkarılması üzerine dava açtık. Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 2009 yılında gerekçelerimizi 
haklı bulunarak yönetmeliğin Ek-7. maddesinin 
“Kurum Binaları” bölümünde, “Eğitim Tesisleri” 
için 21.5 metreden alçak veya 5 bin metrekareden 
küçük, “Yataklı Sağlık Tesisleri”nde ise 6.5 me-
treden alçak veya bin metrekareden küçük, “Ay-
akta Tedavi ve Diğer Sağlık Tesisleri” için ise 21.5 
metreden alçak veya 2 bin metrekareden küçük 

TEMEL SATRANÇ KURSU AÇILIYOR
 

EMO Ankara Şubesi tarafından “Temel Satranç Kursu” 
düzenlenecektir. İki ay sürecek satranç kursu her Salı 19.00-21.00 

saatleri arasında EMO Ankara Şubesi’nden gerçekleştirilecektir. Yeterli 
kayıt olması durumunda açılacak kursa kayıt yaptırılması gerekmektedir. 
Üyelerimize önemle duyurulur.
 
Eğitim ücreti 100 TL‘dir. 
 

Kayıt için iletişim bilgileri:
Telefon: (312) 231 44 74/119

e-posta: ankara@emo.org.tr

düzenlenecektir. İki ay sürecek satranç kursu her Salı 19.00-21.00 
saatleri arasında EMO Ankara Şubesi’nden gerçekleştirilecektir. Yeterli 

kayıt olması durumunda açılacak kursa kayıt yaptırılması gerekmektedir. 
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EMO: FETÖ MÜCADELESİ ARAPSAÇINA 
DÖNDÜ!

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan 
Fethullahçı Terör Örgütü`ne karşı yürütülen 
mücadele rayından çıkmıştır. FETÖ denilen 
yapılanma ve hiçbir tarikatla ilişkisi olmayan, 
demokrat ve yurtsever insanlar aynı torba içine 
atılarak kamudan ve toplumsal yaşamdan tasfiye 
edilmeye çalışılmaktadır. Ne yazık ki EMO`nun 
Hasan Balıkçı Onur Ödülü verdiği Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu da görevinden uzaklaştırılan 
akademisyenler arasındadır. İktidar derhal bu 
cadı avına son vermeli; demokrat ve yurtsever 
insanların tüm haklarını iade etmelidir.

EMO YÖNETİM KURULU

8 Eylül 2016

EMO: ENERJİDE SAAT BİLMECESİ

Bakanlar Kurulu`nun 8 Eylül 2016 tarihli Resmi 
Gazete`de yayımlanan kararıyla yaz saati 
uygulaması kalıcılaştırılmıştır. Buna göre 30 Ekim 
2016 tarihinde saatler, 1 saat geri alınmayacaktır. 
Böylece yaz döneminde GMT+3 dilimine çekilen 
saat uygulaması bir yıl boyunca kalıcı hale 
getirilmiştir. Ancak EMO`nun yaptığı çalışmaya 
göre yeni uygulamada geçerli kılınan GMT+3 saat 
dilimi kışın sabah saatlerinde aydınlatma ihtiyacı 
doğuracak olması nedeniyle uygun değildir. 
Yaz-kış saati uygulaması devam ettirilmelidir. 
Enerjinin verimli kullanımı açısından en uygun 
noktanın GMT+2:30 olduğu saptanmıştır. Yine 
yaz saati uygulaması da yapılarak ve GMT+3 
yerine ileri bir nokta olarak GMT+3:30 dilimine 
çekilerek tasarruf miktarının daha da artırılması 
mümkündür.

EMO YÖNETİM KURULU

9 Eylül 2016

EMO-ESM: TEDAŞ ÜZERİNDE KADRO 
OYUNLARINA HAYIR!

TEDAŞ`ta aralarında EMO ve ESM üyelerinin 
de olduğu 400`e yakın çalışanın görevden 
alınarak, istihdam fazlası personel statüsüyle 
havuza aktarılması kabul edilemez. Kurumun 
görevleri kapsamında ek personel ihtiyacı 
olduğuna ilişkin daha iki ay önce Özelleştirme 

İdaresi`ne başvurduğu dikkate alındığında 
yapılan uygulamanın liyakat esasıyla ve kamu 
çıkarı ile bağdaşmadığı açıktır. Kamuda liyakata 
uyulmamasının yarattığı 15 Temmuz Darbe 
Girişimi üzerinden henüz 2 ay geçmişken, TEDAŞ 
gibi bir kurumda liyakatı yok sayarak kurum 
personelini uzaklaştırıp, yerlerini “yandaşlık” 
kriteriyle doldurmaya kalkmak anlaşılamaz bir 
çelişkidir.

EMO YÖNETİM KURULU

24 Eylül 2016

EMO: AKP DARBESİNE HAYIR!

Ülkemiz her gün darbe döneminin yeni bir 
uygulamasına tanık olmaktadır. 15 Temmuz Darbe 
Girişimi’ne karşı yürütülen mücadele, OHAL 
süreciyle birlikte iktidarın darbesine dönüşmüş; 
Cumhuriyet Gazetesi’ne operasyon yapılmış, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan 
Kışanak ve Eşbaşkan Fırat Anlı ile HDP eski 
Milletvekili Ayla Akat Ata tutuklanmıştır. Artık 
iktidarın ne FETÖ ne de başka bir terör örgütüyle 
mücadele gibi bir derdinin olmadığı, tüm muhalif 
kesimleri susturmak istediği açıktır. Cumhuriyet 
Gazetesi’ne yapılan operasyonu, gözaltıları ve 
halkın iradesini yok sayan tutuklamaları protesto 
ediyoruz. AKP Darbesi’ne geçit verilmemelidir.

EMO YÖNETİM KURULU

31 Ekim 2016

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLÂNCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU 
OLSUN…

EMO Ankara Şubesi 23. Dönem Yönetim Kurulu, 
Mühendis, mimar, şehir plâncılarının üst örgütü 
TMMOB`nin mücadele ile geçen tarihi açısından 
büyük önem taşıyan ve 37  yıl önce, 19 Eylül 
1979`da mühendis, mimar ve şehir plâncılarının, 
ekonomik- demokratik talepler için ülke genelinde 
düzenledikleri iş bırakma eyleminin yıl dönümü 
olan 19 Eylül, “TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plâncıları Dayanışma Günü” olarak 
kutlanmakta.

EMO ANKARA ŞUBESİ
23.DÖNEM YÖNETİM KURULU

Basın açıklamalarının tam metnine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


