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EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, 
İzmir Urla’da bahçe çitine temas 
eden üniversite öğrencisi ve İstanbul 
Eyüpsultan'da parkta oynarken ay-
dınlatma direğindeki kaçak elektrik 
akımına kapılan çocuğun hayatı-
nı kaybetmesi üzerine, 21 Haziran 
2019 tarihinde Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) elektrik kaynaklı 
kazaları değerlendirdi.  

Kazaların büyük kısmının yetkisiz 
ve uzman olmayan kişilerin elektrik 
tesisatlarına, temel mühendislik ilke-
lerine aykırı, projesiz, dağıtım şirket-
lerinin onay ve denetim süreçlerinden 
geçmeden yaptıkları ekler ve diğer 
müdahalelerden kaynaklandığını ifa-
de eden Uğurlu, “Bu kazalar elektrik 
tesisatlarının denetlenmesi ve dene-
tim sonrası tespit edilen eksiklerin 

giderilmesiyle önlenebilir. Teknik ola-
rak, tüm elektriksel donanım ve cihaz-
lar için doğrudan veya dolaylı temasa 
karşı koruma önlemleri alınabilmek-
tedir. Başta çocuklar olmak üzere tüm 
canlılar, uzman mühendislerin görüş 
ve önerileri doğrultusunda, elektrik 
tesisatına olası bir temasın ölümcül 
etkilerinden korunabilirler” diye ko-
nuştu. 

Havaların ısınmasıyla birlikte ço-
cukların park-
bahçe gibi alan-
larda daha fazla 
zaman geçirme-
ye başladıkları-
na işaret eden 
Uğurlu, her yaz 
onlarca çocuğun 
serinlemek için 
girdikleri, bele-

diyelere ait süs havuzlarında hayatını 
kaybettiğini hatırlattı. EMO’nun ha-
vuzlara ilişkin uzun yıllardır dile ge-
tirdiği önlemlerin halen alınmadığına 
vurgu yapan Uğurlu, “Belediyelerin, 
yönetmelikte havuzlara ilişkin detay-
lar yer almasa da ek tedbirler almala-
rı zorunludur. Öncelikle havuzlarda su 
altında çalışan elektrik tesisatı acilen 
denetlenmelidir” çağrısı yaptı. 

Tesisat Kontrolü Hayat Kurtarır

Çeşme Alaçatı’da bir sitede havuzun 
bakımını ve temizliğini yapan iki iş-
çinin motor dairesinde elektrik akı-
mına kapılarak, hayatını kaybetmesi 
üzerine EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu, 8 Haziran 2019 tarihinde 
yazılı bir açıklama yaparak, denetim 
eksiğine dikkat çekti. 

Yaz aylarında özellikle havuzlarda 
elektrik kaynaklı kazaların sayısı artış 
yaşandığına dikkat çekilen açıklama 
şu ifadeler yer verildi: 

“Elektrik çarpması sonucunda 
ölümlere neden olan kazalar büyük 
ölçüde yeterli önlem alınmaması ve 
elektrik tesisatlarının denetlenmeme-
sinden kaynaklanmaktadır. Öncelikle 
elektrik tesisatlarının standartlara ve 
yönetmeliklere uygun tesis edilme-
mesi, işletme ve bakımına da önem 
verilmemesi kaçınılmaz olarak bu ka-

zalara neden olacağını vurgulamamız 
gerekir.”

Çeşme Alaçatı’daki kazaya ilişkin 
detayların bilirkişi incelemesi sonucu 
ortaya çıkacağına vurgu yapılan açık-
lamada, “söz konusu tesiste iyi proje-
lendirilmiş, kontrolden geçmiş, kontrol 
sonrası eksikleri giderilmiş bir elektrik 
tesisatı olsaydı, olası insan hatalarına 
rağmen bu kaza önlenebilirdi” denildi. 
Binalarda elektrik tesisatının uzman 
elektrik-elektronik mühendisleri tara-
fından projelendirilmesinin ön şart ol-
duğuna değinilen açıklamada, Elektrik 
İç Tesisleri Yönetmeliği’ni güncellene-
rek yayımlanması çağrısı yapılırken, 
“Belediyelerin, mevcut yönetmelikte 
havuzlara ilişkin detaylar yer almasa 
da ek tedbirler almaları zorunludur. 
Elektrik çarpmalarına karşı tüm elekt-
riksel donanım ve cihazlar için doğru-

dan veya dolaylı temasa karşı koruma 
önlemleri alınmalıdır” uyarısına yer 
verildi.   

Tüm elektrik tesislerinin düzenli 
olarak bakımının yapılması ve bu te-
sislerin periyodik olarak kontrol edil-
mesinin önemine vurgu yapılan açık-
lamada, şöyle denildi:  

“Odamız, can güvenliği için alı-
nacak önlemleri ‘kaynak israfı’ olarak 
gören anlayışa karşı uzun yıllardır 
mücadele etmektedir. Yurttaşlara, bina 
yöneticilerine, işletmecilere, hastane, 
yurt ve okul yönetimlerine ‘zorunlu’ 
olmasa da ek önlem alma çağrımı-
zı yeniliyoruz. Yurttaşlar, can ve mal 
güvenliğinin sağlanması amacıyla 
binaları veya tesislerindeki elektrik 
ve elektronik sistemlerin kontrol edil-
mesi ve eksiklerinin belirlenmesi için 
Şubemizden bilgi alabilirler.”
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