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Son günlerde kamuya açık binalar-
da elektrik hatası nedeniyle yan-
gın çıktığı ifade edilen haberlerin 
artması üzerine EMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu 20 Mart 2019 ta-
rihinde yazılı bir açıklama yaparak, 
kamuoyunu uyardı. Elektrik tesisat-
larının standartlara ve yönetmelik-
lere uygun tesis edilmemesi, işletme 
ve bakımına da önem verilmemesi-
nin yangına neden olacağına vurgu 
yapılan açıklamada şunlara yer ve-
rildi.

Bu ay içinde aralarında İzmir 
Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin, Bakırköy Adliyesi’nin, 
İstanbul Kadıköy’de özel bir okulun 
da yer aldığı çok sayıda yangın habe-
ri aldık. Söz konusu yangınların kesin 
nedenleri düzenlenecek raporlar so-
nucunda anlaşılacak olmakla birlik-
te; elektrik tesisatı ve trafolara işaret 
edilmektedir. 

Öncelikle can ve mal güvenliği-
nin sağlanması için binalarda elektrik 
tesisatının uzman elektrik-elektronik 
mühendisleri tarafından projelendi-
rilmesi ön şarttır. Tesisin yapımında 
standartlara uygun malzeme seçil-
melidir. İşletilme aşamasında trafo-
lara ilişkin her türlü bakım faaliyeti 
Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu 
uzman mühendisin gözetiminde ger-
çekleştirilmelidir. Elektrik tesisatı, 
topraklama tesisatı ve yıldırıma karşı 
koruma sistemi periyodik kontrolleri 
de düzenli olarak uzman elektrik-
elektronik mühendisleri tarafından 
yapılmalıdır. Kontroller sonucu oluş-
turulan raporlar sıradan evraklar gibi 
raflara kaldırılmamalıdır. Bu raporlar-
da tespit edilen eksiklikler ve hatalar 
hızla giderilmelidir. Hastaneler başta 

olmak üzere tüm kamu binalarında 
tespit edilen eksiklerinin giderilmesi 
için ödenek ayrılmalıdır. 

Binalardaki elektrik ve elektronik 
tesislerinin düzenli olarak bakımının 
yapılması ve bu sistemlerin periyo-
dik olarak kontrol edilmesinin haya-
ti önemde olduğu unutulmamalıdır. 
Alınan tüm önlemlere rağmen yangın 
çıkma olasılığına da hazır olunmalıdır. 
Binalarda çıkacak yangınlara olabil-
diğince erken müdahale edilebilme-
si için, teknolojik olarak en önemli 
güvenlik önlemleri arasında yangın 
algılama ve uyarı sistemleri gelmek-
tedir. Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelikte, 29 Haziran 
2017 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
pılan değişiklikle; 2007’den önce 
yapı ruhsatı başvurusunda bulunan 
binalar; o tarihten önce tamamlanmış 
binalar gibi "mevcut yapı" statüsüne 
alınarak, muafiyet genişletilmiştir. 
Önlem alınmayacak bina sayısını ar-
tırmak yerine azaltacak düzenleme-
ler yapılmalıdır. Geçmişte mevzuat 
eksikleri nedeniyle yeterli önlemler 
alınmadan tamamlanmış binalarda ek 
önlemler hayata geçirilmelidir. 

Hayat kurtaran yangın algılama 
ve uyarma sistemlerinin kurulma-
sı da tek başına yeterli değildir. Bu 
sistemlerin her an çalışır durumda 
tutulabilmesi için düzenli bakımının 
yapılması ve yine periyodik olarak uz-
man mühendisler tarafından kontrol 
edilmesi gereklidir. İlgili bakanlıklar; 
yangın güvenliğine ilişkin sistem-
lerin sürekli çalışmasını sağlayacak 
Yapı Elektronik Sistem ve Tesisatları 
İşletme Sorumlusu’na ilişkin Odamızın 
düzenlemelerine paralel olarak, üçün-
cü tarafları da bağlayan yönetmelik 
değişikliklerini hayata geçirmelidir. 

Odamız, can güvenliği için alınacak 
önlemleri "kaynak israfı" olarak gören 
anlayışa karşı uzun yıllardır mücadele 
etmektedir. Mevzuat eksiklikleri gide-
rilmediği gibi “önlemsizliğin” boyutu 
düzenli olarak büyütülmektedir. Bu 
nedenle yurttaşlara, bina yöneticileri-
ne, işletmecilere, hastane, yurt ve okul 
yönetimlerine "zorunlu" olmasa da ek 
önlem alma çağrısı yapıyoruz. Can ve 
mal güvenliğini sağlamak için bina-
lardaki elektrik ve elektronik sistem-
lerin kontrol edilmesi ve eksiklerinin 
belirlenmesi için İzmirlileri Şubemize 
başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.

Yangın Değil, Denetimsizlik Can Alır! 
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