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“ANKARA’DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ” (6 Aralık 2018)

Necatibey Caddesi ve İzmir Caddesi’nin kesiştiği yerdeki 9 katlı bir binada 3 Aralık 
2018 Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olay basına yansıdığı gibi 
doğalgaz patlaması değildir. Doğalgaz ve elektrik sayaçlarının bulunduğu odada yer 
alan piknik tüpünden kaynaklı parlama ile elektrik kablolarının tutuşması sonucu 
genişleyen bir yangındır.

Çıkan yangın şans eseri büyük bir faciaya dönüşmeden söndürülmüştür

Elektrik Mühendisleri Odası yetkililerinin olayın ardından yangının çıktığı binada yaptığı ilk inceleme göster-
mektedir ki, tesisin projelendirilmesinde ve uygulamasında yönetmeliklere uyulmamıştır.

“Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik” gereği, doğal-
gaz sayaçları ve elektrik panoları aynı yerde bulunuyorsa, elektrik tesisatı ve aydınlatma armatürleri exproof 
(Explosion Proof: Patlamaya karşı korunmuş) olmalıdır. Tesisatların parlamaya ve patlamaya dayanıklı olması 
gerekirken yangının çıktığı alanda muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili 
ATEX yönetmeliğine uyulmadığı gözlemlenmiştir. Doğalgaz sayaç ve tesisatlarının bulunduğu mekanlarda gaz 
dedektörlerinin bulunması zorunludur. Yangına sebep olan yerde gaz dedektörü olsaydı, gaz sızıntısı daha 
önceden tespit edilebilir ve önlem alınabilirdi.

 “İNTERNETE ULAŞIM VE İNTERNET PAYLAŞIMI ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR!”  
(26 Aralık 2018)

Çağımızın en hızlı iletişim aracı olan internete ulaşmak ve bilginin paylaşımı gerek hükümetin yasal düzenle-
meleri gerekse internet sağlayıcı firmaların ekonomik baskıları sonucu gittikçe zorlaşıyor. 

Hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan kişisel erişim noktası özelliği ile interneti 
paylaşmak isteyenler yeni yılda fazladan bedel ödeyecekler. Bu bedeli ödemek istemeyenlerin internet hızı 
1kbps`ye düşürülecek. Yurttaşlar hızlı internete ulaşmak için internet sağlayıcı firmanın istediği aylık parayı 
ödemek zorunda kalacak.

Adil Kullanım Kotasının (AKK) 1 Ocak 2019 tarihinde kaldırılacak olmasıyla yeni abone olacaklara internetin 
daha yüksek bedelle satılması tartışmaları sıcaklığını korurken cep telefonlarından internetin paylaşılması uy-
gulamasının paralı hale getirilmek istenmesi, bedeli ödenilerek satın alınan hizmetin kullanımının vatandaşın 
elinden alınması anlamı taşımaktadır.

SURİYE`DE SAVAŞTAN KAÇIP SİTELERDE YANGINDA ÖLDÜLER! (18 Ocak 2019)

MOBİLYACILAR SİTESİ`NDEKİ İŞ YERLERİNİN ÇOĞUNDA KAÇAK AKIM ROLESİ BULUNMUYOR!

Suriye`de emperyalistler tarafından Ortadoğu`yu yeniden dizayn etme ve Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kap-
samında çıkartılan iç savaş yüzünden topraklarını terk ederek Türkiye`ye gelen ve ucuz iş gücü olarak çalıştırı-
lan 5 kişi Siteler olarak bilinen Ankara Mobilyacılar Sitesi`nde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Şubemiz tarafından Siteler`de faaliyet gösteren 4 katlı mobilya binasında çıkan yangınla ilgili olarak çıplak 
gözle yapılan inceleme sonucu hazırlanan ön raporda, konutlardan çevrilme iş yerlerindeki elektrik panoların-
da kaçak akım rölesinin olmadığı, havalandırma bacalarının, yangın merdivenlerinin bulunmadığı saptandı.

basın açıklaması...

Basın açıklamalarının tam metni web sayfamızdadır.


	Button 3: 
	Page 1: 
	Page 31: 
	Page 52: 
	Page 73: 
	Page 94: 
	Page 115: 
	Page 136: 
	Page 157: 
	Page 178: 
	Page 199: 
	Page 2110: 
	Page 2311: 
	Page 2512: 
	Page 2713: 
	Page 2914: 
	Page 3115: 
	Page 3316: 
	Page 3517: 
	Page 3718: 
	Page 3919: 



