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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nun, 
30 Eylül 2020 tarihinde “Yangından 
Korunma ve İtfaiyecilik Haftası” ne-
deniyle gerçekleştirdiği basın açık-
lamasında, elektrik kaynaklı yangın-
lara karşı alınabilecek önlemlere ve 
mevzuat eksikliklerine dikkat çeki-
lerek, yangın algılama ve uyarı sis-
temlerinin önemine vurgu yapıldı. 

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinin 
“Yangından Korunma ve İtfaiyecilik 
Haftası” olarak kutlandığının hatırla-
tıldığı açıklamada, elektrikli kaynaklı 
yangınlara dikkat çekilerek, şöyle de-
nildi: 

“İzmir İtfaiyesi’nin verilerine göre; 
2019 yılında kent genelinde çıkan 11 
bin 145 yangında 13 yurttaşımız haya-
tını kaybederken, 12’si itfaiyeci olmak 
üzere 148 yurttaşımız yaralandı. Söz 
konusu yangınlarının yaklaşık yüzde 
19’unu oluşturan 2 bin 77 yangının 
çıkış nedeni, istatistiklere “elektrik-kı-
sa devre” olarak yansıdı. Yangın oluşan 
alanların dağılımına bakıldığında ise 
tüm yangınların yüzde 1,26’sını oluş-
turacak şekilde 140 yangının trafo 
binalarında yaşandığı görülmektedir. 
Fabrika-Atölye-İmalathane kategori-
sindeki yangınların trafolardan daha 
düşük bir biçimde 81 adet olması, tra-
folardaki sorunların önemine dikkat 
çekmektedir.”

Doğru projelendirme, düzenli 

bakım ve onarımla elektrik kaynak-
lı yangınlarının önüne geçilmesinin 
mümkün olduğuna vurgu yapılan 
açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 

“Can ve mal güvenliğinin sağlan-
ması için binalarda elektrik tesisatının 
uzman elektrik-elektronik mühendis-
leri tarafından projelendirilmesi ön 
şarttır. Tesisin yapımında standart-
lara uygun malzeme seçilmelidir. 
İşletmeye alırken tesisat kontrolü; 
uzman mühendisler tarafından yeri-
ne getirilmelidir. İşletme aşamasında 
trafolara ilişkin her türlü bakım faali-
yeti Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu 
mühendisinin gözetiminde gerçekleş-
tirilmelidir. Elektrik tesisatı, toprakla-
ma tesisatı ve yıldırımdan korunma 
sistemlerinin periyodik kontrolleri de 
düzenli olarak uzman mühendisler ta-
rafından yapılmalıdır. Kontroller sonu-
cu oluşturulan raporlara yansıyan ek-
siklikler ve hatalar hızla giderilmelidir. 
Alınan tüm önlemlere rağmen yangın 
çıkma olasılığına da hazır olunmalıdır. 
Binalarda çıkacak yangınlara erken 
müdahale edilebilmesi için, yangın al-
gılama ve uyarı sistemleri kullanılma-
lıdır. Hayat kurtaran yangın algılama 
ve uyarma sistemlerinin kurulması da 
tek başına yeterli değildir. Bu sistem-
ler her an çalışır durumda tutulmalı, 
bakımları düzenli yapılmalı ve yine 
periyodik olarak kontrol edilmelidir-
ler. Trafolarda olduğu gibi özel bir 
uzmanlık gerektiren bu sistemlerin; 

Yapı Elektronik Sistem ve Tesisatları 
İşletme Sorumlusu tarafından her an 
çalışacak şekilde bakımının yapılması 
gerekir.”

EMO’nun can güvenliği önlemle-
rini “kaynak israfı” olarak gören an-
layışla mücadele ettiğine değinilen 
açıklamada, mevzuat eksikliği şöyle 
aktarıldı:  

“Yapı Elektronik Sistem ve 
Tesisatları İşletme Sorumlusu’na 
ilişkin EMO’nun 2012 yılında Resmi 
Gazete’de yayımladığı yönetmeliğe 
paralel olarak, ilgili bakanlıklar tara-
fından üçüncü tarafları da bağlayan 
yönetmelik değişikliği halen hayata 
geçirilmemiştir. Mevzuat eksiklikleri 
giderilmediği gibi ‘önlemsizliğin’ bo-
yutu düzenli olarak büyütülmekte-
dir. Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik’te yapılan de-
ğişikliklerle önlem alma zorunluğu 
bulunmayan “mevcut yapı” statüsü 
genişletilmiştir.”

Yurttaşlara, bina yöneticilerine, 
işletmecilere, hastane, yurt ve okul 
yönetimlerine “zorunlu” olmasa da 
mevzuat eksikliği giderilene kadar ek 
önlem alma çağrısı yapılan açıklama, 
“Yurttaşlar, can ve mal güvenliğinin 
sağlanması amacıyla binalarında-
ki elektrik ve elektronik sistemlerin 
kontrol edilmesi ve eksiklerinin belir-
lenmesi için Şubemizden bilgi alabi-
lirler” denildi. 

Yangından Korunma Haftası‘nda 
Mevzuat Eksikliği Uyarısı…
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