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Habertürk’te 31 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan köşe yazınızda “Odalar da örtbasa ortak” başlığı 

altında “Elektrik Mühendisleri Odası’ndan yangınlarla ilgili tek kelime duyulmadığı” iddia edilmektedir.   

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) orman yangınları ile ilgili süreci başından beri yakından takip 

etmekte ve gerek faciaların nedenleri, gerekse yapılması gerekenler hakkında kamuoyunu ve yetkilileri 

bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. Yangınların yaşandığı bölgelerdeki EMO temsilcileri, yangın 

alanlarına giderek yerinde incelemeler yapmakta ve onların tespitlerine dayanarak Odamız tarafından 

açıklamalar gerçekleştirilmektedir. 

EMO’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ve görüşlerini içeren, Odamızın www.emo.org.tr adresli 

İnternet sayfasından da ulaşabileceğiniz bazı haberler aşağıda verilmiştir. 

 

 

YOL TV- ANA HABER 20.07.2022 

      
 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, 

orman yangınlarında enerji nakil hatları ve trafoların payı, ülkemizde 

uygulanan özelleştirme uygulamaları ve sonuçları konusunda; 19 Temmuz 

2022 tarihinde Yol TV’de yayınlanan Ana Haber Bülteni’nde açıklamalarda 

bulundu. Ulutaş’ın açıklamalarını yazımızın devamından izleyebilirsiniz. 

  
 

 
 

FOX TV- ANA HABER 19.07.2022 

      
 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, 18 

Temmuz 2022 tarihinde Fox TV’de yayınlanan Gülbin Tosun’un sunduğu Ana 

Haber Bülteni’nde, son dönemde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. Ormanlık alan içinden geçen enerji nakil 

hatlarının ve trafoların ormanlar için bir risk olduğuna dikkat çeken Ulutaş’ın 

açıklamalarını yazımızın devamından izleyebilirsiniz. 

 

 

 

TEDAŞ ÖZELLEŞTİRİLDİ, BAKIMLAR DURDU, 

YANGINLAR ARTTI (ODATV4.COM) 25.07.2022 

      
 

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye`nin birçok 

yerinde orman yangınları yaşanıyor. Bu yangınların bazıları 

ise elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkıyor. Bunun arka 

planındaki neden ise TEDAŞ`ın özelleştirmesinde yatıyor. 

  
 

   

    

 
 

ÇEVRE SORUNLARININ HANGİ BİRİNİ YAZAYIM (AHMET AYDIN AKANSU/ 9 EYLÜL 

İZMİR) 21.07.2022 
      

 

  
 

 

http://www.emo.org.tr/
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=139300&tipi=43&sube=0
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=139295&tipi=43&sube=0
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=139344&tipi=5&sube=0
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=139344&tipi=5&sube=0
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=139305&tipi=5&sube=0
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=139305&tipi=5&sube=0


 
 

UZMANLAR SORDU: DATÇA`YI YAKAN BAKIMSIZ TRAFOLARDAN DAHA KAÇ TANE VAR 

(SÖZCÜ) 18.07.2022 
      

 

  
 

 

 
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI MAHİR ULUTAŞ: YANGININ SORUMLUSU DAĞITIM 

ŞİRKETLERİ VE BAKANLIKTIR (GÜNLÜK EVRENSEL) 15.07.2022 
   

 
 

 

  

EMO’nun yayın organı Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin 469. Sayısı da Türkiye tarihinin en büyük 

orman yangınlarına ayrılmış, orman yangınlarının erken algılanmasına yönelik teknolojiler,  elektriğin 

tetiklediği orman yangınları ve Türkiye’de ormansızlaşmanın boyutları detaylı biçimde işlenmiştir. Dergiye 

https://www.emo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=1268&dergi=1 adresinden ulaşabilirsiniz. 

Tüm bunların yanı sıra mesleki komisyonlarımız tarafından konuyla ilgili makale, görüş, vb. 

hazırlanarak EMO İnternet sayfasından duyurulmaktadır.  

Dahası yangın konusunda büyük bir bilgi birikimi ve duyarlılığı olan EMO, bu alanda yıllardır ciddi 

bir hukuki mücadele sürdürmektedir. Bunun en somut örneği Odamızın, yangın algılama ve uyarı 

sistemlerinin binaların yüksekliği ya da alanlarına bakılmaksızın özellikle kamuya açık, toplu yaşanan 

yerlerde zorunlu olarak yapılması için 14 yıl boyunca vermiş olduğu ve geçtiğimiz günlerde yargı tarafından 

da onaylanmış olan hukuki mücadeledir. 2009 yılında Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi`nde, 2016 

yılında ise Adana`da özel bir yurtta çıkan ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne 

neden olan faciaların tekrarlanmaması için yönetmelik değişikliği yapılması gerekmektedir. Ancak bu alanda 

halen harekete geçilmemiştir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye 

https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=138544&tipi=3&sube=0 adresinden ulaşabilirsiniz. 

Muhalif basının sesinin kısıldığı, pek çok yayın organının iktidarın maşası haline geldiği bir dönemde 

güç odaklarına karşı kamu yararını, bilim ve tekniği savunan bir meslek örgütü olarak her türlü olanağı 

kullanarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ancak EMO’nun açıklamaları ne yazık ki bir avuç kalmış muhalif 

yazılı basın ile bazı İnternet sitelerinde yer almakta, ek olarak sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna 

ulaşabilmektedir.  

Durum böyleyken Odamızı “örtbas çabasında olmakla” suçlamanın haksız bir tavır olduğunu; bir kasıt 

yoksa bile deneyimli bir gazeteciye yakışmayan özensizliği, vahim bir bilgi eksikliğini gösterdiğini belirtmek 

isteriz.  

Konuyla ilgili yanlış anlamaların düzeltilmesi için bilginize sunar, iyi günler dileriz. 

 

 

 

Mahir Ulutaş 

Elektrik Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 

1 Ağustos 2022 
 

https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=139292&tipi=5&sube=0
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=139292&tipi=5&sube=0
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=139293&tipi=5&sube=0
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=139293&tipi=5&sube=0
https://www.emo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=1268&dergi=1
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=138544&tipi=3&sube=0

