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Açılışta İzmir Şube Başkanımız Yüksel 
Yaşartekin, Oda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Yener ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gök-
çe konuştu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener'in açılış konuşması özetle: 

Ağustos ayında gerçekleşen ve İzmir’in 
dağlarındaki çiçekleri, böcekleri, kuş-
ları ve ağaçları kavuran yangın felake-
tinden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. Bu fela-

kette yanan alanların belediyemizin 
de taahhüt ettiği üzere ranta açılma-
yıp rehabilite edileceğine inanıyor, 
Makina Mühendisleri Odası olarak bu 
çabalara her türlü desteği vermeye ha-
zır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Ülkemiz olası yangın felaketlerine 
karşı hazırlıksızdır. Hatırlanacağı üze-
re, 2017 yılında İngiltere’de Grenfell 
Tower yangını büyük bir facia ile so-
nuçlanmıştı. Bu yangının faciaya dö-
nüşmesinin başlıca nedeni, yapı mal-

zemesi kullanımı konusunda kamusal 
denetimin eksikliği idi. Bu durumdan 
çıkarmamız gereken sonuç, her ne-
rede olursa olsun can, yapı ve yangın 
güvenliliğinin birinci öncelik olarak 
ele alınması ve gerekli tedbirlerin be-
lirlenmesi süreçlerinin, konusunda uz-
man kişi ve kuruluşlarca yürütülmesi 
gerekliliğidir. Bu konuda uzman mü-
hendisler yetiştirmeye ve konuya öz-
gün teknik çalışmalar yapmaya çalışan 
kurumlarımızın, sürecin dışına itilme-
mesi ve gerekli yasal düzenlemelerin 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri 

Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası 
Ege Bölge Şubesi birlikteliğinde düzenlenen Yangın Semineri 19-20 Eylül 2019 
tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

YANGIN SEMİNERİ İZMİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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hem merkezi hem de yerel otoriteler 
tarafından yapılması ivedilikle şarttır. 
Yaşanacak her türlü can ve mal kay-
bının sebebi, bu gereklilikleri göz ardı 
eden merkezi ve yerel otoriteler ola-
caktır. 

Bugün İzmir’de de sıkça görmeye baş-
ladığımız devasa alışveriş merkezleri, 
oteller ve gökdelenler olarak tanım-
ladığımız yüksek ve kompleks yapılar, 
yurdun her yerinde yoğunluğunu art-
tırmaktadır. Ancak bu yapıların pro-
jelendirme ve kontrol aşamalarında 
kritik eksikliklere her gün tanık oluyo-
ruz. Örneğin, işini hakkıyla yapmaya 
çalışan teknik mühendis ve yönetim 
kadrolarımızın olduğu bu tür yapılar-
da Odamız teknik görevlilerince ger-
çekleştirilen periyodik kontrollerde, ne 
yazık ki ciddi proje, montaj ve kontrol 
eksiklikleri ile karşılaşıyoruz. Bunların 
sebebini sorguladığımızda proje mü-
ellifi kişilerin konusunda uzman olma-
ması hatta mühendis olmaması, pro-
jelerin meslek odalarımız tarafından 
incelenmemiş olması ve işin sona er-
mesinin ardından yasayla belirlenmiş 
olmasına rağmen hiçbir şekilde peri-
yodik kontrollerin yapılmamış olması 

veya sadece yapılmış gibi görünmesi 
için gayrı ciddi bir şekilde yapılması 
gerçeği ile karşılaşıyoruz.

Bu durumun her türlü endüstriyel ya-
pının bulunduğu üretim alanlarımız 
olan fabrikalarımızda da farklı olma-
dığını bilmenizi isterim. Kamusal alan-
ların aksine çok daha farklı uzmanlık 
gerektiren bu çalışma alanlarımızda 
ne kadar güvende olduğumuz belir-
sizdir. 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye 
genelinde gerçekleşen yaklaşık 600 
endüstriyel yangında çok sayıda yurt-
taşımız yaşamını yitirmiş ya da yara-
lanmış, büyük miktarda maddi kayıp 
ortaya çıkmıştır. Maalesef benzer yan-
gınlar, 2019 yılında da hız kesmeden 
devam etmektedir. Bunların gerçek-
leşmesinin ya da en azından faciaya 
dönüşmesinin önüne geçmek için atı-
lacak adımlarda mesleki uzmanlığımız 
doğrultusunda her türlü sorumluluğu 
almaya hazır olduğumuzu buradan 
bir kez daha belirtmek isterim. Fakat 
maalesef, bizler gerekli uzmanlık çalış-
malarını yapmaya ve alınması gereken 
radikal kararları uygulamaya sokmaya 
çalıştıkça yasal olarak konunun dışına 
itilen meslek odalarımızın çalışmaları 
ve önerileri görmezden gelinmektedir. 
Bu alanda öncelikle kamu otoritesinin 
yapması gereken düzenlemeler orta-
da durmaktadır. Bunların bir kısmını 
şu şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle, 2012 öncesinde olduğu gibi 
bina inşaat ruhsatlarının alınması ko-
nusunda itfaiye ve meslek odalarının 
onayları geri getirilmelidir. Bu onay 
işlemlerine inceleme onayları da ekle-
nerek binalara ait bütün riskler pasif ve 
aktif önlemlerle inşaata başlanmadan 
test edilmelidir. Bu sayede yönetmelik 
ve standartlar ile gerekli sistemler pro-
jeye yansıtılmalıdır. Özellikle endüst-
riyel tesislerin kabul komisyonlarında 
itfaiye ve ilgili meslek odalarından il-

gili teknik uzmanlar ile İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği uzmanlarının bulundurul-
ması zorunlu hale getirilmelidir. 

Yangın nedenleri ve hasarları üzerine 
veri ve bilgilerin toplandığı bir Yangın 
Bilgi Bankası kurulmalı, edinilen bilgi-
ler doğrultusunda “Binaların Yangın-
dan Korunması Yönetmeliği”nin ve 
“İSG Yönetmeliği”nin revize edilmesi 
için TMMOB, Tabipler Birliği, sendika-
lar, belediyeler, işveren temsilcileri, 
sigorta şirketleri ile Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan oluşan ortak 
bir Çalışma Grubu kurulmalıdır. 

Endüstriyel Tesisler Yangın Tesisatı Pe-
riyodik Kontrolleri için gerekli mevzu-
at düzenlemeleri, Odaların içerisinde 
yer alacağı şekilde yapılmalı, person-
le eğitim ve belgelendirilmesi Odalar 
eliyle yapılmalıdır. Bu süreçte her türlü 
desteğe hazırız.

İtfaiye teşkilatları, meslek odaları ve İş 
Teftiş Kurulu arasında koordinasyon 
kurularak kamusal denetim sağlan-
malı ve nihai çözümlere yönelik adım 
atılmalıdır.  

İzmir özelinde, kentin metropol kimli-
ğinden kaynaklı olarak yangına ilişkin 
risk yüksektir ve çeşitlilik göstermekte-
dir. Örneğin Çeşme bölgesinde komp-
leks oteller inşa edilirken bir yandan 
da Aliağa bölgesinde petrokimya 
tesisleri kurulmakta, diğer yandan 
şehrin birçok yerinde sanayi üretimi 
yoğunlaşarak devam etmektedir. İşte 
bütün bunların kontrol mekanizmala-
rını sorguladığımızda, her zaman aynı 
sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Yani 
işin başladığı proje hazırlıklarından 
işin bitmesi ve periyodik olarak kont-
rol edilmesine kadar bütün süreç bir 
muamma olarak karşımızda durmak-
tadır. 
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Sözlerimi bitirmeden, Mühendis ve 
Makina Güncel dergimizin son sayı-
sında kapsamlı olarak incelenen Oto-
büs Yangınlarına kısaca değineceğim. 
Kamusal bir alan olan toplu taşımacı-
lıkta kullanılan her türlü araçta, stan-
dart dışı ve mevzuata aykırı, güvenlik 
seviyesini düşürücü hiçbir müdahale 
olmamalıdır. Araçlarda bakım ve parça 
değişimi yetkili servisler eliyle yapıl-
malı ve sistem takip edilebilir olma-
lıdır. Ayrıca bu araçlar normal teknik 
muayenenin yanında yaşına bağlı ola-
rak daha kısa periyotlarda yetkili ya-
pılar eliyle bu alanda yetişmiş belgeli 
teknik elemanlarca daha detaylı tek-
nik muayeneden geçirilmelidir. Bu çer-
çevede yeni bir mevzuat düzenlemesi 
yapılmalı; ticari araçların periyodik ba-
kım, enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, 
güvenli bakım ve parça kullanımı gibi 
konularda Odamız tarafından eğitile-
rek sertifika almış “Araç Teknik Dene-
tim Mühendisleri”ne denetim yetkisi 
verilmelidir.  İDARE’yi bir an önce ka-
musal görevi ile kontrol işinin piyasa-
ya bırakılamayacak bir faaliyet olduğu 
için mevzuatı acilen düzeltmeye ve 
düzenlemeye çağırıyoruz. Odamız bu 

süreçte her sorumluluğu üstlenmeye 
hazırdır. 

Kültürü, yaşam tarzı ve konulara ba-
kış açısıyla bir özgünlüğe sahip olan 
İzmir’imiz, yine doğru ve öngörülü bir 
reaksiyon göstererek, yangın konu-
sunda bu önemli etkinliğe ev sahipli-
ği yaparak önemli ve gerekli bir adım 
atmıştır. İtfaiyemiz ve diğer odalarımız 
ile birlikte bu konuda duyarlılık göste-
ren İzmir Şubemizin değerli başkanın-

dan öğrendiğim kadarıyla, işbirliği bu 
kadarla da kalmayacak olup, konunun 
muhatapları olan odalarımız ve itfai-
ye daire başkanlığımız arasında daha 
ileri düzeyde bazı ortak çalışmalar yü-
rütülecektir. İkinci kez düzenlenen ve 
geçen yıl gördüğü ilginin bu yıl arttı-
ğına tanık olduğumuz bu seminerin 
gelişecek işbirliğiyle önümüzdeki yıl-
larda ulusal katılımlı bir sempozyum 
olarak devam etmesini umuyor ve 
diliyorum.

DAHA GÜÇLÜ 
BİR ODA

DAHA ETKİN 
BİR ODA

Bugün, siz değerli üyelerimizin örgütlü gücüne her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.
İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın can güvenliğini or-
tadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da yol 
açmaktadır. 

Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler ışığında, mühendislik 
uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayımlama; mesleğimizi, 
meslektaşı geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları ile yine meslek alanlarımız 
üzerinde üyelerimizi ve toplumu bilgilendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap, 
broşür ve benzeri yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

Bu nedenle, sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili 
kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda katkılarınızı 
bekliyoruz.

https://aidat.mmo.org.tr

DEĞERLİ ÜYELERİMİZE 


