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EMO, Erzurum’daki gölette
elektrik arızasını gidermeye
giden 5 işçinin tüm yardım 
çağrılarına karşın yaşamını
yitirmesi olayını araştırdı.
Uzmanlar, ‘Benzer felaket
her an yaşanabilir, önlem
alınmalı’ tespitini yaptı.

EMO Basın-Erzurum’un Aşkale il-
çesinde kurulan Karasu-2 HES gö-
let alanT içinde kalan enerji nakil hat-

larTndaki arTzayT gidermeye giden 1’i Aras
Elektrik DağTtTm A.Ş çalTşanT, 4’ü taşeron
şirket Temel Enerji Ltd. Şti. çalTşanT 5 kişi-
nin boğularak göz göre göre ölümüyle so-
nuçlanan olayTn ardTndan EMO Heyeti ye-
rinde inceleme yaptT. Heyetin hazTrladTğT
rapor 13 MayTs 2012 tarihinde yayTmlandT.
Rapora ilişkin EMO tarafTndan yapTlan
açTklamada, “Basına yansıyan bilirkişi ra-
poruna ilişkin haberlerden, çalışanlara
yönelik baskılar göz ardı edilerek, ölen
çalışanların kusurlu gösterilmeye çalışıl-
dığı anlaşılmaktadır. Ancak olay yerin-
de EMO tarafından yapılan incelemeler,
yaşanan elim olayın arkasında ihmaller
zinciri bulunduğunu, yaşanan felaketin
basit bir iş kazası olarak geçiştirilmeye-
ceğini, pek çok yapısal sorunun var ol-

duğunu ve bu sorunların halen ciddi teh-
dit oluşturduğu gerçeğini göstermekte-
dir” saptamasT yapTldT. 

Rapor kapsamTnda EMO’nun olayTn ar-
dTnda yatan gerçeklere ilişkin yaptTğT tes-
pitler şöyle özetlendi:

Güvenlik gözardı edildi
1- Elektrik üretim alanTndaki özelleştir-

meler sonucunda Karasu-HES’in, kar hTr-
sTyla gerekli önlemler alTnmadan Enerji ve
Tabii Kaynaklar BakanlTğT’nca kabulü ya-
pTlmTştTr. Üretim ve dağTtTmTn parçalanma-

sT nedeniyle; üretim tesisi için nakil hattT
sulu zemin içine kurulurken ve sulu zemi-
ne uygun direk kurulumu yapTlTrken; suya
gömüleceği bilinen dağTtTm hatlarT için ge-
rekli önlemler alTnmamTştTr. Karasu-2 HES
için etüd yapTlmasTndan projelendirilmesi-
ne ve geçici kabulünün yapTlarak işletmeye
alTnmasTna kadar geçen süreçte, Elektrik
Kuvvetli AkTm Tesisleri Yönetmeliği yok
sayTlmTştTr. Serbest piyasanTn acTmasTz ku-
rallarT ile HES’in bir an önce üretime geç-
mesi sağlanmTş, insanlar için can güvenliği
bile göz ardT edilerek iş kazasTna zemin ha-
zTrlanmTştTr.

2- DağTtTm hizmeti alanTnda yaşanan ta-
şeronlaşma uygulamasT nedeniyle yetkisiz
ve ehil olmayan kişilerle bir çalTşma yürü-
tülmüştür. YapTlacak olan bakTm ve onarTm
işi, çok tehlikeli işler sTnTfTna girmekte olup,
“İşçi Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Teh-
like Sınıfları Listesi Tebliği” gereği A sT-
nTfT iş güvenliği uzmanT bulundurulmasT ge-
rekirdi. Ne kamu şirketi olan Aras DağTtTm,
ne taşeron şirket Temel Enerji, ne de özel
elektrik üreticisi şirket İdeal Enerji “İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Yönetmeliği” şartlarTnT
sağlamTştTr.

3- Mesai saati dTşTnda kamu çalTşanTnTn
bakTm yapmaya gitmesini sağlayan baskT-
lar olduğu anlaşTlmaktadTr. Elektrik siste-
minin parçalanmasT ve özelleştirme uygu-
lamasT nedeniyle işin sorumluluğunda kar-
maşa yaşanmTş olup, iş sahiplenilmeyip
uzaktan kumandalarla çalTşanlarTn inisiya-
tifine bTrakTlmTştTr. OlayTn birkaç gün ön-
cesinde 31 Mart 2012 tarihinde Çat ilçesini
besleyen enerji nakil hattTnTn gölet içinde ka-
lan bir direği yTkTlarak kazanTn habercisi ol-
muş, ancak kaza gününe kadar bir planla-
ma yapTlmamTş, hatta kaza sonrasT enerji
nakil hatlarTnTn farklT yerlerden beslenmesi
şeklinde alTnan önlemler kaza öncesinde hiç
düşünülmemiştir.

4- Kamu ve özel sektör kuruluşlarTnda
yaratTlan kadro ve araç yetersizliği, yani ku-
rumlarTn içinin boşaltTlmTş olmasT olayTn ar-
kasTndaki önemli bir etkendir. Elektrik ener-
jisinin dağTtTmTnda sevk ve idareyi idari,
teknik sorumluluğu ehliyetsiz ve yetkisiz
elemanlara teslim eden yönetimler bir an-
lamda bu tür kazalarTn hazTrlayTcTlarT konu-
mundadTrlar. İdari anlamda doğrudan Er-
zurum İl Müdürlüğü’ne bağlT olmasT gere-
ken İlçe İşletme Şefliği personelinin, mesai
saati dTşTnda arTza mahalline sevki ile ilgili
ortada somut veriler bulunmamaktadTr.

EMO Heyeti, Karasu-2 HES Göleti’nde 5 işçinin boğulması olayını inceledi…

Can güvenliği piyasa kurban

EMO, tehlikenin halen devam ettiğini
ortaya koyduğu raporunda yapTlan sap-
tamalar doğrultusunda yetkilileri acil ön-
lemler alTnmasT gerektiği konusunda da
uyardT:

“Karasu-2 HES’in elektrik sistemi
ile bağlantısını sağlamak üzere İdeal
Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş. tara-
fından tesis ettirilen enerji nakil hat-
tının 2 direği halen gölet alanı içinde-
dir. Süreç içinde bu iki direk özelinde
de; direklerin yatması, iletken kop-
ması, izolatör patlaması gibi arızala-
ra müdahale edilmesi söz konusu ola-
caktır. Dahası bu gibi arızalar, elek-
trik kaçağı oluşması nedeniyle de can
kayıplarına yol açabilecektir. Bu di-
reklerde de benzer kazaların yaşan-
ması muhtemeldir ve gereken önlem-
ler alınarak güzergahının değiştiril-
mesi can ve mal güvenliği açısından
zorunludur.”

Kadrolaşma ile mühendislik mesle-
ğinin önemsizleştirildiğine ve hiyerarşik
yapTlanma içerisinde mühendislerin bil-
gi ve deneyimleri yerine idari ve ehil ol-
mayan kadrolarTn karar verici hale geti-
rildiğine dikkat çeken EMO, denetim

sürecinin daha başTnda yaratTlan olum-
suz ortamT şöyle anlattT:

“Ne yazık ki kamu çalışanlarının
meslek örgütlerine üye olma zorun-
luluğunun 12 Eylül Darbesi’yle kal-
dırılmış olması nedeniyle kamuda ça-
lışan mühendislerin mesleki denetim-
leri odalar tarafından yapılamamak-
ta, diğer taraftan meslektaşlarımız da
güvencesiz bir ortamda siyasal baskı-
lar karşısında örgütsüz oldukları için
yalnız kalmaktadırlar. TEDAŞ’a
bağlı çeşitli dağıtım şirketlerinde,
elektrik mühendisi olması zorunlulu-
ğu bulunan kimi teknik görevlere ıs-
rarla başka mesleklerden kişilerin ge-
tirildiğine daha sık tanık olunmaya
başlanmıştır.”

Uzman kadro 
görevlendirilmeli
DağTtTm şirketlerinin özelleştirilme-

siyle birlikte sorunlarTn daha da arttTğT
belirtilerek, mesleki liyakat ve kariyere
sahip kişilerin değil, işletmeyi karlT bir
şekilde idare edecek kişilerin yetkili gö-
revlere atandTğT, iş güvenliği ve teknik

gerekliliklerin hiçe sayTldTğT ve bu yolla
çalTşanlarTn can güvenliklerinin tehlike-
ye atTldTğT bir ortam yaratTldTğT kayde-
dildi. Enerji BakanlTğT ve TEDAŞ’Tn bu
sürece derhal müdahale etmesi, teknik
konularda uzman kişilerin görev yap-
masTnT sağlayacak tedbirleri acilen al-
malarT gerektiği vurgulanTrken, “Aksi
halde Erzurum Aşkale’de yaşanan fe-
laketin daha büyüklerini yaşamak ka-
çınılmaz olacaktır” uyarasT yapTldT. 

“Enerji alanı, ölü canlar üzerin-
den yükseltilen piyasanın ortaçağ sö-
mürgeci zihniyetinin geri döndürül-
düğü vahşi kapitalizm uygulamaları-
na sahne olmaktadır”saptamasTna yer
verilen açTklamada, “Yaşanan bu acı
kayıpların ciddiyetle ele alınması, 3-5
kişinin sorumluluğu olarak algılanıp
unutulmaması, sistemdeki ciddi sı-
kıntıların acilen giderilmesi”istendi.
AçTklamada, “Bunun için de kamu ya-
rarını ön planda tutacak, kamu ku-
rumlarının ehil ve yetkin kişilerin
elinde plan ve denetimleri yürüteceği
bir yapılanmaya gidilmelidir” görüşü
açTklandT.

Tehlike geçmedi önlem şart


