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BAŞYAZI

u yazıyı hazırlarken arkadaşımız, meslektaşımız, EMO Onur 
Kurulu üyemiz Eyüp Sabri AKSÜT’ü kaybettiğimiz haberini 
aldık. Arkadaşımızın bu erken ölümü bütün meslek camiamız 
gibi bizleri de derin bir acıya sürükledi. Amansız bir hastalığa 

yenik düşen  arkadaşımızın kaybının yarattığı acıyı, onunla birlikte 
yürüttüğümüz çalışmalara daha heyecanla sarılarak ve onu 
yüreğimizde yaşatarak gidereceğiz. 

21 Haziran günü İstanbul’un Güngören semtinde bir “trafo patladı”; 
BEDAŞ teknisyeni Erdal ÖKTEN yaşamını yitirdi; 6 kişi yaralandı. BEDAŞ 
yetkilileri patlamanın “teknik arıza”dan kaynakladığını bildirdiler. 
Hepimizin bildiği gibi “teknik arıza”lar ne ilkti ne de son olacaktı. 
Ölümle sonuçlanan kazalar ve uzun süreli enerji kesintileri dışında 
“teknik arızaları” kamuoyunun duyması pek mümkün olmamaktadır. 

Yüksek gerilimli kuvvetli akım tesisleri, insanların mal ve can güvenliği 
açısından tehlike arz eden tesislerdir. Sanayi ve teknolojinin gelişmesi 
sonucunda bu tür tehlike yaratan tesisler artmış, bu tesislerin 
işletilmesinden dolayı meydana gelecek zararların en aza indirilmesi 
amacıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında emredici hukuk kuralları 
geliştirilmiştir. 

18.3.2004 yılında yürürlüğe giren ve özel trafoların bakımı ve işletmesi 
için mühendis istihdamını zorunlu kılan İşletme Sorumluluğu 

Yönetmeliği bu kurallar bütünlüğünün en önemlisidir. Bu 
yönetmeliğin uygulanması dahi benzeri kaza ve“teknik arızalar”ın 
en aza inmesini sağlayacaktır. EMO olarak bu yönetmeliğin 
uygulanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sürekli belirtmekte 
ve gerekli girişimleri yapmaktayız. 

Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımına ilişkin her aşamada 
bir tehlikenin var olması nedeniyle, bu tür tesislerin tümünde gerekli 
güvenlik önlemlerinin alınması da kaçınılmaz olmaktadır. Ancak, bu 
tesislerin içinde tehlike riski en fazla olan kuvvetli akım tesislerinde özel 
güvenlik önlemleri alınması, bu önlemlere süreklilik kazandırılması 
ve denetlenmesi ayrıca önem taşımaktadır. Ülkemizde kuvvetli 
akım tesislerinde meydana gelen kazaların yaygınlığı ve bu kazalar 
nedeniyle uğranılan zararların büyüklüğü göz önüne alındığında, 
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 60/1 maddesiyle 
getirilen işletme sorumlusu bulundurma zorunluluğunun, iş sağlığı 
ve güvenliği alanında gerçekleştirilmiş önemli bir düzenleme olduğu 
görülmektedir. Dahası bu tür tesislerin işletilmesi yalnızca işletmede 
çalışanlar açısından değil, işletmeyle ilgili/ilgisiz üçüncü kişiler 
açısından da tehlike yaratmakta ve önemli zararlar doğurmaktadır. 
Bu nedenle, kuvvetli akım tesislerinde alınması zorunlu güvenlik 
önlemleri, doğrudan kamu güvenliği kapsamına girmektedir. 

***

Sıcak bir yaz geçiriyoruz. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklar 
sadece bizleri değil, enerji alt yapımızı da ciddi olarak etkiliyor. 
“Klima kullanımının artması”na bağlanan “teknik arızalar” ve elektrik 
kesintileri aslında, elektrik enerjisi alanındaki, ülkemizin merkezi 
ve planlı bir enerji programına duyduğu acil ihtiyacı bir kere daha 
gözler önüne seriyor. Yıllardır sürdürülen özelleştirme politikaları 
sonucunda, elektrik üretim, iletim ve dağıtım şebekelerimiz ihmal 
edilmiş, gerekli yatırım ve modernleştirme çalışmaları yapılmamış, 
personel istihdamında politik tercihler ön plana çıkmış, tam bir kaos 
ortamı yaratılmıştır. 

Sadece meteorolojik açıdan değil, politik olarak da sıcak bir yaz 
geçiriyoruz. 22 Temmuz’da yapılacak olan seçimler bütün gündemimizi 
işgal etmiş durumda.  Açıklanan vaatlerin, verilen sözlerin hesabını 
tutmak zor. Ne makro politikalar açısından ne de enerji politikaları 
açısından; büyük çoğunlukla, bizi aydınlık bir geleceğe çıkaracak, 

halkın ve çalışanların istek ve beklentilerini gözeten, gerçekçi 
ve demokratik bir programa sahip parti göremiyoruz. Odamızın 
çıkardığı ENERJİ Dergisi’nin Haziran 2007 sayısında “SEÇİME DOĞRU 
PARTİLERİN ENERJİ POLİTİKALARI” başlıklı dosyasında bu gerçekleri 
bütün çıplaklığıyla okuyabilirsiniz. 

Birliğimiz TMMOB seçimlerdeki tutumumuza ilişkin aşağıdaki 
görüşleri kamuoyuna açıklamıştır: 

“Emeklileri yok sayan, işçiyi, kamu çalışanı öteki gören, insanımız arasına 

düşmanlığı aşılayan IMF Partilerine, gericilere, darbe çığırtkanlarına bu 

seçimlerde oy yok”.

“Halkımıza dayatılan sahte çözümlerin çıkmaz yol olduğunu, ırkçılığa 

varan milliyetçi söylemlerin, sosyal ve siyasal yaşamı din temelli anlayışa 

göre kurgulamak isteyenlerin ülkemizi içinden çıkılmaz bir kaosa doğru 

sürüklediklerini, bu kaostan çıkış yolunun demokrasi dışı yöntemlerle 

olamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Çözümü demokrasi dışı yollarda 

arayanlara bizden oy yok.”

“Oysa yapılması gereken IMF programının yırtılıp atılmasıdır. Halkı ilgilendiren 

ne faiz dışı fazla hedefi nin tutturulması, ne de matematik oyunlarıyla 

enfl asyon rakamlarının düşük gösterilmesidir. Yoksulların beklentisi daha 

fazla gelir, işsizlerin beklentisi yeni iş alanları, emekçilerin beklentisi ise 

insanca yaşanacak ücret ve çalışma yaşamlarının iyileştirilmesidir.”

Odamız, temel bir insan hakkı olarak kabul edilen enerjiyi; ucuz, sürekli 
ve kaliteli şekilde sunulması gereken bir kamu hizmeti olarak ele 
almaktadır. Küreselleşme süreciyle birlikte sermayenin hedef olarak 
seçtiği  en önemli alanlardan biri olan enerji alanının, kamu yararına 
yeniden programlandırılması için yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. 

Bunun için ülkemizin bütün bölgelerinde Enerji Forumları 
düzenlenmekte; il il, bölge bölge enerji sorunları ve çözüm 
önerileri bütün ayrıntılarıyla ve ilgili kurumlar biraraya getirilerek 
değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, Ege, İç Anadolu, Çukurova, 
Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri Enerji Forumlarının yanında, Şubemizin Bursa ve Kocaeli 
şubelerimizle birlikte yürüttüğü Marmara Enerji Forumu, 7-8 Eylül 
günlerinde Yıldız Oditoryumu’nda gerçekleştirilecektir. Bu Forumlarda 
ortaya çıkan öneri ve politikalar ortaklaştırılarak ülke çapında bir 
Enerji Programının temel taşları oluşturulacak ve yetkili kurumlara 
sunulacaktır. 

Temmuz ayı içinde yapacağımız bir diğer heyecan verici etkinlik 
TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve Şubemizin Öğrenci Komisyonu’nun 
1 yılı aşkın bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Hidrojenli Araba 
Yarışması’dır. 24-29 Temmuz tarihleri arasında Ankara Hipodromu’nda 
gerçekleştirilecek olan bu proje büyük önem taşımaktadır. 
Öğrencilerimizin bizzat yürüttükleri Hidrojenli Araba Yarışması 
yanında, Şubemizin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Proje Yarışması, 
Robot Günleri'ne katılım, odalarımızı öğrencilerimiz açısından önemli 
başvuru kurumlarından biri haline getirmektedir. Öğrencilere yönelik 
bu proje ve çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de artarak sürecektir. 

Yeni ve heyecan verici projelerle sürdürdüğümüz çalışmalar 
üyelerimizden aldığımız güç ve katkıyla devam etmektedir. Sizlere 
daha iyi hizmet vermek için önümüzdeki aydan itibaren daha geniş 
ve donanımlı yeni yerimize taşınacağız. Sizleri Odamıza daha çok katkı 
koymaya ve aydınlık bir geleceği birlikte savunmaya davet ediyoruz. 

Sağlık ve mutluluk içinde esen kalın.
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