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Mehmet BOZKIROĞLU
EMO Yönetim Kurulu Yazman&

Enerji; piyasalaştTrma, özelleştirme ve ta-
şeronlaştTrma uygulamalarTyla birlikte gi-
derek adTnT iş kazalarTndan daha çok söz
ettiren bir alan haline geldi. Enerji ala-
nTnda giderek artan iş kazalarTndan önce
ülkemizdeki genel duruma bir göz atacak
olursak ne yazTk ki elimize en son veri-
ler olarak 7 ay kadar önce yayTmlanan
2010 yTlT iş kazasT istatistikleri geliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK)
istatistikleri, bir önceki yTla göre iş ka-
zalarTnda ölüm sayTsTnTn, yüzde 24’lük
bir artTşla 1.454 olduğunu gösteriyor. İş
kazalarT sonucu ölüm oranlarTnda ülke-
miz önlenemez bir yükseliş kaydediyor.
İş kazalarTnTn yüzde 58’i, 50 kişiden az
işçinin çalTştTğT işyerlerinde meydana gel-
miş. AynT istatistiğe göre 2010 yTlTnda
meydana gelen iş kazalarT sonucunda
yaklaşTk 1.5 milyon iş günü kaybT olmuş.
Tabi bu rakamlarTn içerisinde işinden ay-
rTldTktan, emekli olduktan sonra meslek
hastalTğTna bağlT ölümler de yer almTyor.
KaldT ki sayTlara ve istatistiğe döküldü-
ğünde konu insani boyutundan uzakla-
şTyor. Ölüm; nasTl ve ne şekilde oldu-
ğundan, evdeki kalanlarTn acTsTndan,
çoğunlukla piyasanTn temel argümanT
maliyeti bile artTrmadan basitçe önlene-
bileceğinden bağTmsTz olarak rakamlar-
la ifade edilir hale geliyor.

Kaza, kadere dönüştü
İş kazalarTndan bazTlarTnT incelediği-

mizde içimizi acTtan, talihsiz ölümler
göze çarpTyor. Bu ölümlerin arkasTndan
yetkililerin açTklamalarTnda her seferinde
tevekkülü öneriyor olmalarT da yaraya tuz
basar nitelikte. Özellikle maden kazala-
rTndaki ölümler karşTsTnda “kader”, sel ve
heyelanda can verenler için “afet” kav-
ramlarTnT kullanarak işin içinden sTyrT-
lanlara, “kaderin, afetin tanımını” sor-
mak gerekiyor. ToprağT sürmemiş, ek-
memiş, ürün elde etmek için gerekenleri
yerine getirmemiş bir çiftçi, hasat zama-
nT “Kaderde bu sene ürün kaldırma-
mak varmış” diyemez. Her fTrsatta yi-
neledikleri “mütedeyyinliklerinden”
(dindarlTk) hareketle “takdir-i ilahi”nin
ne olduğunu içselleştirmiş olmasT bekle-
nenlerin, yeterli önlem alTnmadTğT için ger-
çekleşen ölümlü kazalarT “kadere, afete”
bağlamamalarT, tevekkül önerme kolay-
cTlTğTna kaçmamalarT beklenir.

İşçi sağlTğT ve iş güvenliğini kamusal de-
netimden yoksun bTrakacak şekilde,
TMMOB ve bağlT odalarTn önerilerini dik-
kate almadan çTkarTlan yeni yasa ile bu-
güne kadar “kader” diye açTklanan so-
rumlunun yerine de yenisi bulunmuş du-
rumda. ArtTk  sorumlu yasada hiçbir gü-

vence ve yetki verilmeyen iş güvenliği uz-
manlarT olarak tanTmlanTyor. İş güvenli-
ği uzmanlarT, hem “ortak iş sağlığı ve gü-
venliği birimine” hem de görevlendiril-
diği işyerinin işverenine karşT sorumlular.
Kendi iradesi ve işyerinde çalTşanlarTn
onayT olmaksTzTn işyerlerinde görevlen-
dirilecekler. Bundan sonra olasT bütün ka-
zalardan elinde yasanTn kendilerine çok da
bir erk vermediği iş güvenliği uzmanlarT
sorumlu tutulacak ve kazalar, işinden
olma pahasTna işverenine karşT durabilmesi
beklenen bu “kiralık işçilerin” omzuna
yTkTlacak.

İşçi sağlTğT ve iş güvenliği konusu
mevzuat olarak tartTşTlTrken geçtiğimiz ay-
larda enerji alanTnda yaşanan kazalarTn ba-
zTlarTnT kTsaca hatTrlamak yerinde olur.
Önce Adana’daki baraj kapağTnTn patla-
masTnda suya kapTlan işçiler yaşamlarTnT
yitirirken, sonra Erzurum Aşkale’de 5 ça-
lTşanTn bir havuz bisiketiyle gittikleri gö-
lün içinde suya yatmTş haldeki elektrik di-
reğine ulaşamadan göz göre göre boğul-
malarTna televizyonlardan tanTk olduk.
Hiçbir teçizatlarT olmadTğT göz önüne
alTnTrsa, canlarTnT kaybeden çalTşanlarTn di-
reğe ulaşabilselerdi de nasTl bir çözüm
üretmek için oraya gönderildikleri veya
gittikleri de hala bir soru işareti olarak önü-
müzde durmaktadTr. Tüm bunlarTn ar-
dTndan Giresun Dereli’de Hidroelektrik
SantralT (HES) inşaatT sTrasTnda beton dö-
külürken ölen 4 işçi ile birlikte sadece
HES inşaatlarTnda, 2012’in ilk 5 ayTnda
ölen işçi sayTsT 26’ya ulaşmTştTr. SayTla-
rT artTrTlabilir olan bu örnekler, enerji ala-
nTnTn nasTl da ölü canlar üzerinde yük-
seldiğini, edilen karlar ve düşürülen ma-
liyetlerin kaç ocağTn sönmesine sebep ola-
bileceğini gözler önüne seriyor.

Halk sağlığı da tehlikede
Düşünülmesi gereken bir diğer konu da

ehil olmayan eller ile düşürülmeye zorla-
nan maliyetlerin sadece işçi sağlTğTnT ve iş
güvenliğini tehdit etme noktasTndan artTk
halk sağlTğTnT ve hayatTnT da tehdit eder bo-
yutlara ulaştTğT gerçeğidir. Başkent’in orta
yerinde yürürken bir anda göçen kaldT-
rTmdan 50 metre aşağT düşerek ölenlerin,
serinlemek için girdikleri havuzda elektrik
akTmTna kapTlarak can veren küçücük ço-
cuklarTn nasTl bu kadar kolay öldükleri üze-
rine uzun uzun düşünmek gerekir.

Bu ülkede her ay çok basit yöntemler-
le önlenebilecek elektrik kaçağTndan,
insanlar özellikle de çocuklar ölüyor.
Alessandro Volta’dan beri yaklaşTk 200
yTldTr kontrollü olarak üretilebilen ve tü-
ketilebilen elektrik enerjisi 2012’ye gel-
diğimizde hala can almaya devam ediyor.
Eğer bu kadar eski ve bilindik bir tek-
nolojiyi üretirken veya üretmek için ya-
pTlar inşa edip, kullanTma sunarken, ça-

ğTn şartlarTna uygun önlemler alTnmamaya
devam edilirse, uygun kamu denetim
mekanizmalarT kurulmazsa; işçilerin,
halkTn, çocuklarTn ölmesinin de önüne ge-
çilemez.

Teknolojinin gelişimi ile oluşturduğu
riskler arasTnda önemli bir ilişki olduğu
kesin. Bu konuda çalTşan halk sağlTğT uz-
manlarT değişik yöntemlerle farklT tek-
nolojileri inceleyerek konuyla ilgili biz-
leri bilgilendirmekteler. Teknolojinin
toplum için oluşturduğu risklerinin kul-
lanTm yTllarT içersinde yapTlan düzenle-
melerle azalmasTna ilişkin bir örneği ge-
çen sene ülkemize gelen Dr. Devra Da-
vis vermişti. Elektromanyetik alanlar
konusunda yayTnlarTyla ünlü halk sağlTkçT
Dr. Devra Davis, kendisiyle sTnTrlT ko-

nuşma zamanTmTzda şu örneksemeyi
yapmTştT:

“ArtTk kimse ‘Arabalar adam öldürü-
yor’ demiyor. Ya bir alkollü sürücü,
ya dikkatsizlik, uykusuzluk, ya yolun
yanlış hesaplanmış eğimi... Ama kim-
se arabaların kendiliğinden insan ca-
nına kastettiğinden bahsetmiyor. Kul-
lanım döneminde tepki doğurmasın
diye savaş yıllarında ‘radar’, ev hanı-
mına pazarlanmak için ‘mikrodalga’,
sonra kulağa yapıştırabilelim diye
‘radyofrekansT’na evrilmiş 2 gigahertz
(GHz) elektromanyetizma ile ilgili, ye-
terli uyarı, kural, kanun çıkarıldığın-
da, denetim doğru yapıldığında kanser
hücresi oluşturma riskinden fazla ya-
rarının konuşulacağı kesindir.”

Davis, bunlarT hala zararlarT kesin ola-
rak kanTtlanmamTş, ama toplumda çok da
tepki çeken, yaklaşTk 20 yTldTr hayatTmTzTn
bir parçasT olan cep telefonlarT/baz is-
tasyonlarT için söylüyordu.

200 yTldTr ürettiğimiz elektrikte de
konu çok farklT değil. Sadece teknoloji-
nin geçmişi 20 değil 200 yTl ve biz hala
“elektrik çarptı” diyoruz. AslTnda elek-
trik dünya kurulduğundan beri yTldTrTm
olarak da çarpTyordu.  Sorun; bizim bu ka-
dar senedir elektriğin kontrol altTna alTn-
masT için bulunan çözümleri hala uygu-
lamTyor olmamTz.

Refik Durbaş’Tn yazdTğT, Zülfi Liva-
neli’nin bestelediği o meşhur türkü, san-
ki 2012 “ustalık yıllarına” dair bir ağTt
olarak, elektrik üretme yolunda ölen iş-
çilerin dillerinden piyasayT baş aktör
ilan edenlere soruluyor:

“Elim sanata düşer usta/Dilim küf-
re, yüreğim acıya/Ölüm hep bana/Bana
mı düşer usta?”

Enerji alanındaki yetersiz çalışma koşulları ölümleri beraberinde getiriyor

Özelleştirme, kazaları artırdı
Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin ardından, yapılan işlemlerin ucuza maledilme mantığı, işçileri, hakları
olan çalışanlar olmaktan çıkarıyor. Çalışma koşullarının yetersizliği ölümlü kaza sayısının artmasına neden
oluyor. Baraj kapağının patlaması nedeniyle yaşanan ölümlü kaza, Erzurum Aşkale’de su bisikletiyle göletteki
direği doğrultmaya giderken yaşamını yitiren işçiler unutulmamışken, iş kazalarının arttığı bilgisi açıklanıyor.


