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1977’DEN
BñR KESñNTñNñN ÖYKÜSÜ
E. Orhan Örücü
Elektrik Mühendisliði Dergisi Yayõn Kurulu Üyesi

Temmuz 1977 gecesi Amerika’da New York íehrinde 2.5 saat süren bir
elektrik kesintisi yaíanmõí ve 9 milyon kiíi elektriksiz kalmõítõr. Tahmini
zararõn 350 milyon ABD Dolarõ olduðu söylenmektedir. Kesintinin nedenleri ve
bir daha olmamasõ için hem akademik hem de mühendislik açõsõndan harekete
geçilmiítir.
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Akademik olarak G. L. Wilson, P. Zakaras tarafõndan yazõlan makale IEEE Spectrum
Dergisi’nin ìubat 1978 tarihli sayõsõnda yayõmlanmõítõr. (C.15, No: 2, S.38-46) Bu
makalede olaylar dakika dakika anlatõlmõítõr.
Adõ geçen makale, EMO Üyesi Metin Beynam tarafõndan Türkçeleítirilmií ve
Elektrik Mühendisliði Dergimizin 291-292. Sayõsõ’nda, 1982 yõlõnda yayõmlanmõítõr. 31 Mart 2015 tarihinde ülkemizde yaíadõðõmõz kesintinin ardõndan tarihsel bir
deneyim olarak yararlõ olacaðõ düíüncesiyle yeniden yayõmlamaya karar verdiðimiz
bu yazõ incelendiðinde yaíanan kesintinin nasõl bir netlikte ve açõk bir íekilde tüm
dünyaya yayõldõðõ görülecektir.
Ülkemizde bu tip kesintilerde neler yaíanõyor, bir de bunlara bakalõm.

ñlk büyük kesinti, 1999 yõlõnda yaíanan Gölcük-Marmara Depremi’nde oldu. Enerji
nakil hatlarõnõn direkleri yõkõldõ ve benzeri bazõ fiziki durumlardan dolayõ genel bir
çökme oldu. Arõzalõ kõsõmlar ayrõlarak, kõsa sürede, sorunlu yerler hariç olmak üzere
sistem devreye alõndõ. Bu tip doða olaylarõndan gereken teknik ve idari dersleri aldõk
mõ derseniz; alõnmadõðõna emin olabilirsiniz.

ñkinci büyük kesinti 1 Temmuz 2006 tarihinde oldu. Ege Bölgesi’ndeki 13 ilimiz, 6
saat enerjisiz kaldõ. Bu çökme için bazõ raporlar ve açõklamalar yapõldõ ise de giriíte
bahsettiðimiz netlikte bir çalõíma duymadõk. Var idiyse de kamuoyu ile paylaíõlmadõ.

Üçüncü kesinti tam bir facia oldu. 31 Mart 2015 tarihinde yaíanan bu kesintiden
bu yana en bilimsel açõklama “Personel fazla risk almõí” oldu. Personel ileride risk
almazsa ne olacak? TEñAì danõímanlarõ, danõíman firmalarõnõn bir takõm çalõímalarõ olduðu söyleniyor. Kamuoyuna açõklanan bir rapor henüz yok. TEK’e/TEñAì’a
yõllardõr (1968 yõlõndan bu yana) danõímalõk yapan Prof. Dr. ñng. F. ñliceto’nun 2006
kesintisinden sonra bir takõm önerilerde bulunmuítu. Acaba danõímanõn önerileri
dikkate alõnmadõ da, tam da söylediði ve dikkati çektiði noktalardan mõ çökme yaíandõ bilmiyoruz.
Bizim ihtiyacõmõz olan, 1977 yõlõndaki Newyork’ta yaíanan kesintiye iliíkin bu yazõdaki
gibi net ve saptõrmalardan uzak, dakika dakika bir deðerlendirme.
Dil ve anlatõm bakõmõndan günümüze uymasa da anlatõlan konu, hem böyle bir
olayõn nasõl çok detaylõ olarak incelendiðini göstermesi açõsõndan, hem de olayõn çok
íeffaf olarak dünyaya anlatõlmõí olmasõ açõsõndan geçmiíten güzel bir örnek olmasõ
nedeniyle yazõyõ dergimize yeniden koyuyoruz.
Yeniden yayõmladõðõmõz makale, ülkemizde olan çökmenin üzerinden iki aya yakõn
bir zaman geçmií olmasõna raðmen hala teknik bir açõklama yerine; “fazla risk
almak” íeklinde açõklanmõí olmasõnõn olayõn özüne inecek íekilde incelenmediðini
de anlatmõí olabilir. Bu yazõ yaíanan bu tip olaylara nasõl yaklaíõlacaðõ konusunda
adeta bir ders notu gibi. Anlayana…
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