2015 YILI
ENERJI
IŞKOLU IŞ
CINAYETLERI
RAPORU:

ELEKTRİK, GAZ, SU VE BARAJ ÇALIŞANLARI SENDİKASI
ELECTRICITY, GAS, WATER AND DAM EMPLOYEES UNION

2015 YILINDA EN AZ 47 ENERJİ İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre enerji işkolunda 2015 yılında en az 47 işçi yaşamını
yitirdi.
Alınmayan önlemler, taşeron sistemi, denetimsizlik, patronların kar hırsı ve hükümetin sermaye
yanlısı politikaları, çıkardığı kanunları sonucu bu cinayet tablosu ile karşı karşıyayız.
Elektrik dağıtım şirketlerinde yoğunlaşan iş cinayetlerinin en fazla öne çıkan gerekçesi elektrik
çarpması. 2015 yılında en az 22 enerji işçisi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Elektrik
dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinin ardından hayata geçirilen az işçi-çok iş yaklaşımıyla özellikle
arıza-onarım-bakım servisinde çalışan enerji işçileri inanılmaz bir iş yükünün altına sokuldular. Yoğun
iş yükü ve iş yetiştirme baskısı beraberinde alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ile birlikte
bir işçi katliamına dönüşüyor.
İş cinayetlerinin diğer nedenleri ise; 7’si trafik kazası, 5’i düşme, 4'ü ezilme, 3’ü boğulma ve 2'şer iş
cinayeti ise göçük, patlama ve silahla vurulma.

İŞ CİNAYETLERİ “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” İLE ÖNLENEMİYOR
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdiğinden beri baktığımızda diğer iş kollarında
olduğu gibi enerji işkolunda da iş kazalarında ve iş cinayetlerinde herhangi bir azalma görülmemekte
aksine iş cinayetleri giderek artmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunda getirilen yükümlülüklerin uygulanması esas olarak ücretini patronlardan alan “denetim
firmalarına” (OSGB’lere) bırakılmaktadır.
Kamusal bir görev olan “Denetim” piyasa koşullarına terk edilerek, patronla diğer bir patron kuruluşu
olan “denetim firması” (OSGB) arasındaki ilişkiye indirgenerek, tüm “alındı” denilen önlemler kâğıt
üstünde bırakılarak, laf kalabalığına dönüştürülmektedir.
İşyerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları işçilerin iradesini yansıtacak şekilde yeniden
düzenlenmeli, kurulda işçi temsiliyeti kurul tam sayısının en az yarısına eşit hale getirilmelidir. İSG
Kurulları işçilere açık yapılmalı ve kararlar tüm işçilere duyurulmalıdır.
Sermayenin kâr hırsı ateşinde pişirilip pişirilip işçi sağlığı alanına devlet-hükümet işbirliği üzerinden
servis edilen bu “Kanun” işçiler/emekçiler için “yok hükmündedir”. Bu ateşi söndürecek olan ise;
sınıfın tarihsel belleği ve örgütlü gücüdür.
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GÜVENLİ BİR YAŞAM İÇİN BARIŞ
Son aylarda şiddetlenen çatışma ortamı bölgede yaşayan halkın ve biz enerji işçilerinin de can
güvenliğini tehdit ediyor. Nitekim 27 Ağustos günü Cizre'de yaşanan çatışmalarda Dicle EDAŞ işçisi
Mesut Sanlı arkadaşımızı görevi başında kaybettik. Yine çatışmalarda pek çok enerji işçisi de
görevlerini yapmaya çalışırken yaralandı. Çatışmaların durması ve barışın sağlanması tüm halkımızın
olduğu kadar bizlerin de öncelikli talepleri arasındadır. Savaşa karşı güvenli ve güvenceli yaşam ve
çalışma koşulları için barış istemeye devam edeceğiz.

DİSK/ENERJİ-SEN HAK KAVGASINDA
İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu her şeyden önce biz işçilerin birliği ve mücadelesiyle sağlanabilir. Bu
yüzden bizler iş güvenliği önlemlerini koruma ve geliştirme mücadelesi vermeden hiçbir yasa, hiçbir
kurum ve kuruluş biz işçilerin iş güvenliğini ve sağlığını koruyamaz. İşçilerin kanı üzerinden
zenginliklerine zenginlik katan patronlara “dur” deme zamanı gelmiştir.
Sendikamız bugüne kadar verdiği mücadele ile meseleyi sadece üç beş kuruşun mücadelesi değil
güvenli bir çalışma ortamı yaratılması mücadelesi olarak ortaya koymuştur.
İSG Kanunu'nun 13. Maddesinde yer alan "çalışmaktan kaçınma hakkını" defalarca örgütlü bir şekilde
hayata geçirmiştir. İşkolumuzda iş cinayetlerinin yoğunlaştığı elektrik dağıtım şirketlerine (EDAŞ)
baktığımızda sendikamızın pek çoğu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'na
işyerinde İSG önlemlerinin alınmadığı ya da yetersiz olduğu yönünde başvurusu olmuştur.
Sendikamıza istisnasız 6-7 ay sonra ulaşan müfettiş raporlarında EDAŞ'ların İSG konusunda herhangi
bir olumsuzluğu olmadığı ifade edilmiştir. Bu durum bile işçilerin hayatına kast eden devlet-sermaye
ittifakına çok açık bir örnektir.
Sendikamız iş cinayetlerini durdurma mücadelesini ve güvenli bir çalışma ortamı mücadelesini
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da temel gündemlerinden biri olarak sürdürecektir.
İŞ CİNAYETLERİNDE YİTİRDİĞİMİZ KARDEŞLERİMİZİN ANISINI MÜCADELEMİZDE YAŞATACAĞIZ!
ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ!

DİSK/ENERJİ-SEN
MERKEZ YÖNETİM KURULU
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2015 yılında enerji işkolunda yaşanan iş cinayetlerinin dökümü:
Tarih

Ölüm
Nedeni

İsim

23.12.2015

Elektrik
çarpması

Kadir
Çiftsüren

E

27 Mardin, Kızıltepe

23.12.2015

Ezilme

İsmail
Dökçe

E

30

20.12.2015

Düşme

Taner Yalçın

E

25

Elektrik
Faruk Aldaş
çarpması

E

42

E

28

E

35

09.12.2015

01.12.2015

30.11.2015

Düşme

Nazmi
Özkaya

Elektrik
Cevat Sezik
çarpması

Cinsiyet Yaş

Şehir

İş Bilgisi / Özel Bilgiler

Dicle EDAŞ’ta arıza bakımcı, 12
gün önce akıma kapılmıştı
Özel bir şirket tarafından
yapılması planlanan Rüzgar
Enerji Santrali için bölgeye
Balıkesir, Gönen
konulan hız sensörlerinin
(anemometre) onarımı sırasında,
hız sendörlerinden biri üzerine
devrildi
Meram EDAŞ işçisi, elektrik
Konya, Çeltik
arızasını gidermek için çıktığı
direkten düştü
Elektrik ustası, restoranın ışıklı
Düzce, Kaynaşlı
tabelasını değiştirirken yüksek
gerilim akımına değdi
AYDEM’de elektrik teknikeri,
yüksek gerilim hattı direğinde
bakım onarım çalışması
yaparken güvenlik halatının
Aydın,
kopması sonucu metrelerce
Germencik
yüksekten düştü, her konuda
açıklama yapan AYDEM olayın
duyulmaması için taziye mesajı
bile yayınlamadı
DEDAŞ işçisi, 5 gün önce
Diyarbakır,
çatışmalar sırasında hasar gören
Silvan
elektrik hatlarını onarıyordu,
akıma kapılıp ağır yaralanmıştı
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22.11.2015

Elektrik
çarpması

22.11.2015

Elektrik
Salih
çarpması Pehlivaner

03.11.2015

Ezilme

Deniz İçli

Fatih
Yaman

E

30

İstanbul, Eyüp

E

38

Samsun, Havza

E

29

Manisa, Salihli
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BEDAŞ'ta arıza-onarım-bakım
servisi işçisi, iki gün evvel
Göktürk’teki arızayı giderirken
akıma kapıldı, Ağabeyi Fevzi İçli,
“Adam hem şoför hem direğe
çıkıyor. Adamın B sınıfı ehliyeti
var, kamyonet kullanıyor, ceza
yiyor, o cezayı da kendisi
ödüyor. Bu adam bir defa şoför
değil ki bu adam teknisyen...
Ama şimdi taşeron ben nasıl
daha fazla kar yaparım diye
uğraşıyor. Malzemeden, her
şeyden çalıyor... Arkadaşlarının
anlattıklarına göre o akşam
orada çalışma olmuş, diğer
gelecek ekibe şuraya elektrik
verdik şurada elektrik var bilgisi
verilmemiş. Aslında bir gün önce
çalışan arkadaşlar, sabah gelecek
arkadaşlara burada elektrik var
veya yok diye duvarlarda
panolar varmış panolara
yazıyorlarmış. Şu şu çalışmayı
yaptık diye. Diğer gelen arkadaş
da önlemini alıp çalışmayı
devam ettiriyormuş. Ama şu an
gördük ki olayda kasıt
demiyeyim de ihmal var. Kim ne
derse desin onlar da biliyorlar
ihmalin olduğunu. Çünkü
ekiplerde mesela 3 kişi olması
gerekiyor bir tanesi şoför iki
tanesi teknisyen arkadaş. Ama
şimdi ne yapıyorlar, bazı yerde
bunu gerçekleştirmişler iki kişiye
düşürmüşler. Şahıs hem araba
kullanıyor, sonra geliyor kepçeyi
kaldırıyor yorgun argın işleri
yapıyor... İşveren Cengiz – Limak
– Kolin
Yeşilırmak EDAŞ arıza-bakım
işçisi, dün 8 metre yükseklikte
akıma kapılıp düşmüştü
Bir firmada güneş paneli montaj
işinde çalışıyordu, araziye
döşenecek olan güneş panelleri
için makineyle demir direk
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dikmeye başladı, başını direk
dikme makinesine kaptırdı

19.10.2015

Ezilme

Nuri Gökçay

E

38

12.10.2015

Elektrik
çarpması

Ferhat
Meram

E

28

14.09.2015

Trafik
kazası

Hidayet
Koçal

E

25

04.09.2015

Elektrik
çarpması

Cemil
Çamdere

E

22

27.08.2015

Silahla
Mesut Sanlı
vurulma

E

28

24.08.2015

Ezilme

Baykal
Gevşek

E

45

19.08.2015

Elektrik
çarpması

-

E

-

Trafik
kazası

Ahmet Kuş
Gencay
Küçük

E

23

18.08.2015

E

20

18.08.2015

Düşme

Cavit Bıyıklı

E

33

12.08.2015

Elektrik
Yunus
çarpması Büyükyavuz

E

21

08.08.2015

Elektrik
çarpması

E

31

Okan
Başsoy

Çamlıbel EDAŞ işçisi, şoför,
elektrik direklerine yakın olan ve
Sivas, Doğanşar,
tehlike oluşturan kavak
Sarısuvat Köyü
ağaçlarının kesimi sırasında
üzerine ağaç devrilmesi sonucu
ezildi
Akdeniz EDAŞ şirketinde arıza
Antalya,
bakım işçisi, 8 Ekim’de sokak
Gazipaşa
lambasındaki arızaya müdahale
ederken akıma kapılmıştı
Elektrik direği yüklü kamyon
dereye devrildi, kamyon
Artvin, Arhavi
kasasındaydı, elektrik direği
dikiminde çalışıyorlardı, taşeron
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'nde
Kırklareli, Vize,
(TREDAŞ) arıza bakımcı, direkte
Kıyıköy Beldesi
akıma kapılıp düştü
Dicle EDAŞ işçisi, çatışmada
Şırnak, Cizre
arada kaldı, vurularak hayatını
kaybetti.
DSİ tarafından yaptırılan Yukarı
Gökdere’deki gölet inşaatında iş
Konya, Eğirdir
makinesi operatörü, 45-50
metreden aşağı yuvarlandı,
Çorumlu
Elektrik ustası, kablo tamiri için
İstanbul, Silivri
direği çıkarak arızayı giderirken
akıma kapılıp düştü
Meram EDAŞ arıza ekibi işçileri,
Konya,
gece arızadan dönerken
Altıntekin
kamyonet takla attı
Özel bir firmada işçi, elektrik
direğinden düştü, Akçaabatlı, 21
günlük evli, bu yüzden fındık
Giresun,
ağacından düştüğü söylendi,
Tirebolu
sigortasında problem var, iş
kazası olduğu söylenmediği için
hastanede gerekli tetkikler
yapılmamış
Trafo bakımı yaparken akıma
Konya
kapıldı ve direkten düştü
Elektrik teknisyeni, bir direkten
İzmir, Beydağ
hat çekmek isterken elektrik
akımına kapıldı
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20.07.2015 Boğulma

Yasin
Tomaç

E

17

Manisa, Akhisar

13.07.2015

Elektrik
çarpması

Gökhan
Keske

E

25

Denizli, Honaz

11.07.2015

Elektrik
çarpması

Mustafa
Altınkaya

E

44

Manisa, Salihli

06.07.2015

Trafik
kazası

Erhan
Erdem

E

27

Adana, Kozan

24.06.2015

Elektrik
çarpması

Recep
Cavga

E

33

Niğde, Bor,

09.06.2015

Elektrik
çarpması

Kahraman
Oruç

E

33

Mardin, Derik

Veli Gök

E

-

Edirne, İpsala,

22.05.2015

Göçük
Eyüp
Çatalbaş

E

35

Yapıldak Köyü

Adil Yıldızlı

E

20

Muğla, Dalaman

Ali Doğan

E

-

Erol
Karakolu

E

-

Semih
Akkoyun

E

20

Mehmet
Öksüz

E

49

03.05.2015

Silahla
vurulma

26.04.2015

Trafik
kazası

27.03.2015

Elektrik
çarpması

05.03.2015 Boğulma

Mustafa
Gök

E

49

İstanbul, Pendik

Bitlis

Kahramanmaraş,
Andırın
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Lise öğrencisi, bir elektrikçinin
yanında staj yapıyordu,
Gölmarmara’da dalgıç motorunu
tamir ederken gözden kayboldu
AYDEM taşeronu, elektrik
direğinde çalışırken akıma
kapıldı
Elektrikçi, elektrik direğinde
arızayı giderirken akıma kapıldı,
Toroslar EDAŞ elektrik arıza
bölümü işçisi, görevden
dönerken kullandığı kamyonet
yoldan çıktı
Meram EDAŞ işçisi, iki gün önce
direkte çalışırken birden elektrik
akımına kapıldı
Taşeron tekniker, trafo
merkezinde yüksek gerilim
kapasitörünü devre dışı
bırakmaya çalışırken elektrik
akımına kapıldı
Hamzadere Barajı sulama
kanalında meydana gelen
göçükte toprak altında kaldı, DSİ
taşeronunu taşeronu, iki gün
sonra Eyyüp hastanede öldü
AYDEM Elektrik dağıtım
şirketinde taşeron işçi, vinç yüklü
kamyon ile Hava Meydan
Komutanlığı nizamiye kapısını
kırarak içeri girdi. Askerlerin
havaya ateş etmesine ve ‘dur’
ihtarına uymadı
AYEDAŞ Kurtköy İşletme işçileri,
Ali teknisyen ve Erol taşeronda
şoför, çalışma esnasında araç
çarptı
Bitlis ile Siirt Baykan arasındaki
arızayı giderirken direkte akıma
kapıldı, Van Gölü EDAŞ arıza
bakım
Çınargeçidi HES Baraj Göleti'nde
bekçi Mehmet Öksüz baraj
kapağının çevresindeki çöpleri
tırmıkla temizlemek isterken
suya düştü, elektrik teknisyeni
Mustafa Gök ise arkadaşını
kurtarmak için peşinden suya
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23.02.2015 Patlama

Ahmet
Bayraktar

E

55

11.02.2015

Elektrik
çarpması

Serdar
Doğan

E

27

30.01.2015

Düşme

Hasan
Duman

E

27

29.01.2015

Trafik
kazası

Salih
Dursun

E

41

18.01.2015 Patlama Sinan Aksoy

E

40

15.01.2015

Elektrik
çarpması

Erdoğan
Aynı

E

36

13.01.2015

Elektrik
çarpması

Alaaddin
Güngör

E

34

10.01.2015

Düşme

Şamil Yıldız

E

46

10.01.2015

Elektrik
Canan
çarpması Küçükkaya

E

29

09.01.2015

Elektrik
çarpması

E

39

Savaş Kılıç

atladı
18 Ocak’ta 2 gündür onarımı
devam eden (TEİAŞ) Trakya
İstanbul,
Şebeke İşletme Grup
Bahçelievler
Müdürlüğü'ndeki trafo patlamış
ve yaralanmıştı
Elektrik akımını onarmak için
Diyarbakır, Çınar
yüksek gerilim hattına çıkmıştı
Çökek Yaylası’nda yüksek gerilim
Hatay, Dörtyol
hattı direği dikme işinde
çalışıyordu, direkten düştü
Akdeniz EDAŞ şirketinin
taşeronlarından birinde ustabaşı,
Antalya’dan Kemer’e enerji nakil
Antalya, Kemer
hatları yenilemesinde çalışmak
üzere giderken kullandığı
kamyonet devrildi
2 gündür onarımı devam eden
İstanbul,
(TEİAŞ) Trakya Şebeke İşletme
Bahçelievler
Grup Müdürlüğü'ne ait trafo
patladı
Van Gölü EDAŞ işçisi, arızayı
Bitlis, Tatvan,
gidermek için çıktığı yüksek
Güreşçi Köyü
gerilim hattında akıma kapıldı
Toroslar EDAŞ işçisi, bakım
çalışması için elektrik direğindeki
akımı kesmek isterken akıma
Adana, Seyhan
kapıldı ve bakım çalışması yaptığı
sepetli bakım aracının içine
yığıldı
Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi
(KCETAŞ) ekip şefi, bir gün
öncesinde elektrik arızasının
bulunduğu bölgeye giden işçiler
Kayseri,
kar yağışı ve tipi nedeniyle
Pınarbaşı
mahsur kaldı ve ekip 9 saat
sonra kurtarıldı, ertesi gün ekip
şefi yüksek gerilim hattı direğine
tırmandı ve dengesini
kaybederek düştü
Özel bir şirkette çalışan elektrik
Erzurum,
teknisyeni, soğuk havadan
Yakutiye
arızalanan trafoyu tamir etmek
için çıktığı trafoda akıma kapıldı
AYEDAŞ arıza servisi işçisi,
İstanbul, Beykoz Riva’da elektrik direğinde arızayı
onarırken akıma kapıldı
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08.01.2015

Elektrik
çarpması

Sadi Eker

E

59

Samsun, Terme

01.01.2015

Elektrik
çarpması

Oktay
Çelebi

E

25

Sinop, Gerze,
Acısu Köyü
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TEDAŞ emeklisi, kopan elektrik
tellerini tamir etmek için trafoya
çıktı, akıma kapıldı
YEDAŞ’a (Yeşilırmak Elektrik
Dağıtım Şirketi) bağlı bakım
onarım işlerinde taşeron işçi,
direkten kopan elektrik telini
eklemeye çalışırken elektrik
akımına kapıldı, aynı işte çalışan
işçilerden birinin babası olan
İsmail Aydın adlı emekli işçi şöyle
konuştu: “Oğlum ve arkadaşları
elektrik dağıtımında meydana
gelen yoğun arızalar nedeniyle
gece saat 11-12’lere kadar
çalıştıktan sonra eve gelebiliyor,
5- 6 saatlik bir uykudan sonra
kalkıp işe gidiyorlar, arazi
şartlarında düzenli yemek
olanakları yok, iş ağır, tehlikeli,
bu şartlarda çalıştırılan işçilerin
iş güvenliğine gereken önemin
verilmediğini düşünüyorum,
çünkü bu benim bildiğim,
Sinop’ta aynı işte meydana gelen
üçüncü iş cinayeti oldu, hesabını
soran yok, işçiler işten atılma
korkusuyla yetkililere bir şey
diyemiyor, gereken güvenlik
önlemleri yeterince alınmıyor,
yeterli dikkat sağlanamıyor, bu
ortamda işçiler iş cinayetlerine
kurban oluyorlar” işçiler
protesto amacıyla işe çıkmadı

