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ENERJİ-İŞ KURULDU! 
18 Mayıs 2013 
  
Son 11 yılda; 
Özelleştirmeler ile kamunun üretim gücü yok edildi, 
Sürgün yasalarıyla kamuda güvenceli çalışma tahrip edildi, 
Kamuda kariyer ve liyakat ilkeleri bir kenara atıldı, yandaşlık tek geçer akçe oldu, 
Emekçiler, etnik köken, mezhep, cemaatlere bölündü, 
Bölünen emekçi yoksulluğa ve sadaka ekonomisine mahkûm edildi. 
  
Emekçilerin bölünmüşlüğünden güç alan siyasi iktidar; 
Cumhuriyetimizin geriye kalan bütün kazanımlarını yok etmek, 
Ulusal Egemenliğimizi ortadan kaldırmak için son hazırlıklarını yapıyor. 
  
Ülkemiz bu koşullardayken Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet kolundaki mevcut 
sendikalar; 
Emekçi sınıfları birleştirecek değerleri ve mücadeleleri bir kenara ittiler. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine Atatürk ilke ve devrimlerine, çağdaş, 
laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarına 
sahip çıkmada yetersiz kaldılar. 
  
Kimileri, hizmet kolumuzdaki özelleştirmelere karşı çıkmadılar. Emek hareketinin 
işçisi ve kamu emekçisiyle bir bütün olduğunu görmemekte ısrar ettiler. 
  
Kimisi, AKP iktidarı ile işbirlikçiliği tercih etti. 
  
Kimileri, “kamuda türban” kampanyası yürüterek veya buna destek vererek kamu 
emekçilerinin işyerlerinde ayrışmasını körüklediler. 
  
Kimisi, demokrasi ve özgürlük adına AB makamlarından fon alarak emperyalizm ile 
işbirliği içine girdi. Üniter devlet yapısını bölmeye yönelik etnik milliyetçiliğin 
destekçisi haline geldi. 
  
Tayyip Erdoğan'ın “akil insanlar” masasına oturdu. Sözde sınıf sendikacılığı 
yapanlar gerçekte TÜSİAD gibi en büyük sınıf düşmanları ile aynı masada görev 
aldı. 
  
Bu tutum ve davranışlara kendilerini öylesine kaptırdılar ki, kamu çalışanlarının 
demokratik, özlük, ekonomik, sosyal ve hukuksal sorunları göz ardı edildi. 
  
Kamu emekçilerinin kesinleşmiş yargı kararlarıyla pekişen grev hakkı etkin bir 
biçimde kullanılamadı. 
  
Böylece üç büyük konfederasyon amaçları doğrultusunda çalışmaktan uzaklaştılar. 
  



  
Seçenek Var 
  
2008 yılından beri bu gidişata karşı mücadele eden bir konfederasyon var. 
  
Kamu çalışanlarının ekonomik, demokratik, özlük, sosyal ve hukuksal haklarını 
gözeten yeni bir sendikal anlayışla kurulan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu kırk bin 
üyesiyle her geçen gün daha da güçleniyor. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, 
emperyalizme karşı çıkan mücadelesiyle ağırlığını hissettiriyor. 
  
Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD'nin hedefleri doğrultusunda AKP tarafından 
dönüştürülmesi sürecinin dönüm noktalarından biri olan 12 Eylül 2010 Anayasa 
Değişikliği Halkoylamasında bir tek Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu açıkça ‘HAYIR’ 
dedi. Grevsiz, sözde Toplu Sözleşme Yasası tuzağına düşen konfederasyonlar, 
bağımsız yargının yok edilmesine ve yargı eliyle yürütülen hukuksuzluklara, dolayısıyla 
Cumhuriyetimizin aşama aşama yok edilmesine seyirci kaldılar. 
  
Kim Mücadele Ediyorsa Onun Yanındayız 
  
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu haklı ve etkili bir mücadele yürütüyor. 
Bu şartlarda artık kötünün iyisi diyerek mevcut sendikalarda kalmak yerine 
mücadeleyi örgütleyecek yeni bir sendika kurmanın zamanı gelmiştir. 
  
Sendikal mücadele bizleri ayrıştıran değerler üzerinden yapılmaz; birleştiren değerler 
üzerinden yapılır. 
  
Sınıf bilinci ve ulus bilinciyle, yıllardır mücadele ettikleri farklı sendikalardan gelen 
enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolu kamu emekçileri; sendikal mücadelenin 
merkezine emeği ve emekçilerin haklı mücadelesini oturtan, Atatürk ilke ve 
devrimlerini gerçek anlamda savunan, Cumhuriyetine sahip çıkan, özelleştirmelere 
karşı duran, bütün kamu emekçilerini birleştirmeyi amaçlayan, hak alan, mücadeleci 
bir sendika kurmaya karar vermiştir. 
  
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası'nın 
(ENERJİ-İŞ) kuruluşunu ilan ediyoruz! Sadece tabanın söz ve karar sahibi olduğu bir 
anlayışı ve oluşacak tüm yönetim kadrolarının siyasi grupların dayatmasıyla değil, 
ihtiyaçlar ve iş üzerinden örgütleneceği bir yapılanmayı amaçlıyoruz. 
  
En büyük güvencemiz Türk Milleti'nin karartılamayacak aydınlık vicdanı, şaşmaz 
sağduyusu, samimiyetle bağlı olduğu birlik ve beraberlik duygusu, Atatürk'ün 
gösterdiği yolda her şeye karşın hep birlikte yürüme azmi ve Cumhuriyetimizin 
kazanımlarına yönelik sadakat ve bağlılığıdır.  
  



  
Sonuçta; ENERJİ-İŞ olarak diyoruz ki: 
  

SINIF BİLİNCİYLE EMEĞE, 
ULUS BİLİNCİYLE VATANA, 
YURTTAŞ BİLİNCİYLE CUMHURİYETE, 
SAHİP ÇIKMAYA GELİYORUZ! 
  
HAKLARIMIZI İLERLETEN MÜCADELECİ SENDİKA İÇİN 
AYRIŞTIRAN DEĞİL, BÜTÜN KAMU EMEKÇİLERİNİ BİRLEŞTİREN SENDİKA İÇİN 
  
TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN 
CUMHURİYETİMİZİN KAZANIMLARINI SAVUNMAK VE İLERLETMEK İÇİN 
  
YAŞASIN ENERJİ-İŞ! 
YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU-İŞ! 

  
  
  
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası Kurucular Kurulu 



03.05.2013  
Sendikamızın Kuruluşu için 
Başvuru yapılırken; 

Veli DEMİR  
Eğitim-İş  

Genel Başkanı 

Hasan KÜTÜK  
Birleşik Kamu-İş  

Genel Örgütlenme  
Sekreteri 

Erkin ETİKE 
Enerji-İş 

Genel Mali Sekreteri  

Sendikamızın Kuruluşu 18.05.2013 tarihinde Otel 
Sürmeli’de düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı ile 

Halkımıza duyurulmuştur.  

Enerji, Sanayi ve 
Madencilik Hizmet Kolu 

İşyerleri Kamu Çalışanları 
Sendikası(Enerji-İş 

Sendikası), 17 Kurucu üye 
tarafından imzalanan 
başvuru dilekçesi ile 
03.05.2013 tarihinde 

resmen kuruldu. 





DSİ MKE
EÜAŞ TEDAŞ
Petrol İşleri GM MTA
TEİAŞ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Eti Maden Diğer

Enerji-İş Sendikası olarak kurulduğumuz günden bu yana 
kamu çalışanları içerisinde büyük ilgi uyandırmanın 

heyecanıyla üye sayımız giderek artmaktadır.  

Sendikamız Üyelerinin Kurumlara Göre Dağılımı 



Sendikamızın Görevde Yükselmeye ilişkin yargıya 
taşıdığı adaletsizlik, Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet 
YILMAZ tarafından cevaplanması talebiyle CHP 
Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU 
tarafından Soru Önergesine konu edildi.  

Görevde Yükselme Usulsüzlüğü 



Görevde Yükselme Sınavına  
İlişkin Adaletsizlik 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndaki görevde yükselme 
sınavıyla ilgili yargıya taşıdığımız usulsüzlük 



Görevde Yükselme Sınavına  
İlişkin Adaletsizlik 

Sendikamızın, Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu'ndaki görevde yükselme sınavıyla ilgili 

yargıya taşıdığı usulsüzlük TBMM'de soru 
önergesi olmuştu. Soru önergesine, Milli 
Savunma Bakanı tarafından cevap verildi. 



Görevde Yükselme Sınavına  
İlişkin Adaletsizlik 



Görevde Yükselme Sınavına  
İlişkin Adaletsizlik 



Cumhuriyetin Enerjisi 
Yok Edilmek İsteniyor! 

BASIN  AÇIKLAMALARI  26.08.2013 

Cumhuriyetin Enerjisi Yok Edilmek İsteniyor! 
Cumhuriyet yıkıcılığı görevini hayatın her alanında dayatan AKP iktidarı özelleştirmeler 

aracılığıyla da saldırılarını artırarak sürdürüyor. Cumhuriyetin en önemli yatırımlarından olan 
ve 1948 yılında kurulduğunda döneminin en büyük ikinci termik santralı unvanına sahip 

Çatalağzı Termik Santralı (ÇATES) özelleştirme tezgâhında peşkeş çekilmek isteniyor. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu, 15 Mart 2013 tarihinde, 2013/56 sayılı kararla, ÇATES’i 

özelleştirme kapsamına aldığını 19 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna 
ilan etmiştir. 

ÇATES’in özelleştirilmesi ülkemizi yıkıma götürmek isteyen emperyalist güçlerin sıradan bir 
ekonomik operasyonu değil aynı zamanda Cumhuriyetin moral değerlerini yıkarak Türk 

Milletini köksüzleştirme çabasıdır. 
Ne demişti Karen FOGG: “Türklerin tarih bilinci yok edilmeli”. 

Tarih bilinci salt kültürel yozlaşma ile yok edilmez.  
Emperyalist odakların askeri ve ekonomik saldırılarının en önemli nedeni enerjidir. Çünkü 

enerji üretimin en temel unsurudur.  Bu sebepledir ki enerji alanındaki özelleştirmeler, 
ekonomi üzerinde telâfisi en zor yıkıcılığa yol açarlar. Bir de tarihsel olarak Cumhuriyet 

aydınlanmasının ve ekonomisinin atağa kalktığı yıllarda yaratılan yatırımların özelleştirmeler 
aracılığıyla yok edilmesi, milli değerlerin toptan tırpanlanması anlamına gelecektir. 

Her türlü yıpratma, küçültme, teknolojik yenilemeden mahrum bırakma gibi emperyalist 
operasyona maruz kalan ÇATES, ülkemiz ekonomisi için yıllık ürettiği 2 milyar kilowatt saat 

elektrik enerjisinin yanı sıra birçok alanda da ekonomiye önemli katkılar sunmaktadır. ÇATES, 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) en büyük alıcısıdır. Yıllık 1 700 000 ton kömürü 
TTK’dan satın alarak aynı zamanda ülkemizin en büyük kurumlarından birini ayakta 

tutmaktadır. ÇATES özelleştirildiği an, yakıt ihtiyacı, kömürün daha ucuz olduğu başka 
ülkelerden karşılanacaktır. TTK’nın yıllık üretiminin yaklaşık 2 500 000 ton olduğu 

düşünülürse ÇATES’in kömür alımından vazgeçmesi durumunda TTK’nın da kapatılmasının 
ne denli kolaylaşacağı anlaşılabilir. Cumhuriyet kurumlarının kapatılmasıyla toplamda 20 
bine yakın emekçi işsiz kalacak ya da en iyi ihtimalle taşeron sistemiyle veya hazırlıkları 

yapılan yasa ile kiralanarak adeta köleleştirileceklerdir. Sonuçta; bir yandan kendi 
kaynaklarımızın üretiminden vazgeçilecek, diğer yandan üretiminden vazgeçilen kaynaklar 

yurtdışından satın alınacak ve her şeyden önemlisi insanımız, emekçimiz kıyıma uğratılacak. 
Kısacası ÇATES sadece ÇATES değildir! 

O nedenle; ÇATES’in özelleştirme çabalarına karşı sadece enerji alanındaki emekçiler değil 
bütün emekçiler ve yurtseverler tüm güçleriyle karşı çıkmalıdırlar. 

Enerji-İş Sendikası olarak Cumhuriyetimizin enerjisinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz! 

EÜAŞ bünyesinde Zonguldak’ta elektrik enerjisi üretimi yapan 
Çatalağzı Termik Santralı’nın özelleştirilmesi ile ilgili ENERJİ-İŞ 
Sendikasının basın açıklamasıdır. 



DİREN SURİYE ENERJİMİZ SENİNLE! 
Kana doymayan emperyalist güçler hiç sonlandırmadıkları savaş tamtamlarını   

şimdi daha büyük bir gürültüyle çalmaya başladılar. Komşumuz Suriye’ye, 
 ortaokul çocuklarının dahi inanmayacağı en çiğ ve en aşağılık yalanlarla  

saldırma telâşına düştüler. 
“Türkiye’nin en değerli ihraç ürünü Mehmetçiğin kanıdır” diyen kan emiciler, dost 

ve kardeş ülke Suriye üzerine ülkemizi sürmek istiyorlar. 
Uluslararası arenada, en kritik ve çözülmesi en zor olarak değerlendirilen sorunları, 

karşılıklı anlayış ve saygı temelinde çözmüş iki devleti, şimdi düşman saflarda 
konumlandırmak istiyorlar. 

Evet, kardeş Suriye ile aramızda; birçok ülkenin birbirine düşmanca davranmasına 
ve hatta savaşmasına neden olan su, sınır ve terör gibi sorunlar tamamen 
çözülmüştü.  Kardeşlik bağları öylesine kuvvetlenmişti ki, elektrik enerjisi  

ihracı ile adeta dostluğumuz bozulmamak üzere perçinlenmişti. Ancak BOP 
Eşbaşkanlığının sınırları değiştirme görevi bu dostluğu  

bozmak için uygulamaya sokuldu. 
2.5 yıldır her türlü kirli oyuna ve saldırıya rağmen Suriye halkı, devleti ve seçilmiş 

meşru devlet başkanı Sayın Beşar ESAD, AB-D emperyalizmine ve onun 
işbirlikçilerine karşı kahramanlar gibi direniyor. 

Anti-emperyalist çizgisiyle ezilen bütün dünya uluslarının adeta sembolü haline 
gelen Suriye ile baş edemeyen vampirler, şimdi ürettikleri ucuz yalanlarla “savaşı 

nasıl başlatırız” kaygısına düştüler. 
Kaygı diyoruz çünkü çöken ekonomileri ile kendi içlerindeki potansiyel savaşı dışarı 

taşımak isteyenler, aslında karşılarında mevzilenen güçlere karşı çaresiz durumdalar. 
Gerçekleşecek olası bir saldırının şiddeti ne olursa olsun zafer, mutlaka Suriye ve 

dostlarının olacaktır! 
Unutulmasın ki bölgemize gerçekleştirilen bütün emperyalist saldırılar, sürekli 

istikrarsızlığı beraberinde getirmiştir. PKK terörünün atılım yaptığı 1990 ve 2003 
yılları aynı zamanda ABD’nin Irak’a gerçekleştirdiği müdahale yıllarıdır. 

O nedenle AKP hükümetine sesleniyoruz. Milletimizin ve devletimizin alnına kara 
leke çalacak her türlü girişimden uzak durun! Kardeş ve Müslüman Suriye halkı ve 

devletine karşı oluşturulan haçlı ittifakının içinde yer almayın!  
Suriye ile aramızda elektrik enerjisi ile kurulan köprü asla yıkılmayacak!  

Bütün enerjimizle kardeş Suriye halkının ve devletinin yanındayız. 
ENERJİ-İŞ SENDİKASI 

Diren Suriye,  
Enerjimiz Seninle! 

BASIN  AÇIKLAMALARI 

Suriye’ye yönelik saldırı girişimleri ile ilgili 
ENERJİ-İŞ Sendikasının basın açıklamasıdır. 

 29.08.2013 



ENERJİ - İŞ  SENDİK ASI HAB ERLERİ  















Sendikamız, 
Emperyalistlerin 

Küresel Enerji 
Politikaları uğruna  
feda etmek istediği 

ve iç savaşın 
körüklendiği Kardeş 
Suriye Halkının ve 
Devletinin yanında 
olduğunu Ülkemiz 
kamuoyuna ilan 

etmiştir.  
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