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Zonguldak
özelleştirmeye 

karşı ayakta! Emeğin 
başkenti binlerce 

işçiyle valiliğe 
yürüyor! 

( 14 Temmuz 2016 )

ÖZELLEŞTİRME YALAN VE TALANINA 
KARŞI HER KOŞULDA

SESİMİZ YETTİĞİNCE EMEKÇİLERİMİZİN 
VE MİLLETİMİZİN YANINDA OLDUK!!!

Bugün günlerden Zonguldak…

Özelleştirme Direnişlerinden..



Özelleştirme 

Direnişlerinden



01.10.2014 tarihli 
Aydınlık gazetesinin 1. 
sayfasından bize dair.

26 Eylül 2014

2016 yılında özelleştirme kapsamına alınacağı hükümet tarafından açıklanan ancak
birden bire 2 yıl öne çekilerek 2014 sonunda ihaleye çıkarılacağı duyurulan termik santral ve
linyit işletmelerinden Orhaneli Termik Santrali (OTS) ve Bursa Linyit İşletmelerinde (BLİ) hızlıca
yürütülen çalışma sonucu özelleştirme karşıtı mücadele çığ gibi büyüdü.

Basında da geniş yankı bulan 25 EYLÜL 2014 tarihli
Orhaneli toplantısı sendikamızın öncülüğünde
gerçekleştirildi. O toplantıda en kısa sürede temsilciler
düzeyinde Orhaneli'nde ki derneklerin ve konuyla ilgili
demokratik kitle örgütlerinin katılımının sağlanacağı bir
toplantının yapılması kararlaştırıldı. 29 EYLÜL 2014
tarihinde kararı alınan bu toplantı geniş bir katılımla
gerçekleştirildi. Toplantıya sendikamız Enerji-İş olmak
üzere Maden-İş, Elektrik Müh. Odası, Makina Müh. Odası,
Maden Müh. Odası, CKD, TGB, İşçi Partisi, CHP, MHP,
Demokrat Parti, Taşeron Dernekleri, Orhaneli
Minibüsçüler ve Şoförler Derneği, Otobüsçüler Derneği,
Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve çok sayıda işçi katıldı.

Toplantıda OTS ve BLİ'de ki özelleştirme karşıtı
mücadeleyi yürütecek, içinde sendikamızın da olduğu ve 7
kurumdan oluşan Orhaneli Platformu kuruldu. Ayrıca
toplantı sonrasında EMO Bursa Şube Başkanı Remzi ÇINAR
tarafından bir basın açıklaması yapıldı. 29 EYLÜL 2014
akşamı Orhaneli'nde ortaya çıkan iradenin tartışmaları
perşembe akşamı Ulusal Kanal'da yayınlanmıştır.

Orhaneli Termik 

Santrali (OTS) ve 

Bursa Linyit 

İşletmelerinde (BLİ)

ÖZELLEŞTİRME 

KARŞITI 

MÜCADELELERDEN



29 Nisan 2014

Zonguldak'ta devam eden ve 
sendikamızın Zonguldak İl 
Temsilciliği'nin de katıldığı 

1 MAYIS görüşmelerinden..

http://www.genelmadenis.org.tr/HaberGoster.asp?ID=243Kaynak :

http://www.genelmadenis.org.tr/HaberGoster.asp?ID=243


Zonguldak, 1 Mayıs 2015

1 Mayıs’larda
ALANLARDA 

Bugün günlerden Zonguldak…

Tüm Emekçilerin, ‘‘Birlik, Dayanışma
ve Mücadele Günü’’ Kutlu Olsun!

1 MAYIS 2014...
Bursa Karacabey Sütaş fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası'na üye 
oldukları için işten atılan işçilerle gerçekleştirilen ve sendikamız 
Genel Başkanı'nın da katıldığı dayanışma eylemi ve 1 MAYIS 
kutlaması...





Zonguldak'ta gerçekleştirilen 
"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE 
ULUSAL EGEMENLİK YÜRÜYÜŞÜ"

Mustafa Kemal ATATÜRK



29 EKİM 2013



Düzenleyicileri arasında 
sendikamızın da 

bulunduğu "Başkanlık 
Sistemi Türkiye'nin 
Terör ve Ekonomi 

Sorunlarını Çözer mi?" 
paneli  Bursa’lı

yurttaşlarımızın yoğun 
ilgisi ve katılımı ile 

gerçekleşmiştir.

Ulaştırma Eski Bakanı Enis ÖKSÜZ,  CHP Eski Milletvekili Dilek AKAGÜN YILMAZ,  
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret SENEM ve CKD Çankaya Şube 

Başakanı Evren MUMCU Panele konuşmalarını gerçekleştirmiştir.

Ülkemizde gerçekleşen ilk panel... 





GÜÇLÜ ORDU GÜÇLÜ TÜRKİYE!
ORDU-MİLLET BİRLİKTELİĞİYLE KAZANILAN 30 
AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!



Konfederasyonumuzun 
Da Düzenleyicileri 

Arasında Bulunduğu 
"Bölücü Teröre Karşı 

Ulusal Birlik İçin 
Yürüyoruz" Etkinliği İçin 

24 Nisan 2016'da 
Ankara'da Buluştuk!



Ulusal Egemenliğimize saldırıların 
yoğunlaştığı bugünlerde, 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'mızı ilelebet kutlama 

kararlığında olduğumuzu dosta 
düşmana ilân ediyoruz. 2015



ORDUMUZUN ÇAĞRISINA SES OLACAĞIZ!

Genelkurmay Başkanlığı, tüm halkımızı 10 Kasım'da Anıtkabir'de
gerçekleştirilecek “Ata’nın Huzurunda Ordu Millet El Ele”
etkinliğine davet etti.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

BASIN DUYURUSU
Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 78’inci

Ölüm Yıl Dönümü’nde gönüllerde hiç ölmediğinin; Türk Silahlı
Kuvvetleri personelinin, ülkesinin, bayrağının ve milletinin
hizmetinde olduğunun bir kez daha vurgulanması amacıyla
Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının katılımıyla
Anıtkabir Komutanlığında 10 Kasım 2016 saat 15.00’te “Ata’nın
Huzurunda Ordu Millet El Ele” temalı bir faaliyet icra edilecektir.

Faaliyet esnasında Genelkurmay Başkanı öncülüğünde 1881 çift
kırmızı ve beyaz dilek balonu Anıtkabir ziyaretçileri, şehit, gazi
aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından gökyüzüne
bırakılacaktır.

Tüm halkımızı davet ediyoruz.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

10 Kasım 2016

1 KASIM





Hiç unutmadık..

24 Ocak 1993’ ü ve  



Bugün 2 TEMMUZ...
Kabuk bağlamayan yaramızın kanadığı gün...
Cumhuriyetimizin üzerine benzin dökülerek Canlarımızın yakıldığı gün...
Ve durmaksızın çalışıyor Ortaçağ karanlığının saati...
2 TEMMUZ'ları tekrar tekrar yaşamamak ve Ortaçağ karanlığını 
aydınlığımızla boğacağımız bir gelecek için önümüzde ki yakıcı görev, 
gericiliğe ve bölücülüğe mahkûm olmadan Cumhuriyetimize sahip 
çıkmaktır!

ve 2 Temmuz 1993’ü



3 MART 1992 tarihinde, TTK 
KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME 
MÜESSESESİ'nde, grizu patlaması 
sonucu şehit düşen 263 maden 
emekçisini saygıyla anıyoruz...

2 Mart 2014 

ve Unutmadık Maden Cinayetlerini..

SOMA’da Yediğimiz Tekmeyi,  

ERMENEK’de Gözü Yaşlı Anamızı..  

Unutmadık hiç



8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde, insanca 
yaşam koşulları için ayaklanan işçilere yönelik polis saldırısı 

sonucu 129 kadın işçi hayatını kaybetmişti...
Kadınlar sadece annelik yaparak değil emeğin en yüce değer 

olması için canlarını hiçe sayarak insanlığa katkı 
sunmuşlardır...

Ve Mustafa Kemal'in kadınları...
Kadınlarımız...

ABD'li hemcinsleri ve yoldaşları gibi emeği en yüce 
değer yapacak, vatanı ve cumhuriyeti yaratmak için 

emperyalist işgale karşı hem cephe gerisinde üretmiş hem 
de bizzat cephede savaşmıştır...

8 MART'ın 154. yıldönümünde; bugünü bizlere bırakan emek 
mücadelesinin şehitleri ABD'li kadın emekçileri saygıyla 

anarken, yurttaş bilinciyle cumhuriyetimizi yeniden kuracak 
ve ulus bilinciyle vatanımızı tam bağımsızlaştıracak, başta 

Mustafa Kemal'in kadınları olmak üzere bütün emekçi 
kadınları selâmlıyoruz... 8mart 2014



Öncelikle 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü değil Dünya
Emekçi Kadınlar Günüdür. 1857 yılında New York’ta
binlerce kadın dokuma işçisinin daha insanca çalışma
şartları için fabrika işgaliyle başlattıkları eylem, polis
operasyonu sonucunda çoğunluğunu kadınların
oluşturduğu 129 işçinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Yani 8
Mart 1857’de kadın emekçiler vahşi kapitalizme karşı
bayrak açarak sadece kadınların değil bütün insanlığın
yüzünü ağartmışlardır.

Ne var ki kapitalizmin bütün değerleri yozlaştırma
çabasından 8 Mart günü de payını almıştır. Sevgili gibi
yüreğimizin ve beynimizin en müstesna yerini dolduran
bir kavramı dahi Haçlı zihniyetinin nüvelerini de içine
katarak alışveriş günü malzemesi yapanlar, 8 Martın da
içeriğini boşaltma uğraşındadırlar. Kadını sadece cinsel
kimliğiyle yaşayan bir varlıkmışçasına anma çabalarını
dayatmaya çalışmaktadırlar.

Ancak birçok ulusun kadınlarını kıskandıracak
düzeyde tarihi köklere sahip Türk kadınları bu tuzağa
düşmeyecektir.

Ulu Önder Mustafa Kemal’in önderliğinde kurulan
Türkiye Cumhuriyeti, Türk kadınını, dönemin medeni
geçinen ülkelerin kadınlarından çok daha ileri bir
konuma taşımıştır. Seçme ve seçilme hakkının
tanınmasıyla kadınlarımız demokratik hayatın en önemli
dinamiği haline gelmiştir. Türk kadını, Cumhuriyetin
sunduğu olanakların farkındadır. Birçok Avrupa ülkesiyle
kıyaslandığında kadını hayatın her alanıyla
kaynaştırmada hep en önde olan Cumhuriyetine sahip
çıkma konusunda tereddüt etmeyecektir.

Erkek düşmanlığını, kadın hakları savunucuğuyla
özdeşleştirerek sadece ülkeleri değil insanları da bölen
emperyalizmin yaldızlı yalanlarına kanmayacaktır.
8 Martta New Yorklu kadınların vahşi kapitalizme karşı
açmış oldukları mücadele bayrağı yere düşmemiştir.
Bugün itibariyle Türk kadını, özgürlüğünün, ülkemizin
bağımsızlığıyla direkt ilgili olduğunun bilincindedir. Bu
bilinçle Türk Kadını, 8 Mart bayrağını ay-yıldızlı al
bayrağımızla birlikte kapitalizmin çocuğu emperyalizme
karşı daha da yükseltecektir.

"Dünyada her şey kadının eseridir." 
Mustafa Kemal ATATÜRK    



BASIN AÇIKLAMALARI



Sendikamız adına Genel Sayman Oğuz KAYA'nın katıldığı ABD orijinli FETÖCÜ darbe girişimine karşı
ortak açıklama yapıldı.
Ortak açıklamayı okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Meclisin, 15 Temmuz cuma günü
demokrasiye kasteden alçakça saldırıların hedefi olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu ortak
açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:
“Bugün ülkemizin önde gelen, 538 sendika konfederasyonu, meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi
ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeyiz. Meclisimiz, geçen Cuma demokrasiye kasteden alçakça
saldırıların hedefi oldu. Vatan hainleri tarafından, tarihinde ilk defa bombalandı. Kahramanca direndi.
Gazi unvanını bir kez daha hak etti. Açıktır ki, demokrasi ve hukuk devleti yoksa sivil toplum kuruluşları
da yoktur. Bugün burada bir araya gelen bizler, ülkemizin geleceği için demokrasi dışında bir seçenek
görmüyoruz.
Cuma gecesinden sabahın ilk ışıklarına kadar halkımızın direnişi, ülkemizin geleceğine dair hepimizi
umutlandırdı. Ülkemizin bütün demokratik kurumları ve milletimiz, bu alçakça saldırı karşısında
demokrasimizi sahiplendi.
Medya çalışanları, silahlı baskınlara direnerek, milletin haber alma özgürlüğünü korumak için kendi
canlarını tehlikeye attı.
Milletimiz, yollarda tanklar araçları ve insanları ezerken, havadan bombalar düşerken; yoğun ateş
altında, yılmadan alanları doldurdu. Milletimiz, demokrasi konusundaki kararlılığını ve azmini ortaya
koydu. Kahraman emniyet güçlerimiz ve şerefli Türk askerleri, darbe teşebbüsünün başarıya
ulaşmaması için yeminlerine sadık kalarak, canlarını ortaya koydular. Hainleri suçüstü yakaladılar.
Türkiye, bir bütün olarak kendisine yakışanı yaptı. Demokrasimiz olgunluk imtihanını başarıyla geçti.
Türk demokrasisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik kurumları, artık kaba kuvvete teslim
olmayacak kadar güçlü olduğunu kanıtladı.
Ülkemizin 93 yıldaki tüm siyasi ve ekonomik kazanımlarına kast edenler, başarısız oldular.
Bizler, önde gelen sivil toplum kuruluşları olarak, Cuma gecesinin o karanlık saatlerinin birlik ve
beraberlik içinde aşılmış olmasından mutluyuz. Bugün burada, Cuma gecesi oluşan demokrasi
mutabakatının devam etmesini talep etmek üzere Gazi Meclisimizdeyiz.
Bundan böyle ülkemizin geleceği için adımlar atılırken, bugünkü demokrasi mutabakatı hiç
unutulmasın. Ortak akıl daim olsun.
Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini hiçe sayan, bu darbe teşebbüsü; ülkemizin kurumsal altyapısının
güçlendirilmesi gerektiğini hepimize gösterdi.
Bu yönde tedbirlerin alınacağı, adımların atılacağı yer; Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.
Bir yandan, milli egemenliğe saldıran vatan hainlerinden hukuka uygun olarak, yüce Türk adaleti
önünde hesap sorulmalı.
Öte yandan, bu tür alçakça saldırıları engellemek için siyasetin alması gereken tedbirler hızla hayata
geçirilmeli. Kahraman ordumuzu ve vatansever askerlerimizi de hiçbir şekilde yıpratmamalıyız.
Bizler, ülkemizin 538 sendika konfederasyonu, meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak, bugün
yüce Meclisimizi ziyaret ederek, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. Bizler, milli iradeye sahip
çıkıyoruz. Geleceğe ve çocuklarımıza daha güçlü, daha huzurlu; daha müreffeh, daha demokratik bir
ülke bırakmak hepimizin görevidir. Bu nedenle, hızla hep birlikte çalışmaya odaklanmalıyız.”

KİTLE 
ÖRGÜTLERİNDEN 
TBMM'DE 
AÇIKLAMA

15 Temmuz 
Darbe Girişimine Yönelik



Emeğin Başkenti Zonguldak’taki temsilcilik binamız  
17 mart  2015 itibariyle faaliyete girdi.

ENERJİ-İŞ 
Zonguldak Temsilciliği



24 Kasım 2013



Zonguldak İl Temsilciliğimizin kuruluş haberi Aydınlık gazetesinde..
12 şubat 2014



Aydınlık Gazetesi’nde 
çıkan Sendikamızın 

Çatalağzı Termik 
Santralı'nın 

özelleştirilmesi ile ilgili 
yaptığı basın 

açıklaması haberi
28 Ağustos 2013

‘‘Yurt Gazetesi’nde 
çıkan Sendikamızın 

Çatalağzı Termik 
Santralı'nın 

özelleştirilmesi ile ilgili 
yaptığı basın 

açıklaması haberi’’
28 Ağustos 2013

12 Eylül 2013 tarihli Ereğli Önder Gazetesi’nde

ÇATES Özelleştirmesi hakkında düzenlediğimiz
bilgilendirme toplantısı ile ilgili yer alan haber



Zonguldak Çatalağzı Termik Santralı'nın özelleştirilmesine karşı 
ÇATES emekçileri ve Çatalağzı halkıyla birlikte gerçekleştirilen 

kahve toplantısı .
10 eylül 2013, Aydınlık Gazetesi



23.01.2014 tarihli Aydınlık gazetesinde yer bulan,

22.01.2014 tarihli Termik Santralların özelleştirilmesi ile ilgili basın açıklamamız:

Basın açıklamamızın tam metni:

Özelleştirmeleri Erteleme Tuzağına Düşmeyeceğiz!
Her tarafından gelen pis kokularla yıkılmakta olan AKP iktidarı, içine sokulduğu ekonomik krizden 
kurtulmak için can havliyle elde kalan son ekonomik kaleleri de emperyalist ağababalarına peşkeş 

çekme gayretindedir.
Yatağan-Yeniköy-Kemerköy-Çatalağzı termik santralları; kömürüyle, suyuyla, limanıyla, toprağıyla 
kısaca her şeyiyle bu ülkenin milli kaynaklarını kullanmakta ve yaratılmasına aracı olmaktadırlar. 

Oysa özelleştirmelerle birlikte görece daha ucuz olan ithal kömür tercih edilecektir. Yerli 
kömürden vazgeçilmesi, üretimin en temel ihtiyacını karşılayan demir-çelik sanayinin, olmazsa 

olmazı kok kömüründe de tamamen dışa bağımlı hale gelinmesine neden olacaktır.
Özelleştirmeler sonucu sadece milli kaynaklar terk edilmeyecek, emekçiler önce işsiz bırakılacak, 
ardından emperyalist odakların dayatmasıyla hazırlanan ve Meclise gönderilen Ulusal İstihdam 

Stratejisi Yasası ile kelimenin tam anlamıyla köleleştirilecektir.
Görüldüğü üzere; özelleştirmeler, sıradan, basit bir ekonomik el değiştirme operasyonu değil 

milletimizi vatansızlaştırma girişimidir.
O nedenle; özelleştirme saldırılarına karşı sadece emekçiler değil, cumhuriyetçi ve vatansever 

bütün kesimler karşı durmaktadır. 29 Aralık 2013 günü Milâs’ta 50.000 kişinin katıldığı miting, bu 
gerçeği her türlü karartma girişimine rağmen kamuoyunun gündemine taşımıştır.

Siyasi iktidarı uyarıyoruz! Yıkılıyorsunuz! Suçlarınıza daha büyük suçlar katmayın ve termik 
santralların özelleştirme girişiminden vazgeçin!

Sadece siyasi iktidarı değil özelleştirme yağmasından pay kapmaya çalışan sermayeyi de 
uyarıyoruz! Avuçlarınızı ovuşturarak yağmadan bize de pay düşecek diye seviniyorsanız eğer, 

avucunuzu yalarsınız! Özelleştirme hayaliyle tatlı uykuya dalanlar kâbusla uyanırlar!
Yatağan-Yeniköy-Kemerköy-ÇATES hattı, özelleştirme karşıtı yüksek gerilim hattıdır. Dokunursanız 

çarpılıp yanarsınız!
Termik santralların özelleştirilmesinin 10 Nisan 2014 tarihine ertelenmesi, direnen enerji-maden 
işçilerinin ilk zaferidir. Ancak nihai hedef, özelleştirmelerin iptal edilmesidir. Erteleme tuzağının 

amacı, yapılacak yerel seçimlerin sonuçlarının tartışmaları arasında oldu-bittiyle özelleştirmeleri 
gerçekleştirmektir.

Bu tuzağı bozmak için 24 Ocak 2014 günü Yatağan-Yeniköy-Kemerköy-ÇATES emekçileri, 
Ankara’da bütün yurtsever kesimlerle buluşacak. Enerji-İş olarak biz de orada olacağız ve 

özelleştirmelere karşı durarak; sınıf bilinciyle emeğe, yurttaş bilinciyle cumhuriyete, ulus bilinciyle 
vatana sahip çıkacağız.

ENERJİ-İŞ SENDİKASI



Enerji-İş Sendikası resmi rakamlara göre 284 (sonradan 301) işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle ilgili 

yazılı bir açıklama yaptı. "Maden Ocağından Çıkan Cumhuriyet’in Cesedidir!" başlığıyla yapılan açıklamada 

AKP hükümetine sert sözlerle yüklenildi.

İşte o açıklamanın tam metni:

"Maden Ocağından Çıkan Cumhuriyet’in Cesedidir!

13 MAYIS 2014 günü Soma’da yaşananlar ne kader, ne kaza ne de iş cinayetidir…

13 MAYIS’ta Soma’da yaşananlar tam bir katliamdır. Özelleştirme katliamıdır…

Özelleştirmeler, 24 OCAK 1980 kararlarıyla emperyalist odaklarca ülkemize yöneltilen ekonomik saldırının 

adıdır…

Özelleştirmelerin panzehiri kamulaştırma başka bir deyişle kamuculuktur. Enerji ve madencilik gibi hayati 

yatırımların kamu eliyle yapılması ve işletilmesi ancak ulus-devlet aygıtıyla hayata geçirilebilir…

O nedenle; 24 OCAK kararları, neoliberal söylemle; devleti dönüştürme değil, ulus devleti çökertme ve 

cumhuriyeti yok etme operasyonudur…

Ve en acı sonucunu Soma’da vermiştir…

Soma’da, maden ocağından çıkan sadece canlarımızın cansız bedenleri değil Cumhuriyetimizin cesedidir…

Evet, acımız derin, öfkemiz büyük…

Ancak gün, yas tutma günü değil Soma’nın hesabını sorma günüdür. Soma’nın hesabını sormak, 

Cumhuriyetimizi yeniden ayağa kaldırmaktan geçer. AKP’yi ve onunla birlikte ortaçağ kalıntılarını yıkmaktan 

geçer…

Enerji Bakanı, işçi ölümlerini bildirirken canlarımıza “tane” diyor. Yetmiyor, ölü sayısı 200’lerdeyken “endişe 

duyacağımız rakamlar gelebilir” diyor. Yani 200 ölü endişe verici değil. Bu ifadeler dil sürçmesi değil 

kafalardaki ortaçağ karanlığının dışa vurumudur. Böyle konuşmaları çok normal, çünkü ortaçağda vicdan 

olmaz...

Sadece sayısal verilerle ülkemizdeki insan hayatının ucuzluğundan bahsetmek ya da denetim yoktu, trafo 

yandı, grizu patladı, kazalar kader değil söylemleriyle vicdansızlara seslenmek, ortaçağ karanlığından 

çözüm beklemek yeni Somaların önüne geçmeyeceği gibi ilerleyen günlerde daha da büyük acılar 

yaşamamıza neden olacaktır…

Soma’nın hesabını sormak istiyorsak eğer önümüzdeki biricik görev, Cumhuriyet ve emek düşmanı AKP’yi 

yıkmaktır…

Özelleştirmelerle, ülkemizin kanını emen emperyalistler ve işbirlikçiler unutmasınlar ki, öfkemiz en az, 

Soma’da yanan madencinin acısı kadar olacak. Ve Tomanın suyuyla ayakta durmaya çalışanlar, Soma’nın 

öfkesiyle yıkılacaklar!..."

15.05.2014 Perşembe Günü Soma’da yaşanan İş Cinayetlerini protesto 
amacıyla ‘1 Gün Süreli İş Bırakma Eylemi’ gerçekleştirilmiştir.

Soma'da yaşanan özelleştirme katliamı hakkında sendikamızın yaptığı 

basın açıklaması odatv'de...

http://odatv.com/n.php?n=somanin-ofkesiyle-yikilacaklar-1605141200

http://odatv.com/n.php?n=somanin-ofkesiyle-yikilacaklar-1605141200


20.08.2015 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde çıkan haberimiz.

"Ülkemizin 
geleceğinin teminat 

altına alınması ve ulusal 
çıkarlarımızın korunması, 

erke gebe idareci ve yönetici 
kadroları ile değil, ölümsüz 

liderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk'ün de işaret ettiği 
gibi fikri hür, vicdanı hür 
bireyler ile mümkündür."

(Aydınlık Gazetesi 
20.09.2015)



Ermeni Soykırımı İftiralarına Karşı Büyük Yürüyüş!
28 Mayıs 2016 Cumartesi günü Saat:16.00'da 

Berlin'de Postdamer Platz'da Buluştuk!!!

‘‘Bundestag yetkili değildir.
Parlamentolar mahkeme değildir,

Milletvekilleri yargıç değildir.
AİHM'nin kararına saygıya davet 

ediyoruz.’’



Av. Erkin ETİKEAv. Ceyhan MUMCU





Özelleştirme adı altında ulus devlet yapımızı çökertmeye yönelik ekonomik saldırılarda sıra, kamu
kurumlarını parça parça satarak yok etmek yerine toptan, sorgusuz sualsiz ve tamamen keyfi bir
şekilde ortadan kaldırmaya geldi. 15 TEMMUZ Amerikancı FETÖ darbe girişimin ardından kendi
gölgesinden korkar hale gelen siyasi iktidar önce Türk Ordusu’nun geleneklerini ve savaşma
kabiliyetini felç edecek girişimlerde bulundu. Özelikle TBMM muhalefetinin Türk Ordusu’na yönelik
etkisizleştirme çabalarına sessiz kalan hatta yer yer destekleyen tavırları AKP iktidarını kamuyu
tasfiye etme konusunda daha da cesaretlendirdi. Gelinen aşamada TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda kabul edilen tasarıda yapılan bir düzenleme ile 100’den fazla kuruma varlıklarını ve
ticari hisselerini özelleştirme idaresine devretme kararı alındı. Söz konusu düzenleme torba yasa
tasarısının 35. maddesinde bulunuyor. Buna göre, özel bütçeli idarelere ait ticari amaçlı
kuruluşlardaki hisseler ile varlıklardan bu idarelerce, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirilenler,
Özelleştirme Yasası kapsamında özelleştirilecek. Kamu kurumlarını yönetmeliklerle ya da teşkilat
yasalarında yapılan değişikliklerle tasfiye etmeye çalışan siyasi iktidar artık bu tür dolambaçlı yollara
ihtiyaç duymadan, kamu kurumları üzerinde devlet geleneklerini hiçe sayarak her türlü tasarrufu
kullanma hakkına sahip olacak. Bu aşamadan sonra siyasi iktidarın pervasız tutumuna karşı alınacak
tavır için özelleştirmelerin ne amaçla yapıldığını ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini yaşanan
tecrübelerden çıkaracağımız derslerle birlikte en doğru şekilde saptamalıyız.
Özelleştirmelerin ekonomik el değiştirme operasyonu değil de ulus devlet yapımıza yönelik saldırı
olduğu gerçeği kavranamadığından özelleştirme karşıtı mücadeleler saman alevi gibi parlayıp
sönmekten öteye gidememiş ve başarı sağlanamamıştır. Özelleştirme karşıtı mücadele, özelleştirme
saldırısına maruz kalan kurumların içine hapsedilmiş ve o kurumlarda çalışan emekçilerin örgütlü
olduğu sendikaların sorumluluğuna bırakılmıştır. İlk özelleştirmelerde çalışanların haklarının görece
korunması, özelleştirmelere karşı doğru tutum alınmasını engellemiştir. Zamanla çalışanlar
açısından elde edilen kazanımlardan da vazgeçilmiş ve iş güvencesi olmayan şartlarda çalışma kabul
edilmiştir. Özelleştirmeler sonucunda kaybedenin sadece çalışanlar değil ülkemiz ekonomisi olduğu,
ortaya çıkan sonuçlar itibariyle görülmektedir. Bu durum, sendikamızın ısrarla vurguladığı
özelleştirmelerin esasında ulus devlet yapımıza yönelik bir saldırı olduğu gerçeğini açığa çıkarmıştır.
Saldırı, ulus devlet yapımıza ve dolayısıyla ulusal birikimlerimize yönelikse verilecek cevap da ulusal
boyutta olmalıdır. Bu tür bir cevabı ülke içinde en yaygın örgütlü yapıya sahip ve milli kaygıları olan
siyasi partilerin örgütleyebileceği somut bir gerçekliktir. “Sivil toplumculuk” yaygarası ile milli
kaynaklarımıza ve birikimlerimize yönelik saldırılara sadece kitle örgütleri ile karşı koyma anlayışı
yenilgiye davetiye çıkarmaktan öteye gitmemektir. Aslında sorun çözümü beraberinde
üretmektedir: Saldırı siyasi ise cevap da siyasi olmalıdır!
Enerji-İş Sendikası olarak; özelleştirme saldırısına gerekli cevabı vermek ve saldırıyı bertaraf
edebilmek için siyasi partilere açık çağrı yapıyoruz. Özelleştirme adı altında kamunun tasfiye
edilerek ulus devlet yapımızın çökertilmesine izin vermeyeceğimizi bütün kamuoyuna ilân edelim.



TEDAŞ'ta özelleştirme politikaları sonrası yaşanan karmaşa ve personel kıyımı ile ilgili 
yaptığımız basın açıklaması ve Aydınlık gazetesine (28.09.2016) verdiğimiz röportaj.

ÖZELLEŞTİRME EŞİTTİR KARMAŞA!

Özelleştirme adı altında ulus devlet yapımıza yönelik ekonomik saldırılar, kamu kurumlarımızı adeta
çalışamaz hale getirmiş ve tam bir karmaşaya neden olmuştur.

Özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bünyesine alınan TEDAŞ, (Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) içinde bulunduğu belirsizlik nedeniyle elektrik enerjimizin dağıtımı
konusunda yürüttüğü çok kritik görevi yapamama noktasına getiriliyor.

Özelleştirmelerle ekonomiyi iyileştirerek ülkemizi düze çıkarma iddiasında olanlar yaşanan
tecrübeler sonrası bir yandan kamunun tasfiyesinin ne denli büyük tehlike olduğunu görüyorlar ancak
diğer yandan da içine girdikleri ikircikli tutum nedeniyle devlet geleneğiyle örtüşmeyecek acemice
uygulamalara yöneliyorlar.

TEDAŞ, 31.03.2014-6106 evrak tarih ve sayılı yazı ile kurumun özelleştirilmesine dönük çalışmalar
nedeniyle hiçbir ölçüte dayanmayan ve sayı dahi belirtilmeden istihdam fazlası personelin (İFP) başka
kurumlara geçişinin sağlanacağını ifade etmiştir.

Ancak bir süre sonra enerji dağıtımında stratejik görevi olan TEDAŞ, İFP uygulamasının vahim
sonuçlara neden olacağını öngörmüş olmalı ki değil mevcut personeli başka kurumlara göndermek
daha fazla personele ihtiyaç duyduğunu keşfetmiştir. TEDAŞ tarafından bağlı bulunduğu ÖİB’e yazılan
29.07.2016-E.58677 evrak tarih ve sayılı yazıda, kurumun yaptığı işler detayıyla anlatılarak “ivedilikle”
toplam 248 personel talebinde bulunulmaktadır.

Gelinen bu aşamadan çok kısa bir süre sonra TEDAŞ’ın kurumsal kimliğine aykırı bir tutumla, hafıza
kaybına uğramışçasına ve yaptığı işlerin önemini unutmuşçasına TEDAŞ Yönetim Kurulu 19.09.2016
tarih ve 17-301 sayılı kararıyla şimdiye kadar devlet kurumlarında hiç karşılaşılmayan bir acelecilikle
yine hiçbir ölçüte dayanmadan 367 personelini başka kurumlara gönderme girişiminde bulunmuştur.

Öylesine acelecidir ki 30 yıl ve üstünde görev yapan personeline kurumsal etik kurallar hiçe sayılarak
izinden dönmeleri, raporluysa evinde tebliğ yapılarak formlar doldurulması ve iki gün içinde teslim
edilmesi istenmiştir. Bu da yetmiyormuş gibi vergi dilimi nedeniyle yaşayacakları ekonomik hak kaybı
konusunda da en küçük kolaylık gösterilmemiştir.

Sonuç olarak özelleştirmelerin
geldiği noktada devlet birikiminden
ve kültüründen uzak uygulamaların
yanı sıra son derece yakışıksız
dayatmalarla çalışanlara adeta köle
muamelesi yapılmakta “kapı orada
başınızın çaresine bakın”
denmektedir. Enerji-İş sendikası
olarak devlet geleneğimizle
uyuşmayan bu keyfi uygulamaya ve
yaratılan karmaşaya izin
vermeyeceğiz. Konuyu en kısa
sürede yargıya taşıyarak TEDAŞ’ın
kurumsal kimliğine ve
çalışanlarımızın haklarına sahip
çıkacağız.



Sendikamızın Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin yargıya taşıması ile ilgili  
odatv.com adlı Haber Sitesinin 22.03.2016 tarihli Yusuf Yavuz imzalı haberi.

http://odatv.com/akpnin-tehlikeli-oyunu-2203161200.html

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı DSİ tarafından hazırlanan ve Türkiye için yaşamsal
önemde olan su yapılarıyla ilgili denetimi özel şirketlere devreden yönetmelik TMMOB’un
başvurusuyla yargı tarafından iptal edildi. Ancak DSİ, yargının iki kez iptal ettiği düzenlemeyi bu
kez de kurumun kuruluşunu düzenleyen 6200 sayılı yasanın içine yerleştirerek, baraj, HES, sulama
kanalı, içme suyu şebekesi, arıtma tesisi ve taşkın kontrolü düzenlemesi gibi bütün su yapılarının
denetimini özel şirketlere devredecek olan yönetmeliği Mayıs 2015’te yeniden çıkardı.
Yönetmeliğin iptal edilmesi için dava açan Enerji-İş Sendikası, su yapılarıyla ilgili felaketlere
davetiye çıkaran düzenlemenin kamuyu zarara uğratacağını savunuyor. Enerji-İş Sendikası Genel
Başkanı Volkan Türkyılmaz, söz konusu yönetmelikle DSİ’nin denetim yetkisinin özel sektöre ve
uluslararası sermayenin kontrolüne bırakıldığını dile getirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü’nce 2009 yılında çıkartılan Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’ni
n, bütün su yapılarının denetiminin özel sektöre devredilebileceği gerekçesiyle TMMOB’un yargıya
başvurduğunu dile getiren Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Volkan Türkyılmaz, Danıştay’ın 2011
yılında yönetmelikle ilgili yürütmeyi durdurma kararını verdiğini söyledi. DSİ’nin yargı kararının
ardından HES’lerin saha iyi denetleneceğini bahane ederek ilgili yasaya yeni maddeler ekleyip yeni
bir yönetmelik çıkardığını kaydeden Türkyılmaz, konuyla ilgili yargı sürecini şöyle özetledi:

DANIŞTAY 2012’DE YÖNETMELİĞİ İPTAL ETTİ

“Sonuçta bütün su yapılarının denetimi özel sektöre devrediliyordu. Yönetmeliğin
yürütülmesinin durdurulması ve iptali için TMMOB tekrar Danıştay'da dava açtı. Danıştay 10.
Dairesi, 31 Ekim 2011’de yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Danıştay 13. Dairesi,
yönetmeliğin yeni dayanağı olarak gösterilen yasanın ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün
durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması kararını verdi. Anayasa Mahkemesi de 27
Eylül 2012’de Danıştay 13. Dairesi’nin başvurusunu haklı bularak bahsi geçen maddeyi iptal etti.

‘BÜTÜN SU YAPILARININ DENETİMİ ÖZEL
FİRMALARA DEVREDİLİYOR’

DSİ Genel Müdürlüğü de 16 Nisan 2013’te bir açıklama
yaparak yönetmelik artık anlamsızlaşmıştır diyerek
uygulamadan vazgeçti. Yönetmeliğin dayandırıldığı ve
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği madde bu defa 10
Eylül 2014’te 6200 sayılı kanuna eklendi. DSİ Genel
Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği yasa
maddesini AKP’nin 6200 sayılı yasaya yerleştirmesi ile
söz konusu yönetmeliği 12 Mayıs 2015’te tekrar çıkardı.
Diğer iptal edilen iki yönetmelikte olduğu gibi son
yönetmelikle de bütün su yapılarının denetimi özel
firmalara devrediliyordu.”Volkan TÜRKYILMAZ

ENERJİ-İŞ Genel Başkanı



ENERJİ-İŞ SENDİKASI YÖNETMELİĞİ BİR KEZ DAHA YARGIYA TAŞIDI
Enerji-İş Sendikası olarak 1 Haziran 2015 tarihinde son çıkan yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için
dava açtıklarını dile getiren Türkyılmaz, ilgili yasada DSİ’nin asli işi olarak tanımlanan denetim işinin satın
alınabileceğinin de ifade edildiğine dikkat çekerek, “Yönetmeliğe göre denetim işini yapacak firmalar bağımsız bir
şirket olarak tanımlanmıyor, aksine herhangi bir şirketin bünyesinde yer alabileceği ifade ediliyor. Su yapılarının
fizibilite raporlarının kim tarafından hazırlanıp onaylanacağı belirsiz ifadelerle geçiştirilmiş. Hâlbuki
yönetmelikler, yasalarda yorumlara yol açabilecek ifadeleri anlaşılır hale getirmek ve uygulamaya yönelik işlerin
nasıl yapılacağını yoruma yer bırakmaksızın açıklamak için yayınlanır”görüşünü dile getirdi.

‘SU YAPILARININ ÜZERİNDEKİ KAMU OTORİTESİ ORTADAN KALKACAK’
Yargı süreci Danıştay’da devam eden Su Yapıları Yönetmeliği’yle DSİ’nin denetim yetkilerinin özel sektöre ve
uluslararası sermayenin kontrolüne bırakıldığına dikkat çeken Enerji-İş Genel Başkanı Volkan Türkyılmaz, “DSİ, 1954
yılından bu yana baraj, gölet ve sulama kanalları inşa ediyordu ancak son zamanlarda inşaat işleri özel sektöre
ihale ediliyor. DSİ’nin elinde bir tek denetim yetkisi kaldı. Bu yönetmelikle su yapıları üstündeki kontrolörlüğü
de sona erince su yapıları üzerindeki kamu otoritesi de ortadan kalkmış olacak. 20 bin çalışanı olan DSİ’nin
çalışan sayısı 2-3 bine indirilerek kurum ortadan kaldırılacak” dedi.

‘BAKAN EROĞLU’NUN SÖZLERİ HÜKÜMETİN NİYETİNİN KANITIDIR’
Söz konusu yönetmelikle hükümetin su yapıları üzerinde istediği gibi hareket etmeyi amaçladığını savunan
Türkyılmaz, Düzce Uğursuyu üzerinde inşa edilmek istenen baraj projesinin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen
temel atma töreninde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, “Bunu bir gölet gibi yapıp sonra baraja
dönüştüreceğiz. Proje baraj olarak hazırlandığında 7 yıl su ölçümü, 2 yıl planlaması 1 yıl projesi 10 yılda başlıyor.
Ama gölet olunca benim imzamla iş bitiyor” sözlerine atıfta bulunarak, “Bakan Eroğlu’nun baraj ve gölet
konusunda söylediği sözler bunun bir kanıtıdır. Bu, bilimi, aklı ve mühendisliği hiçe saymaktır. Oysa su ölçümleri
baraj projelerinin inşasıyla ilgili verilen kararlarda hayati önem taşıyor” diye konuştu.

DSİ: ‘DAVACININ MENFAATİ YOK, DAVA REDDEDİLSİN’
Enerji-İş Sendikası’nın açtığı dava üzerine DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Danıştay’a gönderilen yanıtta, söz
konusu yönetmelikte davacının menfaatinin bulunmadığını öne sürerek ehliyetsizlik yönünden davanın reddini
talep etmesi dikkat çekti.

BARAJ FACİASINDA ÖLEN 10 İŞÇİNİN FAİLLERİNE PARA CEZASI
Öte yandan Adana’nın Kozan ilçesinde Göksu Irmağı üzerinde inşa edilen Gökdere Barajı ve HES’in derivasyon
tünelinde Şubat 2012’de yaşanan patlama sonucunda baraj havzasında çalışan 10 işçi yaşamını yitirmişti. Eyüp
Altıntaş, Cumali Değirmenci, Hasan Bolat, Erdal Demirelli, Erkan Yiğen, Veli Damaksız, Latif Değirmenci, Mehmet
Yılmaz, Necmettin Karayiğit ve Selahattin Aral adındaki işçilerin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yürütülen
soruşturmanın ardından açılan davada yargılanan 17 sanıktan 7’si beraat etmiş, 10’u ise 5 ile 10 yıl arasında
değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.Ancak bu cezalar, suçun ‘taksirli’ işlendiği gerekçesiyle 45 bin ile 146 bin lira
arasında değişen para cezalarına çevrilmişti.

BAKAN EROĞLU KAZAYI DENETİM ZAAFİYETİNE BAĞLAMIŞTI
Türkiye’de inşa edilen su yapılarında son yıllarda onlarca işçinin ölümüyle sonuçlanan katliam gibi kazaları bir kez
daha gündeme getiren Kozan’daki baraj faciasının ardından açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, kazayı denetim zafiyetine bağlayarak, su yapılarının denetimiyle ilgili hazırladıkları yönetmeliğin Danıştay
tarafından iptal edildiğini dile getirmişti.

DSİ DE FACİANIN ARDINDAN YARGI KARARINI GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ
Kozan’daki baraj faciasını denetim zafiyetine bağlayan Bakan Eroğlu gibi DSİ Genel Müdürlüğü de su yapılarıyla ilgili
denetimin özel sektöre devredilmesiyle ilgili yönetmeliğin iptalini gerekçe göstererek özetle şu açıklamayı yapmıştı:
“Adana’da meydana gelen üzücü kazanın söz konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulduğu hususu dikkate
alınmadan tek sorumlusunun DSİ olarak gösterildiği haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberlerde
barajı inşa eden firmalar anılmadan kurumumuzun suçlu ilan edilmesi de düşündürücüdür. HES projelerinin ve
inşaatlarının devam etmesine rağmen yürütmenin durdurulması kararlarıyla HES’lerin inşaatları Su Yapıları Denetim
firmalarınca denetlenememektedir. Köprü Barajı ve HES de meydana gelen elim kaza HES inşaatlarının Su Yapıları
Denetim firmaları tarafından denetlenmesinin ne kadar önemli olduğunun açık göstergesidir.”
Yusuf Yavuz

Sendikamızın Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin yargıya taşıması ile ilgili  
odatv.com adlı Haber Sitesinin 22.03.2016 tarihli Yusuf Yavuz imzalı haberi.



Aydınlık gazetesinin 14.02.2017 tarihli sayısı; 
sendikamızın, özelleştirmelerin çare olmadığını itiraf 

ettiren hukuk mücadelesini sürmanşetten girdi.

TEDAŞ'ta özelleştirme 
politikaları sonrası 
yaşanan karmaşa 
sonucu personel 
kıyımına neden 

olacak uygulamayı 
yargıya taşıdık.

Konuyla ilgili basında 
çıkan haberimiz.

Aydınlık gazetesi 
17.10.2016

1



Sendikamızın 
başvurusu 

üzerine 
Eti Maden'de 

sınavsız 
görevde 

yükselmenin 
iptaline 
yönelik 

Danıştay 
kararının 
basındaki 
yansıması.

12.03.2017, 
Aydınlık 
Gazetesi

ENERJİ-İŞ Sendikası'nın, 
Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu'ndaki 
görevde yükselme 
sınavıyla ilgili yargıya 
taşıdığı usulsüzlük 
TBMM'de soru önergesi 
oldu...









DAVALAR
Sıra 
No

Mahkeme İlgili Açıklama

1 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
TTK personeli olan üyemizin nakil harcırahı talebinin reddine ilişkin 

işleme karşı dava açılmış olup işlem iptal edilmiştir.

2 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
Toplu Sözleşme (Yemek ve Yol yardımı) hükümlerinin uygulanması 

talebinin reddine ilişkin işleme karşı dava açılmış, dava reddedilmiş, 
karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi sürmektedir.

3
Danıştay 16.

Daire
ENERJİ-İŞ 

SENDİKASI

TTK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 
başmühendislerin sınavsız olarak şube müdürü olmalarını sağlayan 

hükmün yürütmesi durdurulmuştur.

4
Danıştay 10.

Daire
ENERJİ-İŞ 

SENDİKASI

DSİ tarafından çıkarılan Su Yapıları Denetim Hizmetleri 
Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin iptali için açılan davada, davalı 
idare ilk savunmasını vermiş olup yargılama devam etmektedir

5 Danıştay 16. Daire
ENERJİ-İŞ 

SENDİKASI

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde başmühendislerin sınavsız olarak 

müdür ve başuzman olmalarını sağlayan hükmün iptali için dava 
açılmış olup hükmün yürütmesi durdurulmuş, hükme dayanarak 

yapılan tüm atamaların da yürütmesi durdurulmuştur.

6 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
TTK personeli olan üyemizin nakil harcırahı talebinin reddine ilişkin 

işleme karşı dava açılmış olup işlem iptal edilmiştir.

7 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
TTK Personeli olan üyemize verilen AYLIKTAN KESME cezasının iptali 

için açılan davada işlem iptal edilmiştir.

8 Ankara
15. İdare 

Mahkemesi ÜYEMİZ

MKEK Personeli olan üyemize verilen "BAŞARISIZ(D)" sicil notunun 
iptali için açılan davada sicil notu işlemi iptal edilmiş, üyemizin 

mahrum kaldığı hakların faizi ile birlikte kendisine iade edilmesine 
karar verilmiştir.

9 Ankara
15. İdare 

Mahkemesi
ÜYEMİZ

MKEK Personeli olan üyemizin görev yeri değişikilğine dair işlemin 
iptali için açılan davada işlem iptal edilmiştir.

10 Ankara 3. İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
MKEK Personeli olan üyemize verilen "B" sicil notunun iptali için 

açılan davada dilekçeler aşaması tamamlanmış olup karar 
beklenmektedir

11 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
TTK Personeli olan üyemize verilen UYARMA cezasının iptali için 

açılan davada işlem iptal edilmiş, karar kesinleşmiştir

12 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
TTK Personeli olan üyemize verilen UYARMA cezasının iptali için 

açılan davada işlem iptal edilmiş, karar kesinleşmiştir

13 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
TTK Personeli olan üyemize verilen KINAMA cezasının iptali için 

açılan davada işlem iptal edilmiş, karar kesinleşmiştir

14 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
TTK Personeli olan üyemize verilen KINAMA cezasının iptali için 

açılan davada işlem iptal edilmiş, karar kesinleşmemiştir

15 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
TTK Personeli olan üyemize verilen AYLIKTAN KESME cezasının iptali 

için açılan davada işlem iptal edilmiş, karar kesinleşmemiştir

ENERJİ-İŞ SENDİKASI 

HUKUK İŞLERİ MEVCUT DURUM RAPORU 
(17.11.2016)

HUKUKSAL KAZANIMLAR



Sıra No Açıklama

1
MKEK Personeli olan üyemize disiplin amiri tarafından verilen UYARMA cezasına itiraz yapılmış, itirazın
görüşüldüğü Disiplin Kurulu toplantısına katılım sağlanmış ve ceza kaldırılmıştır.

2
Tüm personelden her gün yaptıkları işlere dair yazılı rapor istenmesi şeklindeki uygulamaya karşı Bölge
Müdürlüğüne uygulamanın kanuna aykırılığına ilişkin yazı yazılmıştır ve uygulama sonlandırılmıştır.

3
Personele imzalatılmaya çalışılan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin "doğacak tüm sorumlulukların tarafıma ait
olacağını kabul ve taahhüt ederim" ifadesini içeren Taahhütnameye karşı Bölge Müdürlüğüne yazı yazılarak
uygulamanın durdurulması sağlanmıştır.

4
399 Sayılı KHK'nin değişik 23. Maddesi gereğince 399 Sayılı KHK'ye tabi II. Sayılı cetvelde çalışan personele 10
günlük mazeret iznini ve o yıla ait yıllık iznini kullanıldıktan sonra kullanacağı ikinci 10 günlük izinlerde yapılması
gereken uygulama konusunda Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulmuştur

5
TEİAŞ Personeli olan üyemize disiplin amiri tarafından verilen KINAMA cezasına itiraz yapılmış, itirazın
görüşüldüğü Disiplin Kurulu toplantısına katılım sağlanmış ve ceza kaldırılmıştır.

6
TEİAŞ Personeli olan üyemize disiplin amiri tarafından TEKRAR verilen KINAMA cezasına itiraz yapılmış, itirazın
görüşüldüğü Disiplin Kurulu toplantısına katılım sağlanmış ve ceza kaldırılmıştır.

7
MKEK Personeli olan üyemize disiplin amiri tarafından verilen bir başka UYARMA cezasına itiraz yapılmış, itirazın
görüşüldüğü Disiplin Kurulu toplantısına katılım sağlanmış ve ceza kaldırılmıştır.

DİĞER HUKUKSAL KAZANIMLAR

DAVALAR  (devamı.. )

16 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
TTK Personeli olan üyemizin il dışına tayinine ilişkin işlemin iptali için 

açılan davada işlem iptal edilmiştir.

17 Zonguldak İdare Mahkemesi ÜYEMİZ
TTK Personeli olan üyemizin il dışına tayinine ilişkin işlemin iptali için 

açılan davada işlem iptal edilmiştir.

18 Danıştay 10.Dairesi
ENERJİ-İŞ 

SENDİKASI

DSİ tarafından yayınılanan “Küçük Gölet Kriterleri” konulu ve 2016/3 
sayılı genelgede su depolama yapılarının "gölet" ve "küçük gölet" 
olarak sınıflandırılması temel mühendislik çalışması olan hidroloji 

hesaplarında kullanılan su ölçüm sürelerinin kısaltılmasını ya da hiç 
yapılmamasını amaçladığından bu genelgenin iptali için açılan dava 

ehliyet yönünden reddedilmiştir. Karar tarafımızca temyiz edilmiştir, 
temyiz yargılaması sürmektedir.

19 Ankara İdare 8. Mahkemesi
ENERJİ-İŞ 

SENDİKASI

TEDAŞ personelinin özelleştirme kapsamına alınarak istihdam fazlası 
personel olarak belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu kararının 

iptali için dava açılmıştır, idarenin savunması beklenmektedir.

20 Ankara İdare 3. Mahkemesi EVRİM TÜRE
MKEK personeli olan üyemizin TODAİE sınavını kazandığı halde 
yüksek lisans eğitimine başlamasına izin verilmemesine yönelik 

işlemin iptali için davada işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

21 Ankara
İdare 18. 

Mahkemesi
EVRİM TÜRE

MKEK personeli olan üyemizin davamız sonucunda iptal edilen D 
sicil notundan sonra bu sefer aynı dönem için C sicil notu 

verilmesine yönelik işlemin iptali için dava açılmıştır, karar 
beklenmektedir.

22 İdare Mahkemesi İKİ ÜYEMİZ
672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan TEİAŞ personeli iki 

üyemiz için kamu görevinden çıkarma işleminin iptaline yönelik dava 
açılmıştır, idarenin savunması beklenmektedir.

HUKUKSAL KAZANIMLAR

ENERJİ-İŞ SENDİKASI 

HUKUK İŞLERİ MEVCUT DURUM RAPORU 
(17.11.2016)



Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Karadon

Taşkömürü İşletme 

Müessesesi’nde

mühendis kadrosunda 

çalışan sendikamız üyesi 

iki arkadaşımızın 

istemleri dışında Amasra 

Taşkömürü İşletme 

Müessesesi’ne tayinine 

karşı sendikamız kanalıyla 

yaptığımız girişim sonuç 

verdi.

Çalışanların çıkarlarına aykırı ve

hukuka uygunsuz tayinleri durdurduk

İki üyemizin tayinlerinin iptali
ve yürütmenin durdurulması
istemiyle açılmış bulunan
davada; tayin işleminde
objektif ve somut kriterlerin
gözetilmemesi, hukuka, kamu
yararına ve hizmet gereklerine
uyulmamış olması nedeniyle
yürütmenin durdurulmasına
karar verilmiştir.
Her kim tarafından nerede
yapılmış olursa olsun emeğin
ve çalışanların çıkarlarına
aykırı, hukuka uygunsuz
davranışların karşısına dikilen
sendikamız süreci yakından
izlemektedir.



TTK'da Harcırah 

Ödemeyen Müesseselere 

Yargı Dur Dedi

Türkiye Taşkömürü Kurumunda, kendi talepleri dışında başka
müessese müdürlüklerine atanan iki sendika üyemizin
atamalarını açtığımız davalar ile daha önce iptal ettirerek eski
görev yerlerine dönmelerini sağlamıştık.

Bu üyelerimize gerek ilk tayinde ve gerekse yargı kararı
üzerine eski görev yerlerine tekrar tayin edilmelerinde görev
yolluğu ödemesi yapmayan Kuruma karşı açılan iki davada
Zonguldak İdare Mahkemesi talebimizi haklı bularak üyelerimize
görev yolluğu ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.

Tüm üyelerimizin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

ENERJİ-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU



Değerli kamu çalışanı arkadaşlarım,
ENERJİ-İŞ Sendikası yine bir
hukuksuzluğa DUR dedi. Bilindiği üzere
kendi istekleri dışında başka
müesseseye atanan 2 üyemizin
atamasını daha önce İdari Yargıda iptal
ettirmiştik. Bu atama sonucunda bu
arkadaşlarımıza ödenmeyen Yol ve
Nakil Harcırahları için sendikamız
tarafından açılan dava da sonuçlandı ve
İdari Yargı bu harcırahların ödenmesi
kararını verdi. Bu vesileyle sendikamız
avukatları Sayın Ceyhan MUMCU ile
halen Kimya Mühendisleri Odası Ankara
Şube Başkanlığını yapan sendikamız
kurucularından Kimya Mühendisi ve
aynı zamanda sendikamız avukatı olan
Sayın Erkin ETİKE'ye, başkanlığını
yaptığım ENERJİ-İŞ Zonguldak İl
Temsilciliği adına teşekkürlerimi
sunarım. Umarım bu karar emsal teşkil
eder ve kurum yetkilileri bundan ders
alır.

Orhan UYAR
Enerji-İş Sendikası 

Zonguldak İl Temsilciliği Başkanı

14 Mart 2016



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
başmühendislerin sınavsız olarak şube müdürü
pozisyonuna atanmalarını sağlamak için yapılan
düzenlemeye karşı dava açılmıştır.

TTK'nın hazırladığı yeni yönetmelikte Şube müdürü
(teknik) pozisyonuna atanabilmek için aranan özel şartlar
arasında teknik şef ve teknik uzman olarak görev yapmış
olmak varken başmühendis olarak görev yapmış olmak
bulunmuyor. Yönetmelikte başmühendislerin hangi usulle
şube müdürü olacakları belirtilmediği için yapılacak
sınavsız atamaların da herhangi bir hukuki dayanağı
bulunmuyor.

Enerji-İş Sendikası, bu düzenlemenin keyfi atamaların
önünü açmak için yapıldığı düşüncesiyle, iptali için dava
açmaya karar vermiştir.

9 Ekim 2014

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 

Personeli Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Yönetmeliğine

Dava Açıldı.

"Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği" ile başlatılan
DSİ'yi adım adım tasfiye etmeye yönelik uygulamaların son
adımı olarak gündeme gelen; haksız, çalışanların çıkarlarına
aykırı tayinlere karşı sendikamız avukatlarınca hukuki destek
verilmektedir. DSİ'deki haksız tayinlere karşı hukuk mücadelemiz
devam etmektedir.

DSİ'deki haksız tayinlere 

karşı hukuk mücadelesi 

başlatıyoruz



ENERJİ-İŞ UYARIYOR:
MKE GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA ADALETSİZLİKLER VAR!

GÖRME ENGELLİYE MÜDÜRLÜK YASAK MI?

Birleşik Kamu-İş'e bağlı Enerji-İş Sendikası tarafından 23 Mayıs 2013 tarihinde yapılan açıklamada 
MKE Kurumu Görevde Yükselme Sınavı sürecindeki adaletsizliklere dikkat çekildi. Enerji-İş 

Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle:

1- MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 79 adet Müdürlük kadrosu için görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavı ilanı yapmıştır. İlanda;

5 Mayıs 2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Görevde 

yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 8. Maddesinin (a) fıkrasında İdari 
Şube Müdürlüğü için, (b) fıkrasında ise Teknik Şube Müdürlüğü için şartlar yer almasına rağmen, 

sınav ilanında yer alan müdürlüklerin hangisinin Teknik veya hangisinin İdari olduğu 
belirtilmemiştir. (Özellikle Genel Müdürlük kadroları) Sınav ilanının eki listede yer alan şube 

müdürlüklerinin karşılarında Teknik veya İdari Şube Müdürlüğü olduğu yönetmelik gereği 
belirtilmesi gerekirken, belirtilmemiştir.

Başvuruda bulunanlar nereye başvuracağını kesin olarak bilmeden başvuruda bulunmuşlardır.

2- Aynı yönetmeliğin 8. maddesinin (a) ve (b) fıkralarının 3 nolu alt bentlerinde “ Atanacağı 
kadronun görev alanına giren konularda en az 5 yıl çalışmış olmak” ifadesinin yoruma açık olduğu, 

“görev alanına giren konularda” ifadesinden ne anlatılmak istendiğinin anlaşılamadığı ve bu 
hususta ne kastedildiğine ilişkin sınav ilanında bir açıklama getirilmediğinden, dolayısıyla da 
başvuruda bulunacak personelin listede yer alan müdürlük kadrolarından hangisine uygun 

olduğunu tam olarak anlayamadığı aşikardır. (Özellikle Genel Müdürlük Müdür kadroları ve Teknik 
Müdürlük kadroları Üretim, AR-Ge, Kalite, Bakım Onarım, Teknik Emniyet, Mühendislik Hizmetleri 
Müdürlükleri) Sınav ilanında bu hususa tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklık getirilmemiştir.
Bu maddede belirtilen gerekçe ile Başmühendis, Teknik Uzman ve Teknik Şef, ve İdari Şef, Uzman 

olarak başvuruda bulunanlardan birçoğu liste dışı bırakılmıştır.

3. “Görev alanına giren konular” ifadesindeki belirsizlik başka adaletsizliklere de yol açmaktadır. 
Örneğin; ilanda yer alan bazı Müdürlüklerin karşılarında; “Teknik Fakülte veya Yüksek Okulların 
Kimya Mühendisliği veya Kimya Bölümü,” bazılarına ise “Teknik Fakülte veya Yüksek Okulların 

Makine Mühendisliği veya Makine Bölümü mezunu olması gerekir.” şartı yazılmıştır. MKE Kurumu 
görev alanı ifadesini “birim müdürlüğü” olarak uyguladığı için bu müdürlüklerde çalışan diğer 
mesleklerden Teknik Fakülte veya Yüksek Okul mezunlarının çalıştıkları birim müdürlüklerine 

başvurma haklarının elinden alınması, başka bir birime başvuramayacaklarından anayasal bir ilke 
olan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Oysa “görev alanı” ifadesi “fabrika ve işletme 

müdürlükleri” olarak uygulanırsa böyle bir adaletsizlik oluşmayacaktır.

4- Genel Müdürlüğün Daire Başkanlıklarına gönderilen sınav ilan yazısında başvuru dilekçelerinin 
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim süresi 04.03.2013 olarak belirtilmesine rağmen, 

Fabrika ve İşletme Müdürlüklerine gönderilen ilan üst yazısında bu tarih 07.03.2013 tarihi olarak 
yazılmıştır. Bu işlem de hukuka uygun olmayıp, başvuruda bulunacaklar açısından şaibelere yol 

açmıştır.



5- MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğünde görev yapan görme engelli bir Şef ilk açıklanan 
sınav eğitimine katılacaklar puanlama listesinde 1. sırada iken, itirazlar sonrası yayınlanan 
listede adı bulunmamaktadır. Listeden düşürülmüş ve ne için liste dışı bırakıldığını idare 
açıklayamamaktadır. Akıllara, Engelliler Haftasında, görme engelli bir yurttaşa “Gözlerin 

görmediği halde sana iş vermişiz. Daha ne istiyorsun?” diyen eski Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 
geliyor. Engelli insanları, yarım insan olarak gören AKP’nin, ortaçağ kalıntısı zihniyetinin yeni bir 

uygulamasına tanık olduğumuzu düşünüyoruz. (Bahsi geçen Şef, 2006 yılında idari şeflik 
sınavında, sınavı kazanarak idari şef olmuş ve halen başvuruda bulunduğu İdari İşler 

Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Hukuk fakültesi mezunudur.)

6- İkinci listenin oluşturulmasına sebep olan dilekçelerden sonra durum daha şaibeli ve vahim 
hale gelmiştir. Birinci listeden farklı olarak ikinci listeye 17 kişi dahil edilmiş, 3 kişi liste dışı 

bırakılmış, 2 kişinin de puanı değiştirilmiştir.

7- Sınav ilanı ve sınav eğitimine katılacaklar listeleri açıklandıktan sonra liste dışı kalan bazı 
kişiler konuyu idari yargıya taşımış ve bunlardan birisi kendisinin liste dışı bırakılması işlemine 

karşı yürütmeyi durdurma kararı almıştır. (Ankara 10. İdare Mahkemesi)

Münferit olarak bir kişinin bile böyle bir hukuksuzluğu mahkeme kanalıyla ortaya çıkarması tüm 
sınav işlemlerini şaibeli hale getirmiştir. İdarenin yapmış olduğu sınav işlemleri güvenirliğini 

yitirmiştir.

8- Enerji-İş Sendikası kurucularından Deniz GÜVEN'in açmış olduğu dava halen devam 
etmektedir.

9- Sınav ile ilgili yapılan işlem ve uygulamalar, T.C. Anayasası'na, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununa aykırıdır. Ayrıca Kamuda etik kuralları olan Saygınlık ve Güven ile Dürüstlük ve 

Tarafsızlık ilkelerine uygun değildir.

ENERJİ-İŞ Sendikası olarak bu hukuksuzlukların takibinde olacağız. Adam kayırmacılığına ve 
hukuksuzluklara engel olacağız.

Sınav işlemlerini yapan Kurum nezdinde resmi girişimde bulunacağız. İlk resmi yazımız bu konu 
ile ilgili MKE Kurumu Genel Müdürlüğüne uyarı niteliğinde olacaktır.

ENERJİ-İŞ Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

Sendikamızın, Makine ve Kimya
Endüstrisi Kurumu'ndaki görevde
yükselme sınavıyla ilgili yargıya
taşıdığı usulsüzlük TBMM'de soru
önergesine konu olmuştu. Soru
önergesine, Milli Savunma Bakanı
tarafından cevap verildi.

23 Ekim2013



Birleşik Kamu-İş’e bağlı Enerji-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulunun, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 19/02/2016 tarihinde çıkardığı 2016/3 sayılı Genelge ile ilgili 20.04.2016 tarihli basın
açıklamasıdır.

• 2016/3 sayılı genelge ile göletler, “küçük gölet”, barajlar ise “gölet” sınıfına sokuluyor.
• Akım Gözlem İstasyonlarınca veri toplanmadan baraj inşaatına başlanmasını öngören bu Genelge

uygulandığında milyonlarca Türk Lirasının yanlış projelere yatırılması söz konusu olacaktır.
• Enerji-İş Sendikası olarak Genelge’nin iptali için Danıştay’da dava açmış bulunuyoruz.

DSİ Genel Müdürlüğü, 19.02.2016 tarihinde su depolama yapıları olan göletleri sınıflandırarak
planlamasının nasıl yapılacağını tarif eden 2016/3 sayılı genelgeyi yayınlamıştır. Bu genelge ile halen yürürlükte
olan 1996/4 sayılı genelgede tarif edilen göletler yeni bir tanımlamayla ikiye bölünerek “gölet” ve “küçük gölet”
ayırımı yapılmıştır.

Genelgede su depolama yapılarının nitelikleri temelden değiştirilmiştir. 2016/3 sayılı genelgede, 1996/4
sayılı genelgeden farklı olarak 15 metreden düşük gövde yüksekliğine sahip su depolama yapıları gölet iken
“küçük gölet”, 15-40 metre gövde yüksekliğine sahip baraj niteliğinde kabul edilen su depolama yapıları ise
“gölet” olarak tanımlanmıştır.

Hâlbuki DSİ Genel Müdürlüğü’nün de üyesi olduğu ICOLD (Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi) su
depolama yapılarını büyük baraj ve baraj diye iki kısma ayırmıştır. ICOLD Ana Statüsüne göre 15 metreden
yüksek gövdesi olan su depolama yapısı büyük baraj olarak tanımlanmıştır.

Bu çelişkili durumun nedeni, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun şu sözlerinde
görülmektedir: “Uğursuyu üzerine bir baraj yaparak Düzce’nin su sorununu çözeceğiz. Zannediyorum bu yılın 6.
ayında baraj projesi bitiyor. Bunu bir gölet gibi yapıp sonra baraja dönüştüreceğiz. Sebebi şu: adı gölet
olduğunda benim imzam yeterli oluyor. Ben de Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. Yüksekliği 46 metre
olacak. İshale hattı arıtma tesisi projelerini de yapacağız. İnşallah Düzce’nin sorununu çözeceğiz. Proje baraj
olarak hazırlandığında 7 yıl su ölçümü, 2 yıl planlaması 1 yıl projesi 10 yılda başlıyor. Ama gölet olunca benim
imzamla iş bitiyor.”

Amaçları, planlama aşamasında yapılacak çalışmaları, özellikle hidroloji hesaplarında veri olarak kullanılan
su ölçümlerinin süresini kısaltarak ya da hiç yapmayarak bir an önce inşaat aşamasına geçmektir.

Yeterli veri toplanmadan yapılacak su depolama yapıları hiç su depolayamadan işe yaramaz hale
gelebileceği gibi gerçekte çok daha fazla su toplayabilecek bir yapı inşa edilebilecekken uygun kapasitede bir
yapı inşa edilememesi de söz konusu olabilecektir. Her iki halde de milyonlarca liralık büyük kamu zararları
oluşacaktır.

Enerji-İş Sendikası olarak kamu kaynaklarının korunması için, planlı bir kalkınma siyasetinin yürütülmesini
sağlamak için ve Devlet Su İşleri personelinin görevlerini yaparken bilimsel esaslardan ayrılmaya zorlanmasını
engellemek amacıyla söz konusu genelgeye karşı Danıştay’da iptal davası açmış bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Enerji-İş Sendikası 
Merkez Yönetim Kurulu



Eti Maden'de Sınavsız 

Görevde Yükselmeyi 

Danıştay Kararıyla 

Durdurduk!

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan Başmühendislerin sınavsız ve
keyfi olarak Şube Müdürü ve Başuzman kadrolarına atanmalarına olanak tanıyan
yönetmeliğe karşı Birleşik Kamu-İş konfederasyonuna bağlı sendikamız Enerji-İş
tarafından 18 Eylül 2015 tarihinde iptal davası açılmıştı.

Davada keyfi olarak yapılan 36 atama işleminin de iptali istenmişti.
2015 Ağustos ayı içerisinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevde
yükselme niteliğindeki 36 atamayı “görev değişikliği” adı altında sınavsız olarak
yapmıştı.
Bu kapsamda;

— Yirmi dört Başmühendis, Başuzman kadrosuna,
— Dört Birim Müdür Yardımcısı, Başuzman kadrosuna,
— Altı Uzman, Başuzman kadrosuna,
— İki Teknik Uzman, Başuzman kadrosuna sınavsız olarak atanmışlardı.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi Başmühendis,

Birim Müdür Yardımcısı, Uzman ve Teknik Uzman unvanına sahip personelin sınavsız
ve keyfi olarak (I) sayılı cetvele tabi Başuzman kadrolarına atanması, yürürlükteki
mevzuata ve Danıştay kararlarına aykırı idi.

Gerek bu atamalara olanak tanıyan Yönetmeliğe gerekse yapılan atamalara karşı
Sendika olarak açmış olduğumuz davada tarafımıza bugün tebliğ edilen karara göre
Danıştay 2. Dairesi talebimizi haklı bularak 26.12.2016 tarihinde oybirliği ile verdiği
kararla hem yönetmeliğin ve hem de atamaların yürütmesini durdurmuştur.

Bor madenlerimizi işleten ve ülkemiz madenciliği açısından son derece büyük
önem taşıyan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü içinde liyakat ilkesine uygun bir
görevde yükselme sistemi kurulması zorunludur.

Enerji-İş Sendikası olarak kamuda keyfi atamalara karşı mücadelemiz devam
etmektedir. Sendikamız Liyakat ilkesine aykırı her türlü atamanın karşısında olacaktır.

Ülkemizin stratejik madenlerinin üzerindeki kamu tasarruflarının özelleştirme
yalanıyla yağmalanması öncesinde işlevsizleştirme politikaları sonucunda
emperyalizmin hedefi haline gelen Etibank'ın da parça parça bu özelleştirme
erozyonuna kurban edilmesi, bankacılık ve çeşitli maden kollarından el çektirilmesi
süreçlerinden geçtik. Sistematik olarak yürütülmekte olan bu saldırının bir ayağı da
bugün Eti Maden'de liyakatsız, sınavsız görevde yükselme işgalleri ile gerçekleşmekte
iken Sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay 2. Dairesi buna dur demiştir.

Ülkemizin geleceğinin teminat altına alınması ve ulusal çıkarlarımızın korunması,
erke gebe idareci ve yönetici kadroları ile değil, ölümsüz liderimiz Mustafa Kemal
Atatürk'ün de işaret ettiği gibi fikri hür, vicdanı hür bireyler ile mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Enerji-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu




