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ENERJİ SEKTÖRÜNDE YENİDEN 
YAPILANMA ve İSTİHDAM

AYFER EĞİLMEZ
Petrol-İș, Uzman

ÖZET 
Enerji sektöründe yeniden yapılanma, stratejik önem tașıyan sektörün 
gelișmesinde dengeli ve toplumsal açıdan sorumlu bir yaklașımı içerme-
mektedir.
Sosyal ve çevresel dampinglerden kaçınmak için, kuralsızlaștırma yanında 
serbest pazara yönelik ayrıntılı kurallar ve düzenlemeler yapılmaktadır.
Özelleștirmeler, șirket birleșmeleri, yeni yatırımcılarla anlașmalar biçiminde 
sürdürülen programlar istihdamın dramatik bir biçimde daralmasına yol 
açmaktadır.
Eski ve yeni çok uluslu șirketler, petrol ve gaz endüstrisinde hakim konuma 
gelmișlerdir. Teknolojik gelișme sonucunda çekirdek bir ișgücü ile ana üretim, 
bunun dıșındaki tüm ișler tașerona verilerek yürütülmektedir.
Enerji sektörüne ilișkin teknik yönerge ve direktifl erde, istihdam, kadro düzeyi, 
ișçi sağlığı ve güvenliği gibi sosyal ögeler yok denecek düzeydedir.
Özellikle borçlar ve sermaye yetersizliği içinde olan ülkelerin Hükümetleri, 
sendikal hakları, istihdamı ișgücünün eğitimini içeren çerçeve koșulları 
gözardı etmektedirler. Sendikalar, bu sürece dahil edilmediği gibi, özeleș-
tirmeler sonucunda sendikasızlaștırma yaygın bir uygulama olmaktadır. 

1. GİRİȘ 
Kapitalist Devletler, 1970’li yıllarda ödeme dengesindeki güçlükler, enflasyon, 

kamu borçlarının ve dengesizliğinin artması gibi ekonomik, siyasal temsile ilișkin 
politik olmak üzere ikili bir krizle karșı karșıya kalmıșlardır.

Devletler, bu iki ilișkinin yarattığı gerilim arasında sıkıșmıșlardır. 
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Devletin ekonomiye politik müdahalesinin olmaması, politika olușturma ve 
uygulama gibi kilit fonksiyonlarından uzaklașması baskıları olușmaktadır.

Ekonomik konular, sınıf ilișkilerinin yeniden yapılanmasıyla ilișkili değilmiș 
gibi, teknik bir sorun olarak sunulmaktadır.

Küreselleșme, pazarlașma, ticarileșme bu değișimi meșrulaștırıcı gelișmeler 
olmaktadır.

Hükümetler bir yandan özelleștirme ve devletin yeni ișlevlerini düzenlemekte, 
diğer yandan devletin organlarını ve kamu yönetimlerini, “ etkin ve etkili “ kamu hiz-
metlerinin koșulu olarak “yönetsel” kademelendirmelerle farklılaștırmaktadırlar.

Yeni kamu yönetimi yaklașımında, özel sektör yönetim anlayıșının, kamu sektö-
rüne tașınması ve farklı kamu sektörü uygulama ve değerleri hakim olmaktadır.

Yeniden yapılandırma, Kamu sektörünün girișimci bir yapı olarak yeniden biçimleniși 
ve devletin sınırlarının bütün olarak yeniden șekillendirilmesinin aracı olmaktadır. 

Kamu hizmeti ve mallarının satıșı yoluyla geleneksel devlet girișimleri, ya 
kendi içinde belediyeci ișverenlerin ya da ulus ötesi șirketlerin gelișmelerine yol 
açmaktadır.

Özelleștirmeyle ilgili yeniden yapılanma, mülkiyet ve hizmet transferleri, kamu 
malı satıșları biçiminde önce devletin girișimlerinin parçalanması ve sonraki așa-
mada büyük, çok uluslu șirketlerin parçası olarak yeniden merkezileșmesi sonucunu 
doğurmaktadır.

Bu düzenlemelerin merkezinde emeğe hiç yer verilmemektedir. Emek ve özellikle 
çalıșma ve istihdam ilișkileri gözardı edilmektedir.

Bu durum, enerji sektöründe yeniden yapılanma uygulamalarında daha derin 
yașanmaktadır.

2. ENERJİ SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA VE 
POLİTİK BELİRLEYİCİLER
Dünya nüfusunun, %75’i olan gelișmekte ve yeni sanayileșen ülkelerde yașa-

yanlar, toplam küresel enerji tüketiminin, %33’ünden yararlanmaktadırlar.

2020 yılında bu ülkelerde yașayacak olan %85’lik kesimin, enerji gereksiniminin, 
%55 oranında olacağı tahmin edilmektedir.
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Enerji talebindeki bu artıș, sektörde rekabetin artmasına ve yeniden yapılandı-
rılmasına küresel bir boyut getirmektedir.

a. Uluslararası Finans Kurulușlarının Rolü 
DB ve IMF, özellikle gelișmekte olan ülkelerde özelleștirmeleri dayatmakta-

dırlar. 

“ Etkinlik ve rekabetin “ ilk kurbanları ise çalıșanlar (özellikle ișçiler) olmak-
tadır. 

Hakim eğilim,devletlerin ekonomik girișimci rolünü azaltmak ve özel sektörü 
yönlendiren kuralları ortadan kaldırmaktır. Çünkü toplumsal, servet ve birikimlerin 
yeniden dağılımına ilișkin sosyal politika ve yasalara karșı çıkılmaktadır.

ILO’ya göre özelleștirme, dünya ölçeğinde ișlerin %30’ünü ortadan kaldırmıștır. 
Özelleștirilen her 6 birimden birisi enerji sektörüne ait olup, DB bu sektörün yeniden 
yapılandırılması ve özelleștirilmesinin finansmanıyla uğrașmaktadır.

b. Kapitalist Merkez Ülkelerdeki Reformlar 
AB elektrik sektörünü, 10 yıllık bir pazarlıklar sonucunda 1999 yılından bașlamak 

üzere 2003 yılına kadar, %30’unu piyasaya açmıș ve bu süreçte 250.000 dolayında 
ișçi ișini kaybetmiștir.

* İngiltere’de özelleștirme öncesinde sektörde, 7 tane ulusal sendika ve 104.000 
çalıșan bulunurken, özelleștirme sonrasında sendika sayısı 5’e, çalıșan sayısı ise 
59.000’e düșmüștür. Değișik 150 tip sözleșme ve 8 tür istihdam biçimi geliștiril-
miștir. “ Yakıt Yoksulluğu “ olarak tanımlanan yeni bir sorun ortaya çıkmıștır. 

* Kanada’da 1992 yılında bașlatılan özelleștirme uygulamalarıyla ișten çıkarma-
lar, ücret ve maaș indirimleri tazminatlar ve zam verilmemesi gibi uygulamalar 
yaygınlașmıștır. 

* Almanya’da madencilik sektöründe çalıșanların dörtte biri ișten çıkarılmıș, 
erken emeklilik ve kazanılmıș sosyal hakların geri alınması uygulamaları söz 
konusu olmuștur. 

c. Gelișmekte olan Ülkelerde Bedeli Ağır Senaryolar 
Gelișmekte olan ülkelerde enerji reformları, makro ekonomik krizlerin yașandığı 

ortamlarda IMF anlașmaları ve DB “ Yapısal Reform programları “ çerçevesinde 
dayatılmaktadır. 
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Diğer yandan sınırsız bir biçimde yürütülen özelleștirme ve liberalleștirmelere, 
rüșvet ve yolsuzluklar eșlik etmektedir. 

* Arjantin’de enerji özelleștirmeleri sonucunda 100.000 çalıșanının büyük bir 
bölümü ișini kaybetmiș, bu alana hiç yatırım yapılmamıș ve elektrik fiyatları 
%50 oranında artmıștır. 

* Șili’de özellikle petrol sektöründeki özelleștirmeler, yabancılara borç karșılı-
ğında șirket devirleri biçiminde gerçekleștirilmiștir. İșini kaybedenlerin sayısı 
yüksek oranlarda olmuștur.

* Brezilya’da 1500 kiși ișten atılmıș, 36 büyük iș kazası olmuș, İș ve çalıșma 
koșulları denetimsiz bir biçimde giderek kötüleșmiștir. 

* Petrol șirketi Shell’in araștırmasına göre; özelleștirme sonrasında sorunların 
değișmediği gözlenmiștir. Elektrik kaçakları, ișsizlik, tarifeler ve istihdam daral-
malarındaki oranlar yükselmiștir. 

* Türkiye’de elektrik enerjisi ve doğalgaz alımlarında rüșvet ve yolsuzluk ope-
rasyonları, TBMM Yolsuzluları Araștırma Komisyonu’nun ve kamuoyunun en 
önemli gündemi haline gelmiștir. 

TES-İȘ Sendikası’ndan edinilen verilere göre;

1953 yılında kurulan Çukurova Elektrik A.Ș. (ÇEAȘ), halka açık bir șirket iken 
bölgenin %10’nun istihdamını sağlamaktadır. Aynı zamanda yılda yaklașık 50 milyon 
dolar kar gerçekleștirmektedir. 

1993 yılında Uzan Grubu önce, %11-12 oranındaki B grubu hisselerine daha 
sonra tüm hisselere sahip olmuștur. Bu devir ișleminden sonra șirket, sürekli zarar 
etmektedir. Bașlangıçta Sendikalı olan 1450 ișçi sayısı, 48’e düșmüș ve sendikasız-
laștırma gerçekleștirilmiștir. 

Benzer biçimde Antalya bölgesinin elektrik gereksinimini sorunsuz bir biçimde 
karșılayan Kepez Elektrik, aynı sermaye grubunun eline geçtiği 1993 yılından itiba-
ren, yoğun ișçi çıkarmaları ve personel sirkülasyonu sonucunda Sendikal örgütlülük 
yok edilmiștir. 

Kamu mülkiyetinde iken Çayırhan Termik Santrali’nde, 711 kiși istihdam edilmek-
tedir. 2000 yılında Park Holding A.Ș.’ne devredildikten sonra çalıșan sayısı 540 olmuș-
tur. Toplu iș sözleșmesi görüșmeleri sürekli uzlașmazlık halinde sürdürülmüștür. 
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Petrol ürünleri dağıtımı sektöründeki Petrol Ofisi A.Ș.’nde (POAȘ), toplam 4838 
olan çalıșan sayısı, 2000 yılında %51’lik kamu payının özelleștirilerek İș-Doğan 
Petrol Yatırımları A.Ș.’ne devredildikten iki yıl sonra, 1032’ye düșmüștür. (408 ișçi, 
624’ü kapsam dıșı) özellikle ișçi istihdamında, %90 daralma olmuș, ișyerinde örgütlü 
olan Petrol-İș Sendikası yetki alamaz duruma gelmiștir. Esasında sahip olduğu tüm 
ișyerlerinde Sendikal örgütün varlığını kabul etmeyen bu sermaye grubu, tașeron-
laștırma yoluyla Sendikasızlaștırmayı kısa bir sürede gerçekleștirilmiștir. 

Ayrıca doğası gereği son derece karlı olan POAȘ, 1.2 milyar dolar tutarında 
borcu bulunan İș-Doğan Yatırım șirketi ile birleștirilmiș ve zarar eden bir șirket 
haline getirilmiștir.

Sonuçta devlete yıllarca vergi ödemesi yapılmayarak kamu zararına ve küçük 
hisse sahiplerinin mağduriyetine neden olunmuștur. 

Türkiye’deki 500 büyük sanayi kurulușu arasında birinci sırada yeralan ve petrol 
rafinaj sektöründe en üst konumda olan TÜPRAȘ ise, yeniden yapılandırma amacına 
yönelik olarak Blok satıș yöntemiyle özelleștirilmek istenmektedir.

2003 yılı 9 aylık döneminde 9.5 milyar dolar ciro, 132 milyon dolar vergi ödemesi 
ve 378.4 milyon dolar net kar gerçekleștiren TÜPRAȘ, devletin sırtında kambur 
olarak görülmektedir. 

Avrupa’nın 6. büyük rafinerisi konumunda olan bu kamu kurulușu doğal tekeldir. 
Ayrıca yarımca petrokimya tesislerini devralarak rafineri-petrokimya entegrasyonunu 
sağlamıș ve DİTAȘ’a sahip olma avantajlarını tașımaktadır. 

Kamu mülkiyetinde iken yıllarca petrol ürünleri dağıtımı için dikey entegras-
yona izin verilmez iken, özelleștirme ihalesine çıkarıldığı günlerde Petrol Piyasası 
Yasası’na konulan bir hükümle dikey entegrasyonuna yer verilmiștir. 

Yeniden yapılanma programları, kamu kaynaklarının özel sektöre sonsuz olanak 
ve imtiyazlarla donatılarak devredilmesinin aracı olmaktadır.

Özetle TÜPRAȘ’ın özelleștirilmesi sonucunda özel tekel olușacaktır. “Satın” 
alan yerli yada yabancı șirketler, tekel gücünü kullanarak arz ve fiyatların denetimini 
ele geçireceklerdir.

4716 yetișmiș ve nitelikli ișgücünü ise, Sendikasızlaștırma ve ișini kaybetme 
tehlikesi beklemektedir. 
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Diğer yandan neoliberal ekonomik politikaların küresel düzeyde uygulanmasıyla, 
mal ve hizmet üretiminde, ticaretinde ve sermaye hareketlerinde serbestleșme, özel-
leștirme ve kuralsızlaștırma karșısında șirketlere sosyal sorumluluk yüklemek, bir 
tür ideolojik takas olarak gündemde tutulmaktadır. 

Küreselleșme sürecinde özellikle çok uluslu enerji șirketleri haklarını küresel 
normlara ve Dünya Ticaret Örgütü gibi hükümetler arası kurulușlar aracılığı ile 
yaptırımlara bağlamaktadırlar. 

Buna karșılık șirketler tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak benimsenen 
sosyal sorumluluk metinleri ise, temel ișçi haklarını dahi içermeyen bağlayıcı ve 
yaptırımı olmayan, aynı zamanda küresel üretim ve ticaretin parçalanmıș olması 
nedeniyle hayata geçirilmesi olanaksız zayıf belgeler niteliğindedir. 

Enerji sektöründe “Yeniden Yapılanma” nın mağdurları, korumasız ișgücü ve 
enerjiye ulașamayan toplum olmaktadır.

3. YENİDEN YAPILANMA VE SENDİKALAR 
Enerji sektöründe yeniden yapılanma süreçlerinde, teknolojik değișim, belli ișleri 

tașerona verme, pazara açılma ve rekabetin yol açtığı maliyeti düșürme eğilimleri 
olmak üzere üç faktör öne çıkmaktadır. 

İstihdamda ise köklü bir değișim yaratılmaktadır.Atipik istihdam ilișkileri yay-
gınlașmakta, iș alanlarının daralması ve iș kaybına yol açılmaktadır. 

Rekabet kaygısı öne çıkarılarak ișçiler ve Sendikalar görmezden gelinmektedir. 
Piyasa çıkarları, çevre, istihdam, örgütlenme gibi sosyal boyutun üzerinde görül-
mektedir. 

Sektörde yeniden yapılanma, yetersiz istihdam ilișkilerini örten bir sis perdesi 
ișlevini görmektedir. 

Sendikalar sadece iș güvencesi değil, genel sendikal hakların iyileștirilmesini, 
yoksul ülkelerin enerjiye ucuz ve kolay erișilmesini istemektedirler. 

Kısaca; 

Sendikalar, istihdam güvencesini ve Sendikaların kapasitesini dıșlayan bu sürece 
direnmektedirler.

Hiçbir așamasında yer almadıkları ve kendilerine yukarıdan dayatılan politikaları 
kabul etmemektedirler. 
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