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BEDAŞ'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE 
ÇALIŞANLARIN SORUNLARI

Şubemiz ve DİSK Enerji-Sen tarafından ortaklaşa 
düzenlenen BEDAŞ Özelleştirmesi ve Çalışanların 
Sorunları paneli 17 Şubat günü Hava-İş Sendikası 
toplantı salonunda  80 kişinin katılımıyla yapıldı. 
Panelin açılışını yapan Enerji-Sen Örgütlenme 
Uzmanı Ali Duman, neoliberal politikalar gereği 
özelleştirilen kamusal hizmetlerden en önemli 
olanların başında enerji sektörü geldiğini belirterek, 
enerji sektörünün birçok sektörü etkileyen konumda 
olduğuna dikkat çekti
Şubemiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı S. Nur 
Güleç ise kamusal olarak yapılmakta olan üretim ve 
dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesiyle, çalışanlarının 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda güvencelerinin 
ortadan kaldırıldığını özellikle son süreçte bunun 
acımasızca yapıldığını belirtti. 
Şubemiz eski başkanlarından Erol Celepsoy, 
1979'da Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalışmaya 
başladığını, 1989'da BEDAŞ ve AYEDAŞ'ta çalışan 
taşeron elemanlar gibi sözleşmeli, geleceği işverenin 
iki dudağı arasında olan bir emekçi olmayı reddettiği 
için ayrıldığını ifade etti. 1990'ların başında yapılmaya 
başlayan enerji sektöründeki özelleştirmelere karşı 
güçlü bir mücadele verildiğini ve bunun kısmen 
engellendiğini hatırlattı.
Ortak Örgütlenme ve Ortak Mücadele Önemli
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Karaçay 
ise içindeki bulundukları süreç nedeniyle 1974-84 
yılları arasında çalışma yaşamına başlayanların 
aynı zamanda örgütlenmeyi de öğrendiklerini ve 
kadrolu çalışanlar olarak büyük bir dayanışma içinde 
olduklarını aktardı. Enerji alanında sendikalaşmanın 
başlaması üzerine EMO başta olmak üzere birçok 
emek örgütünün bu konuda ciddi bir çalışma 
yaparak; güçlü bir sendika yaratılmasına çalışıldığını 
söyleyen Karaçay, enerji sektörünün kamusal bir 
hizmet olduğunu ve çalışanlarının o zaman Tes-İş 
Sendikası'nda örgütlendiklerini, EMO, Enerji-Yapı Yol 
Sen'in de bu örgütlenme çabasında önemli bir çaba 
gösterdiklerini belirtti. 
Bugün enerji sektöründe üretim ve dağıtım hizmetinin 
en düşük maliyetle yapılmaya çalışıldığını ve bundan 
büyük bir rant elde edildiğini hatırlatan Karaçay, 
gerekli malzemelerin çalışanlara sağlanmaması, ucuz 
işgücü, yoğun çalışma saatleri nedeniyle çalışanların 
kalitesiz bir hizmet üretmeye zorlanmaları nedeniyle 

sık sık elektrik kesilmelerinin yaşandığını arızaların 
hızlı bir şekilde giderilemediğini, giderilseler de yeterli 
düzeyde yapılmadığını belirtti.
Enerji-Sen Rant Kovanına Çomak Sokuyor
Enerji-Sen Genel Başkanı Kamil Kartal, enerji 
işkolunda 1986-1987 yıllarında, yemek, temizlik 
işlerinin taşeronlaştırılmaya çalışıldığını, enerji iş 
kolunda çalışanlar olarak Tes-İş Sendikası'nda 
örgütlendiklerini ve yaptıkları boykotlarla, eylemlerle 
ihaleleri önlediklerini belirtti. Enerji sektöründe 
yerleştirilmek istenen taşeron çalışma ve yüksek rant 
sağlama hesaplarının yapıldığı arı kovanına Enerji-
Sen'in çomak soktuğunu, özelleştirmenin, ihalelerin 
ve muvazaalı çalışmanın yaygınlaştırılmasının önüne 
geçtiğini aktaran Kartal, BEDAŞ'ta yaşanan işten 
atmalar sonucunda yapılan eylemler ve direniş 
sürecine de değindi. 
Kartal, özelleştirmeler nedeniyle yurt çapındaki 
elektrik işletmelerinde çalışan kadrolu ve kadrosuz 
enerji işçilerine ilişkin istatistikleri de aktardı. 
Toplamda 21 dağıtım şirketinde 4.800 kadrolu ve 
21.000 taşeron çalışan bulunduğunu bu 25.000 
işçiden küçük bir kısmının Tes-İş üyesi olduğunu 
hatırlatan Kartal, enerji işçilerinin tarihte çok az 
yakalanacak önemli bir dönemeçte olduklarına vurgu 
yaptı. Önümüzdeki aylarda özelleştirilecek olan 
BEDAŞ'ta çalışanların statüsünün belirsizliğine de 
değindi. BEDAŞ çalışanlarının 4-C melanetiyle karşı 
karşıya olduklarını, taşeron şirketlerden gelen genç 
2.250 işçinin BEDAŞ'ta çalışacağını belirtti. 
Av. Mehmet Ümit Erdem ise taşeron çalışma 
sistemine, yasal düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.  
Erdem, BEDAŞ'ın taşeron işçilere yaptırdığı 
okuma, açma-kesme işlemlerinin BEDAŞ'ın esas 
işlerinden olduğunu dolayısıyla bunun taşeron 
firmalar yaptırılamayacağını ifade ederek Enerji-Sen 
tarafından yapılan muvazallı çalışmaya itirazların 
kabul edildiğini, bu konuda açılmış davaların 
da bulunduğunu aktardı. BEDAŞ'ın 1 Mayıs'ta 
özelleştirileceğini ve bu sürece kadar BEDAŞ 
işçilerinin bazı adımları atmış olmaları gerektiğini 
belirten Erdem, bu süre içinde bir toplu sözleşmenin 
imzalanmasının, kazanılmış haklarının bu toplu 
sözleşmede yer almasının önemini vurguladı. Erdem 
kamusal hizmetlerde çalışanların 4-B, 4-C, 4D 
statüleri hakkında da bilgi verdi.
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