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1. Giri  
 
Bizler ICEM Dünya Enerji Konferansı için 2002’nin sonunda Roma’da bir araya 
geldi imizde petrolün varil fiyatı 23 Amerikan doları civarında iken, bu raporun 
yazılı ı sırasında, 70 doların hayli üzerindeki rekor bir fiyatın altına inerek  60 
dolar civarında seyrediyor. Ucuz petrolün sonunun geldi i, fiyatın bu noktada 
sabitlendi i yönünde güçlü göstergeler var. 
 
Bu durum, geli mekte olan ülkeler hızlı büyümelerini sürdürmek amacıyla 
dünya enerji piyasalarından daha fazla pay elde etme mücadelesini 
sürdürürken ve çalı anlar enerji faturalarıyla ba  etmeye çalı ırken bütün 
dünyada gerilimlerin ve problemlerin artmasına neden olmaktadır. Aynı 
zamanda, endüstrinin bütün sektörlerinde çalı ma ko ulları ve ücretler 
üzerindeki baskı sürüyor, esneklik uygulanmaya çalı ılıyor ve yakın zamanlara 
kadar ana u ra  alanı olarak görülen her tür faaliyet ta erona veriliyor.  
 
Bu süreçler ICEM’in ta eron i çili i üzerine kampanyasının konusunu 
olu turuyor. Arz güvenli i ve sürdürülebilir geli me enerji konusundaki politik 
tartı maların merkezinde yer alıyor. Bütün ithalatçı ülkeler bir yandan en 
büyük tedarikçileriyle uzun süreli ve istikrarlı anla malar imzalamaya çalı ırken, 
öte yandan da enerji kaynaklarını çe itlendirmenin yollarını arıyorlar. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının geli tirilmesi ülkelerin gündemine daha ciddi 
bir ekilde giriyor. Hem karbondioksit düzeyinin a a ı çekilmesiyle ilgili 
hedeflere ula ılması hem de elektrik enerjisi kaynaklarının güvenceye alınması 
için nükleer enerjiye yatırım yapılması yönünde güçlü bir e ilim bulunmaktadır.  
 
1.1. Enerji Sektöründeki Zorluklar 
 
Enerji sektöründe büyük problemlerle kar ı kar ıyayız. u anda dünyada 
insanların 1/3’ü elektrik enerjisine ula amamaktadır. 2025 yılında petrole olan 
talep bugün ile kar ıla tırıldı ında % 45, gaza olan talep %65 daha fazla 
olacaktır. Bu tarihte Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olaca ı ve dünya 
nüfusunun 1-2 milyar artaca ı tahmin edilmektedir.  
 
Aynı zamanda çevresel problemler gündemimizde her geçen gün daha fazla 
yer alıyor. 1997 yılında Kyoto Protokolü’nün imzalanmasından u ana kadar 
geçen süre içerisinde atmosferdeki karbon emisyonu %16 arttı. Bu ba lamda 
bu oranın 2010 yılında % 33, 2025 yılında en az % 45 artaca ını söylemek 
hiçbirimiz için sürpriz olmasa gerek. E er bu konuda bir ey yapılmazsa bu 
yüzyıl içerisinde küresel ısınma 5,8 santigrad derece dolayında artacak. Ve 
gelecek 20 yıl bu ba lamda iklim de i ikli i ile mücadele etme açısından zor 
bir dönem olacak. Bu yakla ımın çevrecilerin söylemleri olu unu 
dü ünebilirsiniz. Ancak bu bilgiler petrol irketi BP tarafından 2005’in 
Kasım’ında kamuoyuna açıklandı.  
 
1.2. Sendikalar Aç ıs ından Temel Zorluklar 
 
Gezegenimizdeki belli ülkeler do al kaynaklardan nasibini fazlasıyla almı tır. 
Ama  bu zenginlik genellikle çatı mayı ve acıyı beraberinde getiren bir lanettir. 
Bu durum önde gelen küresel sivil toplum kurulu larının fosil yakıt sanayisinin 
ortadan kaldırılması yönündeki ça rısına güç katıyor. Ama ICEM sendikaları, 
faaliyet gösterdikleri sanayi kollarının barı a yönelmesini, insanlara saygılı 
olmasını ve sürdürülebilir geli meye –herkesin yararlanabilece i ekilde- 
katkıda bulunmasını eylemleriyle sa lıyor. 
 
ICEM’in örgütlü oldu u sektörler sürdürülebilir geli menin sosyal, ekonomik ve 
çevresel boyutlarını kapsıyor. Bu sektörlerde çalı anların çıkarlarını korumayı 
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amaç edinen ICEM, i çileri ve onların ya adı ı ve çalı tı ı toplumu temsil 
etmektedir. ICEM, bu nedenle, sürdürülebilir geli me kavramını ve sürdürülebilir 
toplum anlayı ını i çiler açısından sürekli olarak tanımlamak ve geli tirmekle 
yükümlüdür. Bu sayede Sosyal Enerji Politikamızın  temel ilkeleri sektörün 
gelecekteki küresel geli mesi çerçevesinde önemini koruyacaktır. Fakat bu 
politikanın hayata geçirilmesinde i çiler büyük görevlerle ve zorlu dü manlarla 
kar ı kar ıyalar. 
 
1.3. Güvenli stihdam, yi Ko ullar, nsan Onuru 
 
Dünyadaki milyonlarca insan ya amını sürdürebilmesi hizmet sektörünün yanı 
sıra enerji çıkarımı ve üretimine ba lıdır. ILO’ya göre, enerji endüstrisindeki her 
istihdam alanı için, mal ya da hizmet üretilen ikincil sektörlerde azami 4 dolaylı 
i  alanı yaratılmaktadır. Elbette bu sektörler üretim veya katma de er yaratan 
hizmet sektörleridir. Enerji ve gaz endüstrisinde devam etme e iliminde olan 
yapısal de i iklikler bu sektörlerle ilgili birçok alanı etkiyerek endüstri ili kilerini 
de her geçen gün daha karma ık bir yapıya do ru götürüyor.  
 
Toplu sözle me kapsamındaki i çiler di er i çilerle kar ıla tırıldı ında genellikle 
daha iyi çalı ma ve emeklilik artlarına sahipler. Enerji sektöründe çalı an 
i çiler birçok ülkede di er sektörlerde çalı an i çilerden göreceli olarak çok 
daha fazla kazanmaktadır. Fakat aynı i yerinde aynı i i yapan i çiler arasında 
e itsizlikler bulunmaktadır. Sektörde son dönemde ortaya çıkan irket 
birle meleri ve devralmalar dalgası istihdam ve sendika üyelik süreçlerini 
do rudan etkiliyor. 
 
Sendikal hareketin genel üye tabanı  zayıflamaktadır. “Ana i  alanı” kavramını 
yeniden tanımlayan yeni emek örgütlenmesi biçimleri irketleri geleneksel 
enerji istihdamını daraltmaya yöneltti. Bu istihdam alanları daraldıkça, 
sendikalar ile i veren örgütleri arasındaki toplu sözle melerin kapsamı da 
daralıyor. Üstelik bütün dünyada ücret giderlerini a a ı çekmek için, 
sendikala mamı  ta eron i çilerden olu an yeni bir nesil yaratıldı. Her ne kadar 
istisnalar olsa da, genellikle bu i çiler i  ve i  güvenli i kanunlarınca 
korunmamakta ve varolan toplu sözle melerden yararlanamamaktadırlar.  
 
1.4. Irak Hakk ında  
 
20 Mart 2003’te ABD Irak’a saldırdı. Irak’ı i gal eden koalisyon güçleri 
tarafından açıklanan resmi saldırı nedeni Irak’ta kitle imha silahlarının 
bulunmasıydı. ABD yönetiminin inkâr etti i di er olası hedefleri arasında ise 
genel olarak Ortado u’da ve petrol zengini Körfez bölgesinde güç göstermek 
ve ABD askeri müdahalesi konusunda ciddi bir tehdit yaratmak amacıyla 
Irak’ta sürekli kalabilece i askeri üsler kurmak yer alıyordu. Amerikan petrol 
irketlerinin Irak’taki petrol zenginliklerine kolayca ula abilmesi de elbette bu 

hedefler arasında yer alıyordu. 
 
Nedeni ne olursa olsun, ba ta i lerinin stratejik do asından kaynaklanan 
nedenlerden dolayı hedef haline gelen petrol sektöründe çalı an i çiler olmak 
üzere toplumun büyük bir ço unlu u büyük acılar ya ıyor. 
 
Ülkedeki enerji i çileri ile birkaç defa temasa geçildi. ICEM, Ürdün’ün ba kenti 
Amman’da Haziran 2006’da sektörün sendika temsilcileri ile bir araya 
geldi imiz bir seminer düzenledi.  
 
Bu seminerde Irak’ta enerji sektörünün ta ıdı ı önem ve Irak sendikalarının 
sektörün geli mesindeki rolü üzerinde duruldu. Irak enerji sendikaları sektörde 
özelle tirmeye iddetle kar ı. lk olarak, yabancı teknoloji ve bilgi birikiminden 
yararlanılması da dahil, Irak’taki petrol ve gaz endüstrisinin gelece ini 
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gündemlerine almaları gerekiyor. ICEM, bu ba lamda, Uluslararası Nakliyat 
Federasyonu ITF ile kurdu u Küresel Sendikal ttifak’ı kullanmanın yöntemlerini 
arayacak, Irak ve Ortado u-Kuzey Afrika sendikalarının ta eron i çili i üzerine 
ICEM Kampanyası’na katılmasına öncelik verecektir. Bu ülkeye dı arıdan -Arap 
ülkelerindeki, Rusya’daki, Hazar ülkelerindeki, ABD, ngiltere, Norveç ve 
Fransa’daki ICEM üyesi sendikalardan- uzmanlık deste i aranacaktır. 
Seminerde,   ICEM çerçevesinde uluslararası dayanı maya ihtiyaç duyan Irak 
sendikalarına ICEM’in koordinasyon sa lamasının yanı sıra, insan ve i çi 
haklarını koruyan uluslararası sözle melere Irak’ta uyulmasını sa laması da 
kararla tırıldı.  
 
2. Enerji Endüstrisine Genel Bir Bak ı  
 
Bu bölümde enerji sektöründeki genel duruma göz ataca ız. Uluslararası 
açıdan önem ta ıdı ını dü ündü ümüz trendleri gözden geçirece iz. 
 
2.1. Petrol 
 
Petrol piyasalarının durumu, fiyatlarda artı a yol açan bir dizi olaydan 
kaynaklanıyor. Irak’taki durumda bir iyile me gözlenmedi ve üretimin yeniden 
canlanması beklentileri gerçekle medi. Ola anüstü büyüklükteki kasırgalar açık 
denizde birçok petrol üretim alanını olumsuz etkileyerek piyasalarda yeni 
gerginliklere yol açtı. Siyasi ve etnik gerginlikler petrol üreten Afrika ülkelerinin 
ço unun beklenen kapasiteyi gerçekle tirmesini engelledi. Çin ve Hindistan gibi 
geli en ekonomiler hızlı geli me ihtiyaçlarını kar ılamak için enerji ithalatını 
artırmaya devam ettiler. 
 
Öte yandan, Hazar Denizi bölgesi geli meye devam ediyor ve sözgelimi Kuzey 
Denizi boyutlarında bir aktör haline geliyor. Hızla geli en bu bölgede toplu 
sözle me alanında ilerlemeler olmakta, Hazar Denizi Enerji A ı ba lamında 
ICEM bu geli meleri desteklemektedir.  
 
Be  büyük petrol irketi -Amerika men eli ExxonMobil ve Chevron ile birlikte 
Avrupa kökenli BP, Shell ve Total - önümüzdeki üç yıl içerisinde 250 milyar 
doları payla acaklar. Bu tahmin varil fiyatının 56 dolarda sabit kalaca ı 
varsayımına dayanıyor. Bu raporu yazarken petrolün varil fiyatı 78 dolardan 
60 dolar civarına inmi ti. 
 
Ara tırmacılar petrol irketlerinin do algaz ve petrol arama ve üretme ve bu 
konudaki projelere yatırım yapma konusunda yeterli olanaklara sahip 
olmadı ını söylüyorlar. 1980’lerde sektör, hissedarlar kâr paylarını aldıktan 
sonra, serbest nakit akı larının %80’inden fazlasını yeni petrol arama ve 
üretme faaliyetlerine harcıyordu. Bugün bu faaliyet için ayrılan pay % 40’a 
kadar dü tü. Rusya’daki i  iklimi yumu amadan ve Ortado u’da dı  yatırımlara 
izin verilmeden bu durum de i ecek gibi görünmüyor.  
 
BP 2005 yılı kârlarını 19 milyar dolar olarak açıkladı. ExxonMobil ise bu yıl 
içerisinde hissedarlar kârlarını da %56 artırarak 36 milyar dolar gibi rekor 
düzeyde bir kâr elde etti. Rafinerilerin derecelerini yükseltmek için yapılan 
yatırımlar do algaz ve petrol arama ve üretme faaliyetleri dı ındaki sektör 
faaliyetlerini geli tiriyor. Fakat bu durum aynı zamanda maliyetin dü ürülmesi 
konusunu da gündeme getiriyor. çiler bunun ne anlama geldi ini çok iyi 
biliyorlar ve bu nedenle, maliyetlerin dü ürülmesini hissedarlar kadar mutlu 
kar ılamayacaklardır. 
 
2.2. Gaz 
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Bir numaralı küresel petrol üreticisi Rusya’da 2005’te arz konusunda ciddi 
gerginlikler ya andı. Gürcistan’daki petrol boru hatlarında meydana gelen 
patlamalar ve Ukrayna ile gümrük vergileri konusunda ya anan ihtilaflar Batı 
Avrupa’ya enerji sevkiyatını kısa bir süre de olsa etkiledi. Bu durum birçok 
Avrupa hükümetini sadece gaz fiyatları açısından de il arz güvenli i açısından 
da gaz ithal ettikleri ülkeler konusunda yeniden dü ünmeye sevk etti. Da ıtım 
konusunda önemli sayılabilecek yeni örgütlenmeler gündemde. Bu durum hem 
üreten hem de tüketen ülkelerdeki üyelerimizi etkileyecektir. 
 
Sıvıla tırılmı  do al gaz bütün dünyada önem kazanıyor. Bu nedenle, 
sendikaların bu sürece nasıl ayak uyduraca ı ICEM Dünya Enerji Konferansı’nda 
tartı ma konusu olacaktır.  
 
Sıvıla tırılmı  do algaz, do algazın sıkı tırılarak eksi161 dereceye kadar 
so utulmasından elde edilmektedir. Sıvıla tırılmı  do algaz gaz halindeki 
do algazdan 600 kat daha az yer tutmaktadır. Bu da gazın deniz yolu ile 
ta ınmasını daha pratik bir hale getirmektedir. Sıvıla tırılmı  do algaz aynı 
kütledeki suyun yarısından daha az a ırlı a (yakla ık %45 daha az) sahiptir. 
Kokusuzdur, renksizdir, paslandırmaz ve toksik de ildir. Buharla ma sırasında 
havayla temasta sadece %5 ile %15 arası yo unlukta yanar. Ne sıvıla tırılmı  
do algaz ne de sıvıla tırılmı  do algaz buharı açık havada patlar. Güvenlidir. 
Çünkü hacim olarak sıkı tırılsa da sıvı hali normal atmosfer basıncındadır.  
 
Günümüzde özel yapılmı  130 adet tankerden olu an bir filo zengin gaz 
yataklarının ke fedildi i Cezayir, Endonezya, Trinidad, Venezuela, Nijerya, 
Norveç, Katar, Avustralya ve Umman gibi ülkelerdeki üretim alanlarından 
sıvıla tırılmı  do al gaz ta ımaktadır. Varı  noktalarındaki terminallerde sıvı 
yakıt tekrar gaz haline getirilmekte ve enerji tesislerinde kullanılmaktadır.  
 
Sıvıla tırılmı  do algaz dünya çapında hızla büyüyen bir enerji pazarına sahip. 
Kullanımı yılda % 6-7 oranında büyüyor ve bu oran 10 yıl içerisinde ikiye 
katlanacaktır. Günümüzün en büyük pazarı olan Asya’da tek ba ına Japonya 
dünyadaki sıvıla tırılmı  do algaz üretiminin yarısından fazlasını tüketmektedir. 
Avrupa Birli i’nde ise Fransa ve spanya en büyük sıvıla tırılmı  do algaz 
ithalatçılarıdır. Di er ülkeler de sıvıla tırılmı  do algaz ithalatın ı artırıyor ya da 
yeni sıvıla tırılmı  do algaz alım terminalleri kurmayı planlıyorlar.  
 
Gazprom sıvıla tırılmı  do algaz alanında önemli bir tedarikçi olmayı planlıyor 
ve bu alanda uzmanla ıyor. Rusya gibi dünya gaz rezervlerinin 1/3’üne sahip 
olan bir ülke için bu önemli bir yönelim. Bu dev irket sıvıla tırılmı  do algazı 
Barentz, Baltık ve Sibirya i letmeleri dı ında üretmeyi dü ünüyor. Shtokman 
gazı boru hattı ile Avrupa’ya pazarlanamayacak kadar piyasaya uzak 
oldu undan bu alanda mükemmel bir aday olabilir. Batı Avrupa ve ngiltere 
pazarına girilmesi söz konusu olsa bile Gazprom’un bu alanda hedefleyece i 
esas pazar Kuzey Amerika olacaktır.  
 
2.3. Elektrik 
 
Elektrik sektörü iddetli baskı altında tutulmanın zorluklarını ta ımaya devam 
ediyor. Özelle tirme ve kuralsızla tırma  halen birçok hükümet ve sivil toplum 
kurulu unun gündeminde yer almaktadır. Kamunun çıkarlarını ve çalı ma 
ko ullarını etkileyecek bu kararların zararlı etkilerine kar ı mücadele etmek için 
sendikalar her zamankinden daha güçlü örgütleniyorlar.  
 
Bu tür politikaların i çilere ve tüketicilere dayatılması halinde yaratabilece i 
tutarsızlı ı ve zararlı etkileri gözler önüne sererek kamuoyunun deste ini 
kazanmasını bilmi  sendikalara ili kin örnekler ço almaya ba ladı.    
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Örne in geçen yılın sonunda, Rusya Elektrik çileri Sendikası 
Elektroprofsoyouz’un kongresi, Rusya’daki dev elektrik i letmesi RAO-UES’in 
ana u ra  alanı korunarak yan faaliyet alanlarının elden çıkarılmasının hem 
toplumsal hem de sendikal açıdan olası sonuçları üzerinde durdu. Sektördeki 
dizginsiz liberalle me kar ısında  dayanı ma ve kar ılıklı bilgi-deneyim alı veri i 
her zamankinden daha fazla gerekli olacak.  
 
Avrupa Birli i’nde elektrik sektöründe devir i lemleri veya birle me istekleri 
sektörün gelecekteki tutarlılı ı üzerine gölge dü ürmektedir. Endesa’nın ba ka 
bir spanyol irket grubu Gas Natural tarafından yutulma giri imini Almanya 
merkezli E.ON sürdürdü. Özelle tirilecek olan Gaz de France ile Suez’in 
birle me planını ise Belçika merkezli Electrabel irketini kontrol altına almayı 
amaçlayan talyan Enel’in Suez’i ele geçirme giri imi izledi. ICEM ve üyeleri bu 
irketlerde önemli bir sosyal taraf olan i çilerin bu süreçte hak kaybına 

u ratılmaması için bu geli meleri dikkatli bir ekilde takip etmektedir.  
 
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF özellikle geli mekte olan ülkelerde 
su, elektrik, sa lık hizmetleri ve konut gibi temel mal ve hizmetlerin 
sa lanmasında özel sektöre daha büyük bir rol verip ba ımlılık yaratarak 
enerjinin yeniden yapılandırılmasına ve özelle tirilmesine öncülük ediyor. Klasik 
model, dikey örgütlenmi  entegre i letmeleri ayrı üretim, iletim ve da ıtım 
birimleri halinde düzenlemek ve mümkün olan yerlerde hizmetleri ta erona 
vermek suretiyle entegre i letmeleri parçalamaktır. Enerji irketleri sektördeki 
özelle tirmenin, liberalle tirmenin ve kuralsızla tırmanın yarattı ı fırsatları 
kullanma çabalarını peki tiriyorlar. Özelle tirilen her altı irketten be i enerji 
sektöründe yer almaktadır. 
 
Bir kamu hizmetini yeniden yapılandırmak siyasi olarak hassas bir konudur. Bu 
ba lamda yapılan de i iklikler sadece kurumların kendilerini ilgilendirmiyor aynı 
zamanda daha geni  bir toplumsal kesimi ve ekonomiyi ilgilendiriyor. ILO’ya 
göre, özelle tirme tek ba ına bütün dünyada %30 istihdam kaybına neden 
oldu. Hem Dünya Bankası hem de ILO özellikle yeraltından maden çıkarılmasına 
dayanan endüstrilerde dönü ümlerin sosyo-ekonomik maliyetinin temelde bu 
endüstrilerde çalı an i çilere ve topluma ödettirildi inin altını çiziyor.  
 
Avrupa elektrik piyasasında neo-liberalizmin dayatması ile yapılan 
özelle tirmeler ve yeniden yapılandırmalar kapsamında bugüne kadar 250.000 
istihdam kaybı ya andı.  
 
Avrupa Birli i’ne üye olmak isteyen ülkeler üyeli in bir ko ulu olarak elektrik 
piyasalarını yeniden yapılandırmaya devam ettikleri sürece bu istihdam kaybı 
da devam edecektir.  Di erleri (yeni üye olanlar) ise zaten ya enerjiyi 
liberalle tirmeye ba lamı  bulunuyorlar ya da enerji politikalarını Avrupa Birli i 
modeline uyduruyorlar ve büyük bir toplumsal çalkantı yaratan bir süreç 
içindeler.  
 
ICEM üyesi örgütlerin deneyimleri, kamuoyundaki e ilime ve kamu politikalarına 
aykırı olarak hükümet, özel sektör ve Dünya Bankası/IMF üçlüsünün danı ıklı 
dövü  içine girdi ini gösteriyor. Bu  ba lamda effaflık iyi bir yöneti im kuralı 
olmaktan ziyade bir istisna olmakta, özellikle i çiler, tüketiciler ve hatta 
parlamenterler gibi ana taraflar dı lanmaktadırlar. 
 
Enron skandalı ve Brezilya ile Kaliforniya’daki enerji krizleri, ICEM üyesi 
örgütlerin kendi ülkelerindeki özelle tirme ve kuralsızla tırmayı durdurma 
konusundaki kararlılı ını daha da artırdı.  
 
2.4. Kömür 
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Kömür, bol bulunan, co rafi olarak dünyaya yayılmı , depolanması ve nakli 
kolay bir yakacak olarak, çevre açısından içerdi i sakıncalara ra men hâlâ 
rekabet gücü olan bir yakıt kayna ıdır. Endonezya, Çin ve Hindistan’ın artan iç 
enerji talepleri kömür fiyatlarını yükselten ihracat kısıntılarına neden oldu. 
Avrupa Birli i’nin geni lemesi ile birlikte Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi 
ülkelerde 1980’lerde sektördeki birincili i yitiren kömürden enerji üretme 
tekrar birincilik koltu una oturdu. Böylece çevrede yol açtı ı kirlili i 
temizlemesi konusunda sektör üzerindeki baskılar arttı.  
 
Avrupa Birli i ko ullarına sahip olan ülkeler için kömür güvenli, bütçeye uygun 
ve uzun ömürlü bir enerji kayna ıdır. Yerli kömür için iyi bir kullanım alanı olan 
temiz kömür enerjisi üretimi Avrupa Birli i’nin enerji, çevre ve rekabet 
hedeflerine ula masında yardımcı olabilir. Bu durum kömür kullanımının 
artmaya ba ladı ı küresel pazarlar için çevreyi dikkate alma konusunda bir 
örnek olacak, aynı zamanda Avrupa sanayisi için önemli imalat ve istihdam 
olanakları yaratacaktır. Avrupa Birli i’nin hedefi, bütün kömür filosunu temiz 
kömür enerjisi teknolojisine a amalı bir ekilde geçirerek sonunda emisyonu 
sıfıra dü ürmek olmalıdır. 
 
Karbondioksitin depolanması için bir yasal altyapı düzenlemesi olu turulması 
ve karbondioksitin toplanması ve da ıtılmasına yönelik  planlamanın 
ba latılması gerekiyor. Avrupa’nın yerli kömür kaynakları olmadan kömürden 
elektrik üretmesi akla uygun bir yöntem de ildir. Böyle bir durum ithal kömür 
hacmini artırır,  fiyatları baskı altında tutar, enerji maliyetlerini, zincirleme bir 
ekilde, tahmin edilenden daha fazla artırır. Ayrıca liman kapasitesi ve 

demiryolu altyapısı böyle bir geli meyi kaldıramaz. 
 
 
2.5. Nükleer Enerjinin Yeniden Do u u 
 
Enerji açı ı olan Asya nükleer enerji tesisleri kurmak için milyarlarca dolar 
harcıyor. u anda yapılmakta olan tesislerin 2/3’ü Hindistan ve Çin’de 
bulunmaktadır. %35-40 oranında nükleer enerji kullanan Güney Kore ve 
Japonya ile kar ıla tırıldı ında Çin ve Hindistan’ın kullanım oranı %2-4 
düzeyinde kalıyor.  
 
Eurobarometer tarafından 2004 yılında AB’de yapılan bir kamuoyu 
yoklamasına göre, elektrik üretiminde nükleer enerjinin bir seçenek oldu u 
yönündeki görü ü tamamen destekleyen ya da bu do rultuda görü  
bildirenlerin oranı Almanya’da %48, ngiltere’de %53, talya’da %55, Fransa’da 
%59, Finlandiya’da %65 ve sveç’te %74. 
 
Nükleer enerji üreten birçok ülke çevrecilerden gelen baskılardan dolayı ya 
nükleer enerjinin a ama a ama devre dı ı bırakılmasını öngören yasal 
düzenlemelerle ya da nükleer enerji ile ilgili herhangi yeni bir geli meyi fiilen 
erteleyerek programlarına ara vermi lerdir. Ancak Kyoto Protokolü ve di er 
çevre anla malarının öngördü ü hedefler ba lamında ba a çıkılması gereken 
akut bir sorun haline gelen karbondioksit emisyonu ve fırlayan yakıt fiyatları, 
nükleer enerjiyi bir seçenek olarak yeniden insanlı ın önüne koydu. Hem ABD 
Ba kanı George Bush hem de ngiltere Ba bakanı Tony Blair nükleer enerji 
seçene inin gelecekte dı lanamayaca ını belirttiler.  
 
Nükleer atıklar çevresinde dönen bütün bu çevre tartı malarını bir yana 
bırakırsak, bu durum pratik bazı sorunlar ortaya çıkarıyor. Birçok ülkede 
çalı maların yıllardır ertelenmesi sonrasında yapılması dü ünülen yeni nükleer 
tesisler için uzman mühendis eksikli i ve bu tesislerde çalı acak kalifiye i çi 
eksikli i vardır. Bu tartı manın bizi, ICEM üyelerini ilgilendiren yönlerinden biri 
budur.  
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2.6. Yenilenebil ir Enerji 
 
Petrol üretiminde maksimum noktaya varıp varmadı ımız, petrol irketlerinin 
üst üste 13 yıl boyunca mevcut üretimin yerine tümüyle rezervleri geçirme 
olasılı ından söz etmesinin gelecekte hâlâ mümkün olup olmayaca ı bir süredir 
tartı ılıyor.  Büyük petrol ve gaz alanlarının bulunması geçen yüzyılda kalmı tır. 
Günümüzde bulunan petrol alanları genellikle daha küçük ve petrol çıkarması 
daha zor alanlardır. Geli mi  arama bulma ve üretim teknolojisine ve 
harcamaların geri dönü  oranlarındaki sürekli iyile meye ra men petrol 
enerjisinin sonu geliyor.  
 
Bu ba lamda, özellikle geleneksel enerji fiyatlarındaki artı ın ekonomik olarak 
gerçekle ebilir ile ham hayal olarak kabul edilen arasındaki açı ı kapatmaya 
ba ladı ı günümüzde, tükenmeyen ve temiz bir enerji kayna ı arayı ı, sayısı 
devamlı artan takipçilerini pe inden sürüklüyor. Geleneksel bir yenilenebilir 
enerji kayna ı olarak hidroelektirik enerjisi sendikalar tarafından güçlü bir 
ekilde desteklenmektedir. Elektrik enerjisi üretimi, özellikle fazladan yılda 3 

gigawatt saat enerjinin kullanılabilmesinin söz konusu oldu u Asya’da halen 
büyük bir geli me potansiyeline sahiptir. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki 
%70’lik kullanım potansiyelleri ile kar ıla tırıldı ında, varolan potansiyelin 
Afrika’da sadece %6’sının, Asya’da ise sadece %21’inin kullanıldı ı tahmin 
ediliyor.  
 
Bugün üzerinde durulan bir di er alan ise biyolojik yakıtlardır. Bu alanda bazı 
önemli yatırımlar gerçekle tirildi. Ancak bu seçenek sürdürülebilir geli me 
açısından her derde deva de ildir. Tarımsal ürünlerden gıda yerine yakıt 
üretimi uzun dönem sonra geli me açısından çözüm getirmekten çok 
potansiyel sorunlar yaratabilecektir. Ama aynı zamanda bu alanda sendikaların 
dikkate alması gereken önemli bir istihdam potansiyeli bulunmaktadır. 
 
Rüzgâr ve güne  enerjisiyle ilgili çalı malar belli bir olgunlu a eri iyor. u anda, 
tamamen ekonomik olmamakla birlikte bu alandaki geli meler umut verici. 
Shell güne  enerjisi ile ilgili yatırımlarını yeni elden çıkardı. Bu, ham hayalciler 
için kötü bir haber gibi gözüküyor. Fakat aslında bu, gelecekte daha ucuza 
daha fazla enerji üretme olana ı verecek ince katman teknolojisine yatırım 
yapmak içindi. 
 
En azından ilk safhada bu alanlarda büyük bir yeni istihdam potansiyeli var. Bu 
alanlarda çalı acak i çilerin sendikalarımızın potansiyel üyeleri oldu unu 
aklımızda tutmalı ve buna göre hareket etmeliyiz. 
 
2.7. Hidrojen 
 
Uzun yıllardır bazı roket yakıtlarının bile eni olarak kullanılan hidrojen 
günümüzde enerji ba lamında geni çe tartı ılmaya ba landı. Hidrojen tek 
ba ına dü ünüldü ünde bir enerji kayna ı olarak kullanılmamaktadır. Buna 
ra men ilk safhada bir enerji ta ıyıcısı olarak kullanı lıdır. Hidrojeni bir ta ıyıcı 
olarak kullanmanın teorik avantajı, hidrojen üretiminde ortaya çıkan çevresel 
zararları sıkı tırarak lokalle tirmesidir. Örne in hidrojen üretimi sırasında 
karbondioksit  salınımı engellenir.  
 
Hidrojen yakıt aygıtlarının kullanılması topluma di er seçeneklerle 
kar ıla tırılamayacak yararlar sa layacaktır. Dünyanın fosil yakıtlara ba ımlılı ı 
ekonomik açıdan ve çevresel güvenlik açısından çe itli temel sorunları 
beraberinde getirmektedir. Hidrojen yenilenebilir bir ekilde ve geleneksel 
enerji kaynaklarından üretilebilir. Böylece yakıtta esneklik ve enerji 
güvenli inden bahsedilebilir. Hidrojen güne  ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir 
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enerji teknolojileri ile e siz bir uyum sa lar. Hidrojen yakıt aygıtları çevreyi 
kirleten geleneksel enerji atıkları çıkarmadan elektrik üretir, üretilen her 
birimde geleneksel yakıtlardan daha az korbondioksit ortaya çıkarır. 
 
Açıkça görülebilece i gibi, yenilenebilir hidrojen çok yararlı sonuçlar veriyor. 
Fakat yenilenebilir enerji üretiminin nadirli i ve maliyeti kısa vadede hidrojenin 
do algazdan elde edilece i anlamına geliyor. Bu topluma önemli yararlar 
sa layabilir ve hidrojenin ticarile mesini kolayla tırabilir. Ayrıca, yenilenebilir 
enerji kaynakları maliyet, piyasaya uzaklı ı ve di er faktörler açısından 
de erlendirildi inde, kendisine en uygun pazarı bulacaktır. 
 
Yenilenebilir enerjiye eri im arttıkça, belli aralıklarla üretilen enerjinin 
depolanmasına olanak veren hidrojen gerçekten önemli bir fayda 
sa layacaktır. 
 
3. ICEM Çerçeve Sözle meleri  
 
1998 yılında Statoil ICEM ile ilk Küresel Çerçeve Sözle meyi imzaladı ında 
Statoil ba kan yardımcılarından Geir Westgaard öyle demi ti: ”Sendikalar 
bilgiye dayanan küresel örgütlerdir. Farkına varmamız gereken sorunlar 
konusunda bizi önceden uyarıyorlar, riskleri hafifletmek üzere önceden tedbir 
almamızı sa lıyorlar.” Westgaard devamla, tarihin emek ve sivil topluma kar ı 
çatı macı de il, uzla macı tutum takınan irketlerden yana oldu unu 
belirtmi ti. 
 
Akıllıca söylenmi  bu sözleri dikkate alan ICEM üye sendikaları ile birlikte 
küresel çerçeve sözle meleri geli tirmek için çalı maya devam ediyor.  
 
Temel yakla ım, çokuluslu bir irketin dünyada faaliyette bulundu u her yerde 
uygulayaca ı bir ilkeler/standartlar platformu olu turmaktır. Temel ilke ise, 
ilgili ülkelerdeki ulusal hukuk bu konuda bir zorunluluk öngörmü  olsun ya da 
olmasın, ICEM, üye sendikalar ve irket yönetimi arasında açık bilgi akı ı 
kanalları olu turarak çalı ma ili kilerinin sürekli iyile tirilmesini ve 
geli tirilmesini güvence altına almaktır.  
 
Küresel Çerçeve Sözle meler irket davranı  kurallarından çok farklıdır. Ayırt 
edici özellikleri unlardır: 
 
� Müzakere sonucu olu urlar, tek taraflı de ildirler. 
� Üzerinde anla maya varılmı  izleme ve do rulama mekanizmaları öngörür. 
� hlaller için çözüm yöntemleri öngörülmü tür. 
� Çalı ma standartlarını kabul eder ve geli tirmeye çalı ır.  
� Sosyal diyalogu kabul eder ve geli tirmeye çalı ır. 
 
Küresel sözle melerin temel özellikleri unlardır: 
 
� Her çalı anın kendi seçti i sendika tarafından temsil edilme hakkı 
� Temel sendikal haklar (ILO 87, 98), irket sendikal örgütlenme çalı malarına 
kar ı çıkmamayı kabul eder.  
� Zorla i çi çalı tırılmaması (ILO 29, 105) 
� Çocuk i çi çalı tırılmaması (ILO 138) 
� Çalı anlara fırsat e itli i sa lanması ve e it davranılması (ILO 100, 111) 
� lgili ülkedeki örnek i kolu standartlarına uygun adil ücret ve sosyal hak 
ödenmesi  
� yeri güvenli i sa lanarak örnek uygulama standartlarının yaygınla tırılması  
� Sürdürülebilir sosyal ve çevresel geli menin gözetilmesi  
� Sözle me hükümlerinin ta eron i çilere de uygulanması. 
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ICEM’in ba ıtladı ı 12 Küresel Çerçeve Sözle menin metinlerine www.icem.org 
web adresinden ula ılabilir.   
 
 
 
 
 
 
 
3.1. ICEM’in Enerji Sektöründeki Yeni Küresel Çerçeve Sözle meleri 
 
3.1.1. ENI 
 
ENI ile yapılan Küresel Çerçeve Sözle menin imza töreni 29 Kasım 2002 
tarihinde Roma’da yapılan ICEM Dünya Enerji Konferansı’na katılan 300 
delegenin önünde yapıldı. Sözle me Haziran 2001 tarihinde ENI yönetimi ile 
talyan sendikaları FILCEA, FEMCA,ve IULCEM arasında yürürlü e giren endüstri 
ili kileri üzerine bir protokolden kaynaklanmaktadır. Bu protokol irketin bütün 
dünyadaki faaliyetlerinin sosyo-ekonomik etkileri ve ILO Temel 
Sözle meleri’nde bulunan insan haklarına ve sendikal haklara saygı duyulması 
ba lamında diyalog yöntemleri öngörmektedir. 
 
1953 yılında kurulan ENI %30’u devlete ait olan özelle tirilmi  bir irkettir. 
irket ICEM’in ana sektörleri olan petrol ve gaz arama, üretim, rafineri, 

pazarlama, mühendislik ve petrol alanı hizmetleri, elektrik üretimi ve 
petrokimya alanlarında faaliyet yürütmektedir.  ENI, 67 ülkede bulunan 
yakla ık 70 firma ile dünyanın 5. büyük enerji üreten irketidir.  
 
ENI yaptı ı bu sözle me ile Birle mi  Milletler’in Evrensel nsan Hakları 
Bildirgesi ile ILO’nun Temel Çalı ma Sözle meleri’nde yer alan temel insan 
haklarına ve sosyal haklara saygı gösterilmesi ve bu hakların uygulanması 
konusundaki taahhütlerini teyit etmektedir. Bu haklar unlardır: i çilerin 
örgütlenme ve toplu sözle me yapma hakkı, zorla i çi çalı tırılmasının 
yasaklanması, çocuk i çi çalı tırılmasının yasaklanması ve ayrımcılık 
yapılmaması. Ayrıca, sözle me, ENI’nin faaliyette bulundu u bütün ülkelerdeki 
i letmelerde i  ko ullarının devamlı olarak iyile tirilmesini ve i çi sa lı ı ve 
i yeri güvenli i standardlarının güvence altına alınmasını öngörüyor. 
 
Sözle me, taraflara “ekonomik ve sosyal ilerlemeyi te vik eden uygulamaların 
geli tirilmesi yükümlülü ünü getiriyor. Bu ise i çilere yönelik beceri geli tirme 
kurslarını, çe itlilik yönetimini ve sürdürülebilir geli me hedeflerinin 
gözetilmesini kapsıyor. Ta eron konusunda ise irket, sözle me çerçevesindeki 
hak ihlallerine kar ı gerekli önlemleri alaca ını taahhüt ediyor. Sözle menin 
herhangi bir maddesinin ihlali halinde irket yönetiminin üstlendi i yaptırım 
sendikaya iletilecektir. Sözle me irket ve sendika a ları kullanılarak bütün 
i letmelere iletilecektir. 
 
irket yöneticileri, ICEM’in talya’daki üye sendikaları ve ICEM Genel Sekreteri 

süregelen deneyim aktarımını ve sosyal diyalogu te vik etmek amacıyla mali 
raporlar, istihdam, endüstri ili kileri ve irketlerin sosyal sorumlulu u gibi 
sosyoekonomik konuları görü mek üzere bir araya geliyorlar.  
 
ENI’nin irketteki geli meler hakkında bilgi vermek üzere talyan sendikalarıyla 
birlikte düzenledi i son yıllık görü mede ICEM Genel Sekreteri Fred Higgs bir 
konu ma yaptı. Toplantı gündeminde HIV/AIDS ve ta eron i çilik konuları ön 
plana çıktı.  
 
3.1.2. Lukoil 
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ICEM ve OAO Lukoil Mayıs 2004’te bir Küresel Sözle me imzaladı. Böylece 
Lukoil bu tür bir sözle me imzalayan ilk Do u Avrupa merkezli irket oldu. 
 
Sözle me, ILO temel sözle melerinde ve ilgili di er belgelerde yer alan ilkelere 
ba lılı ı teyit ediyor. Sözle menin giri inde u sözler yer alıyor: ”Lukoil ve 
ICEM Lukoil grubunun faaliyetlerinden etkilenen toplum kesimlerinde ve 
i yerinde temel insan haklarını desteklediklerini teyit ederler.” Giri  bölümünde, 
“çalı anların sa lı ının, güvenli inin ve esenli inin korunması” öncelikli olarak 
taahhüt ediliyor. Yine giri  bölümü, “do al çevre ve insan üzerinde irketin 
yaptı ı i ten kaynaklanan etkilerin sorumlulu unun” imzacı taraflar arasında 
payla ılmasını öngörüyor. 
  
Sözle me Lukoil’in insan hakları konusundaki taahhütlerini Evrensel nsan 
Hakları Bildirgesi’ne, sendikal haklar konusundaki taahhütlerini ise ILO 
sözle melerine ve Birle mi  Milletler Küresel Anla ması’na ba lamaktadır.  
 
Lukoil sözle mesi, insan hakları konusunda BM nsan Hakları Bildirgesi’nin 
geçerli olaca ını, irketin faaliyette bulundu u bölgelerde ho görüyle, dinle, 
kültürle, sanat ve zanaatla ilgili geleneklere saygı gösterece ini, o gelenekleri 
koruyaca ını ve geli tirece ini, sendikala maya kar ı çıkmayaca ını, çevre 
dostu teknoloji kullanmayı özendirece ini, i çi sa lı ı, i yeri güvenli i ve çevre 
konularında ilerlemeyi te vik edece ini öngörüyor. 
 
Lukoil enerji alanında Rusya’nın önde gelen çokuluslu irketidir. Dünya çapında 
96.000 i çisi ile Rusya’nın toplam petrol üretiminin %20’sini gerçekle tiren 
irket, 

dünya petrol rezervleri açısından da ExxonMobil’den sonra ikinci sırada 
bulunmaktadır. irket, Hazar Bölgesi’nde holdinglere, Polonya, Romanya ve 
Bulgaristan’da çe itli varlıklara ve ortak i letmelere sahiptir. Lukoil yatırımları 
Cezayir, Libya ve Mısır gibi Kuzey Afrika ülkelerine yayılmı tır. irket aynı 
zamanda Irak’ın geli mesi konusunda da dengeli bir politika izliyor.  
 
Lukoil’in Suudi Arabistan ve ran’da petrokimya ve gaz irketlerinde de 
hisseleri var.  Yine Nijerya’da faaliyetleri olan irketin Amerika’da da 2000 
petrol istasyonu bulunuyor.  ROGWU Ba kanı Lev Mironov böyle bir sözle me 
imzalamanın hem küresel ba lamda hem de Rusya için bir dönüm noktası 
oldu unu belirtiyor ve ekliyor: “Di er ba arılı Rus irketlerinin de bu örne i 
izlemesi ve sosyal devlete yönelik politikaları faal olarak uygulaması çok iyi 
olacaktır. Küresel ekonomide aktif bir rol üstlenen Rusya merkezli ilk gerçek 
çokuluslu irketin Rusya’nın geleneksel de erlerine uygun olarak i çileri dikkate 
alması gerçekten ilham verici."  dedi.  
 
3.1.3. EDF 
 
ICEM Ocak 2005’te, hızla büyüyen Electricité de France (EDF Grubu) ile 
onuncu küresel çerçeve sözle mesini imzaladı. Sözle me ICEM’in Fransa’da 
elektrik sektöründe faaliyet gösteren üyesi Federation Chimie Energie’nin 
(CFDT) katılımıyla imzalandı. Sözle me için yapılan müzakerelere EDF’nin 
faaliyet gösterdi i bütün ülkelerden sendika ve i çi temsilcileri de katıldı. 
Ayrıca ICEM’in yanı sıra Uluslararası Kamu Görevlileri Sendikası, Uluslararası 
Enerji ve Maden Örgütü ve Dünya Endüstri çileri Federasyonu’nun da içinde 
bulundu u birçok uluslararası sendikal örgüt bu sözle menin müzakere 
sürecine katıldı.  
 
EDF bütün dünyada 160.000’den fazla i çi çalı tırıyor. irket Fransa, 
Almanya, talya, Polonya ve Macaristan’daki faaliyetlerinin yanı sıra Orta ve 
Do u Avrupa ülkelerinde mühendislik ve danı ma hizmetleri veriyor. Arjantin, 
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Brezilya ve Meksika’da pazarlama ve da ıtım firmaları olan irket Çin, Laos ve 
Vietnam’a do ru hızla geni liyor. Paris merkezli irket aynı zamanda Mısır, Fas, 
Fildi i Sahili ve Güney Afrika’da enerji üretim ve da ıtım alanlarında faaliyet 
gösteriyor.  
 
Sözle menin ba langıcında u hüküm yer alıyor: ”EDF grubunun küresel 
ekonomik rekabet ba lamında kendi de erleri unlardır: bireye saygı, çevreye 
saygı, mükemmel performans, dayanı ma ve dürüstlük. Biz irket kimli imizi, 
kültürümüzü ve etik politikamızı bu tür ortak de erlerden alıyoruz.”  
 
ICEM ilk defa bir küresel çerçeve sözle meyi di er uluslararası sendikal 
örgütlerle beraber müzakere etti. EDF grubunun faaliyet yürüttü ü bütün 
ülkelerde yürürlükte olan sözle me, sendikal haklar ve i çi haklarıyla ilgili bütün 
ILO temel sözle melerini, Birle mi  Milletler nsan Hakları Bildirgesi’ni ve 
Birle mi  Milletler Küresel Anla ması’nın 10 temel ilkesini benimsedi ini teyit 
etmektedir.  
 
Hatta EDF Grubu, ILO Çalı ma Sözle melerini onaylamamı  ülkelerde de ILO 
temel sözle melerini (sendikala ma özgürlü ü, örgütlenme ve toplu pazarlık 
hakkı, zorla çalı tırmanın yasaklanması, çocuk i çili i ve çocuk sömürüsünün 
ortadan kaldırılması, emek de erlendirmesinde e itli in gözetilmesi ve 
i yerinde ayrımcılı a kar ı mücadele) tanıyacak ve bu sözle melere uyacaktır. 
 
Sözle me EDF i çilerinin ve EDF Grubuna ba lı ta eronların istihdam etti i 
i çilerin sa lı ına ve i yeri güvenli ine “öncelik” veriyor.  güvenli iyle ilgili 
risklerin önlenmesine ve i  güvenli i e itimine özel önem veriyor. yerinde 
olası kazaların önlenmesine yönelik bir politika uygulanması ve yerel 
toplulukların kar ı kar ıya bulundu u çevresel tehlikelerden haberli kılınması 
konusunda hükümler de içeren sözle me, yenilenebilir enerjilerin geli tirilmesini 
de öngörmektedir. 
 
EDF Grubu “EDF’nin kontrolü altında faaliyet gösteren irketlerdeki her 
çalı anın emeklilikle ilgili sosyal yardım sisteminin kapsamına alınaca ını ve i  
kazası, hastalık ya da çocuk sahibi olma hallerinde çalı anların maddi ve 
manevi saygınlı ının sa lanaca ını” taahhüt ediyor.  
 
Sözle me EDF’nin verdi i i leri yapan ta eronlar hakkında da hükümler içeriyor. 
Bu çerçevede sözü edilen ilkeler unlardır: uluslararası standartlara uygunluk, 
hukuka uygunluk, i çi sa lı ı ve güvenli i, mü terilere etik davranılması ve 
çevreye saygı. 
 
Sözle me 3 yıl geçerlidir. EDF grubunun sahip oldu u bütün irketlerde 
sözle menin ko ulları ve uygulanması konusunda yönetim ile i çiler arasında 
diyalog ba lamı tır. Sözle meyi imzalayan sendikalar ile uluslararası örgütlerin 
temsilcilerinden olu an EDF Grubundaki irketlerin Sosyal Sorumlulu u le lgili 
Danı ma Komitesi yıllık gözden geçirmeleri gerçekle tirir. 
 
ICEM böyle bir toplantıya ilk defa Nisan 2006’da katıldı. Özellikle ta eron 
i çilerle ilgili sorunları görü me konusunda üye sendikalarımızla birlikte böyle 
bir olanak yakaladık. Fransız üyemiz ICEM’in ta eron i çili i konusundaki 
uluslararası kampanyasına uygun olarak irket yönetimiyle birlikte bir politika 
olu turmak üzere görü meler yürütüyor. 
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3.2. Enerji Sektöründeki Küresel Çerçeve Sözle meler 
 
3.2.1. Statoil 
 
2005 Haziranı’nda Norveç’in Stavenger ehrinde, aynı zamanda ICEM Enerji 
Bölümü Ba kanı olan, Nopef Sendikasından Lars Myhre ba kanlı ındaki bir 
delegasyon ile Statoil temsilcileri, iki taraf arasında mevcut küresel çerçeve 
sözle meyi yenilemek üzere bir araya geldiler. Bu toplantıda özellikle ICEM’in 
belirledi i HIV/AIDS ve ta eron i çili i gibi iki konu üzerine duruldu. Statoil, 
HIV/AIDS konusunda, ICEM’in küresel sözle me hükümleri kapsamına almak 
istedi i ILO ilkelerine atıfta bulunulmasını kabul etti. Ta eron i çili i konusunda 
ise, Statoil ilke olarak itirazda bulunmadı, ancak konuyla ilgili özel hükümlerin 
sözle meye girmesi için görü meler yapılması gerekecek. 
 
3.2.2. Endesa 
 
Enerji çokuluslusu Endesa ile küresel çerçeve sözle me Ocak 2002’de 
Madrid’de imzalandı. Endesa 12 ülkede 20 milyon tüketicisiyle, 165.000 
gigawatt saatlik bir da ıtım kapasitesi, toplam 43.000 megawatt kurulum 
kapasitesi olan dünyanın en büyük özel sermayeli elektrik gruplarından biridir. 
irketin aynı zamanda gaz da ıtımı, madencilik, su arıtımı, telekomünikasyon 

ve yeni teknoloji alanlarında faaliyetleri var. Yakla ık 15.000’i spanya’da 
olmak üzere dünya çapında 28.000 civarında insan istihdam etmektedir. 
Endesa ile yapılan sözle me ICEM’in enerji sektöründe yaptı ı ilk küresel 
çerçeve sözle medir.  
 
Sözle menin son yürürlük döneminde, bu sözle me vasıtasıyla kurulan 
temaslar sayesinde, Kolombiya’da di er 7 çokulusluyu da kapsayan sosyal 
diyalog inisiyatifinin olu turulması mümkün oldu.  
 
imdilerde Endesa Avrupa’da sektörün tamamını yeniden ekillendirebilecek 

olan halka arz sorunu ile kar ı kar ıya. Sendikalar bu yılın ba ından bu yana bu 
konuda strateji olu turmak için Avrupa düzeyinde bir araya geliyorlar. Bu 
rapor yazılırken ICEM uluslararası düzeyde bu konu ile ilgili giri imlerde 
bulunmak için spanyol üyelerle görü meler yapıyor. 
 
 
4. ICEM Enerj i A lar ı 
 
4.1. Asya-Pasifik Elektrik Enerjisi A ı 
 
Asya-Pasifik Elektrik Enerjisi A ı, Japonya Elektrik Enerjisi çileri Federasyonu 
Denryoku Soren ve Japonya Otomobil Federasyonu JAF tarafından aktif bir 
ekilde destekleniyor. Fiji, Hindistan, Malezya, Kore, Mo olistan, Nepal, 

Tayland ve Japonya sendikaları A  çerçevesinde düzenli olarak bir araya 
geliyor. A  üyesi sendikalar elektrik enerjisi teminini temel hak olarak 
tanımlıyorlar ve ülkelerin durumuna uygun enerji sistemleri talep ediyorlar. 
Ayrıca, önemli bir de i ime yol açan liberalizasyon ve kuralsızla tırmaların 
kontrol altına alınması gerekti ini ve kararların sosyal diyalog içerisinde 
alınması gerekti ini vurguluyorlar. 
 
Çin’in ve Hindistan’ın hızla geli en ekonomisi ve büyüyen enerji ithalatı 
piyasaları küresel ve bölgesel olarak etkiliyor. Elektrik enerjisinden elveri li bir 
fiyat üzerinden yararlanmanın hâlâ bir sorun olarak varlı ını sürdürdü ü 
Asya’da istikrarlı enerji arzı için i birli ine ihtiyaç var. A  bazı ülkelerde temel 
sendikal hakların tehdit altında olmasından endi e duydu unu vurguluyor. A  
üyesi  ülkelerin deneyimleri i letmelerin özelle tirilmesinin ve parçalanmasının 
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bir çözüm olmadı ını gösteriyor. Bölgede sendikalar ICEM’in ve ona üye 
örgütlerin deste iyle bu tür giri imlere kar ı mücadele ediyorlar.  
 
4.2. Balkanlar ve Güneydo u Akdeniz A ı 
 
Önemli bir çalı ma alanı olan Balkanlar ve Güneydo u Akdeniz A ı bölgedeki 
enerji i letmelerinin tek taraflı özelle tirilmesine ve yeniden yapılandırılmasına 
kar ı verilen mücadelede üyelerimize maddi ve manevi destek sa lama 
a amasındadır. Özellikle Romanya, Bosna-Hersek ve Sırbistan’daki hükümetler 
Avrupa Birli i’ni yatı tırma kaygısıyla, var güçleriyle piyasaları 
liberalle tiriyorlar ve bu süreçte ellerinde tutarlı bir yeniden yapılanma politika 
ve programı yok. Üyelerimiz bu süreçte aktif bir ekilde kampanyalar 
düzenliyorlar ve ülkelerindeki endüstriyel yeniden yapılanma giri imleri 
konusunda ICEM sekretaryasını bilgilendiriyorlar. 
 
A ın önemli bir i levi üyeler arasında birlik ve dayanı mayı yükseltmesidir. 
Bölgede son on yılda ya anan sava lar ve bölge ülkelerinin kar ı kar ıya 
bulundu u politik geçi  süreci dikkate alınacak olursa, bu önemli bir ba arıdır. 
Enerji reformlarına hız verilmesi, üyelerimizin enerji politikaları konusunda bilgi 
alı veri i ve destek taleplerini artırdı.  
 
A , bölgede sosyal uyumu koruyacak ekonomik politikalar geli tirilmesi 
gerekti inin altını çiziyor. Üye sendikalar, Avrupa’daki i çilerin çıkarlarına ve 
AB’nin temel kurallarına uygun ve i çilerle ilgili temel ilkeleri tehlikeye 
sokmayan sa lıklı rekabet ko ullarının yaratılmasını kabul ediyorlar. Kamu 
irketleri, yeniden yapılandırılmaları ve modernle tirilmeleri ko uluyla serbest 

piyasada rekabet edebilirler ve sosyal i levlerini sürdürmelidirler. A , Avrupa 
Birli i yönetim organları ile bölgedeki sendikalar arasında diyalog kurulmasında 
ısrar ediyor. ICEM ve EMCEF böyle bir diyalogun olu turulmasında i birli i 
yapacaklar. 
 
4.3. Hazar Denizi Enerji A ı 
 
ICEM, Hazar Bölgesi Enerji A ı’nı Fredriech Ebert Vakfı’nın yardımı ile kurdu. 
A  2005 yılı Kasım ayında Azerbaycan’ın ba kenti Bakü’de kuruldu. 
Azerbaycan Petrol ve Gaz çileri Sendikası endüstrinin geli mesi açısından 
önem ta ıyan bu bölgede böyle bir yapının kurulmasına yardımcı oldu.  Bu 
sendika bölgedeki di er sektör sendikaları ile temasa geçerek Bakü’deki ilk 
toplantıya evsahipli i yaptı. A ın kurulu una ICEM’in güçlü üyesi, Norveçli 
sektör sendikası NOPEF de destek verdi.  
 
A  üyesi sendikalar çokuluslu irketleri sektörün geli mesinde önemli aktörler 
olarak tanımlıyorlar. Terminaller ba ta olmak üzere, petrol boru hatlarının 
oldu u alanlar i çilerin örgütlenmesi için büyük önem ta ıyor. Sektörlerimizin 
sürdürülebilirli in sa lanması Hazar Denizi bölgesinde önemli bir sorun. çilerin 
önemli bir sosyal taraf oldu u gerçe inin kabul edilmesi gerekiyor. Genel 
olarak yabancı irketlerin ço unun sendika dü manı olmasının yanı sıra ta eron 
i çili i de her yerde oldu u gibi burada da önemli bir sorun. A  sendikalarının 
Kasım ayındaki toplantısı sırasında, Azerbaycan Petrol ve Gaz Sendikası önemli 
bir ta eron irket olan McDermott ile görü meler yürütüyordu. Bu uluslararası 
toplantıyı irkete kar ı bir baskı aracı olarak kullanan sendika daha sonra 
önemli bir yol kat ederek tarihi bir sözle me imzaladı. 
 
Daha sonra ubat 2006’da stanbul’da Petrol- ’in evsahipli inde yapılan bir 
toplantıda A  2006’da Bakü’de düzenlenen Hazar Petrol Konferansı ve 
Sergisi’ne katılmaya karar verdi. Bu vesileyle, bölgedeki ICEM üyesi örgütler 
sendikaların sektördeki etkinliklerini ve giri imlerini ortaya koyan ortak bir 
çalı ma yaptılar. 



 15 

 
lk a amada, a  petrol ve gaz sendikalarına dayanıyor. Fakat ko ullar 
elverdi inde elektrik sendikaları da a ın kapsamı içine alınacak. urası açık ki 
henüz bu a ın içerisinde faaliyet göstermeyen ülkelerden sendikaların da 
gelecekte bu a a katılması gerekiyor. Bu ba lamda Kazakistan’da ilgili bir 
sendika üye olma yolunda ilerliyor.  
 
4.4. ExxonMobil çileri A ı 
 
ICEM’in Stavanger Kongresi’nde,  ExxonMobil’de örgütlü ICEM sendikaları bir 
toplantı düzenledi. Toplantıda ABD Kâ ıt ve Kimya çileri Sendikası PACE (ki 
imdi ABD Birle ik Çelik çileri Sendikası ile birle mi  bulunuyor) ExxonMobil’de 

kurulmasını önerdi i bir ICEM Küresel A ı’nın evsahipli ini ve yönetimini 
üstlenebilece ini belirtti. ICEM Sekretaryası’nın yardımıyla üye sendikalara ait 
bir bilgi bankası kuruldu. Kasım 2004’te Teksas Eyaleti’nin Houston ehrinde 
bir araya gelen sendika delegeleri tarafından bir a  kuruldu. Daha sonra ise 
ABD sendikaları tarafından bu amaca yönelik bir internet sitesi olu turuldu.  
 
irketteki sendikal örgütlülük düzeyi dünyanın de i ik yerlerinde farklılık 

gösteriyor. ABD’deki rafineri irketlerinde sendikalar önemli derecede etkili 
olmasına ra men, petrol arama ve üretim irketleri ile da ıtım irketleri esas 
olarak sendikasızdır. Yine Norveç’te bulunan petrol platformlarında çalı an 
i çiler sendikalı olmasına ra men, irketin geli mekte olan ülkelerde bulunan 
petrol ve do algaz arama ve üretim tesislerinde sendikala ma çok zayıftır.  
 
Son dönemde ExxonMobil içinde örgütlü üyelerin çe itli eylemleri ICEM 
tarafından desteklendi. Bu eylemler Fransa, Belçika, ngiltere, Avustralya, 
Tayland ve Hollanda’da yapılan grevler ve/veya di er faaliyetlerden olu uyor. 
ExxonMobil çileri A ı 9-11 ubat’ta New York ehrindeki küresel ara tırma 
konferansı sırasında bir toplantı düzenledi. ICEM üyesi Birle ik Çelik çileri 
Sendikası ba ta olmak üzere ABD sendikaları ile New York Çalı ma Hayatı ve 
Endüstri li kileri Okulu’nun destekledi i toplantıda a , yeni bir faaliyet 
programı üzerinde anla tı.  
 
 
 
4.5. Uluslararas ı Nükleer Enerji çileri Sendika A ı 
 
Uluslararası Nükleer çileri Sendika A ı ICEM’den ba ımsız bir yapıdır. Ne var ki 
a  üyesi örgütlerin ço unlu unun ICEM üyesi olması nedeniyle, geçmi te bu 
a a lojistik destek verilmi tir. A  düzenli toplantılar yapıyor ve bir bülten 
çıkarıyor. 2006’da bu yapının ICEM Nükleer Enerji çileri A ı’na 
dönü türülmesi önerildi. Alınan karar Mayıs ayında Brüksel’deki ICEM 
merkezinde yapılan son a  toplantısında onaylandı. ICEM Nükleer Enerji çileri 
A ı Kasım’daki ICEM Enerji Konferansı’nda resmi olarak faaliyete geçmi  
olacak.  
 
5. ICEM-ITF Küresel Petrol ve Gaz Sendikalar ı ttifak ı  
 
2005’te Yönetim Kurulu’nun verdi i yetkinin ardından ICEM, ta ıma 
sektöründeki karde  sendika ITF (Uluslararası Nakliyat çileri Federasyonu) ile 
ICEM-ITF Küresel Petrol ve Gaz Sendikaları ttifakı’nı kurdu. ITF 142 ülkede 
624 sendikada faaliyet gösteren 4,5 milyon  i çiyi temsil ediyor. 
Federasyonun merkezi Londra’da bulunmaktadır.   
 
ttifak faaliyetleri koordine edebilmek için bir Strateji ve Örgütlenme Daimi 
Komitesi kurdu. Komitenin ilk toplantısı ubat 2006’da ICEM merkezinde 
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yapıldı. ICEM üyeleri Fred Higgs, Lars Myhre, Brian Payne, Thomas Thomas, 
Lev Mironov ve Erol Mcleod. Toplantıda Lars Myhre ba kan olarak seçildi.  
 
ttifakın amaçları, petrol ve gaz endüstrisinin bütün alanlarında ve sektörün 
lojistik tedarik zincirinde iki küresel federasyon arasındaki i birli ini tartı mak, 
de erlendirmek ve güçlendirmektir.  
 

birli inin kapsadı ı alanlar unlardır: 
 
• petrol ve gaz arama ve üretim faaliyetleri 
• rafinaj faaliyetleri 
• ilgili hizmetler 
• da ıtım hizmetleri 
• karayolu da ıtım hizmetleri 
• demiryolu da ıtım hizmetleri 
• ticari deniz ta ımacılı ı 
• limanlar, terminaller, boru hatları 
 
Sektördeki büyük irketleri etkilemek ve kar ılıklı destek ve dayanı mayı 
yükseltmek için stratejik politikalar olu turulması ve örgütlenme imkânlarının 
geli tirilmesi ittifakın di er amaçlarıdır.  
 
Petrol ve gaz i çilerini kapsayan iki küresel federasyon arasındaki bu ittifak, 
A ustos 2006’da Güney Afrika’nın Durban kentinde yapılan ITF kongresinde 
ITF delegelerinin ICEM-ITF giri imine tam destek vermeleriyle daha da güçlendi. 
ITF ve ICEM iki yılı a kın  bir süreden beri dünyanın birçok bölgesinde i çi 
haklarını savunmak için birlikte hareket ediyorlar.  
 
ICEM endüstrideki Statoil, Lukoil ve ENI gibi önemli çokuluslu irketlerle küresel 
çerçeve sözle meler ba ıtlamı  bulunuyor. ICEM, bu nedenle, sözle melerin 
gözden geçirilmesi sırasında ITF’nin de sözle melere katılımını sa lama çabası 
içinde. ttifak daha sonra birkaç büyük irketin CEO’ları ile diyalog kurmayı 
hedefliyor. Bu ba lamda BP, Shell, Lukoil, Statoil ve ConocoPhilips’i belirledik. 
Bu iki küresel federasyon projeleri konusunda bilgi ve görü  alı veri i yapacak, 
birlikte çalı acak ve i birli i yapacakları alanları (Irak, Ürdün) saptayacaklar. 
 
ITF Amman ofisi kaynaklarını ittifakın kullanmasını sa layacak ve bu ba lamda 
Deniza ırı Çalı ma Grubu ile temasa geçtik. HIV/AIDS alanında 
düzenleyece imiz kampanyalarda birlikte hareket edece iz. Ta eron i çilik 
ICEM’in oldu u kadar ITF’nin de en öncelikli konusu. 
 
ki küresel federasyon arasında i birli i ile ilgili geçmi teki çalı malar büyük 
bölümüyle sektörün deniz alanını kapsıyordu. imdi ise ICEM-ITF Küresel Petrol 
ve Gaz Sendikaları ttifakı, arama bulma ve rafinajdan da ıtıma kadar karada 
yapılan faaliyetlerin bütün a amalarını kapsayacak. 
 
Günümüz enerji piyasası ve onun birbiriyle ba lantılı altyapısı i çiler açısından 
bu ittifakı do al bir hale getiriyor. Böylece sendikal hareket uluslararası alanda 
bu önemli piyasaları kontrolü altında bulunduran büyük irketler kar ısında 
daha güçlü bir etkiye sahip olacak.  
 
Sendikal örgütler “kuyudan nakliyata” kadar olan bütün a amalarda ortaya 
çıkacak sorunlar çevresinde örgütleneceklerdir. Böylece, ICEM’in geleneksel 
sektörleri olan arama bulma ve rafinajdan üretime kadar bütün alanlarda, 
ITF’nin alanları olan denizyolu, karayolu, demiryolu ve boru hatları dahil 
da ıtım alanında çalı an bütün i çiler arasında ortak bir ba  kurulacaktır.  
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Timor Denizi, Hazar Bölgesi, Nijerya ve Batı Afrika gibi yerlerde stratejik 
konularda etkili bir i birli ine gitmenin yanı sıra, ittifak, bir dizi petrol 
irketinde ve onlara hizmet veren büyük ta eron firmalarda mevcut 

sendikaların haritasını çıkardı. ttifak ta ıma hizmetlerini ICEM’in var olan 
küresel çerçeve sözle melerinin kapsamına almaya çalı acak ve petrol- gaz 
sektörlerinde çalı an çok sayıdaki ta eron i çisinin i  güvencesi kapsamına 
alınmasına özel önem verecek. 
 
6. Enerji sektöründe sendikal durum – Bir kesit 
 
Dünya Konferansı çerçevesinde, çe itli konularda görü lerini almak üzere, 
enerji sektöründeki bütün üye örgütlere kısa bir soru formu gönderdik. 
 
Aldı ımız cevapların bir özetini a a ıda veriyoruz. Bu bilimsel bir ara tırmanın 
sonucu olarak de il, sadece rast gele bir kesit olarak dü ünülmelidir. Ne var ki, 
bu görü lerin payla ılmasının ilginç olaca ını ve önümüzdeki dönemde 
tartı maya yol açması gerekti ini dü ünüyoruz. 
 
6.1. Önemli uyu mazl ıklar ın konular ı  
 
Son yıllarda bütün kıtalardaki ICEM sendikaları ta eron sorunuyla kar ı kar ıya 
bulunuyor. Bütün sektörlerdeki i verenler arasında güvencesiz istihdam 
biçimlerini uygulama konusunda hızlanan bir trend var. Bazı durumlarda, bu 
uygulama, sendikaların bu i çi kesimlerini örgütlemesini engelliyor. ICEM, bizim 
i kollarımızda ve di erlerinde özellikle bir tehdit niteli i kazanan bu kaygı verici 
geli meyi ele almak üzere özel bir kampanya ba lattı. ICEM’in düzenledi i geni  
katılımlı iki konferansta, i kolları ba lamında bu konular tartı ıldı.  
 
Genellikle bu karma ık soruna geçmi te daha karma ık çözüm arayı larıyla 
yakla ılıyordu. imdiye kadar bu tür çözüm arayı ları bir sonuç vermedi. 
Düzenledi i kampanya ve konferanslarla ICEM, sorunu basit ve sonuç verecek 
bir biçimde ele almak üzere, üye örgütlerin ortak geçmi  deneyiminden –
olumlu ya da olumsuz- dersler çıkarmaya çalı ıyor. lk somut adım olarak, 
küresel sözle me ba ıtladı ımız irketlere yöneliyor ve mevcut küresel 
çerçeve sözle melerde soruna çözüm getirecek hükümler yer almasını 
sa lamaya çalı ıyoruz. 
 
Sektörlerimizde ücret konularından kaynaklanan uyu mazlıkların hayli az olu u 
a ırtıcı de il. irketlerin emek zincirini daha dar katmanlara bölme çabası 

nedeniyle, küreselle me emekçi kesimleri büyük bir baskı altında tutmaya 
devam ediyor. Söz konusu trend, faaliyetlerin niteli i nedeniyle, enerji 
i kollarındaki kadar çarpıcı olmasa da, geneldeki baskı sürekli bir trend halinde 
maliyetler üzerinde hissediliyor ve maliyet kalemleri arasında ilk hedef ise 
genellikle ücret maliyeti. ICEM üyesi sendikalar, bilgi ve analiz alı veri i yapmak 
suretiyle, çıkarlarını koruma mücadelesi veriyor ve uluslararası dayanı ma 
örgütlüyorlar. 
 
Kuzey Amerika kıtasında sendikalar genellikle sa lık yardımları konusundaki 
uyu mazlıklarla kar ı kar ıya kalıyorlar. Sa lık hizmetleri yönünden en yüksek 
olanaklara sahip olmasına ra men sa lık hizmetleri maliyetinin de en yüksek 
düzeyde oldu u bir ülkede, ulusal sosyal güvenlik sisteminin bulunmaması 
itibariyle, bu sorun i çiler ve sendikaları açısından ciddi bir kaygı konusu olmak 
durumundadır. ICEM, olana ını buldu unda, Kuzey Amerika’daki üye 
örgütlerimizin irketlere –toplu pazarlık ve yeterli sa lık hizmetleri konusunda- 
baskı uygulamasına yardımcı olmak üzere bilgi ve örgütlü uluslararası 
dayanı ma sa lamı tır.  
 



 18 

Özellikle Asya, eski Sovyet ülkeleri ve Afrika’da elektrik enerjisi sektöründeki 
kuralsızla tırma ve özelle tirmeler konusunda da birçok uyu mazlık gündeme 
gelmi tir. Bu tür uyu mazlıklarda ICEM, sosyal enerji anlayı ının geli mesini 
sa lamada, sosyal diyalogu güçlendirmede, kamu çıkarına saygının ve 
istihdamın korunmasının gerçekle tirilmesinde her zaman üye örgütleri 
desteklemeye hazır olmu tur. 
 
Özellikle Latin Amerika ve Afrika’da sendikalar genellikle örgütlenme 
özgürlü ünün yoklu u ve yaygın iddet olgusuyla kar ı kar ıyalar. Örgütlenme 
hakkının Kuzey Amerika’da da büyük önem ta ıyan bir konu oldu unu hiç 
akıldan çıkarmamalıyız. Bu durumlarda ICEM söz konusu uygulamaları 
sakınmadan if a etmi  ve üye örgütlerle dayanı mamızı ifade etmi tir. 
 
Avrupa sendikaları ise genellikle i gücü piyasalarında esnekli in artırılması 
giri imleriyle kar ı kar ıya. Elektrik sektöründeki kuralsızla tırma bedelini 
ödetmeye devam ediyor ve büyük irket birle meleri ve iktisapları istihdam ve 
çalı ma ko ulları için daha tehdit edici hale geliyor. Birçok Avrupa ülkesinde, 
emeklilik sistemlerinde yapılması dü ünülen de i iklikler toplumsal hareketlere 
yol açıyor. 
 
 
6.2. Sürdürülebil ir ve yenilenebil ir enerji konusunda tutum 
 
ICEM Kasım 1999’daki Dünya Kongresi’nde Sürdürülebilir Geli me konusunda 
bir kararı oybirli iyle kabul etti. Ama sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji 
konusunda sistemli bir tutum geli tiren ICEM üyesi sendikaların sayısı çok 
de il. Ne var ki, hangi sektörde olursa olsun sendikalar genellikle dengeli bir 
enerji karı ımından yana tavır koyuyorlar. Fosil yakıt kaynakları bulunmayan ya 
da kıt olan ülkelerde elektrik sendikaları geleneksel olarak hidroelektrik, 
jeotermal ya da nükleer enerji üretimini savunuyorlar. Sanayinin uzun vadeli 
sürdürülebilirli i konusunda u an bir mutabakat bulunmadı ı için, nükleer 
enerji elbette daha tartı malı bir konu. 
 
Genellikle sendikalar yenilenebilir enerji kaynakları geli tirilmesini savunuyorlar. 
Alternatif enerjilerin geli tirilmesi ve kullanılması ba lamında bunu gerekli 
görüyorlar. Ne var ki, önerilen çözümlerden bazılarının ekonomik 
gerçekle ebilirli i konusunda kaygıları olmakla birlikte, sendikalar, ülkelerindeki 
yönetimlerin yeni seçeneklerin geli tirilmesine elveri li ko ulların 
yaratılmasında aktif bir rol oynaması gerekti ini savunuyorlar. Bazı sendikalar 
sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji konusundaki ortak e itim programlarına 
aktif olarak katılıyorlar. 
 
Sendikalar katıldıkları küresel forumlarda görü lerini açıklıyorlar. Sözgelimi, 
Johannesburg’da 2002’de yapılan ve özellikle enerji ve madencilik alanları 
üzerinde durulan Sürdürülebilir Geli me Üzerine Dünya Zirvesi’ne Güney Afrika 
Maden çileri Sendikası (NUM) da katıldı. Zirve’de hazırlanan sivil toplum 
bildirgesini kaleme alan ekipte sendikaların temsilcileri de vardı. 
 
6.3. Kyoto protokolü, küresel ıs ınma, vb. 
 
Rusya iklim de i ikli i üzerine 1997 tarihli Kyoto protokolünü Eylül 2004’te 
onayladı. Çevre konusundaki en önemli uluslararası anla ma sayılan bu 
antla ma, aksi takdirde, ciddi bir tehlike altında olacaktı ve küresel iklim 
de i ikli inin ve hava ko ullarındaki a ırı oynamaların nedeni olarak görülen 
sera gazlarının emisyonunu azaltma çabaları bundan zarar görecekti. Gerçek 
bir kaygı konusu ise ABD, Çin ve Hindistan gibi önemli küresel aktörlerin bu 
konuyu hâlâ a ırdan almasıdır. 
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ABD’de Bush yönetimi Kyoto Protokolü’nü görmezden gelmi  ve küresel 
ısınmayı ancak son zamanlarda gerçek bir sorun olarak görmeye ba lamı tır. 
Bu tutum konuya yakla ımda önemli bir sorun olu turmaktadır. Sendikalar, sivil 
toplum gruplarıyla birlikte, küresel ısınmanın varlı ını hâlâ sorgulayan lobi 
gruplarının finansmanına son vermesi için ExxonMobil gibi irketlere baskı 
uyguluyorlar. 
 
6.4. Ta eron i çil i i 
 
Önceden de inildi i gibi, güvencesiz istihdamın bütün biçimleri ICEM 
sendikaları için önemli bir kaygı kayna ı ve eylem nedeni olmu tur. Peru 
Elektrik çileri Sendikası FENTREP’in bildirdi ine göre, i çilerin yüzde 70’i 
sözle melidir ya da hizmet sektöründe istihdam edilmektedir; örgütlenme 
hakkı tanınmamı  bu kesimlerin i  sa lı ı ve güvenli i ko ulları yetersizdir. 
 
Enerji i verenleri özellikle bakım i lerini ta erona verme e ilimindedirler.  
 
Japon sendikalarının kar ı kar ıya bulundu u önemli sorunlardan biri, kısmi 
zamanlı çalı manın, sözle meli i çili in ve ta eron i çili inin kullanılmasındaki 
artı tır. Ço u durumda bu i çilere dü ük ücretler ödenmektedir. Bu istihdam 
biçimlerinin de i ik kılıklar altında kullanılması irketlere i gücü maliyetlerini 
dü ürme ve istihdam güvencesinden kaçınma olana ı sa lıyor. Japon i  
mevzuatına göre, ta eron i çisi olarak belli bir süre çalı an ki iyi ana irketin 
do rudan istihdam etmesi gerekirken irketler bu yasa hükmünü dolanıyorlar. 
Japon sendikaları, hükümeti, irketlerin yasaya aykırı bu faaliyetlerine kar ı 
kuralları daha etkin uygulamaya zorluyorlar. Son zamanlarda, hükümet, 
tefti leri ve kuralları etkinle tirerek soruna e ilmeye ba ladı. 
 
Bunun yanı sıra, i yerindeki kazalar ve i çi sigortası konusunda bazı sorunlar 
var. Bu sorunlar i çilerin kaza tazminat sigortasını ve i sizlik sigortasını 
içeriyor. Ta eron i çileri sürekli i çilere oranla daha fazla i  kazasına 
u ruyorlar.  Ayrıca, kimi durumlarda, bu i çileri istihdam eden irketler onları 
yukarıda sözü geçen i çi sigortasının kapsamına almıyorlar. 
 
Sözgelimi Filipinler’in enerji sendikası PIGLAS-APL’den ö rendi imize göre, bu 
tür uygulamalar bazan getirilen yeni yasal düzenlemelerle destekleniyor. 
2002’de çıkarılan 18-02 nolu bir yönergeyle “i letmelerin sözle meyle bir alt-
i verene ya da ta erona i  vermesine” yasal yönden açıkça izin verildi. Yasal 
tanıma göre, “sözle meyle dı arıya i  vermek”, asli i verenin belli bir i in, 
çalı manın ya da hizmetin belli bir süre içinde ifasını veya tamamlanmasını bir 
alt-i verene veya ta erona vermeyi bir anla mayla kabul etmesidir; ta eron o 
i i asli i verenin i yerinde veya ba ka bir yerde yapabilir. Sözle meli ta eron 
i çileri sınırlı süreli i  sözle mesine tabidirler ve sosyal hakların kapsamı dı ında 
tutulurlar. Sözle menin süresi genellikle altı aydan kısadır. 
 
Deneyimler gösteriyor ki ta eron i çili i özellikle örgütlü i letmelerde sendikayı 
zayıflatmak ve geleneksel üye tabanından koparmak amacıyla daha yaygın 
uygulanıyor. Ne var ki ICEM sendikaları bu alandaki mücadelede de i ik 
yöntemler uygulayabiliyorlar. u birkaç örne i vermek mümkün: 
 
Finlandiya Kimya çileri Sendikası uzun tedarik zincirleri kullanan iki büyük 
projeyle kar ı kar ıya kaldı. Projelerden biri Olkiluoto’da bir Fransız irketinin 
kurmakta oldu u nükleer tesisti, di eri ise Nestle Oil’in  kurdu u yeni dizel 
tesisiydi. Sendika sözle melerin ve di er düzenlemelerin i yerindeki bütün 
i çilere uygulanmasını sa lamak için di er sendikalarla i birli i yaptı.  
 
Arjantin Petrol ve Gaz çileri Federasyonu FASPYGP toplu sözle melere öyle 
bir hüküm sokmayı ba ardı: Ana irketler çalı ma standartlarının, toplu 
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sözle melerin ve sosyal güvenli in uygulanmasının sorumlulu unu 
ta eronlarıyla payla acaklardır. 
 
spanya’da sektör sendikası FITEQA özellikle rafinerilerde ta eronlukla ilgili 
ilginç sözle meler ba ıtladı. 
 
6.5. HIV / AIDS 
 
HIV/AIDS sorunu ICEM’in gündeminde önemli bir yer tutuyor. Son dönemde, 
sorunu i kollarımız düzeyinde ele almak için bir kampanya ba lattık.  
 
Birçok Batı ülkesinde sendikalar HIV/AIDS’i, i kollarını ve kendi üye tabanlarını 
do rudan etkileyen bir sorun olarak görmüyorlar. Bununla birlikte, AIDS’e 
yakalanmı  i çilere kar ı ayırımcılı a son verilmesi ve hastanın mahremiyetinin 
korunması için çalı ıyorlar. Aynı sendikalar, hastalı ın emekçi insanı en çok 
etkiledi i ve kaynakların kıt oldu u bölgelerde bu salgın hastalıkla ba a 
çıkılmasına yardımcı olmak için dayanı manın gerekli oldu unu biliyorlar.  
 
Afrika sendikaları ise bu konuyu sendikaların ana faaliyet alanlarından biri 
olarak görüyorlar. Salgının bölgedeki etkileri son derece a ır, ama özellikle 
maden bölgelerinde ve büyük elektrik üretim merkezlerinin bulundu u 
yörelerde verilecek etkin mücadele için yeterli kaynak yok.  
 
Sözgelimi Güney Afrika’da salgının enerji sektörünün tamamını etkiledi i 
belirtiliyor. Güney Afrika Maden çileri Sendikası NUM’un bir HIV ve AIDS birimi 
var. Sendika bu alanda geli tirdi i politikaları sözle me imzaladı ı irketlerde 
uyguluyor. NUM, bugünlerde, ulusal enerji irketi Eskom’un geni  kapsamlı bir 
HIV ve AIDS politikası hazırlama sürecine katılımını sa lama çabası içinde. 
 
6.6. Kad ın i çiler 
 
Faaliyet gösterdi imiz sektörlerde bu alanla ilgili temel sorunları öyle 
sıralayabiliriz: kadınların bütçelerine uygun sa lık hizmetleri, emeklilik 
güvencesi, ücrette e itlik, kaliteli çocuk bakım hizmetleri ve aile ile çalı ma 
ya amındaki sorumlulukların dengelenmesi.  
 
Birçok sendikanın süregelen sorunlarından biri, kadın üyelerin sendikal 
çalı malara ve yönetim organlarına etkin katılımının artırılmasıdır. Kadınlarla 
ilgili bir ba ka sorun ise yemek ve temizlik hizmetlerinde çalı an kadınların 
i lerinin ta erona verilmesidir. 
 
Vardiyada çalı an çocuklu kadın i çiler genellikle kre lerden, ama sadece 
gündüz vardiyalarında, yararlanabiliyorlar. Gece vardiyasında çalı anlar için 
böyle bir olanak yok. Japon sektör sendikasının verdi i bilgilere göre, 
yürürlükteki yasalara göre kadınlar yerin altındaki i lerde çalı tırılamazlar.  
 
6.7. Özelle tirme/kurals ızla t ırma 
 
Birçok Batı Avrupa sendikası için özelle tirme bir dönem önemli bir sorundu. 
Artık de il. u sıralarda gündemde yer alan ve toplu sözle melere de konu 
olan önemli sorun, kuralsızla tırma (deregülasyon) ve esneklik. Bu iki sorun, 
sektördeki istihdamda yı ınsal kayıplara ve üretim süreçlerinde ciddi bir 
de i ime yol açıyor. 
 
Batı Avrupa’da gözlenen bir ba ka geli me de elektrik irketlerinin 
yo unla masıdır. Ama Mayıs 2006’da Avusturya’da petrol irketi OMW ile 
enerji irketi Verbund arasındaki birle me giri imi, içerdi i özelle tirme riskini 
ve kamunun enerji sektörü üzerindeki kontrolünün kaybına yol açma olasılı ını 
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öne süren politik baskılar nedeniyle sonuçsuz kaldı. Aksi takdirde, bu olu um, 
özelle tirmelerin kapısını açan bir emsal olacaktı. 
 
Eski Sovyetler Birli i ülkelerinde sendikalar hâlâ özelle tirme süreci içindeler ve 
özelle tirme ve kuralsızla tırma deneyimini ya amı  ülkelerin sendikalarıyla 
dayanı ma ve deneyim alı veri i sa lamaya çalı ıyorlar. 
 
Güney Afrika’da Maden çileri Sendikası, di er sendikalarla birlikte, enerji 
sektöründeki i letmelerin özelle tirilmemesi için hükümete kar ı mücadele 
veriyor. Hükümet ulusal enerji irketi Eskom’u parçalayarak ayrı kurulu lar 
halinde reorganize etmeye çalı ıyor. Bununla gelecekteki özel yatırımlara ve 
özelle tirmelere olanak yaratılmak isteniyor.  
 
Da ıtım alanının yeniden yapılandırılması hükümetin gündeminde öncelikli bir 
yer tutuyor. Hükümet yeniden yapılandırmayla vatanda lara ve özellikle yoksul 
kesimlere daha dü ük maliyetle hizmet sunmak istedi ini öne sürüyor. 
Sendikaların amacı, bu alandaki i letmelerin kamu sektöründe kalması. 
Kongo’da hükümet elektrik i letmesi SNEL’i özelle tirmeye çalı tı, ama bu 
giri ime sendikalar etkin bir direni  gösterdi.  
 
Japonya’da elektrik enerjisi irketleri hep özel sektörde oldu, ama bu irketlere 
bölgesel tekel tanınıyordu. Ne var ki Japon elektrik enerjisi piyasasının 
liberalle tirilmesi 1995’te ba ladı. Nisan 2004 itibariyle, 50 Kw’tan fazla enerji 
kullananlara yönelik piyasa liberalle tirildi.  Ayrıca, elektrik enerjisi piyasasının 
bütünüyle liberalle tirilmesi konusunu ele alacak hükümet komisyonunun 
2007’de çalı malarına ba laması öngörülüyor.  
 
6.8. ICEM üyesi örgütler ve Küresel Çerçeve Sözle meler 
 
Enerji sektöründe faaliyet gösteren ICEM üyesi sendikalar küresel çerçeve 
sözle melere genellikle olumlu bakıyorlar. Ne var ki bazı zorluklar söz konusu. 
ICEM üyesi ABD sendikaları küresel çerçeve sözle melerin kendileri açısından 
pek etkili olmadı ını vurguluyorlar. Bunun nedeni, imzacı i verenlerin 
sözle melerin hükümlerini ABD’de, özellikle ilk kez sendikala ma çabasındaki 
i çiler açısından, görmezden gelme e iliminde olması. Bu nedenledir ki 
Amerikan sendikaları, sendikal örgütlenme kampanyaları konusunda irketler 
için uygulanabilir belirgin standartlar öngörülmesini öneriyorlar. 
 
leti imin pek kolay olmadı ı bölgelerdeki sendikalar, küresel çerçeve 
sözle melerin içeri i ve hükümleri konusunda bilgi eksikli i oldu unu, bunun 
ise sözle melerden yararlanmada yetersizliklere yol açtı ını vurguluyorlar. Bu 
sendikalar açısından önemli olan, sadece ICEM’in küresel çerçeve sözle meler 
ba ıtlaması de il, belli ülkelerin ve üye örgütlerin ko ullarına ba lı olarak 
küresel sözle meler konusunda bilgi alı veri i yapılması, sözle melerin küresel 
ölçekte kavranmasının ve üye örgütler düzeyinde koordine bir biçimde 
uygulanmasının sa lanması.  
 
Az sayıda ICEM üyesi sendika ise (özellikle Latin Amerika sendikaları), 
yürürlükteki küresel çerçeve sözle meleri do rudan kullanamasalar da, 
çokuluslu irketlere kar ı sendikal çalı malarını yönlendirmek ve sendikal 
hedeflerini belirlemek için genellikle bu sözle melerden yararlandıklarını 
belirtiyor. Küresel çerçeve sözle meler bu sendikaların yabancı sendikalarla 
(özellikle Batı Avrupa sendikalarıyla) ba lantı kurmasını kolayla tırıyor. Ayrıca, 
küresel sendikaların varlı ının tanınmasında bir ilk adım olarak görülüyor. 
 
ICEM üyesi bazı sendikalar küresel sözle melerde tedarikçi ve ta eron 
firmaların yükümlülüklerinin daha belirgin ve açık bir ekilde ifade edilmesini 
zorunlu görüyorlar. Bazı sendikalar ise mevcut küresel çerçeve sözle melerin 
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de erlendirilmesini ve ortak bir çalı mayla yeni bir küresel çerçeve sözle me 
modelinin geli tirilmesini öneriyorlar.  
 
7. Küresel enerj i - ICEM’in vizyonu 
 
ICEM vizyonu olan bir küresel federasyondur. Enerji alanında, üye 
sendikalarımızla beraber bu vizyonu temsil etti imiz milyonlarca i çinin ihtiyaç 
ve özlemlerine daha uygun hale getirmek için çalı ıyoruz. 
 
Bulundu umuz her alan ve platformda, sektörümüzdeki toplumsal taraflardan 
biri olan i çilerin talep ve görü lerini savunuyoruz. Birlikte belirledi imiz u 
talep ve görü leri yılmadan savunuyoruz: 
 
� Güvenli, insanların bütçesine uygun ve eri ilmesi kolay enerji istiyoruz. 
� Sürdürülebilir endüstrilerde güvenceli i  istiyoruz. 
� çilerin önemli bir toplumsal taraf olarak tanınması için mücadele ediyoruz. 
� Adil ve sürdürülebilir bir toplumu gerçekle tirmek için aktif bir çalı ma    
içindeyiz. 
� Dar finans anlayı ına dayanan modellere açıkça “hayır” diyoruz. 
� Küresel çerçeve sözle meleri geli tiriyoruz. 
� Bölgesel ve küresel a lar kuruyoruz. 
 
Birle in ve Örgütlenin 
Dayanı ma Her Zaman Kazanır! 


