BANDIRMAM "ETİ HOLDİNG VE BOR'LAR ÖZELLEŞTİRİLMESİN
MİTİNGİ YAPILDI
(13 Ocak 2001 Bandırma Cumhuriyet Meydanı)
Etibank 14 Haziran 1935'te 2805 sayılı yasa
ile, madencilik, enerji üretimi ve dağıtımı alanla
rında çalışma yapmak için kurulmuştur. Kurulu
şundan günümüze kadar bir çok alanda maden
cilik çalışmalarına önderlik yapmıştır.

"Borların ve Diğer Madenlerin özelleştirilmesine
karşı platform" üyeleri TMMOB (Maden M.O, Je
oloji M.O, Metalürji M.O, Kimya M.O) Türk-İş
(Genel Maden İş, Türkiye Maden İş), DİSK (Dev
Maden Sen), KESK (Maden Sen) ve KİGEM
Bandırmadan "Borlar Halkındır Halkın Kalacak"
şiarı ile Anadolu'ya haykırdı.

Bankacılık bölümü 1994 yılında Etibank'ın
bünyesinden ayrılarak 1995 yılında özelleştiril
Gerek platform öncesinde, gerekse de plat
miştir. Etibank Madencilik Genel Müdürlüğü
26.01.1998 tarihinde Eti Holding A.Ş. unvanlı İk formun oluşum sürecinde Odamız etkin olarak
tisadi Devlet Teşekkülü ve bu Teşekküle bağlı 7 çalışmalarını sürdürmüş, 1976 yılından bu yana
borların devlet eliyle, halkın çıkarlarına kullanıl
A.Ş.'ne dönüşmüştür.
Oda'mız bu gelişmelerle ilgili görüşlerini ması gerektiğini vurgulamıştır.
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- Bu düzenlemenin Arpalıkları arttıracağı v.b mizin bu sayısında bulabilirsiniz) yayınlayan
Odamız; "Borların ve diğer madenlerin özelleşti
gibi.
Ne yazık ki Eti Holding oluşumu bu süreçte rilmesine karşı platform" kapsamında Bandırbizi hiç te yanıltmadı. Arpalıklardan hasat olarak ma'da düzenlenen mitinge de TMMOB öncülü
ğünde katılım sağlamıştır.
hortumcuları biçiyoruz.
Siyasi irade, IMF ve Dünya Bankasının ken
dilerine sunduğu ekonomik-siyasi politikalar çer
çevesinde ülke kaynaklarını pervasızca yaban
cıların hizmetine aktarmanın yollarını ararken;

Platform üyelerinin yüksek oranda katılımı ve
Bandırma halkının coşkulu ve kararlı desteği mi
tingin başarısına başarı kattı. "Direne direne ka
zanacağız" sloganı oldukça alkışlandı.
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Odamız mitinge çeşitli kamu kurumlarında
çalışan üyelerimiz, Eti Holding çalışanları ve
TMMOB'ye bağlı diğer oda üyeleri ile birlikte An
kara'dan bir otobüs mühendis ile birlikte, Zongul
dak Şb., İstanbul Şb, Bursa İl Tem. ve Bandırma
İş Yeri Temsilciliği üyeleri ile yoğun bir destek
sağlarken JMO, KMO, Metalürji Müh. Odası
üyeleri ile "Direniş nerede Mühendisler orada"
sloganı ile öfkesini ve kararlılığını haykırdı.
Türkiye'nin petrolü olarak nitelenen yüksek
teknolojinin hammaddesi olarak gelecek yüzyıl
larda bile Türkiye'nin ulusal zenginliği olmaya
devam edeceği bilim adamlarınca ifade edilen
bor madenlerinin özelleştirme kapsamına alın
masına emekçiler ve halk büyük tepki gösterdi
Petrol-iş Sen
dikası Bandırma
Şubesi ve A.D.D.
Bandırma Şb. ta
rafından düzenle
nen açık hava
toplantısına ilçe
halkı ve çalışanla
rın dışında birçok
oda yöneticileri ve
üyeleri
katıldı.
Bandırma dışın
daki işçi sendika
larından Maden-İş
Sendikasına bağlı
Balıkesir,Kırka ve Hisarcık şubeleri yöneticileri
ve emekçileriyle alandaydılar.
Açık hava toplantısına katılanlar tarafından
"IMF defol bu memleket bizim" "Borları satan va
tan haini" "Susma sustukça sıra sana gelecek"
"Kahrolsun IMF, bağımsız Türkiye" "Direne dire
ne kazanacağız" gibi sloganlar atıldı.
Katılımcıların tanıtılmasından sonra ilk söz,
tertip komitesi adına Petrol-İş Sen Bandırma
Şb.Bşk. Levent BALKIŞ'a verildi.
BALKIS, özelleştirmenin yağma ve talan ol
duğunu ifade ederek Bor'ların öneminden dolayı
özelleştirilmemesi gerektiğini söyledi.
İkinci olarak A.D.D.Bnd.Şb.Bşk. Melih ÇINAR

da A.D.D. olarak özelleştirmelere karşı oldukla
rını, "Kurtuluş savaşıyla kazandığımız bağımsız
lığımız elimizden alınmak isteniyor, bunun yön
temi olarak ta yer altı zenginliklerimize göz dikti
ler buna izin vermeyeceğiz"dedi.
DSP'li Belediye Başkanı Dr. Halil ÜNLÜ ise
bor madenlerinin gelecek vaad ettiğini söyleye
rek, "Torunlarımıza bırakacak en büyük miras
olan bor madenlerini özelleştirmek hatadır. Buna
engel olmak için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.
TMMOB adına söz alan Yönetim Kurulu Üye
si Serdar KAYNAK ise "Ekonomik açıdan eşitlik
olmazsa özgürlüklerimiz de olmaz.
Bor madenlerinin stratejik ve ekonomik açı
dan kamu eliyle
işletilmesi gere
kir. Çünkü Bor
pazarına
hakim
olan U.S. Borax
firmasının (ABD)
elinde 30-40 yıl
kadar işleyecek
maden
rezervi
vardır. Pazar pa
yını kaptırmak is
temeyen
ABD
(U.S. Borax) mut
laka
işleyecek
maden
bulmak
zorundadır. Bilin
diği gibi rezerv de Türkiye'de. Bu yönden borlar
üzerine de oyun oynanmaktadır" dedi.
TMMOB Başkanı Kaya GÜVENÇ'te 30 yıl ön
ce Mimarlar ve Mühendisler olarak Bor maden
lerinin devletleştirilmesini istediklerini belirterek,
"Şimdi de özelleştirilmesine karşı çıkıyoruz. Bor
madeni basit maden değildir. Özelleştirmek iste
yenler vatan hainidir. Hükümet halkın sesine ku
laklarını tıkamıştır, sadece IMF'nin sesini duy
maktadır. Biz onlara sesimizi duyuracağız" dedi.
Petrol-iş Sendikası Gen.Bşk.Mustafa ÖZTAŞKIN, "Özelleştirmeye karşı yıllardır mücade
le verdik, vermeye de devam edeceğiz. 100 mil
yarlık kamu varlığının 10 milyarlık bölümü özel-
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leştirildi. Ülke adına olumlu bir gelişme var mı? peşkeş çekilmesidir. Bor madenlerinin yok yere
Özelleştirilen yerler üretimden çekilirken, arsala satılmasından hiç söz etmeyenler, madenleri
rı rant sağlamak için yeni binaların yükseldiği yerli özel sektör işletecek diyecekler; yabancı or
yerler olarak dikkati çekiyor. Şimdi de bor made taklar gelecek daha sonra da madenlere ve ül
nini özelleştirmek istiyorlar: Bor madeni teknolo kemize egemen olacaklar. "Geçti Bor'un pazarı
jinin geleceği açısından çok değerlidir. Elimizde sür eşeğini Niğde'ye" demeyi planlıyorlar, ama
bu kadar değerli maden varken ve onu işletip biz onlara "sürün eşeğinizi, borun pazarı bizim
daha fazla kaynak yaratmak mümkün iken ne diyeceğiz".
den IMF'ye gidip el etek öperler?
SOYSAL "Hiçbir durum Kurtuluş Savaşı ön
1978 yılında ECEVIT madenleri devletleştire- ceki durumdan kötü olamaz. Kurtuluş Savaşı ön
rek kahraman olmuştu. Şimdi madenleri özelleş ceki durumdan kurtulan bu halk, şu anki durum
tirmek isteyen, ÖYK kararlarına imza atan Ece- dan da rahatlıkla kurtulur" dedi.
vit'e hangi sıfat yakışır?"diye sordu.
Toplantının Bandırma'da yapılmasının öne
ÖZTAŞKIN borların özelleştirmesine asla izin mini ise şöyle ifade etti. "Bu mitingin Bandır
vermeyeceklerini söyleyerek konuşmasını bitirdi. ma'da yapılması çok anlamlı. Çünkü burası Tür
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ya devam etmeliyiz"diyerek konuşmasını bitirdi.
Türkiye'de 2 milyar ton Bor madeni bulun
Toplantıya ilçe siyasi parti yöneticilerinin yamaktadır. Bunun tonu bugün 400 ABD $. Bu ma
nısıra
bölge milletvekillerinden de katılan oldu.
deni evvelce ucuza satıyorduk (40-50 ABD $ ).
Eyleme katılan halkların ortak düşüncesi ise
Şimdi bunları Bandırma, Kırka, Emet, Kestelek
ve Bigadiç'te işleyip para eder hale getiren fabri bu tepkinin sürdürülmesiydi. Her fırsatta Bor'un
kalar kurup, çok daha büyük paralara satmaya özelleştirilmesi kararına tepkinin dile getirilmesi
başlayınca Avrupa ve Amerikalılar (hani bir rek gerektiği düşüncesi eyleme katılanlar arasında
lam var ya!) ŞU TÜRKLER FAZLA OLMAYA tartışıldı.
BAŞLADILAR deyip kızmaya ve madenleri nasıl
Toplantıda dikkati çeken dövizler "madenler
ele geçiririz diye düşünmeye başladılar.
vatan toprağıdır satılamaz" "kimin malını kime
Eti Holding'in özelleştirme kapsamına alın
masıyla esas hedeflenen Bor'ların yabancılara

satıyorsunuz" "ne Çörtük ne Cinere direneceğiz
ölümüne" "2840 sayılı yasa değiştirilmesin".
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