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1996 yılında, Yata!an-Yeniköy-Kemerköy Termik Santrallerimiz ile bu santrallere yakıt sa!layan Türkiye Kömür "#letmelerine ba!lı Yata!an ve Milas’taki ocaklarımız, tüm rezerv ve ekipmanlarıyla birlikte 20 yıllı!ına 400 milyon dolara
ihaleye çıkarıldı.
"haleyi, yerli ve yabancı dörtlü bir #irketler birli!i aldı.
Ancak 15 Kasım 2000 tarihinde devir için Yata!an’a gelen firmalar, halkımız ile
birlikte yürütülen kararlı bir direni#le kar#ıla#tılar ve santralden içeri giremediler.
Sendika olarak ba#lattı!ımız hukuki sürecin sonunda da, devir i#lemi durduruldu.
Daha sonra 2003 yılı sonunda, Özelle#tirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı ile
tekrar santraller özelle#tirme kapsamına alındı.
2009 yılı Mayıs ayında, Enerji Bakanlı!ı’nın açtı!ı danı#manlık ihalesini kazanan City Group-Master Danı#manlık-Oyak Yatırım ve Scoin danı#manlık konsorsiyumu, sektörün analizini yapmak, özelle#tirme çalı#malarına yardımcı olmak ve
rapor hazırlamak amacıyla 20 ki#ilik bir heyetle 8 $ubat 2010 tarihinde Yata!an’a
geldiler.
"#çilerin, hem Santral önünde hem de Kömür Ocaklarında “me#ru müdafaa”
hakkını kullanarak direnç göstermeleri sonucunda, heyet "lçeden ayrılmak durumunda kaldı.
Hepimiz, yakla#an tehlikenin farkındayız. Nitekim 18 Mart 2010 tarihinde,
yani Çanakkale zaferini ve #ehitlerimizi andı!ımız günde, ülkemizin elektrik
da!ıtımının üçte biri ile üretimde toplam kurulu gücün üçte biri olan 16 bin
MW’lık Termik ve Hidroelektrik Santrallerimizin özelle#tirilece!i Ankara’da ilan
edilmi#tir.
Son olarak, bir gece yarısı operasyonu ile 4 Temmuz 2012 tarihinde, 2840 sayılı
Maden Kanununa ekli listedeki linyit ruhsatları ile daha sonra bu sahalarla birle#tirilmek suretiyle 2840 sayılı Maden Kanunu kapsamına dahil olan linyit sahaları,
“24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelle!tirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre
Özelle!tirme $daresi Ba!kanlı"ı tarafından özelle!tirilir” ibaresi kanunla#tırılarak, firmalara kolaylık sa!lanmı#tır.
Bizler Maden "#çileri ve Enerji "#çileri olarak diyoruz ki, enerji kamusal bir
haktır, özel sektöre devredilemez.
"ç ve dı# güvenli!imizi do!rudan ilgilendiren, stratejik önemi olan Santral ve
Madenlerimiz kâr amaçlı hizmet üreten özel sektör piyasasına terk edilemez, dı#a
ba!ımlı da olamaz.
Kamu üretiminin, kamu denetiminin, sosyal devletin olmadı!ı her #eyin piyasaya terk edildi!i yerde insanlar mutlu olamaz.
Neo-liberal politikaların sahibi olan ülkeler bile devlete sarılmaya ba#lamı#lardır. Ülkemiz de, artık özelle#tirmeyi de!il, kamula#tırmayı konu#malıdır.
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IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu

Ta"eronluk…
Yeni liberal politikalar döneminde tüm dünyada ve ülkemizde, çalı#ma ya#amı,
yaygınla#tırılan düzensiz istihdam biçimleriyle esnekle#tirilmeye çalı#tırılmı#tır.
En yaygın düzensiz istihdam biçimlerinden birisi ise ta#eron, yani alt i#veren
uygulamasıdır.
Ta#eronluk, yeni bir uygulama de!ildir. Kökleri, kapitalizmin erken dönemlerine kadar gider. Ülkemizde de yeni bir uygulama de!ildir.
Yeni olan, 1980 sonrasından günümüze yeni liberal politikalar döneminde tali
olan bu uygulamanın yaygın ve egemen hale gelmesidir.
Ülkemizde, özellikle son 20 yıldır ivmesi artan biçimde ta#eron uygulaması
kamuda ve özel sektörde yaygınla#maktadır.
Ta#eron uygulaması, genel olarak i#yerinin ve dolayısıyla üretimin çok sayıda
parçalara ayrılması anlamına gelmektedir.
Ülkemizde son yıllarda ta#eron uygulaması, emek maliyetini dü#ürmek ve rekabet gücünü artırmak adına, sendikalı ve toplu i# sözle#meli çalı#ma düzenini
yok etmek veya olu#masını önlemek, i#çileri her türlü sosyal güvenceden yoksun
bırakan azgın bir sömürü içinde çalı#tırmak için “güvencesiz çalı#tırma” modeli
olarak sürekli yaygınla#tırılmaktadır.
Ta#eron uygulaması ile sınıf dayanı#ması, sosyal dayanı#ma, sendikal dayanı#ma
gibi kavramlar yok edilmekte, bunun yerine “Her i#çi kendi baca!ından asılır”,
“Bireysel rekabet ve i#verene kayıtsız #artsız itaat” anlayı#ı yerle#tirilmektedir.
Kamu i#yerlerinde ve özel sektör i#yerlerinde ta#eron uygulaması genel ba!lamda aynı amaç için yaygınla#tırılsa da, nedenler ve amaçlar açısından bazı
farklılıklar içermektedir.
Özel Sektörde Ta!eron Uygulaması:
Daha ucuza ve esnek ko#ullarda, güvencesiz i#çi çalı#tırma, sendikal örgütlülü!ün önüne geçme, dolayısıyla üretim sürecinde emek maliyetini dü#ürme amaçlı
kullanılır.
Kamu #!yerlerinde Ta!eron Uygulaması:
1. Yanda#a rant aktarımı (ihaleyle rant aktarımı),
2. Emek maliyetini dü#ürme,
3. Bürokratik engellerden kurtulma,
4. Kamunun personel politikası sıkı#ıklı!ını a#ma
gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu nedenlerle, kamuda da ta#eron uygulaması yo!un biçimde uygulanmaktadır.
Sendikamızın örgütlü oldu!u Türkiye Kömür "#letmeleri Genel Müdürlü!ü’ne
ba!lı Müesseselerde de giderek artan i#gücü açı!ını “kadrolu i#çi alınmıyor” diyerek, ta#eron ve hizmet alımı yöntemi ile gidermek yaygın hale gelmi#tir.
1990 yılından itibaren özelle#tirme ve kamu kurumlarını küçültme politikaları
do!rultusunda hükümetlerce her yıl yenilenen “Kamu Yatırım ve Finansman Kararnameleri” ile emekli olan personelin yerine emekli olanın en fazla %10’u kadar
personel alımı yapılabilmektedir.
Bunun anlamı, özelle#tirmeye zemin hazırlamak, kamu kurulu#larımızı küçültmek, tasfiye etmek ve sendikal örgütlülü!ü ortadan kaldırmaktır.
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Ta#eron sorunu, uluslararası sendikal birlikler ve ILO düzeyinde de tartı#ılmakta,
örgütlenme ve toplu sözle#me düzenine olan olumsuz etkileri nedeniyle çözüm arayı#ları süren bir durumdur.
Ta#eron uygulamasına kar#ı mücadeleyi, hukuki ve demokratik, iki boyutlu
cephede vermek gerekiyor. Sendika olarak, Yata!an ve Havalisi $ubesi olarak, bu
çerçevede mücadele veriyoruz.
Hukuki boyutta, Maden-"# olarak Genel Merkezimizle "# Yasası ve ta#eron yönetmeli!i çerçevesinde kamu i#yerlerindeki “muvazaa”lı (kanuna kar#ı hileli) ta#eron sözle#melerinin iptali için çalı#ma yürütüyoruz.
"#yerlerinde ta#eronla#ma ve hizmet alımları ile bu milletin hukukunun çi!nendi!ini, i#çi sınıfının hukukunun çi!nendi!ini, maden i#çilerinin hukukunun
çi!nendi!ini söyledik.
Örgütlü birli!imiz içerisinde me#ruiyet ilkesine ba!lı eylem çizgimizle ta#eronla#maya kar#ı 2009 Haziranında i#yerleri giri#inde direni# çadırları kurarak,
halkımızın da deste!i ile ihalelerin uygulanmasını durdurduk.
Di!er yandan, demokratik tepkimizi her platformda ortaya koyuyoruz!
Ta#eronla#ma ile devlet eliyle kölelik düzeninin yerle#tirilmeye çalı#ıldı!ını
haykırıyoruz.
"nsan eme!inin ihaleyle alınıp satılamayaca!ını tüm çalı#anların kadrolu ve i#
güvenceli çalı#tırılması gerekti!ini söylüyoruz.
Asli i#lerimizin "# Kanununda belirtildi!i gibi asli personel tarafından yürütülmesi gerekti!ini söylüyoruz.
"#yerlerimize ta#eron sokmuyoruz!
Direniyoruz!
Yata!an Maden-"# Sendikası $ube Ba#kanlı!ına üye maden i#çileri olarak ta#eronla#maya, özelle#tirmelere, anti-demokratik uygulamalara bugüne kadar direndik ve direni#imizi sürdürece!iz!
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