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Yata!an’da ya#anan özelle#tirmeye kar#ı mücadele deneyimi incelendi!inde, TES"$ Sendikası Yata!an $ubesi ve Türkiye Maden "# Sendikası Yata!an $ubesindeki
yönetici kadroların hem i#çileri, hem Yata!an halkını, hem de yerel ve ulusal kamuoyunu özelle#tirmeye kar#ı güçlü bir #ekilde seferber edebildiklerini açıkça
görmekteyiz. Türkiye’de 80’li yılların ba#ından bu yana giderek yaygınla#an özelle#tirmeler, hem ideolojik hem de hukuksal ve uygulama alt yapısıyla toplumsal
bilinçte ve ya#amda yer etmeyi ba#armı# görünmektedir. Günden güne ya#anan
özelle#tirmeler kar#ısında örgütlenen pek çok mücadele sonuçsuz kalırken Yata!an deneyimini böylesine farklı kılan nedir?
1997–2001 yılları arasında, Yata!an’da, Türkiye Maden "# Sendikası Yata!an
$ubesi ile TES-"$ Yata!an $ubesinin öncülü!ünde sürdürülen, bölgedeki üç termik
elektrik santralinin ve maden ocaklarının özelle#tirilmesine kar#ı çıkan mücadelenin ba#arısı, birbirinden farklı ve aynı zamanda birbirine ba!ımlı etkenlerin bir
araya gelmesiyle ortaya çıktı. Yata!an deneyiminin ba#arısını çözümleyebilmek
için bu ba#arıda payı olan tarihsel ba!lamı, olayları, kurumları, yapılanmaları dikkatle ele almak ve kısa zaman diliminde gerçekle#mi# pek çok olayın ardında uzun
bir süreçte üst üste biriken, birbirini etkileyen etkenlerin bulundu!unu kabul etmek gerekiyor. Bu ba!lamda Yata!an deneyimini incelerken, özelle#tirmeye kar#ı
mücadele sürecindeki ba#arıyı olu#turan dinamikleri iki temel ba#lık altında toplayabilece!imizi gördük. "lki, mücadeleyi, örgütlenmeyi ve özelle#tirme kar#ıtı
bilinci geli#tiren ve güçlendiren tarihsel a#amalar ve yapısal etkenler, ikincisi ise
hızlı bir #ekilde mücadeleyi örgütleyerek Yata!an i#çisine, yerel ve ulusal kamuoyuna mal eden sendikal örgütlenme süreciydi.
I. YATA%AN’DA !$Ç!LER! GÜÇLEND!REN
TAR!HSEL VE YAPISAL ETKENLER
Özelle#tirme henüz Yata!an’da gündeme gelmeden, buradaki iki sendika #ubesinin yöneticilerini ve üyelerini, özelle#tirmeye kar#ı mücadeleye hazırlayan ve güçlendiren tarihsel a#amalar ve yapısal etkenler bulunmaktaydı. "#çileri güçlendiren
ve mücadele kararlılıklarını artıran tarihsel ve yapısal etkenleri be# ba#lık altında
toplayabiliriz. Ba#lıklardan birincisi, 1980’li yıllarda izlenen emek kar#ıtı politikalar ve 1989 yılında artık bu politikalara katlanmayı reddeden i#çi sınıfının ba#lattı!ı Bahar Eylemleridir. "kincisi, Özal hükümeti ile ba#layan ve 90’larda ivme
kazanan özelle#tirme ve kamu i#letmelerinde ta#eronla#tırma uygulamalarıdır.
Üçüncü olarak ele almamız gereken etken, Yata!an özelinde ya#anan ancak i#çilerin i# güvencelerini tehdit etti!i için ciddi bir örgütlenme ve eylem deneyimi ya#amalarına neden olan, 1994 yılında idari yargı kararıyla Yata!an’da elektrik üre&!
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timinin durdurulmasıdır. Dördüncüsü, Yata!an’daki sendika #ubelerinin tüm eylem ve etkinliklerinde i#çilerle kurdukları güven ili#kisinin temelinde yatan i#yeri
konseyleri deneyimidir. Be#incisi ise ulusal düzeyde yürütülen, özelle#tirme
kar#ıtı hukuksal ve kurumsal mücadelenin özgül özelle#tirme uygulamalarına
kar#ı çıkmak için verdi!i güç ve hazırladı!ı zemindir.
1. 1980’li Yıllarda Emek Kar"ıtı Politikalar ve 89 Bahar Eylemleri
"#çilerin, giderek güçlendikleri ve bilinçlendikleri önemli tarihsel a#amalardan
biri, 1989 Bahar Eylemleri olmu#tu. Henüz özelle#tirme, Yata!an’daki büyük kamu i#letmelerinin kapısını çalmadan yıllar önce, genelde Türkiye’de ve elbette
Yata!an’da, çe#itli hükümetler tarafından yıllardır izlenen emek kar#ıtı politikalar, i#çi sınıfını ve örgütlerini bütün bunlara kar#ı hareketlenmeye zorlamı#tı.
1989 Bahar Eylemleri, Türkiye genelinde i#çilerin sınıf çıkarlarını dillendirdikleri
ve bunun sonucunda önemli kazanımlar elde ettikleri eylemlerle sınırlı de!ildi. 89
Bahar Eylemleri hem i#çilerin örgütlenme ve mücadele bilinçlerinin geli#iminde
hem de o dönemde var olan “uzla#macı” sendikal yapının a#ılmasında ve sendikaların ve sendikacılı!ın büyük ölçüde yeniden #ekillenmesinde büyük etkide bulundu (Boratav, 1991: 123-124; Koç, 1991: 87-89). Bu dönemde Yata!an’da ya#ananlar, Türkiye’de i#çi sınıfı bilincinin nasıl de!i#ti!ini ve sendikal anlayı#taki
dönü#ümü ve hareketlenmeyi, açıkça izleyebildi!imiz bir örnek oldu.
1980’li yıllar, yeni liberal ekonomik politikaların, Türkiye’de önce askeri darbe
yönetimi, ardından Turgut Özal liderli!indeki ANAP hükümetleri tarafından uygulanmaya kondu!u bir dönemdi. 12 Eylül Askeri Darbesinden hemen önce
açıklanan 24 Ocak Kararları ile somutla#an bu politikalar, dı# ticareti serbestle#tirerek bir yandan Türkiye’yi uluslararası kapitalizm için daha elveri#li bir pazar haline dönü#türmeyi, öte yandan yerli sermayeyi emek kar#ısında güçlendirerek dı#
piyasada rekabet gücünü artırmayı hedefliyordu. Türkiye’de artık IMF’nin istikrar
paketleri ve Dünya Bankasının yapısal uyum programları aracılı!ı ile ekonomi
yeniden yapılandırılmaktaydı. Askeri yönetim, daha önceki sivil hükümetlerin
atamadı!ı temel adımları atarak daha sonraki dönemler için uygun alt yapıyı
hazırladı. "lk i# olarak hedeflenen yapısal dönü#üme engel olabilecek muhalefet
tasfiye edildi; ülkedeki tüm grevler süresiz olarak durduruldu, sendikal faaliyetler
yasaklandı, pek çok sendikanın mal varlı!ı hazineye devredildi, sendikacılar tutuklandılar ve yıllar sürecek bir yargılama süreci ba#ladı. Sermayenin 24 Ocak Kararları ile somutla#an tüm talepleri askeri yönetim tarafından süratle kar#ılanarak
anayasal ve yasal güvence altına alındı. Artık Türkiye’de “stratejik” olarak tanımlanan pek çok sektörde grev yasa!ı bulunmaktaydı, kamu görevlilerinin sendika
hakkı ellerinden alınmı#tı, sendikaların örgütlenmeleri ve toplu sözle#me yetkisi
almaları son derece zorla#tırılmı#tı, sendikalar bilinçli olarak merkezile#tirilmi# ve
idari ve mali tüm yetkiler sendika merkezlerinde toplanmı#tı, i#çi örgütlerinin
ulusal ve uluslararası alanda dayanı#malarının önüne ciddi engeller konmu#tu. En
önemlisi de ülkede kapatılmayan tek i#çi konfederasyonu Türk-"#, kendisinden
“siyaset üstü” ve “hükümetlerle uyumlu” sendikacılık yapma sözü alınarak, üye
aidatlarının do!rudan ücret kesintisi yoluyla sendika merkezlerine aktarılması
kar#ılı!ında “susturulmu#tu.” Ülkeyi “serbest piyasaya ve rekabete açan” bütün bu
yeni düzenlemeler, asıl olarak sanayi üretimini ihracata yöneltmek amacıyla üretim maliyetlerini, dolayısıyla i#gücü maliyetini dü#ürmeyi, ücretlilerin alım gü134
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cünü kısarak iç piyasadaki talebi daraltmayı, kısacası yeni liberal dönü#üm için
gerekli kayna!ı emekçilerin ve yoksul halk kesimlerinin kesesinden sa!lamayı
hedefliyordu. Böylece Türkiye’de emekçi sınıflar açısından i#çi ücretlerinin dü#ük
tutuldu!u, ücretlilerin alım gücünün son derece daraldı!ı ve eme!iyle geçinmek
zorunda kalanların açık bir yoksulla#ma ya#adıkları 10 yıllık zorlu bir döneme girilmi# oldu (Boratav, 2003: 145-151)
Bu 10 yıllık süreç, askeri yönetimle kısa süre içinde uzla#an ve ANAP hükümeti
ile ise umdu!u ili#kiyi kuramayan Türk-"# yönetimini 80’li yılların sonunda tabandan gelen baskıyla ciddi olarak zorlamaya ba#lamı#tı. 1980’lerin örgütlenme
ve emek kar#ıtı baskı politikalarına kar#ın i#çiler, Türk-"# bünyesinde de olsa sendikaları terk etmemi#lerdi. Ve nihayet Türkiye’nin pek çok yerinde patlak veren
1989 Bahar Eylemleri “i#çi tabanının yarattı!ı, özgün biçimler içinde geli#tirdi!i;
ancak sonuçta sendikal hareketi de pe#inden sürükleyen, ona ivme kazandıran
önemli mücadeleler olarak” (Boratav, 1991: 124) nitelenecektir. Bahar eylemleri
irdelendi!inde, i#çilerin taban örgütlenmelerinin giderek güçlendi!ini ve i#çiler
arasındaki pek çok ayrı#manın a#ılarak i#çilerin sınıfsal bir özgüven kazandıklarını, pek çok sendikada #ube ve merkez düzeyinde yöneticilerin tabanın zorlamasıyla de!i#ti!ini, i#çilerin sendika yönetimlerini, yıllardır sıkı#tıkları kısır ve
dar sendikal yapıyı ve eylemleri a#maya zorladıklarını ve i#çi sınıfı dı#ındaki
emekçi kitlelerin büyük ölçüde deste!ini alan ve me#ruiyetini sa!lamla#tıran mücadeleler oldu!unu söyleyebiliriz (Koç, 1991: 76, 87-94).
Yata!an’da mücadele eden i#çilerle ve sendikacılarla yaptı!ımız görü#meler,
gerek 12 Eylül sonrasında izlenen emek kar#ıtı politikaların bedelini somut olarak
i#çi sınıfının nasıl ödedi!ini gerekse 89 Bahar Eylemlerinin küçük bir kasabada
çalı#an kamu i#çilerini bu politikalara kar#ı nasıl hareketlendirdi!ini tüm canlılı!ı
ile göstermekteydi.
Yaptı!ımız görü#melerde istisnasız tüm i#çilerin a!zından dökülen sözler 80’li
yıllarda i#çi sınıfının somut olarak hangi ko#ullarda ya#adı!ının açık göstergesiydi.
"#çilerin tümü 1989 Bahar Eylemleri ba#layıncaya kadar son derece dü#ük ücretlerle
çalı#tıklarından, ücretlerinin dönemin asgari ücretinin altında kaldı!ından, her toplu sözle#me döneminde ücretlerinin ancak asgari ücret düzeyine çıkarıldı!ından söz
etmi#lerdi. Peki, Yata!an’da, asgari ücretin altında bir gelirle ya#amak zorunda kalmak ne anlama geliyordu? Küçük bir yerle#im yeri olan Yata!an’daki konutlar yetersiz ve kiralar çok yüksekti, Bu nedenle i#çilerin önemli bir bölümü köyde oturmak
zorunda kalıyor, i#e köyden gidip geliyorlardı. Ailelerine ve onların kırsal gelirlerinin deste!ine muhtaçtılar. Pek ço!u i#e girdikleri dönemde bekâr olduklarından
evliliklerini ertelemek zorunda kaldılar. Evli olanlar ihtiyaçlarını kar#ılayabilmek
için “takside girmeye” cesaret edemiyorlar, “çocuk yapmayı ya da ikinci çocu!u dü#ünmeyi” erteliyorlardı. Pazar alı#veri#ini birkaç aile birlikte yaparak, aralarında
altın günleri düzenleyerek ve vergi iadelerini payla#arak ocaklarını tüttürmeye
çalı#ıyorlardı. Hatta i#e ilk ba#ladıkları dönemde bu denli dar gelirle ya#ayamayaca!ını dü#ünüp i#ten ayrılan pek çok ki#i olmu#tu.
1989 Bahar Eylemlerinin ve sonrasında imzalanan toplu sözle#melerin i#çiler
için sa!ladı!ı en önemli kazanımlardan biri, ku#kusuz i#çi sınıfının alım gücünü
ve refah düzeyini artıran bir ücret artı#ı olmu#tu. "#çilerden pek ço!u, ancak 1989
yılından sonra biraz “insanca” ya#amalarına katkıda bulunacak düzeyde ücret
almaya ba#ladıklarını anlattılar. Ancak bundan da önemlisi, daha önce hiç eylem
yapmamı#, soka!a çıkmamı#, herhangi bir talepte bulunmamı# büyük bir i#çi kit135
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lesinin çe#itli sıra dı#ı eylemlerle kendilerine olan güvenlerini kazanmalarıydı. "lk
kez topluca i# yerlerinden çıkarak Yata!an’a, sendika #ubesine kadar yürümü#lerdi, aylarca süren i# yava#latma, toplu vizite ve sakal bırakma eylemleri yapmı#lardı. O dönemde TES-"$ Sendikası Yata!an $ubesi Yönetiminde bulunan Alican
Azizo!lu bütün bu eylemleri nasıl örgütlediklerini #öyle anlatıyor:
Ne zaman ki 89 toplu i# sözle#meleri görü#meleri ba#ladı, sendikal anlamda da
ciddi hareketlilik ba#ladı. Bahar Eylemleriyle ba#layan mücadele süreci bizim
için hem okul oldu ve Yata!an özelinde de Yata!an i#çisinin eylemlilik süreciyle
tanı#tı!ı ilk [deneyimlerden biri oldu]...
Yönetim olarak karar aldık, Yata!an’ın topluca ilk eylemidir yani; santral
açısından. Onu organize etmek için de tabii ciddi çabalar sarf ettik. Kendili!inden geli#en bir #ey söz konusu olamaz, #ubelerin o konuda ciddi katkıları vardır.
Hiçbir #ey kendili!inden olmuyor. "nsanlar ilk defa böyle toplu eylemle
kar#ıla#acak, tabii ürken, korkan bir sürü insan var. Jandarma ile güvenlik güçleri ile kar#ı kar#ıya kalacak, görüntüleniyor... Zonguldak’tan ba#layan yürüyü#, o
da çok önemli bir #ey ama bizim oradaki ili#kiler yuma!ı çok farklıdır. Orada insanlar zaten bir #eylere hazırdı... Maden i#çisi, uzun süredir yeraltı maden i#çisi
var... Ama bizim bölgemizde böyle bir #ey yok. "lk defa böyle bir #eyle
kar#ıla#ıyorlar insanlar, onu organize etmek kolay olmadı. Ama son derece ba#arılı bir #ekilde organize ettik... Bir de güzel tarafı, önemli tarafı, o gün Yata!an
halkıyla beraber bunu bütünle#tirmek son derece önemli bir #eydir.

89 Bahar Eylemleri, Türk-"#’e ba!lı sendikaların pek ço!unda tabanın zorlamasıyla eski sendika yönetimlerinin önemli bir kısmının de!i#mesine, daha etkin,
tabanla ili#kisi güçlü, sosyal demokrat ya da sosyalist yeni yöneticilerin i# ba#ına
gelmesine, de!i#meyenlerin de sürece ayak uydurmalarına neden olmu#tu. TES-"$
ve Türkiye Maden-"# sendikalarının Yata!an #ubeleri, bu açıdan daha #anslıydılar,
etkin ve tabana dayanan bir sendikal anlayı#, 89 Bahar Eylemlerini beklemeye
gerek duymadan buralarda yerle#mi#, bölgede daha çok sol görü#lü yöneticilerin
a!ırlıkta oldu!u bir sendikal yapılanma olu#mu#tu. Bu yapılanma, 89 Bahar Eylemleri sırasında, binlerce santral i#çisini ve maden i#çisini örgütleyerek ilk kez
soka!a çıkmı#tı. Peki, bu örgütlenme nasıl ba#arıya ula#mı#tı? Ba#ta yönetim kurulu üyeleri, #ube personeli, yönetim kurulu dı#ında sendikada etkin olarak görev
alan temsilciler ve sendikayla yakından ilgilenen i#çilerin katkılarıyla geni# bir
örgütlenme kampanyası ba#latılmı#tı. "#çilerin neredeyse tümüne tek tek ula#ılmı#, onların güvenlerini kazanacak #ekilde hareket edilmi#ti.
...Hiç kimsenin burnunu kanatmadan; biz böyle tamamladık. Orada güvenlik,
her türlü #ey olabilir. Santralin kapısından yakla#ık 900 ki#iyi alıp, #ehir merkezine götürüp, orada #ube binası önünde o günle ilgili konu#ma yapıp oradan arkada#ları da!ıtmak, yani çok ba#arılı bir #ey... (Alican Azizo!lu)

12 Eylül’den sonra yapılan ilk büyük i#çi eylemlerine katılanlar için ciddi soru#turmalar açılabilirdi, i#çilerin soka!a attıkları bu ilk adımı geri çekmelerini engellemek için de gerekli önlemler alınmı#tı. Sendika yöneticileri tüm sorumlulu!u
üstlenmi#ler, yürüyü#e katılan her i#çi soru#turmada aynı ifadeyi vermi#ti:
...Bahar Eylemleri olarak geçti onlar; ilk defa milli olduk orada. Tabii insanların
kendilerine güvenleri falan geldi. Sonra karayolunu ihlal etmekten ifadelerimiz
alındı. Erol So!ancı, #ube ba#kanı, yürüyün, dedi, biz yürüdük, dedik, topu ona
attık. Herkes aynı ifadeyi verdi... (Kemal Özcan)
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2. Adım Adım !lerleyen Özelle"tirme ve Ta"eronla"tırma Uygulamaları
Uzun yıllardır izlenen emek kar#ıtı politikaların yanı ba#ında ısrarla uygulanan
özelle#tirmeler ve özelle#tirme hazırlıkları da Yata!an i#çilerinin sürekli gündemindeydi. "#çiler, ülkenin dört bir yanına da!ılmı# kamu i#letmelerinin (SEK, SEKA, Yem Fabrikası ve benzeri) satı#ının yarattı!ı sonuçları yakından izlemi#lerdi.
Çevre i#letmelerde ya#anan özelle#tirmelere ve ortaya çıkardı!ı sonuçlara yakından tanıklık etmek, ‘hizmet alımları’ adı altında pek çok kamu i#letmesindeki hizmetlerin ve üretimin ta#eron i#letmelere yaptırılması, kimilerinin daha önce özel
sektördeki çalı#ma deneyimiyle de birle#ince kamu i#çilerinin bilinçlerinde yeni
bir üst a#amayı in#a etmeye yardımcı olmu#tu.
Yata!an Termik Elektrik Santrali i#yeri hekimi Ferit Turan, uzun yıllar boyunca
birlikte çalı#tı!ı ve hak arama mücadelelerinin pek ço!una destek oldu!u Yata!an
i#çisinin özelle#tirmeye kar#ı tutumunu sa!lamla#tıran geli#melerin neler oldu!unu sordu!umuzda bize #öyle yanıt verdi:
Yata!an Yem Sanayi; 50 ki#inin çalı#tı!ı Yem Sanayi vardı, K"T’ti orası. Hemen
bu taraftaki SEK... 15–20 ki#i de çalı#ıyor olsa onların çok kısa süre içinde
satılması arkada#ların bu özelle#tirme kelimesine reaksiyon vermesini sa!ladı.
50 ki#inin çalı#tı!ı Yem Fabrikası el de!i#tirdi!inde ertesi gün 50 ki#inin i#ine
son verilmi#, ba#kaları çalı#tırılıyor olmu# orada. SEK’in el de!i#tirdi!ine, oradaki çalı#anların bir ba#ka yere gitti!ine, oradaki çalı#anların i#ine son verilip
ba#ka ki#ilerle çalı#ılmaya ba#lanıldı!ına #ahit olunca, o zaman özelle#tirme kelimesine kar#ı bir direnç göstermeye ba#ladı arkada#lar.

Görü#tü!ümüz i#çilerin ço!u, etrafta özelle#tirilen i#letmelerde çalı#an yakınlarının ba#larına gelenleri gördükçe i#ini, gelir düzeyini, özlük haklarını kaybetme
kaygısını daha derinden duymaya ba#ladıklarını anlatıyorlardı. Dalaman’daki
SEKA’nın satı#ından sonra çalı#anlar çok daha elveri#siz ko#ullarda çe#itli i#letmelere da!ıtılmı#lar, tazminatlarını tam olarak alamamı#lar, ücretleri dü#mü#tü.
Ayrıca Yata!an i#çileri arasında özel sektörde çalı#ıp daha sonra kamu i#letmelerinde çalı#maya ba#layanlar bulunuyordu ve özel sektördeki çalı#ma ko#ullarını ve
neleri kaybedeceklerini çok iyi biliyorlardı.
...Özel sektör devlet sektöründen daha iyi bir #ey de!il. Ama ne yapar, 10 ki#iynen
çalı#acakken 5 ki#i ile çalı#tırırım; özel sektörün fikri bu... Hamal olarak görüyor
seni. Ak#ama kadar çalı#tır, bir yevmiyesini verelim, gitsin. Özel sektör, tam ay boyunca seni sigortalı mı gösterecek, hiçbir yerde yok bu. Adam mesela 11 ay
çalı#tırıyor, 11. ayın sonunda çıkı# veriyor, bu #ekilde. Senin sigortanı tam göstermiyor, sosyal ya#antı diye bir #ey yok, özel sektörü gördü!üm için söylüyorum...
...Özel sektörün dü#üncesi fazla para vermek de!il, insanlar aç acına oraya gidip
gelmeli; özel sektörün dü#üncesi bu. (Vehbi Demiral)

Oysa Yata!an i#çileri, 89 Bahar eylemlerinden sonra mütevazı da olsa insanca
ya#amalarına, korkusuzca çoluk çocuk sahibi olabilmelerine, çocuklarını güvenle
okutabilmelerine, taksitle çe#itli ihtiyaçlarını alabilmelerine hatta kooperatife
girmelerine olanak sa!layan bir ücrete kavu#mu#lardı. $imdi bütün bunları kaybetme kaygısı ile ya#ıyorlar; “hizmet alımı” yoluyla aralarına karı#an ta#eron i#çilerin çalı#ma ko#ullarına tanık oluyorlardı. Özelle#tirmeyi kabul etmek aynı zamanda birden bire yoksulla#maya razı olmak anlamına geliyordu. Ayrıca yıllardır
yürütülen “kamu i#letmeleri halkın sırtında kambur, sat kurtul” kampanyası
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kar#ısında dimdik duracakları bir emek geçmi#leri vardı. Çalı#tıkları i#letmeler,
bilinçli olarak yenileme yatırımı yapılmayan, yıllardır i#çi alınmadı!ı için i# yükü
sürekli artan yerlerdi ve buna ra!men yüksek kârla çalı#ıyorlardı. "#çiler, çalı#tıkları i#letmelere, ekmeklerini kazandıkları yere sonuna kadar sahip çıkıyorlardı.
E!er ortada zarar eden bir i#letme varsa sorumluları bu i#letmeleri kamuoyuna
arpalık ve kambur olarak tanıtanlardı, kendileri de!ildi. Ve Yata!an i#çisi, zarar
ettirilen K"T’lerin bedelini ödemeye razı olamayacaktı. Her iki sendika #ubesindeki yöneticilerin çabalarıyla, ilk etapta i#çilerin i#siz kalma kaygısı olarak açı!a vurdukları özelle#tirme kar#ıtlı!ı, sistematik olarak uygulanan politik bir tercih
kar#ısına sistematik politik kar#ı duru#la çıkmak gerekti!i vurgusuna dönü#meye
ba#lamı#tı. Santrallerin ve maden ocaklarının özelle#tirilmesi yalnızca orada çalı#anları ilgilendiren bir sorun de!ildi. Bu ülkede, tüm olumsuzluklara kar#ın yüksek karlarla çalı#an enerji kaynakları ve madenler gibi stratejik kamu i#letmeleri
yok pahasına satılmaya çalı#ılıyorsa bu politik ve ideolojik bir tercihti. O halde
özelle#tirmeye kar#ı mücadele hem bir i# ve ekmek davası hem de ülkenin ekonomik ve siyasi gelece!ine yurtta# olarak müdahaleyi gerektiren kamusal ve ulusal
bir ülke meselesiydi.
Yata!an i#çileriyle yaptı!ımız görü#meler sırasında bizi en çok etkileyen #eylerden biri i#çilerin kendi i# ve ekmek mücadelesiyle bir yurtta# olarak verdikleri
mücadelenin bir bütün oldu!unu büyük bir açıklıkla dile getirmeleriydi:
...Mesela emperyalizmin saldırısıdır, neoliberal saldırıdır, dedi!imizde farklı anla#ılıyor. Fakat biz bunu daha kolay anla#ılması için tek hale getirdik; i#imiz,
a#ımız ve gelece!imiz. Do!ru da bu, özelle#tirmenin sonucu budur. Biz sonucu
önce gösterdik, yani bizim burada yapaca!ımız mücadele i#imize, a#ımıza, gelece!imize ve ülkemize sahip çıkmak. Ne için çalı#ıyorsun? ... Önce ben kendim
için, ben olmazsam ba#kasına fayda sa!layamam. Önce kendim için çalı#ıyorum,
sonra kurumum için çalı#ıyorum, sonra e#im, çocuklarım, gelece!im için
çalı#ıyorum, daha sonra ülkeme fayda sa!lıyorum, artı de!er sa!lıyorum... (Adil
Ero!lu)

Bu bakı# açısını daha açık kavrayanlar azımsanmayacak sayıdaydı ve Mehmet
Çöllüo!lu’nun ve Kemal Özcan’ın sözleri bunun en dolaysız örneklerinden biriydi:
Özelle#tirme olayı Türkiye’deki siyasal iktidarların kendi bilinçlerinden kaynaklanan siyasi bir olay de!il. Amerika’nın ba#ını çekti!i, küreselle#me ve globalle#me denilen, bizim gibi ülkeleri sömürme politikalarının, daha önce emperyalizm diyorduk, daha önce sömürü diyorduk, onun sosyetik adı diyelim özelle#tirmeye, soygun! ... Yani özelle#tirme tüm geli#mekte olan veyahut da bizim gibi yarı-sömürge ülkelerin ba# belası, ba#ka hiçbir #ey de!il. (Mehmet Çöllüo!lu)
Zaten bu i#in mücadelesini üç noktada yaptık: tamam, santraller satılacak,
satılınca sendikasızlık olacak, propagandamız. Sendikasızla#ma, ta#eronla#ma,
i#sizlik getirecek, bu ayrı bir konuldu. Dü#ük ücret ayrı bir konu. Bir de santrallerin stratejik önemi var, Türkiye açısından, ülke açısından. Bunlar halkın
malıdır, pe#ke# çekilemez... (Kemal Özcan)

3. 1994 Yılında Santralin Kapatılması
Yata!an’da yürütülen özelle#tirme kar#ıtı mücadeleyi bir süreç olarak ele
aldı!ımızda i#çileri bilinçlendiren ve örgütlenmelerini güçlendiren önemli deneyimlerden biri de, 1994 yılında, Aydın Bölge "dare Mahkemesi tarafından verilen,
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Yata!an Termik Elektrik Santralinin üretiminin 90 gün süreyle durdurulmasını
öngören ve 24 Mart 1994 tarihinde uygulamaya konan yargı kararıydı.2 Yata!an
Termik Elektrik Santrali’nin ba!lı bulundu!u TEK Genel Müdürlü!ü, 28 Mart
1994 tarihinde i#letme müdürlü!üne gönderdi!i bir yazıyla (TES-"$, 1994) i#letmede çalı#an i#çilerin yakla#ık üçte ikisini önce ücretli daha sonra ücretsiz izne
ayıracaklarını açıklamı#tı. "#lerinden uzakla#tırılan ve i#siz kalma tehdidiyle yüz
yüze gelen Yata!an i#çileri, TES-"$ Sendikası Yata!an $ubesi önderli!inde, santralin yeniden üretime ba#laması için 10 gün boyunca Yata!an’da ve Mu!la’da eylemler yaptılar ve 10. günün sonunda Bakanlar Kurulu kararı3 ile santral yeniden
üretime geçti. Bu deneyim, Yata!an i#çilerine, i#yeri komitelerini etkin bir #ekilde
i#leterek sendikal örgütlenme kanallarını geni#letme, ailelerinin, Yata!an halkının ve kamuoyunun deste!ini arkalarına almak için örgütlenme gibi konularda
önemli tecrübeler kazandırdı. Ve elbette i#lerinin büyük ço!unlu!u, kısa süreli!ine de olsa birden bire i#siz kalmanın ne demek oldu!unu ya#ayarak görmü#lerdi
ve uygulamaya kar#ı kapsayıcı bir direni# örgütlemi#lerdi.
… 94 yılında santral kapatıldı. Kapatılınca bu bütün i#çilerin sorunu; bütün i#çilerin sorununu da bütün i#çilerle çözersiniz yani, ba#ka türlü #ansınız yok.
… Yani i#çilerin birli!ini ba#ka türlü kurma #ansınız yok. Yani biz insanları böyle sınıf olarak #ey yapıyoruz da, yani bir sürü kimlikleri vardı insanların, siyasal
anlamda böyle #eydi önceden insanlar, böyle, olmazsa olmazlarıydı siyasi
ayrılıklar. MHP’linin sol dü#üncedeki insanla bir araya gelip çay içmesi bile baya!ı zordu. Sol yapıdaki arkada#ın aynı #ekildeydi. Suni idi ili#kileri, merhabaları bile. Vardiya de!i#imi yapıyor bu insanlar, aynı i#i yapıyor, sözle#meden
aynı #ekilde, olumlu olumsuz #ekilde yararlanıyor, etkileniyor. SSK’da aynı,
hastanedeki durumu aynı, her #eyleri aynı ama suni bir takım ayrılıkları var bu
insanların. Biz bu insanları, i#çi kimli!iyle biz #ey hale getirdik. Yani hem #artlar
bizi bu #ekilde olmasını sa!ladı, hem de o #artları biz gözleyerek de!erlendirdik.
"#yeri komiteleri de öyle çıktı zaten, öyle olu#tu. Pratikten çıktı yani.
… 91’den sonra onu fark ettim ben, santral kapandıktan sonra fark ettim. Bütün
i#çi, on gün boyunca aynı eylemi yaptı, farklı siyasi dü#üncelerdendi. Bütün sorun neydi, i#siz kalaca!ım korkusu vardı. Daha sonraki dönemde de özelle#tirme korkusu; bütün herkesi direkt etkileyen #eyler. (Erol So!ancı)

4. $ube Yöneticilerinin !"çilerden Aldıkları Destek ve !"yeri Konseyleri
Hem 89 Bahar Eylemlerine Yata!an i#çilerinin katılımını sa!lamada, hem 90’lı
yıllarda giderek hızlanan özelle#tirmeler kar#ısında i#çileri bilinçlendirmede, hem
de 1994 yılında santralin geçici olarak kapatılmasıyla ilgili kolektif eylem sürecinin örgütlenmesinde sendika #ubeleri tarafından olu#turulan i#yeri konseyleri
kilit rol oynamı#tı. Yata!an i#çileri tarafından kimi zaman konsey, kimi zaman
2

"zmir Barosu’na kayıtlı 10 avukat tarafından, Yata!an, Yeniköy ve Kemerköy termik
elektrik santrallerinin zorunlu i#letme izinleri alınmadan çalı#tırıldıkları ve i#letilmelerinin çevre ve kamu sa!lı!ı açısından tehlike yarattı!ı gerekçesiyle Aydın "dare Mahkemesine dava açılmı# ve Mahkeme, 9.12.1993 tarihinde Yata!an Termik Santralinin kapatılmasına karar vermi#tir. Bu karar, 60 gün içerisinde uygulamaya konulmak üzere
beklemeye alınmı# ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. Hükümeti tarafından, 24 Mart 1994
günü, Yata!an Termik Santralı kapatılmı#tır.

3

Santral, 7 Nisan 1994 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden üretime ba#lamı#tır.
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komite ya da meclis olarak anılan bu taban örgütlenmeleri, özellikle 1980’li
yıllarda birbirilerinden neredeyse tümüyle kopmu# olan sendikacılarla i#çiler
arasındaki ili#kiyi yeniden kurmaya katkıda bulunmu#tu. Sendikal kararların
alınmasında ve ya#ama geçirilmesinde, toplu sözle#me dönemlerinde, özelle#tirme kar#ıtı eylemlerin örgütlenmesinde üyeleri sendikal i#leyi#in önemli noktalarına ta#ıyan konseyler, Yata!an’da binlerce i#çiden olu#an kitlenin kararlı bir
#ekilde bir arada hareket etmesini sa!lamı#, i#çi örgütlenmesine güç kazandıran en
önemli araçlardan biri olmu#tu.
Yata!an Termik Elektrik Santralinde bulunan her birimden i#çilerin kendi aralarından belirledikleri temsilcilerden olu#an i#yeri konseyleri kurulu#larını izleyen
yıllarda da varlıklarını sürdürmü#, i#yerindeki her türlü sorunun ele alındı!ı ve
karara ba!landı!ı meclislere dönü#mü#tü. Sendikaların #ube yönetimleriyle i#çiler
arasındaki ili#kiyi kalıcıla#tıran konseyler, farklı birimlerden, farklı uzmanlık kadrolarından, farklı siyasi görü#lerden i#çileri ayrım yapmaksızın bir araya toplamayı
ve ortak sorunlar kar#ısında ortak kararlar almayı ba#armı# yapılar olarak
kar#ımıza çıktı. Peki, bu ba#arı nasıl örgütlenmi#ti, yanıt TES-"$’ten Alican Azizo!lu’nun ve Tu!rul Bozo!lan’ın yalın ifadelerinde ortaya çıkıyor.
Onu nasıl örgütledik? Bir kere #ubede çalı#an personel arkada#larımızın, yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu dı#ındaki mesai harcayan arkada#larımızın, hepsinin katkılarıyla olu#tu. Tabi bu bir güven ili#kisi. "nsan
kar#ısındaki insandan e!er bir elektrik alıyorsa bu önemli bir #eydir. O güven
telkin edildikten sonra çok #ey kendili!inden geliyor. Bunu örgütlerken ula#amadı!ımız birim, ula#amadı!ımız insan hemen hemen yoktur. Yakla#ık o günkü #artlarıyla diyelim ki 900 ki#i çalı#ıyorsa biz bunlara, büyük bir kısmına,
800’üne muhakkak ula#mı#ızdır. Gitmedi!imiz birim, gitmedi!imiz en küçük
bir baraka kesinlikle yoktur. Zaten bunları yapmazsanız, insanların aya!ına
gitmezseniz, ba#ka bir #ansınız yok… (Alican Azizo!lu)
Bizim i# yeri komiteleri, i#yeri birimleri; herkes kendini sorumlu hissederek
kendili!inden birimler olu#tu. Bunlar, pratikte ya#anırken oldu. Bizlerin görev
verdi!imiz, aktif olarak çalı# dedi!imiz insanlar de!il, bu i#e gerçekten heves
duyan insanlar ön plana çıktı. Görev verdi!imiz komitelerin dı#ında, diyelim ki
i#yerinde biz 50 ki#i görevlendirdiysek, bu i#in atmosferiyle heyecan duyup bu
i#e çıkan insanları da göreve katarak, i# yeri komitelerini 150’ye çıkardık. Kendili!inden, pratikle geli#erek i#çi sınıfının mücadelesine katkısı oldu. Daha sonra
burada bu birikimler, Yata!an bir okuldu, ekoldü yani. Yata!an’da çalı#an i#çiler tam deneyim kazanmı#tı, i#çilik hayatında da, sendikal hayatında da, her
konuda Yata!an bir okuldu. Her türlü #ey Yata!an’daydı. Özelle#tirmeye kar#ı
verilen mücadelenin temel ta#ı da Yata!an’daydı. Yata!an’daki yeti#en arkada#lar bu mücadelede di!er konularda, toplu sözle#me mücadelesinde olsun, santralin kapanmasında olsun her türlü konuda; birer basit eylemde olsun, i#çilerin
birli!ini beraberli!ini sa!layan bu pratikteki uygulamalar özelle#tirmede daha
büyük güç kattı. (Tu!rul Bozo!lan)

5. Özelle"tirmeye Kar"ı Ulusal Toplumsal Muhalefetin Sundu#u Olanaklar
Özelle#tirmeye kar#ı yürüttükleri mücadelede Yata!an i#çilerine güç kazandıran
önemli geli#melerden biri de ülkedeki özelle#tirme uygulamalarına kar#ı ulusal
düzeyde mücadele veren örgütlerin ve aydınların çabalarıyla en azından özelle#tirmelerin yava#latılabilmesi ve bu yolla ortaya çıkan moral oldu. Hükümetler
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tarafından, hukuksal alt yapısı hazırlanmadan giri#ilen özelle#tirmeler, bunları
engellemek amacıyla atılan pek çok hukuksal adımın olumlu sonuçlanmasını sa!lamı#tı. Çe#itli dönemlerde yapılan özelle#tirmelerin iptali için dönemin muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesine ve çe#itli sivil
toplum örgütleri tarafından da Danı#tay’a açılan davaların ço!undan olumlu sonuçlar alınmı#tı. 4 Konfederasyonlar, sendikalar, Türkiye Mimar ve Mühendis
Odaları Birli!i (TMMOB), Kamu "#letmecili!ini Geli#tirme Merkezi (K"GEM) gibi
sivil toplum örgütleri, çok sayıda konferans, panel, ara#tırma, yayın ve e!itim seminerleri aracılı!ı ile özelle#tirmeyi ele#tirel bir kamusal perspektiften tartı#an
yeni bir alan açmı#lardı ve bu alan Yata!an’a kadar geni#lemi#ti. Yata!an’da özelle#tirme gündeme geldi!inde çe#itli sendikaların, meslek odalarının ve K"GEM’in
yöneticileri bizzat Yata!an’da düzenlenen, seminer, konferans ve mitinglerle Yata!an i#çilerine dolaysız destek olmu#lardı. O dönemde TES-"$ Sendikası Yata!an
$ubesi Ba#kanı olan Erol So!ancı bu deste!in niteli!ini aktarıyor:
… Mümtaz Soysal’ın konu#macı olarak gelmesi için i#yerlerinde toplantı yapalım istedik. Bunu "brahim Kocabıyık (Türkiye Maden-"# Sendikası Yata!an
$ubesi Ba#kanı) arkada# duymu#, biz de bu i#e dâhil olabilir miyiz, dedi. … Yeniköy’de iyi bir organizasyon yapıldı, Mümtaz Hoca orada Maden i#çisi ile bizim
arkada#lardan olu#an 700–800 ki#iye hitap etti yemekhanede. "#çiler üzerinde
çok etkili olan bir #ey, özelle#tirme ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız, dedi. Bilmeden #ey yapamazsınız, bu bilinçtir, bilinç sahibi olacaksınız. Özelle#tirme ile ilgili, bu bilinçli olmak yetmez, bir de inanç sahibi olacaksınız, inanacaksınız.
Önce inanacaksınız, sonra bilecekseniz. "ki #ey yetmez, bir de direneceksiniz.
Özelle#tirmeye kar#ı haklısınız, yaptı!ınız her #ey me#rudur, sonuna kadar direneceksiniz, çok ciddi mesaj verdi. "#çiler üzerinde ciddi etki yaptı. Aynı toplantıyı Yata!an’da TK" salonunda yaptık. Bizden ve kömür i#letmelerinden arkada#lar geldi, dı#arıdan belediye ba#kanı, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri geldi, çok dinamik topluluk vardı. Çok güzel bir etkinlik olmu#tu. Mümtaz
Hoca’nın özelle#tirme süreci içinde çok ciddi mücadeleye katkısı oldu bence.
Bütün mitinglere geldi. Sadece Yata!an ile ilgili mitinglere de!il, Soma’da oldu,
Adana’da, Artvin’de, Çayırhan’da, Zonguldak Çatala!zı’nda oldu, bütün mitinglere katıldı konu#macı olarak. …

"#çiler, özelle#tirmeye kar#ı mücadeleye ba#ladıklarında, bu konuda ulusal düzeyde mücadele yürüten ki#ilerden ve kurumlardan aldıkları deste!in sonuçlarını
da açıkça ifade ettiler. Mümtaz Soysal, "lter Ertu!rul ve Yıldırım Koç Yata!an’da
i#çilere özelle#tirme konusunda bilgiler vermi#ler, çalı#anların özelle#tirmeyi nasıl
kavramaları ve ne #ekilde mücadele etmeleri gerekti!i konusunda önemli katkılarda bulunmu#lardı.
Sendika genel merkezinden, #imdi Türk-"# danı#manı ya, Yıldırım Koç’tan dersler aldık. "lter Ertu!rul, Mümtaz Soysal geldi. Mümtaz Soysal’ın bizim üzerimizde çok etkisi vardır. Adam, profesör adam, özelle#tirmenin ne oldu!unu, sadece
i#çi üzerinde de!il, devlete ne getirecek, ne götürecek; onları bir bir anlattı
adam. Yani bu kadar ders alma ile Yata!an bu yerlere gelecekti elbette. Bu dersleri almakta bizim ba#kanın çok etkisi oldu, belki rica ile geldi. Mesela Mümtaz
Hoca K"GEM’in ba#kanıydı. Bu adam, bir insan oturmakla profesör olmaz, çok
4

1990’lı yıllarda özelle#tirmeye kar#ı yürütülen hukuksal mücadeleyi kapsamlı olarak ele
alan bir kaynak için bkz. Ertu!rul (2004).
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okumu#tur, çok görmü#tür, tecrübesi fazladır. Yani o tecrübelerden hep biz nimet gibi bir #ey aldık yani. Yata!an’ın ismi zaten Türkiye’nin dört bir kö#esinden duyuldu. Yani bu kursları, dersleri ala ala pi#tik yani biz. Onun için Yata!an’ın adı çıktı, özelle#tirme kar#ıtı. (Vehbi Demiral)
Mümtaz Soysal bizim i# yerlerine geldi, konferans verdi. … "#te orada bazı #eyler
söylemi#ti: Siz i# yerinde çalı#ıyorsunuz, i# yerinden sorumlusunuz, girene
çıkana kimlik sorabilirsiniz, kim gelirse gelsin sahibi sizsiniz, diye. Tabii orada o
bizi ve arkada#ları müthi# motive etti, gaz da verdi. Mümtaz Hoca’dan o zaman
o eylemde ben çok yararlandı!ımı dü#ünüyorum. Onun iki-üç gün önce gelip
bize destek olmasının. (Dinçer Yıldız)

II. YATA%AN’DA ÖZELLE$T!RMEYE KAR$I SEND!KAL ÖRGÜTLENME
1996–2001 yılları arasındaki be# yıllık dönem; Mu!la bölgesindeki termik santrallerde ve kömür i#letmelerinde çalı#an i#çileri ve ailelerini, söz konusu i#letmelerde
örgütlü TES-"$ ve Türkiye Maden "# sendika #ubelerini, yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini ve tüm Yata!an halkını kapsayan direni#lerle, eylemlerle, dayanı#ma deneyimleriyle, kaygılarla, korkularla ve umutlarla dolu uzun ve yorucu
bir süreç olarak tarihe kaydedildi.
Be# yıl buyunca Yata!an i#çileri, i#lerini, ekmeklerini, geleceklerini tehdit eden
özelle#tirmeye kar#ı mücadele ettiler. Yerel düzeyden ba#layarak sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını, esnaf örgütlerini, sendikaların genel merkezlerini, Yata!an halkını, ulusal kamuoyunu yanlarına çekmek için pek çok giri#imde bulundular. Davalar açtılar, nüfusu 10 bin olan Yata!an gibi küçük bir kasabada 15 bin
ki#inin katıldı!ı mitingler düzenlediler. E!itimler yaptılar, özelle#tirmeyi, iktisadi,
siyasi ve tarihsel boyutlarını kapsayacak ölçüde tüm ayrıntılarıyla analiz ettiler.
Özelle#tirme ihalelerine katılan ve i#letmeleri yerinde görmek isteyen alıcı firmaları barikatlar kurarak i# yerlerine sokmadılar. 1997 yılında, üç termik santralin ve
yanlarında maden ocaklarının i#letme ihalesini kazanan konsorsiyumun yetkilileri, i#çilerin kapısında nöbet tuttukları santrallere sabaha kar#ı gizlice girmek zorunda kaldılar ve ancak jandarma korumasıyla ayrılabildiler. "#çiler, olu#turdukları i#yeri konseyleri sayesinde aralarındaki tüm siyasi ve gündelik sorunları bir
yana bırakıp dayanı#mayı yıllarca canlı tutabildiler. 2000 yılının sonunda dönemin hükümetinin, santralleri ihaleyi alan firmalara bir an önce devretmek için
harekete geçmesi nedeniyle i#çiler bir kez daha barikatların arkasına geçtiler. Grev
yasa!ının oldu!u enerji sektöründe ilk kez i# yava#lattılar, üretimi durdurma noktasına kadar geldiler. Ve henüz resmi i#lemler tamamlanmamı# olmasına kar#ın
i#çiyi yıldırmak için etrafta dola#ıp santrallerin sahibi gibi davranan konsorsiyum
yetkililerini Mu!la’dan uzakla#tırmayı ba#ardılar.
Yata!an’da yakla#ık be# yıl boyunca süren özelle#tirme kar#ıtı mücadelenin iç
dinamikleri ele alındı!ında, mücadeleyi ba#arıya ula#tıran temel etkenlerden birinin her iki sendika #ubesinin birlikte yürüttü!ü kararlı ve sistemli çalı#malar oldu!u görülür. Dünyanın ve Türkiye’nin pek çok yerinde rastlanan i# yeri odaklı güçlü
yerel direni#lerin belirli bir süre geçtikten sonra zayıfladıkları, direni#i kalıcıla#tıramadıkları ve da!ıldıkları tarih tarafından kaydedilmi#tir. Yata!an direni#ini
böylesi olumsuz deneyimlerden ayıran en önemli özellik, i# yerinde tesis edilen
mücadele kararlılı!ının e# zamanlı olarak yerel toplumsal ili#kilere ve ulusal düzeye
ta#ınabilmesidir. Böylesi bir ba#arının yerel düzeyde adım adım nasıl in#a edildi!i
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sorusuna yanıt aradı!ımızda; söz konusu dört i#letmede örgütlü iki ayrı sendika
#ubesinin sendikal yönetim anlayı#ının, kamu i#letmelerine kar#ı yıllarca sürdürülen karalamalara kar#ın i#çilerin çalı#tıkları kurumları ayakta tutmak için gösterdikleri çabanın ve kazandıkları özgüvenin, varlı!ını tümüyle bölgede bulunan kamu
i#letmelerine borçlu olan Yata!an esnafının ve çevre yerle#imlerde ya#ayan halkın
direni#e verdikleri deste!in son derece etkili oldu!u ortaya çıktı.
Yata!an bölgesindeki termik santrallerde ve maden ocaklarında örgütlü iki
sendika #ubesinin yönetici kadroları ve üyelerinin bir bölümü, 1970’lerdeki yo!un politikle#me döneminde, genellikle bölgedeki endüstri meslek liselerinde e!itim almı# ve ço!unlukla emekten yana örgütlenmenin gücünü ke#fetmi# bir siyasi
bilinçlenmeyle yeti#mi# insanlardan olu#maktaydı. Sendika #ubelerinde çalı#anlar, gerek i# yerlerinde gerekse i# yeri dı#ında üyelerini ve ya#adıkları yeri ilgilendiren her türlü sorunu çözmek ve i#çilerle güven ili#kisi kurmak için bilinçli bir çaba
göstermi#lerdi. Türkiye Maden-"# Sendikası Yata!an $ubesi Ba#kanı Süleyman
Girgin, sahip oldukları sendikal anlayı#ı #u #ekilde açıklıyor:
Sendika demokrasiyi savunmalı, ancak demokratik ortamda sendikalar oluyor.
Asli görevlerinden birisi demokrasiyi savunmak. "ki, sendika sadece ekonomik
ve sosyal baskı grupları de!ildir. Böyle algılandı!ı takdirde kendi bünyelerinde,
kendi i# yerlerinde hapis olurlar. Sadece kendi üyelerinin ekonomik, sosyal demokratik haklarını korumak de!ildir, onlar zaten sendikaların asli görevidir.
Ücret sendikacılı!ı kesinlikle yapılmamalıdır. ... Sendikalar müttefiki olması gereken gruplarla sürekli diyalog halinde olmalılar. … Sendikalar kusura bakmasınlar sadece i# yerlerine hapis olmayacaklar. Yalnız kaldıklarında yanlarında demokratik kitle örgütleriyle, esnafla, halkla barı#ık bir yapı haline gelecekler. "kincisi de bu. "# yerlerine yatırım yapılması, üretimin artırılması, hatta
çok ilginçtir seçimlerden önce #unu dedik, ‘bizi seçerseniz i#ten kaçanı savunmayaca!ız, i# yerine alkollü geleni savunmayaca!ız.’ Açık açık… ‘Atıyorum,
kimli!im sosyal demokratım, ben de sosyal demokratım, bazı imtiyazlı haklar
elde ederim yönetimden, diyorsanız biz o deste!i istemiyoruz. Kitle örgütüyüz,
her partiden, her yöreden, her dü#ünceden insanlar var. Sendikal anlamda olaylara bakı# açımız budur, ayrım yapmayaca!ız, siyasi görü#ümüzden dolayı.’

Her iki sendika #ubesinin yöneticileri ve temsilcileri özelle#tirmeye kar#ı mücadelelerine öncelikle üyelerini ve kamuoyunu do!ru bilgilendirmek amacıyla
e!itim seminerleri düzenleyerek ba#lamı#lardı. Görü#me yapılan i#çilerin tümü,
daha önce özelle#tirmeyi yalnızca i#leri kaybetme tehdidi olarak algıladıklarını,
katıldıkları e!itim seminerlerinde sayesinde sorunu bir bütün olarak i#çi sınıfının
gelece!i ve ülke ekonomisi açısından yarattı!ı sonuçlarla birlikte kavradıklarını
anlattılar. Sendika yöneticileri, özelde Yata!an ve Milas bölgesindeki i#letmeler,
genelde termik elektrik santrallerinin i#letme hakkı devriyle ilgili bilgilerin, raporların pe#ine dü#erek bu konuda ciddi bir birikim sa!lamı#lar ve her fırsatta bunları
bilgi notu, basın açıklaması, rapor haline getirerek üyeleriyle ve kamuoyuyla payla#mı#lardır. Sık sık Ankara’ya giderek sendika genel merkezleri, siyasi parti liderleri, di!er sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle hatta Cumhurba#kanlı!ı Genel
Sekreterli!i ile görü#meler yapmı#, hazırladıkları raporları ileterek destek istemi#ler ve bu konuda ulusal düzeyde de azımsanmayacak bir destek sa!lamı#lardır.
1980’li yıllardan bu yana uygulanan dü#ük yo!unluklu özelle#tirme programı
nedeniyle kamu i#letmelerinde yenileme yatırımları yapılmamı#, emekli olanların
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ve i#ten ayrıların yerine uzun yıllar yeni i#çiler alınmamı#, ortaya çıkan emek
açı!ının bir bölümü dı#arıdan hizmet alımı yoluyla kar#ılanmı#, her geçen yıl bu
i#letmeler bilinçli bir #ekilde zarara sürüklenmi#tir. Bu ko#ullar altında Yata!an
bölgesinde çalı#an enerji ve maden i#çileri, omuzlarına binen i# yükü arttıkça i#
yerlerindeki her ünitedeki teknik i#leyi#e, bakım ve onarım i#lerine ve tüm bunların örgütlenmesine hâkim hale gelmi#lerdir. Öyle ki i#çiler i# yerlerinde kendilerinden beklenenin üzerinde bir mesleki deneyim edinmi#, i# yerleriyle özde#le#mi#lerdir. "#çilerden pek ço!u özellikle Yata!an Termik Santralinin i#letme ömrünü tamamladı!ı halde bugün i#çilerin deneyimleri sayesinde ayakta durdu!unu
açıkça beyan etmi#lerdir. Yıllar içinde i#çilerin kazandıkları bu yüksek beceriler,
özelle#tirme ihalesine katılan firmaların i#letmeleri yerinde görmek istedikleri
dönemlerde kurulan barikatlarda, santral içine girmeyi becerenlerin de çe#itli ünitelerde i#çiler tarafından yüksek vasıf silahıyla kar#ılanmalarında (kapıların kaynaklanması, buhar vanalarının açılması, üstlerine kül bidonlarının bo#altılması,
maden ocaklarının giri#ine i# makinelerinin yı!ılması) çok önemli bir rol oynamı#tır. O dönemde TES-"$ Yata!an $ubesi Yönetim Kurulu üyesi olan Kemal
Özcan, 2000 yılı Kasım’ında Yata!an Termik Santraline sabaha kar#ı gizlice girerek
dola#maya ba#layan uluslararası konsorsiyum temsilcilerine kar#ı yapılan eylemde i#çilerin ya#adıklarını anlatıyor:
...Gazcılar, külcüler bir de bidoncular diye bizi üçe ayırmı# jandarmalar. Yata!an Jandarma Karakolu’na getirirken, bizden mesela bir ki#iyi yakalıyorlar bunlar #imdi, bunların minibüsü var, minibüse atıyorlar, jandarma karakoluna götürüyorlar. Jandarma karakoluna getiren ki#i üçe ayırıyor: ‘Sen gazcısın, sen bidoncusun.’ Bunlar, gazcı denilince, kimyasal gaz falan anlamı#lar, yani korkmu#lar. Acaba burada kanserojen madde, kimyasal gaz mı var, onu mu
açıyorlar, diye. Komedi aslında bizim o günkü #eyimiz, gerçekten. 16 ki#i gözaltına alındı. Gazcılar, külcüler ve bidoncular.

1996 yılının sonunda Yata!an ve Milas bölgesindeki dört kamu i#letmesinin
özelle#tirme kapsamına alınmasıyla birlikte TES-"$ ve Türkiye Maden "# sendika
#ube yönetimleri zaman kaybetmeden harekete geçmi#ler, kısa süre içinde özelle#tirmeye kar#ı etkin bir mücadele sürdürmek için örgütlenmi#, bu konuda i#çileri,
yerel ve ulusal kamuoyunu bilgilendirmeye, siyasi partilerden, yerel esnaf örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden ve halktan destek almaya ba#lamı#lardır. "lk
olarak Mu!la’da örgütlü sendikalardan olu#an bir demokrasi platformu kurulmu#,
burada özelle#tirmeye kar#ı mücadele kararı alınmı# ve kamuoyuna duyurulmu#tur. "# yeri konseyleri toplanarak i#çiler hem bilgilendirilmi# hem de mücadelenin
örgütlenmesiyle ilgili görü#leri alınarak görev payla#ımı yapılmı#tır.
Çalı#maların ilk a#amasında belirlenen önceliklerden biri, Yata!an ve Milas
halkını özelle#tirmeye kar#ı mücadelede i#çilere destek olmaya ça!ırmak, onları
bilgilendirmek için çalı#malar yapmaktır. Bu amaçla komiteler olu#turulmu#, yerel yönetimlere, basına, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, esnafa ve köylülere ziyaretler yapılmı#tır. Özelle#tirmenin ne oldu!unu ve hangi amaçla yapıldı!ını, emekçiler ve bölge halkı için sonuçlarının neler olaca!ını açıklayan bro#ürler hazırlanmı# ve bu bilgiler görevli komiteler aracılı!ı ile payla#ılmı#tır. Komiteler olu#turulurken, olabildi!ince geni# bir kamuoyuna ula#mak amaçlandı!ından
üyelerinin farklı birimlerden ve mesleki statülerden, farklı siyasi görü#lerden, böl144
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genin farklı yörelerinden olmalarına özellikle önem verilmi#tir. Yata!an gibi nüfusunun önemli bir bölümü i#çilerden ve ailelerinden olu#an bir yerde, siyasi partilerde ve sivil toplum örgütlerinde a!ırlı!ın i#çilerde bulunması da ciddi bir destek sa!lamı#tır.
Ba#langıçta, santrallerin ve maden ocaklarının özelle#tirilmesine kar#ı duyarsız
kalan, hatta ‘satılırsa satılsın, bizi ilgilendirmez’ tavrı gösteren esnaf, köylü ve Yata!an halkı, komitelerin çalı#maları sonucunda her barikat eyleminde i#çilerin
yanına ko#ar, onlara yiyecek ve içecek ta#ır, mitinglere katılıp destekler hale gelmi#tir. Santrallere talip olan firmalar Yata!an ve Milas bölgesine yakla#tıkları anda
i#çilerin haberi olmu#, firma temsilcilerinin nerede konakladıkları, kimlerle görü#tükleri, nerelerde dola#tıklarıyla ilgili bilgiler kısa süre içinde ula#maya ba#lamı#tır. "#çiler barikatlar kurdu!u anda belediye ve cami hoparlörleri halkı deste!e ça!ırmak için yayına ba#lamı#tır. Öyle ki 2000 yılının Kasım ayında firma temsilcilerinin Yata!an Santraline girdi!i ö!renildi!inde, vardiya dı#ındaki i#çilerin
ve ailelerin bir bölümünün Mu!la’da bulunabilecekleri dü#ünülerek Yata!anlıların bir an önce geri dönmeleri için Mu!la’da anons yapılmı#tır. O dönemde
Yata!an Termik Santrali yemekhanesinde a#çıba#ı olarak görev yapan, aynı zamanda i#letmede ve sosyal tesislerde imamlık görevini sürdüren Hamdi Gümü#,
halkı ikna etmek için ak#am oturmalarında nasıl çaba harcadı!ını, Cuma hutbelerinde bile özelle#tirme sorununa de!indi!ini anlatıyor:
Yata!an halkı, esnafı da dâhil, köylerdeki insanlar bilinçsiz, ‘satılsın termik santrali’ diyenlere... Tek tek sözünüzün özüne geliyoruz, tek tek anlatıyoruz. Köy
kahvesine oturdu!umuz zaman bir i#çi gibi de!il de köylüymü#üz gibi kulak veriyoruz. ‘"yi, alsın patron da görelim i#çilerin maa#larını!’ "#çiler iki senedir iyi
maa# almı#ız, onların gözüne batıyor. Hâlbuki onun yumurtası, tavu!u, sütü her
#eyini, pazarda bu i#çiler alacak. Yata!an esnafı bugün Mu!la’ya kafa tutacak seviyeye yükseldi bu i#çiler sayesinde. ... Bu insanlara ak#am obalarda bile ‘Arkada#ım mesele senin bildi!in gibi de!il, termik santrali zarar ediyormu#, neresi zarar? Maliyet #u, gider #u, hükümet bunun zararını nereye yıkıyor, i#çinin aldı!ı
maa# ortada. 800 i#çiyle çalı#acakmı#, 1000 ki#i, 200 fazla alınmı#, emeklilik
gündeme geldi, emekli olmaya ba#ladılar. Burada fazla alımı devlet kendi yaptı,
A partisi, B partisi herkes kendi yanda#ını kattı. Bu hatayı i#çiye niye yüklüyor bu
insanlar bu yöneticiler? Deseler ki ‘zenginler bizden taviz istiyor, zenginler bizden vergi indirimi istiyor, efendim bazı yerlerin özelle#ip satılmasında pay istiyorlar, bizim bunlara diyet borcumuz var’ demiyorlar da ‘zarar ediyor termik
santraller’ diyorlar. Zararı kuru#u kuru#una hesapladık, termik santral yüzde 90
kar yapıyor. Termik santrali zarar ettirenler i#çinin eliyle gün yüzüne çıkarıldı.
Kimlerin zarar ettirdi!ini, yukarılardaki TEDA$’ın, EÜA$’ın Enerji sektöründe
kimlerin zarar ettirdi!ini anladık, hapislere koydular. Allah’a #ükür ki Yata!an’da
bunları biz anlattık. Biraz da imamlık kimli!imle insanları ikna etme yönünde,
cuma hutbesinde konu ettim. Konu da, i# yerinin verimlili!inin önemine de!inirken, ‘i#çinin alnının teri kurumadan ücretini ödemenin "slam’ın en büyük
emirlerinden birisidir’ diye, i#veren de cumaya geliyor tabi.

SONUÇ
Bu çalı#mada ele aldı!ımız özelle#tirme kar#ıtı mücadeleyi veren i#çilerin birço!u
artık Mu!la bölgesindeki termik santrallerde ve maden ocaklarında çalı#mıyorlar,
emekliye ayrıldılar. Sendikacılar, yerlerini yeni kadrolara bıraktılar. 1990’ların
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ba#ından 2000’li yıllara dek sürekli eylemde olan Yata!anlı i#çilerin o zaman
omuzlarında olan çocukları büyüdüler. Hatta Yata!an Termik Elektrik Santrali
üretim ömrünü tamamlayacak ya#a geldi. Ancak enerji üretimi yapan kamu i#letmelerinin özelle#tirilmesi hala gündemde tutuluyor. "#letmelerde çalı#an i#çilerin sayısı ba#langıçtakine göre yarı yarıya azalmı# durumda. "#letmelerde ortaya
çıkan i#gücü açı!ı hizmet alımı yoluyla sürdürülüyor. Yıllardır hiçbir teknik yenileme yatırımı yapılmıyor ancak bütün bunlara ra!men i#letmeler var olan i#çilerin
deneyimleri sayesinde karlı bir #ekilde çalı#mayı sürdürüyor.
Sonuçta bu çalı#ma bize, Yata!an-Milas bölgesinde çalı#an i#çilerin, özelle#tirmeye kar#ı mücadele ederken hem i#yerinde ve yerelde hem de daha geni# bir
alanda ulusal düzeyde sistemli ve kararlı bir #ekilde çalı#malarını sürdürdükleri
için ba#arıya ula#abildiklerini gösterdi. Yalnızca i#yerine ve “i#ini kaybetme refleksine” odaklanmadan, özelle#tirmeyi daha geni# bir ba!lamda, yerel halkı ve ekonomiyi, aynı zamanda bir bütün olarak Türkiye i#çi sınıfının kazanımlarını, ulusal
ekonomiyi olumsuz etkileyen bir geli#me olarak ele aldılar ve mücadeleyi de bu
yakla#ımla yürüttüler. Kararlı ve çalı#kan i#çileri sendikal önderliklere ta#ıdılar ve
bunun etrafında kenetlendiler. Yata!an-Milas’ta ya#anan be# yıllık mücadele deneyimi bu özellikleriyle büyük bir de!er ta#ıyor ve gelecekteki özelle#tirme giri#imlerine kar#ı örgütlenme konusunda ba#arılı bir örnek olarak tarihe kaydedilmeyi hak ediyor. Son olarak Yata!an direni#inin neyi de!i#tirdi!i sorusunu yanıtlamak istedi!imizde, uzun yıllar i#yeri temsilcisi olarak çalı#an Hamdi Gümü#’ün
tek cümlelik yanıtı yeterli olacaktır.
“Özelle#tirmede devletin politikası hiç de!i#medi ama Yata!an’ın i#çisi Yata!an’ı de!i#tirdi.”
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