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Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin ve 
kömür ocaklarının özelleştirme süreci 27 Ağustos 2013 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Yük-
sek Kurulu kararıyla başlamıştır. Bu tarihten sonra enerji 
ve maden işçileri olarak milletin malına sahip çıkmak için 
meşru ve haklı bir mücadele yürütüyoruz. 

Mülkiyeti millete ait olan hazineye sürekli gelir sağlayan ve 
stratejik öneme sahip olan işyerlerimizin özelleştirmeleri 
halinde ülkemizin can damarlarından birini daha kaybede-
ceğini, geçmiş özelleştirme deneyimlerinden biliyoruz.

Özelleştirmelerin vurgun, talan ve soygun olduğunu da bili-
yoruz. Afşin Elbistan, Zonguldak, Balıkesir ve en son Soma 
katliamı da göstermiştir ki; özelleştirmeler özel sektörün 
kâr hırsı ve üretim baskısıyla canımıza kasteden cellatlar 
haline gelmiştir.

27 Ağustos’tan beri sürdürdüğümüz bu halkı ve meşru mü-
cadelemizde çeşitli eylemler mitingler, basın açıklamaları ve 
yürüyüşler gerçekleştirdik. 16 Eylül 2013 tarihinde Yatağan 
Termik Santralı önünde direniş çadırımızı kurduk ve gece 
gündüz 24 saat nöbetteyiz.

Enerji ve maden işçileri olarak 27 Ağustos’tan bu yana 
yapılan eylemler ve kronoljik olarak gelişmeleri şöyle sı-
ralayabiliriz:

17 Haziran 2013- Yatağan Santralı önünden kefenli yürü-
yüş ve açıklama yapıldı.
1 Temmuz 2013- Yatağan’da satılan kamu kurumlarımızı 
temsilen tabutlu eylem düzenlendi.
9 Temmuz 2013- Milas’ta Nasrettin Hoca gösterili pro-
testo ve hükümete posta güvercini ile temsili haber salma 
eylemi gerçekleştirildi.
27 Ağustos 2013- Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik 
santralları ve maden ocaklarının özelleştirilmesine ilişkin 
ÖYK Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
5 Eylül 2013- Halka bildiri dağıtıldı. Yatağan Termik Sant-
ral önünde Maden İş ve Tes İş Sendikası Genel Merkez 
Yönetim Kurulu basın açıklaması yapıldı.
9 Eylül 2013- Muğla il genelinde imza çadırları kuruldu.
11 Eylül 2013- Muğla il ve ilçelerin siyasi partilerine özelleş-
tirme hakkında bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi. 
13 Eylül 2013- Yatağan Madenci Anıtı önünde kadınlar 
tarafından Muğla şivesi ile özelleştirmelere karşı tepkileri 
dile getirilen protesto yapıldı.
16 Eylül 2013- Yatağan Termik Santral önünde direniş 
çadırı kurduk.
24 Eylül 2013- Özelleştirmeye tepkiyi göstermek üzere 
Milas’ta bulunan Sodra Dağı’nda etkinlik gerçekleştirildi.
29 Eylül 2013- Özelleştirmeye karşı toplanan 60 bin imza 
posta yolu ile Meclis’e gönderildi.

Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy İşçileri Özelleştirmeye Karşı Direnişte…

“YATAĞAN SOMA OLMASIN!”
Türkiye Maden-İş Yatağan Şubesi

Tes-İş Yatağan Şubesi 



272014 Ağustos • Sayı-451

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

7-10 Ekim 2013- Milas’tan başlayan 4 günlük Ankara 
yürüyüşü yapıldı.
24 Ekim 2013- Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Yata-
ğan Termik Santral önündeki direniş çadırını ziyaret etti. 
Maden-İş Toplantı Salonu’nda kitle örgütleri ile toplantı 
gerçekleştirildi.
21 Kasım 2013- Yatağan Termik Santral önü direniş ça-
dırında söyleşi düzenlendi.
25 Kasım 2013- Enerji ve maden işçileri, Muğla AKP İl Bi-
nası önünde açıklama yaptı. Açıklamaya polisin müdahalesi 
nedeniyle arbede yaşandı.
26 Kasım 2013- Milas AKP İlçe Binası önünde açıklamaya 
da polis müdahalesi yapıldı. 
28 Kasım 2013- Enerji Bakanlığı’nda görüşme gerçek-
leştirildi.
30 Kasım 2013- Başbakan ile Marmaris’te görüşme yapıldı. 
9-30 Aralık 2013- Açlık grevi gerçekleştirildi. 
29 Aralık 2013- Milas emek ve bağımsızlık mitingi dü-
zenlendi. 
24 Ocak 2014- İşçilerin Ankara’ya yürüyüşü engellendi ve 
Muğla yürüyüşü yapıldı.
24 Ocak 2014- Türk-İş önderliğinde Ankara’da Özelleştir-
me İdaresi önünde yürüyüş ve açıklama yapıldı.
2 Mart 2014- Başbakan’a Muğla Mitingi’nde sesimizi 
duyurmaya çalıştık.
10 Nisan 2014- Özelleştirme İdaresi önünde basın açık-
laması yapılmasının ardından Kurtuluş Parkı’nda nöbet 
başlatıldı.
14 Nisan 2014- Özelleştirme İdaresi önüne zincirleme 
eylemi gerçekleştirildi.
18 Nisan 2014- Özelleştirme İdaresi önünde basın açıkla-
masına yapılan polis müdahalesine karşı direnildi.
22 Nisan 2014- İç İçtaş Ankara Holding önünde basın 
açıklaması yapıldı.
29 Nisan 2014- İstanbul’da İç İçtaş’ın aldığı 3. Köprü İn-
şaatı önünde de basın açıklaması düzenlendi.
30 Nisan 2014- Ankara’da Maliye Bakanlığı önünde kefenli 
zincirli eylem gerçekleştirildi.
5 Mayıs 2014- Türk-İş Başkanlar Kurulu’na olağanüstü 
toplanma çağrı mektubu gönderildi.
13 Mayıs 2014- Soma’da madenci katliamı yaşandı. An-
kara Güven Park’ta, Yatağan ve Milas’ta yürüyüş ve basın 
açıklaması yapıldı. Milas, Yatağan, Muğla ve Marmaris’te 
sessiz eylem yapıldı.
22 Mayıs 2014- Tüm milletvekillerine Soma Katliamı 
sonrası, Tes-İş ve Maden-İş Yatağan şubeleri olarak iş 
cinayetlerin önlenmesi ile ilgili görüş ve önerilerimizi e-
posta yolu ile ilettik. 
30 Mayıs 2014- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 
“Soma’nın hesabı sorulsun, Yatağan Soma olmasın” başlıklı 
basın açıklaması ve zincirli eylem gerçekleştirildi.
10 Haziran 2014- İşçi arkadaşlarla birlikte Türk-İş’i 
ziyaret ettik.
12 Haziran 2014- Türk-İş Olağanüstü Başkanlar Kurulu 
toplantısının ardından Yatağan Termik Santralı’nın iha-
lesinin yapıldığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde 
Türk-İş Genel Başkanı açıklama yaptı. 
16 Haziran 2014- Türk-İş Başkanlar Kurulu eylem ka-
rarları gereğince enerji ve maden işçilerinin işyerlerinde 1 
günlük iş bırakma eylemi düzenlendi. 
17 Haziran 2014- Türk-İş’in örgütlü olduğu tüm işyerle-
rinde 2 saatlik iş bırakma eylemi yapıldı. 
18 Haziran 2014- Muğla AKP İl Binası’na yürüyüş, basın 
açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirildi.

19 Haziran 2014- Tes-İş ve Maden-İş Yatağan şube baş-
kanlarının Türk-İş’e iletilmek üzere genel merkezlere yeni 
eylem planı sunuldu. (Tüm sendika yöneticileri ile Meclis’e 
yürüme ve basın açıklaması, tüm işyerlerinde 1 günlük iş 
bırakma ve kademeli olarak iş bırakmanın arttırılması, Ya-
tağan’da miting, özelleştirmeler ve tüm yakıcı sorunlarımız 
için genel grev örgütlenmesi.)
22 Haziran 2014- Soma’da Maden İş Sendikamızın dü-
zenlediği “İş cinayetlerine, özelleştirmelere, talana, soyguna 
karşı kamulaştırma” mitingine katılım gerçekleştirildi.
6 Temmuz 2014- Yatağan enerji ve maden işçileri AKP 
İlçe Binası önüne siyah çelenk koyma ve ampul patlatma 
eylemi yaptılar. 
8 Temmuz 2014- Yatağan enerji ve maden işçileri De-
nizli Elsan Elektrik Üretim A.Ş. önünde basın açıklaması 
düzenlediler. 
9 Temmuz 2014- Yatağan Tes-İş ve Maden İş sendikaları 
yönetim kurulu, temsilciler, denetim kurulu, disiplin kurulu 
ve üst kurul üyelerimiz, Tes-İş ve Maden İş sendikaları 
genel merkezlerine ziyaret gerçekleştirdiler.

Siyasi iktidar tüm uyarılarımıza rağmen özelleştirme ina-
dından vazgeçmedi. Bizde haklı ve meşru mücadelemizden 
vazgeçmeyeceğiz. İşyerlerimizi asla teslim etmeyeceğiz.
Maden ve enerji işçileri olarak emperyalist dayatmalara kar-
şı çıkmak için, Cumhuriyet kazanımlarımıza sahip çıkmak 
için, işimize aşımıza, geleceğimize sahip çıkmak için sonuna 
kadar mücadele edeceğiz.
Gelinen aşamada, Kemerköy Termik Santralı ve Kömür 
Ocaklarının ihaleleri yapılmış olup, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu onayı beklemektedir. Bizler de maden ve enerji 
işçileri olarak ihale sonucu ne olursa olsun, tüyü bitmemiş 
yetimlerin hakkı olan ve bu milletin malı olan, gözbebeği-
miz gibi koruduğumuz işyerlerimizi özelleştirmeye kurban 
vermeyeceğiz. 


