
!Yatağan özelleştirmeye geçit vermiyor.

Gediz de vermeyecek   

Şalter İnecek Hükümet Gidecek
Benim emekliliğim doldu.
Kıdem tazminatımı alırım, işime gelirse daha düşük ücretle de olsa çalışmaya 
devam ederim.

Sen kendini kurtardın!. Peki çocukların, arkadaşların onlar senin çalıştığın koşullarda 

sahip olduğun sosyal haklara sahip olabilecekler mi? Senin gibi sendikalı 

olabilecekler mi? Emekli olduktan sonra eğer işveren sana iş verirse işine de gelirse 

düşük ücretle çalışabilirim diyorsun. Bu emeğine haksızlık değil mi? Özelleştirmenin 

sendikasızlaştırma ve ucuz emek olduğunu biliyorsun. Peki çocuklarının iş güvencesiz, 

kölelik ücretleriyle çalışmasına razı olacak mısın? Peki ya emekliliği gelmemiş emekliliğine 5-10 yıl 

kalmış arkadaşların. Biliyorsun ki özelleştirilen her işyerinde 100 kişiden altmış dokuzu işsiz, 

yetmiş ikisi de sendikasızlaştırılmış. TEDAŞ’a gelen yazıdan bilgin vardır: 4C KOŞULLARINDA 

ÇALIŞMAYA HAZIR MISIN ?

Benim iş güvencem var, başka bir kamu kuruluşunda çalışmaya 
devam ederim.

Edebilirsin ama nerede? Aydın, Muğla, Denizli TEDAŞ özelleştirildikten sonra senin gibi olan 

onlarca arkadaşın iki yıldır evinde gideceği yeri bekliyor. Çocuklarının okul durumu eşlerinin 

çalıştığı işyerleri özelleştirmecilerin umurunda bile değil. Her gün uykuları kaçıyor oturdukları ilin 

dışında başka bir ile tayinleri çıkarsa diye. Örnekleri binlerce... Konya'ya giden de var Şırnak'a giden 

de. İşte senin iş güvencen. Bitmedi ama daha da ötesi var. Gittiğin iş yerinde mesleğine uygun 

olmayan bir iş yapma olasılığın da var. Eti Holding'te müdür olarak çalışan bir çok memur işyerinin 

özelleştirilmesinden sonra gittikleri işyerinde fotokopi çekmeye kadar zorlanmışlardır. Menderes 

EDAŞ'ta çalışan bir çok arkadaş da Aydın Denizli Muğla'da bulunan hastanelerde meslekleriyle ilgisi 

olmayan işleri yapmaya zorlanıyor.

4C?

Benim çalışma koşullarım zaten kötü.
İşyerim özelleştirilirse benim için değişen bir şey olmayacak...

Sen özelleştirmenin en güzel örneğisin. Düşük ücret, sendikasız çalışma koşulları, iş güvencesiz iş. 

Şanslıyım ama bir işim var diyebilirsin. Ne büyük talihsizlik ki özelleştirilse iş yerin, işini 

kaybedecek öncelikle sensin. Gediz'i alacak şirket kendi taşeron şirketlerini oluşturacaktır. O 

taşeron şirketi de kendi işçisini bulacaktır. Milyonlarca işsizin olduğu bir ülkede en kolay iş de bu 

değil mi? Kuralsız emek pazarı. Çıkar işçiyi al başka birini. Bu hep böyle oldu. Gördüğün gibi senin 

koşullarında hiç parlak değil. Parlak olmadığını bu ülkeye en güzel anlatan da TEKEL işçileri değil 

mi? İşini kaybetmedin çalışmaya devam edersen bugün aldığın ücreti de alamayacaksın unutma.

Ben mühendisim emeğim nitelikli
pazarlığını yapar, özel şirkette geçer çalışırım.
Çalışırsın. AKTAŞ'ın Genel Müdür'ü de senin gibi düşündü. TEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası 

özelleştirilerek AKTAŞ olduktan sonra bu şirketin genel müdürü olan mühendis iki yıl sonra işsiz 

kaldı. İş güvencesi olmayan hiçbir emekçinin uykusu huzurlu olmaz ve yarına güvenle bakamaz. 

Avrupa'nın iki yüz yıllık sendikalaşma tarihi esasında sekiz saat çalışma süresi ve iş güvencesine 

sahip olmak için yürüttükleri mücadelenin tarihidir. Bugün elinde olan bu sosyal hakka emeğin 

nitelikli diye özel sektörde sahip olamazsın. Yarın her şey olabilir….
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Enerji sektöründeki özelleştirmenin ilk örneklerinden oluşan bu üç şirkette yapılan yüz milyonlarca 

dolarlık yolsuzluk sonucu  milyarlarca dolarlık zararla devlet bu üç şirketi geri almak zorunda 

kalmıştır. ÇEAŞ'a sonradan ortak çıkan LİBENANCO Amerikan Şirketi takibe başvurarak 

Türkiye'den 10.1 milyar dolar istemektedir. 

Özelleştirme işsizliktir, sendikasızlıktır, ucuz emektir, yolsuzluktur

Tekel emekçileri bunlar için direndi !
TEKEL DİRENİŞİ YOLU AÇMIŞTIR

Yatağan Termik Santralin’de ve TKİ Güney İşletmesin’de çalışan işçiler, özelleştirme kapsamında gelen 

konsorsiyum temsilcilerini Yatağan'dan kovdu. Santralin kapılarını tutarak heyetin girmesini engelleyen 

Maden-İş ve Tes-İş sendikası temsilcilerine işçilerden de destek geldi. Bini aşkın maden ve enerji işçisi santral 

önüne gelerek kapıda barikat kurdu. Eyleme işçilerin eşleri de katılırken Yatağan Esnaf Odası Başkanı da ekmek 

dağıttı. Yatağan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Göksel Söylemez ve Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa 

Kemal Keskin'in santrale gelerek, Maden-İş Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin ve Tes-iş Yatağan Şube 

Başkanı Fatih Erçelik ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, işçilere inceleme yapmaya gelen heyetin 

ilçeyi terk ettiği duyuruldu.

Aynı heyetin Aliağa gaz türbinlerine ve Çevrim santraline gelişleri üzerine TES-İŞ 2 nolu şube yönetimi ve 

Santralde çalışan işçiler giriş kapısının önüne barikat kurup özelleştirmeye karşı direneceklerini ortaya koydular. 

Santral Müdürü ile yapılan görüşme sonucu heyetin ziyareti iptal edilmesi üzerine işçiler işyerine döndüler.

Yatağan özelleştirmeye geçit vermiyor.
Gediz de vermeyecek!

Sevgili arkadaşlar

 

 

1986 yılından bugüne özelleştirilen 182 Kamu Kuruluşunda işten atılma 

oranı %68.2  sendikasızlaştırma oranı %72 'dir.

Yani özelleştirilen her iş yerinde her yüz kişiden altmış sekiz kişi işten 

atılmış her yüz kişiden yetmiş iki kişi sendikasızlaştırılmıştır.

TÜPRAŞ... ERDEMİR... TELEKOM... PETKİM... TÜRK HAVA YOLLARI... 

DEMİR-ÇELİK FABRİKALARI... TEKEL…  AKTAŞ'ı 

ÇEAŞ'ı 

KEPEZ'i

Unutmadık

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

İZMİR ŞUBESİ

ENERJİ SANAYİ VE MADEN
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

İZMİR ŞUBESİ

TÜRKİYE 
ENERJİ SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

İZMİR 1 VE 2 NO’LU ŞUBELER

TÜRKİYE
 ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLU

EGE ŞUBESİ
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