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“Soma” deyince akla derhal 301 madencimizin hayatını kaybettiği katliam geliyor. Hayatını kaybeden
madenciler, taşeron işçileriydi.
Soma yeniden gündemde.
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (SEAŞ) özelleştirme gündeminde; topun ağzında.
Ancak Soma’daki termik santral işçileri henüz sessiz.
Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin işçilerinin ve sendika şubelerinin gerçekleştirdiği
yiğit mücadelenin benzerini Soma’da örgütlemezlerse, onları büyük sıkıntılar bekliyor.
Soma’daki maden ocaklarının bir bölümü artık çalıştırılmayacak; Somalılar büyük bir işsizlik yaşıyor
Soma Termik Santralı da özelleştirilirse, Soma’daki işsizlik daha da artacak.
İş işten geçmeden Soma Termik Santrali’nin, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin özelleştirilmesine
karşı bir mücadele örgütlemek gerekiyor.
Daha doğrusu, aç kalmak, köle gibi çalıştırılmak istemeyen, Yatağan enerji ve maden işçilerinin izinden
yürür; onlar gibi onurlu bir mücadele verir.
TAŞERON İŞÇİLERİ UNUTULMAMALI.
Santralde 700 dolayında kadrolu işçi çalışıyor. Ancak önemli bir bölümü kanundışı bir biçimde taşerona
yaptırılan işlerde çalıştırılan işçilerin sayısı da 550 civarında.
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ilişkin Sayıştay Raporu’nda (2012) şöyle deniyor: “Hizmet alımı
suretiyle gerçekleştirilen işlerin arasında özellikle değirmen bakım, kömür park sahası işletme, kömür park
sahası bakım gibi üretimi doğrudan etkileyen ve devamlılık arz eden işler de bulunmaktadır. Dolayısıyla
işlerin aksamaması için hizmet alımı ihalelerinde sözleşme sürelerinin en az iki yıl olarak belirlenmesi, yeni
ihalelerin mevcut sözleşme süresi bitimine sonuçlandırılması önem arz etmektedir.”
“Santral kömür stok sahalarında besleme ve harmanlama işlemlerinde kullanılan stoker (park)
makinelerinin işletimi dışarıdan hizmet alımı yolu ile yapılmaktadır. Ancak, kömür park makineleri
operatörlüğü uzmanlık, tecrübe ve yakın takip gerektiren bir iş olup, hizmet alımı yolu ile sürdürülen bu tip
işlerde sözleşme dönemlerinin başlarında yeni başlayan ekibin işe alışmasına kadar geçecek zaman
zarfında kömür hazırlama işlerinde sıkıntılar yaşanması riski bulunmaktadır.”
Soma Termik Santrali’nde taşerona verilen işlerin önemli bir bölümü “teknolojik nedenlerle uzmanlık”
gerektiren iş değildir. Başka termik santrallerde, bu gibi işlerde çalışan işçilerin başlangıçtan itibaren asıl
işverenin işçisi olması gerektiği konusunda yargı kararları çıkmıştır.
Soma Termik Santrali’nde çalışan 550 dolayındaki taşeron işçisinin büyük bölümü, asıl işin bir parçasını
yapmaktadır ve yargıya başvurdukları takdirde, geçmişe dönük beş yıllık süre için önemli miktarda para
alacaklardır.
DİRENİŞİ BUGÜNDEN ÖRGÜTLEMEK GEREK.
Soma Mayıs ayından beri kan ağlıyor.
Soma Termik Santrali topun ağzında; Somalılara şimdi yeni darbeler gelecek.
Soma’da yeni Yatağanlar yaratmak gerekiyor.
Bu arada Soma Termik Santrali’nin taşeron işçilerinin de, vakit geçirmeden, yargı yoluna başvurmaları,
onların özelleştirme sürecinde haklarını alabilmelerini sağlayacaktır.
Tes‐İş’in ve Türk‐İş’in öncelikli görevi, Yatağan mücadelesine destek vermektir.
Diğer öncelikli görev, Soma, Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinde çalışan kadrolu işçilerin ve
taşeron işçilerinin özelleştirme karşıtı mücadelesini, maden işçileriyle ve yöre halkıyla işbirliği içinde,
bugünden örgütlemektir.
Ziya Paşa ne demiş? Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe‐i aklı eserinde.

