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21 Ocak 2007 Pazar günü Muğla - Yatağan’da Ulusal Kanal ile Türkiye Maden-İş Sendikası 
tarafından birlikte düzenlenen SENDİKACILIK OKULU’nda konuşmacıydım. 4 saate yakın 
bir süre 600 dolaylarındaki izleyiciyle birlikte güzel bir gün geçirdik. Türkiye Maden-İş 
Sendikası Yatağan Şubesi yöneticileri (Şube Başkanı Süleyman Girgin ve arkadaşları) 
toplantıyı çok güzel hazırlamışlardı. En küçük bir aksama olmadı. Ulusal Kanal adına 
Mehmet Akkaya’nın oturum başkanlığında Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı Murat Bekem, Türkiye Maden-İş Sendikası Eğitim ve Araştırma Dairesi Müdürü 
Dr.Fikret Sazak ve ben konuşmacıydık. İlk turda özelleştirme, ikinci turda Avrupa Birliği 
konuşuldu. Ardından da, çok az toplantıda görülen kapsamlı sorulara verilen yanıtlarla 
üçüncü bir tur yapıldı.  
 
SENDİKACILIK OKULU bir süredir Ulusal Kanal’ın önemli yayınlarından birini oluşturuyor. 
Bir taraftan Ankara’da yapılan çekimlerle 15’er dakikalık dersler devam ediyor. Diğer taraftan, 
çeşitli sendikalarla birlikte Anadolu’nun çeşitli illerinde ve ilçelerinde düzenlenen toplantılar 
da SENDİKACILIK OKULU’nun bir başka biçimi oldu. 21 Ocak Pazar günü Yatağan’da 
yapılan toplantıdan önce de 20 Ocak Cumartesi günü Aydın’da SENDİKACILIK OKULU’nun 
çok güzel bir toplantısı gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ Aydın İl Temsilcisi ve TES-İŞ Sendikası 
Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın’ın ve arkadaşlarının katkılarıyla 3 saati aşan çok güzel 
bir toplantı yapıldı.  
 
Çeşitli il ve ilçelerdeki toplantılar biçimindeki SENDİKACILIK OKULU önümüzdeki dönemde 
diğer illerimizde ve ilçelerimizde de devam edecektir.  
 
Yatağan toplantısının bir açıdan büyük önemi vardı. Yatağan’daki Türkiye Maden-İş üyeleri, 
halkın desteğini de alarak verdikleri büyük mücadele sonrasında işletmenin özelleştirilmesini 
durdurdular, yeni yatırım yaptırdılar ve işe yeni işçi alınmasını sağladılar. Kamu 
işletmelerinde uzunca bir aradan sonra ilk kez genç işçiler gördüm. Bu genç işçilerin bir 
bölümü 21 Ocak’taki SENDİKACILIK OKULU’na yakınlarıyla birlikte gelmişlerdi.  
 
Yatağan maden işçisi, Türkiye Maden-İş Sendikası’nın önderliğinde verdiği mücadeleyle çok 
önemli bir iş başardı. Yaptığı işin büyük öneminin yeterince farkında olduklarını sanmıyorum. 
Aynen Çanakkale Savaşı’ndaki askerlerimizin çoğu gibi. Çanakkale’de askerimiz gitti ve 
vatanı savundu. Ancak bu savunması iki önemli sonuca da yol açtı. İngiliz ve Fransız 
donanmaları boğazlardan geçip Almanlar karşısında yenilmekte olan Rus ordusuna destek 
sağlayamadığı için Rus ordusu yenildi. Bu yenilginin Rus Devrimi’nde büyük etkisi oldu. 
Çanakkale Savaşı bir de “Çanakkale Kahramanı”nı yarattı, Mustafa Kemal Paşa’nın İstiklal 
Savaşı’nda küçümsenmeyecek zorluklarla önderliği alabilmesinde bu savaşın büyük katkısı 
vardı. Yatağan işçisi de, özelleştirme saldırısını geri püskürttü; ancak bunu yaparken, 
Türkiye’nin vatan savunmasına da büyük katkıda bulundu ve örnek oldu. Bu örneğin iyi 
öğrenilmesi ve öğretilmesinde büyük yarar var.  
 
Sendikalarımızın özelleştirme konusundaki tavırlarını beş grupta sınıflandırmak mümkün. 
 
Birinci grupta, özelleştirmeyi destekleyenler yer alıyor. İkinci gruptakiler, “iyi özelleştirme” 
olursa destekleyeceklerini açıklayanlar. Bu gruptakiler genellikle kendi işyerlerinin 
özelleştirilmesine karşı çıkıyor, diğer işyerlerinin özelleştirilmesi konusunda “iyilik” gibi bir 
ölçüt getiriyor. Üçüncü gruptaki sendikalarımız özelleştirmeden şikayet ediyor, ancak 
yakınmakla yetiniyor. Dördüncü grupta ise, mücadele edip istenilen başarıyı elde edememiş 
olanlar yer alıyor. Örneğin, Selüloz-İş Sendikası ve SEKA İzmit işçileri, iki yıl önce 50 günü 



aşan bir işyeri işgali gerçekleştirdi. Tekgıda-İş Sendikası’nın Tekel Malatya ve Adana 
mücadelesi, Çelik-İş’in Seydişehir direnişi ve Şeker-İş’in çeşitli bölgelerdeki mitingleri ve 
diğer eylemleri, bu niteliktedir. Beşinci grupta ise mücadele edip özelleştirme sürecini 
durduran Yatağan işçileri ve Türkiye Maden-İş Sendikası yer alıyor. 
 
Ulusal Kanal’ın SENDİKACILIK OKULU 21 Ocak 2007 günü Yatağan’da işte bu işçilerle ve 
bu Sendika’yla toplandı. 
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 23 Aralık 1997 günü Ege Bölgesi Şube Başkanları ve Yatağan 
işçileriyle birlikte Yatağan’da toplanmıştı. Toplantının sonunda salonda okunan, katılımcılarca 
onaylanan ve kamuoyuna açıklanan bildiride şöyle deniliyordu: 
 

“TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ve Ege Bölgesi Şube Başkanları, başta Yatağan-Yeniköy-
Kemerköy bölgesi enerji ve maden işçileri olmak üzere Türkiye’nin bağımsızlığının ve 
bütünlüğünün ve sosyal hukuk devletinin dayanağı kamu kurum ve kuruluşlarına sahip 
çıkan, yağma ve talana “dur” diyen tüm sendikalarımızın ve üyelerimizin haklı, meşru ve 
demokratik mücadelesini yürekten desteklemektedir ve desteklemeye devam edecektir. 
 
“Başkanlar Kurulumuz ve Ege Bölgesi Şube Başkanları, ülkemizin bağımsızlığının ve 
bütünlüğünün dayanağı ve halkımızın alınterimin ürünü kamu kurum ve kuruluşlarının, 
IMF’nin ve Dünya Bankası’nın talepleri doğrultusunda uluslararası ve yerli tekelci 
sermayeye yağmalatma ve peşkeş çekme girişimlerini lanetlemekte ve halkımızın 
Türkiye’ye daha kararlı bir biçimde sahip çıkmasını istemektedir. 
 
“Başkanlar Kurulumuz ve Ege Bölgesi Şube Başkanları, Anayasa Mahkemesi’nin iptal 
kararı uyarınca mahkemelerce verilen özelleştirme iptal ve yürütmeyi durdurma 
kararlarının derhal uygulanmasını, hukuk devleti anlayışının ve yargı kararlarının 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Hükümet tarafından ayaklar altına alınmasına izin 
verilmemesini istemektedir. İşçi sınıfımız ve halkımız, hukuk devletine sahip çıkmayı 
sürdürecektir.  
  
“TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ve Ege Bölgesi Şube Başkanları, Yatağan - Yeniköy-
Kemerköy enerji ve maden işçilerinin ve Tes-İş ve Türkiye Maden-İş Sendikalarımızın 
haklı, meşru ve demokratik mücadelesini kutlamakta, alkışlamakta ve tüm gücüyle 
desteklemektedir... Haklıyız, kazanacağız, vatanı sattırmayacağız.” 

 
Yatağan maden işçisi bu anlayış doğrultusunda hareket etti ve başarılı oldu. Bu süreçte 
TÜRK-İŞ’ten ve üye sendikalardan ne kadar destek aldıklarını ise Yatağan işçisi ve Türkiye 
Maden-İş Sendikası bilebilir. 
  
 
 
 


