
TAŞERON YASAKLANSIN! 
 HERKESE GÜVENCELİ KADRO! 

MADENLERDE, LĠMANLARDA, 

ĠNġAATLARDA, FABRĠKALARDA ÖLMEK 

ĠSTEMĠYORUZ! KADERĠMĠZ DEĞĠL 

KATĠLĠMĠZ BĠR! 

Siz taşeron sistemini bütün çalışma alanlarına 

yaymak için yasa çıkartmayı planlarken biz her gün 

ölüyoruz. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Meclisi'nin raporuna göre Soma madenindeki 

cinayetin yaşandığı mayıs ayında en az 414 

işçi yaşamını yitirdi. Ölen işçilerden 10'u kadın 404'ü 

erkek, 2‟si çocuktu. Mayıs ayıyla birlikte 2014 

yılının ilk beş ayında en az 810 işçi hayatını kaybetti. 

Aylara göre dağılım şöyle: Ocak ayında 87 işçi, 

Şubat ayında 77 işçi, Mart ayında 117 işçi, Nisan 

ayında 115 işçi, Mayıs ayında 414 işçi. Taşeron 

sistemi öldürüyor. Öldürmediğinde de süründürüyor. 

 

AKP‟nin “müjde” diye sunduğu taşeron yasasının patronlara 

müjde olduğu kısa sürede ortaya çıktı. 

Hileli uygulamalar yasallaĢıyor taĢeron 

yaygınlaĢtırılıyor 

Muvazaa yani hileli uygulamalara karşı açılan davalar tarihe 

karışıyor. Çünkü yeni yasa ile tüm hileler yasal hale 

getiriliyor.  

Taşeron işçilerinin ücret ve hak talepleriyle ilgili dava açma 

süresi 5 yıldan 1 yıla düşürülüyor. Halbuki pek çok işçi 

sigorta primleri başta olmak üzere haklarının gaspedildiğinin 

yıllarca çalıştıktan sonra farkına varabiliyor. Bu durumda söz 

gelimi 5 yıl boyunca sigorta primi eksik yatırılan ve mesai 

ücretleri gaspedilen bir işçi dava süresi geçtiği için ancak son 

sene ile ilgili haklarını talep edebilecek.  

ĠĢçinin lehine hiç mi bir Ģey yok!  

Hayır yok! İşçinin lehine olduğunu söyledikleri herşey zaten 

mevcut yasada olup uygulanmayan ya da ancak mahkeme 

zoruyla uygulatılabilen şeyler. Sendikaya üye olma, toplu 

sözleşme yapma hakkı, kıdem ve yıllık izin haklarının 

sorumluluğunun alt işverende olması gibi. Sonuçta bu yasa 

işçi sınıfının en büyük sorunlarından biri olan taşeronu 

ortadan kaldırmadığı gibi genelleştiriyor ve işçiye değil 

patrona güvence getiriyor. Bu haliyle yasa tam anlamıyla bir 

taşeronlaştırma yasası olarak karşımıza çıkıyor. 

Zehirle Ģeker aynı torbada 

Hükümet, yine alışıldık hilesine başvurarak taşeronu 

yaygınlaştırma yasasını madenlerde çalışma koşullarını 

iyileştiren düzenlemelerle aynı torbaya sokmaya çalışıyor. 

Böylece işçi ve emekçilerden gelen baskılar sonucu gündeme 

getirdikleri iyileştirmeleri tüm işçi sınıfından çok daha fazla 

hak götürecek olan taşeronlaştırma yasasına bağlayacaklar.  

Sendikalar göreve: TaĢeronun yasallaĢması 

değil yasaklanması gerek! 

Bir başka oyun da sendikaların Başbakan Erdoğan‟la yaptığı 

görüşme sonunda bizzat Erdoğan‟ın önerisi ile taşeron 

konusunu tartışacak bir komisyon oluşturulması. AKP 

sendikaları da işin içine katarak taşeronlaştırma yasasına 

meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Oysa getirilmek istenen 

düzenlemelerin ne anlama geldiğini bilen sendikaların 

yasanın kenarını köşesini törpülemekle uğraşması kabul 

edilemez. Sendikalar işçi sınıfının çıkarlarını savunacaksa 

savunacakları tek şey taşeronun yasaklanmasıdır.  

Sayı: 4                                                                                          İletişim: iscininsesibursa@gmail.com 



 Oku, okut, paylaĢ! 

Haberlerinizi, ġikâyetlerinizi Ve Önerilerinizi 

Bizimle PaylaĢın Yayınlayalım 

 

Telefon: 0(530) 112 91 09 
iscininsesibursa@gmail.com 

https://twitter.com/metaliscisi 

www.facebook.com/metalisci 

Göstermelik iĢ bırakma değil hesap 

sormak istiyoruz 

Soma‟da yaşananlar ne kaza ne de kader. Düpedüz 

cinayet hatta katliam. Hem kaybettiğimiz işçileri anmak 

hem de tepkimizi göstermek için fabrikalarımızda iş 

bıraktık. 3 dakikalık saygı duruşundan ibaret bir eylem 

yetmezdi. Ama fabrikada sendikanın kararıyla yapılan 

törende sendika yerine fabrika yönetiminden konuşma 

yapılması doğru değildi. Çünkü öyle ya da böyle bu 

ülkede işçi canını hiçe sayan ücretli kölelik düzeninin 

oluşmasında bizzat Koç‟un kendisi rol oynamıştır. Eğer 

Soma‟daki kardeşlerimizin hesabını soracaksak 

sendikalarımız patronlardan ve hükümetten bağımsız 

olmalıdır.  

Tofaş’tan bir işçi 

Limanda kölelik düzeni 

Limanda taşeron işçisi olarak çalışıyoruz. Ama 

taşeronuz diye köle olduğumuzu düşünüyorlar. Kelle 

koltukta çalışıyoruz. Birisi ölmeden güvenlik önlemi 

alınmıyor. Patron kafasına estiğinde bizi başka yerdeki 

işlerine götürmeye çalışıyor. Nerenin işçisiyiz, patronun 

kölesi miyiz belli değil? Maaşını düzenli alan, mesaisi 

düzgün yatan yok. Hakkımızı almak için birlik olmaktan 

başka çare yok. Sustukça karşı çıkmadıkça daha çok 

üzerimize geliyorlar.  

Gemlik Limanı’ndan bir işçi 

SözleĢme yaklaĢıyor taĢeron alımı 

hızlanıyor 

Eylül‟de toplu sözleşmeler yapılacak. Sözleşme zamanı 

yaklaştıkça taşeron işçi alımı da hızlanıyor. Artık 

kadrolu işçi hiç alınmıyor. Taşeron düzeninin kadroluyu 

etkilemediğini düşünmek yanlış. Taşeron sayısı arttıkça 

ucuz taşeron yerine pahalı hale gelen kadroluyu 

çıkartmak isteyecekler. Üstelik bir kez çıktıktan sonra 

yeniden kadrolu iş bulmak yavaş yavaş imkansız hale 

geliyor. Taşeron zulmüne ayrım yapmadan hep birlikte 

karşı çıkmalıyız.  

Çimtaş’tan bir işçi 

Neden sendikalı olduk? Niçin 

direniyoruz? 

Bir gün arkadaş makineye parmağını kaptırdı. Parmağı 

koptu, hastaneye gitti. Parmağı bulun, dikeceğiz dediler. 

Biz fabrikada parmağı aradık. Sorumlu geldi „‟ne oldu 

niye kapattınız makineyi açın hemen herkes işine 

bırakın parmağı‟‟ dedi. Yapı krediye talimat var. Benim 

işçim geldiğinde kredi vereceksin diyorlar. 3 gün çalış 

kredi alıyorsun. Çoğu işçi bu yüzden geliyor. Krediye 

bağımlı kılıp mecbur çalıştırıyorlar! 5 yıl önce 850 tl ile 

girdim çıkarken de aynı parayı alıyordum. Lavabo 

önünde turnikeler var. Girerken kart gösteriyorsun. 10 

dk üzerine çıkarsan parandan kesiliyor. Çay molamız 

yok. 12 saatte bir öğün yemek veriliyordu. Bu düzen 

bizi öldürmüyor süründürüyor!  

Sütaş’tan bir işçi 

Ne baskılar ne de pislikleriniz bizi 

yıldıramaz 

Türkiye‟de hiç yaşamadığımız bir şey yaşadık. Soma‟da 

301 işçi kardeşimizi kaybettik. Onların toprağı 

kurumadan kalkıp bize burada hayvan dışkısı döktüler. 

Geçen gün çıkmış diyorlar ki biz bunu çevre 

düzenlemesi için yaptık. Biz çiftlikten geldik 

metropolde büyümedik. Öyle gübre dökersen bir şey 

yetiştiremezsin. Burada birçok alan var. Burası Sütaş‟a 

ait bir alan değil, burası bizim eylem alanımız. Bizim 

üstümüze 13 ton pislik döktüler. Bu bize hakaretti.  

Sütaş’tan bir işçi 
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