
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. 

 

Hükümetin “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.  
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Günde 12 saat çalıĢmaya ve taĢerona 

hayır! 

Limanda taşeron işçisi olarak çalışıyorum. Ama 

taşeronum diye köle olduğumu düşünüyorlar. Günde 12 

saat çalışıp, kendimi tüketirken patronu daha da zengin 

etmek istemiyorum. Eşimi ve çocuklarımı görmek 

istiyorum. Ben köle değilim. Taşeron zulmü hem 

maaşlarımızı düşürüyor, hem de çalışma saatlerimizi 

uzatıyor. Can güvenliği ve iş güvencesi desen, taşeronda 

ne gezer? Liman işçisi olmamıza rağmen depolama 

işçisi olarak gösteriyorlar bizi. Hakkımızı almak için 

birlik olmaktan başka çare yok. Sustukça, karşı 

çıkmadıkça daha çok üzerimize geliyorlar. Taşeron 

zulmü bitsin, yasaklansın. Yeter artık. 

Borusan Lojistik’ten taşeron işçi 

 

ĠĢçiler fiĢleniyor! 

Fabrikalarda işçiler fişleniyor! “Kırmızı Kalem” denen 

bir şey var. Eğer fabrika seni fişlerse, bu kırmızı 

kalemin seninle her yere geliyor. Eğer kırmızı kalem 

çekilmişse sana, fabrikalara girerken zorlanıyorsun. 

Zaten taşeron işçiyim, aldığım para ve çalıştığım şartlar 

belli. Çalışırkenki baskılar yetmiyor sanki, bir de 

gelecekte çalışacağım fabrikalarla korkutmaya 

çalışıyorlar. 

Çimtaş’tan taşeron mevsimlik işçi 

 

 

Kadroluyla aynı iĢi yapıyorum ama 

taĢeronum! TaĢeron yasaklansın! 

Kaynakçıyım. Kadrolu işçilerle yan yana çalışıyorum. 

Onların yaptığı her işi, her kaynağı ben de yapıyorum. 

Benim işçi kardeşimin aldığı parada gözüm yok. 

Hepimiz yüksek ücretler alalım. Hepimiz iyi şartlarda 

çalışalım. Ancak bunun önündeki en büyük engel 

taşeron belasıdır. Taşeron kölelik demektir, bunu her 

gün yaşayarak görüyorum. Taşeron yasaklanmalıdır. 

Aynı işi yaparken neden ben taşeronum? Herkes 

güvencel ve kadrolu işlerde çalışabilmelidir.  

Çimtaş’tan taşeron işçi 

 

 

Asgari ücret ve elden alınan mesai 

ücreti istemiyoruz! 

Metal gibi ağır bir sektörde çalışıyoruz, fakat asgari 

ücret alabiliyoruz. Bakanlara sorarsanız asgari ücret iyi 

para diyorlar. Günde her öğün bir simit yesek bile, 

asgari ücret yetmez. Kira, fatura ve çoluk çocuk 

giderlerini söylemiyorum bile.  Asgari ücret açlık 

sınırında çalışmak demektir. Bu yetmiyormuş gibi 

yaptığımız fazla mesailer elden ödeniyor. Yani kayıt dışı 

fazla mesai yaptırılıyoruz. İnsan gibi şartlarda çalışmak 

istiyoruz. İnsan gibi yaşayabileceğimiz ücretler almak 

istiyoruz. 

HMS Alüminyum’dan işçi 

Oku, okut, paylaĢ! 

Haberlerinizi ve sorunlarınızı bizimle paylaĢın  

Yayınlayalım 

 

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

https://twitter.com/metaliscisi 

www.facebook.com/metalisci 

mailto:iscininsesibursa@gmail.com
https://twitter.com/metaliscisi


 

 


