
KAMUDA yıllardır tümüyle 

hukuksuz bir biçimde 

çalıştırılan taşeron 

işçilerinin açtıkları davalarda 

kazandıkları kadro hakları 

uygulanmıyor. Bizzat ülkeyi 

yönetenler mahkeme 

kararlarını yok sayıyor! 

Taşeron cehennemine 

odun atıyor.. Mahkeme 

kararları tüm taşeron 

işçilerinin ilk işbaşı 

yaptıkları günden 

itibaren asıl işverenin (yani 

kamunun) işçisi olduğu gerçeğini 

belgeliyor. Bu mahkeme kararlarını zaten 

ayrım yapmadan uygulaması gereken-

ler, seçimlerde bunu vaat haline getirdi. 

Seçimden sonra da bu vaatleri unutup işçi 

sınıfının en mağdur kesimlerinin umutlarını 

seçim malzemesi yapanlar,  “asıl iş”, “yar-

dımcı iş” ayrımı yaparak taşeron köleliğini 

sürdürmek istiyor. 

Biz bu böl-parçala-yönet oyununu kabul 

etmiyoruz. 

Artık yeter! Taşe-

ron işçilerin yalanlara 

karnı tok! 12 yıldır 

taşeron cumhuriyeti 

yaratanların, mahkeme-

leri, hukuku, adaleti hiçe 

sayanların boş vaatlerine 

işçilerin karnı tok.

Biz kayıtsız, şartsız tüm taşe-

ron işçilere kadro istiyoruz!

Taşeron işçiler DİSK ve DİSK üyesi 

sendikalar öncülüğünde yıllarca 

mücadele etti! Bu mücadele sayesinde kı-

dem tazminatı, yıllık izin, sendikal haklar/

toplu sözleşme ile ilgili kısmi kazanımlar 

elde edildi. Bundan sonra da taşeron 

işçileri, analarının ak sütü gibi helal olan 

güvenceli çalışma haklarını mücadele 

ederek kazanacak!

Taşeron işçiler, seçimlerde verilen vaatlerin ve 
mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyor!



Artık taşeron cumhuriyeti çök-

mektedir. Mahkemelerin 

kararları açıktır: Kamu-

daki taşeron şirket 

işçileri kamu işçisidir! 

Bu işçilerin verdiği hiz-

met kamu hizmetidir! 

Kamu hizmetinde iş 

süreklidir. Ve aynı işçiler 

yıllarca şirketler aracılığı ile 

çalıştırılmakta, kamu idareleri 

kanuna karşı hile yapmaktadır.

l Taşeron düzeni başlı başına bir yolsuz-

luk düzenidir! İşçinin emeği üzerinden bir 

avuç yandaş patron zengin edilmektedir. 

l Taşeron düzeni açlık düzenidir! Taşe-

ron sisteminin amacı en az sayıda işçiyle, 

en fazla işi en ucuza gördürmektir.

l Taşeron düzeni ölüm düzenidir! Tür-

kiye’de son 13 yılda 16 bin işçinin çalışır-

ken ölmesinin en önemli sebebi taşeron 

düzenidir.

l Taşeron düzeni köleliktir! İnsan eme-

ğinin ihale masalarında alınıp satılması her 

şeyden önce insanlık onuruna aykırıdır.

Amaçları ihaleyle alınıp satılan, suskun, hak-

kını bilmeyen, hakkını istemeyen, işçiden 

bile sayılmayan bir işçi kitlesi yaratmaktı! 

Ama başaramadılar!

Taşeron işçiler her türlü 

bedeli ödeyerek, yıllar 

süren mücadeleler 

sonucunda onurunu, 

saygınlığını, haklarını 

kazandı ve kazanmaya 

devam edecek! Şimdi 

haklarımızı söke söke alma 

zamanıdır!

“Lütuf” değil “güvenceli çalışma hak-

kımız” için ayağa kalkma, DİSK’li olma 

zamanı!

Biz taşeron çalıştırmanın yasaklanmasını, 

tüm taşeron işçilere ayrımsız, kayıtsız, 

şartsız kadro ve güvenceli çalışma hakkı 

istiyoruz!

Taşeron işçisi kardeşlerimize 
çağrımızdır!

İşyerlerinde birleşelim, 
meydanlarda mücadeleyi 
büyütelim!

Haydi hep beraber!

Sendikalı ol, DİSK’li ol!

TAŞERON ÇALIŞTIRMA YASAKLANSIN!
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