


TAŞERON ÇALIŞTIRMA ÖLÜM VE KÖLELİK DEMEKTİR! 

YASAKLANSIN!
Kamuda esnek ve kuralsız çalıştırmayı esas hale getirecek taşeron yasası 30 Mayıs 2014 tarihi 
itibariyle TBMM’ye sunulmuş durumda. Bugüne kadar temizlik, yemekhane, güvenlik v.b. gibi sınırlı 
bir uygulama alanı bulan taşeron sistemi bu yasayla artık tüm kamu hizmetlerine yaygınlaştırılıyor.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren bu yasa tasarısı, sendikalar ve işçilerden gizlenerek Meclise sevk 
edilmiştir. Madenci Katliamının üstünü kapatmak için bir takım olumlu maddeleri öne çıkararak 
asıl yapılmak istenen arka plana itilmekte, her seçim döneminde kadro beklentisine sokulan 
milyonlarca işçi bir kez daha aldatılmaktadır.

İktidara geldiği günden bu yana “esnek ve kuralsız; güvencesiz ve ucuz emek” şiarıyla hareket 
eden AKP, Soma İşçi Katliamını da fırsata çevirerek taşeronlaştırmanın önündeki tüm engelleri 
kaldırmanın peşinde. Kamuoyuna sunulduğu gibi amaçlanan taşeron isteminin yarattığı işçi 
cinayeti, kölece çalışma koşulları, yoksulluk gibi sorunların giderilmesi değil, taşeron sisteminin 
yaygınlaştırılması ve daha iyi işlemesidir.

Bugüne kadar Vergi Dairelerinde, Adliyelerde, SGK ve İş Kurumunda kısacası tüm büro iş 
kolunda taşeron şirketler eliyle çalıştırılan binlerce taşeron işçinin güvenceli çalışma, insanca 
yaşayacak ücret, insan onuruna yakışır muamele, saygı beklentileri yine görmezden geliniyor. 
Soma’da katliama yol açan taşeron sistemini yasaklamak bir yana başta kamu kurumları olmak 
üzere her alanda taşeronlaştırmanın önü açılıyor. 

Kamu hizmetleri, dolayısıyla kamu hizmeti üreten emekçiler parçalanarak birbirinden koparılıyor. 
Uzman-Memur gibi farklı ücret uygulamasıyla, 4/B, 4/C ve taşeron işçi gibi farklı statü uygulamasıyla 
performans sistemi ve liyakata dayanmayan kadrolaşmayla parçalanan kamu çalışanları birbiriyle 
rekabete zorlanmakta, düşmanlaştırılmaktadır. İş barışı ve iş huzuru ortadan kaldırılmaktadır. Kamu 
çalışanlarının ortak mücadele zemini ortadan kaldırılmakta, kölece çalışma koşulları hakim hale 
getirilmektedir. 

•	 Tasarıya	göre	“yeterli	nitelik	ve	sayıda	personel	olmaması	durumunda	asıl	 iş	için	de	
hizmet	 alımı	 ihalesine	 çıkılabilecek”	 böylece	 artık	 tüm	 kamu	 kurumlarında	 taşeron	
müdür,	taşeron	icra	memuru,	taşeron	V.H.K.İ,	taşeron	İMD,	taşeron	zabıt	katibi,	mübaşir	
çalıştırabilecekler!

•	 Taşeron	 çalıştırmanın	 yaygınlaştırılması	 ile	 birlikte	 tüm	 kamu	 çalışanlarının	 güvencesi,	
hakları	ve	ücreti	baskı	altına	alınarak	ortadan	kaldırılabilecektir.

•	 Yasa,	taşeron	işçilerin	iş	kanunundan	doğan	mevcut	haklarını	yenilikmiş	gibi	sunarken,	
başta	 sendika	ve	 toplu	 sözleşme	hakkı	olmak	üzere	 taşerona	karşı	 temel	 savunma	
araçlarını	ellerinden	almaktadır.

•	 Yasa	 ile	birlikte	eğitim,	 sağlık,	 vergi,	 sosyal	güvenlik,	 yargı	başta	olmak	üzere	 tüm	
kamu	hizmetleri	ihale	masalarının	konusu	olacak	artık	nitelikli	kamu	hizmetlerine	ulaşmak	
mümkün	olmayacaktır.

Büro Emekçileri Sendikası olarak, yıllardır mücadelesini vermiş olduğumuz “güvenceli iş, güvenceli 
gelecek; insanca çalışma koşulları” talebi bugün çok daha anlamlı hale gelmiş durumdadır. Bugün 
bizler için, yarın çocuklarımız için insan onuruna yakışır çalışma koşullarını ancak mücadelemizle 
kazanacağız. Başta, bugün, insanlık dışı çalışma koşullarında çalışmaya zorlanan taşeron işçiler 
olmak üzere tüm büro emekçilerini bu ölüm ve kölelik tasarısına karşı mücadeleye çağırıyoruz.
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