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6552 Sayılı Yasa’nın Künyesi
Yasa Numarası 6552

Başlığı İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Kabul Tarihi 10/09/2014

Kabul Edildiği Birleşim 24. Dönem 4. Yasama Yılı 138. Birleşim

Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 10/09/2014

Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 11/09/2014

Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay

Resmi Gazete Tarihi 11/09/2014

Resmi Gazete Numarası 29116

Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon 
Raporları
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http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6552.html
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?PAGE1=1&PAGE2=1&p4=22245&p5=H
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=155977


6552 Sayılı Yasanın Ana Başlıkları…
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İÇİNDEKİLER
SOMA MADEN KAZASI VE MADEN SEKTÖRÜNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

vSOMA MADEN KAZASI MAĞDURLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

vMADEN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERE YÖNELİK 

DÜZENLEMELER
ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

v TAŞERON İŞYERLERİ VE İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

v ÇALIŞMA İZNİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

v MEMURLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

v ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DİĞER DÜZENLEMELER

SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

v YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

v DİĞER DÜZENLEMELER

v SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YÖNELİK DÜZENLEMELER

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

v VERGİ VB. BORÇLARIN YAPILANDIRMASI

vGENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

v TOBB BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

v ESNAF VE SANATKÂR BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

v DİĞER YAPILANDIRMALAR

DİĞER DÜZENLEMELER



6552 Sayılı Yasa Tasarısının Genel Gerekçesi
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6552 Sayılı Yasa Tasarısının Özeti-1

Tasarı ile alt işveren (taşeron) işçilerinin iş mevzuatından 
kaynaklanan haklarının kullanılmasının sağlanması, 

hak yitiklerinin engellenmesi ve ücretlerinin güvenceye 
alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan alt işveren 
(taşeron) sözleşmelerinin ve uygulamalarının iş mevzuatına 

uygunluğunun sağlanması, yer altında çalışan işçilerin 
haftalık çalışma süreleri ile yıllık ücretli izin sürelerinin 

yeniden düzenlenmesi ve bu işçilere fazla çalışma 
yaptırılmasının engellenmesi, Manisa İli Soma İlçesinde 
meydana gelen kazada 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın 4. maddesinin (a) bendi 
kapsamında sigortalı olanlara ve… → → →

26.09.2014 Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi İntörn Sunumu Kişin-Kitapçı 6



6552 Sayılı Yasa Tasarısının Özeti-2

..ve bunların hak sahiplerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca belirlenecek sürede aylık net ücretleri tutarında 

ödeme yapılması, işveren sendikalarının nakit varlığının %25'ini 

geçmemek üzere işveren dayanışma ve yardım fonunun 

kurulabilmesi, tüp bebek denemesinin ve doğum borçlanması 

hakkının 2’den 3’e çıkartılması, disiplin cezası sonucu 

memurlukları sona eren ve af yasalarıyla cezaları kaldırılan 

memurlardan borçlanma için verilen süreyi kaçıranlara 

yeni bir hak verilmesi, 5510 sayılı yasanın yürürlük tarihinden 

sonra sigortalılığı başlayan maden işyerlerinin yer altı işlerinde 

sürekli veya aralıklı (münavebeli) çalışan sigortalıların 

emeklilik yaşının 55'ten 50'ye düşürülmesi amaçlanmaktadır.
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ
• “Hayret ve tereddüt ediyorum. 

Acaba, ilaç ve sinameki kokan 
muayenehane ve eczanelerde oturan 
bu azametli ve şık görüntülü doktorların 
burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri 
mi soksam, yoksa onları bu çukurları 
görmeye mi davet etsem?”

30/09/2014 8

Dr. Bernardino
RAMAZZİNİ 

İş Hekimliğinin Kurucusu 
Milano/İtalya, 1633-1714

Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi İntörn Sunumu Kişin-Kitapçı

http://ahmetsaltik.net/2014/07/24/turkiye-ve-dunyada-isci-sagligi-ve-guvenligi-soma-ve-filistin-
emekcilerine-armagan/

Ramazzini’nin çağrısından 300 yıl sonra 
Türkiye, emekçilerin çalışma ortamı sağlığı-
güvenliği ve ücreti-gönenci bakımından çok 
gerilerde. Sorunun kaynağı, sermaye-piyasa 
yanlısı düzende Devletin KüreselleşTİRmeci
= Yeni emperyalistlerce gasbı!

http://ahmetsaltik.net/2014/07/24/turkiye-ve-dunyada-isci-sagligi-ve-guvenligi-soma-ve-filistin-emekcilerine-armagan/
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İş güvenliği alanı, sağlıkla ilgili hizmetlerin yanı başında, 
onları bütünleyen teknik hizmetleri kapsar. 
Daha çok mühendislik uygulamalarına dayanır.

Örn. işyeri ortamının havalandırılması, 
maden ocaklarında galerilerin çökmemesi için kurulacak 
destek sistemleri (domuz damları), grizu denetimi için 
ortamda Metanometre ile metan gazı düzeyi izleme..

AB sürecinin türevlerinden olarak, 10 Haziran 2003’te 
yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası ve yönetmelikleri ile 6331 sayılı 
İSG Yasası (30.6.2012) önemlidir. Bu yönetmeliklerin çoğu 
AB Çerçeve Direktifi’ne uyumlulaştırılarak yayınlanmıştır.

Buna göre yeni İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yaklaşımının temeli 
«Risk Değerlendirmesi»dir.

http://ahmetsaltik.net/2014/07/24/turkiye-ve-dunyada-isci-sagligi-ve-guvenligi-soma-ve-
filistin-emekcilerine-armagan/
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ
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İşçi Sağlığı, “İşçilerin sağlığının 
korunması (prevention), geliştirilmesi 
(promotion), olanaklı olan en üst düzeye 
çıkarılarak sürdürülmesi hizmetleridir...”.

Yalnızca mesleksel zararları 
önlemek değil, çalışanların daha yüksek 
sağlık kapasitesine ulaşmalarını ve 
insan – iş uyumunu sağlamaktır.

Çalışanların bedensel ve ruhsal 
(+ sosyal!) bakımdan sağlıklı - güvenli
olmalarının sağlanması, temel konusudur.
http://ahmetsaltik.net/2014/07/24/turkiye-ve-dunyada-isci-
sagligi-ve-guvenligi-soma-ve-filistin-emekcilerine-armagan/
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KAYNAK:TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI,29,09,2014
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TÜRKİYE’de SON 30 YILDA YAŞANAN 
BÜYÜK MADEN KAZALARI
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13.5.14 günü, Soma’da bir özel kömür madeninde
iş cinayetine resmen 301 (!??) kurban verildi..
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SOMA FACİASI
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KAZALARDA BELİRLENEN ORTAK NOKTALAR-1

KAYNAK:TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI,29/09/2014
Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi İntörn Sunumu Kişin-Kitapçı
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KAYNAK:TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI,29/09/2014
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KAZALARDA BELİRLENEN ORTAK NOKTALAR-2
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KAYNAK.TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
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KAZALARDA BELİRLENEN ORTAK NOKTALAR-3



SOMA MADEN KAZASI 
MAĞDURLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Yaşamını yitiren madencilerin SGK’ya olan her türlü borçları silinerek
borcundan dolayı aylık bağlanamayan madenci yakınlarına aylık bağlanacaktır. 
(Madde 63)
Ölüm aylığı için gerekli olan 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim ödeme koşulu 
kaldırılarak Yaşamını yitiren madencilerin yakınlarına 
ölüm aylığı bağlanacaktır. (Madde 63)
Madencilerin anne-babalarına aylık bağlanması için gereken muhtaçlık şartı 
kaldırılarak anne-babalara aylık bağlanacaktır. (Madde 63)
Madencilerin yakınlarından birinin (eş ve çocuklardan birisi, eşi ve çocuğu yoksa 
kardeşlerden birisi) kamuda istihdam edilecektir. (Madde 63)
Madencilerin yasal mirasçılarına konut tahsis edilmesi amacıyla gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından bedelleri karşılanarak konut yaptırılacak ve bu konutlar 
madencilerin mirasçıları adına kura ile bedelsiz olarak verilecektir. (md. 91)
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MADEN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN 
TÜM İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER-1

Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için ”55” olan emeklilik yaşı 
“50” olarak yeniden düzenlenmiştir. (Madde 41) (1)

Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı 
asgari ücretin iki katından az olamayacaktır. (Madde 9)

Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için çalışılmayan günler de 
çalışılmış gibi yıpranmaya (fiili hizmet süresi zammına) dahil 
edilecektir. Maden yeraltı işlerinde çalışanların hafta tatili, genel tatil, 
ulusal bayram, yıllık izin, sıhhi izin, eğitim, kurs ve iş öncesi ve sonrası 
hazırlık süreleri de yeraltında çalışılıyormuş gibi SGK’ya bildirilerek 
bu sürelerde yıpranmaya dâhil edilecektir. (Madde 42) → → →
(1) Ekim 2008’den sonra işe başlayanlar için geçerlidir. Bu tarihten önceki başlayanlar için 
yaş koşulu bulunmamaktadır. 
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MADEN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN 
TÜM İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER-2

Yer altında çalışan madencilere fazla çalışma yaptırılamayacağı
(İş Kanununda sayılan zorunlu ve olağanüstü haller dışında) 
düzenlenmiştir. Zorunlu ve olağanüstü hallerde yapılacak fazla çalışma 
için ise saat başı ücret en az iki katı olarak ödenecektir. (Madde 4) (2)

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılması kıdem süresine 
bakılmaksızın ancak gerekçe ile yapılabilecek, gerekçesiz işten çıkarma 
yapılamayacak, böylece iş güvencesi güçlendirilmiş olacaktır. 
(Madde 2)
Yeraltında çalışan işçiler için yıllık izin süreleri 4 gün artırılmıştır. 
(Madde 5)
Madenciler için yer altında çalışma süresi haftalık 36 saat, 
günlük ise 6 saatle sınırlandırılmıştır. (Madde 7) 
(2) İş Yasasının 42 ve 43. maddeleri
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Madde 1:

22.5.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununun 3. maddesinin 
2. fıkrasında yer alan “altı iş günü” ibareleri “otuz iş günü” 
şeklinde, aynı fıkranın 5. cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir :

“İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama 
usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece 
verilen kararın temyizi durumunda Yargıtay altı ay içinde 
kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara 
karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme 
kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması 
zorunludur.”
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MADDE 2:

4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.”

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf, 29.9.2014
Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi İntörn Sunumu Kişin-Kitapçı

Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen 

bu cümle ile yer altında çalışanların işten çıkarılması 

kıdem süresine bakılmaksızın gerekçeli olarak yapılabilecek. 

Gerekçesiz işten çıkarmanın önüne geçilerek, iş güvencesi

güçlendirilmiş olacaktır. Kıdem aranmayacak olması 

nedeniyle, bir gün bile çalışan işçi işten çıkarıldığında 

tazminatını alabilecek.

6552 SAYILI YASA

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf
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Madde 3:

4857 sayılı Kanunun 36. maddesinin 
5. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir :

“İşverenler, alt işverene iş vermeleri 
hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin 
ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu 
üzerine veya aylık olarak resen kontrol 
etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri 
hak edişlerinden keserek işçilerin banka 
hesabına yatırmakla yükümlüdür.”
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http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf
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Madde 4:

4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin 8. fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir :

“Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan 
durumlar dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere 
fazla çalışma yaptırılamaz.

Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42. 
ve 43. maddelerinde sayılan durumlarda haftalık 36 saati 
aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, 
normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının 
% yüzden az olmamak üzere artırılarak ödenir.”

Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi İntörn Sunumu Kişin-Kitapçı

6552 SAYILI YASA

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf,29.9.2014
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http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf,29.9.2014,29,9.2014

Madde 5:

4857 sayılı İş Yasasının 53. maddesinin 4. fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir :

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli 
izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır.”

5 yıldan az süreli ve iş sözleşmesinde önceden 
belirtilmiş bir durum yok ise, yeraltı maden işçisinin 
yıllık izni 18 güne çıkarılmış oldu.

Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi İntörn Sunumu Kişin-Kitapçı
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http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf,29.9.2014,29,9.2014
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Madde 6: 

4857 sayılı Kanunun 56. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı 
işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin 
süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak 
hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan 
işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin 
kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde 
kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise 6. fıkraya göre 
tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini 
asıl işverene vermekle yükümlüdür.

6552 SAYILI YASA

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf


Madde 7:

4857 sayılı yasanın 63 üncü maddesinin 
1. fıkrasına aşağıdaki tümce eklenmiştir :

“Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için 
yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok 
otuz altı saat olup günlük altı saatten fazla 
olamaz. “

Maden işçileri önceden haftada 45 saat çalışmak 
zorundaydı.
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Madde 8: 4857 sayılı yasanın 112. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin 
1. fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan 
işçilerin kıdem tazminatları;

a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız 
olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış 
olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem 
tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna 
ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak saptanır. 
Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 
sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini 
gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili 
kamu kurum veya kuruluşları tarafından, → → →
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Madde 8: (devamı)

b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi 

çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında 

çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı 

İş Kanununun 14. maddesine göre kıdem tazminatı 

ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 

4734 sayılı Kanunun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait 

işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak 

çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından, 

işçinin banka hesabına yatırılarak ödenir. → → →
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Madde 8: (devamı)
Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona 
ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı 
Yasa kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri 
dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan 
ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi 
kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde 
sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı 
istemiyle, kıdem tazminatının söz konusu kamu 
kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen 
süreye ilişkin kısmı, ……. → → →
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Madde 8: (devamı)

…. kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son 
işyerindeki ücretinin yıllar içinde asgari ücret artışı 
dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden 
hesaplanarak son kamu kurum veya kuruluşu tarafından 
işçinin banka hesabına yatırılarak ödenir. Bu şekilde 
hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, 
iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden 
aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem 
tazminatı tutarından daha düşük oursa, işçinin aradaki 
farkı alt işverenden isteme hakkı saklıdır. → → →
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Madde 8: (devamı)

İkinci fıkranın (b) bendi veya 3. fıkra uyarınca farklı kamu 

kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet 

sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi 

durumunda, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren 

son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı 

tutarının öbür kamu kurum veya kuruluşlarında geçen 

hizmet süresine ilişkin bölümünü ilgili kamu kurum 

veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak, merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri arasında bu fıkra hükümlerine 

göre bir tahsil işlemi yapılmaz. → → →
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Madde 8: (devamı)

Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı yasanın ek 8. maddesinin 
1. fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde 
kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi 
kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider 
kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.
Bu madde kapsamında alt işverenler yanında çalışan işçilerin 
bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt işverenden 
ve alt işveren (taşeron, sub-contractor) işçisinden istenecek 
belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu’nun görüşleri alınarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.”
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Madde 9:
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa 

aşağıdaki ek madde eklenmiştir :

Bu Kanunun 2. maddesinde sayılan 4. Grup madenlerden 
“Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, yer altında 
çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı yasanın 
39. maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin 2 katından 
az olamaz.”

Bu durum iyi gibi gözükse de işverenlerin pek işine gelmedi ve 
22 Zonguldak maden firması çalışmayı durdurdu. Gerekçe, 
işçi ücretlerinin artmasıyla giderlerin artması ve kâr edememe.. 
Beş bine yakın maden emekçisi Zonguldak’ta işsiz bırakıldı!
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• Bir anda işsiz kalan 21 yıllık madenci Mustafa Cepcioğlu'nun (52) 
sözleri : "Mesai bitirmiş eve giderken işsiz kaldığımızı öğrendik. 
Arkadaşların hepsi mağdur. İnşallah çözüme kavuşur. Bu yasanın 
şirkete belirli bir yük getirdiğini biliyoruz. Devlet bunun altyapısını 
bilmeden, düzeltmeden bu yasayı çıkardı. Bizim lehimize bir yasa 
ama işverene yük getiriyor. İşveren ile Hükümet arasında bir 
anlaşma sağlanması gerek.« (Piyasaya Devlet müdahalesi ??!!)
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• ZONGULDAK’ta, «Torba yasa» olarak bilinen «İş Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun»un
yürürlüğe girmesini izleyen gün, 22 özel maden işletmecisi, üretimi 
durdurdu. 4500 madencinin çalıştığı bu ocaklarda vardiya çıkışı işsiz 
kaldığını öğrenen emekçiler düş kırıklığına uğradı. (DHA, 12.9.14)

• Piyasada ücreti kamu belirleyebilir mi? Hem özelleştirme hem 
ücrete müdahale? Olmuyor! Çözüm : Madenleri kamulaştırmak! 
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«Emekçilerin örgütlenmesi, 
gerçek bilim insanlarının da 

süreci aydınlatması bağlamında 
D İ R E N İ Ş İ N  /  S AVA Ş I M I N  

K Ü R E S E L L E Ş T İ R İ L M E S İ
(Prof. Noam Chomsky)

zorunludur.» Dr. Ahmet SALTIK
19. Uluslararası İş Sağlığı ve 

iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 
11-15 Eylül 2011, İstanbul
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