
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NDE İŞÇİYİ ZORLA
ÇALIŞTIRDILAR

Genel tatil günü olan 1 Mayıs’ta pek çok işyerinde çalışmanın sürdürüleceği ve işçilerin 1
Mayıs’a katılımının engelleneceği bilgisi üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı zorla çalışmaya
zorlanan işçilere PE Ağı’na suç işleyen işyerlerini bildirme çağrısında bulunmuştu.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na gelen ihbarlar doğrultusunda 1 Mayıs’ta işçileri zorla
çalıştıran, 2 tam mesai ücreti tutarında ödenmesi gereken fazla çalışma ücretlerini ödemeyen
işyerlerini yayınlıyoruz.

-Bambi Deri Mamulleri Ayakkabıcılık İstanbul mağazaları, 1 Mayıs’ta çalıştırılan işçilere ek ücret
vermedi. PE Ağı’na ulaşan Bambi çalışanı sigortasının tam ödenmediğini, bayram ve fazla
çalışma ücretlerinin de yatmadığını bildirdi.

-Kanal 7’de yayınlanan Yemin dizisi seti 1 Mayıs günü çekimleri iptal etmedi. Yemin dizisi set
çalışanları 1 Mayıs’ta çalışmaya devam etti.

-İstanbul Mesa Mutfak çalışanları, 1 Mayıs’ta çalışmaya isyan etti. PE Ağı’na ihbarda bulunan
işçiler patronun 1 Mayıs’ta piknik yaparken kendilerinin çalıştıklarını bildirdiler. İşçiler hiçbir resmi
tatilde zamlı çalışmadıklarını da ifade ettiler.

-Ankara Şaşmaz Otomotiv'de bulunan Hız Oto çalışanını 1 Mayıs’a katıldığı için işten çıkardı.
 



 https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/02/1-mayista-zorla-calistirdilar/

SET EMEKÇİSİNE 1 MAYIS'TA İZİN YOK: ÇEKİMLERE DEVAM
ETTİLER!
Dizi ve sinema setleri son zamanlarda iş cinayetlerine, çalışma ve iş baskısına, mobbinge ve hak
gasplarına sahne oluyor. İnsanlık dışı çalışma koşulları devam ederken, çok sayıda dizi setinde
emekçilere 1 Mayıs izni verilmedi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/29/set-emekcilerine-1-mayista-izin-yok-cekimlere-
devam-edecekler/
EMEK MERKEZİ'NDEN 1 MAYIS'TA ZORLA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERE
ÇAĞRI
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Emek Merkezi, bazı işyerlerinde patronların 1 Mayıs’ta işçileri
zorla çalıştıracağına ilişkin duyumların geldiğini belirterek, bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 1
Mayıs’ta işçileri zorla çalıştıran patronlar uyarıldı, işçilere de “ihbarda bulunma” çağrısı yapıldı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/30/patron-isciyi-1-mayista-calismaya-zorlayamaz/

KANLI PATRON İGA 1 MAYIS'TAN UZAK DUR
 

Patron pişkinliği böyle bir şey: İşçileri öldürdü, tutuklattı, şimdi 1 Mayıs’ı kutluyor.
İstanbul Havalimanı inşaatı tarihe ilk kaydını yapılan çevre katliamı ile, emekçi halkın
önce oksijenini gaspetmesiyle yazdı. Sonra onlarca işçinin ölümüne neden olan plansız,
hesapsız, güvenliksiz inşaat süreci geldi. İşçileri tahtakurulu yataklarda yatıran, buna
tepki gösterenleri tutuklatan Limak, Cengiz, MAPA, Kolin ve Kalyon adlı beş inşaat
şirketinin oluşturduğu İGA, sabah saatlerinde işçilerin 1 Mayısını “kutladı”.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/01/kanli-patron-iga-1-mayistan-uzak-dur/
 

ÇELEBİ PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI'NIN SORULARINA YANIT
VERDİ
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmeti veren bir işçi, uçağının rötar yaptığını ve bunun
ekranlara yansıtılmadığını söyleyen bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramış, bir
başka yolcunun görüntü alması sonucunda olay kamuoyuna yansımıştı.
 
Patronların Ensesindeyiz Ağı, şirketlerin çalışanlarını şımarık yolcuların saldırıları
karşısında yalnız bıraktığını belirterek, söz konusu olayda da şirketin ilk tepkisinin
hakarete uğrayan çalışanı görev yerinden çekmek olduğunu iddia etmişti. Patronların
Ensesindeyiz, “Atlas Global ve Çelebi’ye Soruyoruz” başlığını taşıyan açıklamasında Çelebi
Yer Hizmetleri ve Atlas Global’e bazı sorular yöneltmişti. Çelebi Yer Hizmetleri, ilerleyen
günlerde yaptığı açıklamada bu sorulardan bazılarına yanıt verdi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/30/patronlarin-ensesindeyiz-agina-
celebiden-yanit/
 

D&R'DA İŞTEN ÇIKARMALARA 1 MAYIS'TA TEPKİ
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Çalışanlarını “deneme süresi” adı altında iki ay çalıştırıp çıkaran D&R, bu sene içine girdiği
“küçülme” sürecinin tüm yükünü işçilere yüklüyor. D&R, gece vardiyalarında mağazaların
taşınmasında çalıştırdığı ve bir şubeden diğerine gönderdiği işçileri, taşınma işi bitince işten
atıyor. Sömürünün giderek derinleştiği D&R mağazalarında birkaç ay çalıştırıldıktan ve bu
esnada mağaza taşıma, gece mesaisi ve iki hafta izinsiz çalıştırılmaya maruz kaldıktan sonra
işten çıkarılan bir çalışan 1 Mayıs eylemine katılarak, tüm çalışanlara çağrıda bulundu:
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/03/drda-isten-cikarmalar-devam-ediyor/
 
 
D&R ÇALIŞANLARINDAN AÇIKLAMA: "GELİN HAKKIMIZ OLANI
SAVUNALIM"
Patronun baskısına maruz kalan, işten çıkarılan ve çeşitli hak gasplarına uğrayan D&R
çalışanları bir açıklama yayımladı ve çağrıda bulundu:
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/03/dr-calisanlarindan-aciklama-gelin-hakkimiz-olani-
savunalim/
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