
“REİSİN DİZİSİ”NDE EMEKÇİLERİN HAKLARI GASP EDİLİYOR
 

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen bir ihbar TRT'nin de aylardır emekçilere ödeme
yapmadığını ortaya çıkardı. Set emekçilerinin anlattıkları, diziye dair çarpıcı gerçekleri de ortaya
koydu. Bir emekçi dizideki durumu şu cümleyle özetledi: "akşam Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş
yapıyor, ertesi gün Diriliş dizisinin senaryosuna revizyon geliyor ve yapılan konuşmadan cümleler
sahnelere ekleniyor." 
soL Haber Portalı’nda yayımlanan haber röportajından bazı başlıklar şöyle:
* Diziyi yayından önce Ankara izliyor
* Kara listeye alınan oyuncular
* On gün tatilsiz çalışma
* Çocuklar kömür dumanı altında 8-9 saat çalıştırılıyor
* Çalışanların cebinde yol parası bile yok
* Rol gereği ağlatmak için çocuk oyuncuya defalarca vuruldu
* Sis makinesi almak yerine kamyon lastiği yakıyorlar
* Bebek oyuncular var ama hiçbir denetim yok
* 9 hafta çalışmaya 3 haftalık ücret
PE ile temasa geçen Diriliş Ertuğrul emekçileri ile gerçekleştirilen bu röportaj vesilesiyle sinema-
TV sektöründeki tüm emekçileri, setlerinde yaşadıkları problemleri Patronların Ensesindeyiz set
emekçileri ağına ihbar etmeye çağırıyoruz.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/09/dirilis-ertugrulun-set-emekcileri-anlatti-9-hafta-
calismaya-3-haftalik-ucret/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/09/dirilis-ertugrulun-set-emekcileri-anlatti-9-hafta-calismaya-3-haftalik-ucret/


KALE CONVEYOR İŞÇİLERİYLE PE AĞI BULUŞTU
İstanbul’un Silivri ilçesi Kınalı Mevkii’nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 300 işçinin çalıştığı
Kale Conveyor (Kayışları) fabrikasında Petrol İş Sendikası’nın örgütlenmesine öncülük eden
işçilerden Rıfat Erenoğlu ve Gökhan Açar bir süre önce işten çıkarıldı.
Bu çıkışların ardından patron Faruk Dağlı ve fabrika yönetimi, sendikaya üye olan işçilerin
üzerinde baskıyı artırdı. Fabrikada çalışan işçilere sendikadan istifa baskısı başladı. Kısa bir
süre sonra dört işçi, kapının önüne kondu. İşten çıkarılmaların devam edeceği bilgisinin
alınması üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı işten çıkarılan işçilerle ve sendika
yetkilileriyle yan yana geldi.
İşten atılan Kale Conveyor işçileri içerideki durumu “Patron, sendikaya üye olan işçileri
kendisine ihanet etmekle suçluyor! Mesailer kaldırıldı. İşçiler açlıkla, işsizlikle tehdit
ediliyor” diye anlatıyorlar. Örgütlenmenin ise kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını
çiziyorlar.
PE Ağının Kale Conveyor işçilerine desteği sürekli olacak. Sendika ile dayanışma içinde,
işçilerin hakları iade edilene ve sendika hakkı tanınana kadar mücadele devam edecek.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/03/kale-conveyor-iscileriyle-pe-agi-bulustu/

GARANTİ BANKASI’NDA SÖMÜRÜ MANZARALARI
BBVA Garanti Bankası’nda şubede çalışan bir emekçiden 2018 yılının
son günü gelen istifa e-postası, banka çalışanlarının maruz kaldığı
sömürü örneklerini resmediyor. E-postada çalışılan süre içerisinde
yaşanan baskı yazıya dökülürken şubelerdeki ortam gerilim filmine
benzetiliyor. Yakınlarının hastalığı için izin alırken gördüğü davranıştan
şubelerdeki hedef baskısına kadar yazılanlar bankada çalışan şube
emekçilerinin nasıl yaşamak zorunda bırakıldıklarını gösteriyor.
BBVA Garanti Bankası’nda şubelerde çalışan emekçilerden daha önce
de tepkili istifa mailleri gelmişti:
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/garantide-agir-calisma-kosullari-
istifa-getirmeye-devam-ediyor-230267

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/garanti-bankasi-emekcileri-baski-mobbing-ve-somuruye-
dayanamayip-istifa-ediyor-220525

Geçtiğimiz aylarda, bankanın bir şubesinde çalışan Ahmet Öncül, yaşadığı baskı ve mobbing
sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti:
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/bir-banka-emekcisi-daha-yasamini-yitirdi-satis-baskisi-
mobbing-somuru-243112
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/02/garanti-bankasindan-somuru-manzalarari/

GARANTİ BANKASI EMEKÇİLERİ KOMİTESİ’NDEN AÇIKLAMA: BU ŞEKİLDE
YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ
İşyerinde emekçilerin birlikte mücadelesi için faaliyet gösteren Garanti Bankası Emekçileri
Komitesi’nden konuyla ilgili açıklama geldi:
Her bankanın her şubesinde bu gerilim filmi oynuyor ancak bu şekilde yaşamak zorunda değiliz.
Bankalarda değeri üreten emekçiler asalak patronlara ihtiyaçları olmadığını fark edip bir araya
geldiklerinde bu tablo değişecektir. Aksi takdirde yalnız kalan emekçiler bağlı bulunduğu patron
vekili müdürlerin kendilerine yaşattıkları gerilim filmine katlanmaya ya da sadece onurlu çıkışlarla
sesini duyurmaya devam edecek.
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http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/bir-banka-emekcisi-daha-yasamini-yitirdi-satis-baskisi-mobbing-somuru-243112
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/02/garanti-bankasindan-somuru-manzalarari/


Patronlar ve vekilleri bu düzenin devam etmesi için bankalarda emekçilerin bir araya gelmesinden
ölesiye korkuyorlar, bizleri yalnızlaştırmak için her yolu deniyorlar. Çünkü birlikte hareket
ettiğimizde kuyruklarını kıstırıp kaçmak zorunda kalacaklarını biliyorlar. Garanti Bankası
Emekçileri Komitesi olarak bankalardaki emek sömürüsü uygulamalarını teşhir etmeye, hiç vakit
kaybetmeden sömürüye karşı oluşturduğumuz ağa katılmaya ve birlikte mücadele etmeye
çağırıyoruz.

İLAÇ MÜMESSİLLERİNE PARALI ÇALIŞMA BELGESİ
Çalıştıkları şirketlerde yoğun satış baskısı ve her an işten çıkarılma korkusu yaşayan ilaç
mümessilleri, yeni bir tehditle karşı karşıya bırakılıyor. 2015 yılında Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan “Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; ilaç mümessillerine sertifika zorunlu
hale getirilmişti. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin düzenlediği eğitim programına 1600 TL
ödeyerek katılan mümessiller, sınavda başarılı olmak kaydıyla sertifika alabiliyor ve
firmalarda ürün tanıtım temsilcisi unvanı ile çalışabiliyorlar. 
Daha önce lise mezunlarının katılabildiği sertifika eğitimlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden
itibaren en az ön lisans mezunları katılabilecek ve bu tarih itibariyle lise mezunları sertifika
eğitimlerine katılamayacak ve 1 Ocak 2019 itibariyle sertifika sahibi olmayan lise mezunları
işten çıkarılacak. 
1600 TL ücret ödeyerek eğitim alan ve başarılı olan mümessillere verilen sertifika artık tek
başına geçerli olmayacak. Sertifika sahibi ilaç mümessillerinin, 356 TL ücret ödeyerek
“Ürün Tanıtım Temsilcisi Kimlik Kartı” alması da zorunlu tutuluyor. 
Yeterlilik Belgesi Olmayan İşten Çıkarılacak
1 Ocak 2019 itibariyle kimlik kartına sahip olunmadığı sürece, ilaç mümessilleri hiçbir
şekilde tanıtım yapamayacaklar. Aktif çalışan dahi olsalar, yeterlilik sınavında başarısız olup
sertifika alamayan ilaç mümessillerinin 1 Ocak 2019 itibariyle sözleşmeleri
feshedilebilecek. 
Satış verileri incelenerek sürekli “performans” baskısı altında çalıştırılan ve bu bahaneyle
tazminatsız işten çıkarılan çok sayıda ilaç mümessili olduğu biliniyor. Kimlik kartı
zorunluluğu yeni bir işten çıkarma sebebi olarak ilaç mümessillerinin üzerindeki baskıyı
arttırıyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/10/ilac-mumessillerine-parali-calisma-
belgesi/

AVCILAR BELEDİYE İŞÇİLERİNE ÖDEMELERİ YAPILMIYOR
İstanbul Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde taşeron bir firmaya bağlı çalışan işçiler
yaklaşık 2 yıldır maaşlarını düzensiz ve parça parça alıyor. İşçilerin uzun süre maaşlarını
alamadıkları da oluyor. İki aydır maaşlarını alamayan işçilerin bir kısmı yılbaşından önce bir
maaşın üçte birini alabilmiş, yirmi dokuz işçiye ise hiçbir ödeme yapılmamış. Ayrıca
sözleşmelerinde yer alan çocuk ve yakıt yardımları de işçilere ödenmiyor. İşçiler, 15 Ocak
tarihine kadar tüm alacaklarının ödenmesini istediklerini, aksi durumda eyleme
çıkacaklarını söylüyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/10/avcilar-belediye-iscilerine-odemeleri-
yapilmiyor/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/10/ilac-mumessillerine-parali-calisma-belgesi/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/10/avcilar-belediye-iscilerine-odemeleri-yapilmiyor/


TKP Emek Merkezi açıkladı: "Kriz fırsatçılığında yeni aşama: Kısa
çalışma ödeneği"
Kasım ayında sessiz sedasız yapılan bir değişiklikle kısa çalışma ödeneği uygulamasından
patronların daha kolay yararlanabilmesinin yolu açıldı. Kriz döneminde patronlar için seferberlik
ilan eden hükümetin kısa çalışma ödeneğinde yaptığı bu değişikliğe ilişkin TKP Emek Merkezi bir
değerlendirme yayımladı.
TKP Emek Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kriz dönemlerinde patronlara yeni kaynaklar
aktarıldığı ve bu kaynakların aktarılma mekanizmalarının çeşitlendirildiği anlatılırken sermaye
sınıfının ihtiyaçları için örgütlenmiş olan devletin, kriz dönemlerinde patronlar için seferberlik ilan
ettiği ve “kısa çalışma ödeneği” uygulamasında değişikliğin bunun son örneği olduğu belirtildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/07/kriz-firsatciliginda-yeni-asama-kisa-calisma-
odenegi/ 

BİR MEKTUP: BANKA EMEKÇİLERİNİN ZOR KOŞULLARI
PE Ağı’na bir banka emekçisinden çalışma koşullarına ilişkin bir mektup iletildi. Mektupta,
bankalarda satış ve hedef baskısıyla banka emekçilerinin yoğun bir sömürü altında
çalıştırılmalarına ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/10/bir-banka-emekcisinden-pe-agina-
mektup/
 

TYP İŞKUR İŞÇİLERİNDEN EYLEM

PE Ağına gelen bilgiye göre, işlerine son verilecek olan İŞKUR işçileri 2019 yılına girerken
Eminönü’nde piyango bileti kuyruğu eylemi gerçekleştirdi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/10/typ-iskur-iscilerinden-eylem/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/07/kriz-firsatciliginda-yeni-asama-kisa-calisma-odenegi/%C2%A0
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/10/bir-banka-emekcisinden-pe-agina-mektup/
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TÜBİTAK GEBZE ŞANTİYESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI GASP
EDİLİYOR

Patronların Ensesindeyiz ağına gelen ihbara göre TÜBİTAK şantiyelerinde çalışan inşaat
işçileri, ağır sömürü koşulları altında çalışıyor, sosyal hakları ellerinden alınıyor ve iş
cinayetlerinde hayatlarını kaybediyor. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/10/tubitak-gebze-santiyesinde-calisan-
iscilerin-haklari-gasp-ediliyor/

İŞSİZ KALAN MERSİN SERBEST BÖLGE İŞÇİLERİNDEN EYLEM
Mersin Serbest Bölgede taşeron KLC firmasının işçileri, çalıştıkları şirketin ihaleyi kaybetmesi
üzerine işsiz kaldı. Daha önce çalıştıkları taşerondan da haklarını alamayan işçiler, bir yıldır
çalıştıkları KLC adlı taşeronun ihaleyi kaybetmesiyle Serbest Bölgeye giriş kartlarını iptal edilmesi
üzerine Mersin Serbest Bölgesinde eyleme başladılar.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/04/issiz-kalan-mersin-serbest-bolge-iscilerinden-
eylem/

E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en altında yer alan
linkleri kullanarak listeden çıkabilirsiniz.

<< Test E-Posta Adresi >> 

Bu bağlantıdan gireceğiniz e-posta adresini doğrudan iletim listesine dahil edebilirsiniz

Bülten mesajlarını almak istemiyorsanız
Burayı tıklayarak abonelikten ayrılabilirsiniz
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