
ELDEN ELE: ERİŞİMİ ENGELLENEN HABERİ DUYMAYAN KALMASIN
"Marketten 'tavuk' alırken dikkat: İşten çıkarılan işçiler anlatıyor..."

Bir patron daha haber alma hakkını zahmetsiz gaspetmenin, patronun zararına, halkın
yararına olan bir haberi "engellemenin" kolay yolunu keşfetti.
soL Haber portalında yayınlanmış olan bir haber, alınan "erişim engelleme" kararıyla
kamuoyundan kaçırılmak istendi.
Erişimi engellenen haberin tamamını ve erişim bilgilerini bültenin sonunda
bulacaksınız. Bültenin sonuna doğrudan ilerlemek için tıklayın.

KUZEY MARMARA OTOYOL İŞÇİLERİ “ARTIK YETER” DİYOR!
İki hafta önce Gebze’de beton blokun çökmesi
sonucu üç işçinin öldüğü, bir işçinin ağır
yaralandığı Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında
işçiler, tüm kötü çalışma koşullarına ve hak
gasplarına dönük tepkilerini dile getirmek için
Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağıyla
temas kurup temel taleplerini dile getiren bir
bildiri yayınladılar.
İnsanca şartlarda çalışmak istediklerini belirten
işçiler taleplerini şöyle sıraladı:
• Yaşanan işçi cinayetindeki ihmaller gün
yüzüne çıkarılmalı, sorumlular yargılanmalıdır.
• Üç aydır ödenmeyen maaşlarımız acilen
ödenmelidir.
• Sigorta primlerimiz asgari ücret üzerinden
değil, aldığımız maaş üzerinden yatırılmalıdır.
• Maaşlarımızın tamamı banka hesaplarına
yatırılmalıdır.

• İşe girerken herhangi bir hak talebinde bulunmamamız için imzalatılan, tarihi olmayan istifa
kağıtları tarafımıza verilmelidir.
• Şantiye koğuşlarının ve yemeklerin durumu insani koşullara getirilmelidir.
• Can güvenliğimizi tehdit eder hale gelen şantiye araçlarının tüm teknik kontrolleri yapılmalıdır.
• Şantiyede, sağlık ekibi ve ambulans hazır bulunmalıdır.
• Projenin hızlı bitmesi için dayatılan ağır imalat ve çalışma koşullarına son verilmelidir.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/18/kuzey-marmara-otoyol-iscilerinden-aciklama/

OTOYOL İŞÇİLERİ TALEPLERİNİN ARKASINDA
Yaşanan iş cinayetinin hesabının sorulacağını, gasp edilen maaşların verilmesi gerektiğini ve
diğer tüm şantiye koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden dokuz maddelik bildirinin
yayınlanmasının peşinden üç aydır maaşlarını alamayan işçilerin asgari tutarda olan maaşları
yatırıldı. İşçiler patronun bu adımına karşılık “Ağzımıza bir parmak bal çalarak bizi susturmaya

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/18/kuzey-marmara-otoyol-iscilerinden-aciklama/


çalışıyorlar ancak biz yaşanan işçi cinayetinin de, ifade ettiğimiz tüm temel taleplerimizin da
sonuna kadar takipçisi olacağız’ dediler. Cengiz-Limak- Kolin-Kalyon–RSY–PAK patronları
bilmelidirler ki talep edilen tüm haklar karşılanıncaya kadar mücadele devam edecektir.” dediler.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/kuzey-marmara-otoyol-iscileri-taleplerinin-
arkasinda/

İZBAN işçileri İzmir halkıyla buluştu: Dayanışmayla kazanacağız

İzmir'de grevin 11'inci gününü geride bırakan İZBAN işçileri, halkı bilgilendirmek ve dayanışmayı
büyütmek amacıyla dün akşam NHKM Konak Halk Sahnesi'nde İzmirlilerle buluştu. İZBAN

işvereninin algı operasyonunu ve yalanlarını anlatan işçiler, 'grev kırıcısı' makinistlerle yapılan
seferlerin yarattığı riski anlattılar.

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/izban-iscileri-izmir-halkiyla-bulustu-dayanismayla-
kazanacagiz-253212

PE TOPLANTISINDA BULUŞAN TOZLU İŞÇİLERİ KARARLI
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Samsun Tozlu A.Ş. sahibi Hüseyin Tozlu’nun “FETÖ” soruşturması kapsamında 9 Ağustos
2016’da tutuklanması, 10 Ekim 2016’da Tozlu A.Ş.’nin kayyuma devredilmesi, 18 Nisan
2018’de Hüseyin Tozlu’nun serbest bırakılıp şirketinin kendisine iade edilmesi süreci
boyunca tazminatsız olarak kapı önüne konulan Tozlu firması mağduru işçiler Patronların
Ensesindeyiz toplantısında bir araya geldiler.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/18/patronlarin-ensesindeyiz-toplantisinda-
bulusan-tozlu-iscileri-kararli/
 

FLORMAR İŞÇİLERİNİN YANINDA, FLORMAR PATRONUNUN
ENSESİNDE 

İki yüz on günü aşkındır direnişe devam eden Flormar işçilerinin soba yakması, çadır
kurması yasaklanmış durumda. PE Dayanışma ağı, soğukta işyeri önünde bekleyen
işçilere içlik ve polar giysiler teslim etti.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/flormar-iscilerinin-yaninda-flormar-
patronunun-ensesinde/
Flormar işçilerine bir sıcak selam da liseli ve üniversiteli gençlerden geldi.
Türkiye Komünist Gençliği'nin dayanışma ziyaretine kalabalık bir gençlik grubu katıldı.
Dayanışma ziyaretinde çekilen anı fotoğrafı TKG'nin sosyal medya hesaplarından bu
mesajla yayınlandı:
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KRİZ FIRSATÇISI COMODO NuRD YAZILIM 
Forbes dergisinin Türkiye’nin en zenginleri listesinde yer alan bir isim Melih Abdulhayoğlu.
Patronu olduğu Comodo yazılım firması yakın zamanda adını NuRD olarak değiştirdi. NuRD’ta
toplu işten çıkarmalar gerçekleştirileceği haberlerinin ardından işçiler arasında gergin bir bekleyiş
başladı. Patronların Ensesindeyiz ağına ilettiği bilgilerin yayınlanmasının ardından şirket, ağın e-
posta adresine gönderdiği mesajla işten çıkarma kararlarının olmadığını bildirdi.
Patronların Ensesindeyiz ağına katılanlar tüm Comodo/NuRD çalışanlarını PE Ağı ile
iletişime geçmeye çağırıyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/17/nurdcomododa-toplu-isten-cikarmalar-
baslayacak/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/17/comododan-isten-cikarma-haberlerine-dair-
aciklama/

ÜROSAN KİMYA'DA İŞÇİ GREVE ÇIKTI
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[Youtube videosunu resme tıklayarak izleyebilirsiniz]

Tekirdağ Çorlu'da bulunan Ürosan Kimya Sanayi fabrikasında çalışan Petrol-İş üyesi işçiler,
sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 18 Aralık Salı günü sabahı greve
çıktılar.
Grevdeki işçilere grevin ilk saatlerinde PE Ağı ulaşarak destek sundu ve dayanışma çağrısı
yaptı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/18/urosan-kimyada-isciler-greve-cikti/

Grevin ikinci gününde PE Ağı’na konuşan işçiler soğuk havaya rağmen grevi tüm kararlılıklarıyla
sürdüreceklerini belirttiler.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/urosanda-grev-kar-kis-deme-diren/

HALK BANKASI ÇALIŞANLARINA BARAJ ÜSTÜNE BARAJ
Halk Bankası’nda her yıl yapılan ve çalışanların maaşların yetersizliği yüzünden bir nebze
de olsa ücret artışı beklentisiyle girdiği unvan sınavlarına 70 baraj puanını geçme koşulu
yanında bir de kontenjan uygulaması getirildi. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/halk-bankasi-calisanlarina-baraj-ustune-
baraj/

KONE ASANSÖRDE ZORBALIK
Kone Asansör emekçilerinin verdiği bilgiye göre, 9 Kasım günü herkesin işe gelmesi
söylenmiş ve aynı gün sayısı arabulucular dahil yirmiye yaklaşan avukat ekibi salona
dağılarak çalışanlarla görüşmeler yapmış. Gün boyu süren görüşmelerde çalışanlar tek tek
odalara alınan işçiler tehdit edilirken, yüzde 10’u çıkarılmış. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/kone-asansorde-zorbalik/

PARK HAYAT HASTANESİ’NDE ZAM İSTEYENLERİN İSTİFASI
İSTENİYOR
Çalışanlar zam istediğinde asgari ücret ile devam etmeyi kabul etmiyorlarsa istifa etmeleri

https://www.youtube.com/watch?v=qKTmuyuNLgI
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/18/urosan-kimyada-isciler-greve-cikti/
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isteniyor. Hastanede, mesai ücretleri ödenmiyor, asgari ücret üstünde ücret alanların
bordroları asgari ücret seviyesinden hazırlanıyor. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/park-hayat-hastanesinde-zam-
isteyenlerin-istifasi-isteniyor/
 

DOLANDIRICILIK ŞİRKETİ: KÜRESEL ONLİNE ŞÜKRÜ KAYA 
Küresel Online Şükrü Kaya şirketinde çalışanlar PE Ağı ile iletişime geçerek, şirkette
yaşanan sorunları bildirdiler. Maaş ödemelerinin yapılmaması ya da geç yapılması ve işe
girenlerin sigortalarının geç yapılması sorunlardan sadece birkaçı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/dolandiricilik-sirketi-kuresel-online-
sukru-kaya/
 

BEYOĞLU HİZMET SEKTÖRÜ EMEKÇİLERİ KRİZE VE YOKSULLUĞA
KARŞI BİR ARAYA GELDİ
Krize ve yoksulluğa karşı emekçiler bir araya gelmeye, Patronların Ensesindeyiz ağına güç
vermeye devam ediyor. Beyoğlu bölgesinde çalışmakta olan kafe-bar, mağaza ve kitabevi
emekçilerinin ilgi gösterdiği toplantı 16 Aralık Pazar günü gerçekleşti.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/beyoglu-hizmet-sektoru-emekcileri-
krize-ve-yoksulluga-karsi-bir-araya-geldi/

KALE KAYIŞ'TA İŞÇİLER PATRON BASKISINA BOYUN EĞMİYOR
İstanbul’un Silivri ilçesi Kınalı Mevkii’nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 300 işçinin çalıştığı
Kale Conveyor (Kayışları) Fabrikası’nda, sendikal çalışmalara öncülük ettiği için
tazminatsız olarak işten atılan iki işçiye ‘Patronların Ensesindeyiz’ ulaştı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/17/kale-kayista-isciler-patron-baskisina-
boyun-egmiyor/

Kale Kayış’ta işten atılan işçiler, sendikalı olmak için başlattıkları mücadele sırasında
yaşadıklarını ve patronun işçi düşmanlığını tüm ayrıntılarıyla soL’a anlattı.
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/kale-kayista-patron-sendika-dusmanligina-isciler-
direnise-devam-ediyor-253161
 

İLAÇ MÜMESSİLLERİ TEPKİLİ
Sağlık bakanlığı daha önce yüklü meblağda ödeme aldığı mümessillerden bu kez 356 TL
belge parası istiyor. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/ilac-mumessilleri-tepkili/

SENDİKA DÜŞMANI REYSAŞ’A KARŞI İŞÇİNİN YANINDAYIZ
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[Youtube videosunu resme tıklayarak izleyebilirsiniz]
 
Eskişehir’de aralarında Türkiye Komünist Partisi üyelerinin de olduğu Patronların Ensesindeyiz
ağı çalışmalarına destek veren bir grup, direnişçi Reysaş işçilerine bir dayanışma ziyareti yaptı. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/18/sendika-dusmani-reysasa-karsi-iscinin-
yanindayiz/

AÇIK KAPI TOPLANTILARI BİTTİ, MÜCADELE DEVAM EDECEK
Ford Otosan emekçilerinin Ford OTOSAN Açık Kapı Toplantılarına sorularını daha önce PE
ağı üzerinden iletmişti.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/10/ford-otosana-acik-kapi-sorulari/ 

Ford Otosan çalışanlarından tamamlanan toplantılarla ilgili bir açıklama geldi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/acik-kapi-toplantilari-bitti-mucadele-
devam-edecek/

AY-POP GIDA PATRONU SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR
Çalıştırdığı işçilere asgari ücret veren Ay-Pop Gıda patronu, işçilerin sigortalarını tam gün
üzerinden yatırmıyor. Düzenli sigorta ödemesi yok. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/ay-pop-gida-patronu-sigortasiz-isci-
calistiriyor/

KOLAN HASTANESİ MAAŞ ÖDEMİYOR
Kolan Hastanesi çalışanları maaşlarının üç ay geriden geldiğini bildirdi. Patronun
hastanelerinden birini sattığı, Kıbrıs'taki hastanesini de satmaya çalıştığı da çalışanlardan
gelen haberler arasında.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/kolan-hastanesi-maas-odemiyor/

DEĞİŞİM MEDİKAL’DE UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ
Değişim Medikal işçileri, uzun ve düzensiz çalışma saatleri ile ilgili sorunlarını PE Ağı’na

https://www.youtube.com/watch?v=MMGIUneR7w0
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iletti.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/degisim-medikalde-uzun-calisma-
saatleri/

ERİŞİMİ ENGELLENEN HABER: 
MARKETTEN 'TAVUK' ALIRKEN DİKKAT: İŞTEN ÇIKARILAN
İŞÇİLER ANLATIYOR...
soL Portal'da yayımlanan haberin tamamı şöyle: 
 
soL-Ankara
Perşembe, 08 Kasım 2018 17:58

Ankara'ta tam yedi şubesi bulunan Gökmar adlı süpermarket, Mamak Tuzluçayır'daki şubesinde
iki işçiyi işten çıkardı.

İşçiler, işten çıkarılma nedenlerini ve marketteki çalışma koşullarını soL'a anlattı.

İşe başlarken imzaladıkları sözleşmede haftalık 45 saat çalışma süreleri olduğunu ancak haftada
yaklaşık 65 saat çalıştırıldıklarını belirten işçiler, bu fazla mesailerin hiçbirinin ücretini
alamadıklarını aktardı.

'HAFTADA 20 SAAT FAZLA MESAİ'

İşten çıkarılan işçilerden H., manav bölümünde
çalıştığını ancak markette ne iş varsa
kendilerine yaptırıldığını dile getirdi.
Sokağı süpürdüğünü, depoyu temizlediğini,
reyon düzenlemesi yaptığını belirten H., "İşe
girerken manav diye giriyorsun ama hepsi kağıt
üstünde kalıyor. Hem haftada 20 saat fazla
mesai yapıyoruz hem de her işi yapıyoruz" dedi.

İşten çıkarılan bir diğer işçi C., kendisinin kasiyer olarak işe başladığını, aynı şekilde bu iş
dışında da birçok iş yaptığını söyledi. Yeni yıla girerken sabah 9'da işe başlayıp 10'a kadar
çalıştıklarını belirten C., bu kadar saat fazla mesainin ardından bir de kendisinden kasada 20 lira
eksik var denilerek maaşta kesinti yapılmak istendiğini aktardı. Yanıt olarak "fazla mesaime
sayın, maaşımdan kesmeyin" dediğini, bu tepkisi nedeniyle işten çıkarılmakla tehdit edildiğini
belirten C., "Bize sadece emir verip insan yerine bile koymuyorlar. Karşılığında hakkımızı bile
vermiyorlar" diye konuştu.

Bayram, yılbaşı ve diğer resmi tatillerde hiçbir izinleri olmadığını hepsinden çalıştırıldıklarını, bu
günler için hiçbir ek ücret alamadıklarını belirten işçiler, asgari ücretle çalıştıklarına ve marketin
temizliğine kadar tüm işlerini kendilerinin yaptıklarını belirtti. 

'TAVUK ALIRKEN DİKKAT'

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/20/degisim-medikalde-uzun-calisma-saatleri/


Bir keresinde marketin depo boyasının bile kendilerine yaptırıldığını aktaran eski bir market
çalışanı, süpermarketlerden alışveriş yapan yurttaşları da uyararak, "Ben kasap olarak
çalışıyordum. Tarihi geçmiş tavukları sirkeye yatırıp baharatlatıp sattırıyorlardı. Alışveriş yapanlar
dikkat etsin" ifadelerini kullandı.

Market müdürünün çok sert olduğunu, çalışanlara insanmış gibi davranmadığını belirten H.,
"Size emrediyor, insan değilmişsiniz gibi sürekli azarlamaya çalışıyor. Molada bir dakika fazla
kalınca hemen azarlayarak işe dönmemizi istiyor" diye konuştu.

ZEHİRLEYEN YEMEĞİ YEMEDİLER, İŞTEN ÇIKARILDILAR

İşten atılma süreçlerini de aktaran H., markette personel yemeklerinin yenilemeyecek kadar kötü
olduğunu belirtirken, "Bazen mecburen dışarıda yiyoruz yemeği. Marketin yakınında bir köfteci
var, oraya gittik, kısa süre sonra müdür arkamızdan birini gönderip geri çağırdı bizi. Yemeği
yiyemeden döndük, sonra bize hakaret ederek yarım saatlik yemek arasında marketin yemeği
dışında bir şey yiyemeyeceğimizi, marketten çıkamayacağımızı söyledi. Böyle bir yasa mı var
diye sorunca, 'evet' dedi. Bunun üzerine Alo 170'i arayıp sordum, öğle yemeği aramızın bir saat
olduğunu öğrendim. Aynı günün akşamında da işten çıkarıldığım söylendi" dedi.

'KÖPEKLERİN BİLE YEMEDİĞİ YEMEKLER...'

Market yemeklerini köpeklerin önüne koyduklarında onların da dönüp gittiğini, bu yemekler
nedeniyle bir kez zehirlendiğini de dile getiren H., çalışmak istiyorsa Balgat şubesine gitmesi
gerektiğinin söylendiğini ancak bu şubenin kendisine oldukça uzak olduğunu aktarırken,
bakmakla yükümlü olduğu bir de yeğeni olduğunu belirtince, patronun kendisine "Senin
yeğeninin hastalığı beni ilgilendirmez" dediğini ifade etti.

HİÇBİR HAKKINI VERMEDİLER

Bu gelişme üzerine noterden ihtarname çektiğini, sonrasında "gel tazminatını al" denildiğini
aktaran H., "Kağıtta tüm haklarımı, izinlerimi, yıllık izinlerimi, mesailerimi aldığım yazıyordu,
verdikleri para ise 4 bin liraydı. Bu kağıdı imzalamam istendi, ben bu hakların hiçbirini
almadığımı, 14 gün değil, 7 gün izin verildiğini söyledim, imzalamadım. Bana sen bunları bilerek
işe girdin yanıtını verdiler" dedi.

H., gibi işten çıkarılan bir diğer market çalışanı C. ise, "Aynı durum benim de başıma geldi. Ben
iki sonra işten çıkarıldım. Tehditvari konuşmalar yapıldı. Olaydan iki gün sonra yemeği ablamda
yiyeceğimi söyledim, 5-10 dakika geç kaldım, hakkımda tutanak tutulmuş, işten çıkarıldım ben
de. Yarım saatte zaten yemek mi yiyorum, dayak mı yiyorum anlamıyordum ki..." diye konuştu.

"ELDEN ELE" ÖNEMLİ
Daha önce benzer bir durumda yayımladığımız "elden ele" bülteninde anlatmıştık, kısaca

tekrarlayalım: Patronlar, özellikle iktidara yakın olanları, işlerine gelmeyen bir haber internet
üzerinde yayılmaya başladığında bir dilekçeyle sulh ceza hakimliğine başvuruyor ve haber
bağlantısı için erişim engelleme kararı aldırıyorlar. Suç yok, suç duyurusu yok, iddia yok,



savunma yok, mahkeme yok, yargı kararı yok. Bir dilekçeyle sulh ceza hakimliğine aldırılan bir
karar var.

Bu sefer yasaklanan haber Ankara'da bir marketin çalışanlarıyla yapılan söyleşiye dayanıyor.
Market çalışanları Ankara'da 7 şubesi olan Gökmar Süpermarket'in Tuzluçayır şubesinde

yaşadıklarını anlatmışlar.
Sadece işçileri değil, bu süpermarketten alışveriş yapanları da ilgilendiren bilgiler vermişler.

Habere Türkiye dışındakiler ve Türkiye'de olup VPN kullananlar bu bağlantıdan kolaylıkla
erişebiliyor:

http://haber.sol.org.tr/turkiye/marketten-tavuk-alirken-dikkat-isten-cikarilan-isciler-anlatiyor-
250466

VPN kullanmayanlar için de bir erişim yolu var. "Zaman makinesi" olarak da bilinen Internet arşivi
bu haberi yasaklanmadan önce arşivlemiş. Arşivlenmiş habere erişmek içinse şu bağlantıyı

kullanıyorsunuz:
https://web.archive.org/web/20181108185718/http://haber.sol.org.tr/turkiye/marketten-tavuk-

alirken-dikkat-isten-cikarilan-isciler-anlatiyor-250466

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

<< Test E-Posta Adresi >> 

http://haber.sol.org.tr/turkiye/marketten-tavuk-alirken-dikkat-isten-cikarilan-isciler-anlatiyor-250466
https://web.archive.org/web/20181108185718/http://haber.sol.org.tr/turkiye/marketten-tavuk-alirken-dikkat-isten-cikarilan-isciler-anlatiyor-250466
mailto:iletisim@patronlarinensesindeyiz.org
http://www.twitter.com/pensendeyiz
https://patronlarinensesindeyiz.org/feed/
https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
http://www.patronlarinensesindeyiz.org/


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

Bülten mesajlarını almak istemiyorsanız
Burayı tıklayarak abonelikten ayrılabilirsiniz

 

http://eepurl.com/dKYqa6
https://patronlarinensesindeyiz.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=037225969073e3f8ab921c373&id=9ca3332f8f&e=%5BUNIQID%5D&c=2465e1be6d

