
İşçilere oy kullandırmamak suçtur ama...
PATRON SEÇİMDE DE PATRONLUĞUNU YAPTI!
Patronların, işçilerin anayasal hakkını gasp ederek oy kullanmalarına engel çıkaran ya da verdikleri
izni ücretlerinden kesen uygulamaları 31 Mart günü de eksik olmadı.

Emek Merkezi, seçimlerden hemen önce bir açıklama yayımlayarak işyerlerinde işçilerin oy
kullanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini, mesai nedeniyle işçilerinin oy
kullanmasını engelleyen patronların anayasal suç işleyeceklerini duyurmuş, işçilerden haklarını kullanmak
için uyanık olmalarını istemişti.
Patronların Ensesindeyiz ağına bilgi vererek olumsuz uygulamaları duyurma ve engel olma çağrısı yapılan
açıklamadan sonra, farklı işyerlerinden bu konuyla ilgili ihbarlar geldi.
31 Mart günü, bazı patronların işçilerine oy kullanmaları için izin vermedikleri, izin verilen bazı işyerlerinde
de ücretlerden kesinti yapıldığı görüldü.
Patron demokrasisi, bazen yasaları da hiçe sayarak işçilerin örgütlenmelerini ve haklarını aramalarını
engellemek üzerine kurulu. Buna seçim zamanlarında, oy hakkının gaspı da ekleniyor.

Patronlar işçiye oy kullanma izni vermeyerek suç işliyor

TKP Emek Merkezi, patronların işçilere oy kullanmaları için izin vermeyecekleri ihbarlarının alınmasının
ardından seçimden bir gün önce bir açıklama yayımlayarak patronların işçinin oy kullanmasını
engelleyemeyeceklerini anlattı.

Açıklamada oy kullanmak için işyerinin izin vermesinin zorunlu olduğu belirtilerek aksi şekilde davranan
patronların suç işlemiş olacakları vurgulandı. Engellemeyle karşılaşan işçilerin, bu durumu Patronların
Ensesindeyiz Ağı’na bildirmeleri istendi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/30/patronlar-iscinin-oy-kullanmasini-engelleyemez/

Seçim günü, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ilk bilgi Şok Market çalışanlarına oy kullanma izni
verilmediği yönündeydi. Bu bilgi hızla haberleştirildi. Bunun ardından çalışanlarının oy kullanmasını
engellediği yönündeki iddialara Şok marketlerden bir yanıt geldi. Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı’nı
arayan bir yetkili, işçilerin oy kullanmasının engellenmediğini söyledi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/30/patronlar-iscinin-oy-kullanmasini-engelleyemez/


Bunun üzerine PE Ağı, tüm Şok Market işçilerinin oy kullanabileceklerini, bunun için hemen izin
alabileceklerini belirten ve Şok Market işçilerine konuya ilişkin bir düzenleme yoksa PE Ağı’na bildirmeleri
çağrısı yapan bir açıklama yayımladı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/31/pe-agi-sok-markette-patronun-sozlerinin-takipcisi-olacagiz/

ŞOK MARKET işçisi aşırı sömürüyü anlattı
Seçim günü yaptığımız yayınların ardından ağımızla temasa geçen bir Şok Market işçisi, çalışma
koşullarını anlattı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın Şok marketlerde işçilerin oy kullanmasının engellendiğine dair haberden
sonra, bir Şok Market işçisi PE Ağı ile iletişime geçerek market bünyesinde çalışanların yaşadığı
olumsuzlukları anlattı. Yaklaşık iki senedir Şok Market bünyesinde çalışan ve çeşitli şubelerde görev
yapan market emekçisi, işe başladığı günden bu yana yaptırılan hiçbir fazla çalışmanın
ücretlendirilmediğini, zaten oldukça uzun ve yorucu olan çalışma saatlerinin, patron tarafından dilediğince
artırıldığını ve bunun karşılığında fazla mesai ücreti ödenmediğini bildirdi.
Şok Market çalışanlarının uğradığı sömürünün ücretsiz fazla çalışma uygulamasından ibaret olmadığını
belirten emekçi, yıllık izinlerini kullanmakta zorluk yaşadıklarını, iznin ne zaman ve ne kadar
kullanılacağına yöneticilerin karar verdiğini ve dilediklerinde bu izinleri iptal edebildiklerini söyledi. İş günü
içinde sadece yarım saat yemek izni verildiğini, bu sürede marketteki hazır gıdalarla beslendiklerini, tuvalet
izni verilmediği için çok zor durumlar yaşandığını bildiren Şok Market işçisi, çalışma koşullarının onları
sağlıksız bir yaşama mahkûm ettiğini dile getirdi.
İşçilerin market bünyesinde son kullanma tarihi geçen ürünleri “kota doldurmak” ve “açık vermemek” için,
hırsız muamelesi görmemek adına aralarında para toplayarak satın almak zorunda bırakıldığını bildiren
emekçi, aldığı asgari ücretin ayda 100TL’ye yakın kısmını Şok Market’teki son kullanma tarihi geçmiş
ürünleri satın almaya harcadığını iletti. Bu şekilde işçiler üzerinden her ay kazanç elde eden Şok Market
bünyesinde çalışan emekçiler, bu açık sömürüye, İş Kanunu’na aykırı keyfi uygulamalara ve sağlıksız
çalışma koşullarına tepkili.

Oy kullanmak için verilen izin nedeniyle ücret kesintisi yapılamaz

Seçim günü, işçiler bir başka hukuksuzlukla daha karşı karşıya kaldı. Oy
kullanmaları için işçiye izin veren bazı patronlar, bu izin nedeniyle işçiden
yasalara aykırı biçimde ücret kesintisi yaptılar. TKP Emek Merkezi konuya
ilişkin bir açıklama daha yayımladı ve işçilere “öğle tatilinde oyunu kullan gel”
veya “oyunu kullan ama ücretinden keserim” dahi denilemeyeceğini, çünkü

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/31/pe-agi-sok-markette-patronun-sozlerinin-takipcisi-olacagiz/


işçilerin anayasal haklarını kullanmasının kanunlarla güvence altına alındığını ve bu hakkı
kullandıkları için öğle tatili/yemek izni ya da ücret gibi diğer haklarından feragat etmelerinin
beklenemeyeceğini duyurdu.
Oy hakkını yasal güvenceye alan tüm bu düzenlemelerin aksine hareket ederek, işçileri çeşitli
tehdit veya telkinlerle oy hakkından feragat etmeye yönlendiren patronlar suç işledi.
PE Ağı olarak, seçim günü oy kullandıkları için kanunsuz ücretsiz kesintisiyle karşılaşan işçilerin
hakkını arayacağız, bu haksızlığa uğrayan işçilerin bize yaptıkları ihbarların takipçisi olacağız.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/31/oy-kullanmasina-izin-verilen-iscinin-ucreti-
kesilemez/

Seçim çalışmalarında da iki sınıf vardı
ONLAR PATRONLARI ZİYARET EDER, BİZ DİRENEN İŞÇİNİN
YANINDAYIZ!

İstanbul Silivri’de Kale Kayış işçisi 6 Mart’tan bu yana direniyor. Hakları için, insanca çalışma koşulları için
tezgah başından ayrıldı direniş alanına geçti. Sendikalı olmalarının ardından patron tarafından baskıya
uğrayan Kale Kayış işçileri, bu baskılara boyun eğmedi ve iş bırakıp direnişe başladı.

Ülke seçime doğru giderken, fabrika önünde direnen 100 Kale Kayış işçisinin yanında TKP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu vardı. Karaoğlu’nun 18 Mart 2019 tarihinde
yaptığı ziyarette, Kale Kayış işçisinin fabrikada en büyük sorunu olan işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları
konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek için bazı adımlar atılması kararlaştırıldı.

Ardından Patronların Ensesindeyiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Grubu’nda çalışma yapan iş güvenliği
uzmanları ve iş yeri hekimleri Silivri’de sendikalaşma hakkı için direnen Kale Kayış işçilerini dinlemek ve
rapor hazırlamak için 23 Mart günü direnen işçilerle görüştü.

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/istanbulda-iscilere-kole-muamelesi-akp-patronu-destekliyor-chp-
susuyor-259219

Ziyaretin hemen sonrasında PE İSG Grubu tarafından hazırlanan ve 25 Mart’ta kamuoyuna duyurulan
raporda, işçilerin beyanlarına dayanarak Kale Kayış patronlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında
önlem almakta yetersiz kaldığı, işçilerin sağlığı ve güvenliğine değer vermediği ve iş kazaları ile iş
cinayetlerine neden olduklarının anlaşıldığı belirtildi.

Raporda direnişin önemli nedenlerinden birisinin yaşanan işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları olduğu

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/31/oy-kullanmasina-izin-verilen-iscinin-ucreti-kesilemez/
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/istanbulda-iscilere-kole-muamelesi-akp-patronu-destekliyor-chp-susuyor-259219


vurgulanırken eksiklikler nedeniyle işçilerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/25/kale-kayisda-isg-ihlalleri-raporu-hazirlandi/

KALE KAYIŞ İŞÇİLERİNİN SENDİKAL ÖRGÜTLENME SÜRECİ
İstanbul Silivri’de kurulu bulunan Kale Kayışları (Kale Konveyor Bant) fabrikasında çalışan işçiler,
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının çözülmesi için 2018 yılı
yaz aylarında sendikalı olmaya karar verdi. Petrol-İş Sendikası’na üye olan işçilerin örgütlenme
çalışması kısa sürede başarıya ulaştı ve örgütlenmede çoğunluğa ulaşıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’ndan sendikaya, 12 Ekim 2018 tarihinde çoğunluk tespiti geldi ve Petrol-İş’e
yetki verildi.
Sendikal örgütlenmeyi engellemek isteyen patron, yetkiye itiraz ederek süreci yargıya taşıdı. Bu
sırada işçilere yoğun baskı uyguladı ve işçileri sendikadan istifaya zorladı. Aynı süreçte patron, 2
öncü işçiyi işten çıkardı. 4 işçiyi ise işyerinde her gün başka bölümlerde çalıştırarak, fazla
mesailerini keserek istifaya zorlamaya çalıştı ve nihai olarak bu 4 işçiyi, “İstifa etmezseniz size
burayı zindan ederim” sözleriyle tehdit ederek, istifa etmelerine neden oldu.
Sendikal örgütlenmeyi hiçbir şekilde tanımayan patronun baskılarına ve kötü çalışma koşullarına
karşı işçiler, 6 Mart 2019 tarihinde iş bırakarak fabrika önünde direnişe başladı.
 
6 Nisan Cumartesi 17.00
Kale Kayış işçileri, 6 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de Silivri sahilde bir basın
açıklaması yapacak. Patronların Ensesindeyiz ağı da işçilerle dayanışma için açıklamaya
katılma çağrısı yaptı.

Kale Kayış’ta işçinin güvenliği yok

Patronların Ensesindeyiz İSG grubunun 25 Mart’ta kamuoyuna
duyurduğu Kale Kayış ile ilgili raporun ardından, fabrikadan yeni “kaza”
haberleri gelmeye devam etti.

İSG’nin duyurduğu ve işçilerin bildirimlerine dayanan haberler şöyle:

Suriyeli işçinin parmağı kırıldı
Kalender bölümünde çalışan Suriyeli İşçi yaralandı. Ürün çekimi
sırasında kullanılan 100 -150 kg ağırlığındaki kalın millerin işçinin
parmağının üzerine düşmesi sonucunda parmağı kırıldı.

Vinç halatı koptu, yeni işçiyi işten çıkardılar
Kalite kontrol yapım esnasında bir haftalık işçi vinç halatının kopmasının
ardından işten çıkarıldı. Patronların "senin dikkatsizliğin yüzünden oldu"

diyerek işten çıkardığı işçinin sağlığına bir zarar gelmediğini anlatan işçiler, yeni işe alınanların mesleki
bilgi gerektiren işlerde çalıştırıldıklarını dile getirdiler.

İşçinin kolu acil stop düğmesi olmayan makinede kırıldı
Pres bölümünde çalışan bir işçinin kolunun kırılmasına neden olan olay şöyle gelişti. Ürün makinaya
çekilirken arkada yer alan başka bir silindirde ürün sarma işlemi yapılıyor. Deforme olan bezin kopmasının
ardından, bezi kurtarmaya çalışan işçi bu arada makine çekmeye devam ettiği için ürün ile ürüne yün
veren silindirin arasına sıkışıyor. Ürün gergin gittiği için işçinin kolu dönen silindirde iki yerden kırılıyor.
İşçiler Makine ’da herhangi bir acil stop olmadığını dile getirdiler.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/25/kale-kayisda-isg-ihlalleri-raporu-hazirlandi/


D&R EL DEĞİŞTİRDİ SÖMÜRÜ DEĞİŞMEDİ!

Mephisto’dan sonra D&R’da da işten çıkarmalar başladı.
Sebepsiz yere işten çıkarılan iki işçi arkadaşımızla D&R’da
yaşanan süreci konuştuk. İşçiler “D&R bir gün bile zarar
etmek istemiyor, acısını bizden çıkarıyor” diyor.

Söyleşide bir de D&R işçisinin şirkette çalışan ve haksızlığa
uğrayan tüm arkadaşlarına çağrısı var:

“Geçici olarak çalışılan yer olsa da en nihayetinde emek
veriyoruz ve kötü koşullar altında çalışıyoruz. Bunları bilip
susmak olmaz. Bu konuda işçi düşmanlarının karşısında duran
patronların yakasına yapışan bir ağ var. Patronların
Ensesindeyiz ağı… Bütün sömürüye maruz kalmış arkadaşlarımızı Patronların Ensesindeyiz ağında
buluşmaya çağırıyoruz.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/27/dr-el-degistirdi-somuru-ise-ayni/

ŞA-RA ENERJİ EMEK HIRSIZLIĞI YAPIYOR

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden birisi olan Şa-Ra Enerji firmasında, çalışanların
haklarının gasp edildiği ve çalışanlara mobbing uygulandığı bildiriliyor. Patronların Ensesindeyiz
Ağı’na yapılan ihbarda, şirketin çalışanlarına ciddi mobbing uyguladığı, çalışanların haklarını
vermediği, maaşların bir kısmının elden verilerek hem işçinin hakkının yendiği hem de kayıt dışı
işlem yapıldığı belirtildi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/28/sa-ra-enerji-emek-hirsizligi-yapiyor/

HAK GASPLARI SINIR TANIMIYOR:
TELEPERFORMANCE’TA İŞÇİ KIYIMI

Yunanistan’da 7 bin kişinin çalıştığı iletişim şirketi, geçen Aralık
ayında ‘proje bitti’ bahanesiyle başlattığı kitlesel işçi kıyımına devam
ediyor. Türkiye’den çalışmak için göç eden işçilerin de aralarında
bulunduğu Telekomünikasyon İşçileri Sendikası üyeleri işten
çıkarmalara tepki gösterdi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/22/teleperformanceta-
isci-kiyimi-devam-ediyor/
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