
BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ ŞANTİYESİNDE İŞ BIRAKMA
 

Rönesans Holding’in İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi inşaat şantiyesinde işçilerin
tamamının iş bıraktığı bildirildi. İşçiler, şantiyede bir süredir devam eden yemek
probleminin çözülmemesi üzerine iş bıraktılar.

İnşaatı tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden birisi olacağı belirtilen şehir
hastanesi projesinde Rönesans Holding'e Japon Sojitz firması ortaklık ediyor. Projenin
finansman anlaşması imza töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bulunmuş ve bir
konuşma yapmıştı.
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, tamamlandığında 2.700 yatak kapasitesine sahip olacak ve
günde 23 bin 600 hastaya hizmet verecek. 1 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı olan
şantiyede binlerce işçi çalışıyor.

İş bırakma sonuç verdi
Rönesans Holding’e ait şantiyede işçiler, kötü barınma koşulları ve yemek sorununa bir türlü
çözüm getirilmemesine tepki olarak iş bıraktılar. Yüzlerce işçinin katıldığı iş bırakma sonrasında
yemek talepleri yerine getirildi. Rönesans'ın işçilerden 'özür dilediği' de belirtildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/21/ikitelli-sehir-hastanesi-santiyesinde-is-birakma/
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DİRENEN İŞÇİLER TAŞ YAPI’DAN HAKLARINI ALDI

İslam Kalkınma Bankası’nın finanse ettiği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından ihale
edilen ve Taş Yapı tarafından yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatının
şantiyesinde, 9 inşaat işçisi mesai ücretleri ve ihbar tazminatları ödenmeksizin işten çıkartılmış,
işçiler gasp edilen haklarını alabilmek için eylemlere başlamışlardı. Hem şantiye hem de Taş
Yapı merkezi önünde direniş ve mücadelelerini sürdüren işçiler, sendikaları İnşaat-İş ile birlikte
ana firma ile görüşerek tüm haklarını aldıklarını açıkladı.   
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/25/direnen-isciler-tas-yapidan-haklarini-aldi/

ADESE, BİNLERCE İŞÇİNİN ALACAĞINI İÇ EDİYOR
Konyalı İttifak Holding bünyesinde bulunan Adese mağazalarında işçiler, maaş alacakları
olduğunu, ödemelerin geriden geldiğini belirtiyor. 2018 yılının Ağustos ayından bugüne
maaşlarının düzensiz yattığını belirten işçiler, aylardır ücretlerini geç aldıklarını ifade
ediyor. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/25/adese-binlerce-iscinin-alacagini-ic-
ediyor/

EMPERİA DRAGOS ŞANTİYESİNDE İŞÇİ CİNAYETİ
Ulusal Yapı’nın yükleniciliğini üstlendiği İstanbul Kartal’daki Dragos Emperia şantiyesinde
alınmayan önlemler ve ihmaller sonucu 17 Ocak 2019 tarihinde bir işçi hayatını kaybetti.
Ulusal Yapı’ya bağlı taşeron ekipte olan Yusuf Özkök adındaki 33 yaşında bir işçi, asansör
boşluğuna düşerek iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/19/emperia-dragos-santiyesinde-is-cinayeti/

İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ HASTALARA DA ÇALIŞANLARA DA KÖTÜ
DAVRANIYOR
Şafak Hastanesi çalışanlarından gelen ihbara göre, işçiler görevleri olmayan işlerde
çalışmaya zorlanıyor. Ayrıca yaptıkları fazla mesai için ödeme alamadıklarını belirten
çalışanlar, yöneticileri tarafından hakarete uğradıklarını, aşağılandıklarını söylüyor. 
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https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/25/istanbul-safak-hastanesi-hastalara-da-
calisanlara-da-kotu-davraniyor/

SSC TUR PATRONU BEDAVA İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR
SSC Tur patronunun ücretleri geç yatırdığı, çoğu çalışanın ücretler geç ödendiği için işten
ücret ve prim alacaklarını firmada bırakarak ayrılmak zorunda kaldığı öğrenildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/25/ssc-tur-patronu-bedava-isci-calistiriyor/

Direnişten Greve karikatür sergisi

Emek sömürüsünün tarihi, aynı zamanda işçilerin sömürücülere karşı direnişlerinin tarihi.
Sermayenin yaşamın her alanına saldırısı, varlığını sürdürebilmek için devam ediyor. Elbette,
işçilerin buna karşı mücadelesi de. Zaman zaman zayıflasa geri çekilse de her daim tek umut
işçilerin mücadelesinde, kazanımında.
28 Ocak 1963 günü başlayan Kavel işçilerinin grevi bu umudun bir ışığı olmuştu. Gücünü haklı
olmaktan alan Kavel işçileri, ülkemizde grev hakkını kullanabilmenin öncüsü oldu ve bugün
işçiler Kavel grevcilerinin türküsünü söylemeye devam ediyor.
“Direnişten Greve”sergisi, Kavel grevini anmayı ve aynı zamanda bugün mücadele eden, direnen
işçilerin mücadelesini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Sergide yer alan çizgiler ile karikatürler, işçi sınıfının çizerlerinden Canol Kocagöz’e ait.
Karikatürlerini grev çadırlarında, direniş alanlarında, fabrika duvarlarında sergileyen Canol
Kocagöz’ün bu sergisi de sömürüyü, direnen işçileri, grevleri ve işçi sınıfının mücadelesine
duyduğu inancı ve sevgiyi anlatıyor.
Bu sergide yer alan karikatürler, direnişlerde, grevlerde, işgallerde yaratıldı ve hayata geçirildi;
işçilerin evi olan mekânlarda, sendikalarda, siyasi mücadele yürüten dergi ve yayınlarda, fabrika
duvarlarında, grev çadırlarında, günlük gazetelerde ve işçi-emekçilerin mizah gazetesi Homur’da
yer aldı; işçilerin mücadele ettiği, direndiği pek çok yerde direnişlere grevlere eşlik etti.
“..toplumu geriye götürmeye çalışan sınıfsal güçlere karşı her zaman refleksli ve atak olan
karikatür daima emekten yana ve taraflı. Aynı zamanda tavizsiz ve neşeli.
Karikatür toplumsal hayatımızın hiç solmayan çiçeği.
Dağlarda meşe ağacı kadar sağlam, köklü ve daima ayakta.
Bazen de yağışı bekleyen kardelenler kadar saf, canlı ve özgür…” çizgiler, “Direnişten Greve”
sergisiyle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/16/canol-karagoz-karikatur-sergisi/
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İZOCAM İŞÇİSİ GREVE ÇIKTI

Kristal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu İzocam fabrikasında işçiler, toplu sözleşme
görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktılar. İzocam’a ait Kocaeli
Dilovası ve Mersin Tarsus fabrikaları önünde yapılan basın açıklamasının ardından grev
başladı. Kristal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, İzocam patronunun krizi
bahane ederek işçileri asgari ücrete mahkum etmek istediği, işçilerin grev kararını
patronun kriz fırsatçılığına karşı ortak kararla aldıkları belirtildi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/18/izocam-iscisi-greve-cikti/

ABD BÜYÜKELÇİLİK BİNASI İNŞAATINDA İŞTEN ÇIKARMA
Ankara’da devam eden ABD Büyükelçilik binası inşaatındaki işçiler, çok zor ve yoğun sömürü
koşulları altında çalıştıklarını ve bir süredir ödemelerini alamadıklarını geçen hafta PE Ağı
aracılığıyla duyurmuştu. İşçiler, bu hafta ödemelerini aldıklarını bildirdi. İşçilerin ödemelerinin
yapılmasının ardından bir inşaat işçisi bir gün işe gelmediği bahanesiyle işten çıkartıldı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/25/abd-buyukelcilik-bina-insaatinda-isten-cikarmalar-
basladi/

OYAK RENAULT’TA PRİM HAKKI GASP EDİLİYOR
Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan Renault işçileri, mücadeleyle kazandıkları ve 2015
yılından beri şartsız koşulsuz tüm işçilere verilen primlerin 2019 yılında sadece belli
kriterleri sağlayan işçilere verileceğini aktardılar. Renault yönetimi tarafından işçilere bu
hafta “Performans Sistemi Değerlendirme Matrisi” adında bir broşür dağıtılmış. Buna
göre, işçiler “ortak hedefler” ve “bireysel hedefler”in tutturulmasıyla primlerini alacaklar.
İşçilerin, devamsızlık yapması, rapor alması, “işçilerin hatasından kaynaklı” iş kazası
olması durumunda primleri kesilecek.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/25/oyak-renaultda-iscilerin-mucadeleyle-
kazandigi-prim-hakki-gasp-ediliyor/
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