
HAYDARPAŞA TARİHİ KAZI ALANI İŞÇİLERİNİN HAK MÜCADELESİ
SÜRÜYOR

Haydarpaşa arkeolojik kazı alanında sekiz aydır çalışan ve üç aydır maaşını alamayan işçiler,
çalışma koşulları nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
İşçiler kendilerine dayatılan kölelik koşullarını kabul etmediklerini, anayasal haklarının bilincinde
olduklarını ve haklarının peşini bırakmayacaklarını söyledi. 

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi adına konuşan Dicle Kaya arkeolojinin bir ekip işi olduğunu
söyledi ve işçilerin haklarının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. 
Arkeolog Oğuz Tanındı, bir arkeolog olarak bu durumdan utandığını, işçilerin haklarının alması
gerektiğini söyledi. 

Basın açıklamasına destek veren sanatçı ve soL portal yazarı Orhan Aydın, Haydarpaşa'ya
yapılan yağma ve talanı hatırlattı, işçilerin emekçilerin haklarını alana kadar bu işin peşini
bırakmayacaklarını açıkladı. 

Basın açıklaması yapılırken basın açıklamasına katılmayan işçilerin maaşlarının bir kısmı patron
tarafından yatırıldı. İşçiler patronların önümüzdeki cumaya söz verdiğini hatırlatarak, basın
açıklaması ve mücadeleden korkan patronların işçileri bölmek için maaşları yatırdığı belirtildi. 

Patronların Ensesindeyiz Haydarpaşa Komitesi adına basın açıklamasını Sinan Küçük okudu. 
Basın açıklamasının tamamı şu şekilde: 



Sevgili Dostlar, Emekçi Kardeşler
Öncelikle 10 gündür sürdürdüğümüz haklı mücadelemizde bizlerle birlikte olan ve bugün de
bizleri burada yalnız bırakmayarak, emekçilerin birliğinden ve örgütlülüğünden yana olan işçi
dostu kardeşlerimize teşekkür etmek istiyoruz.

Geçtiğimiz on gün boyunca kamuoyunda gündem olan ve şuan önünde bulunduğumuz bu tarihi
kazı alanında yasal ve insani haklarımızı almak için çeşitli yollara başvurarak bir mücadele
başlattık.

Haydarpaşa arkeolojik kazı çalışmalarının üstlenen KKC Marmaray firması, 3 aydır maşlarımızı
vermemekte, yemek ve yol parası ödememekte ve insan sağlığına ve onuruna uygun olmayan
çalışma koşullarını bizlere layık görmektedir. Biz on gündür bu şartları kabul etmediğimizi
söyledik ve kamuoyuna sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu süreçte firma yetkilileri hakkımızı
istediğimiz için bizlere gözdağı vererek tehdit ederek hakaret ederek haklı mücadelemizde bizi
suçlu ilan etmeye kalktılar.

Dün itibari ile KKC Marmaray’ın bu vurdumduymaz ve ben yaparım olur mantığına karşı 100
gündür ödenmeyen maaşlarımızın ödenmesi için iş kanunun 34. Maddesindeki hakkımızı
kullanarak dün sabah itibariyle iş bıraktık.

On gündür sessimizi duymayanlar dün üretimden gelen gücümüzü gösterdiğimizde çok değil
birkaç saat sonra burada bizlere 3 aylık ücretlerimizin 20 Mart Cuma günü ödeneceği sözü
tarafımıza verilmiştir.

Sevgili dostlar, dün bize ödeme sözü verenler yetkililer devlette para olmadığını, devletin
KALYON, KOLİN, CENGİZ İNŞAAT ORTAKLIĞINA para vermediğini o nedenle taşeron firma
Ege Yapı Ray’ında ödeme almadığını ve bundan sonra da bu şartlarda çalışmaktan başka yol
olmadığını ifade etmiştir. Ege Yapı Ray patronuna göre bu işte çalışanların her ay maaş almaya
ihtiyacı olmayanlar olması gerekmektedir. Bizlere işinize geliyorsa bu şartlarda çalışın yoksa
çıkın gidin denmektedir. Bu bir itiraftır. İşçiye para vermeden çalıştıracağım demektedir. Kriz
bahanesi ile mağdur patronu oynamaya çalışanlar, bizlere mağduruz demesin, burada mağdur
olan sadece ve sadece işçilerdir. Gerisi aldatmacadır.

Bizler işçilere dayatılan kölelik koşullarını kabul etmiyoruz. O koşullar şurada toprağın altını
kazarak ortaya çıkardığımız 1700 yıllık geçmişte kaldı. Bizler yani işçiler bu ülkenin üreten ve
yaratan yurttaşlarıyız. Anayasal ve yasal olarak tanımlanmış haklarımız var ve bunların
bilincindeyiz. İşçinin her ayın maaşını düzenli olarak alması yasal bir haktır, yemek ve yol
parasının işveren tarafından karşılanması yasal bir haktır. Oysaki bugün krizi bahane eden
patronlar bundan sonra daha da kötü olacak diyerek bizleri açlıkla korkutmak istemekte, yasal
yükümlülüklerini kazandıkları onca paraya rağmen yerine getirmek istememektedirler.

Bunlar kabul edilemez. İşçiler köle olmayı kabul etmeyecek. Bugün burada yarın başka bir yerde
patronların bu açgözlülüğüne karşı mücadele etmeye ve örgütlenmeye devam devam edeceğiz.

Patronların Ensesindeyiz Haydarpaşa İşçi Komitesi



HAYDARPAŞA TARİHİ KAZI ALANI İŞÇİLERİ İŞ BIRAKTI

Haydarpaşa'da arkeolojik kazı alanında çalışan işçiler ödenmeyen maaşlarını almak için yasal
haklarını kullanarak iş bıraktılar.
Bir hafta önce 4 aydır birikmiş ve ödenmemiş maaşları için mücadeleye başlayan Haydarpaşa
kazı işçileri dün sabah iş bıraktılar.
Konuyla ilgili Haydarpaşa İşçi Komitesi tarafından yapılan açıklamada "4857 sayılı İş Kanununun
34. maddesindeki hakkımızı kullanıyoruz ve iş yapmayı reddediyoruz" denildi.

PATRONDAN KÖLELİK TEKLİFİ
KKC (Kalyon-Kolin-Cengiz) Marmaray ortaklığının Ege Yapı Ray alt yüklenici firması patronu
Aytaç Doğan, şantiyeye gelerek işçilere hitaben "Maaşları geç ödüyoruz. Buna dayanabilen
ancak gelsin" şeklinde açıklama yaptı.

Maaşların bundan sonra da zamanında ödenmeyeceğini ve çalışma şartlarının kötü olduğunu
kabul eden Doğan, yüklenicisi olduğu Kalyon-Kolin-Cengiz ortaklığından para alamamasını buna
gerekçe gösterdi. Doğan bu koşullara "dayanamayacak olan işçilerin" isimlerini yazdırmalarını
isteyerek çıkışlarının verileceğini söyledi. Doğan işçilerin alacaklarını ise Cuma günü ödeyeceği
taahhüdünde bulundu.

İşçiler alacaklarının ödenmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyorlar.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/03/12/haydarpasa-tarihi-kazi-alani-iscileri-is-birakti/

HAYDARPAŞA TARİHİ KAZI ALANI İŞÇİSİ ANLATIYOR

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/03/12/haydarpasa-tarihi-kazi-alani-iscileri-is-birakti/


Haydarpaşa arkeolojik kazılarını sürdüren 400’ün üzerinde işçi 3 aydır maaşını alamıyor. Maaş
ödemesini yapmayan firma ise Marmaray projesinin de yüklenicisi olan Kalyon, Kolin ve
Cengiz'in ortak şirketi KKC MARMARAY.

Haydarpaşa arkeolojik kazıda sekiz aydır çalışan ve üç aydır maaşını alamayan işçi çalışma
koşullarının çok kötü olduğunu, üç aydır maaş alamadıkları için yol parası bulamadığı için
gelemeyen arkadaşları olduğunu anlattı.

İŞÇİLERİN YEMEK YEDİĞİ YER İNSAN SAĞLIĞINA UYGUN DEĞİL
Haydarpaşa arkeolojik kazı çalışmalarında çalışan işçiler evden getirdikleri yemekleri insan
sağlığına uygun olmayan yerlerde yiyor. İşçiler, 4 aydır maaşlarını ödemeyen KKC Marmaray
patronundan maaşlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmesini istiyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/03/09/haydarpasa-tarihi-kazi-alani-iscisi-anlatiyor/

HAYDARPAŞA TARİHİ KAZI ALANINDA MAAŞLARINI ALAMAYAN
İŞÇİLER KOMİTE KURDU
Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı yaptığı açıklamayla işçilerin haklarını alması için bir
çalışma başlatacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda Haydarpaşa tarihi kazı alanında çalışan işçiler
tarafından bir işçi komitesi kuruldu. İşçi komitesi yaşadıkları sorunlara ilişkin bir açıklama
yayımlarken aynı zamanda bir talep listesini de gündeme getiriyorlar.
Açıklamayı olduğu gibi aktarıyoruz:

“BASINA VE KAMUOYUNA, KKC MARMARAY VE İSTANBUL MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DUYURULUR.
Bizler 3 aydır maaşlarını alamayan, Haydarpaşa tarihi kazı alanında çalışan kazı işçileriyiz.  3
aydır maaşlarımızı alamamamızın yanı sıra çalıştığımız tarihi kazı alanının değerine yakışmayan
kötü koşullarda çalışmaktayız.

Esasen Ege Yapı Ray firmasının çalışanları olarak bizlere bağlı bulunduğumuz firma
yetkililerince maaş alamamamızın nedeninin ana yüklenici firma olan KKC MARMARAY firması

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/03/09/haydarpasa-tarihi-kazi-alani-iscisi-anlatiyor/


olduğu söylenmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki bizler emeğini kiralayarak karın tokluğuna
çalışan işçileriz. Milyon dolarlık sermayeye sahip şirketlerin kendi aralarındaki ticari ilişkiler bizleri
ilgilendirmemektedir. Ana yüklenici KKC MARMARAY’ın Ege Yapı Ray’a hakedişlerini ödeyip
ödeyememesi bizi ilgilendirmemektedir.

KKC, yanı Kolin, Kalyon Cengiz İnşaat bu ülkede son yirmi yılın hemen bütün büyük ihalelerini
almış, dünyada da en büyük sermayeye sahip inşaat firmaları arasında listenin başlarına
yükselmiş firmalardır. Milyon dolarlar ile ve çok büyük ihale bedelli işlerle uğraşan bir firmanın
500 işçiye asgari ücreti ödeyememesi koca bir palavradır. Dolayısıyla bizlere KKC hakedişimizi
vermiyor ondan dolayı da maaşlarınızı yatıramıyoruz denilmesin.

Buradan İstanbul Müzeler Müdürlüğü yetkililerine de seslenmek istiyoruz; yol ve yemek parasını
dahi alamadığımız bir yerde 3 aydır maaş almadan çalışırken tarihi bir kazıyı ne kadar özenli
yürütebilirsiniz?

Bizler Haydarpaşa tarihi kazı alanı işçileri olarak ücretlerimizin gecikmesi ve çalışma
koşullarımızla ilgili aşağıda belirttiğimiz maddelerdeki taleplerimizi buradan kamuoyu ile
paylaşmak istiyoruz.

1- 3 aydır yatırılmayan maaşlarımızın geciktirilmeden en kısa sürede ve toplu olarak tarafımıza
verilmesi.
2- Maaşlarımızın 2 veya 3 ay geriden değil tamamlanan ayı takiben 10 günü geçirilmeden her ay
düzenli ödenmesi.
3- Asgari ücret üzerinden yatırılan ücretlerimizin AGİ’ler dahil tamamının bankadan verilmesi ve
elden ödeme yapılmaması.
4- Öğlen yemeklerimizin firma tarafından karşılanması veya yemek paralarının ücretlerimizle
beraber her ay topluca ödenmesi.
5- Firmalar işe geliş gidişlerimizde servis hizmeti vermediği için yol paralarımızın İBB İstanbul
Abonman Kartı aylık bedeli tutarınca her ayın başında ücretlerimizle beraber ödenmesi.

Yukarıda sıraladığımız taleplerimiz iş kanununa göre en temel haklarımız olup karşılanmasının
önünde bir engel bulunmamaktadır. Taleplerimizin karşılanmasının birinci dereceden sorumlusu
KKC MARMARAY ve Ege Yapı Yol firmasıdır. Taleplerimiz karşılanana kadar şantiye alanında
örgütlenmeye ve mücadeleye devam edeceğiz.
Kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/03/05/haydarpasa-tarihi-kazi-alaninda-maaslarini-
alamayan-isciler-komite-kurdu/

1700 YILLIK TARİHE REZİL OLMAK: HAYDARPAŞA İŞÇİLERİ 3
AYDIR MAAŞ ALAMIYOR

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/03/05/haydarpasa-tarihi-kazi-alaninda-maaslarini-alamayan-isciler-komite-kurdu/


 
Yaklaşık 1,5 yıl önce Marmaray tren hattının Haydarpaşa Gar’ına bağlanacak olan bağlantı
raylarının yapımı esnasında 1700 yıllık geçmişi içinde barındıran bir bölge açığa çıkmıştı.

Haydarpaşa’da ortaya çıkan tarihi bölge Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararlarıyla
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetimine verilirken, uzman arkeologlar ve sanat
tarihçileri görevlendirilmişti. Kazıların yürütülmesi için gerekli iş gücü ve çalışmaların gereği olan
yardımcı yapıların inşaasını ise zaten Marmaray projesinin de yüklenicisi olan KKC MARMARAY
firması üstlenmişti.

Kalyon, Kolin ve Cengiz İnşaatın ortaklığıyla kurulan KKC MARMARAY, Haydarpaşa arkeolojik
kazılarını 400’ün üzerinde işçi ve gerekli ekipmanlar ile sürdürürken kazı alanında çalışan
işçilerden Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) bir ihbar geldi: 500’e yakın işçinin tamamının 3
aydır ücretlerinin verilmediği öğrenildi. PE İnşaat İşçileri Ağı konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
KKC MARMARAY’ı oluşturan firmaların işçi hakları konusunda sabıkalı firmalar olduğunu
hatırlatarak, konu hakkında bir çalışma başlattıklarını ve işçilerin hakları alınana kadar konu ile
yakından ilgileneceklerini duyurdu.

PE İnşaat İşçileri Ağı’nın açıklaması şöyle:
   
“Bin yıllık tarihin tanıklığında Haydarpaşa’da bir insanlık ayıbı yaşanıyor ve biz suçluları çok
yakından tanıyoruz.
   
Kadıköy’de iki yıla yakın bir zamandır hemen her yurtdaşımızı heyecanlandıran 1700 yıllık
geçmişe ışık tutan bir çalışma sürdürülüyor. Bu çalışma ülkemizin yetistirdiği uzman arkologlar
ve sanat tarihçilerinin denetiminde devam ederken ülke kamuoyu ve basını tarafından da
merakla takip ediliyor. 
   



Haydarpaşa tarihi kazılarında çok da gündeme gelmeyense burada çalışan 500 e yakın işçinin
hangi koşullarda çalıştığıdır. Haydarpaşa kazıları Kalyon, Kolin ve Cengiz İnşaat ortaklığı olan
KKC MARMARAY firması tarafından yürütülmektedir. Kazılarda KKC MARMARAY firmasının alt
yüklenicilliğini ise Ege Yapı Ray firması üstlenmiştir. Sahada çalışan işçilerin 500’e yakını Ege
Yapı Ray bünyesinde çalışmaktadır. Burada çalışan işçilerin ağırlıklı çoğunluğu kazı ve toprak
işlerinde beden işçisi olarak görev üstlenmiş bulunmaktadır. İşçiler asgari ücret üzerinden
ücretlendirilmektetir. Ancak işçilere yol parası verilmemekte, sahada yemek hizmeti
karşılanmadığı gibi yemek parası da ödenmemektedir.
   
İşçiler İstanbul’un değişik emekçi semtlerinden buraya, tarihin tanıklığına, ekmek parası
kazanmak için çalışmaya gelirken evden azık hazırlayarak gelmekte ve yol parasını kendi
cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Üstelik de son 3 aydır hiç bir maaş ödemesi
yapılmamışken.
   
Patronların Ensesindeyiz ihbar hattına ulaşan işçiler Aralık , Ocak ve Şubat maaşlarının
ödenmediğini tarafımıza bildirmiş bulunmaktalar. Bizler İstanbul’un çeşitli şantiyelerinde çalışan
inşaat işçileriyiz ve aşınayız; Cengiz İnşaat’ın, Kolin’in, Kalyon’un ve Ege Yapı Ray’ın işçi teri ve
kanıyla beslendiğine aşınayız. Suçluları tanıyoruz ve şaşırmıyoruz. 
   
Buradan tüm kamuoyuna seslenmek istiyoruz, Haydarpaşa tarihi kazılarında tarihin tanıklığında
yaşanan bu insanlık ayıbına izin vermeyeceğiz. Bugünden itibaren Haydarpaşa kazı ve toprak
işçileriyle birlikte 3 aylık ücretlerin tamamının ödenmesi, ücretlerin düzenli ve her ayın başında
yatırılması, işçilerin kazanılmış ve yasal yol ve yemek masraflarının karşılanması için bir
mücadele başlatıyoruz. Bu mücadeleye 1700 yıllık tarihi mirasımızda en çok da emekçilerin payı
olduğunun farkından olan herkesi destek vermeye çağırıyoruz.”

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

 

mailto:iletisim@patronlarinensesindeyiz.org
http://www.twitter.com/pensendeyiz
https://patronlarinensesindeyiz.org/feed/
https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
http://www.patronlarinensesindeyiz.org/
http://eepurl.com/dKYqa6
https://patronlarinensesindeyiz.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=037225969073e3f8ab921c373&id=9ca3332f8f&e=%5BUNIQID%5D&c=4ab7581c43

