
BAYBURT GRUP BAKIRKÖY METRO ŞANTİYESİ'NDE SON DURUM

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı, kamuoyunun gündemine 'ekmek arası
ıspanak yemeği' görüntüsüyle yansıyan Bayburt Grup Bakırköy Metro şantiyesindeki
sorumsuzlukları takip etmeyi sürdürüyor. İşçilerin durumunu izliyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bu sabah itibariyle İDO yatakhane bölgesinde kalmakta olan Bayburt Grup personeli İncirli’deki
koşulların daha iyi olduğu yatakhanelere alındı. Ancak Bayburt Grup’un taşeronu olan firmaların
işçileri hala İDO yatakhanelerinde kalmaya devam etmektedir.

İşten çıkarılan arkadaşımız hakkında ise bilgiler şunlardır; Hiçbir alacağı kendisine ödenmeden
parasız bir şekilde işten çıkarıldı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın avukatları aracılığıyla
arkadaşımızın alacaklarını takip ediyoruz ve alacağız.

Ayrıca İstanbul’un değişik yerlerinde çalışmakta olan Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri
Dayanışma Ağı’ndaki işçiler işten çıkarılan arkadaşımıza memleketine ulaşabilmesi için
dayanışma sağlamıştır. Arkadaşımız memleketine, ailesinin yanına dönüyor
.
Şantiyenin Ataköy İDO yatakhanelerindeki koğuşlar dün temizlendi, boyandı ve eksikleri giderildi.
Menüde de döner ekmek vardı. Şantiyedeki işçilerden gelen son haber bu şekilde.

Şantiyedeki işçilerle görüşmeye devam ediyor ve şantiyedeki durumu takip etmeyi sürdürüyoruz.
Bayburt Gruba bağlı Bakırköy Metro Şantiyesi’nde işçilerin koşulları düzelene, sağlık riski
ortadan kalkana kadar Patronların Ensesindeyiz.

Bayburt Grup Bakırköy Metro Şantiyesinde ekmek arası ıspanak menüsünü ve şantiyenin
sağlıksız koşullarını gündeme getirdiği için işten atılan inşaat işçisi arkadaşımız
Patronların Ensesindeyiz Ağı'na yaşadıklarını anlattı.
https://www.youtube.com/watch?v=hysLaxNZhtA&feature=youtu.be
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BAYBURT GRUP BAKIRKÖY METRO ŞANTİYESİ'NDE İŞÇİLERİN SAĞLIK
KOŞULLARI VE İŞTEN ÇIKARMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kamuoyunun gündemine “Ekmek Arası Ispanak” menüsüyle yansıyan Bayburt Grup Bakırköy
Metro şantiyesindeki son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Bilindiği üzere şantiyedeki olumsuz koşulların kamuoyuna yansımasının ardından Bayburt Grup
firmasının ilk yaptığı, koşulları düzeltmek yerine tepki gösteren işçileri aramak ve bir işçiyi işten
atmak olmuştu.

Oysa şantiyeden yansıyan görüntülerin üzerine şirket yetkililerinden beklenen hızla harekete
geçip çalışma ve barınma ortamını sağlık koşullarına uygun hale getirilmesiydi. Bunun yerine
şirket şantiyede salgına davet çıkaran uygunsuzlukları saklamak, bunu gündeme getiren işçilerin
peşine düşerek cezalandırmak ve kötü koşulların şantiyenin duvarları arasında kalmasına
çalışmayı tercih etti.
Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı olarak bu sorumsuzluğa sessiz
kalmıyoruz. Şantiyede çalışan işçilerin sesi olmayı sürdürüyoruz.

Bayburt Grubun Bakırköy Metro şantiyesini takibe devam ediyoruz:
Bu kapsamda, aynı grubun Ataköy İDO şantiyesinde hijyen koşullarına aykırı olan
yatakhanelerdeki son durum hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu sabah itibariyle İDO yatakhane
bölgesinde kalmakta olan Bayburt Grup personeli İncirli’deki koşulların daha iyi olduğu
yatakhanelere alınmış bulunmaktadır. Ancak Bayburt Grup’un taşeronu olan firmaların işçileri
hala İDO yatakhanelerinde kalmaya devam etmektedir. Buradaki hijyen koşullarına uygun
olmayan görüntüleri dün yayınlamıştık.

İşten çıkarılan arkadaşımız hakkında ise vermek istediğimiz bilgiler şunlardır;
İşçi arkadaşımız hiçbir alacağı kendisine ödenmeden parasız bir şekilde işten çıkartılmıştı.
Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın avukatları aracılığıyla arkadaşımızın alacaklarını takip ediyoruz
ve alacağız. Ayrıca Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’nın İstanbul’un
değişik yerlerinde çalışmakta olan gönüllüleri ile yapılan dayanışma organizasyonu ile işçi
arkadaşımıza maddi destek sağlanmıştır.

Yine kamuoyunda ve sosyal medyada konuyu duyan duyarlı birçok yurttaşımız da hem işçi



Yine kamuoyunda ve sosyal medyada konuyu duyan duyarlı birçok yurttaşımız da hem işçi
arkadaşımıza hem de Patronların Ensesindeyiz Ağına ulaşarak desteklerini dile getirmişlerdir.
Özellikle de işçi dostu Bakırköy sakini yurttaşlarımız Bakırköy Meydanı’nda böyle bir ayıba izin
vermeyeceklerini ve şantiyeyi takip edeceklerini bizlere ulaşarak ifade etmiş bulunmaktadır.
Dayanışmayla...
PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ İNŞAAT İŞÇİLERİ DAYANIŞMA AĞI
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/03/26/bayburt-grup-bakirkoy-metro-santiyesindeki-
gelismelere-dair-aciklama/

EKMEK ARASI ISPANAĞI BEĞENMİYORSAN İŞİNE SON

Yeni koronavirüs Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yayılırken, patronlar işçilerin sağlığını
hiçe saymaya devam ediyor. Son olarak çalışma koşullarını ve öğlen yemeği diye verilen ekmek
arası ıspanak görüntülerini paylaştığımız Bayburt Grubun yüklenici olduğu Bakırköy
Meydanı’ndaki metro şantiyesinde sorunu dile getiren işçilerden biri işten atıldı.

Tazminatsız olarak iş akdinin fesh edildiği şirket avukatı tarafından işçiye sözlü olarak bildirildi ve
savunması istendi. İşten çıkarılan işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda yayınlanan haberi
görerek sosyal medya hesabının durumunda paylaşmıştı.

İşten çıkarılma olayının ardından şantiyeden PE ağına yeni görüntüler ulaştı. Görüntülerde

sadece yemeklerin değil, yatakhane, tuvalet, duşlar, soyunma yerlerinin de sağlık açısından ne
derece uygunsuz olduğu görülüyor.

Sorunları dile getiren işçinin işten çıkarılması, bu virüs salgınının yaşandığı şu günlerde şirketin
bu çalışma ve barınma için uygunsuz ortamı saklamaya çalıştığı anlamına geliyor.
Konuyu yakından takip eden Patronların Enseindeyiz İnşaat İşçileri Ağı yaptıkları açıklamada
şöyle dediler:

“ Bayburt Grup Bakırköy Meydan Şantiyesinden son günlerde üst üste çalışma koşullarının
olumsuzluğu hakkında ihbarlar alıyorduk. Konuyu kamuoyu ile de paylaşmak istedik. Çünkü
dünya çapında bir pandemi gündemdeyken, ülkemizde patronların ahlaki ve insani hicbir sınır
tanımadan kar hırsıyla insanları sömürmeye nasıl devam ettiklerinin bilinmesini istedik. Ancak
ilgili firma koşulları düzeltmek yerine, haberi yalanlamayı ve haberi veren işçiyi bulmak için
çalışma yapmayı tercih etti. Sonuçta da haberimizi sosyal medya hesabında paylaşan bir işçiyi
haksız yere işten çıkardı. İşten çıkartılan işçiye alacağı verilmedi ve yol parası bile olmadan
şantiyeden çıkması istendi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/03/26/bayburt-grup-bakirkoy-metro-santiyesindeki-gelismelere-dair-aciklama/


Ancak biz şunun bilinmesini istiyoruz; haksız yere işten çıkarılan işçi kardeşimizin hukuki olarak
yanında olmakla kalmayacağız. Virüs salgını sırasında sadece şantiyede çalışan işçilerin değil
tüm kamuyounun sağlığını tehlikeye atan çalışma ortamını teşhir etmeye, konunun üzerine
gitmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin en büyük kentinin göbeğinde insanlık ayıbı işlemenize
müsade etmeyeceğiz”
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/03/25/ekmek-arasi-ispanagi-begenmiyorsan-isine-son/

BAYBURT GRUP BAKIRKÖY METRO ŞANTİYESİ'NDE İŞÇİLERE
EKMEK ARASI ISPANAK

 
Bayburt Grup’un üstlendiği Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndaki metro tünelinde çalışan işçiler
çalışma koşullarının kötülüğünden ve salgına karşı tedbir alınmamasından şikâyetçi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ihbarda bulunan işçilerin anlattıkları şöyle:

“Sabah 08.00 akşam 19.00 arasında çalıştırılmalarına rağmen fazla mesai ücreti ödenmiyor, iki

haftada bir Pazar izni olmasına rağmen çalışılan Pazar günü için de fazla mesai ödenmiyor.
Koğuşlar ve tuvaletlerde hiçbir temizlik yapılmıyor ve virüsün yayılmasına yönelik hiç bir tedbir
alınmıyor. 400’e yakın işçinin çalıştığı yerin altında yani havasız ortamda çalışanlara maske
verilmiyor. Virüsün yayılmasına karşı alınan tek tedbir de yemekhanenin kapatılması.
Yemekhane kapatıldıktan sonra işçilere ekmek arası yemek veriliyor. Bugün başlayan ekmek
arası uygulamasında bugünün menüsü öğlen ve akşam aynı olmak üzere ekmek arası ıspanak.”

İnsani şartlarda çalıştırılmayan, fazla mesaileri ödenmeyen sağlıksız ve virüs tehlikesiyle iç içe
yaşayan ve günde 10 saat çalışan işçiler koşullarının acilen düzeltilmesi ve hijyen şartlarının
oluşturulmasını istiyorlar.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/03/24/bayburt-grup-bakirkoy-metro-santiyesinde-
iscilere-ekmek-arasi-ispanak/
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