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Madame Coco'da işçilerin mücadelesi ses getiriyor

PATRON ÇILDIRDI!

 

Madame Coco, başka pek çok mağazacılık şirketi gibi işçiler için bir cehennem. Yasa dışı

çalışma koşulları, baskı, mobbing... 

Çalışanların harekete geçmesi ve Madame Coco İşyeri Komitesi adıyla sorunlarını

kamuoyu ile paylaşarak tüm çalışanlara örgütlenme çağrısı yapmasının ardından gürültü

koptu. 

Patronun, çalışanlarına "internet sitelerine girin, firma lehine yorumlar yazın" talimatı

vermesi Madame Coco İşyeri Komitesi tarafından "trollük talimatı" olarak adlandırıldı ve

ifşa edildi. 

Öte yandan, işyeri komitesinin attığı adımlar sadece ses getirmedi, somut sonuçlar da

şimdiden ortaya çıkmaya başladı.  

Henüz işçilerle MC patronu arasında herhangi bir görüşme yapılmış değil ama daha önce
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yatırılmayan fazla mesai ücretlerinin yatırılmaya başlandığı söyleniyor. 

 

Madame Coco'da olanları sitemizden izleyebilirsiniz: 

 

Madame Coco’dan çalışanlarına ek görev: Yönetimden trollük talimatı   

 

Madame Coco İşçileri: Örgütlenmeyi Sürdürüyoruz!

 

 
Haydi hakları için direnen Gülsan işçileri ile buluşmaya... 
İşten çıkarılan ve kıdem ve maaş alacakları için 24 gündür direnen Gülsan Profil Boru ve Cam
işçileri, Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağından emekçi kardeşleriyle ve Nazım Hikmet
Kültür Merkezi'nden sanatçı ve aydınlarla buluşuyor. 
 
16 Kasım Cuma  
Saat : 15:00 
Gülsan fabrika önü 
Adnan Kahveci Mahallesi Beylikdüzü

Yapı Kredi Emekçileri Halk Komitesinden açıklama

 
İzmir Gaziemir’de beş yüzü aşkın emekçinin çalıştığı Müşteri İletişim Merkezi'nde
satış yetkilisi olarak çalışan Şeyma Kurultak geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını
kaybetti. Yapı Kredi Emekçileri Halk Komitesi yaptığı açıklamada Kurultak'ın ölüm
nedenini mobbing ve ihmal olarak duyurdu.  
Yapı Kredi Emekçileri Halk Komitesi açıklamasında son dönemde yaşanan baskı ve
personel ölümleri haberleri üzerine duyduğu üzüntü ve tepkiyi dile getirerek vefat
eden emekçilerin ailelerine tekrar baş sağlığı diledi. Yapı Kredi çalışanlarına
yaşanılan haksızlıklar karşısında çaresiz olmadıklarını hatırlatan komite
açıklamasında sessiz kalmamaya, iş yerlerinde yaşadıkları mobbing ve haksız
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uygulamaları Patronların Ensesindeyiz ağında teşhir
etmeye ve komiteyle iletişim kurmaya ve dayanışmaya
çağırdı.

Samsun’da yeni müze inşaatı işçilerinin talepleri karşılandı!

Samsun’da yeni Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesinin inşaatında çalışan işçilerin eylemleri

kazanımla sonuçlandı. 

Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağının ziyareti sonrası muhasebecinin kaçırdığı

söylenen paraları getirdiği ve işçilerin taleplerinin yerine getirildiği öğrenildi. 

 

Konunun geçmişi ve detayları için: 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/15/samsunda-yeni-muze-insaati-iscilerinin-

talepleri-karsilandi/ 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/14/samsun-muze-insaatinda-isciler-

yeniden-binaya-cikti/

Bursalı işçilere çağrı: Hakkını arayan ELM işçileriyle dayanışmaya!

Geçtiğimiz günlerde konkordato ilan eden ve işçileri istifaya zorlayan ELM Elemeği Project
Solutions işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda buluşup haklarını aramak için
örgütlenmişlerdi. Çeşitli sektör ve iş yerlerinden işçiler olarak direnen kardeşlerimizi yalnız
bırakmamak için gıda kolisi hazırlıyoruz ve Bursa’daki tüm işçileri bu dayanışmaya ortak olmaya
çağırıyoruz. 
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Patrona hakkını yedirmemek için örgütlenen işçi kardeşlerimizle kol kola girmek için Patronların
Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçin ve dayanışmayı birlikte yükseltelim.

Bor Profil Alüminyum kaçak işçi çalıştırıyor

Merkezi Çerkezköy’de bulunan Bor Profil Alüminyum ve Metal Boyama A.Ş’nin Gebze’de

kurulu işyerinde kaçak işçi çalıştırıldığı, işçilerin ücretlerini geç ödediği bildirildi. Fabrikada

kırktan fazla sayıda Suriyeli işçinin kaçak çalıştırıldığı da Patronların Ensesindeyiz iletişim

ağına bildirildi. 

 

Başaran Business Hotel patronu işçi ücretlerine el koyuyor

Antalya Başaran Business Hotel patronunun yüze yakın işçinin ücretlerini bir süredir

ödemediği bildirildi.  

 

Watsons müdürleri hakarete doymuyor

 

 

Watsons Capitol AVM Şubesi müdürü tarafından sözlü tacize uğrayan çalışanların

bildirdiğine göre, müdür çalışanları azarlıyor,  bağırıyor, hakaret ediyor. Yüzde yetmiş

engelli olduğu söylenen işçiye eşya taşıttığı da söylenen müdürün whatsapp grubundan

da işçileri maaş kesintileri ile tehdit ettiği, işçilerin fazla mesailerinin ödenmediği,

stajyerlerin uzun sürelerde mağazaya çağrılıp çalıştırıldığı bildirildi.  

 

Patronların Ensesindeyiz ağına yaşadıkları sorunları anlatan Watson's

çalışanının anlattıklarını soL'da okuyabilirsiniz: 

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/kozmetikler-bir-bir-dokuluyor-bir-

watsons-iscisi-anlatti-250821

 

Tepe güvenlik işçilerine telefon yasak

Tepe Güvenlik, çalışanlarına bir belge dağıttı ve okuduklarını belirterek imzalamalarını

istedi. Dağıtılan belgede güvenlik görevlilerine görevleri hatırlatılırken, performanslarının

düşmemesiyle, dikkat ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi gereklerinden

bahsediliyor. Bu belgede cep telefonu kullanmanın iş sözleşmesinin ihbarsız ve
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tazminatsız feshi anlamına geleceği ve şirketin uğrayacağı zarardan işçilerin sorumlu

olacağı bildiriliyor.

 

Soma Eynez Ocağı işçileri işsiz kalmamak için eyleme hazırlanıyor

Eynez Ocağı'nda, devletle şirket arası sözleşmenin bu yıl yenilenmeme olasılığının olduğu

ve buna bağlı olarak 2500 işçinin işten çıkarılmasının düşünüldüğü iddia edildi. İlçe

merkezinde işçilerin işsiz kalmamak için imza topladığı ve Aralık ayı itibarı ile eylem

yapma hazırlıklığında oldukları bildirildi.

 
“İŞÇİNİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PATRONLARA BIRAKILMAZ” 

 
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekim ve hemşirelerinden patronların ensesinde olalım çağrısı 

Patronların Ensesindeyiz ağında buluşan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, işyeri
hemşireleri 18 Kasım 2018 günü bir araya geliyor. 

“İŞÇİNİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PATRONLARA BIRAKILMAZ” başlıklı bir çağrıyla duyurulan
toplantı 18 Kasım Pazar günü saat 14:00’te Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Yılmaz

Güney salonunda yapılacak.

Tavacı Recep Usta patronu ödeme yapmıyor

Tavacı recep Usta patronu Recep Budak’ın Ankara'daki Çayyolu şubesinde üç aydır

işçilerin maaşlarını vermeyerek kriz fırsatçılığı yaptığı bildirildi. Budak, Krizin yükünü

işçilere yükleme çalışıyor.

 

Löher Asansör patronundan ahlaksız teklif

İzmir/Çiğli'de bulunan Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven San Tic AŞ'de işçilerden

ücretlerinin düşülmesine zorla onay vermeleri isteniyor. Patronların Ensesindeyiz iletişim

hattına iletilen ve işçilere imzalatılan belgede, işçiler Löher patronunun işçilerin ücretlerini

asgari ücrete kadar düşürmesine onay verdiklerini bildiriyor. 

 

Hüseyinoğulları Kilim Mobilya’da işçilere eziyet

Van’da bulunan Kilim Mobilya’da çalışanların hafta tatili kullandırtılmadan, hafta sonları

dahil gece geç saatlere kadar çalıştırıldığı, itiraz eden işçilerin ise işten çıkarıldığı ve

işçilere çalışmaya başlarken açık senet imzalatıldığı bilgisi iletildi. Patronların Ensesindeyiz

web sitesi üzerinden gelen ihbarda bu bilgilere ek olarak patronların şikayet edildiği ve

şikayetlerden sonuç alınamadığı bildirildi. 

 

Kaş Belediyesi taşeron işçilerinin haklarına el koyuyor



PE ihbar hatlarına gelen bilgiye göre Kaş Belediyesi’nde çalışan taşeron işçilerin kadroya

geçeceği söylentisinin tersine işçiler kadroya alınmadı ve hiçbir hakları verilmeden

çalıştırıldı. Çalışan taşeron işçilerin fazla mesai ücretlerinin ödenmediği, resmi tatillerde

çalıştırıldıkları, hafta tatili yapanların ücretlerinden kesintiye gidildiği de gelen bildirimde

iddia ediliyor.

 

BOSAL Metal patronu kriz fırsatçısı

Kocaeli Gebze’de bulunan Bosal Metal‘de patron, çalışma düzeninde beş günlük

planlamayı dört güne çekip cuma günleri işçilere verdiği izni yıllık izinlerine sayıyor. 

 

Sanovel  ilaç patronu eksik ödeme yapıyor

Sanovel patronunun çalışanların primlerini yatırmadığı ya da eksik yatırdığı,  yemek

ücretlerini bir ay gecikmeli yatırırken, sosyal hakların da eksik verildiği bilgisi alındı. Yüzde

onbeşi yatırılan primlerin kalanının ne zaman yatırılacağının belli olmadığı, yöneticilerin

soruları “geri kalanını halledeceğiz” diye yanıtlayarak çalışanları oyaladığı bildirildi.

 

İlerimed Sağlık Ürünleri patronu maaşları ödemiyor

İstanbul merkezli 50 kişinin çalıştığı İlerimed firmasında 3 aydır maaşların ödenmediği

bildirildi. Firmanın ABD’lilere satıldığı ve her hafta cuma günleri için maaşların ödeneceği

bilgisinin verildiği ancak maaş ödemelerinin yapılmadığı iletişim hattına iletildi. 

TAV çalışanlarını işten çıkarmayacakmış (!) 

TAV Havalimanları şirketi bünyesinde Atatürk Havalimanı’nda çalışan 5 bini aşkın emekçinin
işten çıkarılması için hazırlıklar yapıldığı iddia ediliyor. 
 
TAV'da olanları sitemizden izleyebilirsiniz:
3. Havalimanı’nın bedeli: TAV’da 5 bin kişilik işten çıkarma hazırlığı

Samsun'da işçiler buluştu: Patronların Ensesindeyiz ağına çağrı

 

Samsun’da Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı ilk işçi toplantısını yaptı ve bir basın
açıklamasıyla çağrıda bulundu. Çağrıya kentin farklı sektörlerinden emekçiler ve Makro Market
direnişçileri katıldılar. 
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Hafta içi gerçekleşen ilk işçi toplantısı Patronların Ensesindeyiz bülteninde duyuruldu. Toplantıya
sanayi, ulaşım, tarım, iletişim, hizmet sektörlerinden işçilerle eğitim, sağlık, gıda alanlarından
kamu emekçileri katıldılar. Herkesin kendi deneyimlerini aktardığı toplantıda işten çıkarılan
Makro işçileri de söz aldılar. Samsun’da daha önce A101’de yaşanan mücadele deneyimi Makro
işçileriyle paylaşıldı. Makro/Taze mağduru olan işçiler, tüm emekçilerin birlikte hareket etmesi,
hileli iflasla Samsun’dan 380 işçiyi işten çıkaran marketten alışveriş yapılmaması çağrısında
bulundular. 
 
Toplantı sonunda işçiler, tamamen tasfiye edilmek istenen Makro/Taze Market mağazaları başta
olmak üzere market zincirlerine dönük çalışma yapılması ve Patronların Ensesindeyiz ağının bir
basın toplantısıyla duyurulması kararı aldılar. Samsun’da geçmişte Tekel işçileri, sağlık
emekçileri, belediye işçilerinin özelleştirmelere, güvencesizliğe karşı mücadeleleri hatırlatılarak
dayanışma ağı için basına çağrı yapıldı. Basın toplantısı 10 Kasım Cumartesi Eğitim-İş
salonunda geniş bir katılımla gerçekleşti. 
 
‘BİZ ÇİN MALI FİLİKALARDAYIZ, ONLAR BATMAYAN TİTANİKLERDE..’ 
 
Basın toplantısına katılan Makro Market işçileri yaşadıkları süreci paylaşarak dayanışmanın
önemine vurgu yaptılar. Kriz bahane edilerek Makro Market’in elindeki taşınmaz malları kaçırmak
amacıyla iflas ertelemeye başvurduğunu anlatan işçiler, başka şirketlere başvurduklarında
‘Makro Market personeli yıpranmıştır bizim işimize gelmez’ denildiğini ifade ettiler. ‘Patronlar
karşısında güçlüyüz, tek yumruk olursak kazanırız’ diyen bir işçi, ‘Biz öncelikle Makro Market
şirketinde 1 liramızı dahi bırakmayacağız, sonra diğer işçi arkadaşlarımızın direnişlerine
katılacağız’ şeklinde konuştu. 
 
Aynı gemideyiz sözünün doğru olmadığını söyleyen bir başka Makro işçisi, ‘Biz Çin malı filikalara
biniyoruz, onlar batmayan titaniklerde, yatlarda yollarına devam ediyorlar. Ailesi olan 6500
çalışanı düşünün, bir adet patronu düşünün’ dedi. Devletin küçük bir işsizlik maaşı verdiğini
ancak hakları olan tazminatı işverenden alabilmek için işsizlik maaşını avukata vermek zorunda
kaldıklarını anlattı. Bir kadın işçi, doğum yaptıktan sonra süt izni kullandığı sırada gece
çalışmaması gerektiği halde gece sayımlara kaldığını anlattı. ‘Sabah 10’da işe girdim, ertesi
sabah 10’da çıktım, çocuğumu işyerine getiriyorlardı ve orada emziriyordum’ diyen kadın işçi,
‘Ben doğum iznindeyken bile beni yalvar yakar işyerine getirip bana reyon düzelttirdiler. Ben
çocuğumun hakkını istiyorum’ şeklinde konuştu. Makro Market işçileri, özel sektöde çalışan
herkesin yarın potansiyel bir işsiz olduğunu hatırlatarak emekçileri dayanışmaya çağırdılar.
Pazar günü saat 16’da Süleymaniye geçidinden başlatacakları yürüyüşe ve Perşembe gününden
itibaren açacakları standa Samsun halkını davet ettiler. 
 
‘İŞ ARKADAŞLARI BİR ARAYA GELSİN, PATRONLAR KORKSUN’ 
Atakum Belediyesinin eski bir çalışanı, dün kendi başlarına gelenin şimdi Makro işçilerinin başına
geldiğini söyledi. 2014 yerel seçimlerinde kendisi gibi 60’a yakın belediye işçisinin işten
çıkarıldığını, tazminat haklarını ödememek için kendilerine yapamaycakları görevler verilerek
ayrılmaya zorlandıklarını anlattı. ‘Arkadaşlarımızla iyi günde birbirimizin yanındaydık, kötü
günümüzde daha sıkı kenetlendik, örgütlendik ve mücadele etmeye başladık. Atakum Belediyesi
önünde günlerce oturma eylemi yaptık, basın açıklamalarıyla kitlelelere sesimizi duyurduk.
Zaman içinde tazminatlarımızı teker teker aldık. İş arkadaşlarının bir arada güçlü olduğunu
bilmelerini istiyorum, bir arada olduğumuz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok’ diyen eski
belediye işçisi, Makro işçilerinin mücadelesini selamladığını söyleyerek ‘Patronlara da işçiden



korkun diyorum’ dedi. 
 
Hukuk fakültesi son sınıftan bir öğrenci ise bir işçi avukat adayı olduğunu söyleyerek, ‘Okul
bittiğinde, seneye, büro açacak bir birikimim olmadığı için asgari ücretin çok altında bir ücretle bir
işçi-avukat olarak çalışmaya başlayacağım. Bu düzen avukatların patronların yanında durmasını,
parasını alıp yoluna bakmasını istiyor. Ama biz halihazırda bir patronun yanında çalışan işçi-
avukatlar işçilerin yanında durmak ve onların mücadelesini ileri taşımak zorundayız. Sokakta
halk, fabrikada işçiler, mahkemede avukatlar güçlerini birleştirerek patronların ensesinde
olduğumuzu bir kez daha haykırmalıyız’ dedi.
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