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Abonelikten çıkış, yeni abone kaydı
gibi konularda bağlantıları sonda
bulacaksınız.

 

Madame Coco patronuna karşı işçiler komite kurdu

Madame Coco işçileri, mobbing ve baskı altında çalışmaya, uzun çalışma saatlerine,

molalarının kullandırılmamasına, ücretlerinden yapılan yüksek kesintilerle asgari ücretin

altında çalıştırılmalarına karşı bir araya geldi. Patronların Ensesindeyiz ağıyla iletişime

geçen Madam Coco çalışanları işyeri komitesi kurdu. Bundan sonra patronları İlhan

Tanacı’yla mücadelelerini kurdukları komiteyle sürdüreceklerini açıklayan işçiler, bir bildiri

yayımladı. Bildiride, aynı sorunları yaşayan diğer Madam Coco işçilerine çağrı yaparak

patronlarının teşhir edilmesi için Patronların Ensesindeyiz ağıyla irtibata geçilmesini
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istediler. Bildirinin yayımlanmasının ardından PE ağına e-postalar gelmeye başladı. Gelen

e-postalarda işçilerin ücretlerinden 1500 liraya varan kesintiler olduğu, haklarına el

konulduğu bildirilirken e-posta gönderenler her türlü çalışmaya katılacaklarını da ifade

etti. PE ağı, “Ben de varım” mesajları atanlarla hızlıca irtibat kurmaya başladı.

ARAS KARGO İŞÇİLERİ BOYUN EĞMEYECEK

 

Patronların Ensesindeyiz ağı 2 Kasım Cuma akşamı

İstanbul’da pek çok noktada Aras Kargo şubelerinde

çalışanlara bildiri dağıttı.  

Bildirilerde de anlatıldığı üzere, Aras Kargo patronu Evrim

Aras 2018 yılı kârlılık hedeflerinin tutturulması için

yöneticilerine baskı yapmaya başlamış ve kendi borçlarının

acente müdürlerine gönderdiği e-postada karşılanması için

her tür tasarruf tedbirinin alınmasını, acilen tüm maliyetlerin

azaltılmasını ve herkesin tasarruf politikasına uymasını istemişti. “Araç, mazot, kırtasiye,

şeker tuz ne varsa harcamaları kısın” talimatıyla en büyük yükün yine işçilere

bineceğinden hareketle işçilere örgütlenme çağrısı yapan PE bildirisi işçileri, çalışma

koşullarının daha da kötüleşmemesi için Patronların Ensesindeyiz ağına katılmaya

çağırıyor.  

Patronların Ensesindeyiz ağının dağıttığı bildiri Aras Kargo işçileri tarafından ilgiyle

karşılanırken bazı şubelerde yöneticilerin işçilere bildirileri almamaları yönünde yaptığı

baskı karşılık bulmadı.

Aras Kargo işçileri patron yalakalarına yüz vermiyor

Gittiğimiz şubede “Kolay gelsin, Patronların Ensesindeyiz
ağından geliyoruz. Patron Evrim Aras’ın değil, kargo
emekçilerinin yanındayız” diyerek işçilere seslendik. İçerideki
çalışanlar bildirileri aldı. Kalan bildirilerimiz için de, “Bırakın,
diğer arkadaşlarımıza ulaştırırız” dediler.  
Bildiri dağıtırken biri bizi engellemeye çalıştı. Ancak kim
olduğumuzu ve ne için geldiğimizi söylediğimizde işçilerden biri
bildirileri bizden aldı ve dağıtacağını söyledi. 
Girdiğimiz şubede Patronların Ensesinden Ağı’ndan geliyoruz
dedik, patron olma heveslisi biri, “Acentenin sahibi patron ben

oluyorum” diyerek çalışanlardan bildirileri geri vermesini istedi. Ancak çalışanlar bildirileri geri
vermedi. Oldukça olumlu tepkiler aldık.

Gülsan Profil işçileri haklarına sahip çıkıyor

 

Beylikdüzü'nde bulunan Gülsan profil ve cam işyerinin patronu 200 işçiyi işten çıkardı.

İşçilerin 53 günlük ücret alacaklarının ödenmediği, işçilere kıdem ve ihbar tazminatları

dahil olmak üzere herhangi bir ödeme yapılmaksızın çıkış verildiği bildirildi. Günde 12 saat

çalışan işçilerin çoğunluğu asgari ücret alıyor, asgari ücret üzerinde ücret alanların

ücretlerinin elden verildiği, böylece SGK primlerine ve tazminatlarına baz oluşturan

ücretlerin düşük gösterildiği söyleniyor. 



İşten atılanlardan 130 işçi fabrikada 24

saatlik bir nöbet sistemiyle makinaların

ve stokların kaçırılmasını engellemeye

çalışıyor. İçlerinde kıdemi 14-15 yılı

bulan işçiler var. İşçilerin ücret, kıdem

ve ihbar tazminatları yanında fazla

mesai ücretleri de ödenmemiş.

Fabrikadan ayrılmayan işçiler

alacaklarına ilişkin hukuki süreci

başlattı.

 

DYO patronunun zorunlu izin

dayatması

DYO, Dilovası fabrikasında Kasım ayında üretime 5 gün ara vereceğini açıklamıştı. Ulaşan

bilgilere göre, DYO patronu çalışılmayan günlerde işçilere ödeme yapmamak için ücretsiz

izin dayatmasında bulunuyor. Patron, işçilerden ücretsiz izin uygulamasını kabul etmeleri

için imza almak istiyor ancak işçiler bu dayatmayı kabul etmeyeceklerini ifade ederek

zorunlu olarak izne çıkartıldıkları bu günlerin ücretli izin süresinden düşürülmesini kabul

edebileceklerini söylüyorlar.

Samsun’da işçiler Patronların Ensesinde ağı ile yola çıkıyor

 
Samsun'da Patronların Ensesindeyiz çağrısıyla ilk işçi toplantısı gerçekleşti. 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 bulundu. Samsun'da daha önce A101'de yaşanan deneyim Makro işçileriyle paylaşıldı.
Makro işçileri tüm işçilerin birlikte hareket etmesini istedi ve hileli iflasla işçileri işten çıkaran
mağazadan alışveriş yapılmaması çağrısında bulundu. Önceki yıllarda Boyun Eğmeyen İşçiler
adıyla Samsun'da zorunlu BES'e karşı organize edilen çalışma anlatıldı, çok daha geniş bir
birliktelik içinde yeni dayatmalarla mücadele edileceği duyuruldu. SAMULAŞ'ta, Telekom'ta,
Samsun limanında, kafe-barlarda sömürü koşulları konuşuldu. İktidarın kamuda 657'yi 2019'da
tasfiye etme niyetiyle hareket ettiği anlatıldı. Tarım alanında faaliyet yürüten küçük esnaf ve kredi
alırken kayıtsız çalışmaya zorlanıp mezuniyet sonrası kredi borcunun yükü altında çalışan
öğrenciler yaşadıkları zorlukları anlattılar. Samsun'da Patronların Ensesindeyiz dayanışmasının



10 Kasım Cumartesi günü saat 15'te Eğitim-İş'in salonunda bir basın toplantısıyla duyurulmasına
karar verildi.

DÖKTAŞ patronu bildiğiniz gibi

Bursa Orhangazi’de faaliyet gösteren Döktaş döküm fabrikası patronunun son üç ayda

400 işçinin işine son verdiği ve Tacikistan’dan getirdiği işçileri çalıştırmaya başladığı

bildirildi. İlk etapta 30 işçinin kayıt altına alındığı bildiriliyor. Aynı patronun Parsan

işyerinde de göçmen işçileri güvencesiz ve çok kötü koşullarda çalıştırdığı biliniyor.

CARGİLL’in direnen işçilerinden dayanışma açıklaması

 
“Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı, işten atılan 14 Cargill işçisi
için gıda erzak kolisi hazırlamış. Direniş alanımızı ziyaret ederek gıda kolilerini direnişçilere
teslim ettiler. Dayanışma için teşekkür ederiz.”

Happy Moons patronu Instagram’dan kafasını kaldırmıyor

Bağdat Caddesi'ndeki Happy Moons'ta çalışanlardan biri, müşterinin kendisine vermek

istediği bahşişi reddedince müşterinin Instagram’da tacizine maruz kaldı. Müşterinin,

bahşişin reddedilmesini Instagram’da çalışanı deşifre ederek kaba bir şekilde

eleştirmesinin ardından mesajı Instagram’da gören Happy Moons patronları çalışanın

istifasını isteyerek çalışanın işten ayrılmasına neden oldu.  

 

Amcol Mineral Madencilikte grev kararı

Edirne, Enez İlçesinin Sultaniçe Köyünde bulunan AMCOL MİNERAL MADENCİLİK

fabrikasında 86 işçi ücretlerine zam yapılmadığı için 5 Kasım 2018 itibari ile greve çıktı.  

Maden İş Sendikasına üye işçiler soL haber sitesine bilgi vererek, Temmuz ayında

başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücretlerinin insanca yaşayacak düzeye

getirilmesini istediklerini ve talepleri karşılanıncaya kadar greve devam edeceklerini

anlattı. Maaşlarının asgari ücretin 100-200 lira üzerinde olduğunu, geçinemediklerini

söyleyen işçiler, maaşlarına yüzde 30 zam ve yılda dört ikramiye talep etti. Patronun

ekonomik krizi bahane ederek yaptığı yüzde yirmilik zam teklifini enflasyonun altında

olduğu için kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden işçiler, kapasiteyi ve üretimi

artırmak için kendilerinden her isteneni yaptıklarını ancak patronlarının yüzde 30 zammı

çok gördüğünü söylüyor. İşçiler sayıları aynı kaldığı halde 11 yılda üretim kapasitesini 50-

60 bin tondan 180-190 bin tona çıkardıklarını da belirtiyor. 

 

Prysmian Kabloda yöneticiler işçilerin açığının peşinde

Bursa’da kurulu bulunan işyerinde, gece vardiyasında işçilerin uyuyup uyumadığının

denetlenmesi için gece baskınları yapıldığı bildirildi. Bu uygulamanın işten çıkarma

hazırlığı ile ilgili olduğu ve patronların listeye alınmış işçileri işten atmak için neden

oluşturmaya çalıştıkları düşünülüyor. 

 

Plaskar patronu işçilere zorunlu yıllık izin kullandırıyor

Bursa’da faaliyet gösteren Plaskar fabrikasında yedi kişilik gruplar halinde üç gün izin

veriliyor. Bu süre, yıllık izin süresini doldurmamış olan işçilerin ücretli izin süresinden

düşülürken, yıllık izni olmayanlara ücretsiz izin veriliyor. Uygulamanın devam edeceği



söyleniyor. 

 

Tofaş’ın anlaşmalı boşanma talebi umduğunu bulamadı

Tofaş'ta 200 işçi "anlaşmalı boşanma" mantığıyla işten çıkarıldı. İşten çıkmak isteyen

işçiye tazminatını ve 3 aylık ek maaşını vermek isteyen Tofaş, bu uygulama ile 500 işçiyle

anlaşacağını düşünüyordu. Tofaş’ta patron, Aralık ve Ocak aylarında da aynı yöntemle

adım atmaya devam etmeyi planlıyor. 

 

Hasoğulları işçileri çatıya çıktı

Ankara'daki La Vida İş Merkezinde işçiler çatıya çıktı ve atlayacaklarını söylediler.

Yüklenici inşaat şirketi Hasoğulları patronunun konkordato ilan ettiği, işçilerin birkaç aylık

birikmiş ücretlerinin ödenmediği öğrenildi.  

 

TARİŞ'te işten çıkarmalara karşı eylem

İzmir Çiğli OSB'deki TARİŞ fabrikasında yedi işçinin DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası’na üye

 oldukları için işten atılması üzerine 6 Kasım Salı gecesi yüzlerce işçi fabrika içinde eylem

başlattı. Patronların çağrısı üzerine fabrikaya gelen çevik kuvvet, 65 kişiyi gözaltına aldı,

işçiler ertesi gün sabah saatlerinde serbest bırakıldı. İşçiler ve sendika 7 Kasım günü

TARİŞ önünde bir basın açıklaması düzenleyerek, 'Arkadaşlarımız işe geri alınana dek

direnişimiz sürecek' dedi ve sendikal haklar tanınmaz, atılan işçiler geri alınmazsa İzmir

halkına TARİŞ ürünlerini protesto çağrısı yapacaklarını belirttiler. İşçiler soL'a yaptıkları

değerlendirmede, TARİŞ'te anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldukları için aylardır

patronun işten çıkarma tehdidinde bulunduğunu söylüyorlar ve asıl suçlunun bu haklarını

kullanmalarını engelleyen patron olduğunu ifade ediyorlar. 

 

Kriz fırsatçısı ELM Elemeği patronuna karşı işçiler biraraya geldi

Bursa OSB'deki mobilya, döşeme, metal işleme, boyama firması ELM Elemeği Project

Solutions'da uğradıkları hak gaspı ve istifaya zorlanmaları üzerine maaş ve mesai ücretini

alamayan, ücretsiz izin dayatılan işçiler işyerini terk etmiyor.  

Otuza yakın işçiyi 15 günlük ücretsiz izne çıkartan ELM Elemeği patronu, izin dönüşü

işçilere konkordato ilan edildiğini, firmanın devlet tarafından yetkilendirilen bir komisere

devredildiğini ve işçilerle ilgili hiç bir işlem yapamadıklarını söyleyerek 30’a yakın işçiye

istifa etmeleri gerektiğini, firmayla bağlantılarının kalmadığını bildirdi. İşçiler, patrona

inanmayarak fabrika önünde beklemeye başladı.  soL'da yer alan habere göre, 7 Kasım

Çarşamba sabahı mesai saatinde tekrar fabrikaya gelen işçiler üretim müdürleri

tarafından hiçbir işe karışmamaları gerektiği yönünde uyarıldı. Üretim müdürü diğer

amirlere de "bu arkadaşlara işbaşı yaptırmayın" sözleriyle talimat verdi. 

İşçilerin birlikte davranmaya başlamasıyla birlikte durum değişti. Daha önce yemek bile

verilmezken,  işçilere yemek verildi.

WEB sitemiz çalışmaya başladı

izleyin, izletin. 
Sözü yayın. 

http://patronlarinensesindeyiz.org/
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