
BÜLTEN ALICILARI LİSTESİNE ADRES EKLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BOSAL'da eylem kararı

 

Gebze’de kurulu bulunan BOSAL fabrikasında işçiler, patronun iki işçiyi işten çıkarmasının

ardından eylem kararı aldılar. Fabrikada işçiler, işe giriş çıkışlarda ve yemekhaneye gidişlerde

yürüyüş yapacaklar. 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/07/gebze-bosal-fabrikasinda-eylem-karari/
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Giyim ve moda sektöründeki e-ticaret firması Trendyol, Black Friday'de artan satışlar

nedeniyle geçici işçi aldı. Paketleme kısmında çalışan işçilere 'mola yeri' olarak gösterilen

alan, çalışanları şaşkınlığa uğrattı. Trendyol'daki yoğun çalışma dayatmasını ve fabrikadaki

işçi düşmanı uygulamalar PE Ağı'na iletildi.

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/trendyolda-isciye-yer-yok-mola-alani-diye-

gosterdikleri-yere-kimse-sigmadi/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/trendyolda-isciye-yer-yok-mola-alani-diye-gosterdikleri-yere-kimse-sigmadi


 
İrfan Ertel'in "Maden Metal İşçileri" adlı resim sergisi 5 - 10 Aralık tarihleri arasında İzmir'de Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi'nde olacak.

VİA HOSPITAL Çalışanları PE Ağı ile Buluştu

 

Sancaktepe’de bulunan Via Hospital Hastanesi geçtiğimiz aylarda girdiği borç krizi neticesinde



kapandı ve çalışanlarının alacaklarını ödeyemez oldu. Hastanenin kapanmasının ardından

haklarını alamayan Sancaktepe Via Hospital hastanesi işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla

buluşarak bir toplantı gerçekleştirdi. 

 

İşçiler alacaklarına karşılık hastaneden senet aldıklarını ama senetlerin karşılıksız çıktığını,

işçilerin arabulucuya başvurduğunu ancak şirket tarafından hiçbir yetkilinin bu toplantıya

katılmadığını söylediler. 

Hastane üç aydır kapalı ve 370 kadar işçi mağdur edilmiş durumda. Via Hospital işçileri ve

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı 9 Aralık Pazar günü avukatların da katılacağı daha

kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/03/sancaktepe-via-hospital-iscileri-pe-agiyla-

bulustu/ 

 

Batik Mağazaları Çalışanlarına Çağrı

 
Çok zor koşullarda çalışmaya zorlanan Batik çalışanlarına, yan yana gelme çağrısı yapıldı.

Çalışanların maaşları, primleri ve yemek ödenekleri gecikerek ödeniyor. İş akdi sona erdirilen
çalışanlara hakları ödenmeden çıkışları veriliyor. 

 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/batik-magazalari-calisanlarina-cagri/

Ankara Vera Telekom Çalışanları Patronların Ensesinde

 
Vera Telekom'da çağrı merkezi çalışanları maaşların zamanında ödenmemesi, sigortaların gerçek

maaş üzerinden yatırılmaması, vaat edilen primlerin içeride tutularak işçilere verilmemesi, mola
haklarının kullandırılmaması, ücretsiz fazla mesai zorlamaları ve çeşitli mobbing biçimlerine karşı

hukuki süreç başlattı. 
 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/ankara-vera-telekom-calisanlari-patronlarin-
ensesinde/

Kriz Fırsatçısı AKP Zengini Şahenk

Eylül ayında bazı ajansların internet sitelerinde Doğuş Grubu'nda yaklaşık 1000 kişilik bir

işten çıkarma yapılacağına dair haberler yer almıştı. İşten çıkarmaların Doğuş Otomotiv'den

başlayacağıysa haberin detayları arasındaydı. PE'ye ulaşan yeni haberlere göre Doğuş Oto,

kriz bahanesiyle çalışanlarının %10'unu işten çıkarıyor. 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/kriz-firsatcisi-akp-zengini-sahenk/ 

 

Modalife Mobilya’da iş “kazası”

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde 19 yaşında bir genç işçi çalışırken makinaya parmağını

kaptırdı. Makine koruyucusu bulunmadığı için parmağı kopan işçi Kırıkkale Tıp Fakültesi
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Süleyman Demirel Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde ameliyata alındı. Makine aksamlarında

gerekli kontrolleri yapma yükümlülüğü  olan işyeri patronunun bu tür olaylarda kesin hukuki

sorumluluğu var. 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/04/modalife-mobilyada-is-kazasi/ 

 

HİLTİ'de de Kriz Bahanesiyle İşten Çıkarma

Almanya kökenli çok uluslu bir şirket olan ve yoğunlukla inşaat sektöründe bir faaliyet

gösteren HİLTİ, kriz bahanesiyle 50'den fazla emekçinin işine son verdi. 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/hiltide-de-kriz-bahanesiyle-isten-cikarma/ 

 

Adel Kalemcilik’te Kriz Fırsatçılığı

Gebze’de bulunan Adel Kalemcilik yönetimi işçilere 70 kişinin işten çıkarılacağını söyledikten

sonra işçileri tek tek çağırarak işten çıkarıyor.  

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/adel-kalemcilikte-kriz-firsatciligi/

 

İşçiler Maaşlarını Almak İçin Eylem Yaptı

Türkerler Grup Ankara Etlik Hastane inşaatında çalışan işçiler dört aydır maaş ödemeleri

yapılmadığı için taşeron firmanın önünde eylem yaptı ve maaşlarının yatırılmasını istedi.  

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/isciler-maaslarini-almak-icin-eylem-yapti/

 

Antalya Topkapı Otelinde Çalışanlar Diken Üstünde

Antalya Topkapı Otel’de yüksekte çalışma yapan işçilere kullanmaları için emniyet kemeri

verildiği ancak kemerlerinin takılacağı güvenli bir bağlantı noktası gösterilmediği belirtiliyor. 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/antalya-topkapi-otelinde-calisanlar-diken-

ustunde/

 

Fatsa Mektebim Okulu Kapanma Bahanesiyle Paralara El Koydu

Bu eğitim öğretim yılı başında büyük iddialarla açılan Mektebim Okulları Fatsa Şubesi “Okulu

işletecek bir şirket bulunamadığı” gibi bir gerekçeyle kapanıyor. Çalışanlara hafta başında

çıkışlarının verildiği, öğrencilere de bunun ardından okula gelemeyecekleri bilgisinin verildiği

belirtiliyor. 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/fatsa-mektebim-okulu-kapanma-

bahanesiyle-paralara-el-koydu/ 

 

NEKA İnşaat işçinin hakkını gasp ediyor

Samsun Yenimahalle Demetevler girişinde faaliyetine devam eden NEKA İnşaat, yüzden fazla

işçinin ücretlerini ödemeyerek haklarını gasp ediyor.  

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/06/neka-insaat-iscinin-hakkini-gasp-ediyor
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E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en altında yer alan

linkleri kullanarak listeden çıkabilirsiniz. 

<<E-Posta Adresi>> 

Bu bağlantıdan gireceğiniz e-posta adresini doğrudan iletim listesine dahil edebilirsiniz 
 

Bülten mesajlarını almak istemiyorsanız 

http://eepurl.com/dKYqa6


Burayı tıklayarak abonelikten ayrılabilirsiniz 
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