
BÜLTEN ALICILARI LİSTESİNE ADRES EKLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MADAME COCO ÇALIŞANLARI ÖNCELİKLİ TALEPLERİNİ AÇIKLADI

 

Madame Coco çalışanları

öncelikli sorunlarını ve

taleplerini belirledikleri bir

açıklama yayınladı. Yayımladığı

bildiriler, basına ve sosyal

medyaya yansıyan haberleşme

notları ile kısa sürede etkili bir

odak haline gelen Madame Coco

Çalışanları İşyeri Komitesi

imzasını taşıyan açıklama

ülkenin çeşitli yerlerindeki

Madame Coco mağazalarında

çalışanlara ve müşterilere

ulaştırılıyor. Dağıtımlar

Patronların Ensesindeyiz

dayanışma ağı içinde yer alan

farklı işyeri ve sektörlerden

işçiler tarafından yapılıyor. 

 

 

Komitenin mesajı şöyle: 

Madame Coco Çalışanları İşyeri

Komitesi olarak yola çıkışımız

henüz yeni. Ancak yaptığımız

açıklamaların ardından pek çok

destek mesajı aldık. Bir araya

gelmeye, sorunlarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Sesimizi en geniş kesimlere

duyurmaya çalışıyoruz. 

Son toplantılarımızda, öncelikli sorunlarımızı ve taleplerimizi belirledik. Vurgulamak isteriz

ki, aşağıda sıraladığımız talepler, yasal haklarımızın uygulanmasından ibarettir.

ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ

https://patronlarinensesindeyiz.org/pemailchimpaboneligi/
mailto:iletisim@patronlarinensesindeyiz.org
http://www.twitter.com/pensendeyiz
https://patronlarinensesindeyiz.org/feed/
https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
http://www.patronlarinensesindeyiz.org/


– Rotasyon yapılacağı zaman, yasal mevzuata uygun olarak çalışanlardan yazılı onay

alınmalı. 

– Düzenli olarak yapılan her ödeme işyeri uygulamasıdır ve patronun isteğine göre kesinti

yapılamaz. Primlerimizden yapılan kesintilere son verilmeli. 

– Hafta tatili yasal olarak her çalışanın hakkıdır. Haftada bir gün 24 saat kesintisiz hafta

tatilimizi kullanmalıyız. 

– Mahkeme kararı ya da polis tutanağı olmadan işçinin ücreti, satış primleri, kasa ve

sayım açıkları, kırık-imha ürünlerin ücretleri neden gösterilerek kesilemez. Sistematik bir

hale gelen sayım açığı kesme uygulamasına son verilmelidir. 

– Mobbing ve mesai saatleri sonrasında da What’s App grupları üzerinden devam eden,

taciz boyutuna varan baskı son bulmalıdır. 

– İşyerine gelen ağır sevkiyatlar, bazı mağazalarda personeller tarafından taşınmaktadır.

Gerekli ekipman sağlanmalı ve bu yük çalışanların üzerinden alınmalıdır. 

– Çalışanların görev tanımları net olarak belirlenmeli ve bizlere duyurulmalıdır. 

– Vardiyalar arasında dinlenmeden 15 saatin üzerinde çalıştığımız oluyor. Çalışma saatleri

konusunda yasal sınırlara uyulmasını talep ediyoruz. 

Ve bizler insanca yaşamak, insanca çalışmak istiyoruz. Bizler onurlu insanlarız, buna

uygun bir şekilde çalışmak istiyoruz. 

Onurlu insanlar hakkını savunur, haklının yanında yer alır. Biz işimizi seviyoruz ve işimize

sahip çıkıyoruz ama bu haksız koşulların sona ermesini istiyoruz. Ve çağrımızı yineliyoruz. 

Bizimle iletisim@patronlarinensesindeyiz.org adresinden iletişime geçin. 

Unutmayın ki, birlikte daha güçlüyüz. 

Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/26/madame-coco-calisanlari-oncelikli-

taleplerini-acikladi/

İŞSİZLİĞE VE PAHALILIĞA KARŞI MÜCADELE TOPLANTILARI

DEVAM EDİYOR

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda emekçilerin yan yana gelmesini öngören “İşsizliğe ve
Pahalılığa Karşı Mücadele” toplantıları devam ediyor. 
Geçtiğimiz Pazar günü Mersin’de yapılan toplantıya gıda, sağlık, metal, maden ve hizmet
sektörlerinde değişik işyerlerinde çalışan işçiler katıldı. Toplantıda işyerlerindeki sorunlara ve
mücadele başlıklarına dair deneyimler paylaşıldı. 
 https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/27/mersinli-isciler-issizlige-ve-pahaliliga-karsi-
mucadeleyi-konustu/

İSTANBUL ATAŞEHİR

2 Aralık Pazar Saat 13.00 TKP Ataşehir ilçe binası 
1 Mayıs Mahallesi (Mustafa Kemal Mahallesi) 3001. Cadde No:47 

 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/27/atasehirde-patronlarin-ensesindeyiz-bulusmasi/ 

 
ANTALYA MANAVGAT

1 Aralık Cumartesi 18.30 TKP Manavgat İlçe Binası 
Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi Arpek Apt. No:42/2  
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https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/27/manavgatta-isciler-bulusuyor/ 
 

İSTANBUL’DA İNŞAAT İŞÇİLERİ BULUŞUYOR

İnşaat işçileri İşsizliğe ve Pahalılığa Karşı Mücadele toplantısında buluşuyor. 
2 Aralık Pazar 14.00 TKP Kartal İlçe Binası 

Kordonboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi No:54 K.3 D.20

ÖZEL HASTANELERDE PE AĞINA ÇAĞRI

Bir kamu hizmeti olması gereken sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması sadece bizler için

sağlık hakkını paralı hale getirmekle kalmadı, özel sağlık kuruluşlarında çalışanları da ağır

çalışma koşullarına zorladı. Buna bir de patronların kriz bahanesi eklendi; özel hastane

emekçilerinin durumu iyice zorlaştı. Şimdi sağlık emekçileri Patronların Ensesindeyiz

ağında buluşup yaşadıkları haksızlıklara karşı koymak için adım atıyorlar. 

PE ağında örgütlü tutum almak için çağrıda bulunan özel hastane çalışanları hazırladıkları

bildiriyi mesai arkadaşlarına ulaştırıyor. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/ozel-hastanelerde-pe-agina-cagri/

ANKARA'DA FLORMAR İŞÇİLERİYLE COŞKULU ETKİNLİK

 
Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen Flormar işçileriyle dayanışma etkinliğine

katılan yüzlerce kişi ve farklı işkollarından çok sayıda işçi coşkulu bir dayanışma atmosferini
paylaştı. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/27/manavgatta-isciler-bulusuyor/
https://goo.gl/maps/rD38qcfMjXx
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/ozel-hastanelerde-pe-agina-cagri/


 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/ankarada-flormar-iscileriyle-coskulu-etkinlik/

SAMSUN MAKRO İŞÇİLERİNDEN NHKM'YE ZİYARET

Direnişteki Samsun Makro Market işçileri İstanbul Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür

Merkezi'ni ziyaret ederek Temmuz ayından bu yana devam eden direnişle ilgili gelişmeleri

aktardılar. 

http://haber.sol.org.tr/turkiye/samsun-makro-iscilerinden-nazim-hikmet-kultur-

merkezine-ziyaret-251782

 

REZİDANSLARIN GÖRÜNMEZ KILINAN KAHRAMANLARI

Rezidanslar otel imkanları sunulan, temizlikten ön büro hizmetine, güvenlikten, sosyal

donatılarına kadar birçok konuda hizmet vererek maliklerin tabiri caizse kılını

kıpırdatmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri yerler. Onlar adı üstünde malikler, mülk

sahipleri… Kıllarını kıpırdatmadan yaşamak onların işi. Biz ise rezidansların maliklerinden

çok çalışanları ile ilgileniyoruz. Rezidansların görünmez kahramanları değil de görülmek

istenmeyen kahramanları onlar.  

http://haber.sol.org.tr/turkiye/ozel-i-rezidanslari-temizleyenler-gorunmez-olmak-

zorunda-mi-251775

Haber özetleri: Kısa özet olarak geçilen haberleri sitemizden detaylı olarak takip etmek için
verilen bağlantıları tıklayın...

DOĞA KOLEJLERİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLER ARTIYOR: HEM

EMEKÇİLERİN PARASI ÖDENMİYOR HEM VELİLERİN

70 bin öğrencisi, 8 bin öğretmeni, 11 bin çalışanı bulunan Doğa Kolejlerinde eğitim

emekçileri ve veliler sıkıntılı günler yaşıyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na çok sayıda

mesaj ileten eğitim emekçileri ve veliler, paralarını alamamaktan şikayetçi. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/26/doga-kolejleriyle-ilgili-sikayetler-artiyor/

 

ŞEKERLİSOY HOLDİNG STAJYER ÜCRETLERİNE EL KOYUYOR

Sağlık, inşaat, sanayi, turizm, tarım ve teknoloji olmak üzere 6 sektörde faaliyet gösteren

Şekerlisoy Holdingin çalıştırdığı stajyere ödeme yapmadığı öğrenildi. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/sekerlisoy-holding-stajyer-ucretlerine-el-

koyuyor/

 

DÜFA BOYA’DA ÜCRET KESİNTİSİ

Tuzla’da bulunan Düfa Boya fabrikasında patron bu haftadan itibaren Pazartesi günleri

fabrikada çalışma yapılmaması kararı aldı.  

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/dufa-boyada-ucret-kesintisi/ 

 

SİVAS ATMACA TURİZM HAKLARINI VERMEDİĞİ ÇALIŞANLARINI

İSTİFAYA ZORLUYOR

Sivas Atmaca Turizm iş başı yaptırdığı işçilerin sigortalarını gecikmeli olarak başlatıyor. PE

ihbar hattına gelen bilgilere göre İşkur desteğinden faydalanan firma eksik sigorta ve

ücret ödemesi yapıyor. 
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https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/sivas-atmaca-turizm-haklarini-

vermedigi-calisanlarini-istifaya-zorluyor/

 

DF DIŞ TİCARET KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR

DF Dış Ticaret şirketinin sigortasız işçi çalıştırdığı ve ücretlerde kesinti yaptığı iddia

ediliyor.

 

KALEBODUR SERAMİK’TE İŞTEN ÇIKARMA

Çanakkale Kalebodur Seramik Fabrikası'nda 400 işçi kriz bahanesiyle işten çıkarıldı.  

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/kalebodur-seramikte-isten-cikarma/

 

ETİLİ SERAMİK’TE ÜCRETLER ÖDENMİYOR

PE Ağı’na gelen bilgilere göre Çanakkale’de faaliyet gösteren Etili Seramik'te işçiler 5

aydır maaş alamıyor.

 

ÖZEL AKGÜN TEM HASTANESİ ÇALIŞANLARIN TAZMİNATLARINI GASP

ETTİ!

İstanbul İkitelli’de faaliyet gösteren Özel Akgün TEM Hastanesi, çalışanların ücret ve

tazminat ödemelerini yapmadan hastaneyi kapattı. Hastane patronu aynı zamanda

içerideki tüm malları da kaçırdı. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/ozel-akgun-tem-hastanesi-calisanlarin-

tazminatlarini-gasp-etti/

 

OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE TAŞERON İŞÇİLER

NASIL MAĞDUR EDİLDİ?

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın “sömürücü ihbar hattına” bildirimde bulunan taşeron

işçisi Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, taşerondan kadroya geçirilenlerin

sorunlarını ve çeşitli gerekçelerle kadroya alınmayıp işsiz bırakılanların yaşadığı

mağduriyetleri iletti. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/okmeydani-egitim-arastirma-

hastanesinde-taseron-isciler-nasil-magdur-edildi/

 

KRİZ FIRSATÇISI KOÇ

Ford Otosan İnönü Kamyon Fabrikası’nda üretim 3 Aralık'a kadar durduruldu. Burada

çalışan işçiler zorunlu izne çıkarıldı. İzni olmayanların ücret ve bağlı alacaklarından %25

kesinti yapılacak. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/kriz-firsatcisi-koc/

 

TUBORG’DA AZALAN İŞLER GEREKÇESİYLE FAZLA MESAİ BASKISI

Türk Tuborg'da işlerin azalmasıyla çalışma saatlerinde yeni düzenleme yapan patron, yeni

çalışma düzeninde işçileri fazla mesai yapmaya zorluyor. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/tuborgda-azalan-isler-gerekcesiyle-fazla-

mesai-baskisi/

 

HEPSİBURADA.COM İŞÇİLERİNE KARA CUMA KABUSU

Hepsiburada.com firması Black Friday haftası kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği

yaparak çalıştırdığı 400 öğrenciye tüketim çılgınlığı haftasında kabusu yaşattı. PE Ağı’na

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/sivas-atmaca-turizm-haklarini-vermedigi-calisanlarini-istifaya-zorluyor/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/kalebodur-seramikte-isten-cikarma/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/ozel-akgun-tem-hastanesi-calisanlarin-tazminatlarini-gasp-etti/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/okmeydani-egitim-arastirma-hastanesinde-taseron-isciler-nasil-magdur-edildi/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/kriz-firsatcisi-koc/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/tuborgda-azalan-isler-gerekcesiyle-fazla-mesai-baskisi/


aktarılan bilgilere göre işçilerin tuvalete çıkmalarına bile izin verilmedi.  

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/hepsiburada-com-calisanlarina-kara-

cuma-kabusu/

 

SAMSUN’DA MAKRO İŞÇİLERİ YENİ PATRONLARA SESLENDİ: ÖNCE

İŞÇİLERLE ANLAŞACAKSINIZ!

Samsun Makro Market’in tazminatlarını gasp ederek kapı önüne koyduğu yüzlerce işçinin

pazar eylemleri sürüyor. Bu Pazar da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanıp Gazi Makro

Market’in önüne sloganlarla yürüyen işçiler, eyleme yoğun katılım gösterdi. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/26/makro-iscileri-ilk-once-iscilerle-

anlasacaksiniz/

 

GÜLSAN İŞÇİLERİ FİDEL ANMASINA KATILDI

Pazar günü Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin düzenlediği Fidel anmasına, Gülsan

işçileri de katıldı. Küba ve sosyalizm üzerine sohbetlere katıldılar ve Küba Cumhuriyeti

Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Núñez ile birlikte bir fotoğraf çektirdiler.

 

PROLAND GROUP KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYOR!

Merkezi Ankara Balgat'ta bulunan ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Proland Group'ta

yaklaşık iki aydır maaş ödemesi yapılmıyor. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/proland-group-krizi-firsata-ceviriyor/ 

 

GRİPİN İŞÇİSİ GREVE ÇIKTI

Türkiye'nin en eski ilaç şirketlerinden birisi olan Gripin'de işçiler, 28 Kasım'da greve

çıktılar. Sözleşme görüşmelerinde ücret zammı oranında anlaşma sağlanamaması üzerine

başlayan grev, İstanbul Avcılar'da bulunan fabrika önündeki basın açıklaması ve ardından

çekilen halaylarla başladı.  kararlılıklarıyla sürdüreceklerini belirtiyorlar. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/gripin-iscisi-greve-cikti/

 

KALE KAYIŞ'TA PATRONUN SENDİKAYA TAHAMMÜLÜ YOK

İstanbul'un Silivri ilçesi Kınalı mevkinde faaliyet gösteren Kale Kayış fabrikasında patron,

haklarını genişletmek için örgütlenen işçinin bu hakkını tanımıyor.  

 https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/kale-kayista-patronun-sendikaya-

tahammulu-yok/

ALGİDA İŞÇİSİNDEN MÜCADELE VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Unilever'e bağlı Algida'nın Ankara fabrikasında işçiler, prim gaspına, koruyucu giysi verilmeden
farklı birimlerde çalıştırılmalarına ve patronun yoğun çalışma dayatmalarına karşı mücadele ve
dayanışma çağrısı yaptı. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/29/algida-iscisinden-mucadele-ve-dayanisma-cagrisi/

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 
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Burayı tıklayarak abonelikten ayrılabilirsiniz 
 

https://patronlarinensesindeyiz.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=037225969073e3f8ab921c373&id=9ca3332f8f&e=[UNIQID]&c=e890149182

