
YASAL HAKLARIMIZI İSTİYORUZ
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

– 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 whatsapp 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

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

geleceğimizi karartan 

patronların ensesindeyiz

Üzgünüz, kızgınız.

Bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Yapı Kredi Bankası’nda banka emekçisi bir arkadaşımız daha mobbing nedeniyle hayatını kaybetti.

2017 yılından bu yana İzmir Gaziemir Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nde çalışan Şeyma Kurultak’ı 

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Ülkemizde 200 bine ulaşan sayısıyla emekçilerin önemli bölümünü oluşturan banka emekçilerinin çalışma koşulları 

her geçen gün daha karanlık bir tabloya işaret ediyor. Aşırı baskı, stres ve tükenmişliğin sonucu olarak anksiyete ve 

depresyon bankacılar arasında artık meslek hastalığına dönüşmüş durumda. Uzun mesai saatleri, zaman baskısı, 

işten kovulma, aşırı iş yükü, rol karışıklığı... vb. gibi yapılan psikolojik baskılar yetmezmiş gibi artık hastalandığında 

hastaneye gitmesi bile engellenen bir çalışma ortamına maruz kalıyoruz.

Koç ailesinin kâr hırsının yarattığı bu baskının son kurbanı arkadaşımız Şeyma Kurultak oldu. Arkadaşımız yıllık 

izin tarihi yaklaştığı gerekçesiyle işyeri hekiminden rapor ya da sevk alamadığı için rahatsızlığı anlaşılamamış, 

ardından izindeyken geçirdiği kalp krizi tespit edilememiş ve hayatını kaybetmiştir. İşyeri hekiminin verdiği rapor 

ve sevkler yönetim tarafından kontrol edilmekte, zaten zor verilen izin ve raporlar giderek daha da zorlaşmakta 

ve son aylarda işyeri hekimliği de ciddi baskı altında tutulmaktadır.

Kadına şiddet konusunda “duyarlı” açıklamalar yapan Koç Grubu’nun karlı işletmesi Yapı Kredi Bankası 3. çeyrekte 

bir önceki döneme göre karlarını yüzde 51 artırdı. Sermaye birikimini artırmaya devam eden Koç Grubu’nun “aile 

bireylerimiz” diye nitelediği emekçiler ise işyerlerinde işkence görüyor.

Üzgünüz, kızgınız ve örgütlenmeye çağırıyoruz!

Son dönemde yaşanan baskı ve ölüm haberleri üzerine üzgünüz ama çaresiz değiliz.

İşyerlerimizde yaşadığımız haksızlıklar karşısında sessiz kalmayalım. Yaşadığımız her türlü baskı ve haksız 

uygulamayı Patronların Ensesindeyiz ağında teşhir edelim, örgütlenelim. Başımıza ne geliyorsa birlikte 

davranamamaktan geliyor.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ ağında buluşalım.

Çünkü Koç ailesinin planları varsa biz emekçilerin de olmalı!

www.patronlarinensesindeyiz.org  

sitesi bu mücadele ağının 

haberlerini duyuracak.

iletisim@patronlarinensesindeyiz.

org e-posta adresi üzerinden 

haberleşeceğiz, örgütleneceğiz.

+90 (541) 940 05 14 numaralı 

telefonumuz haksızlığa 

uğrayanları, direnenleri, hakkını 

arayanları birleştirmek için 

çalışacak.TKP’nin bütün parti binaları, 

lokalleri, temsilcilikleri kapılarını 

bu ağa ulaşmak isteyenlere 

açacak.Gücümüzü birleştireceğiz. 

Patronlara boyun eğmeyeceğiz. 

Sömürücülere göz 

açtırmayacağız.
Emekçiyi yalnız görüp,  

niyeti bozan olursa bilecek: 

Patronların Ensesindeyiz.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

Patronların planları böyle: Kriz bahanesi ve kriz korkutmasıyla insanları 

daha ucuza ve daha çok çalıştıracaklar. Kriz var diyerek devlet bütçesini 

yağmalayıp, halkın yararlandığı hastaneleri, okulları, ulaşım araçlarını kaynaksız 

bırakacaklar.Patronlar planlar yapıyorsa, işçiler ve emekçi halk da yapmalı. Patron takımına 

“Meydan size kalmadı” demek için, kriz fırsatçılarına emeğini ve ülkesini 

yağmalatmamak için...
İlk yapılması gereken belli: Birlikte hareket etme, birbirini bilme ve dayanışma 

yeteneğini artırmak.
Çağrımız bunun için.

Türkiye Komünist Partisi, işçileri ve emekçi halkımızı bunun için toplanmaya 

çağırıyor.Hakları yenen, baskı gören, fazla çalıştırılan, sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel 

hakları budanan, kendini tehdit altında gören emekçilerin bir dayanışma, 

haberleşme ve mücadele ağı içinde toplanmasını öneriyoruz.

Patronların Ensesindeyiz sloganı ile atacağımız somut adımları ilan ediyor ve 

çağırıyoruz: Bir haberleşme ağı ile yapılan tüm haksızlıkları, zorbalıkları, işçi ve halk 

düşmanı uygulamaları duyuralım. Patronlara göz açtırmayalım. Herkes her şeyi 

bilsin. Bilsin ki, yardıma yetişsin.

 Hiçbir işçinin, hiçbir emekçinin sömürü ve zorbalık karşısında yalnız kalmasına 

izin vermeyelim. Güçlerimizi birleştirelim. Sözümüz söz olmalı: Hepimiz birimiz, 

birimiz hepimiz için.
 Yoksulluktan, acizlikten, bilmezlikten ya da korkudan kendini savunamaz 

duruma düşmüş olanın yanında olalım. Onu savunalım. Sokakta halk, fabrikada 

işçiler, mahkemede avukatlar güçlerini bunun için birleştirsin.

 Oluşturacağımız ağı her yerde örgütlü kılalım. İşyerlerinde işyeri komiteleri 

kuralım, mahallelerde bir araya gelelim.

Çağrımız bu: Tüm bunları birlikte yapmak, her adımı birleştirmek için 

Patronların Ensesindeyiz dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı içinde    

    yerinizi alın.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

Kriz var! Kriz var mı, yok mu derken patronlar çoktan kriz planlarını uygulamaya koydu.

Patronların ve hükümetlerinin birikmiş günahlarının sonucu kriz. Şimdi krizi halkın üzerine yıkma planları 

yapıyorlar. Durdurmak için yapılması gerekenler var.

Patronların kriz fırsatçılığı böyle hayat buluyor: daha fazla sömürü için daha fazla zorbalık. Fırsatçı planlara izin 

vermemek için yapılması gerekenler var.

%1’lik zengin kesim, halkın yoksul yarısı kadar servete sahip ama aynı hikayeyi anlatıyorlar: Aynı gemideymişiz.

Bizim gemimiz ayrı, onların gemisi ayrı.

KrİzE vE Krİz fırSATÇıSı PATronlArA KArŞı DAyAnıŞmA, hABErlEŞmE vE mücADElE Ağı İÇİn ÇAğrı
PATronlArın PlAnlArı vAr İŞÇİlErİn DE olmAlı
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Bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Yapı Kredi Bankası’nda banka emekçisi bir arkadaşımız daha mobbing nedeniyle hayatını kaybetti.
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Koç ailesinin kâr hırsının yarattığı bu baskının son kurbanı arkadaşımız Şeyma Kurultak oldu. Arkadaşımız yıllık 
izin tarihi yaklaştığı gerekçesiyle işyeri hekiminden rapor ya da sevk alamadığı için rahatsızlığı anlaşılamamış, 
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Gücümüzü birleştireceğiz. 
Patronlara boyun eğmeyeceğiz. Sömürücülere göz 
açtırmayacağız.
Emekçiyi yalnız görüp,  
niyeti bozan olursa bilecek: 
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PATRONLARINENSESİNDEYİZ

Patronların planları böyle: Kriz bahanesi ve kriz korkutmasıyla insanları 
daha ucuza ve daha çok çalıştıracaklar. Kriz var diyerek devlet bütçesini 
yağmalayıp, halkın yararlandığı hastaneleri, okulları, ulaşım araçlarını kaynaksız 
bırakacaklar.

Patronlar planlar yapıyorsa, işçiler ve emekçi halk da yapmalı. Patron takımına 
“Meydan size kalmadı” demek için, kriz fırsatçılarına emeğini ve ülkesini 
yağmalatmamak için...

İlk yapılması gereken belli: Birlikte hareket etme, birbirini bilme ve dayanışma 
yeteneğini artırmak.

Çağrımız bunun için.

Türkiye Komünist Partisi, işçileri ve emekçi halkımızı bunun için toplanmaya 
çağırıyor.

Hakları yenen, baskı gören, fazla çalıştırılan, sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel 
hakları budanan, kendini tehdit altında gören emekçilerin bir dayanışma, 
haberleşme ve mücadele ağı içinde toplanmasını öneriyoruz.

Patronların Ensesindeyiz sloganı ile atacağımız somut adımları ilan ediyor ve 
çağırıyoruz:

 Bir haberleşme ağı ile yapılan tüm haksızlıkları, zorbalıkları, işçi ve halk 
düşmanı uygulamaları duyuralım. Patronlara göz açtırmayalım. Herkes her şeyi 
bilsin. Bilsin ki, yardıma yetişsin.

 Hiçbir işçinin, hiçbir emekçinin sömürü ve zorbalık karşısında yalnız kalmasına 
izin vermeyelim. Güçlerimizi birleştirelim. Sözümüz söz olmalı: Hepimiz birimiz, 
birimiz hepimiz için.

 Yoksulluktan, acizlikten, bilmezlikten ya da korkudan kendini savunamaz 
duruma düşmüş olanın yanında olalım. Onu savunalım. Sokakta halk, fabrikada 
işçiler, mahkemede avukatlar güçlerini bunun için birleştirsin.

 Oluşturacağımız ağı her yerde örgütlü kılalım. İşyerlerinde işyeri komiteleri 
kuralım, mahallelerde bir araya gelelim.

Çağrımız bu: Tüm bunları birlikte yapmak, her adımı birleştirmek için 
Patronların Ensesindeyiz dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı içinde    
    yerinizi alın.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

Kriz var! 

Kriz var mı, yok mu derken patronlar çoktan kriz planlarını uygulamaya koydu.

Patronların ve hükümetlerinin birikmiş günahlarının sonucu kriz. Şimdi krizi halkın üzerine yıkma planları 
yapıyorlar. Durdurmak için yapılması gerekenler var.

Patronların kriz fırsatçılığı böyle hayat buluyor: daha fazla sömürü için daha fazla zorbalık. Fırsatçı planlara izin 
vermemek için yapılması gerekenler var.

%1’lik zengin kesim, halkın yoksul yarısı kadar servete sahip ama aynı hikayeyi anlatıyorlar: Aynı gemideymişiz.

Bizim gemimiz ayrı, onların gemisi ayrı.
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