
"BİR YOLCUNUN DENSİZLİĞİ" DEYİP GEÇEMEZSİNİZ
ATLAS GLOBAL VE ÇELEBİ'YE SORUYORUZ

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmeti veren kadın işçi, uçağın rötar yapmasını gerekçe gösteren
bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğradı. Görüntüler sosyal medyaya yansıdı ve kamuoyunda
büyük tepkiye neden oldu. Hakarete uğrayan kadın işçi Çelebi Hava Servisi şirketine bağlı olarak
Atlasglobal’e yer hizmeti veriyordu.
 
Meseleye sadece “hadsiz” yolcu neden oldu deyip geçemeyiz. Bu nedenle Atlas Global ve
Çelebi Yer Hizmetleri şirketlerinin aşağıdaki soruları yanıtlamasını bekliyoruz:
 
1- Olaydan hemen sonra hakarete uğrayan kadın işçiye destek vermek yerine onu görev
yerinden çektiğiniz doğru mu?
 
2- Olay sosyal medyada büyüyünce iletişimcilerinizin devreye girdiği, çalışanın görev yerinden
alınmasının tepki çekeceğini söyledikleri doğru mu? Çalışanınıza yönelik başlangıçta verdiğiniz
tepkiyi bu nedenle mi değiştirdiniz?
 
3- Hakarete uğrayan çalışanınızın yapacağı suç duyurusuna gerçekten destek olacak mısınız?
Mahkeme masraflarını karşılayıp avukat desteği sağlayacak mısınız?
 



4- Benzer olaylarda geçmişte tutumunuz ne oldu? Çalışanlarınız saldırgan yolcular karşısında
yalnız ve çaresiz mi kaldılar?
 
5- Atlasglobal’in reklam politikasının müşterilere sürekli “ayrıcalıklı” olduklarını hatırlattığı, bu
yaklaşımın çalışanlarınızı yolcuların şımarıklıklarına maruz bıraktığı görüşünü değerlendirdiniz
mi?
 
Yanıt bekliyoruz.
 
PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ DAYANIŞMA HABERLEŞME VE MÜCADELE AĞI

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/27/atlas-global-ve-celebiye-soruyoruz/
 

HAVALİMANI EMEKÇİSİNE ÇİRKİN HAKARET TEPKİ ÇEKTİ
İstanbul Havalimanı'nda bir uçağın rötar yapması sonrası bir havayolu emekçisi hakaretlere
maruz kaldı. Havalimanı emekçisini hedef alan saldırı hem diğer yolcular tarafından hem de
görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada büyük tepki çekti.
http://haber.sol.org.tr/turkiye/video-havalimani-emekcisine-cirkin-hakaret-tepki-cekti-261762
 
HAKARETE UĞRAYAN ÇALIŞAN İŞTEN Mİ ÇIKARILDI?
Yer hizmetleri çalışanı T.S. için Atlas Global Yolcu Hizmetleri Genel Müdürü'nün 'Bir daha bizim
uçaklarımızda hizmet ederken görmek istemiyorum' dediği ileri sürüldü.
http://haber.sol.org.tr/turkiye/hakarete-ugrayan-calisan-isten-mi-cikarildi-261793
 

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNDEN ÇAĞRI
 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/24/doga-koleji-ogretmenlerinden-cagri/

 

ABD BÜYÜKELÇİLİK BİNASI İNŞAATINDA PES DEDİRTEN MOBBİNG
UYGULAMASI: İŞÇİLERE “ZEKA TESTİ”

 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/25/abd-buyukelcilik-binasi-insaatinda-pes-
dedirten-mobbing-uygulamasi-iscilere-zeka-testi/
 
TAV GÜVENLİKTE KADIN İŞÇİLERE AYRIMCILIK

 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/26/tav-guvenlikte-kadin-iscilere-ayrimcilik/

ALGİDA’DA FAZLA MESAİ DAYATMASI
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/26/algidada-fazla-mesai-dayatmasi/
 

TKP’DEN ‘SOMA’ AÇIKLAMASI: YAŞAM HAKKI İÇİN BU DÜZENİ
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DEĞİŞTİRECEĞİZ!
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/19/tkpden-soma-aciklamasi-yasam-hakki-
icin-bu-duzeni-degistirecegiz/

KULE VİNÇ OPERATÖRLERİ ANLATTI: 1 MAYIS'TA VİNÇ GETİRİP
KOCAMAN BİR PANKART AÇSAK

Ücretler zamanında verilmiyor, bazen iç ediliyor. 80 Metre yukarda saatlerce molasız çalışıyorlar.
Fazla mesai yok, insanca mesai zaten yok. Kazalara davetiye çıkaran çalışma koşullarında, artık
iş güvenliği eğitimi de yok. İlk yardım eğitimi verilse, yüksekten düşen işçiyi karga tulumba
götürmeler olmayacak. Ama o da yok. Elde ne var sorusunun yanıtı ise bu: Şalter ellerinde!
 
İnşaat işçileri; güvencesiz, molasız, iş güvenliği olmadan kötü koşullarda çalışıyorlar. Fazla
mesai ücreti almadan uzun saatler çalışmak zorunda kalırken, yorgun düştüklerinde yaptıkları en
küçük bir dikkatsizlik yaşamlarına  mal oluyor. Türkiye’nin krizi en yoğun yaşayan sektörlerinden
birinde oldukları için düşük ücretlere çalıştırılmaya kolay razı ediliyorlar, işsiz kalma korkusuyla
hayatları pahasına uzun saatlerini şantiyelerde geçiriyorlar. İnşaat sektörünün en tepesinde, 80
metre yükseklikte yalnız çalışan kule vinçlerinin operatörleri  birlikte hareket etme gereğini
görüyor, inşaat işçilerini ve operatör arkadaşlarını 1 Mayıs’ta örgütlü bir şekilde alanda olmaya
çağırıyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/26/kule-vinc-operatorleri-anlatti-1-mayista-vinc-
getirip-kocaman-bir-pankart-acsak/
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