
3. HAVALİMANI REZALETLERİNDE YENİ PERDE
BÜYÜK GÖÇ İŞÇİLERİ GÖÇERTTİ

İstanbul Havalimanı’na taşınma işleminin bir de görünmeyen yüzü var. Atatürk havalimanını
işleten TAV’da çalışan işçilerin, yeni havalimanını işleten İGA’ya geçişlerinin nasıl yapıldığı,
geçişte hak kayıplarının olup olmadığı, çalışma koşullarının nasıl değiştiği gibi birçok soru
bilinmezliğini koruyor.
Bu konuda Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Haberleşme ve Mücadele Ağı her iki şirkete de
yanıtlaması için bir dizi soru yöneltmişti.
Atatürk havalimanından İstanbul havalimanına geçişte çalışanların durumuyla ilgili sorduğumuz
bu sorulara henüz ne TAV ne de İGA yanıt vermiş değil.
Beklenen yanıt ise konunun asıl muhatabı olan İGA çalışanlarından geldi. Uzunca bir süre
Atatürk Havalimanı’nda TAV bünyesinde çalışan ve taşınmadan önce İGA’ya geçen bir işçiyle bu
süreçte yaşadıklarını konuştuk. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/17/3-havalimani-rezaletlerinde-yeni-perde/
 
Köşe yazısı: 
Yeni havalimanına taşınan işçileri merak eden var mı? - Alpaslan
Savaş
http://haber.sol.org.tr/yazarlar/alpaslan-savas/yeni-havalimanina-tasinan-iscileri-merak-eden-var-
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ATATÜRK HAVALİMANI’NDAN 3.HAVALİMANI’NA GEÇİŞTE İŞTEN
ÇIKARILAN 4500 TAV ÇALIŞANININ AKIBETİNİ VE TAV-İGA
ARASINDA YAPILAN ANLAŞMAYI AÇIKLAYIN

Atatürk Havalimanı işletmeciliğini yürüten TAV, 3.Havalimanı’na
taşınma nedeniyle yaklaşık 4500 işçinin işten çıkarıldığını
açıkladı.
Diğer yandan şirketin icra kurulu başkanı 3.Havalimanı
işletmecisi İGA ile bir anlaşma yaptıklarını, çalışanların bir
bölümünün bu anlaşma çerçevesinde İGA’ya geçirildiğini ifade
etti.
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Patronların Ensesindeyiz Ağı,
TAV’ın Atatürk Havalimanı’nda çalışan yaklaşık 5 bin işçiyi
taşınma sürecinde işten çıkarmaya hazırlandığını kamuoyuna
duyurmuştu. TAV Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Patronların
Ensesindeyiz Ağı’nın duyurduğu işten çıkarma hazırlığını
haberleştiren soL Haber Portalı’na yolladığı e-posta ile ihbarı
yalanlayarak Patronların Ensesindeyiz Ağı’nı şirketin itibarına

zarar vermekle suçlamıştı.
TAV’ın KAP’a yaptığı son açıklama, Kasım ayında yaptığımız kamuoyu duyurusunun
doğruluğunu teyit ediyor.
Ancak yine de TAV çalışanlarının akıbetiyle ilgili yanıtlanmayan sorular bulunuyor.
Patronların Ensesindeyiz Ağı olarak TAV’ın ve taşınma sonrası 3.Havalimanı’nı işletecek olan
İGA’nın, işçilerin akıbetiyle ilgili soruları yanıtlamasını bekliyoruz.
PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ DAYANIŞMA HABERLEŞME VE MÜCADELE AĞI

DENİZBANK KOMİTESİ’NDEN AÇIKLAMA: “40 ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE
100 MİLYON LİRA, ÇALIŞANLARA ZAMSIZ MAAŞ”

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/12/denizbank-komitesinden-aciklama-40-
ust-duzey-yoneticiye-100-milyon-lira-calisanlara-zamsiz-maas/

MAAŞLARI ÖDENMEYEN DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ DERSE
GİRMİYOR...
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/maaslari-odenmeyen-doga-koleji-ogretmenleri-
derse-girmiyor-260634
 
“DOĞA KOLEJLERİ EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENMEKTEN BAŞKA ÇARESİ
YOK!”
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/11/doga-kolejleri-emekcilerinin-
orgutlenmekten-baska-caresi-yok/

ADESE CİHANBEYLİ’DE İŞÇİ KIYIMI
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/19/adese-cihanbeylide-isci-kiyimi/
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ALANYA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDE MAAŞLAR ÖDENMİYOR
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/19/alanya-bahcesehir-kolejinde-maaslar-
odenmiyor/
 

BU KEZ CARGİLL DEĞİL, İŞÇİLER KAZANACAK!
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/tkp-bu-kez-cargill-degil-isciler-kazanacak-261008

KALE KAYIŞ’TA YALANLAR VE GERÇEKLER

6 Mart gününden bu yana İstanbul Silivri’de Kale Kayış işçileri, fabrikadaki işçi sağlığı ve iş
güvenliği (İSİG) önlemlerinin yetersizliği ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi için direniyorlar.
Petrol-İş Sendikasına üye olan Kale Kayış işçilerinin bu hak arama mücadelesini karalamak için
patron geçtiğimiz günlerde, fabrikada işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda hiçbir sorun
olmadığını iddia eden bir video yayımladı.
Daha önce Kale Kayış ile ilgili bir İSİG ihlalleri raporu hazırlayan Patronların Ensesindeyiz Ağı,
patronun yayınladığı bu videodaki iddiaları yine fabrikadaki gerçek durumu gösteren görüntülerle
çürüttü.
Kale Kayış’ta İSİG konusunda gerçekleri ortaya koyan ve patronu yalanlayan PE Ağı’nın
hazırladığı video: 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/04/13/kale-kayista-yalanlar-ve-gercekler/
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