
YAPI KREDİ TAHSİLAT BİRİMİNDE BASKI VE SÖMÜRÜ
 

Daha önce şubelerde ve çağrı merkezinde mobbing ve baskılarla çalışanlarının sağlığına kast
etmesiyle gündeme gelen Yapı Kredi Bankası bu kez de Bankacılık Üssü’ndeki Tahsilat biriminde
çalışan emekçileri isyan ettirdi. Banka çalışanları yaşadıklarını Patronların Ensesindeyiz Ağı ile
paylaştı.

- Çalıştıkları süre boyunca işten çıkarılmakla tehdit edilen emekçiler çoğu zaman istifaya
zorlanıyor. 

- Ekip liderleri sürekli olarak çalışanların başında durmaya zorlanıyor. İnsanların tuvalet
ihtiyaçlarına kadar karışılıyor. Cep telefonu, mail kullanımı yasak. 

- Azar, hakaret ve tehditler alışıldık hale gelmiş durumda. 

Patronların Ensesindeyiz Ağına konuşan banka emekçileri diğer banka çalışanlarıyla bir araya
geldiler. Buluşmada Yapı Kredi Bankacılık Üssü Tahsilat Birimi İşyeri Komitesi kuruluş
hazırlıklarının başladığını duyurma kararı aldılar. PE Ağında buluşan YKB Bankacılık Üssü
çalışanları, mesai arkadaşlarını kurulacak komitede buluşmaya, işyerinde birlikte hareket etmeye
çağırdı.

Diğer iş yerlerinde olduğu gibi Yapı Kredi Bankası Bankacılık Üssü’nde de hiçbir hak gaspı gizli,



tek bir çalışan bile yalnız ve çaresiz kalmayacak.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/15/ykb-tahsilat-birimi-calisanlari-yasadiklari-baski-ve-
somuruyu-anlatti/

SET EMEKÇİLERİ İHBAR ETTİ, DİRİLİŞ SETİNE SOBA GELDİ

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Diriliş Ertuğrul dizisi set işçileri ile geçen hafta yaptığımız
röportajın ardından, diziden bir set işçisi Birgün Gazetesi’ne geçen hafta yaptıkları röportajın
yankılarını ve setteki çalışma koşullarını anlattı. 

Röportajda Diriliş Ertuğrul dizisi set işçisi, geçen hafta Patronların Ensesindeyiz Ağı’na verdikleri
röportaj yayımlandıktan sonra 7-8 tane soba alındığını söyledi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/16/dirilis-ertugrul-dizisiyle-ilgili-set-calisanlarindan-
carpici-iddialar-var/

İNŞAAT İŞÇİLERİ TAŞ YAPI’DAN HAKKINI İSTİYOR
İslam Kalkınma Bankası’nın finanse ettiği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından
ihale edilen ve Taş Yapı tarafından yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
inşaatı şantiyesinde, 18 gündür çalışan 9 inşaat işçisi mesai ücretleri ve ihbar tazminatları
ödenmeksizin işten çıkartıldı. İşçiler gasp edilen haklarını alabilmek için eylemlere
başladılar.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/13/okmeydani-egitim-ve-arastirma-
hastanesi-insaatinda-isten-cikarma/

Hem şantiye hem de Taş Yapı merkezi önünde direniş ve mücadelelerini sürdüren işçilerle
görüşen PE Ağı temsilcileri, işçilerin mücadelelerini ve taleplerini anlattıkları bir söyleşi
yaptı. 
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https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/15/direnisci-insaat-iscileri-mont-ve-bot-bile-
vermedikleri-santiyede-isten-cikartildik/

ABD BÜYÜKELÇİLİK BİNASI İNŞAATINDA SÖMÜRÜ HAD SAFHADA

PE Ağı’na gelen bir ihbara göre, Ankara Çukurambar’da devam eden ABD Büyükelçilik binası
inşaatında işçiler, çok zor ve yoğun sömürü koşulları altında çalışıyor. Sabah 5’te evden çıkan ve
saat 6’da işbaşı yapan işçilerin şantiyede akşam 6’ya kadar çalıştırıldıkları bilgisi alındı. Serka ve
Göç Kardeşler şirketlerinin faaliyet gösterdiği şantiyede, Göç Kardeşler şirketine bağlı
çalışanların bir süredir ücretlerini alamadığı belirtiliyor. Şantiyede şirketlerin arka arkaya üç
tutanak tutarak işten çıkardıkları işçiler dışında çok sayıda işçinin de doğrudan atıldığını ifade
eden işçiler, son olarak aynı günde 16 işçinin işine son verildiğini söylüyorlar. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/16/abd-buyukelcilik-binasi-insaatinda-somuru-had-
safhada/

MEPHİSTO’DA ÇALIŞANLAR ÇARESİZ DEĞİL
Mephisto kitabevindeki hak ihlallerine geçen hafta Kadıköy şubede iki işçinin işten atılması
eklendi. Keyfi sebeplerle işten çıkarılan çalışanlar, haklarını istediklerinde “birkaç haftaya
öderiz” cevabıyla karşılaştılar. PE avukatlarının devreye girmesiyle ihbar tazminatları ve
kalan ücretleri ödenen arkadaşlarımız Mephisto gibi “küçük işyerleri”ndeki işçi düşmanı
uygulamaların büyük işyerlerinden daha az olmadığını, bu yüzden hangi ölçekte olursa

olsun mücadele etmenin esas olduğunu, tazminatların da haksız ve keyfi işten çıkarmaları
meşrulaştıramayacağını belirttiler. İşten çıkarılan Mephisto işçileri, Patronların

Ensesindeyiz Ağı ile birlikte mücadelelerini sürdürecekler. Diğer işyerlerinde olduğu gibi
Mephisto’da da hiçbir hak gaspı gizli, tek bir çalışan yalnız ve çaresiz kalmayacak.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/12/mephistoyu-nasil-bilirsiniz/
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TKP Emek Merkezi "Zorunlu BES zorbalığına karşı uyarılar" başlıklı bir açıklama yayımladı.
Bağlantıdan tüm Emek Merkezi açıklama/broşürlerine ulaşabilirsiniz.
Açıklama/broşür metninin bulunduğu bağlantıdaki sayfadan broşürün pdf basılabilir formatlı
haline de erişilebiliyor.

SAMSUN TOZLU-DİESRE İŞÇİLERİNE PE AĞI’NDAN HUKUKİ DESTEK
Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağından avukatlar, Samsun Tozlu-Diesre mağduru
işçilerin talebiyle hak bilgilendirmesi toplantısı yaptı. Patronların Ensesindeyiz ağından
avukat Deniz Aktaş’ın ve Samsun Baro yönetiminden Avukat Uğur Arslan’ın katıldığı
bilgilendirme toplantısında hukukçular işçilerin yönelttiği birçok soruyu yanıtlarken onları
birlikte mücadele etmeye çağırdı. Toplantıda Tozlu-Diesre işçileriyle mücadelelerinin
hukuki ayağına ilişkin bir yol haritası oluşturulması üzerine konuşuldu.

http://haber.sol.org.tr/turkiye/patronlarin-ensesindeyizden-samsunda-iscilerle-hak-
bilgilendirme-toplantisi-254670
 

YÜKSELİŞ KOLEJİ’NDE ÜCRET GASPI
İzmir Menemen'deki Yükseliş Koleji'nin açıldığından beri temizlik ve güvenlik çalışanlarının
maaşlarını ödemediği bilgisi PE ihbar hattına iletildi. Kolejin ücret ödemelerini geciktirmeyi
alışkanlık haline getirdiği belirtilirken, yine kolej temizlik ve güvenlik hizmeti aldığı Gong
Global adlı şirket ile bugüne kadar birikmiş 440 bin TL'lik borcunu ödemediği için
mahkemelik olmuş durumda. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/17/yuksel-kolejinde-ucret-gaspi/

PRYSMİAN FABRİKASINDA İŞTEN ÇIKARMA
Patronun Kasım ayından bu yana baskıyı arttırdığı Bursa'daki Prysmian fabrikasında geçen

https://www.tkp.org.tr/tr/emek-merkezi
https://www.tkp.org.tr/tr/emek-merkezi
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Cuma gününden beri 30 kişi "anlaşmalı boşanma" tuzağıyla işten çıkarıldı. İşten
çıkarılanların çeşitli bölümlerdeki yeni işçilerle geçmişte herhangi bir nedenle amiriyle
tartışma yaşayan işçilerden seçildiği fabrikada bu işten çıkarmanın yüz kişilik bir listenin
ilk adımı olduğu söylentisi de dolaşıyor. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/17/prysmian-fabrikasinda-isten-cikarma/

ANADOLU ISUZU’DA ÜRETİM KISMEN DURUYOR
Gebze’de faaliyet yürüten ve yaklaşık 1000 işçinin çalıştığı Anadolu Isuzu kamyon ve
otobüs fabrikasının kısa çalışma ödeneği için başvurusu Bakanlık tarafından kabul edildi.
Şirket Ocak-Nisan ayları içinde kısa çalışma yapacak. Fabrikada çalışma haftada üç gün
yapılacak, kalan günler çalışma yapılmayacak.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/14/anadolu-isuzuda-faaliyet-kismen-
duruyor/

AKD KİDS’TE PATRONUN ASGARİ ÜCRET OYUNU
PE Ağı’na iletilen bilgilere göre, asgari ücretin 2 bin 20 liraya çıkarılmasını dahi çok bulan
patronlar, özel eğitim kurumlarında ücret ödemelerinde birçok usulsüzlüğe başvurmaya
başladı. Bu kurumlardan birisi de AKD Kids olarak bilinen, Amerikan Kültür Okul Öncesi
Eğitim Kurumları. Kurumun bir şubesinde çalışanları ile asgari ücret üzerinden sözleşme
yapan işverenin, sözleşme tarihi dolmadığı halde, yeni asgari ücreti ödememek için
işçilere baskı yaptığı söyleniyor. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/17/akd-kidste-patronun-asgari-ucret-
oyunu/

İZOCAM İŞÇİSİ GREVE ÇIKTI

Kristal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu İzocam fabrikasında işçiler, toplu sözleşme
görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktılar. Bu sabah İzocam’a ait Kocaeli
Dilovası ve Mersin Tarsus fabrikaları önünde yapılan yapılan basın açıklamasının ardından grev
başladı. Kristal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, İzocam patronunun krizi bahane
ederek işçileri asgari ücrete mahkum etmek istediği, patronun kriz fırsatçılığına karşı grev
kararını işçilerin ortak kararıyla aldıkları belirtildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/18/izocam-iscisi-greve-cikti/

DYO İŞÇİLERİ HAKKINI ARIYOR
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DYO İzmir fabrikasında kriz bahanesiyle patron ücretsiz izin dayatmasında bulunmuş, bu
dayatmayı kabul etmeyen işçilerden 25 tanesi 14 Aralık 2018 tarihinde işten çıkarılmıştı. Haksız
biçimde işten çıkarılan Çiğli DYO fabrikası işçilerinin bu hafta itibariyle haklarını aramak için
Karşıyaka İş Mahkemesi’nde dava açtıkları öğrenildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/18/dyo-iscileri-hakkini-ariyor/

Sultanbeyli’de İşsizlik ve Pahalılığa Karşı Mücadele Toplantısı düzenleniyor.

Tarih: 20 Ocak Pazar günü

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/18/dyo-iscileri-hakkini-ariyor/


Saat: 15:00

Adres: Şalgamlı Caddesi Kadir Sokak No:1 (Anadolu’da Yaşam Tüketim Kooperatifi)

E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en altında yer alan
linkleri kullanarak listeden çıkabilirsiniz.

<< Test E-Posta Adresi >> 

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

Bülten mesajlarını almak istemiyorsanız
Burayı tıklayarak abonelikten ayrılabilirsiniz
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