
MALTEPE'DE BELEDİYE İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ SÜRÜYOR

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, üç temizlik
işçisinin daha işten çıkarılması üzerine Aydınevler’de bulunan şantiyede toplanarak, iş bırakma
eylemine başladı. Daha önce de sendika üyelerinin işten çıkarıldığı CHP’li belediyede, son
olarak işyeri sendika temsilcileri ve bir temizlik işçisi işten atıldı.

Belediye işçileri bunun üzerine iş bıraktı ve şantiyede toplanarak oturma eylemine başladı.
İşçilerin Maltepe Aydınevler'de şantiye alanındaki direnişi devam ediyor.

Direnişi sürdüren işçiler, işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınmasını ve imzalanmasına rağmen
aylardır uygulanmayan toplu sözleşmenin uygulanmasını talep ediyor.
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/26/belediye-iscilerine-polis-saldirisi/
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDE ÖĞRETMEN KIYIMI
 
Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde geçtiğimiz Haziran ayında yaklaşık 30 öğretmen
yıllarca emek verdiği okullarından ayrılmak zorunda kaldı. Bu öğretmenlerden 15’i okul



tarafından işten çıkarılırken, öğretmenlerin kıdem tazminatları halen ödenmedi. Patronların
Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı ile iletişime geçen öğretmenler
haklarını almak için kararlı olduklarını dile getirdiler.

Haklarını almak için birlikte mücadele edeceklerini ilan eden Bahçeşehir Koleji Çamlıca
Kampüsü eski öğretmenleri bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Bizler geçtiğimiz Haziran ayında, Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde yıllarca emek
verdiğimiz okulumuzdan ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 30 öğretmeniz. Okulumuzda Haziran
ayı geldiğinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Bahçeşehir Koleji’nde çalıştırılmamak üzere
istifaya zorlandık. Özellikle yabancı öğretmen arkadaşlarımızın Türkçe bilmemesi fırsat bilinerek,
kendilerine istifa etmeleri tavsiye edildi. Mart ayında başlayan sözleşme imzalama süreci, bizler
için habersiz ve muallakta çalışmak zorunda bırakılarak üç aylık, uzun ve zorlu, kimi zaman
duygusal tacizleri de içeren bir sürece dönüştü.

Patron bizleri istifaya zorlayarak tazminat ödemeksizin okuldan uzaklaştırmayı hedefliyordu.
Okulun son gününde istifa dayatmasına direnen 15 öğretmen, öğrencilerimize karnelerini
verdikten sonra 5’er dakika arayla işlerimizden kovulduk.

İstifa etmeyip, iş sözleşmeleri Bahçeşehir Uğur Ltd. şirketi tarafından feshedilen bizlerin, kıdem
tazminatları halen ödenmiş değil. Şirket bünyesindeki insan kaynakları ve hukuk birimlerine
ulaştığımızda bizlere ‘’Yöneticilerimiz il dışında. Size tazminat verilip verilmeyeceğine onlar karar
verecek, sizden gelen aramalar yüzünden telefonlarımız susmuyor. Şu anda size yatıp
yatmayacağını söyleyemiyoruz’’ yanıtını veriyorlar. 

Her geçen yıl yeni şubeler açan, Bahçeşehir Üniversitesi’ne bir de konservatuar birimini eklemek
için kolları sıvayan Bahçehir Uğur Ltd., kendi okullarında yıllarca cumartesi, pazar demeden ve
ek mesai ücreti verilmeden çalıştırdığı biz eğitim emekçilerini küçük düşürücü bir şekilde istifaya
zorlamış, direnenleri ise işten atmıştır. İşten atılmamız yetmiyormuş gibi şimdi de kıdem
tazminatlarımız gasp edilmek isteniyor. Bu dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Hak gasplarına karşı
hukuki süreçleri başlatmış durumdayız. 

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde;

Öğretmenlerin istifaya zorlanması uygulamasından vazgeçilmesini,
İşten çıkarılan biz eğitim emekçilerinin kıdem tazminatlarının derhal ödenmesini,
Yabancı öğretmenlerin kendi anadillerinde sözleşme hazırlanmasını talep ediyoruz.

Gasp edilen haklarımızı geri almak için birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Bahçeşehir Koleji’nin
farklı illerde farklı şubelerinde çalışıp hak gasplarına uğrayan öğretmen arkadaşlarımızı PE
üzerinden bizlerle iletişime geçmeye, mücadelemizi birlikte büyütmeye çağırıyoruz.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/28/bahcesehir-kolejinde-ogretmen-kiyimi/

SEZON KAPANIRKEN TURİZM İŞÇİLERİ ANTALYA'DA TOPLANIYOR
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MAVİ EGE EĞİTİM TORBALI'DA MAAŞ SORUNU



Patronların Ensesindeyiz Ağı'na iletilen bilgilere göre, Mavi Ege Eğitim Kurumları Torbalı
şubesinde öğretmenlerin maaşlarında ödeme sorunları yaşanıyor. İlköğretim, orta öğretim, sağlık
meslek lisesi ve anadolu lisesi binalarını aynı kampüste toplayan bir okul olan Mavi Ege Eğitim
Kurumu'nun, daha önce oldukça fazla öğrencisi bulunuyorken son yıllarda öğretmen maaşlarını
ödemediği için bir çok öğrencisini kaybetmiş durumda olduğu belirtiliyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/28/mavi-ege-egitim-torbalida-maas-sorunu/
 
YAVUZ GÜVENLİK İŞÇİLERİ BANKALARDA YAŞADIKLARI
SÖMÜRÜYÜ ANLATTI

1996 yılından bu yana faaliyette bulunan ve binlerce emekçinin çalıştığı Yavuz Güvenlik'te
emekçiler çalışma şartlarından şikayetçi. AKPli yıllarda hızlı bir büyüme gösteren ve AKP
Genel Merkez dahil olmak üzere Marmaray, Hızlı Tren gibi kamu projeleri, belediyeler, bakanlık
ve kamu binaları, Halkbank, Türkiye Finans Katılım gibi pek çok yere güvenlik hizmeti sağlayan
şirketin binlerce çalışanı bulunuyor.

Çalışanların Patronların Ensesindeyiz ağına yaptığı ihbara göre şirketin çalışanlara yol parası
vermediği, yemek parasının ise oldukça yetersiz olduğu aktarılıyor. Çalışanlar bu nedenle aylık
olarak ellerine geçen net gelirin asgari ücretten bile az olduğunu anlatıyorlar. Ayda 25 günü
bulan çalışma süreleri düşünüldüğünde işçilerin yol ve yemek masraflarının ücretlerinin ciddi bir
bölümüne tekabül ettiği görülüyor.

Patronların Ensesindeyiz ağına konuşan emekçiler çalışma arkadaşlarını haklarını savunmaya,
sömürü gündemlerini haber vermeye ve birlikte örgütlenerek mücadele etmeye çağırıyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/30/yavuz-guvenlik-iscileri-bankalarda-yasadiklari-
somuruyu-anlatti/

AYLARDIR MAAŞ ALAMAYAN İŞÇİLER VİNCİN TEPESİNDE EYLEM
YAPTI

İzmir Halkapınar'daki Mahall Bomonti projesinde çalışan işçiler, vincin üzerine çıkarak eylem
yapmaya başladı. Türkerler Holding'in taşeronu Ermak'a bağlı çalışan işçilerin, 4 aydır

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/28/mavi-ege-egitim-torbalida-maas-sorunu/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/30/yavuz-guvenlik-iscileri-bankalarda-yasadiklari-somuruyu-anlatti/


maaşlarını alamadıkları öğrenildi.

Vinçten sesini duyurmaya çalışan işçilerden biri 24 yaşında olduğunu, aylardır maaş alamadığı
için borca battığını ve icralık olduğunu söyledi. "Kaybedecek birşeyi kalmadığını" anlatan işçi,
maaşlarını alana kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

İşçiler eyleme devam ederken demir yüklü kamyonların inşaata getirilmesine de tepki göstererek,
"Maaşlari vermiyorlar ama hergün malzeme geliyor. İnşaat devam ediyor" dedi.
Aynı inşaatın işçileri daha önce de maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapmıştı. İşçilere
eylemin ardından ödeme yapıldığı duyurulmuştu.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/30/aylardir-maas-alamayan-isciler-vincin-tepesinde-
eylem-yapti/

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ ŞANTİYESİNDE İŞÇİLERİN YEMEK
KUYRUĞU İŞKENCESİ GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde yemek kuyruğu nedeniyle işine 3 dakika geç gelen işçiler
hakarete uğruyor ve tehdit ediliyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/30/izmir-sehir-hastanesi-santiyesinde-iscilerin-
yemek-kuyrugu-iskencesi-goruntulendi/
 
ÜLKER'İN ŞOFÖRLERİNDEN 'MAAŞ' EYLEMİ
Ağustos ayı maaşını henüz alamayan "Albayrak" şirketinin Topkapı Ülker Çikolata Fabrikası
servis şoförleri 30 Ekim Çarşamba akşamı 18:30 mesai çıkışı servis kalkış saatini geciktirerek
maaşların yatmamasına tepki gösterdi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/31/ulkerin-soforlerinden-maas-eylemi/

KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN KEYFİ YILLIK İZİN UYGULAMASI
Koç Üniversitesi, çalışanların yıllık izinlerini tek taraflı dayatmayla belirleyeceği bir uygulamayı
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başlatıyor. Üniversite 2020 yılından itibaren başlayacak uygulamamın amacını "Dinlenme
vakitlerinin etkinliğini arttırmak" olarak açıklasa da esas amacın "çalışanlarımızın yüksek tempo
içerisinde odaklarını korumaları ve verimliliklerinin artışının desteklenmesi" olduğunu da ekliyor.

Bu uygulama tek taraflıdır.

Üniversite çalışanlarının görüşü alınmadan izin belirlenemez. Yıllık izinler çalışanların yer alacağı
bir "İzin Komisyonu" tarafından belirlenmelidir.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/01/koc-universitesinden-keyfi-yillik-izin-uygulamasi/

MOTOKORYELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI MASAYA YATIRILIYOR

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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