
 
Sendika düşmanlığı ve çalışanlara yönelik hak gasplarıyla sık sık gündeme gelen Koton’da her
gün emek düşmanlığının yeni biçimleri ortaya çıkıyor. Bu sabah değişik mağazalardan birçok
Koton işçisi, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek işten atıldı. Kimsenin
savunmasının dahi alınmasına gerek duyulmadı ve Koton yönetimi sözlü bildirimde bulunmakla
yetindi. Koton patronları işten çıkarma gerekçesi olarak herhangi bir haklı gerekçe göstermeden,
iş kanunundaki “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” maddesini göstererek işten attığı
işçilerin onurlarını ayaklar altına aldı.

O halde Koton patronuna soruyoruz:

• Emeğini sömürdüğünüz işçileri her hafta 50 saatten fazla çalıştırıp fazla mesai ücretlerini
ödemezken, iş kanunu neden umursamadınız? 

• Gece çalışmasına kalan emekçilerin yemek parasını vermemek, gece çalışmasını gündüz
çalışmasıymış gibi gösterip işçinin mesai ücretinden çalmak ne tür bir “iyi niyet” göstergesidir? 

• Sayım açıklarını bahane ederek işçilerin primlerini ödememek hangi iyi niyetle açıklanabilir? 

• İki cümlesinden biri tehdit, aşağılama içeren müdürlerinizin bu sözlerini hangi ahlaki ilkelere
dayandırıyorsunuz? 

• Kent koşullarında bir emekçinin asla karnını doyuramayacağı bir yemek bedeliyle işçi
çalıştırmak, sizin kâra doyamıyor olmanızdan kaynaklanıyor olabilir mi? 

Koton patronunu uyarıyoruz! Koton işçileri örgütlenme haklarına sonuna kadar sahip çıkacaktır.
Tüm hak gaspları bir an önce son bulmalı, Koton işçilerinin talepleri yerine getirilmelidir!

Koton işçileri olarak Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı altında
buluşuyor, ortak sorunlarımızı konuşuyoruz. Çözüm yolları arıyor, birlikte hareket ediyoruz. Yan
yana gelerek daha güçlü olacağımızı biliyoruz.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/25/koton-patronunu-uyariyoruz/
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SENDİKALAŞAN KOTON İŞÇİLERİ İŞTEN ÇIKARILIYOR

Koton’da  çok sayıda işçinin işine son verildi. Telefonla aranan işçilere işten çıkarılmalarının
gerekçesi olarak sunulan ise ne ekonomik kriz ne de küçülme oldu. Yine de ifade edilen gerekçe
tanıdıktı: Sendikalaşma.

Koton yönetimini dürüstlüğünden dolayı tebrik etmek gerekir! Gelin görün ki yasalara göre
sendikalaşma işten çıkarma sebebi olamıyor. Bu durumda cin fikirli Koton yönetimi İş Yasası’nın
25/2 maddesine sığınmaya karar vermiş olacak ki işçilere şirketi itibarsızlaştırdıkları için
tazminatsız olarak işten atıldıkları söyleniyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaşan işçilerin aktardığına göre; kasada işlem
yaparken yönetici tarafından telefonla aranarak tazminatsız şekilde iş akdinin feshedildiği
söylenen kasiyerler bulunuyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/24/sendikalasan-koton-iscileri-isten-cikariliyor/
 

THY TEKNİSYENLERİNİN TEPKİSİ BÜYÜYOR
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Son sözleşmeden bu yana ücretlerinde yaşadıkları reel kayba sendika başkanının 1,8
milyon liralık BMW'si eklenince THY Teknik AŞ'de çalışan teknisyenlerin tepkisi büyüdü.
Aralarında kurdukları bir iletişim grubu ile sorunlarına karşı birlik kurmaya çalışan THY
teknisyenleri taleplerini ve sarı sendikaya sorularını PE Ağı üzerinden gündeme getirdi.

2015'te iktidarın bir kararıyla işkolu değiştiren ve Özçelik-İş'in yetki aldığı THY Teknik'te işçiler
sendikaya tepkili. Son olarak sendika başkanının 1.8 milyon liralık BMW'si işçileri kızdırırken,
teknisyenler 29 Ekim'de sendikadan istifa etmeye hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş işyerinde yetkili sendika olan Hak-İş konfederasyonuna bağlı
Özçelik-İş sendikasına çalışanların tepkisi giderek artıyor. Çalışanlar işyerlerinin metal işkoluna
geçirilmesinin ardından Özçelik-İş'in yönetim yanlısı, çalışanların haklarını savunmaktan uzak
sendikal anlayışına karşı sendikadan istifa çağrısı yapıyor.

İşçiler, 2015 yılında AKP iktidarının yaptığı bir değişiklikle taşımacılık işkolundan metal işkoluna
geçirilen Teknik A.Ş’de, iki dönemdir imzalanan üç yıllık sözleşmelerle teknisyenlerin önemli
ölçüde maddi kayıplara uğratıldığını söylüyor. Görüştüğümüz işçilerin görüşü, sendikanın toplu
sözleşmede işçilerin haklarını iyileştirecek kazanımlar elde edemediği ve Özçelik-İş'in üyelerinin
sorunlarını çözmekten uzak, THY yönetiminin sözünden çıkmayan yapısıyla
çalışanların haklarını savunamayacağı şeklinde.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/21/thy-teknikde-oz-celik-ise-tepki-buyuyor-29-
ekimde-toplu-istifa-cagrisi/

THY TEKNİSYENLERİNDEN BMW’Lİ BAŞKANA YANITLAMASI İÇİN

SORULAR

İşçilerin Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na ilettiği bilgiye göre, sendikanın başkanlar
kurulu kendilerine yönelik iddiaları reddeti ve "birlik" mesajı verdi. 'İftira kampanyaları'na karşı
birlik mesaji veren başkanlar, işçilerin sorularını ise yanıtlamadı.
 
THY Teknisyenleri, Başkan Yunus Değirmenci’nin yanıtlamasını istedikleri soruların bir bölümünü
Patronların Ensesindeyiz Ağı aracılığıyla soruyor:

- Havacılık şube başkanı Yavuz Güver THY yönetimine 2-3 kişiyi işten atın dedi mi?

- Bir sendikacı üyelerinin işten atılması için talimat verme gücünü nereden alıyor?
 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/22/thy-teknisyenlerinden-bmwli-baskana-
yanitlamasi-icin-sorular/
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METAL İŞÇİLERİNE POLİS SALDIRISI: GÜCÜNÜZ YALNIZ İŞÇİLERE
YETİYOR

 
Eskişehir'deki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işçilerinin maaşları ve  tazminat
hakları için başlattığı Ankara yürüyüşüne dün polis saldırdı. Espark önünde kurulan
direniş çadırına polis biber gazı ve coplarla saldırdı.

Birleşik Metal-İş (BMİS) Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun yaptığı basın
açıklaması sonrası yürüyüş başlamadan önce yapılan saldırının ardından Serdaroğlu dahil çok
sayıda metal işçisi hastaneye kaldırıldı.
Saldırı sonrası çok sayıda işçi gözaltına alındı.
Gücü sadece işçilere yetenlerin hep birlikte ensesinde olacağız...
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/25/metal-iscilerine-polis-saldirisi-gucunuz-yalniz-
iscilere-yetiyor/

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ’NDE İŞTEN ÇIKARMALAR VE HAK
GASPLARI SÜRÜYOR

 
İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinden Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan Alp Erdem Elektrik
şirketi bünyesinde çalışan 3 işçi gerekçe gösterilmeden işten atıldıkları bilgisini ilettiler. İşten
atılma öncesinde sigortalarının eksik yattığını, maaşlarının konuşulan rakamdan daha düşüğe
çekilerek işbaşı yaptırıldığını, AGİ’nin maaşın üstüne ekleneceği söylenmesine rağmen maaşa
içine eklenerek verildiğini ve ücretin iyice düşürüldüğünü belirtiler.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/22/izmir-sehir-hastanesinde-isten-cikarmalar-ve-hak-
gasplari-suruyor/

TİNK ESKİ ÇALIŞANLARINDAN MÜCADELE KARARI

Tink okullarının kuruluş sürecinde yer alan, sonradan yaşadıkları nedeniyle kendi istekleriyle ya
da TİNK tarafından işlerine son verilmesi nedeniyle okuldan ayrılan öğretmenler ve diğer
emekçiler Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı ile irtibata
geçti. Emekçiler haklarını alana kadar mücadele etmekte kararlılar.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/25/tink-eski-calisanlarindan-mucadele-karari/
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ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE BİLGİ NOTLARI 

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ, GREVDEKİ ÇETAŞ CAM İŞÇİLERİNİ
ZİYARET ETTİ

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/21/patronlarin-ensesindeyiz-grevdeki-cetas-cam-
iscilerini-ziyaret-etti/
 
İZMİR KOLEJİ ÖZEL EFE OKULLARI'NDA MAAŞLAR ÖDENMİYOR
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/18/izmir-koleji-ozel-efe-okullarinda-maaslar-
odenmiyor/

PERİDOT TEKSTİL’DE ÜCRET KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/22/peridot-tekstilde-ucret-kesintileri-devam-ediyor/

MAVİ TEKNİK PANCAR OSGB ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
ÇALIŞANLARINA MAAŞ ÖDEMİYOR
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https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/22/mavi-teknik-pancar-osgb-ozel-egitim-kurumlari-
calisanlarina-maas-odemiyor/

ÇAĞDAŞ MARKET İŞÇİLERİNE KARŞI NE KADAR “ÇAĞDAŞ”?
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/22/cagdas-market-iscilerine-karsi-ne-kadar-cagdas/

EGE VİTRİFİYE’DE İŞÇİ KIYIMI
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/24/ege-vitrifiyede-isci-kiyimi/
 
MAXİMA PARADİSE OTEL’İNDE MAAŞLAR ÖDENMİYOR
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/22/maxima-paradise-otelinde-maaslar-odenmiyor/

ANTALYA TRENDY LARA OTEL’DE UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/22/antalya-trendy-lara-otelde-uzun-calisma-saatleri/
 

SEZON KAPANIRKEN TURİZM İŞÇİLERİ ANTALYA'DA TOPLANIYOR
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