
METAL İŞÇİSİ #PATRONLARINENSESİNDE
19 OCAK'TA GEBZE'DE MİTİNGDEYİZ

MESS grup toplu sözleşme sürecinde grev kararlarının alınabileceği 60 günlük yasal süreye
girildi.
19 Ocakta Gebze'de kitlesel bir mitinge hazırlanan Birleşik Metal üyesi işçiler, Gebze'de
sendikanın ilan edeceği grev kararını ve uygulama tarihini bekliyor.
Metal İşçisi #patronlarınensesinde 19 Ocak Pazar günü Gebze'de 'Uyarıyoruz Sabrımız Taştı'
diyen metal işçilerinin yanında olacak.

METAL İŞÇİLERİ KAZANACAK!

https://www.facebook.com/hashtag/patronlar%C4%B1nensesinde?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCtqIth7Vqjq7PGQ7jiB377nKqZ1kMR5Z6Dj7Hhk39byiSjVZL_9v0O0fx0Rj-KF3Q_2qyn-Tk_gd0Il-maUky45qyB07UHcPb__491TgwUjOJd11RGOroovV-DvgmJ4D0N_aprjswzTfLsIum7dNWwjVC0cUibdIpZdzDeIISFAKezDX-0qP6K7Y7d4RgbpsGIYFTMtBxvOT6jqv0L_ADg4Z-rnr-1rOx93IH3wST3JzrrWMEfL3iOinD_Fl9QmmeN4P2qaOTdrsyKQXISv9mCPJrrrnUmXkGkFWJrlnO9cXzcdCEPcbhwBQ2LAjExD8EO0D5WA5uth3gzn-_ni47qQg&__tn__=*NK-R


MÜCADELE EDEN GARANTİ BBVA İŞÇİLERİ KAZANDI
 

Garanti BBVA’nın Pendik Teknoloji kampüsü inşaatının elektrik ve mekanik işlerinin yapımında
çalışan inşaat işçileri haklarını aldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Garanti İnşaat İşçileri Komitesi tarafından yapılan açıklamada
"Garanti BBVA'nın Pendik kampüs binasının yapımında çalışan 22 işçi 3 aylık maaşları ve
tazminatlarını mücadele ederek kazandı. Bugün sabah saatlerinde bütün işçilerin alacaklarının
tamamı hesaplarına yatırıldı. Emeğinin karşılığını almak için mücadele eden işçiler kazandı"
denildi.

Bütün haklarını kazanan işçiler "Uzun süredir alacaklarımızın peşindeyiz. Ne zaman ki bankanın
karşısına örgütlü olarak çıkıp mücadele ettik, paralarımız o zaman yattı. Mutluyuz... Patronların
Ensesindeyiz Ağı ile örgütlenerek, komite kurarak aldığımız mücadele kararının ardından
kazanmak bizleri ayrıca mutlu etti. Bizler işçiyiz. Sadaka istemiyoruz, alnımızın terini istiyoruz. O
yüzden haklarımızı almak için mücadele ettik ve kazandık" dediler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı tarafından yapılan açıklamada ise, "Garanti BBVA işçileri örgütlü
mücadele edenlerin kazanabileceğini gösterdi. Hakları gasp edilen işçileri PE ile temasa
geçmeye, örgütlenmeye çağırıyoruz" denildi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/16/mucadele-eden-garantibbva-iscileri-kazandi/
 
GARANTİ İNŞAAT İŞÇİLERİ KOMİTESİ KURULDU
 
Garanti BBVA’nın Pendik kampüsü inşaatında çalışan işçiler geçtiğimiz günlerde Patronların

Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na (PE) ulaşmış, ücret ve tazminatlarının ödenmediğini, Garanti
BBVA tarafından oyalandıklarını dile getirmişlerdi.
Cumartesi günü toplanan işçiler PE ile birlikte ‘Garanti İnşaat İşçileri Komitesi’ni kurduklarını ve
ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini ilettiler.
Toplantıya, Garanti kampüsünün inşası sırasında birlikte şantiyede çalışmış fakat sonra başka

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/16/mucadele-eden-garantibbva-iscileri-kazandi/


şehirlerde çalışmaya gitmek durumda kalmış işçiler de İstanbul’a gelerek katılım sağladı.
Toplantıya katılamayan işçilerse komitenin ve eylemlerinin destekçisi ve katılımcısı olacaklarını
ilettiler.
PE avukatlarının da bulunduğu toplantıda işçiler, “haklarına kavuşabilmek ve bu doğrultuda
Garanti BBVA karşısında güçlü bir mücadelenin verileceğini göstermek için ortak bir eylem planı
oluşturduklarını ve kararlar aldıklarını” belirttiler.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/12/garanti-insaat-iscileri-komitesi-kuruldu/

GARANTİ İNŞAAT İŞÇİLERİ KOMİTESİ’NDEN AÇIKLAMA

Garanti BBVA’nın Pendik kampüsü inşaatında çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na
başvurmuş ve Cumartesi günü yapılan ilk toplantıda Garanti İnşaat İşçileri Komitesi kurulmuştu.
Toplantıda, bildiri hazırlanması ve 13 Ocak Pazartesi saat 17.00’de Garanti Teknoloji binası
önünde basın açıklaması kararı alınmıştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Garanti İnşaat İşçileri Komitesi tarafından yapılan açıklamada
“Garanti BBVA yetkililerinin verdiği ödeme sözü üzerine Cuma gününe kadar bekliyoruz” dendi.

PE Garanti İnşaat İşçileri Komitesi’nin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:
Garanti BBVA’nın Pendik kampüsü inşaatının elektrik ve mekanik işlerinin yapımında çalışan 22
işçi olarak 3 aylık maaşlarımızın ve tazminatlarımızın ödenmesi için geçtiğimiz günlerde bir
komite kurmuş ve bugün için bir eylem kararı almıştık.

Geçtiğimiz saatlerde komitemize ulaşan Garanti BBVA yetkilileri, ücretlerimizi Cuma gününe
kadar ödeme sözü vermiş bulunuyor.

Bu söz doğrultusunda, bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız basın açıklamasını iptal etme
kararı aldık.

Ancak, hak ettiğimiz ücret ve tazminatların Cuma gününe kadar yatırılmaması durumunda,
Cuma akşamı daha güçlü bir basın açıklamasını gerçekleştireceğimizi ve hakkımızın arkasında
sonuna dek duracağımızı duyuruyoruz.

Patronların Ensesindeyiz
Garanti İnşaat İşçileri Komitesi

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/13/garanti-insaat-iscileri-komitesinden-aciklama/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/12/garanti-insaat-iscileri-komitesi-kuruldu/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/13/garanti-insaat-iscileri-komitesinden-aciklama/


ÇELİK NAKIŞ İŞÇİLERİNDEN BASIN AÇIKLAMASI
 

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve CU Tekstil gibi firmalarla iş
yapan Çelik Nakış firması patronu, makinelerle beraber kayıplara karışmıştı. Patronun işçilere
hiçbir haklarını vermeden kaçması üzerine, işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmış ve
örgütlenmeye başlamışlardı. Çelik Nakış fabrikası; ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger,
Dechatlon ve Mango gibi markalara üretim yapıyordu. İşçiler Cu Tekstil ve Üniteks’in de haklarını
alamamalarında sorumlu olduğunu söyleyerek ihtar çekti. İlgililere ihtarname gönderen işçiler bir
de basın açıklaması gerçekleştirdiler.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/16/celik-nakis-iscilerinden-basin-aciklamasi/
 
ÇELİK NAKIŞ EYLEMLERİ BAŞLIYOR
 
İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla iş
yapan ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının ürünlerinin
baskılarını ve nakış işlemelerini yapan, nakış ve baskı olmak üzere iki bölümden oluşan Çelik
Nakış fabrikasında yaklaşık 130 işçi çalışıyordu.

23 Aralık günü Çelik Nakış patronu Osman Çelik fabrikadaki makinelerle birlikte fabrikadan
kaçınca Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçen işçiler mücadele kararı aldılar. 12 Ocak
Pazar günü işçiler bir kez daha Çiğli İşçi Evi’nde bir araya gelen işçiler mücadele sürecini
konuştular.  
İşçiler yaşadıkları hak gaspının sorumlularının hâlâ adım atmadığını, muhatapların kendilerini
yok saydığını söyleyip eylem kararı aldılar.

Önümüzdeki günlerde eylemlere ve direnişe başlayacaklarını ifade eden işçiler “Uniteks, CU
Tekstil, Çelik Nakış patronu başta olmak üzere markalar da alamadığımız maaşlarımızdan,
tazminatlarımızdan, fazla mesailerimizden sorumludurlar. Bu sorumluluktan kaçamayacaklar”
ifadelerini kullandılar. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/13/celik-nakis-iscileri-eylemlere-basliyor/

ÇELİK NAKIŞ İŞÇİLERİ YAŞADIKLARINI VE BUNDAN SONRASINI PE’YE ANLATTILAR

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve CU Tekstil gibi firmalarla iş
yapan Çelik Nakış firması patronu, makinelerle beraber kayıplara karışmıştı. Patronun işçilere
hiçbir haklarını vermeden kaçması üzerine, işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmış ve
örgütlenmeye başlamışlardı.
130 işçinin çalıştığı Çelik Nakış fabrikası; ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon ve
Mango gibi markalara üretim yapıyordu.
Haklarını almak için örgütlenmeye başlayan Çelik Nakış işçileri, çalışma koşullarını ve verdikleri
mücadeleyi PE’ye anlattılar.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/06/doga-koleji-antalya-kampusu-velileri-de-ayakta-

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/16/celik-nakis-iscilerinden-basin-aciklamasi/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/13/celik-nakis-iscileri-eylemlere-basliyor/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/06/doga-koleji-antalya-kampusu-velileri-de-ayakta-ogretmenlerimizin-yanindayiz/


ogretmenlerimizin-yanindayiz/

SIĞINMACI İŞÇİ SÖMÜRÜSÜNDE SINIR YOK

Grup 2 Medikal adlı şirkette çalışan üçü sığınmacı, biri Türk 4 işçi, bundan yaklaşık üç yıl önce
firmanın sahibi makineleri kaçırıp işletmeyi kapatınca üç aylık maaşlarını alamadan işsiz kaldılar.
Aradan geçen üç yılın ardından Ankara’da Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan işçiler,
yaşadıklarını anlattı. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/16/siginmaci-isci-somurusunde-sinir-yok/
 
İSTANBUL METRO İNŞAATININ İŞÇİLERİ ANLATIYOR: MAAŞLAR
DÜZENSİZ, YEMEKLER KURTLU
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Dudullu-Bostancı metro şantiyelerinde Şenbay-Kolin-
Kalyon Yapım Ortaklığı’nın taşeronlarından Vizyon Grup Yönetim firmasına bağlı güvenlik işçileri
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuştu.
Biri yaklaşık 3 ay önce işten çıkartılan, bir diğeri ise hâlâ çalışmakta olan işçiler 2019’un Şubat
ayından beri ücretlerini düzenli olarak alamadıklarından ve kötü çalışma koşullarından
bahsettiler.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/16/istanbul-metro-insaatinin-iscileri-anlatiyor-
maaslar-duzensiz-yemekler-kurtlu/
AKKUYU’DAKİ NÜKLEER SANTRAL İNŞAATINDA İŞÇİLERİN MAAŞI
ÖDENMİYOR
 
Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında alt yüklenici firma olarak faaliyet gösteren CSD İnşaat Ltd.
Şti.’nin çalıştırdığı 300 civarındaki işçinin yaklaşık 3 aydır maaşlarını ödemediği Patronların
Ensesindeyiz ihbar hattına iletildi. 
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/akkuyudaki-nukleer-santral-insaatinda-iscilerin-
maasi-odenmiyor/
 
İZMİR ŞEHİR HASTANESİ’NDE İŞÇİLER İŞ BIRAKTI
 
İzmir şehir hastanesi şantiyesinden Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan ihbara göre AYMEK
firmasına bağlı çalışan mühendisler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, kaynakçılar, elektrikçiler iş

bıraktı.
İşçi sayısının azalmasına rağmen sorunların azalmadığı, aksine arttığı şantiyede 4 aydır maaş
almadan sadece yemek ve kalma yeri için kötü koşullara ve parasızlığa katlandıklarını
söyleyenlerin de olduğu şantiyede yemek, temizlik ve hijyen sorunları ile birlikte işçilere kışlık
ayakkabı ve eldiven gibi zorunlu malzemelerin verilmemesi de iş bırakma sebepleri olarak
gösterildi.
İzmir şehir hastanesi şantiyesinde çalışan işçilerden dün Patronların Ensesindeyiz Ağına ulaşan
bir ihbar, işçi sayısının azalmasına rağmen işçilerin sorunlarının azalmadığını gösteriyordu.
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/izmir-sehir-hastanesinde-isciler-is-birakti/

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/12/06/doga-koleji-antalya-kampusu-velileri-de-ayakta-ogretmenlerimizin-yanindayiz/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/16/siginmaci-isci-somurusunde-sinir-yok/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/16/istanbul-metro-insaatinin-iscileri-anlatiyor-maaslar-duzensiz-yemekler-kurtlu/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/akkuyudaki-nukleer-santral-insaatinda-iscilerin-maasi-odenmiyor/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/izmir-sehir-hastanesinde-isciler-is-birakti/


ZARA’NIN 2020 KOLEKSİYONU BELLİ OLDU: TAŞERON İŞÇİLER
 

Dünyadaki büyük moda perakendecilerinden biri olan Inditex’in markalarından Zara, Türkiye
şubelerinde taşeron işçi çalıştırmaya başladı.

Merkezi ABD’de bulunan, insan kaynakları şirketi olarak hizmet veren Manpower’ın Türkiye’deki
Zara mağazalarına taşeron işçi kaynağı sunduğu öğrenildi. Türkiye’de bulunan Zara
mağazalarında çalışmak için başvurular Inditex üzerinden yapılmaktayken 2020 itibariyle
mağazalarda çalışacak işçi ihtiyacını Manpower şirketi de karşılamaya başladı. 

Zara giyim şirketi ile Manpower insan kaynakları şirketinin arasında tam olarak nasıl bir anlaşma
olduğu bilinmemesine karşın yapılan bu anlaşmanın ilk belirtileri emek düşmanı bir sürecin
başlatıldığını gösteriyor. 

Taşeron olarak işe başlayan işçilerin iş yerinde çalışmaya devam edip etmeyecekleri belli
olmadığı için kendilerine para yüklü olarak verilen yemek kartlarından harcama yaptıkları
takdirde maaşlarından kesinti yapılacağı Manpower şirketi tarafından belirtildi. İşçiler kimilerine
yemek kartı vermeyi dahi unuttuklarını, bu konuda ve diğer konularda şirkete soru soran işçilerin

sorularına direkt yanıt bulamadıklarını, bunun yerine şirket tarafından kendilerine toplu olarak ve
sorularına cevap olmayan içerikte mesajlar atıldığını söylediler.
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/zaranin-2020-koleksiyonu-belli-oldu-taseron-
isciler/

GÖKJET HAVACILIK MESLEKİ TEKNİK LİSESİ’NDE MAAŞ SORUNU
VE MAĞDURİYETLER SÜRÜYOR

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/zaranin-2020-koleksiyonu-belli-oldu-taseron-isciler/


Gökjet Havacılık Mesleki Teknik Lisesi’nde altı aydır maaşlarını alamayan öğretmenler, PE Ağı
ile irtibata geçip komiteleşme kararı almış ve mücadele edeceklerini duyurmuşlardı. Okulda
yaşanan yeni bir gelişme özel sektörün elinde eğitimin ne hale geldiğini gözler önüne seriyor.

Öğretmenlerin aktardığı bilgilere göre, maaş alamadığı için istifa eden matematik öğretmeninin
yerine kimse alınmadı. İddialara göre, okuldaki matematik öğretmenin istifa etmesinin ardından
karne alınmasına 3 gün kala öğrenciler hala matematik sınavı olamadı. PE Gökjet Öğretmen
Komitesinin verdiği bilgiye göre, okul müdürü okulda matematik öğretmeni olmadan matematik
sınavı yapmaya çalışıyor. Yapılanın usulsüz olduğunu söyleyenlere ise 'yeni başlayacak
öğretmene eski tarihli sınav evrakını imzalatırız' dediği iddia edildi.

PE Ağı’na gelen bilgilere göre, okul patronu öğretmenlerin maaşlarını ödemeye yanaşmazken
yeni bir boykot yaşanma ihtimaline karşı da önlem almaktan geri durmuyor. Okul sahibinin
öğrencilere 2. dönem not ve devamsızlıkla ilgili kaygılanmamaları gerektiğini, gerekirse derslere
kendisinin gireceğini söyledi iddia edildi.

İki gündür yemeğin çıkmadığı okulda, servis hizmetinin de kaldırıldığı aktarıldı. Okul
yönetiminden bu duruma dair tatmin edici bir açıklama gelmiş değil.

Öğretmenler okulda eğitimin kalitesinin artması ve özlük hakları için kararlı bir şekilde mücadele
etmeye devam ediyorlar
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/15/gokjet-havacilik-mesleki-teknik-lisesinde-maas-
sorunu-ve-magduriyetler-suruyor/

ÖZEL GÖKJET HAVACILIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ’NDE MAAŞ SORUNU SÜRÜYOR

Büyükçekmece’de yer alan Özel Gökjet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çalışan
öğretmenler maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek bir süre önce iş bırakmışlardı.
Öğretmenlerin haklı mücadelesine rağmen maaşların ödenmemesinde direnen patron ise süreci
uzatıyor.
Daha önce Patronların Ensesindeyiz (PE) Dayanışma Ağı ile iletişime geçen Gökjet Havacılık
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okul idaresiyle yapılan tüm toplantıların sonuçsuz
kaldığını, en az 3 aydır maaş alamadıklarını ve aralarında 7-8 maaş ödeme
alamayanların olduğunu belirtmiş ve öğretmenler ücretleri tamamen ödeninceye kadar İş
Kanunu’nun 34. maddesi gereğince ‘işten kaçınma’ haklarını kullanmışlardı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/11/ozel-gokjet-havacilik-mesleki-ve-teknik-anadolu-
lisesinde-maas-sorunu-suruyor/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/15/gokjet-havacilik-mesleki-teknik-lisesinde-maas-sorunu-ve-magduriyetler-suruyor/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/11/ozel-gokjet-havacilik-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesinde-maas-sorunu-suruyor/


ANKARA ÖZEL BEŞFEN KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ YAŞADIKLARI
SORUNLARI ANLATTI
Ankara Keçiören’deki Özel BeşFen Koleji öğretmenleri ödenmeyen maaşları ve okulda yaşanan
sorunları Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağına ulaşarak anlattı.
Ağustos ayından itibaren maaşların ödenmemesi ya da parça parça ödenmesi sorunuyla
karşılaşan öğretmenler sözleşmelerini haklı fesih gerçekleştirerek iptal ettirdiklerini ve kurumdan
ayrılmaya başladıklarını aktardılar.
Öğretmenler düzenli ödenmeyen maaşlarla ilgili okul yönetimine rahatsızlıklarını bildirdiklerini,
ancak çözüm bulmak yerine geçiştirildiklerini ifade ettiler. Bu durumun devam etmesi üzerine
öğretmenlerin bir kısmı okula ihtar çekerek sözleşmelerini fesih yoluna gitti.
Maaşların ödenmemesinin yanı sıra öğretmenler okulda karşılaştıkları diğer sorunlarla ilgili şu
bilgileri aktardılar:

 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/09/ankara-ozel-besfen-koleji-ogretmenleri-
yasadiklari-sorunlari-anlatti/

BEŞFEN KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ PATRONUN AÇIKLAMALARINA
TEPKİ GÖSTERDİ
 
Ankara Keçiören Özel BeşFen Koleji öğretmenlerinin PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma
Ağı’na aktardıkları sorunlarının ardından, okul patronu bu sorunlara yönelik bir açıklamada
bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından tekrar bir araya gelerek Dayanışma Ağı’na ulaşan
öğretmenler kurumun açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bu buluşmaya
kurumda çeşitli sürelerde çalışmış olan ve son 3 yıl içerisinde kurumdan ayrılmış olan eski
öğretmenler de katıldı. Öğretmenler kurumda yaşanan sorunların sadece bu yıla özgü
olmadığını, kurumda çalışanların sürekli sorunlar yaşadığını belirttiler.
BeşFen Koleji ile ilgili ilk haberin yapılmasını sağlayan öğretmenlerden birisi kurumun
açıklamasına yönelik şunları söyledi:
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/besfen-koleji-ogretmenleri-patronun-
aciklamalarina-tepki-gosterdi/
 

‘SAVUNMA VERMESİ GEREKEN ASIL SİZSİNİZ!’

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/09/ankara-ozel-besfen-koleji-ogretmenleri-yasadiklari-sorunlari-anlatti/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/besfen-koleji-ogretmenleri-patronun-aciklamalarina-tepki-gosterdi/


2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken Doğa Koleji öğretmenleri bir dönem
boyunca ücretsiz çalışmaya zorlandı. Öğretmenlerin hak etmiş oldukları ücretler aylardır
ödenmediği gibi şimdi de öğretmenleri tazminatsız şekilde işten çıkarabilmek amacıyla türlü
bahaneler üreten patron, öğretmenlerden yazılı savunma istiyor!
Patronların Ensesindeyiz Doğa Koleji Öğretmen Komitesi konuyla ilgili bir açıklama yaparak
“Savunma Vermesi Gereken Asıl Sizsiniz!” dedi.
Açıklama şu şekilde: 
Bir Dönem Boyunca Öğretmenlerini Ücretsiz Çalıştıran Doğa Koleji Patronuna ve Yöneticilerine
Sesleniyoruz:
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/savunma-vermesi-gereken-asil-sizsiniz/
 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÇALIŞANLARINDAN
ÇAĞRI

Patronların Ensesindeyiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Komitesi rehabilitasyon
merkezlerinde çalışan emekçilere yönelik bir çağrı yaptı.
PE Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarından yapılan açıklama şu şekilde:
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/09/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi-

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/savunma-vermesi-gereken-asil-sizsiniz/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/09/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi-calisanlarindan-cagri/


https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/09/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi-
calisanlarindan-cagri/
 
ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
EMEKÇİLERİNDEN AÇIKLAMA

Patronların Ensesindeyiz Ağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Komitesi olarak
yaptığımız açıklamaya patronlardan cevap gelmişti. Tüm Rehabilitasyon Merkezleri Derneği
İstanbul il temsilcisi olarak verilen cevapta açıklamamızın eksik bilgi içerdiği, maaşların ve
usullerin MEB tarafından belirlendiği, haftalık çalışma süresinin 45 saat olması gerekirken 40
saat çalışıldığı ve İş Kanunu ile kazanılan tüm haklarımızın verildiği yazılmıştı. Bunların yanında
“münferit yaşanılan olayların tüm sektöre mal edilmemesi gerektiği” notu da düşülmüştü.

Bizler de Pantronların Ensesindeyiz Ağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Komitesi
olarak bu yazılanlara cevap verme gereği duyduk.
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezleri-
emekcilerinden-aciklama/

BİR BÖLÜMÜ YURDA DÖNEN KAYI İŞÇİLERİNDEN MÜCADELE
MESAJI
Kayı İnşaat’ın Litvanya’daki şantiyesinde çalışmakta olan işçilerin bir bölümü yurda dönüş yaptı.
PE temsilcileri ile Adana Akkapı Semt Evi’nde yapılan görüşmede Litvanya’daki şantiyede
yaşadıkları hak gasplarını dile getiren işçiler, halen direnişte olan çalışma arkadaşlarına
desteklerini ilettiler. Kayı firması tarafından kendilerine ödemelerin yapılmamasından dolayı
işçiler, ev kirasını ödeyemediklerini, evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarını ve faturalarını
ödeyemedikleri için en temel insani ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getirdiler. Hakları için
hukuksal mücadeleyi başlattıklarını, fakat bunun yeterli olmayacağını bildiklerini ve haklılıklarının
verdiği meşruluğa dayanarak her türlü eylemi yapacaklarını belirttiler.
Şu an direnişte olan arkadaşlarına “siz orada biz burada direnişe devam” mesajı ile hakları
alınana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/09/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi-calisanlarindan-cagri/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/14/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezleri-emekcilerinden-aciklama/


alınana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.
Önümüzdeki hafta içinde dönüş yapacak olan işçilerle Adana’da tekrar bir araya gelip gereken
mücadeleyi vereceklerini söylediler.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/12/bir-bolum-yurda-donen-kayi-iscilerinden-
mucadele-mesaji/
 

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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