
PE'DEN PAME'YE GENEL GREV İÇİN DAYANIŞMA MESAJI
Kardeş Örgütümüz PAME'yi ve 18 Şubat Genel Grevini
Selamlıyoruz

Yunanistan'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi öncülüğünde on binlerce işçi hükümetin 'Sosyal
Güvenlik Yasası'na karşı 18 Şubat'ta greve çıktı. Patronların Ensesindeyiz Haberleşme
Dayanışma ve Mücadele Ağı da PAME'nin çağrısıyla gerçekleştirilen genel grev için bir
dayanışma mesajı yayınladı. 

"Yunanistan'da sınıf kardeşlerimiz kamu ve özel sektörde, hükümetin yeni sosyal güvenlik yasa
tasarısına karşı bugün grevdeler.
Syriza hükümetinin önünü açtığı, Yeni Demokrasi hükümetinin yasa tasarı ile hızla yürürlüğe
koymaya çalıştığı bu yasa tasarısına karşı Yunanistan işçi sınıfının net bir yanıt vereceğini
biliyoruz. Halk karşıtı uygulamalar ancak işçi sınıfının direnciyle püskürtülebilir.

Tüm yurttaşlar için kamusal sosyal güvenlik ve ücretsiz sağlık hizmeti, emeklilik yaşının
düşürülmesi, emekli aylıklarının yükseltilmesi ve devlet garantisi talepleri meşrudur. Kardeş
örgütümüz PAME’nin bu talepleri gündeme getirerek yaptığı genel grev çağrısına Türkiye’den
dayanışmamızı iletiyoruz.

Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısıyla kurulan, çeşitli sektörlerden ve işyerlerinden işçilerin işyeri
komiteleri ve sektör dayanışma ağları altında örgütlendiği Patronların Ensesindeyiz Haberleşme
Dayanışma ve Mücadele Ağı, 18 Şubat grevini selamlıyor.

Yaşasın işçi sınıfının birliği
Yaşasın uluslararası dayanışma"
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/18/patronlarin-ensesindeyizden-pameye-selam/
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GÜVENLİK İŞÇİSİ HAK GASPINA BOYUN EĞMEDİ, HAKKINI ALDI

 
“Zirve Güvenlik Temizlik Hizmetleri" adlı şirkette görev yapan bir güvenlik görevlisi, hiçbir
gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Haklarının verilmemesi üzerine arabulucuya giden, burada
hak ettiğinin altında bir ücrete şirket avukatlarıyla anlaşmak zorunda kalan işçi, bu paranın da
ödenmemesi üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na çalışma koşulları ve haklarını alamama sürecine ilişkin bilgi
veren işçi, Ankara’da Kalyon’a ait güneş enerjileri paneli fabrikasının inşaatında güvenlik olarak
çalıştığını söyledi.
Burada zor şartlar altında uzun saatler mesai yaptıklarını belirten işçi, 11,5 ay çalıştığı işin
ardından bir yılının dolmasına sayılı günler kala hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını
aktardı.

Asgari ücret aldığını, cumartesi günleri çalıştığını, pazar günleri de öğlen gidip pazartesi sabaha
kadar inşaatta görev yaptığını aktaran işçi, gece çalışmalarında 7,5 saatin üstündeki her saat
fazla mesai kapsamına girmesine rağmen bu ücretlerin de kendisine ödenmediğini, ayrıca resmi
tatil ve bayramlardaki mesailerini de alamadığını söyledi.

İhtiyaç olmasa kim bu koşullarda çalışır ki?
Akşam 18.00 sabah 08.00 arasında çalışmasına rağmen fazla mesai ücretlerinin
ödenmemesinin yanı sıra çalışma koşullarının da oldukça zorlu olduğunu belirten işçi yemek ve

ulaşım desteği de olmadığını, bunları da kendi cebinden karşılamak zorunda kaldığını dile
getirdi.
Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu, bu koşullarda başka türlü geçinmenin de
mümkün olmadığını aktaran işçi, “Zaten ihtiyaç olmasa kim bu koşullarda çalışmayı kabul eder
ki? Bir gün inşaatta elektrikler kesildi, Ankara’da malum havalar çok soğuk. Buna hemen çözüm
bulunmasını istedim ancak "ateş yakın" diye yanıt aldım. Soğuktan işçiler mahvoldu. Sadece
yöneticilerin katlarında kaloriferler var, işçilerde yok. Daha sonrasında gerekçesiz olarak, bir yılım
dolmak üzereyken işten çıkarıldım. Alacaklarım kalınca arabulucuya gittik, hakkımız olan 10
binse acil paraya ihtiyaç olduğu için bunun çok daha altında bir ücreti kabul etmek zorunda
kaldım. Ancak anlaşmaya imza atılmasına rağmen bu ücret de ödenmedi” dedi.



PE görüşmesi sonrası ilk taksit ödendi
Patronların Ensesindeyiz avukatlarının ve işçinin hukuki süreç başlatılacağını aktardığı şirket
yetkilileri, bu görüşmenin ardından işçinin alacağının ilk bölümünü işçiye yatırdı.
Güvenlik emekçisi, zaten zor koşullarda çalıştıklarını, bir de haklarının çalınmasıyla karşı karşıya
kaldıklarını belirtirken, bunun için işçilerin yalnız kalmaması gerektiğini, hep birlikte mücadele
etmesi gerektiğini söyledi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/16/guvenlik-iscisi-hak-gaspina-boyun-egmedi-
hakkini-aldi/

 
İSTANBUL'DA BİR MOTOKURYE İŞ CİNAYETİNDE HAYATINI
KAYBETTİ
Maltepe Fındıklı mahallesinde Bade Tekel bayiinde part time olarak çalışan 19 yaşındaki Mert
Can Baran dün akşam saatlerinde sipariş götürürken yaşanan kaza sonucunda yaşamını yitirdi.
 
18 Şubat akşam saatlerinde gerçekleşen kaza sonucunda edinilen bilgilere göre yayaya
çarpmamak için yönünü değiştirmeye çalışan motosiklet sürücüsü ışıklarda duran bir araca
arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.  Olay anında kasksız olan  Mert’in ayrıca ehliyetinin olmadığını
ve sigortasız bir şekilde çalıştırıldığı öğrenildi.
 
Bade Tekel'in olaydan sonra iş yerini kapattığı ve sonrasında açmadığı öğrenildi.
 
Ailesinin ve kendi harçlığını kazanmak için çalışmak zorunda kalan Mert, üniversite sınavına
hazırlanıyordu.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/21/istanbulda-bir-motokurye-is-cinayetinde-hayatini-
kaybetti/

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDE YİNE HAK GASPI!

Bahçeşehir Koleji Ataşehir 1 Kampüsü’nde, 2019-2020 sözleşme döneminde sözleşmeleri kurum
tarafından yenilenmeyen öğretmenlerin tazminat alacaklarının hala ödenmediği öğrenildi.
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tarafından yenilenmeyen öğretmenlerin tazminat alacaklarının hala ödenmediği öğrenildi.
Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı ile iletişime geçen
öğretmenler, Eylül ayında yatması gereken tazminat alacaklarının halen hesaplarına geçmediğini
ifade ettiler.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/20/bahcesehir-kolejinde-yine-hak-gaspi/
 
ÖZEL SEYHAN OKULLARI İFLAS ETTİĞİNİ AÇIKLADI: ÖĞRENCİLER,
ÖĞRETMENLER MAĞDUR
Adana'nın Çukurova ilçesinde faaliyet yürüten Özel Seyhan Okulları patronu, ekonomik sıkıntıları
gerekçe göstererek iflas ettiğini açıkladı.
Okulun kurucusu ve patronu Oktay Seçmen tarafından iflası açıklanan Özel Seyhan Okulları'nda
öğretmenlerin yaklaşık bir yıldır maaş alamadıkları, öğrenci velilerinden bir yıllık ücretin peşin
istendiği, bazı velilerden ise gelecek yılın ücretinin de istendiği öğrenildi.
 
Okul idaresi tarafından SMS yoluyla okulun iflas ettiği duyurulan veliler okula giderek okulun
patronu Oktay Seçmen'e tepki gösterdi. Velilerden gelen tepkileri anladığını söyleyen Oktay
Seçmen, "Öğretmenlerin maaşlarını ödeyemiyorum. Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarına
devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
 
Yaklaşık bir yıldır maaşlarını alamadıklarını söyleyen okulun öğretmenlerinden Zeynep Karateke
ise, "Bizler bugüne kadar öğrenciler için sabrettik; ama artık öğrencisi, velisi, öğretmeni herkes
mağdur oldu. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Okullar eğitimhanedir, ticarethane
değildir." dedi.
 https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/18/ozel-seyhan-okullari-iflas-ettigini-acikladi-
ogrenciler-ogretmenler-magdur/
 

KALE PRATT&WHİTNEY İŞÇİLERİ PATRON ZORBALIĞINI ANLATTI
İzmir Serbest Bölge’de faaliyet yürüten, F-35 uçak motoru parçalarının üretildiği Kale
Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasında işçilerin sendikaya üye olmalarının ardından 94

işçi geçtiğimiz hafta işten atılmıştı. İşten atılan Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin fabrika önünde ve
Serbest Bölge girişinde başlattıkları direniş sürüyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/19/kale-prattwhitney-iscileri-patron-zorbaligini-anlatti/
 
ÇETİNKAYA KEMERALTI'NDA MOBBİNG
Türkiye’nin birçok yerinde şubesi bulunan Çetinkaya giyim mağazalarının İzmir Kemeraltı'ndaki
şubesinde çalışan emekçilerin verdiği bilgiye göre bu işyerinde mağaza müdürü ve patron
tarafından mobbing uygulanıyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/18/cetinkaya-kemeraltinda-mobbing/
 
MANİSA TELAS KAUÇUK'TA İŞÇİLER HEM ZEHİR SOLUYOR HEM
İŞTEN ATILIYOR
Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan bir işçi, Manisa'da faaliyet gösteren ve Bosch, Vestel gibi
firmalar için conta üreten Telas Kauçuk'taki işinden hukuksuz bir şekilde çıkarıldığına dair
ihbarda bulundu. İddiaya göre, solunum yollarından rahatsız olan işçi, çalışmayan
havalandırmaların tamir edilmesini, aksi takdirde çalışamayacağını usta başına iletti.

Aradan bir süre geçmesine rağmen iyileşme yapılmaması üzerine talebini bir kez daha
tekrarladı. Ancak bu sefer fabrika müdürü tarafından hakarete uğradığını ve uygun olmayan
koşullarda çalışmaya zorlandığını belirten işçi, itirazını yineleyince 25/II gerekçe gösterilerek
tazminatı verilmeden işten çıkarıldı.
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https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/17/manisa-telas-kaucukta-isciler-hem-zehir-soluyor-
hem-isten-atiliyor/
 
ZİYA SELÇUK VE PATRONLAR HEMFİKİR : STAJYER ÖĞRENCİLER
KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRILMALI
Stajyer adı altında uzun süreli ve düşük ücretli öğrenci çalıştıran patronlar devletten her öğrenci
başına belli oranlarda para yardımı alıyorlar. Ayrıca öğrencilerin staj süresi boyunca sigortaları
devlet tarafından yapılıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na yaşadıkları sorunları aktaran Meslek Liseli stajyer öğrenciler
çoğu iş yerinin ara tatili bahane ederek ücretleri eksik yatırdıklarını belirtti. Kimi iş yeri sahipleri
ise asgari ücrete yapılan zamları ücretlere yansıtmadı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/14/ziya-selcuk-ve-patronlar-hemfikir-stajyerler-
ogrenciler-kole-gibi-calistirilmali/

FLO EMEK DÜŞMANLIĞINA DEVAM EDİYOR

 
Flo’nun Beyoğlu şubesinde çalışırken performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan bir
çalışanPatronların Ensesindeyiz’e ulaşarak yaşadıklarını anlattı. Flo Beyoğlu mağazası daha
önce de emek düşmanlığı ve taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/01/06/floda-emek-dusmanligi-ve-taciz-iddialari/
Çalıştığı süre boyunca performansına dair hiçbir uyarı almadığını, performansının iyi olduğunu
fakat altı ayın sonunda bir anda performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarıldığını ifade eden
eski çalışan asıl sebebin aldığı sağlık raporu olabileceğini söyledi. Hastalığı sebebiyle toplamda
dört gün sağlık raporu alan eski çalışan, yöneticilerinin rapor sebebiyle kendisine zorluk
çıkardıklarını, laf soktuklarını ve raporu gerekçe gösteremedikleri için performans düşüklüğü
gerekçesini öne sürdüklerini iddia etti.

Mesai saatlerinin gece 01.00’a kadar devam ettiğini fakat kendilerine imzalatılan imza
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Mesai saatlerinin gece 01.00’a kadar devam ettiğini fakat kendilerine imzalatılan imza
kağıtlarında kapanışın 22.00 gösterildiğini, bir arkadaşının kapanışı 22.00 yazmadığı için uyarı
aldığını ifade etti.

Aynı zamanda çoğu kez mağazayı kapattıktan sonra da mesai yaptıklarını fakat bu mesainin
fazla mesai sayılmadığını, yani ücretini alamadıklarını dile getirdi. Her katında yönetici olan
mağazada, yöneticilerin çalışanlara devamlı mobbing uyguladığını, müşterilerin çalışanlara
yaptıkları
saygısızlıklara karşı ise asla çalışanları korumadıklarını söyledi. Bir toplantıya katılmadığı için iş
arkadaşının satıştan depoya gönderildiğini ve genelde memnun kalmadıkları çalışanların yerini
değiştirip, mobbing yaparak işten çıkarmaya zorladıklarını dile getirdi.

Eski Flo çalışanı aynı zamanda Flo’da hala çalışmakta olan arkadaşlarını Patronların
Ensesindeyiz Ağı’na ulaşıp yaşadıkları hak gasplarını ihbar etmeye çağırdı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/02/17/flo-emek-dusmanligina-devam-ediyor/

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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