
BİLDİNİZ! KONUMUZ MEPHISTO KİTABEVİ

"Demokrat, insan haklarına saygılı ve işçi dostu bir patronu var Mephisto Kitabevi'nin. Şubelerinde
çalışanların söz hakkına saygı duyan, örgütleneni, kafa kafaya verip hakkını arayanı kapının önüne
koymak ne, saygıyla karşılayan, kitabevi olmanın hakkını veren aydın bir patron."
Demek mümkün olmuyor. Mephisto patronu, işçi düşmanlığında, işçiye söz ve örgütlenme hakkı
tanımamakta ısrarlı.
Bu tavrıyla büyük tepki toplayan Mephisto bu hafta aydınların gündemindeydi.
Çok sayıda yazar, şair ve sanatçı Mephisto işçilerine desteklerini duyurdu.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/13/orgutlenme-mucadelesi-veren-mephisto-
iscilerine-sanatci-ve-yazarlardan-destek/

KADIKÖY’ÜN BARLARI VARSA İŞÇİLERİ DE VAR

Patronların Ensesindeyiz Kadıköy Kafe, Bar, Mağaza İşçileri Komitesi bir bildiriyle kuruluşunu ilan etti.
Komitelerinin kuruluşunu ilan eden kafe, bar ve mağaza emekçileri, Kadıköy’ün bir “yaşam tarzı cenneti”
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değil, emek cehennemi olduğunu söyledi.
Kuruluş bildirilerini, 11 Şubat Pazartesi günü bir araya gelerek açıklayan Kadıköy Kafe, Bar, Mağaza
İşçileri komitesinin sıcak gündemi Mephisto Kitabevi’nde yaşananlar olacak gibi görünüyor. Öte yandan
işçilerin “emek cehennemi” olarak tanımladıkları Kadıköy’de Mephisto sadece bir başlangıç olacak gibi
görünüyor. Mobbing, aşırı ve kötü koşullarda çalıştırma, ücretlerin ödenmesinden, işten çıkarmalara kadar
her konuya yansıyan hukuksuzluklar konusunda Kadıköy patronları içinde en zalim olanı Mephisto
olmayabilir. 
Kesin olansa, “demokrat” geçinen Mephisto patronunun kendine çeki düzen verme konusunda tüm
Kadıköy patronlarına örnek oluşturabileceği.
 

Komite’nin yayınladığı bildirinin tam metni şöyle:
İşçi arkadaş, 

Biz, Kadıköy’de çalışan kafe, bar ve mağaza işçileri, “örgütlü işçi kazanır” dedik, bir araya geldik.
Haklarımız için mücadele etmek, yaşadığımız kuralsızlığı teşhir etmek, yan yana durup birbirimizden güç

almak için PE Kadıköy Kafe, Bar, Mağaza İşçileri Komitesi’ni kurduk. 
Çünkü bunu bizden başkası yapmayacak. 

Bizler Kadıköy’de yaşamanın da çalışmanın da başka bir yüzünü biliyoruz. 
Bizler için Kadıköy, bir “yaşam tarzı cenneti” değil, bir emek cehennemi artık. 

Keyfiyetin kural haline geldiği bir alanda çalışıyoruz.
Sabah girdiğimiz işten akşam sebepsiz olarak çıkartılabiliyoruz. 
Sigorta, tazminat, bunlar yabancı bir dilde kelimeler burada… 

“Performans” bizim için aşağılanmaya ne kadar dayanabildiğimizle, yaralandığımızda çalışmaya devam
edip edemediğimizle, kaldırabildiğimiz ağırlık miktarıyla, para istemeden fazladan ne kadar çalıştığımızla

ölçülüyor!
Kendi arkadaşlarımızla yarışmaya, sigara molasını tamamlayamadan işe dönmeye, kırılıp-döküleni,

müşterinin ödemeden kaçtığını bahşişimizden, primimizden ödemeye zorlanıyoruz. Güvenlik kameraları
dükkanı değil, bizi izliyor genellikle. 

Kimimiz asgari ücretliyiz, vaktinde alabilirsek… Pek çoğumuz o kadar bile kazanmıyor. Günde 10 saat
çalışıyoruz. Çalışmaktan başka hiçbir şeye zamanımız yok. Kimimizin yemek parası yetmiyor, kimi yolu
cebinden ödüyor, düzenli mobbinge, hatta bazılarımız ağıza alınmayacak tehditlere maruz kalıyoruz. 

İşçi arkadaş, hepimiz sömürülüyoruz!
Çünkü patron patrondur. 

Dükkana koyduğu isimle, vitrine koyduğu kitapla, ne de “aynı gemideyiz”leriyle patron patronluktan
çıkmıyor. Vitrindeki maldan, müşteriden, kendi tatillerinden, imkânlarından, kârlarından değil; önce bizden

vazgeçerler. 
Kadıköy’de hayat tatlı tatlı yaşanırken bizim tüm bunları normalleştirmemiz, hatta şükretmemiz isteniyor.

Sabah kahvaltılarını servis ederken gülümsemeli, hediye paketi yaparken “nasılsınız?” demeliyiz.
Biz nasılız peki? 

Uğradığımız haksızlık içimizi kavururken, ayı tamamlamanın endişesiyle soluk alamazken, işimizden
olmamak için insanlığımızdan olurken biz nasılız?

Umutluyuz.
Birbirimizden güç alacağımız, birlikte mücadele edeceğimiz için umutluyuz. 

Bu kuralsızlığa geçit vermeyeceğiz. 
Kadıköy’de işçi dayanışmasını, örgütlü mücadeleyi, yeni bir işçi kültürünü yeşerteceğiz.

Onlar patron, biz işçiyiz. 
Örgütlü işçi kazanır.

PE Kadıköy Kafe, Bar, Mağaza İşçileri Komitesi

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/18/patronlarin-ensesindeyiz-kadikoy-kafe-bar-magaza-iscileri-
komitesi-kuruldu/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/18/patronlarin-ensesindeyiz-kadikoy-kafe-bar-magaza-iscileri-komitesi-kuruldu/


MEPHİSTO İŞÇİLERİ: ANLATMAYA DEVAM 
Mephisto Kitabevi işçilerinin direnişi sürerken, Kadıköy ve Beşiktaş şubelerinde 2019 başından bu
yana işten çıkarılan işçiler, Mephisto'da yaşadıklarını, direnişlerini ve işçi mücadelesiyle nasıl
tanıştıklarını anlattılar.
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/atilan-uc-isci-anlatti-mephisto-kitabevi-orgutlenme-
hakkina-tahammul-edemiyor-257139
 
"Burası STK değil, sizin görüşlerinizi soran yok"
İşçilere söylenen bu, "demokrat ve insan haklarına saygılı" patronun ve müdürlerinin yönettiği
Mephisto'da.
"Mağaza müdürü bütün gün kamera kayıtlarını izlemiş, 'sen niye şu saatte geldin, sen neden
molanı 5 dakika geç kullandın', kamera kayıtlarından saatleri işaretleyip bunları söylediler. En
sonunda da 'bundan sonra herkes molaya çıkarken gruptan yazacak, ben onay vermezsem kimse
molaya çıkmayacak' denildi. Bu başka huzursuzlukları da tetikledi." 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/21/burasi-stk-degil-sizin-goruslerinizi-soran-yok/

KAFE, BAR, MAĞAZA İŞÇİLERİ KOMİTESİ MEPHİSTO’DAKİ DİRENİŞİ
DESTEKLİYOR

Patronların Ensesindeyiz Kadıköy Kafe, Bar, Mağaza İşçileri Komitesi Mephisto Kitabevi önünde direnen
işçileri ziyaret etti. İçlerinde yakın zamanda Mephisto’nun Kadıköy şubesinden keyfi sebeplerle işten
çıkartılan dört kadın işçinin de bulunduğu Komite üyeleri, direnen arkadaşlarına dayanışma duygularını
iletirken yağmurlu havalar için ayaklı bir şemsiye hediye ettiler.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/18/pe-kadikoy-kafe-bar-magaza-iscileri-komitesi-mephisto-
direnisini-ziyaret-etti/

İŞÇİLER DOĞRULADI: HONDA TÜRKİYE FABRİKASI KAPANIYOR
Japon otomotiv üreticisi Honda’nın Türkiye’deki fabrikası kapanıyor.
İngiltere North Swindon’un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson’ın, Honda’nın Türkiye’deki
fabrikasını kapatacağı ve tüm Avrupa için Japonya’daki merkezde üretim yapacağı iddiasını
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler de doğruladı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/19/isciler-dogruladi-honda-turkiye-fabrikasi-
kapaniyor/

HONDA İŞÇİ TEPKİSİNDEN ÇEKİNİYOR
Kocaeli Çayırova’da faaliyet gösteren Honda fabrikasının kapanma kararı Salı günü şirket yönetimi
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tarafından ilan edildi. Honda yönetiminin fabrikada faaliyetin durma kararının açıklanmasıyla
birlikte işçilerden gelecek tepkilere karşı Kocaeli Valisi ve Çayırova Kaymakamı’yla görüşerek
açıklamanın yapılacağı gün için fabrika önünde polis görevlendirmesi talebinde bulunduğu
bildirildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/19/honda-isci-tepkisinden-cekiniyor/

PRAKTİKER’DE MAAŞLAR ÖDENMİYOR
Hasan Yalçın’ın sahibi olduğu Praktiker Uygulama Yapı
Marketleri’nde işçilerin maaşlarının ödenmesi farklı şubelerde iki
aydır geciktiriliyor. PE Ağı’na gelen ihbara göre Kayseri, İzmir, ve
Kütahya şubelerinde iki aydır maaşlar ödenmezken, gecikme
gerekçesi olarak da şirketin yaptığı yatırımlar ve yatırımların
maliyeti gösteriliyor. Maaş gecikmeleri için şirketi eleştirenlerin

işten çıkarılacağı söyleniyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/16/praktikerde-maaslar-odenmiyor/

TEKNOSA PERFORMANS BAHANESİYLE İŞÇİ ÇIKARIYOR
 

Teknolojik alışveriş mağazası Teknosa’nın Ankara Şubesi’nde
satış danışmanları satış performansları düşük olduğu
bahanesiyle tazminatsız şekilde işten çıkarılıyor. İşten çıkardığı
işçilere tazminat haklarını ödemeyen şirket yöneticilerinin,
“hakkınızı mahkemeden arayın” dediği belirtildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/19/teknosa-

performans-bahanesiyle-isci-cikariyor/

ÖNCÜ KOLEJİ’NDE ÖĞRETMENLERE ÜCRET KESİNTİSİ TEHDİDİ
PE Ağı’na gelen ihbara göre, her hafta deneme sınavı hazırlamakla görevli Öncü Koleji öğretmenleri
hazırladıkları soruların hatalı çıkması durumunda ücretlerinden kesinti yapılacağı tehdidiyle baskı altında
çalışmaya zorlanıyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/19/oncu-kolejinde-ogretmenlere-ucret-kesintisi-tehdidi/
 

GAZİ MAHALLESİ’NDE İŞÇİLER BULUŞUYOR
 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/20/gazi-mahallesinde-isciler-bulusuyor/
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ENKAZIN ALTINDA İNSANLAR, ÜSTÜNDE RANT VAR
İşçi sınıfının karikatüristi Canol Kocagöz Kartal’da çöken bina ile ilgili çizdiği iki karikatürü Patronların

Ensesindeyiz dayanışma ağıyla paylaştı.
Çok şey anlattıklarını düşünüyoruz.
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