
DOĞA KOLEJLERİ’NDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
 

Geçen yıl Kasım ayında öğretmen maaşları ve kıdem
tazminatları ödenmediği için gündeme gelen Doğa
Kolejleri’nde sorun devam ediyor. Öğretmenlere yine
maaşlarının yarısı ödendi. Sorunu paylaşan öğretmenler,
yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor.
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) gönderilen
mesajlar, Doğa Koleji’nde öğretmenlerin huzursuzluğunu
ortaya koyuyor.
Yönetim tarafından öğretmenlere gönderilen bir mesajla,
“maaşların yarısının yatacağı, ancak diğer yarısının da,
10 gün sonra hesaplara geçileceği” bilgisi verilmiş.  Bazı

yöneticilerin, verilen tepkiler karşısında kayıtsız kaldığı ve başka okullardaki olumsuz
koşulları örnek gösterdikleri de öğretmenlerin ilettiği bilgiler arasında.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/12/doga-kolejlerinde-degisen-bir-sey-yok-
maaslar-yine-gecikiyor/

DOĞA KOLEJLERİNDE ÖĞRETMEN OLMAK: EĞİTİM EMEKÇİLERİ
ANLATTI
Doğa Kolejlerinde eğitim emekçilerine yönelik sömürü ve hak gaspları sürüyor. Daha önce
hem öğretmenlerin hem de kayıt iptali yaptıran velilerin paralarını ödemeyen Doğa Koleji
patronları, bu ay yine öğretmenlere yarım maaş yatırdı. İrtibat kurabildiğimiz mağdur
öğretmenler, yaşadıkları süreci
anlattı…https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/15/doga-kolejlerinde-ogretmen-olmak-
egitim-emekcileri-anlatiyor/

MEPHİSTO DİRENİŞÇİLERİ KAPI ÖNÜ NÖBETLERİNİ
SONLANDIRDILAR
Direnişin 38’inci gününde
mağaza önünde nöbetlerini
sonlandırdıklarını Twitter’dan
yaptıkları bir açıklama ile
duyuran Mephisto işçileri,
haklarını aramaya devam
edeceklerini, daha iyi çalışma

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/12/doga-kolejlerinde-degisen-bir-sey-yok-maaslar-yine-gecikiyor/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/15/doga-kolejlerinde-ogretmen-olmak-egitim-emekcileri-anlatiyor/


koşulları ve örgütlenme hakkı için bütün Mephisto şubelerinde örgütlenmeye devam
edeceklerini ilan etti.

Direnişin 38’inci gününde mağaza önünde nöbetlerini sonlandıran Mephisto işçileri,
yayınladıkları bildiride patronlarla aynı gemide olmadıklarını vurguladılar.

“Emekçilerin birlikte hareket etmesi, her patronun olduğu gibi Mephisto patronunu da
korkulu rüyası hailen gelmiş ve bugüne kadar ekmeğini yediği “demokrat patron”
maskesinin düşmesi pahasına örgütlülüğümüzü kırmak için elinden gelen her yolu
denemiştir. Bu bize bir şeyi bir daha göstermiştir ki patronun sağcısı solcusu, kültürlüsü
cahili iyisi kötüsü olmaz. Patronlar patrondur ve işçiler ne onlarla aynı aileden ne de onlarla
aynı gemidedir.”

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/12/mephisto-direniscileri-kapi-onu-nobetlerini-
sonlandirdilar/

UKALİFE’TA HAK GASPLARI HAD SAFHADA
Patronların Ensesindeyiz İhbar hattına
ulaşan çok sayıda ihbara göre yeme-içme
sektöründe faaliyet gösteren ve bünyesinde
çeşitli restoranlar bulunduran UKALİFE
işyerinde çalışanların maaşları, kıdem ve
ihbar tazminatları ile fazla çalışma ücretleri
ödenmiyor. Sorunlarını Patronların
Ensesindeyiz ağıyla paylaşan işçiler,
yaşadıklarını anlattı.
Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime
geçen işçilerin anlattıkları çarpıcı. İşçilerin
maaşları ödenmiyor. Fazla mesai ücreti
yatırılmıyor veya elden veriliyor. Ayrıca
UKALİFE fazla mesaileri, resmi izin günü

ücretlerini ödemediği gibi, zorunlu bireysel emeklilik primlerini de personelden
kesmesine rağmen sisteme yatırmıyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/12/ukalifeta-maaslar-odenmiyor/

MANİSA DÖKTAŞ’TA İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR
2018 yılında Güriş Grubu tarafından satın alınan Döktaş Dökümcülük’ün Manisa Organize
Sanayi Bölgesi’nde bulunan ana fabrikasında işten çıkarmalar devam ediyor. Geçtiğimiz
Ekim ayında işverenin fabrikada yetkili sendika olan Türk Metal’in yerine, kendi kurduğu
işyeri sendikası Tek Metal’i getirme girişimine karşı işçiler iş bırakma eylemi
gerçekleştirmişti. İşverenin sonuçsuz kalan girişiminin ardından fabrika yönetimi çeşitli
bahanelerle işçi çıkarmaya devam ediyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/12/mephisto-direniscileri-kapi-onu-nobetlerini-sonlandirdilar/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/12/ukalifeta-maaslar-odenmiyor/


https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/06/manisa-doktasta-isten-cikarmalar-suruyor/

Direnişin yoldaşlarından Flormar açıklaması
Flormar işçisi tarih yazdı…
Ama tarih geleceğe ne devrolduğunu yazar…

Türkiye Komünist Partisi, belirli kazanımlarla direnişçi işçiler tarafından sonlandırılan
Flormar direnişi hakkında bir mesaj yayımladı. Mesajın bir bölümü şöyle:
“...Türkiye Komünist Partisi direnişin başından itibaren, işçilerin siyasal alanda
örgütlendiklerinde büyük bir güç oluşturacaklarını, ama siyasal mücadeleye
girmeyen işçilerin ekmek kavgasında bile kazanabileceklerinin sınırlı olacağını dile
getirdi. Flormar direnişinin en büyük dersi bu olmalıdır. İşçi sınıfının esas ihtiyacı
siyasete girmek, siyasal örgütlenmeye adım atmaktır.

Bir direniş biter; onun deneyimiyle sınıf mücadelesi sürer gider. Flormar direnişi
sınıfımızın büyük mücadelesine hangi eksikliğin giderilmesi gerektiğine ilişkin bir not
düşmüştür.

Türkiye Komünist Partisi, sendikanın ve işçilerin, çoğunlukla aldıkları karar
doğrultusunda direnişin sonlandırılmasını saygıyla karşılamakta ve tarihe düşen
notun takipçisi olacağını ilan etmektedir. 

İşçi kardeşler,

TKP sizleri Parti saflarına çağırıyor. Flormar direnişinin sesi başka işyerlerinde, hak
arayışlarında, miting meydanlarında, siyasal kavgaya giren işçilerin bilincinde
yankılanmalıdır.

Flormar değil, direniş güzelleştirir! Direnişle güzelleşenlerin yeri partileridir. Geleceğe
aktarılacak olan "işçi sınıfımızın politik örgütlenmesinde sıçrama" olmalıdır.”

Türkiye Komünist Partisi
8 Mart 2019

http://tkp.org.tr/tr/aciklamalar/flormar-iscisi-tarih-yazdi

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/03/06/manisa-doktasta-isten-cikarmalar-suruyor/
http://tkp.org.tr/tr/aciklamalar/flormar-iscisi-tarih-yazdi


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

 

mailto:iletisim@patronlarinensesindeyiz.org
http://www.twitter.com/pensendeyiz
https://patronlarinensesindeyiz.org/feed/
https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
http://www.patronlarinensesindeyiz.org/
http://eepurl.com/dKYqa6
https://patronlarinensesindeyiz.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=037225969073e3f8ab921c373&id=9ca3332f8f&e=%5BUNIQID%5D&c=f5191012d3

