
 
FABRİKALARDA, İŞYERLERİNDE DAYANIŞMA BÜYÜYOR
PE BURSA İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ BULUŞTU

 

Patronların Ensesindeyiz Ağı Bursa’daki ilk iş yeri temsilcileri toplantısını gerçekleştirerek
önümüzdeki döneme dair mücadele başlıklarını ve çalışma planını belirledi. 26 Mayıs Pazar
günü Eğitim-İş Sendikası’nda gerçekleşen toplantıda mazeretlilerle birlikte yirmi fabrika temsil
edildi.
 
Nasıl örgütleneceğiz, neler yapacağız?
 
Farklı fabrikalardan işçiler söz alarak hem yaşadıkları problemleri ve örgütlenme deneyimlerini
paylaştılar hem de önümüzdeki döneme dair somut kararlar aldılar.
 
Alınan kararlardan ilki, henüz iş yeri komitesi kurulmayan fabrikaların tümünde iş yeri komitesi
kurulması oldu. Kendi fabrikalarından örnek veren işçiler sorunlara hızlı yanıtlar üretebilmenin ilk
koşulunun iş yerlerinde birlikte davranma yeteneğinin gelişmesi olduğunun vurguladılar.
 
İkinci karar, PE ağında buluşan işçilerin sorun, ihtiyaç ve mücadelelerinin paylaşılacağı ve sınıfın
birbirinin gündeminden haberdar olacağı bir iletişim ağının kurulması oldu.
 
Üçüncü olarak, işçi sınıfının mücadele, dayanışma ve eğitim merkezleri olarak Bursa’da açılacak
olan semt evlerinin etkin şekilde kullanılması ve mümkün olan yerlerde işçi evleri açılması kararı
alındı.

 
Dördüncü karar patronların en büyük saldırılarından biri olan kıdem tazminatı ile ilgiliydi. TKP
Emek Merkezi tarafından hazırlanan broşürün etkin kullanımı ile bir sonraki toplantıya kadar



yoğun bir çalışma yapılması ve işçilerin mücadeleye hazırlanması kararlaştırıldı.
 
Son karar ise 30 Haziran Pazar günü büyük bir piknik düzenlenmesi ve iş yeri temsilcileri
toplantısının ikincisinin orada gerçekleştirilmesi oldu.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/27/pe-bursa-is-yeri-temsilcileri-bulustu/

ÇİĞLİ İŞÇİ EVİ'NDE KIDEM TAZMİNATI KONUŞULACAK
 

- Kıdem Tazminatı Fona devredilirse Emekçiler Ne Kaybedecek?

- Bundan Sonra Kıdem Tazminatı Almak Hayal mi?

- Nasıl Mücadele Edeceğiz?
 
Katılımcı: Ozan AKALIN
(Avukat - TKP Emek Merkezi)

 
ÖNÜNE İSTİFA MEKTUBU KONULAN ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ
NE YAPMALI?

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/27/pe-bursa-is-yeri-temsilcileri-bulustu/


Özel okul öğretmenleri için sözleşme yenileme dönemi devam ederken; pek çok öğretmen
haklarının gasp edilmesi ve işsizlikle karşı karşıya kaldı.
Patronların Ensesindeyiz Ağına bu süreçte yaşadıklarını aktaran öğretmenlerin ortak sorunu;
patronların “beterin beteri var” söylemi ile öğretmenleri hukuki temeli olmayan çalışma
koşullarına veya işten ayrılmaya mecbur bırakması… İşten ayrılma sürecinde ise öğretmenler
istifa mektubu doldurma dayatmasının yapıldığı ağımıza gelen yeni bilgiler arasında.
PE Ağı içinde kurulan Özel Okul Öğretmen Dayanışması, konuyla ilgili tüm özel okul
öğretmenlerini bilgilendiren bir açıklama yaptı. Açıklamayı aşağıda paylaşıyoruz:
 
ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İSTİFA MEKTUBU OYUNANA GELMEYİN
Özel okul öğretmenleri sözleşme yenileme sürecinde çeşitli hukuksuzluklarla karşılaşmaya
devam etmekte.
Patronlar, maaşlarını zamanında ödemeyen Doğa Koleji gibi kurumları örnek göstererek
öğretmenleri zam almaksızın ve daha uzun sürelerle çalışmaya zorluyorlar.
Şartlarında iyileştirme isteyen, asgari geçim indiriminin net maaşlarına dahil edilmesine itiraz
eden, sözleşmesini okuduktan sonra istemediği koşulların çıkarılmasını isteyen, sözleşmeye
kayıt yazan öğretmenler; gerekçe gösterilmeksizin veya performans düşüklüğü gibi bahanelerle
işten çıkarılmakla tehdit ediliyor.
Sözleşmeleri esasen patronların isteği üzerine yenilenmeyen öğretmenlere; “MEB’e bildirmek
zorunluluğu” gerekçe gösterilerek istifa dilekçesi imzalatılmak isteniyor…
 
SÖZLEŞMESİ KENDİ İSTEĞİ OLMAKSIZIN YENİLENMEYEN ÖĞRETMENLERİN
İSTİFA DİLEKÇESİ VERME ZORUNLULUĞU YOKTUR!
 
İstifa dilekçesi vermek, kıdem tazminatı hakkınızdan vazgeçmeniz anlamına geldiğinden; patron
türlü bahanelerle sizi istifa dilekçesi vermeye zorlayabilir.
Sözleşmeniz sizin iradeniz dışında yenilenmiyorsa; istifa dilekçesi verilmemelidir!
Çünkü kendi isteğinizi yansıtmayan istifa dilekçesi, tazminatınızı patrona bağışlamak anlamına
gelecektir.

Sözleşmesi kendi isteği dışında yenilenmeyen öğretmenler, istifa dilekçesi vermek yerine
aşağıdaki dilekçeyi kimlik ve işyeri bilgileriyle birlikte noter vasıtasıyla veya telgraf çekmek
suretiyle işyerine göndererek haklarını koruyabilirler:
 
“ Sayın Muhatap …………………(Buraya sözleşme yapmaya yetkili kurum ve temsilci bilgileri
yazılmalıdır)
2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında da kurumunuzda öğretmen olarak görev yapmak istediğimi
bildirdiğim halde sözleşmem tarafınızca sebep gösterilmeksizin yenilenmemiştir. Üstelik durum
böyle olduğu halde sanki ben işten ayrılmak istiyormuşum gibi istifa dilekçesi vermem istenmiştir.
Oysa benim iradem istifa etmek yönünde değildir.



Oysa benim iradem istifa etmek yönünde değildir.
Sözleşmem tarafınızca sebep gösterilmeksizin yenilenmemiş olduğundan; mevcut sözleşmemin
bittiği tarihte fazlaya dair başvuru haklarım saklı kalmak üzere içeride kalan tüm ücret ve
tazminat haklarımın hesaplanarak aşağıda bildirdiğim IBAN hesabıma ödenmesini, aksi halde
yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.
İsim/Soyisim/TC Kimlik No/İmza
Adres ve IBAN no”
 
Karşılaştığınız hak ihlallerini bildirmek ve olası sorularınız için dayanışma ağımıza ulaşabilirsiniz!
PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI ÖZEL OKUL ÖĞRETMEN DAYANIŞMASI
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/29/onune-istifa-mektubu-konulan-ozel-okul-
ogretmenleri-ne-yapmali/

DOĞA KOLEJİ’NDE ÖĞRETMEN DAYANIŞMASI YÜKSELİYOR
 
Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, geçen cumartesi günü sözleşmeler, kıdem tazminatları ve bir
patronun başında olduğu Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı gericilik ve piyasacılığın iç içe
geçtiği “yeni eğitim modeli” gibi konularda sözlerini ortaklaştırmak için toplandı.

Her toplantımız, yeni öğretmenlerin aramıza katıldığı, aramıza katılamayanların mesajlarını
gönderdiği ve dayanışmaya ortak olduğu, öğretmenlerin kendi güç ve toplumsal misyonlarının
farkına vardığı yeni bir deneyim haline geliyor. Artık bu toplantılara diğer özel okullarda sömürü
koşullarını tecrübe etmiş ya da eden öğretmen arkadaşlarımızı da katıyor, birbirimizle
paylaşımlarda bulunuyor ve ortak mücadele gündemleri belirliyoruz.

Tüm bunları patronun çeşitli inceliklerle yaygınlık kazandırmaya çalıştığı “fısıltı gazetesi”ne karşı
örgütlü durarak cevap veriyoruz!
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/24/doga-koleji-ogretmen-komitesi-toplandi/

PE AĞI ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DAYANIŞMASI’NDAN YSK
KARARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

YSK'nın gerekçe bulamadığı seçim iptal kararına neden olan ''kamu görevlisi'' niteliği
bulunmayan kişilerin sandık başkanı olmasıydı. Özel okul öğretmenlerinin sandık başkanı
yapılamayacağını söyleyen YSK'ya isyan eden özel okul öğretmenleri, hukuksuzluğun oyuncağı
yapılmaktan vazgeçilmeleri gerektiğini belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışması özel okul öğretmenlerinin
devletin işine geldiği zaman kamu görevlisi, işine gelmediği zaman özel çalışan olarak görüldüğü
belirtti ve kaymakamın verdiği görevi reddeden özel okul öğretmenlerinin ceza alma tehditi ile
zorla görevli yapıldığını aktardı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/24/isinize-geldi-mi-kamu-gorevlisi-gelmedi-mi-ozel-
sektor-calisani/
 
 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/29/onune-istifa-mektubu-konulan-ozel-okul-ogretmenleri-ne-yapmali/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/24/doga-koleji-ogretmen-komitesi-toplandi/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/24/isinize-geldi-mi-kamu-gorevlisi-gelmedi-mi-ozel-sektor-calisani/


 
TERSANEDE İŞ BIRAKMA SONUÇ VERDİ
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/22/tersanede-is-birakma-sonuc-verdi/
 
ŞOK MARKET’TE ŞOK SÖMÜRÜ
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/23/sok-market-calisani-yasadiklari-agir-somuruyu-
anlatti/

SOMA ÇİMENTO FABRİKASINDA SENDİKA DÜŞMANLIĞI
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/20/soma-cimento-fabrikasinda-sendika-dusmanligi/
 
AKSA ÇANAKKALE DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’DE FAZLA ÇALIŞMA
ÜCRETİ ÖDENMİYOR
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/20/aksa-canakkale-dogalgaz-dagitim-a-s-de-fazla-
calisma-ucreti-odenmiyor/

 

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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