
MEPHİSTO KİTABEVİ’NDE DİRENİŞ VAR!

Solcu ve duyarlı bir patron imajını yıllardır nakde dönüştüren Mephisto Kitabevi patronu,
bu imajının arkasına saklanarak her şubesinde sömürü koşullarını alabildiğine
derinleştiriyor. Son dönemde Kadıköy ve Beyoğlu şubelerinin ardından Beşiktaş
şubesinde de işten çıkartmalar yapan Mephisto patronu, burada da toplam beş işçiyi işten
çıkarttı.
İşçiler buna yanıt olarak Beşiktaş'taki mağazanın önünde eyleme geçerken, yurttaşlardan
da büyük destek gördü. Her gün saat 16.00 - 20.00 arasında mağazanın önünde bulunan
işçiler burada bildirilerini dağıtıyor ve direnişleri hakkında bilgi veriyor.
Destek verenlerin mağaza yöneticilerini sorguladıkları ve alış veriş yapmayarak tepkilerini
gösterdikleri görüldü.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan işçiler, işten çıkarmaların sebebinin, ağır mobbing
uygulamalarına, insanlık dışı yemek ücretine ve dinlenme koşullarına örgütlü olarak itiraz eden
işçileri “terbiye” etmek olduğunu söylüyor. 

Bir süredir mağazalarında yaşanan yoğun mobbing ve keyfi işten çıkarmalar nedeniyle gündeme
gelen Mephisto Kitabevi’nin işçileri Beşiktaş mağazasında direnişe geçti.
Mağazada vardiyasında çalışmakta olan işçiler geçtiğimiz Cumartesi günü mağaza önünde işten
atılan arkadaşlarıyla bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı.
İşçiler talepleri yerine getirilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladılar. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/mephisto-kitabevinde-isci-kiyimi-devam-ediyor/
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soL yazarı Alpaslan Savaş Mephisto'yu yazdı
"Okumayı seven her İstanbullu Mephisto kitabevini bilir. Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nin orta
yerinde, kitapseverlerin uğramadan geçmediği yerlerden biridir burası.
Doksanların bu küçük kitabevi, şimdi Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy’de her biri aynı zamanda
birer kafe olarak işletilen dört büyük mağazaya sahip. Hatta mağazaların birinin üst katları apart
otel olarak işletiliyor.
Yılların Mephisto kitabevi şimdilerde hatırı sayılır büyüklüğe ulaşan, açacağı yeni yerle toplamda
yüze yakın işçinin çalışacağı bir işyerine dönüşmüş.
Biraz demokratlık, biraz kitapsever solculuk olsa da belli ki artık girişimcilik ağır basmaya
başlıyor." 
Yazının tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
http://haber.sol.org.tr/yazarlar/alpaslan-savas/raflarinda-kitaplar-agliyor-256126

BU TALEPLER KARŞILANANA DEK DİRENİŞ SÜRECEK
İnsani koşullarda çalışmak istediklerini, bunun en doğal hakları olduğunu belirten Mephisto
işçileri taleplerini şöyle sıralıyor:
“1- Haksız yere işten atılan arkadaşlarımız işe geri alınmalıdır.
2- İnsanlık dışı yemek ücreti uygulaması son bulmalıdır. Yemek ücretleri aylık en az 500 lira
olmalıdır.
3- Çalışanlara insani koşullarda bir dinlenme mekanı sağlanmalıdır.
4- Güvenlik kamerası tacizi ve mobbing son bulmalıdır.”
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/mephisto-kitabevi-calisanlari-direnise-gecti/

NURSAN’DA İŞÇİNİN YAŞADIĞI DRAM
 

Nursan Demir Çelik Fabrikası, Hatay’ın Payas
ilçesinde günlük 6 bin ton hammaddenin işlendiği,
yıllık 1.5 milyon ton çeliğin üretildiği yaklaşık bin işçi
kapasiteli büyük bir sanayi kuruluşu… Yüklü vergi
borçları nedeniyle 2015 yılından bu yana üretime ara
veren fabrikada derinleşen sorunlar yumağının
içerisine itilmiş işçilerin yaşadıkları problemlerin
siyasiler, bürokratlar ve yandaş medya tarafından görmezden gelindiği bu fabrikada neler
oluyor?
Patronların Ensesindeyiz İskenderun Mücadele ve Dayanışma Ağı, 1 Şubat 2019 Cuma
günü Payas Nursan Demir Çelik Fabrikası mağduru işçiler ile buluşarak fabrikanın
kapatılması sonrası gelişen süreç ve yaşanılan mağduriyetlere ilişkin bilgi aldı. İşçiler PE
Ağı’na sorunlarını anlattılar.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/nursanda-yikilan-hayatlar/

ABD BÜYÜKELÇİLİK BİNASI İNŞAATINDA İŞTEN ÇIKARMALAR
Ankara Çukurambar'daki ABD Büyükelçilik inşaatından ağımıza ulaşan bilgiye göre,
sabahları kapıların artık erken açıldığı ancak yine aynı şekilde işçilere tutanak tutulmaya
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devam edildiği, yemek sıralarında, akşam çıkışlarında ve çay molalarındaki sorunların
devam ettiği bildirildi. İşçilerin yalancı şahitlerle tutanaklar tutulup suçlandığı şantiyede
10 işçi sudan gerekçelerle işten çıkartıldı. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/abd-buyukelcilik-insaatinda-sorunlar-ve-
isten-cikarmalar-devam-ediyor/
 

ANTALYA’DA SAĞLIKÇILARA PATRON BASKISI
Antalya Akdeniz Şifa Hastanesi patronunun işçilerin haklarına el koyarak işten çıkarttığı
bildirildi.
İhbar hattımıza gelen bilgilere göre, hastanede patron çalışanların ücretlerini üç ay
gecikmeli ödüyor. Personele haber vermeden şirketin el değiştirdiği ve çalışanların
SGK’dan gelen mesajla şirket değişikliğini öğrendiği belirtiliyor. Sağlık çalışanları
tazminatlarının ödenmeyeceğini düşünerek eylem yaptı. Bu eylemler yapılırken SGK’ya
şikayette bulunulduğu ve SGK yetkililerinin gelmesiyle ücretlerin ödendiği bildirildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/antalya-akdeniz-sifa-hastanesi-patronu-
iscilerin-haklarina-el-koyarak-isten-cikariyor/
 
ÖZEL MARKASYA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Antalya Özel Markasya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği patronu işçisine insanca davranmıyor.
Ağa iletilen bilgiye göre, temizlik ve mutfak işlerinde çalışan bir işçi zor koşullar altında
çalıştırılmış, baskı, hakaret ve aşağılamalarla karşılaşmış ve cumartesi günleri de dahil
günde 12-13 saat çalıştırılırken fazla mesaileri ödenmemiş olduğunu bildirdi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/antalya-ozel-markasya-agiz-ve-dis-
sagligi-poliklinigi-patronu-iscisine-insanca-davranmiyor/

FOREVER NEW MAĞAZALARI İŞÇİ ÇIKARIYOR
Forever New mağazalarının Türkiye’den çıkma kararı almış ve tüm mağazalarını
kapatmaya başlamış. Mağaza çalışanlarınaysa mağazalar kapanmadan bir gün önce haber
verildiği bildirildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/forever-new-magazalari-isci-cikariyor/

TKP EMEK MERKEZİ:
KRİZ İŞÇİYİ VURUYOR, İŞTEN ÇIKARMALAR HIZLANDI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından altı ayda bir açıklanan işkollarındaki işçi
sayılarına ve sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistikler, krizin birçok işkolunda istihdamda
azalmaya yol açtığını, patronların yoğun bir şekilde işten çıkarmalara başvurduğunu gösterdi.
TKP Emek Merkezi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, sendikal istatistiklerdeki bu
durumun “kriz yok” denilen ülkemizde önemli bir gerçeğe işaret ettiği vurgulandı. Verilere göre,
2018 yılı Temmuz ayından bu yana, yani son altı aylık dönemde istihdamın azaldığı 16 işkolunda
en az 917 bin 576 işçi işten çıktı. İşçi sayısı itibariyle sırasıyla inşaat, turizm ve metalde işten
çıkışların yoğunlaştığı gözlenirken son altı aylık dönemde 20 işkolundan yalnızca 4’ünde
istihdam artışı yaşandı.
Kayıtdışı istihdamı kapsamayan sendikal istatistiklerin ortaya koyduğu bu tablo, önümüzdeki
aylarda işsizlik verilerine de kısmen yansıyacak olan buzdağının görünen yüzü olarak
nitelenebilir.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/05/isten-cikislari-sendika-istatistikleri-ele-verdi-son-
alti-ayda-en-az-917-bin-576-emekci-isten-cikarildi/

SINAV EĞİTİM KURUMLARI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÖDEME
YAPIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı’nın hak olarak özel kurumlara da sunduğu eğitim ödeneği Aralık
ayında hesaplara yatırılıp, aynı ay içinde maaş ödemesi açıklamasıyla ilgili Sınav Eğitim
Kurumları’nda hiçbir ödeme yapılmadığı, yatırılan maaşın ise ödeneğin kesilmiş hali
olduğu bildirildi.  Asgari ücret kadar maaş ödemesi olması gerekirken  951 TL ödenek,
1049 TL avans açıklamasıyla ücret belirleniyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/sinav-egitim-kurumlari-asgari-ucretin-
altinda-odeme-yapiyor/
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BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ’NDE HAKKINI İSTEYEN İŞÇİLER ÖNCE
GÖZALTINA ALINDI SONRA İŞTEN ATILDI
Ankara’da yapımı devam eden Bilkent Şehir Hastanesi’nde NEK adlı inşaat firmasında
çalışan işçiler, Kasım ayından beri ücret ödemelerinin düzensiz oluşu ve ücretlerin çok
büyük bölümünün ödenmemesi nedeniyle şantiye sahasına geç çıktılar ve iş yavaşlatma
eylemi yaptılar. Önce gözaltına alınan işçiler ardından işten atıldı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/bilkent-sehir-hastahanesinde-maasini-
isteyen-isciler-once-gozaltina-alindi-sonra-isten-cikarildi/

 
ÖZSÜT FABRİKASINDA ZORUNLU İZİN DAYATMASI 
İzmir Kemalpaşa'da bulunan 170 işçinin çalıştığı Özsüt fabrikasında işçilere mecburi
ücretsiz izin dayatması yapıldığı bildirildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/ozsut-fabrikasinda-zorunlu-izin-
dayatmasi/

TUZLA'DA TERSANEDE YANGIN: 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 10 İŞÇİ YARALANDI

İstanbul Tuzla'da tersaneler bölgesinde Gemak Group of Companies şirketinin tersanesinde bir
 gemide yakıt boşaltımı esnasında patlama meydana geldi, patlama sonucu oluşan yangında  iki
kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı söyleniyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/tuzlada-tersanede-yangin-2-isci-oldu-10-isci-
yaralandi/

APPLE XEROX’DA İŞTEN ÇIKARMA
İstanbul Ümraniye’de bulunan Apple Xerox’da 30 kişinin işten çıkartıldığı, 700 kişinin
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çalıştığı işyerinde işten çıkarmaların devam edeceği bildirildi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/apple-xeroxda-isten-cikarma/

MARİNİ MAKİNE PATRONLARI KRİZ FIRSATÇISI
Ankara Sincan OSB’deki Marini Makine’da işlerin azaldığı bahanesiyle 50 işçi işten
çıkartıldı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/marini-makina-patronlari-kriz-firsatcisi/

MAAŞLARI ÖDENMEYEN 31 DENİZCİ GEMİDE AÇLIĞA TERK EDİLDİ
İskenderun’da demirli bulunan ve 45 gün önce Brezilya’dan getirdiği canlı hayvanları
boşaltan geminin 31 personeline altı aydır maaşları ödenmiyor. Yakıtı biten gemideki
yabancı personelin gemiyi terk etmesi mümkün değilken gemide açlık ve ölüm tehlikesi
baş gösterdi.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/02/04/maaslari-odenmeyen-31-denizci-
gemide-acliga-terk-edildi/

 

TÜRKKIZILAYI’NDA İŞTEN ÇIKARMALAR
Türkkızılayı’nda önceki gün 65 kişinin ihbarsız işten atıldığı bildirildi. PE Ağı’na yapılan
bildirime göre, farklı şehir ve farklı alanlardan çalışanlar işten çıkarıldı. İşten atılanların
bazılarının muhalif oldukları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle atıldıkları belirtiliyor.

İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ HASTALARA DA ÇALIŞANLARA DA KÖTÜ
DAVRANIYOR
Hastane çalışanlarından gelen ihbara göre, işçiler görevleri olmayan işlerde çalışmaya
zorlanıyor. Ayrıca yaptıkları fazla mesai için ödeme alamadıklarını belirten çalışanlar,
yöneticileri tarafından hakarete uğradıklarını, aşağılandıklarını söylüyor.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/01/25/istanbul-safak-hastanesi-hastalara-da-
calisanlara-da-kotu-davraniyor/
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