
Bu Faturaları 
kabul etmiyoruz!

ÜşÜyoruz, kazıklanıyoruz...

GarantiBBVA inşaatında işçiler haklarını örgütlenerek aldı
GarantiBBVA’nın Pendik Teknoloji kampüsü inşaatının elektrik ve mekanik işlerinin yapımında 

çalışan inşaat işçileri Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı’na 
katılarak gasp edilmek istenen maaş ve tazminatlarını aldı.. ● Sf3
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3 BÜyÜk kEnTTE DoĞalGaz FaTuralarına İTİraz EylEMİ

25 Ocak 2020 C.tesi günü 14.00’te  
Ankara’da PTT Yenişehir Şubesi önünde,
İstanbul’da PTT Kadıköy Merkez Şubesi 
önünde,
İzmir’de İzmirgaz Genel Müdürlük Binası 
önünde buluşuyor,
Faturadaki kazığa itiraz ediyor, itiraz dilekçe-
mizi gönderiyoruz !

Dört ay boyunca maaş verilmeden çalıştırıldılar. Baskılara ve bezdirme uygu-
lamalarına maruz kaldılar. Oturup beklemediler, ülkenin ilk özel okul öğretmen 
boykotunu yaptılar. Doğa Koleji öğretmenlerinin ve emekçilerinin alacaklarının 
bir bölümü bunun üzerine ödendi. Patronların Ensesindeyiz Doğa Koleji Öğret-
men Komitesi, hakların sonuna kadar alınması ve yeni hak gasplarının yaşan-
maması için mücadeleye devam mesajı verdi. ● Sf 4

TOPLANIN...

Kaz gibi yolunmayı 
reddediyoruz!

doğa Koleji dersleri:  
HaK verilmez alınır...

Piyasada düşerKen, 
faturada artıyor

açma KaPama soygunu

Son iki yılda dünya piyasalarında doğal 
gazın fiyatı dolar bazında düştü. Türk lirası 
olarak artış sadece yüzde 17. Isınmak için 
doğalgaz kullanan yurttaşa verilen metre-
küp fiyatındaki artışsa yüzde 60!  ● Sf 2

2014 – 2018 yılları arasında  5,5 milyon 
abonenin doğalgazı faturalarını ödeyeme-
dikleri için kesildi. Yurttaşlar, bir de açma 
kapama parasıyla soyuluyor.  ● Sf 2

PaTronlarınEnSESİnDEyİz

Kış aylarıyla birlikte doğalgaz ve elektrik 
faturaları yurttaşların ödeyemeyeceği 
seviyelere geldi. Bunun en büyük sebebi, 
elektriğe, suya ve doğalgaza erişimin te-
mel haklar olduğunu görmezden gelerek 
yapılan zamlar.
Büyük şirketler elektriği, suyu, doğal-
gazı fahiş fiyatlarla satıp kârlarına kâr 
katıyorlar.
Bu da yetmezmiş gibi onların vergi borç-
ları silinirken, devlet faturalarda farklı ka-
lemlerle halktan, geçinmeye ve yaşama-
ya çalışan yurttaşlardan vergi topluyor.

Kayıp kaçak bedelleriyle kullanma-
dığımız elektriği ödüyor, TRT payı ile 
izlemediğimiz televizyon kanallarını ve 
dinlemediğimiz radyoları, KDV ile hükü-
metin patronlara para dağıttığı maliye-
sini besliyoruz.
Kazıklanıyoruz ve bu yükü kabul etmiyo-
ruz.
Emekçilerin fatura yükünden kurtulabil-
mesi için talep ediyoruz;
Faturalara yansıyan kayıp kaçak bedel-
leri, KDV, vergiler, TRT katkı payı iptal 
edilsin.

Fatura borcu nedeniyle kesintiler yasak-
lansın. Açma kapama bedeli kaldırılsın, 
daha önce alınan açma kapama bedelleri 
iade edilsin.
Son iki yıldır yapılan tüm zamlar geri 
alınsın.
Hastane okul gibi kamu kuruluşlarından 
tüketim bedeli alınmasın.
Konutlarda doğalgaz, elektrik ve 
su tüketimi bir ailenin asgari temel 
ihtiyacını karşılayacak belirlenmiş 
miktarlarda tüketim için bedelsiz  
olsun.

Kazığı vatandaş yiyor, dışa bağımlılığı sermaye dert etmiyor ● Sf 2

Yıllık doğalgaz tüketimimiz 50 milyar metreküp. 
Neredeyse tamamı ithal ediliyor. Bunun yüzde 
37’si elektrik üretiminde, yüzde 26’sı konutların 
ısınmasında kullanılıyor. Ülkemizde konutların 
yarıdan fazlası doğalgazla kalanıysa büyük 
ölçüde odun ve kömürle ısınıyor. ● Sf 2
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dış PiyasadaKi oynamalar yurttaşa 
sadece artış olaraK yansıyor

Yurttaşların ellerine tutuşturulan faturalar 
söz konusu olduğunda dışa bağımlılık patronlar 
için bir bahane haline geliyor. “Dolarla alıyoruz, 
dolar artınca işte fiyatlar da böyle...” Bunu dinli-
yoruz.

Oysa sayılar bunu zorluyor.
Son 2 yılda dünya piyasalarında doğalgaz 

fiyatları dolar bazında düştü. 2018’de 2.856 do-
larken 2020’de 2.122 dolardı.

Elbette bu arada dolar yükseldi. Bizim için so-
nuç yüzde 17’lik bir artış. Yani 2018’den 2020’ye 
gelindiğinde doğal gazın dünya piyasalarında 
Türk lirası olarak fiyatı yüzde 17 artmış oldu.

Bu iki yılda yurttaşın faturasına yansıyan 
birim fiyatlarsa yüzde 60 arttı!

Örneğin İGDAŞ’ta 2018 Ocak için metreküp 
fiyatı 0.958 TL olarak belirlenirken 2020’de bu 
1.52’ye çıktı.

doğalgaz tüKetimimizin fotoğrafı

Türkiye’de yıllık yaklaşık 50 milyar met-
reküp doğalgaz tüketiliyor. Toplam doğalgaz 
abonesi sayısı yaklaşık 15,5 milyon. Sadece 
İstanbul’da 5 milyondan fazla doğalgaz abo-
nesi var.

Tüketilen doğal gazın neredeyse tamamı 
ithal ediliyor. İthalatın yarısına yakını Rus-
ya’dan geri kalanı ise İran, Azerbaycan, Ceza-
yir ve Nijerya’dan yapılıyor. 

Bu ülkelerden uzun dönemli kontratlar ile 
temin edilen gazın miktarı yaklaşık 45 milyar 
metreküp. Geri kalan 5 milyar ise spot sıvılaş-

tırılmış doğal gaz (LNG) piyasasından temin 
edilmekte. 

Tüketilen doğalgazın % 37’si elektrik üre-
tim santrallerinde, % 26’sı konutlarda, % 24’ü 
sanayide, % 8’i hizmet sektöründe geri kalanı 
da rafineriler, ulaşım ve diğer sektörlerde kul-
lanılmakta. Konutların yarıdan fazlası doğal-
gazla geri kalanıysa odun ve kömürle ısınıyor. 

Elektrik üretimininse yaklaşık üçte biri 
doğalgazla yapılıyor. Görüldüğü gibi özellikle 
konutlarda hem elektrik hem de ısınmada do-
ğalgaza yüksek oranda bağımlı durumdayız.

İthal edilen doğalgazın yarıya yakını 
doğrudan BOTAŞ tarafından nihai tüketiciye 
satılıyor. 

Konut tüketimindeyse doğalgaz satışı 
İstanbul’da gaz dağıtımı İstanbul Büyükşe-
hir Belediye’sine ait olan İGDAŞ, Ankara’da 
2013’te özelleştirilen ve Torunlar Enerji tara-
fından satın alınan Başkentgaz, İzmir’de Kolin 
A.Ş.’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu İzmir 
Gaz, Bursa’da ise çoğunluk hissesi Azerbay-
can doğalgaz şirketi Socar’a ait olan Bursa 
Gaz tarafından yapılmakta.

Doğalgaz faturaları isyan ettirdi. 2020’ye dudak uçuklatan fatura değerleriyle girenlerin 
tepkilerini sosyal medyada boşaltıp rahatlayacaklarını bekleyenler olabilir. Yanılırlar. Kaz gibi 
yolunmayı reddediyoruz ve harekete geçiyoruz.

Kaz gibi yolunmayı 
reddediyoruz

2
020 yılının ilk gümbürtüsü 
doğalgaz faturalarıyla geldi. 
Doğalgaz fiyatlarına Eylül’den 
başlayarak yapılan zamlar, kışın 
da bastırmasıyla birlikte sonuç 

verdi: Yüzlerce liralık faturaların evlere 
ulaşmasıyla milyonlarca insan isyan etti.

İlk tepkilerin daha çok sosyal medya-
da paylaşılan faturalarla “deşarj” olmak 
şeklinde ortaya çıkması yönetenleri 
yanıltmadı. Basıncın bu şekilde boşaltı-
lamayacağını gördüler ve “kazı bağırtma-

dan yolma” sanatının sınırlarını zorlayan 
bir hamle yaptılar: İstanbul Gaz Dağıtım 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İG-
DAŞ) doğalgaz faturalarına vade farksız 
taksit uygulayacağını, bunun için 13 
bankayla anlaştığını duyurdu.

aylıK faturaya aylıK taKsit!
Her ay yeni bir fatura kesiliyor ve 

bu aylık faturalar için aylık taksit uy-
gulanıyor! Elbette bu şekilde tepkileri 
bastıramazlar. Elbette, 2020 yılında bir 

apartman dairesinde çoluk çocuk ısın-
mak için bu kadar para vermeyi kabulle-
nemeyenlere, “iyi bari taksit yapıyorlar-
mış” dedirtemezler. Bu faturaları kabul 
etmeyeceğiz, yönetenlerin bize yurttaşlık 
babında layık gördükleri, “soğukta it gibi 
titremekse” biz buna itiraz edeceğiz.

Buraya nasıl geldiğimizi de unutma-
yacağız.

Nasıl kazıklandığımızı, neden bu 
durumda olduğumuzu sayılar ve ülke ger-
çekleriyle anlatalım...

dışa bağımlılığı sermaye dert etmiyor

Doğalgaz ülkemizde sanayide hem 
doğrudan enerji kaynağı olarak hem de 
elektrik enerjisine çevrilerek kullanılı-
yor. Doğalgaz çevrim santralleri, sana-
yinin elektrik ihtiyacını karşılamak için 
olduğu kadar evsel elektrik tüketimi 
için de çalışıyor.

Bunun dışında yaklaşık sayılarla 50 
milyar metreküplük doğalgaz tüketi-
minin 13 milyar metreküpü konutların 
ısınmasında kullanılıyor.

Doğalgazda dışa bağımlılığımızsa 
yüzde 99 seviyesinde.

Büyük kentlerde çok kalabalık 
bir nüfusun ısınması bütünüyle dış 
piyasadan doğal gazın alınıp alınama-
yacağına bağlı. Doların olası yükselişi 

de yine doğalgazın ülke ve yurttaş 
ekonomisi üzerindeki yükünü doğru-
dan artırıveriyor.

Bu tabloyu sermaye sınıfının dert 
ettiğini, ısınmadan aydınlanmaya 
çok kapsamlı bir içeriği olan enerjinin 
üretiminde “bağımsız” yollar aradığını 
söylemek mümkün değil.

Esasen Türkiye’nin bir “enerji politi-
kası” olduğunu söylemek bile mümkün 
değil.

Bu kapsamda değerlendirilebile-
cek planlama ve uygulamalar, Doğu 
Akdeniz’de hır çıkarmak ve “stratejik 
konum” pazarlayarak boru hatları vs. 
ile üretimde değil de ticarette yer kap-
maya çalışmaktan ibaret.

açma 
KaPama 
soygunu

2014 – 2018 yılları ara-
sında 5,5 milyon abonenin 
doğalgazı faturalarını ödeye-
medikleri için kesildi. 2019 yı-
lının ilk 9 ayındaysa doğalgaz 
borcunu ödeyemeyenlerin 
sayısı 710 bin 364 oldu.

Elektrikte olduğu gibi 
doğalgazda da “kesme” aynı 
zamanda ekstra ücretlendir-
me anlamına geliyor. Yurttaş 
kullandığı doğalgaz için bir 
dünya para verdiği gibi, do-
ğalgazı kesildiğinde yeniden 
kullanabilmek için de açma 
kapama parası ödüyor.

diyoruz Ki...
   Emekçilerin fatura yükün-

den kurtulabilmesi için 
talep ediyoruz;

   Faturalara yansıyan kayıp 
kaçak bedelleri, KDV, ver-
giler, TRT katkı payı iptal 
edilsin.

   Fatura borcu nedeniyle ke-
sintiler yasaklansın. Açma 
kapama bedeli kaldırılsın, 
daha önce alınan açma ka-
pama bedelleri iade edilsin.

   Son iki yıldır yapılan tüm 
zamlar geri alınsın.

   Hastane okul gibi kamu 
kuruluşlarından tüketim 
bedeli alınmasın

   Konutlarda doğalgaz, 
elektrik ve su tüketimi bir 
ailenin asgari temel ihtiya-
cını karşılayacak belirlen-
miş miktarlarda tüketim 
için bedelsiz olsun.
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P
atronların Ensesindeyiz Ağı Garan-
ti İnşaat İşçileri Komitesi tarafın-
dan yapılan açıklamada “Garanti 
BBVA’nın Pendik kampüs binasının 
yapımında çalışan 22 işçi 3 aylık 

maaşları ve tazminatlarını mücadele ederek 
kazandı. Bugün sabah saatlerinde bütün 
işçilerin alacaklarının tamamı hesaplarına 
yatırıldı. Emeğinin karşılığını almak için 
mücadele eden işçiler kazandı” denildi.

Bütün haklarını kazanan işçiler “Uzun 
süredir alacaklarımızın peşindeyiz. Ne 
zaman ki bankanın karşısına örgütlü olarak 
çıkıp mücadele ettik, paralarımız o zaman 
yattı. Mutluyuz… Patronların Ensesindeyiz 

Ağı ile örgütlenerek, komite kurarak aldığı-
mız mücadele kararının ardından kazanmak 
bizleri ayrıca mutlu etti. Bizler işçiyiz. Sada-
ka istemiyoruz, alnımızın terini istiyoruz. 
O yüzden haklarımızı almak için mücadele 
ettik ve kazandık” dediler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı tarafından 
yapılan açıklamadaysa, “Garanti BBVA işçile-
ri örgütlü mücadele edenlerin kazanabilece-
ğini gösterdi. Hakları gasp edilen işçileri PE 
ile temasa geçmeye, örgütlenmeye çağırıyo-
ruz” denildi.

Mücadele eden Garanti BBVA işçileri kazandı. Garanti BBVA’nın Pendik Teknoloji kampüsü inşaatının 
elektrik ve mekanik işlerinin yapımında çalışan inşaat işçileri haklarını aldı.

PendiK’teKi garanti 
inşaatında ne olmuştu?

Garanti BBVA’nın Pendik kampüs binası-
nın yapımında çalışan 22 işçi 3 aylık maaşları 
ve tazminatlarını alamadıkları için Patronla-
rın Ensesindeyiz ağına ulaşmıştı. İhbar son-
rası işçilerle yapılan toplantı sonrası hakların 
alınması için mücadele edilmesi gerektiği 
üzerine hemfikir olunmuş ve Garanti İnşaat 
İşçileri adında komite kurulmuştu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan ilk 
toplantıda komite, Pazartesi günü Garanti 
BBVA kampüs binası önünde mesai çıkışı 
basın açıklaması kararı aldı. Basın açıklama-
sının yapılacağı gün komiteyle temasa geçen 
banka yetkilileri, paraların Cuma gününe 
kadar yatırılacağını söyledi. Bunun üzerine 
işçiler bankaya süre verip basın açıklamasını 
paraların yatırılmaması durumunda yapmak 
üzere Cuma gününe ertelemişti.

Banka tarafından işçilerin tüm alacakları 
hesaplarına yatırıldı.

Örgütlendiler  
VE HAKLARINI ALDILAR

Grup 2 Medikal adlı 
şirkette çalışan üçü sığın-
macı, biri Türk 4 işçi, yaklaşık 
üç yıl önce firmanın sahibi 
makineleri kaçırıp işletmeyi 
kapatınca üç aylık maaşlarını 
alamadan işsiz kaldılar.

Üç yılın ardından Anka-
ra’da Patronların Ensesinde-
yiz’e ulaşan işçiler, yaşadık-
larını anlattı.

“Kriz var” denilerek ma-
aşlarını çalıştıkları dönem 
alamayan işçiler, sabah 
8.30-18.00 arası mesai yap-
tıklarını, bazen fazla mesaiye 
de kaldıklarını ancak maaş 
alımında sorun yaşadıklarını 
dile getirdi.

En sonunda patronun 
“kriz var” diyerek içerideki 
malları ve makineleri de 
kaçırarak şirketi kapattığı-
nı belirten işçiler, maaş ve 
sigorta konusunda da dikkat 
çeken bilgiler verdi. Iraklı üç 
sığınmacı işçinin sigortasız 
çalıştırıldığı, sadece Türk 
işçiye sigorta yapıldığı, Türk 
işçinin maaşı iki bin 500 
lirayken, sığınmacı işçilerin 
aylık bin 250 liraya çalıştırıl-
dığı ifade edildi. Türk işçinin 
içeride yaklaşık 8 bin liralık 

alacağı kalırken, sığınmacı 
işçilerin de yaklaşık 3’er bin 
lira alacaklarının kaldığı 
öğrenildi. Konuya ilişkin 
hukuki girişimde bulunmaya 
hazırlanan işçiler, patronun 
bu zamana kadar sürekli 
“ödeme yapacağım” dediğini, 
ancak hiç ödeme yapmadığı-
nı dile getirdi.

Öte yandan Grup 2 Medi-
kal adlı firmanın sahibi Fırat 
Korkut, işçilerin avukatına 
yaptığı açıklamada, “Mese-
leyi anlıyorum, kötü niyetli 
değiliz, biz işçilerin hakkını 
yemek için böyle yapmıyo-
ruz” iddiasında bulunurken, 
“Piyasaya ve devlete bir 
milyon borcum var, ödeyemi-
yorum” dedi. Korkut, sigorta-
sız ve yarı fiyatına çalıştırdığı 
sığınmacı işçilerle ilgiliyse, 
“Ben işçi arkadaşlara iş aç-
tım, ekmek verdim, onlara iyi 
davrandığımı düşünüyorum” 
diye konuştu.

İşçiler sigortasız, dü-
şük ücretle ve zor koşullar 
altında çalışan, haklarını 
alamayan sığınmacı işçilerin 
de kendileri gibi Patronların 
Ensesindeyiz’e ulaşmaları 
çağrısında bulundu.

sığınmacı işçi 
sÖmürüsünde sınır yoK

taşeron çeliK naKış Patronu Kaçtı 
ama büyüKlerin adresi belli

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve CU 
Tekstil gibi firmalarla iş yapan Çelik 
Nakış firması patronu, makinelerle 
beraber kayıplara karışmıştı. Patronun 
işçilerin haklarını gasp ederek kaçma-
sı üzerine, işçiler Patronların Ensesin-
deyiz Ağı’na ulaşmış ve örgütlenmeye 
başlamışlardı. Çelik Nakış fabrikası; 
ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, 
Dechatlon ve Mango gibi markalara 
üretim yapıyordu. İşçiler Cu Tekstil ve 
Üniteks’in de haklarını alamamaların-
da sorumlu olduğunu söyleyerek ihtar 
çekti. İlgililere ihtarname gönderen 
işçiler bir de basın açıklaması gerçek-
leştirdiler.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;
Bizler Çiğli Atatürk Organize Sanayi 

Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu 
Tekstil gibi firmalarla çalışan, ZARA, 
H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dec-
hatlon, Mango markalarının ürünle-
rinin baskılarını ve nakış işlemelerini 
yapan, nakış ve baskı olmak üzere iki 
bölümden oluşan Çelik Nakış işçileriyiz. 
Binlerce tekstil işçisinin başına gelenler 
bizlerin de başına geldi. 23 Aralık günü 
patronumuz Osman Çelik haklarımızı 
vermeden, bir gecede fabrikadaki bütün 
makineleri kaçırarak ortalıktan kaybol-
du.

Ağustos ayında nakış bölümünü 
kapatan patron, kapanan bölümde 
çalışan işçilerin haklarını vermedi. 
İşçilere 6 aylık vadede haklarını öde-
yeceğini söyleyen patron hiçbir işçiye 
ödeme yapmadı. Baskı bölümünde 
çalışanlarınsa geçen sürede maaşlarını 
ödemedi. Bu süreçte türlü zorluklarla 
karşılaştık. Kimimiz kirasını ödeyemedi, 
kimimiz kredisini ödeyemedi, çocukla-
rımızı harçlıksız okula gönderdik daha 
sayamadığımız onlarca sorunla karşı 
karşıya kaldık. Ne kendi patronumuz 

umursadı bu sorunlarımızı ne de işlerini 
yaptığımız Cu Tekstil ve Üniteks. Sözde 
sosyal sorumluluk anlaşmaları olan 
markalar da kulaklarının üzerine yattı.

Bizlerin yaşadığı sorunlar, işini 
yaptığımız ana firmadan markasına 
kadar herkes tarafından biliniyordu, 
hiçbiri adım atmadı. Adım atmamak 
bir yana sorunlarımızı anlatmaya ve 
çözüm aramaya gittiğimizde bizleri 
kovdular. “Sizlerin yaşadığı sorunların 
muhatabı biz değiliz, gitmezseniz polis 
çağırırız” dediler. Bunu söyleyen ana 
firmalar Cu Tekstil ve Üniteks’in bizim 
fabrikamızda görevli çalışanları bizleri 
sürekli denetliyorlardı. Öyle ki, bazen 
belli sürelerde onların güvenlik görev-
lileri bizlerin imzasını topluyordu, hatta 
iş yetişmediğinde veya geciktiğinde 
bizlere bağırıyorlardı. Bunun sebebini 
bilmek zor değil. Patronların umursa-
mazlığının ve pervasızlığının tek sebebi 
bizlerin örgütsüz olması. Bu tekere 
çomak sokmak için yan yana geldik, 
Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri 
Ağı ile birlikte mücadele ediyoruz.

Fazla çalışma, güvencesizlik, düşük 
ücretler, sahte sigortalılık, ödenmeyen 
tazminatlar, mobbing tekstil işçisinin 
kaderi değildir. Bunun böyle olmadı-
ğını mücadele ederek göstereceğiz. 
Bugün kendi patronumuza, Cu Tekstil’e 

ve Üniteks’e çektiğimiz ihtarname bir 
başlangıçtır. Bu muhataplar bizlerin 
hakkı olanı vermekle yükümlüdürler. 
Zara, Bershka, Mango, Tommy Hilfiger, 
Decathlon markalarının satış mağaza-
larına bizler gibi asgari ücretle çalışan, 
çalıştığı halde maaşını alamayan işçile-
rin gitmesi imkânsız.

Bizlerin emekleri üzerinden dünya-
nın en zenginleri listesine adını yazdıran 
markalar da bu sorumluluktan kaça-
mazlar. Yakın zamanda bu konuda adım 
atmazlarsa Cu Tekstil’in, Üniteks’in ve 
üretimini yaptığımız markaların önünü 
direniş alanı yapmaktan kaçınmayız.

Ödenmeyen maaşlarımızı, tazmi-
natlarımızı, senelik izinlerimizi ve fazla 
çalışma ücretlerimizi talep ediyoruz. 
Bunlar bir işçinin en temel haklarıdır. 
Bu haklarımızdan feragat etmeyeceğiz. 
Artık daha güçlüyüz, çünkü örgütlü mü-
cadele etmeye başladık. Hakkımızı gasp 
etmeye çalışan tüm patronların ense-
sinde olacağımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın. Başta tekstil işçileri olmak 
üzere tüm işçileri bizlerin mücadelesine 
destek olmaya ve Patronların Ensesin-
deyiz Mücadele Ağı’na davet ediyoruz.

ÇELİK NAKIŞ İŞÇİLERİ PATRONLARIN 
ENSESİNDEYİZ MÜCADELE, 
DAYANIŞMA VE HABERLEŞME AĞI

Firma patronu makinelerle birlikte kayıplara karışınca Çelik Nakış işçileri Patronların Ensesindeyiz 
Ağı’na ulaştı. İşçiler şimdi gasp edilen haklarını sadece taşeron Çelik Nakış’tan değil zincirin 
devamındaki daha “büyük balıklardan” da soruyor.

PaTronlarınEnSESİnDEyİz
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N
E YAPMALI?

doğa Koleji dersleri: HaK verilmez alınır

tm call’un atılan işçileri tansel güner’in ensesinde

5 Kasım itibariyle hiçbir hakkını almadan 
işten çıkartılan TM Call A.Ş. Çağrı Merkezi çalı-
şanları, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve 
Mücadele Ağı’na ulaştı. 

Almanya’ya telefonla satış yapan TM Call 
A.Ş. Şirketi, farklı elektrik ve doğalgaz firmaları-
nın aboneliklerini satıyordu.

PE Ağı’na ulaşan çalışanlar, Kasım ayına ka-
dar elemanlarına satış yaptır-
maya devam eden şirketin bu 
süre içinde maaş ödemelerini 
aylarca geciktirdiğini ve eksik 
yatırdığını belirttiler. Patron, 
son olarak 5 Kasım’da herhangi 
bir tazminat ve maaş ödemesi yapmadan 40 
kadar işçiyi işten attı. Bu çalışanların arasında 
sigortasız çalıştırılan işçiler de vardı. İşçiler, 
maaşlarının asgari ücretten gösterildiğini ve 
maaşların geri kalan kısmının ise elden verildi-
ğini söylediler.

TM Call A.Ş. şirketinin tek yetkilisi olan ve 

borcunu inkar etmeyen Tansel Güner, aynı za-
manda Türkiye‘nin 24 ilinde şubesi olan ACC A.Ş. 
şirketinin de İzmir Şube Müdürlüğü’nü yürütü-
yor. Bu şirkete de, mali açıdan çok getirisi olan 
EEG Autark GmbH şirketinin projesini taşıdığı 
belirtiliyor. Bu projede solar enerji panellerinin 
satışlarının yapıldığı biliniyor. Onunla birlikte 
ACC A.Ş. şirketine geçirilen seçili elemanlarına 

da eksik maaşlarını buradan 
ödeyeceğini vadettiği ancak 
burada da ödeme yapmayarak 
çalışanların mağduriyetleri-
ni kullanmaya devam ettiği 
söyleniyor.

Hiçbir açıklama yapılmadan işten çıkartılan 
emekçiler, hâlâ herhangi bir ücret alamadıklarını 
söylerken patronları Tansel Güner’in defalarca 
ödeyeceğini söylemesine rağmen hiçbir ödeme 
yapılmadığını belirtti. Uzun süredir oyalanan ve 
tüm haklarını almak isteyen emekçiler, haklarını 
elde edene kadar mücadele etmekte kararlı.

Dört aydır maaşları verilmeden 
çalıştırılan, çeşitli baskılara ve 
bezdirme uygulamalarına maruz 
kalan Doğa Koleji öğretmenlerinin 
ve emekçilerinin alacaklarının bir 
bölümü dün ödendi. Konuyla ilgili 
dün akşam bir açıklama yapan ve 
bu ödemeyi bir kazanım olarak 
değerlendiren PE Doğa Koleji Öğ-
retmen Komitesi, hakların sonuna 
kadar alınması ve yeni hak gaspla-
rının yaşanmaması için mücadele-
ye devam mesajı verdi.

Komite tarafından yapılan 
açıklama şöyle:

mücadelemiz bitmedi, 
yaşasın mücadelemiz!

Karne gününe kadar çeşitli oyala-
ma, şantaj ve baskılama taktikleriyle 
maaşsız çalışmaya zorlanan Doğa 
Koleji öğretmenleri aylardır emek 
ve onur mücadelelerinden vazgeç-
mediler. Dört aydır maaşları veril-
meden çalıştırılan, çeşitli baskılara 
ve bezdirme uygulamalarına maruz 
kalan Doğa Koleji öğretmenlerinin 
ve emekçilerinin alacaklarının bir 
bölümü ödendi. Bu bir kazanım olsa 
da tüm haklarımızı sonuna kadar 
almak, bundan sonra benzer durum-
larla karşılaşmamak ve öğrencile-
rimizin eğitim hakkını korumak için 
bundan sonra da mücadeleye devam 

edeceğiz. Geçtiğimiz yıl Patronların 
Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğret-
men Dayanışma Ağı içinde örgütlenip 
sorunlarına çözüm bulmaya çabala-
yan öğretmenler, kurdukları komite-
leriyle ve sonrasında yaygınlaştırdık-
ları mücadeleyle bugün elde edilen 
kazanımların belirleyicilerinden biri 
oldular. Tüm maddi ve diğer baskılara 
karşı boyun eğmeyi değil mücadeleci 
bir öğretmen kimliğini okullarında 
yaratmayı hedefleyen PE Doğa Koleji 
Öğretmen Komitesi, Türkiye’de ilk özel 
okul öğretmen boykotunun çağrıcısı 
olarak da verilen mücadelenin yönü-
nü değiştiren unsur haline geldi.

Aylarca kime satılacağı belli ol-
mayan Doğa Koleji’ndeki hak gaspla-
rı, verilen mücadeleyle memleket 

meselesi haline gelmiş ve okulun son 
günü olan karne gününde ilk kazanım 
haberleri gelmiştir. Bu kazanımlar, 
elbette ki Doğa Koleji öğretmenlerinin 
ve onlara hak verip destek veren ve-
lilerin mücadelesiyle elde edilmiştir. 
Sadece bir bölümü yapılan ödemeler-
le, yani yaşanan büyük krizi sadece 
biraz hafifletmekle, öğretmenlerin 
kalan hakları ve bundan sonrası 
için mücadeleden vazgeçecekleri 
düşünülmemelidir. Öğretmenler tüm 
haklarını alana kadar mücadelelerini 
büyütecek, önümüzdeki dönemde ya-
şanabilecek her türlü saldırıya karşı 
kendilerini ve öğrencilerinin eğitim 
hakkını korumak için örgütlülüklerini 
ve dayanışmalarını güçlendirecek-
lerdir.

Doğa Koleji’nin Yönetim Kurulu 
yeni Başkanı tarafından yapılan 
açıklamada maaşların tamamen 
ödendiği algısı yaratılmakta, aylardır 
okulda çalışan emekçilerin hakları-
nın gasp edilmesine göz yumanlara 
teşekkür edilmekte, okulun eski 
patronu Saçaklıoğlu’nun borçlarının 
nasıl yok edildiğine değinilmemek-
tedir. Yaşanan onca şeyden sonra 
Saçaklıoğlu’nu kurtaranlar, aylardır 
mağdur edilen öğretmenlerin ve tüm 
emekçilerin maaşlarını ise halen 
eksik ödemekte beis görmemekte-
dirler. Bugün kısmi bir ödeme yapılsa 
da maaşlarımızın ve diğer ödeme-
lerin önemli bir bölümü ödenmemiş, 
kalan ödemelere ilişkin emekçilere 
bir takvim sunulmamış, işten ayrılan 
ve çıkarılan öğretmelerimiz maaş-
larını alamamıştır. Halen Kasım-A-
ralık maaşlarımızla, eğitim-öğretim 
ödeneklerimizle, hafta sonu kurs 
mesailerimizle ilgili yapılan bir ödeme 
ya da açıklama yoktur.

Bu durum öğretmenlerin müca-
delesinin büyüyerek devam etmesi 
gerektiğini işaret ediyor. Çoktan hak 
ettiğimiz maaşlarımızın aylar sonra 
yatması, nasıl ki başta 16-18 Aralık 
2019’da gerçekleştirdiğimiz Doğa 
Koleji Boykotu olmak üzere bir müca-
delenin sonucuysa, kalan haklarımızı 
almak ve korumak da yine güçlenerek 

sürdüreceğimiz mücadelenin sonucu 
olacaktır. Bugüne kadar verdiğimiz 
mücadelemiz öğretmenlerin müca-
deleci kimlikleriyle bir özne olarak 
öne çıktığında neler yapabildiğini 
kanıtlamıştır. Biliyoruz ki, öğretmen-
ler zaten aylardır hakları olanlarının 
bir bölümünü aldı diye, artık işlerin 
düzeldiği nutukları atılacak, yöne-
tici kadrolar öğretmenler üzerinde 
otorite oluşturmanın, fırsatçılığın yeni 
yollarını arayacak, öğretmenler yep-
yeni işlere koşturulmak için yoklana-
cak… Herkes bilsin ki bizim bunlara 
karnımız tok!

Tüm haklarımızı almanın ve 
bundan sonrasında da korumanın 
tek güvencesi Doğa Koleji Öğretmen 
Komitesi’nde birleşmek ve örgütlen-
mektir. Ancak örgütlü öğretmenler bu 
emek hırsızlığını geri püskürtebilir! 
Tüm Doğa Koleji öğretmenlerini emek 
ve onur mücadelesinde bir araya gel-
meye, kazanımlarımızı büyütmek için 
kolları sıvamaya ve PE Doğa Koleji 
Öğretmen Komitesi ile buluşmaya 
davet ediyoruz.

Mücadelemiz bitmedi, yaşasın 
mücadelemiz!

PE Doğa Koleji  
Öğretmen Komitesi

PaTronlarınEnSESİnDEyİz

PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi’nden açıklama 

SAMANALTI / Sait Munzur

indirimli ulaşım HaKKı için 
toPlu başvuru

Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel 
Okul Öğretmen Dayanışma Ağı Anka-
ra’da ve İzmir’de özel okul öğretmen-
lerinin de kamuda çalışan öğretmenler 
gibi ulaşım indiriminden yararlanması 
için ilgili belediyelere toplu başvuruda 
bulundu.

Dilekçelerinde; belediyeler tarafından 
sağlanan indirimli ulaşım hizmetinin bir 
kamu hizmeti olduğunu ve kamu hizme-
tinde eşitlik ilkesinin Anayasal bir daya-
nağa sahip olduğunu belirten öğretmen-
ler, indirimli ulaşım haklarını alana kadar 
sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler.

Kamuda çalışan öğretmenlere sağla-
nan indirimli öğretmen kartı uygulaması 
pek çok ilde özel okul öğretmenlerini ne 

yazık ki kapsamıyor. Buna karşın örneğin 
İstanbul ve Antalya’da özel okul öğret-
menleri de kamuda çalışan öğretmenler 
gibi ulaşımda indirimden yararlanıyor. 
Düşünüldüğünün aksine özel okulların 
çok büyük kısmında öğretmenlere servis 
hizmeti sağlanmıyor ve ulaşım öğret-
menler için ciddi masraf oluşturuyor. Bu 
nedenle Ankara’da ve İzmir’de özel okul 
öğretmenleri büyükşehir belediyelerine 
başvurarak indirimli ulaşım hizmetinden 
yararlanma hakkı talep ettiler.

PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma 
Ağı henüz başvurusunu yapmamış özel 
okul öğretmenlerine ise yayımladığı bir 
dilekçe örneği ile belediyelere başvurma 
çağrısı yaptı.

TM Call Çağrı Merkezi çalışanları 5 Kasım itibariyle bütün hakları gasp edilerek 
işten çıkarıldı. Şimdi PE ağıyla haklarını arıyorlar.

Özel Okul Öğretmenleri Ankara ve İzmir’de indirimli ulaşım hakkı için 
toplu başvuru yaptı. İstanbul ve Antalya gibi bazı kentlerde, özel okul 
öğretmenleri de kamuda çalışan öğretmenler gibi indirimli ulaşım 
hakkından yararlanırken başka pek çok kentte durum bu değil.

https://qrgo.page.link/Cq8Cy

İndirimli ulaşım hak-
kından yararlanmak 
için dilekçe örneğine 
koddaki adresten 
ulaşabilirsiniz.


