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GÜLSAN patronunun silahla tehdit ettiği işçiler dayanışma ile yanıt verdi 

İŞÇİLER BİRLİKTE GÜÇLÜ

 

 

Gülsan Grup'a bağlı cam fabrikasında tazminatsız işten çıkarılan 213 işçinin direnişi

dördüncü haftasına giriyor. Beylikdüzü’ndeki fabrika önünde direnen işçilere 16 Kasım

Cuma günü Patronların Ensesindeyiz (PE) dayanışma ağı ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

sanatçıları destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette PE dayanışma ağı temsilcisi olarak

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler ve Nâzım Hikmet Kültür

Merkezi (NHKM) sanatçılarını temsilen Orhan Aydın, Mehmet Barış, Orhan Gökdemir ve

Harun Güzeloğlu bulundu. 

 

Ziyaret sırasında, bir konuşma yapan direnişçi işçi Özgür Karabekiroğlu, “Bizler bu

soğukta hakkımız için direnirken onların lüks içinde çiftliklerinde yaşadıklarını biliyoruz.

Mücadelemizi tüm haklarımızı alıncaya kadar sürdüreceğiz. Bizi yalnız bırakmayan

Patronların Ensesindeyiz platformuna ve diğer destek veren medyaya teşekkür ederiz”

dedi. İşçiler ziyaret sırasında, Gülsan patronunun CHP eski encümeni olmasına işaret edip

“encümeni böyle ise tepedekiler çok daha kötüdür” sözleriyle tepkilerini gösterdiler. 

 

TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler, yaptığı konuşmada “Onların mallarına mülklerine
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bir şey olmuyor. Krizin faturasını evine ekmek, hastasına ilaç götüren, emeğiyle geçinen

bizlere yıkmak istiyorlar. Patronların Ensesindeyiz ağı olarak siz direndikçe biz de burada

olmaya devam edeceğiz ve bu krizin faturasını ödemeyeceğiz.” dedi. NHKM sanatçıları

adına Orhan Aydın da işçilere seslenerek "Hiçbir zaman yalnız kalmayacağınızı

bilmelisiniz, siz mücadeleyi kazanana kadar sizinle beraber olacağız” diye konuştu. 

 

Cuma günü yapılan ziyaretin ertesinde içinde bir avukatın da yer aldığı PE dayanışma ağı

heyeti, işçileri ziyaret edip direnişin hukuki boyutlarını değerlendirdi. Yapılan görüşmede,

bundan sonra yapılabileceklere dair yol haritası belirlendi ve PE dayanışma ağına bütün

işçilerin dahil olması ve yaygınlaştırılması kararı alındı. 

 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/gulsan-direnisi-pe-agi-dayanismasi-ile-

gucleniyor/

Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağına gelen ve haberleşmelerimize yansıttığımız

olayların sayısı büyük bir hızla artıyor. 

Web sitemizi daha etkin olarak kullanmaya başladık. Bize ulaşan ve ağ olarak etkileşim

içine girdiğimiz işçi kardeşlerimizin haberlerini hızlı bir şekilde web sitemize girmeye

çalışıyoruz. 

Haberleşme bültenimizin biçimini bu yüzden biraz değiştirmeyi uygun gördük. 

Web sitemizde detaylı bir biçimde aktardığımız haberlerin kısa özetlerine ve sitemizdeki

detaylı halinin bağlantısına yer vermeyi tercih edeceğiz.

MADAME COCO BU SEFER GENEL MÜDÜRLÜK ÇALIŞANLARINI ZORLUYOR

Madame Coco çalışanları bir açıklama yayınlayarak, patronun çalışanlara yaptığı sosyal medya
trollüğü baskısını teşhir etti. 
 
MADAME COCO PATRONU SÖMÜRÜYÜ ‘ERİŞİM ENGELİ’ KARARIYLA

GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Haklarının iyileştirilmesi için Patronların Ensesindeyiz ağı içerisinde örgütlenen Madame Coco
işçilerinin haklı mücadelesi basında ve sosyal medyada ses getiriyor. Madame Coco’daki sömürü
mekanizmasını konu alan Ekşi Sözlük’te de “Madame Coco çalışma şartları” başlıklı maddeye
patron, mahkemeye başvurarak erişim engelleme kararı aldırdı.
 

BSH’TA İŞÇİLER PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI’NDA BULUŞUYOR

BSH Çorlu Çerkezköy fabrikasında çalışan işçiler, fabrikada yaşadıkları sorunlar, ekonomik

krizin yol açtığı problemler ve patronların kriz fırsatçılığına karşı bir araya geliyorlar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla buluşan işçiler, krizle birlikte fabrikada başlayan

huzursuzluğu, sendikanın patron yanlısı tutumunu ve bu gidişe dur demek için yan yana

gelmeye, birlikte hareket etmeye başladıklarını anlattı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/bshta-isciler-patronlarin-ensesindeyiz-

aginda-bulusuyor/
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PE AĞINDAKİ İSG UZMANLARI TOPLANDI

“İşçinin sağlığı ve güvenliği patronlara bırakılmaz” başlıklı çağrı ile 18 Kasım 2018 Pazar

günü Kadıköy Nazım Hikmet Merkezinde toplanan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri

ve hemşireleri ile bu alanda çalışma yapan mühendisler, eğitmenler Patronların

Ensesindeyiz ağı ile nasıl çalışacaklarını ve neler yapabileceklerini tartıştı ve bazı kararlar

aldı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/19/is-kazalarinin-ve-isg-onlemlerini-

almayan-patronlarin-ihbar-edilmesi-icin-cagri/

 

YANDAŞ MEHMET CENGİZ FAZLA MESAİLERİ ÖDEMİYOR

AKP hükümeti döneminde semiren sermaye gruplarından birisi Cengiz Holding. Holding

bünyesindeki Mardin Mazıdağı Fosfat ve Gübre Tesisi’nde işçilerin hakları ödenmiyor. Tesis

yatırımı için hükümetten süper teşvikler alan holding patronu Mehmet Cengiz, tesis

çalışmaya başladıktan sonra işçinin haklarını gaspederek daha fazla kazanmak istiyor.

Yandaş Mehmet Cengiz’in bu tesisteki dayatmalarına karşı işçiler tepkili.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/yandas-mehmet-cengiz-fazla-mesaileri-

odemiyor/

 

NESTLE’DE PATRON KURNAZLIĞI: KAPANACAK BÖLÜME İŞÇİ

KAYDIRIYORLAR

Bursa Karacabey'deki Nestle fabrikası, çorba bölümünü kapatmak için hazırlıklara başladı.

PE Ağı’na iletilen bilgiye göre, bu nedenle çorba bölümündeki bazı deneyimli işçiler başka

bölümlere gönderilirken yönetimin işten çıkarmayı planladığı işçiler de çorba bölümüne

kaydırılıyor. 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/nestlede-patron-kurnazligi-kapanacak-

bolume-isci-kaydiriyorlar/

KOLUMAN’DA İŞTEN ÇIKARMA PLANLARI

Ağır iş taşıtları üst yapıcısı Koluman firması önceki dönem mavi ve beyaz yakalılardan oluşan 50
işçiyi anlaşmalı olarak işten çıkarttı. PE Ağı’na gelen bilgilere göre, Aralık ayında şirkette yeni

işten çıkartmaların yapılacağı belirtiliyor.

HİDROMEK İŞÇİ ÇIKARTMAYA HAZIRLANIYOR

İnşaat sektöründe kriz kendisini Ağustos ayı itibarı ile yaşanan ciddi bir daralma şeklinde

göstermeye başladı. PE ağına gelen haberler, inşaat sektörüne iş makinası ve motorlu

taşıt üreten/sağlayan bazı firmaların işçi çıkartmaya başladığı, ve fazlası için hazırlandığı,

önümüzdeki dönem sektörün bu ayağındaki işçi çıkarmaların artacağı yönünde... Bu

sektördeki firmalardan olan Hidromek’in patronları kriz bahanesiyle toplamda yaklaşık

500 işçiyi işten çıkarma planı yaptığı öğrenildi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/hidromek-isci-cikartmaya-hazirlaniyor/
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SAMSUN’DA MAKRO MARKET İŞÇİLERİ ‘HIRSIZ VAR’ DİYEREK

YÜRÜDÜ

Gasp edilen tazminatları için 15-16-17 Kasım tarihlerinde açtıkları imza standıyla binlerce

imza toplayan ve Kayseri, Ankara, Mersin’de toplanan imzalarla birlikte Meclis'e gitmeyi

hedefleyen Samsun Makro işçileri, her pazar günü düzenledikleri eylemlere 18 Kasım’da

da devam ettiler.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/19/samsunda-makro-market-iscileri-hirsiz-

var-diyerek-yurudu/

 

GÜLHAN MİMARLIK’TA ÜCRETLER ÖDENMİYOR

Ulusal Yapı’nın 144 dairelik konut projesi olan Emperia şantiyesinde, dış cephe işlerini

yapan taşeron Gülhan Mimarlık’ta ücret ödemelerinde gecikmelerin yaşandığı bildirildi. PE

Ağı’na gelen bilgilere göre, Mayıs ayında başlayan cephe işleri için ayrı zaman dilimlerinde

34 işçi çalıştı ve tüm çalışanların ücret ödemelerinde gecikme yaşandı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/gulhan-mimarlikta-ucretler-odenmiyor/

 

 

MERSİN’DE PE DAYANIŞMA AĞI’NDAN TOPLANTI ÇAĞRISI

Mersin’de farklı sektörlerden işçiler Patronların Ensesindeyiz ağının çağrısıyla işsizliğe ve
pahalılığa karşı mücadeleyi konuşacak. “İşsizliğe ve Pahalılığa karşı nasıl mücadele edeceğiz”

başlıklı toplantı 25 Kasım Pazar günü saat: 13:00’de TKP Mersin il örgütünde yapılacak.

KRİZİN FATURASI İLAÇ MÜMESSİLLERİNE ÇIKARTILIYOR
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Daha önce ilaç şirketi Sanovel’de ilaç mümessillerinin işten çıkartılması ve kalan mümessillerin
haklarının gasp edilmesi haberlerinin ardından, PE dayanışma ağına diğer ilaç şirketlerinde de
kriz fırsatçısı benzer uygulamaların yaşandığı bilgisi iletildi. Toksöz Grubu’na bağlı Sanovel ve

Arven İlaç’ta, yaklaşık bir ay önce işten çıkarılan 150 ilaç mümessilinin kıdem ve ihbar
tazminatları henüz ödenmiş değil.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/krizin-faturasi-ilac-mumessillerine-cikartiliyor/

FLORMAR PATRONUNDAN İŞÇİLERE AHLAKSIZ TEKLİF

Flormar'da sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin direnişi 190 günü aşarken, Flormar

patronları halen fabrikada çalışan işçilere “muhbirlik davetinde bulunan” bir broşür dağıttı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/flormar-patronundan-iscilere-ahlaksiz-

teklif/

 

KARTAL DKY ŞANTİYESİ’NDE EYLEM

İstanbul Kartal’da DKY İnşaat tarafından sürdürülen AVM ve konut projesinin kaba

aşamasında çalışan taşeron işçiler, ücretleri ödenmediği için eylem yaptılar.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/kartal-dky-santiyesinde-eylem/

 

A ARTI OSGB’DE HAK GASPLARI

İzmir’de işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmeti sunan A Artı OSGB’de patron, çalışanlarının

hakkını gasp ediyor. Basında yer alan bazı haberlerde şirketin sahibi olan Şenol

Aslanoğlu’nun CHP’nin Balçova Belediye Başkan adaylığı için hazırlandığı bilgisi yer aldı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/a-arti-osgbde-hak-gasplari/

 

QNB FİNANSBANK’TA ZORUNLU İZİN UYGULAMASI
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QNB Finansbank’ta bu yılın sonuna kadar 2017 ve 2018 yılından kalan izin hakları zorunlu

olarak kullandırılıyor. PE Ağı’na iletilen bir ihbarda, durumdan şikayetçi olan birçok

personelin zorunlu olarak kullandırılan izin günlerini iptal etmek istedikleri fakat insan

kaynaklarından olumsuz dönüş aldıkları belirtildi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/qnb-finansbankta-zorunlu-izin-

uygulamasi/

 

TİRE SÜT KOOPERATİFİ’NDE YEMEK ÜCRETİNDE KESİNTİ DAYATMASI

İzmir’de Tire Süt Kooperatifi’nde yönetim, kriz koşullarını bahane ederek işçilerin günlük

yemek ücretini düşürmeye çalışıyor. Yönetim, halen günlük yemek ücretleri 12,5 TL olan

işçilere, yemek maliyetini 7-8 TL’ye düşürerek daha ucuz yemek hizmeti veren Doysan ile

çalışacaklarını duyurdu.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/tire-sut-kooperatifinde-yemek-ucretinde-

kesinti-dayatmasi/

 

HUKUKSUZ OLARAK İŞTEN ATILAN TAŞERON İŞÇİSİNDEN BASIN

AÇIKLAMASI

Cemal Bilgin hasta bakıcı olarak çalıştığı Çapa Tıp Fakültesi’nden yaklaşık iki yıl önce, 40

personelin zehirlenmesinin ardından hastane yönetimine “yemeklerde bakteri mi var” diye

sorunca işten atılmıştı. İşe iade davasını kazanan Cemal Bilgin işe geri alınmadığı için bir

süredir hastane önünde mücadelesini sürdüren Bilgin, bir basın açıklaması düzenledi.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/11/23/hukuksuz-olarak-isten-atilan-taseron-

iscisinden-basin-aciklamasi/
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