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PE DİRENEN İŞÇİLERE ERZAK KOLİSİ DAĞITTI

Kriz fırsatçısı patronlara karşı dayanışma haberleşme ve mücadele ağı olarak

yola çıkan PE, 23 Ekim 2018 günü Flormar, Cargil ve BBS Metal işçilerine erzak

kolileri dağıttı. Flormar işçilerine yapılan dağıtım sırasında, mücadele ve

dayanışma ağı PE adına konuşan metal işçisi Mustafa Tozkoparan sadece

Flormar patronu ile değil Gebze OSB’deki patronların tümü ile mücadele eden

Flormar işçilerinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

 

DENİZBANK MÜDÜRLERİ İŞÇİLERİ GÖZETLİYOR

Denizbank yönetiminin Management Board isimli kurulda “personelin mola

saniyeleri” başlığıyla bir maddeyi gündeme aldığı ve işten çıkarılacak kişi

sayısının tespitinde bu listenin de kullanılacağı öğrenildi. Denizbank Halk

Komitesi, 16 Ekim 2018 tarihinde yayınladığı bildiriyi banka Genel Müdürlük

binası önünde dağıttı. Genel Müdür Hakan Ateş başta olmak üzere üst

yönetimin yeni hissedar döneminde koltuklarını korumaya çalıştıklarını ve

bunun için 'işten çıkarma' sözü verdiklerini belirten Denizbank emekçileri

dağıttıkları bildiride “Kameralardan gözlüyorlar, işyeri telefonlarına yüklenen

uygulamalardan bile kanıt topluyorlar. Molaların saniyesini sayıyor, kural haline

gelen fazla mesaileri ise unutuyorlar, banka emekçilerini gözetlemekle kafayı

bozan patron ise kendini o kadar güvende hissetmemelidir çünkü bu işyeri

emekçilerle doludur” dedi. Bildiride ayrıca, boyun eğmeyen tüm Denizbank

emekçilerine, mücadele ve dayanışma ağına katılma çağrısı yapıldı.

 

ANI TUR STAJYERLERİ HAKLARI İÇİN BİR ARADA



Anı Tur’da stajyer işçiler, PE ağı ile iletişime geçerek birlikte hareket etmeye

karar verdi. Daha önce birlikte mücadele eden Anı Tur işçileri, şirket merkezi

önünde direnmişler ve haklarını alarak direnişlerini kazanımla

sonuçlandırmışlardı. Şimdi de, Anı Tur'daki stajyer işçiler, maaş ve primlerinin

ödenmediğini, Temmuz ayından bugüne maaş alamadıklarını, bayramlarda ve

hafta sonları da çalıştırıldıklarını, günlük yemek ihtiyaçlarının karşılanmadığını,

günde 15-16 saate varan sürelerde çalıştırıldıklarını, aşağılanma, baskı, küfür

ve hakaretlere maruz kaldıklarını açıkladı. 16 yaşında olduklarını vurgulayan

stajyer işçiler, “Bizi çocuk yerine koyup hakkımızı yiyenlere inat buradayız, bir

aradayız ve haklarımız ödenene kadar bize yapılanları anlatmaya ve birlikte

hareket etmeye devam edeceğiz” dedi. Tüm alacaklarının ödenmesini isteyen

Anı Tur stajyer işçileri, diğer arkadaşlarına da çağrı yaparak onlardan

Patronların Ensesindeyiz ağı ile irtibata geçmelerini istedi.

 

 

İŞÇİLERİNİN HAKLARINI ALMASINA KATLANAMAYAN PATRON

(YÜZSÜZLÜĞÜN BÖYLESİ)

PE ağının işçilerle haberleşmek üzere ilan ettiği telefon numarasına ilginç bir çağrı
geldi. Kendisine işveren denilmesinde ısrar eden bir patron PE telefonunu arayarak
iki işçisinin ona dava açtığını ve haksız yere kıdem tazminatı, ihbar tazminatı talep
ettiklerini, mahkemede işçilerin kesinlikle kazanacağını söyledi ve kendi haklarını

kimin koruyacağını sordu. PE yetkilisi, işçilerin haklarını korumak için çalıştıklarını,
patronların haksızlık yapma hakkını korumak içinse çok sayıda devlet kurumu,

dernek, oda, sendika ve şirketin iş başında olduğunu hatırlatarak telefonu kapattı.

ZORLU HOLDİNG’DE İŞÇİ DAYANIŞMASI

Zorlu’nun İstanbul'da bulunan genel müdürlüğünden emekçiler, kriz bahanesi

ile işten çıkarıldı. Bu emekçiler, soL portala verdikleri röportajda şirketin son iki

yıldır çalışanları üzerindeki baskıyı artırdığını ve korku imparatorluğuna

dönüştüğünü, şirketteki işten çıkartmaların mali sorunlar nedeniyle değil

kadrolaşma ve kâr hırsı sebebiyle yapıldığını anlattı. Günde 15-16 saate varan

düzensiz çalışma yaşamına sahip çalışanlar, fazla mesai ücreti almadıklarını,

buna karşın şirketin son yıllarda giriş ve çıkışları takip altına aldığını, beş

dakikadan geç kalan çalışanları kurulan otomatik sistemle uyarmaya başladığını

ifade etti. Gece saatlerinde veya sabah erken saatlere alınan uçak biletleriyle

uyuyacak zaman bulamayan çalışanlar, işe beş dakikadan geç kalmaları

durumunda “izninizden düşeriz” denilerek tehdit edildiklerini de söyledi.

 

BORUSANDA İŞÇİ KIYIMI



Bir kriz fırsatçısı da Borusan Holding. Burada da krizin faturası çalışanlara

ödetilmek isteniyor. Borusan Makina Ve Güç Sistemleri geçtiğimiz günlerde krizi

bahane ederek 60'ın üzerinde çalışanı işten çıkardı. Patronların Ensesindeyiz

ağına, Borusan Danışmanlık'tan da 10 işçinin çıkarıldığı haberi geldi. PE

sayfalarında yayınlanan mesajda “aynı gemide değiliz, patronların ensesindeyiz,

duyuruyor, teşhir ediyoruz.” denildi.

 

MAKRO MARKET İŞÇİ ALACAKLARININ ÜZERİNE KONDU

Taze gıda zincirine devredilen Makro Market işçilerinin uğradıkları hak gaspları

devam ediyor. Kayseri'de önce 150 daha sonra 250 işçi aralıklarla ücret, kıdem

ve ihbar tazminatı alacakları ödenmeden işten çıkarılmıştı.

Konkordato ilan eden Makro Market, bazı marketlerin satışını yaparken

bazılarını da kapatmış. Ankara’da işten atılan işçiler, Makro Market patronunun

işçilerden zorla her tür hakkını aldığına dair imza aldığını belirtiyor. Samsun’da

hak gasplarına karşı direnişte olan Makro Market işçileri, bir açıklama

yayınlayarak, Samsun’da on beşe yakın şubenin Taze Market tarafından bir

gecede hiçbir sayım yapılmadan devredildiğini, alacakları için eylem yaptıklarını

ifade ederek yetkilileri hukuksuzluğun giderilmesi için göreve davet ettiklerini

ve her Pazar günü eylemde olacaklarını belirttiler.

 

KAMİL KOÇ SERVİS ŞOFÖRLERİNİN ÜCRETLERİNİ ÖDEMİYOR

Kamil Koç, Samsun otogarında servis araçlarının iki aydır kiralarını ve

ücretlerini vermediği gibi maaşını soran çalışanları ise dövmekle tehdit ediyor.

Öte yandan otogar yazıhane çalışanları, Samsun otogarında tüm firma

servislerinin kaldırılacağını ve belediyenin servis koyacağını iddia ediyor. Bu

konuda, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile firmalar arasında bir anlaşma

yapıldığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca Kamil Koç, Metro gibi firmalarda düne

kadar yoğun bir şekilde işleyen servislerde yıllardır şoförlük yapanların

akıbetlerinin ne olacağı konusu da henüz belirsiz.

 

ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA TEKSTİL İŞÇİLERİ ÖLDÜ

İzmir'in Bergama ilçesinde Korlar Tarım Ürünleri Şirketi pamuk deposu ile Enerji

AŞ tekstil fabrikası arasındaki duvarın çökmesi sonucu Hülya Demirkıraner (43)

ve Necla Davulcu (52) yaşamını yitirdi. Patronların önlem almamasının duvarın

çöküşüne neden olduğu belirtiliyor. Pamuk deposunun 2 ortağı, kepçe operatörü

ve tekstil atölyesinin sahibi gözaltına alındı.

 

TEMSA PATRONLARI ÇALIŞTIRDIKLARI İŞÇİLERİN HABER OLMASINA

DAYANAMIYOR

TEMSA patronu Aralık ayı itibariyle 6 hafta boyunca üretim duracağını açıkladı.

Fabrika yönetimi yılın ilk çeyreğinde sipariş alamadığını belirtip, döviz kurundaki

artışı bahane ederek çalışma gününü 5'ten 4'e düşürmüştü. İşçilerin çalışma

süresinden kısılan bu bir gün, yıllık izinden düşürülmüş, Haziran ayında ise aynı

bahane ile 1700 işçinin çalıştığı fabrikada 300'e yakın işçi ücretsiz izne



çıkarılmıştı. İşçileri 6 haftalık ücretli izne göndermeyi planlayan fabrika

yönetiminin bu süreyi uzatabileceği belirtiliyor. Fabrikanın işçilerin alacağı

maaşın bir bölümünün işsizlik maaşı bağlanarak devlet tarafından

karşılanmasını da talep ettiği dile getiriliyor. Konuyla ilgili haber soL portal'da

yayınlandıktan TEMSA yöneticilerinin bir mesaj göndererek bilgilendirme yapma

ihtiyacı duydukları öğrenildi. Gönderilen bilgilendirme notunda 21 Aralıkta

başlayan ve 2019 Ocak ayına kadar sürecek bir dönemde üretime ara verileceği

belirtilerek işçilerin ücretli izinde olacağı vurgulanıyor.

2000’lerin başında özellikle otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelerde, işçilerin

ücretli izin haklarının zorunlu olarak kullandırılması ile başlayan sürecin, zorunlu

ve zorla ücretsiz izin kullandırılmasına vardırıldığı görülmüştü.

İşletme yönetiminin “zorunlu” olarak yaptırdığı ücretli izinlerde işçilerin ücret

kaybı olmuyor ama bu zorunlu “izin” süresi, yıllık ücretli izin haklarından

düşmüş oluyor.

 

KSC YAPI İŞÇİLERİ DE HAK ARAMAK İÇİN BİRARAYA GELDİ

İzmir Çiğli OSB’de kurulu bulunan CMS jant patronu ek bina inşaatı için

anlaştığı KSC Yapı ile sözleşmesini feshedince şantiyede çalışan 90 işçi de

işyerine alınmadı. İşçiler dört aydır ücretlerini almadıklarını, şantiyeden özel

eşyalarını almalarına dahi izin verilmediğini ve muhatap bulamasalar da

haklarını almakta kararlı olduklarını bir araya gelerek gösteriyor. İşçiler, KSC

Yapı'nın konkordato ilan etmiş olmasının alacaklarını nasıl etkileyeceği sorusu

üzerinde de duruyor. Bu sorunun yanıtı, işçilerin PE ağı avukatlarının yardımını

alarak konkordato komiserleriyle görüşmeleri sonucunda belirlenecek. 

 

 

FLORMAR İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA GECESİ GEBZE'DE YAPILDI

 

FLORMAR’IN GÜZELLİK FORMÜLÜ: 

DİRENİŞ VE DAYANIŞMA

 

Petrol – İş sendikası ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi direnişleri 160 günü
devirmiş olan Flormar işçileriyle dayanışma amaçlı bir gece düzenledi. Geceye

ev sahipliği yapansa işçi ve emekçi halk oldu.Cargill’den, BMS Metal’den,
Üçüncü Havalimanı İnşaatı’ndan, Anı Tur direnişinden işçilerle, banka

çalışanları, belediye işçileri, işçi avukatlar, neredeyse her sektörden emekçiler
buluştu. 

 



Flormar direnişinde önemli bir eşik aşıldı geçen hafta. Direnişçi işçiler ve dostları
Gebze’de buluştu, duygu ve düşüncelerini paylaştı, kararlılıklarını tazeledi. Gecede

Flormar işçilerinin coşkusu görülmeye değerdi.

Buluşma, direnişin 162. gününe denk geldi. 23 Ekim’de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi
ve Petrol-İş sendikasının birlikte düzenlediği gecede izdiham vardı. Kalabalık salona

sığmadı, sokağa taştı. Geceye katılan, salonda yer boşaldıkça içeri giren,
dayanışmasını gösterip evine dönenlerle birlikte binlerce kişi Flormar direnişinin

coşkusunu paylaştı. Flormar işçilerinin direnme kararlılığı ve coşkusu geceye şeklini
verirken yapılan konuşmalarda, söylenen şarkılarda, salonda atılan sloganlarda işçi

sınıfının birliği ve birleşik gücü vurgulanıyordu. 
Enver Aysever'in sunuculuğunu yaptığı Gecede, Petrol-İş Sendikası Gebze Şube

Başkanı Süleyman Akyüz, Flormar işçisi Ufuk, Cargill işçisi Suat, Greif işçisi Günnur,
Flormar işçisi Nurhan ve oyuncu Orhan Aydın konuştu. 

Flormar işçilerinden Ayla Fidan'ın söylediği türküye tüm salon eşlik etti. 

Çok sayıda aydın ve sanatçı Flormar işçileriyle dayanışma mesajlarını kaydetmişti,
bunlar izlendi. IBM Türkiye çalışanları, Gayrettepe plaza çalışanları, Beşiktaş

Belediye Çağrı Merkezi çalışanları, Gayrettepe Levent işçi avukatlar ve Ford Otosan
emekçileri geceye dayanışma duygularını gönderdi. 

Serap Yağız, Kerem Aktan, Emin İgüs, Nejat Yavaşoğulları, Dengin Ceyhan ve
Teoman Kumbaracıbaşı dayanışma gecesine ezgileriyle katıldı. Tiyatrocu Ender Yiğit

de sahneden ses veren sanatçılar arasındaydı. 
Gecenin bir renkli siması çalışmaya karşı olmasına karşın direnişin destekçisi olan
Mandıra Filozofu'ydu. Müfit Can Saçıntı konuşmasıyla  salonu kahkalara boğdu. 
Yapıcılar grubu, daha önce Flormar işçileri ile müzik klibini çektikleri "İkimiz" adlı

şarkıyı sahnede Flormar işçileriyle birlikte seslendirdi. 
 

Türkiye Komünist Partisi İstanbul ve Kocaeli örgütleri de gece öncesinde Flormar
işçilerine seslenen bir dayanışma mesajı yayınladı. 

 
Geceden geriye direnişin güzelleştirdiği dirençli işçilerin akıllara kazınan yüzleri kaldı. 

 

 
soL Haber sitesinde yayımlanan fotogaleriye buradan ulaşabilirsiniz 

http://haber.sol.org.tr/fotogaleri/flormar-degil-direnis-guzellestirir-249561
https://tkp.org.tr/tr/aciklamalar/flormar-iscilerine-dayanisma-mesaji
http://haber.sol.org.tr/fotogaleri/flormar-degil-direnis-guzellestirir-249561


 
 

soL HD tarafından yayımlanan video habere buradan ulaşabilirsiniz: 

 

 
Dayanışma Gecesi haftalık gazete Boyun Eğme'nin de gündeminde

 

http://haber.sol.org.tr/fotogaleri/flormar-degil-direnis-guzellestirir-249561
https://www.youtube.com/watch?v=TEVXR3NlDeY


Bültenimizin ilk sayısını okudunuz 

Kısa bir mesajımız var çalışmalarımızla ilgili: 

Çıkarken: Ne yapıyoruz, neyi amaçlıyoruz?

Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısıyla geçtiğimiz hafta oluşturulan

“Patronların Ensesindeyiz Haberleşme, Mücadele ve Dayanışma Ağı”, hak

gaspına uğrayan, kendini risk altında hisseden emekçilere ulaşmayı hedefliyor.

Ağ, emekçilerin her türlü kriz fırsatçılığını ve karşı karşıya kaldığı sorunları ağa

bildirmesini sağlayarak haksızlık edeni, fahiş fiyatlarla halkın sırtından

kazanmaya kalkanı, işçi hakkı tanımayanı teşhir edecek. Böylece yaşanan hiçbir

haksızlık gizli kalmayacak. Haber yapacağız, duyuracağız.

Yine kurulan ağ aracılığıyla, işten çıkarılan işçiler, aynı haksızlığa uğramış diğer

arkadaşlarıyla bir araya gelecekler. İşçiler, tek bir kuruşunu patronlara

yedirmemek, çalışma hakkının iade edilmesini sağlamak için ortak hareket

edecekler.

Kriz gerekçe gösterilerek yapılan uygulamalara karşı işyerinde neler

yapılabileceğini tartışmak, hak gasplarına karşı önceden tedbir alabilmek için

işyerinde birbirine güvenen işçiler yan yana gelmeye başladılar. işyeri komiteleri

kuruluyor. Sıra ne zaman bize gelecek diye beklemek yerine işyeri

komitelerinde birlikte karar alıyorlar, harekete geçiyorlar.

Ayrıca, emekçiler semtlerde, havzalarda, sanayi sitelerinde İşsizliğe ve

Pahalılığa karşı mücadele toplantılarında buluşuyor. Toplantının yapıldığı yerde

haberleşme ağı oluşturulacak, sorunlar paylaşılacak ve ortak çözümler

geliştirilecek.

Tüm bu çalışmaları ve verilen mücadeleyi, işçilerin işyerlerinde yaşadığı

sorunları ve kriz fırsatçısı dayatmaları belli periyotlarla hazırladığımız bültenlerle

sizlerle paylaşacağız...

E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en

altında yer alan linkleri kullanarak listeden çıkabilirsiniz. 

<<E-Posta Adresiniz>> 

E-posta adresimiz 
iletisim@patronlarinensesindeyiz.org 

 
Mobil Telefon numaramız 

+(90) 541 940 05 14 
 

Bu bağlantıdan gireceğiniz e-posta adresini doğrudan iletim listesine dahil edebilirsiniz 
 

Bülten mesajlarını almak istemiyorsanız 
Burayı tıklayarak abonelikten ayrılabilirsiniz 

 

http://www.twitter.com/pensendeyiz
https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
http://www.patronlarinensesindeyiz.org/
mailto:iletisim@patronlarinensesindeyiz.org?subject=PE%20b%C3%BClten%20al%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%20ileti%C5%9Fimi%20-%20
http://eepurl.com/dKRPHU
https://patronlarinensesindeyiz.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=037225969073e3f8ab921c373&id=4317832795&e=[UNIQID]&c=237c821d7b

