
"KALKIN FLORMAR'A GİDİYORUZ"
 
TKP İstanbul ve Kocaeli örgütleri Flormar
direnişçilerini ziyaret etti. Kalabalık bir grupla
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Flormar
fabrikasının önüne gelen TKP'lileri direnişçi
işçiler ve Petrol-İş temsilcileri karşıladı. 
Burada konuşmalar yapıldı, işçiler ziyaretçilerini
ağırladı.
TKP adına söz alan Aydemir Güler parti olarak

direnişin ilk günlerinden bu yana Flormar işçileriyle dayanışma içinde olduklarının altını çizdi.
228. güne dayananan Flormar Direnişi'nin kış koşullarında devam ettiğini, Flormar işçilerinin
sadece kendi patronlarıyla değil, patron sınıfının tümüyle mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi.

'BOYUN EĞMEYECEĞİZ, ÖRGÜTLÜ DİRENECEĞİZ'
Güler'in ardından Konut İşçileri Sendikası Genel Başkanı Alican Kayhan söz alarak patronların
işçilerin örgütlenmesinden, sendikalaşmasından büyük rahtasızlık duyduğunu söyleyerek,
anayasal hakkını kullanan Flormar işçilerinin yanlarında olduklarını belirtti. 

'İŞÇİNİN İŞÇİDEN BAŞKA DOSTU YOK'
Daha sonra söz alan tekstil işçisi Fatma Akın
"patron hasta sevmez" diyerek, sağlık sebebiyle
işten çıkartıldığını söyledi. TKP'li tekstil işçisi
"Örgütlenince adeta bir aydınlanma yaşadım
işçinin işçiden başka dostu yok" sözleriyle kendi
mücadelesini anlattı. 

Ziyaretin sonunda Patronların Ensesindeyiz
dayanışma ağı, kış koşullarında direnişlerine devam eden Flormar direnişçilerine erzak desteğini
iletti. 
Haberin tamamını soL'dan okumak için: http://haber.sol.org.tr/turkiye/tkpden-flormar-iscilerine-
ziyaret-253702
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#PatronlarınEnsesindeyiz Her yerde...
[Mersin Kipa AVM]

MEDİCAL PARK İŞÇİLERİ HAKKINA SAHİP ÇIKACAK
Tarsus'ta 2011 yılında, Mersin'de ise kısa bir süre önce faaliyet göstermeye başlayan
Medical Park Hastanesi çalışanları, PE dayanışma ağına sorunlarını ilettiler. Sağlık
emekçileri, hastanede kendilerine her yıl belli yaptırımlarla “asgari ücretle çalışmayı kabul
ediyorum” başlığında sözleşmeler imzalatıldığını belirttiler ve bunu imzalamayanların ise
işten çıkarmalarla tehdit edildiğini ifade ettiler. Sahip oldukları haklar konusunda
deneyimsiz olduklarını ifade eden işçiler, PE Ağı ile temasa geçerek bu konuda bazı
çalışmalar yapacaklarını belittiler. PE Ağı avukatları da, Medical Park işçilerinin hakları için
harekete geçti.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/27/medical-park-iscileri-hakkina-sahip-
cikacak/

Öte yandan Medical Park Grubu’nun diğer hastanelerinde de hak gaspları ve kötü çalışma
koşulları ihbarları geliyor. Grubun bir başka hastanesinden çalışanlar, PE Ağı’na ulaşarak
hastanenin görünmeyen yüzünü anlattılar.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/27/medical-park-emekcileri-hastanenin-
gorunmeyen-yuzunu-anlatti/

 
SAMSUN TOZLU-DİESRE İŞÇİSİ HAKKINI ARIYOR
Daha önce Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağına ulaşan ve toplantılarını yapan Tozlu-
Diesre işçileri, firmada kalan haklarını alabilmek için mücadele edeceklerini ilan ederek ilk
eylemlerini, her Pazar günü direnişlerini sürdüren Makro işçileriyle birlikte yapma kararını
duyurdu. 23 Aralık Pazar günü, market ve giyim işçilerinin kendi pankartları ve ortak
atılan sloganlarla Cumhuriyet Meydanından başlayan yürüyüşte işçiler dayanışma
duygularını göstererek sık sık “Tozlu işçisi yalnız değildir”, “Makro işçisi yalnız değildir”
sloganları attı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/25/samsun-makro-ve-tozlu-diesre-iscileri-
eylemde/

DENİZBANK KOMİTESİ’NDEN İŞTEN ÇIKARMA AÇIKLAMASI
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DenizBank Emekçileri Komitesi’nin Patronların Ensesindeyiz ağına yaptığı ihbara göre geçtiğimiz
hafta apar topar Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Avrupa 1 ve 2 ile bağlı Krediler Bölge
Müdürlükleri kapatıldı. DenizBank’ta son 1 ay içerisinde 600’ün üzerinde çalışan işten atıldı.
DenizBank Komitesi işten çıkarmalarla ilgili bir açıklama yaptı. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/24/denizbank-komitesinden-isten-cikarmalar-
hakkinda-aciklama-ve-cagri/

MANİSA PE AĞI TOPLANTISI
Manisa’da PE Ağı’nın çağrısıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan farklı
sektörlerden işçiler bir araya geldi. İşçilerin kendi deneyimini aktardığı toplantıda çalışma
koşullarının ağırlığından, işten çıkarmalardan, ödenmeyen fazla mesai ücretlerinden ve
işyerlerinde patronların uygulamış olduğu haksız politikalardan bahsedildi. Toplantı
sonunda Manisa PE Ağı iletişim komitesi kurulması ve önümüzdeki günlerde daha geniş
katılımlı bir toplantı düzenlenmesi kararı alındı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/24/manisali-isciler-patronlarin-
ensesindeyiz-aginda-bulusuyoruz/

MERCAN MAKİNA’DA ÜCRETSİZ İZİN ZORLAMASI
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve bazı iş makinelerine yedek parça
üreten Mercan Endüstriyel Tasarım Makina Sanayi Limited Şirketi’nde işveren “işlerin
durgunluğu” bahanesiyle tüm işçileri 10 gün ücretsiz izne çıkarıyor. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/24/manisa-mercan-makinada-ucretsiz-izin-
zorlamasi/

BOYNER İŞÇİSİ YENİ YILA İŞSİZ GİRECEK
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen bilgiye göre, Ankara, Antalya ve Mersin başta, bazı
Boyner şubeleri kapatılacak ve toplu işten çıkarmalar yapılacak. Boyner emekçileri
şirketin mağaza kapatma kararı ve işten çıkartmalara tepkilerinin ilk ayağı olarak
#Boynerİşçisi etiketiyle Twitter eylemi yaptı.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/25/boyner-emekcileri-yeni-yila-issiz-giriyor/

İZMİR AKAR TEKSTİLDE TEHDİT VE MOBBİNG
İzmir Çiğli AOSB’de bulunan, yaklaşık 1800 kişinin çalıştığı ve Türk-İş’e bağlı Deriteks
Sendikası’nın örgütlü olduğu AKAR TEKSTİL A.Ş.’de tehdit ve mobbinge uğrayan bir işçi,
PE Ağı’na fabrikada yaşadıklarını anlattı. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/24/akar-tekstilde-tehdit-mobbing/

'TANK PALET' İŞÇİLERİ ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI YÜRÜDÜ
Sakarya'da 'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün
özelleştirme kapsamına alınmasına tepki için 24 Aralık’ta Adapazarı şehir merkezinde
toplanan yaklaşık 2 bin kişi eylem yaptı. Sakarya, Kocaeli, İstanbul'da bulunan birçok
fabrikadan Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, "Sakarya uyuma fabrikana sahip çık" ve
"Savunma sanayi özelleştirilemez" sloganları atarak karara tepki gösterdi. 
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DRİNA İNŞAAT’TA PATRON ÜCRETLERİ GASBEDİYOR
PE Ağı’na iletilen bilgiye göre, İBB’nin restorasyon işlerinde hizmet alımı yaptığı Drina
İnşaat’ta maaşlar kriz bahanesiyle sürekli düzensiz yatıyor. Taşerona bağlı işçiler 2 aydır
maaşlarını alamıyor. 5 aydır en az 2 aylıkları içeride tutuluyor. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/27/drina-insaatta-patron-ucretleri-
gasbediyor/

KARABÜK YOLBULAN’DA İŞTEN ÇIKARMA
Karabük'te bulunan Yolbulan Demir fabrikasında çalışan Birleşik Metal-İş üyesi 6 işçi 24
Aralık’ta işten çıkartıldı. İşten çıkarılan işçiler 25 Aralık’ta fabrika önünde direnişe
başladılar. Şirket daha önce sendikalaşma sürecinde işçilere yapılan baskıyla gündeme
gelmiş, işçileri Çelik-İş'e üye olmaya zorladığı görülmüştü.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/27/karabuk-yolbulanda-isten-cikarma/

TARİŞ İŞÇİSİNİN DİRENİŞİ 50 GÜNÜ AŞTI
DİSK’e bağlı GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işlerinden atılan Tariş
Zeytinyağ işçilerinin direnişi, 50 günü aştı. 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/27/taris-iscisinin-direnisi-50-gunu-asti/

DÜZEN DEĞİŞİRSE DİZİSİ DEVAM EDİYOR

[Youtube videosunu resme tıklayarak izleyebilirsiniz]
 
soL HD'nin hazırladığı Düzen Değişirse dizisine emek verenlere oyuncu Cansu Fırıncı da
eklendi. Fırıncı'nın anlatıcı olarak rol aldığı bölüm "SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ DE ULAŞIM HAKKI
DA SOSYALİZMDE" başlığını taşıyor.
Youtube kanalıyla yayınlanan bölümün kısa tanıtımında şunlar yazılmış:

"Ulaşım hakkı... Seyahat özgürlüğü...
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"Ulaşım hakkı... Seyahat özgürlüğü...

Kapitalizm seyahat özgürlüğünden bahsederken ulaşım hakkını elimizden alan bir sistem. Bir
yerden bir yere gitmek için ölümü göze alıyorsanız ya da bunu nasıl karşılayacağınız sizin için
büyük bir dert oluyorsa ne hakkınız, ne de özgürlüğünüz var demektir.

Ulaşım gibi temel bir hak bir rant alanı, bir kâr kapısı haline geldiğinde ne güvenliği ne de bedeli
önemsenir. Kapitalizmde bunlar önemsenmez. Bunları "piyasanın görünmez eli" belirler.

Güvenli ve olabildiğince bedelsiz ulaşım, ancak ulaşımın kamu yararına planlandığı bir toplumda
mümkün olabilir. Piyasanın değil, planın belirleyici olduğu sosyalizmde. 

Hayal değil..."
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