
İşçilerinin Haklı Direnişi Yanındayız 
Türkiye’de işçilerin sendikalarda örgütlenmesinin önünde binbir türlü engel var. İşçiler dayatılan engelleri 
aştığında ise bu kez keyfiyetçi, işçinin hakkını ve örgütlenmesini hiçe sayan AKP politikalarıyla 
karşılaşmaktalar. 
İşte Flormar işçilerinin sendikal 
örgütlenmesi buna verilecek en çarpıcı bir 
örnektir. 

Gebze bölgesindeki bir fabrikada çalışan 
Flormar işçileri bu yılın başında itibaren 
sendikada örgütlenmek için büyük çaba 
sarfettiler. Tek tek işçiler sendikaya 
(Petrol-İş) üye yapıldı. Beş ay gibi bir 
çalışmanın sonucu yasal çoğunluk üye 
yapılarak Sendikal yetki kazanıldı. 

Ancak, Türkiye’de sürekli görüldüğü üzere 
işveren Flormarda senikaya üye olmaktan, 
hakları elde etmekten başka bir amaçları 
olmuyan 120 işçinin çıkışını Mayıs ayında 
verdiğini ilan etti. Çoğunluğu kadın 
işçilerden oluşan 120 kişi bir anda kendilerini kapı önünde gördü. 

Sendikalarda örgütlenmek haktır ve bu hak engellenemez. Flormar işçileri; çalışma koşulları çok ağır, esnek 
ve zorunlu olan fazla mesai saatleri, düşük ücretler, bizler bunlar için örgütlendik diyerek fabrika önünde 
direniş başlattılar.  

Direniş kamuoyunda destek görmeye başlayınca Flormar yöneticileri fabrikanın etrafını tel örgülerle 
çevirerek işçilerin birleşmesini engellemeye gitti. 

Mayıs ayında bu yana devam etmekte olan Flormar işçilerinin mücadelesi kadınların direnişi olarak her 
geçen gün destek bulmakta.  

Bizler Stuttgart ve çevresindeki sendikacılar, temsilciler, işçiler olarak Flormar işçilerinin haklı mücadelesinin 
yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Örgütlenmek haktır ve bu hakkı hiç bir güç yok sayamaz. 

İşyerlerimizden GEBZE/Flormar işçilerine dayanışma mesajları gönderelim. Günlerdir hakları için 
direnenleri yalnız bırakmayalım... 

Sendika ve işçi  düşmanlığına karşı;                                                                                                                                   
Yaşasın işçilerin birliği, mücadelesi ve uluslararası dayanışması                                                                     
Örgütlenen işçileri hiçbir güç yenemez                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      22 Temmuz 2018 

Cuno Brune-Hägele (Gewerkschaftssekretär Stuttgart), Ursula Schorlepp (Gewerkschaftssekretärin Stuttgart), Sidar Carman 
(Gewerkschaftssekretärin Stuttgart), André Kaufmann (Gewerkschaftssekretär Ludwigsburg-Waiblingen), Gürhan Ağ (BR-
Vorsitzender Bosch Waiblingen), Nurcan Batmaz (BR Bosch Waiblingen), Oktay Güler (Gewerkschafter Mercedes-Benz Werk 
Sindelfingen), Peter Brysch (Gewerkschafter Mercedes-Benz Werk Sindelfingen), Eddie Krieg  (Arbeiter, Mercedes-Benz Werk 
Sindelfingen), Özcan Yımaz (Gewerkschafter Mercedes-Benz Werk Sindelfingen), Deniz Görkem (BR H&M Sindelfingen), Kenan 
Karaca (Gewerkschaftsmitglied Mercedes-Benz Werk Sindelfingen), İmam Polat (Arbeiter Mercedes-Benz Werk Sindelfingen), 
Mehtap Kandilli (BR Chr. Bauer Welz Heim), Funda Özcan (Arbeiterin FS Elektronik Vaihingen),  Uwe Fischer (Arbeiter Mercedes-
Benz Werk Sindelfingen), Abidin Özcan (Arbeiter Bosch Feuerbach), Halis Yalcinkaya (Arbeiter Mercedes-Benz Werk Mettingen), 
Aynur Karakaya (Vertrauensfrau EnBW Esslingen)                              

Dayanışma mesajları için mail: merkez@petrol-is.org.tr, acarman@gmx.de 

mailto:merkez@petrol-is.org.tr

