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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Kadın Komisyonu bugün 12 Haziran 
2018 tarihinde gerçekleştirdiği ba-
sın açıklamasıyla, sendikaya üye ol-
dukları için işten atılan Flormar iş-
çisi kadınlara destek verdi. İşçilerin 
sendikaya üye olmasının anayasal 
hak olduğuna vurgu yapılan açık-
lamada, Flormar işçilerinin geriye 
dönük haklarının ödenek en kısa 
zamanda işe iade edilmeleri istendi. 

Flormar’da çoğunluğu kadın 120 
işçinin Petrol-İş Sendikası’na üye ol-
dukları için geçtiğimiz Mayıs ayında 
işten çıkarıldığın hatırlatıldığı açıkla-
mada, “Kadınlar için ürettiği ürünleri, 
reklamlarında kadınları kullanarak 
satmaya çalışan Flormar, kendisi için 
üreten kadınları ise işten atmıştır” ifa-
delerine yer verildi. Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yer alan fabri-
kada işçilerin Ocak ayında başlattık-
ları 5 aylık bir örgütlenme sürecinin 
sonunda yasal çoğunluğu sağlayarak, 
sendikal yetki elde ettiklerine yer ve-
rilen açıklamada, şöyle denildi:

“Petrol-İş Sendikası’nın Çalışma 
Bakanlığı’ndan ‘işyerinde yetkili sen-
dika’ olduğuna dair onay almasının 
ardından işveren, İş Kanunu`nun 25/2 
maddesine dayandırarak sendikalı 
işçilerin işine, tazminat ödemeden, 
işsizlik maaşı almalarının bile yolunu 
tıkayarak son vermiştir. Yapılan bu iş-
lemlerin hukuki ve meşru hiçbir daya-
nağı bulunmamaktadır. Flormar yöne-

timinin yaptığı, ‘Hiçbir yasal dayanak 
olmaksızın ve çalışma kanununa ay-
kırı olarak iş durdurma, işyerini işgal 
etme, üretimi durdurma, iş başında 
olan çalışanları yasa dışı eyleme teş-
vik etme’ açıklamasının gerçekle ilgisi 
yoktur. Sendikaya üye olmak, sendikal 
faaliyet yürütmek anayasal bir haktır, 
Flormar işçileri hukuksuz olarak işten 
çıkarılmışlardır. Flormar, işçilerin hem 
ulusal hem de uluslararası hukukla 
korunan yasal haklarını gasp etmek-
tedir.”

Kozmetik üreticisi Flormar’ın rek-
lam kampanyalarında "biz istersek 
yaparız" gibi sloganlarla güçlü kadın 
imajını öne çıkarmasının eleştirildiği 
açıklamada, şöyle denildi:   

“Firma yöneticileri ayrıca işçilerin 
önünde eylem yapmaya devam ettiği 
fabrikanın etrafını branda ve tel örgü-
lerle çevirerek işten atılanların, diğer 
işçilerle temaslarını kesmeye çalışmış, 
içerideki işçileri adeta bir kapalı ce-
zaevine hapsetmiştir. Örgütlenme sü-
recinde tek tek işçileri kenara çekerek 
tehdit eden, sonrasında toplu olarak 
işten çıkaran, çay molasında alkışla-
rıyla arkadaşlarına destek olan işçileri 
bile işten atan Flormar’ı bu despotik, 

emek düşmanı uygulamalarını derhal 
sonlandırmaya çağırıyoruz.”

“OHAL Sömürüyü Büyütüyor”
OHAL’in sendikal haklarının kısıt-

lanması için kullanıldığına işaret edi-
len açıklamada, OHAL uygulamaları-
nın işyerlerinde etkisi şöyle özetlendi: 

“Güvencesiz, esnek ve fazla mesai 
saatleri ile düşük ücretlerle çalışmak 
zorunda kalan emekçilerin sendikal 
haklarının ihlal edileceği bir ortam 
yaratmış, anayasal hak olan sözleşme 
ve grev hakkı, erteleme kararları ile 
fiilen ortadan kaldırılmıştır. OHAL ra-
hatlığında KHK’lar eliyle kamuda bü-
yük bir tasfiye yaşanmış, iş cinayetleri 
artmış, ihraç edilen ve işten çıkarılan 
emekçilerin büyük hak kayıpları ve 
mağduriyetleri olmuştur. Patronlara 
cesaret vererek onları pervasızlaştıran 
ve emek sömürüsüne zemin hazırla-
yan OHAL, bir an önce kaldırılmalıdır. 
Flormar yöneticileri OHAL koşulları-
nın sağladığı rahatlıkla işten çıkar-
maları gerçekleştirmiştir.”

EMO Kadın Komisyonu’nun 
Flormar işçilerine desteğinin vurgu-
landığı açıklamada, tüm işçilerin ge-
riye dönük haklarının verilerek, işe 
iadesinin sağlanması istendi. 
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