
BİMEKS İŞÇİLERİ: "PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI'NDA
ÖRGÜTLENİYORUZ!"

“Bugüne kadar yan yana gelemedik çünkü çok fazla arkadaşımız biat etmeyi seçti. Bugün ise
buraya kadar geldik ve arkasında duracağız. Biz biat etmeyeceğiz. O yüzden buradayız ve
sadece kendimiz için değil, diğer arkadaşlarımız için de geldik.”

Bimeks teknoloji ürünleri mağazaları, satışını yaptığı elektronik ürünlerden daha fazla şirket
üzerinden yapılan borsa spekülasyonları, kirli ilişkiler, hukuksuzluk örnekleri ve tüm bunların
sonucunda “mali kriz” gerekçe gösterilerek kapının önüne koyulan yüzlerce işçiyle gündem oldu.
Ücret ve tazminatlarını alamayan işçilerin önemli bir bölümü açtıkları davaları da kazanmasına
rağmen içeride kalan haklarını alamadılar.

Mücadelelerini bugüne kadar bireysel olarak yürüten Bimeks işçileri artık yan yana gelmeye ve
birlikte hareket etmeye karar verdi.

İstanbul’da Patronların Ensesindeyiz İstanbul Bimeks Komitesi’nin kuruluşunu gerçekleştiren
işçiler, Ankara’da ve Bursa’da yapılan toplantılarda da Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla
buluştular.

Bimeks işçileri, şirket batırma uzmanı patronları Akgiraylardan gasp edilen tüm haklarını alana
kadar, daha çok yerde biraraya gelmeye, hakkını alamayan daha çok Bimeks işçisine ulaşmaya,
örgütlenmeye devam edecek.



BİMEKS İSTANBUL KOMİTESİ KURULDU

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, 14 Kasım Perşembe günü İstanbul’da Kadıköy
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda yan yana geldi.

İstanbul’daki işçilerin yanı sıra, Bursa’dan da bir Bimeks işçisinin katıldığı toplantıda, PE Ağı’nın
avukatları ve uzmanları da yer aldı. Toplantının başında, PE Ağı’nın patronlara karşı işçileri güçlü
kılmak için kurulduğunu anlatan İş Güvenliği Uzmanı Zehra Güner, özellikle hukukun yetmediği
yerde kamuoyunun devreye girdiğine vurgu yaptı. Daha fazla kişiye ulaşmanın bu nedenle çok
önemli olduğunu belirten Güner, “ancak işçiler güçlenince burası başka bir Türkiye olacak” dedi.

Avukat Deniz Aktaş ise emek mücadelesinde hukukun bir yandan çok önemli olduğunun ama bir
yandan da mücadele ve örgütlülük olmadığı durumda önemini yitirdiğinin altını çizdi. Aktaş,
Bimeks’in batması sürecini ayrıntılı biçimde ele aldığı konuşmasında hukuki olarak izlenebilecek
yollar hakkında da bilgi verdi.
 
‘İFLAS HUKUKUNDA BAŞARILI’ PATRONLAR
Aktaş’ın konuşmasının ardından toplantı, işçilerin yaşadıklarını süreci anlatmaları ve izlenecek
yollara ilişkin sorularıyla devam etti. Bimeks’in baştan itibaren büyütülüp satılmak için
kurulduğunu söyleyen bir işçi, Bimeks patronlarının Türkiye’de iflas hukukunda “başarılı yerlere
gelmiş işadamları” olduğunu söyledi.

Çok zor durumda olan, mali anlamda büyük güçlük yaşayan arkadaşları olduğunu belirten işçiler,
dayanışma içinde onları da buraya katmanın yollarını bulmanın öneminin altını çizdi.
 
KOMİTE YOLA ÇIKTI
Hukuki sürecin tartışılmasının ardından, mücadelenin etkin biçimde yürütülmesi için bir komitenin
kurulması kararı verildi.
Bir işçinin toplantının sonlarında söyledikleri ise yan yana gelmenin önemini özetliyordu:
“Bugüne kadar yan yana gelemedik çünkü çok fazla arkadaşımız biat etmeyi seçti. Bugün ise
buraya kadar geldik ve arkasında duracağız. Biz biat etmeyeceğiz. O yüzden buradayız ve
sadece kendimiz için değil, diğer arkadaşlarımız için de geldik”.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/15/bimeks-istanbul-komitesi-kuruldu/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/15/bimeks-istanbul-komitesi-kuruldu/


BİMEKS İSTANBUL KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA:
AKGİRAYLARIN ENSESİNDEYİZ
 
Patronların Ensesindeyiz Ağı Bimeks İstanbul Komitesi ilk toplantısını 17 Kasım Pazar günü
gerçekleştirdi.
Bimeks’in İstanbul’da bulunan çeşitli mağazalarından ve depo merkezinde çalışan işçilerden
oluşan İstabul Bimeks Komitesi bu hafta bir araya geldi.

Komite yaptığı toplantıda, geçen hafta gerçekleştirilen İstanbul toplantısının etkilerini
değerlendirdi, daha fazla Bimeks işçisine ulaşmak için yapılacaklara ilişkin planlamalarını ve iş
bölümünü netleştirdi.
 
İSTANBUL BİMEKS KOMİTESİ TOPLANTININ ARDINDAN KISA BİR ÇAĞRI
MESAJI YAYINLADI:
 
Bizler Bimeks işçileri olarak gasp edilen haklarımızı almak için Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla
beraber yola koyulduk. Ülkenin dört bir yanında bizim gibi hakkı gasp edilmiş yüzlerce Bimeks
işçisi var. Haklarımızı almamızın ve tüm mağduriyetlerimizi gidermemizin tek yolu,
bulunduğumuz her yerde Bimeks işçileri olarak yan yana gelmekten ve birlikte hareket etmekten
geçiyor.
İstanbul’da çalışan Bimeks işçileri olarak PE İstanbul Bimeks Komitesi'ni kurarak başlangıç
yapmış olduk. Ankara'da ve Bursa’da arkadaşlarımız yan yana geldiler. Onlara dayanışma
duygularımızı iletiyoruz. Bimeks işçileri her bölgede toplanmaya, örgütlenmeye ve çoğalmaya
devam edecek.

Bimeks işçileri olarak bir araya geldik ve yasal haklarımızı talep ediyoruz. Bizler gibi maaşlarını
ve tazminat haklarını alamamış tüm Bimeks işçisi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Haklarımızı
alabilmek için, Bimeks’i türlü oyunlarla batışa götüren ve binlerce işçiyi mağdur eden eski
patronlarımız Akgirayların ensesinde olmaya devam edeceğiz.
Tüm çalışma arkadaşlarımızı Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden bizimle irtibata geçmeye
çağırıyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Bimeks İstanbul Komitesi

BİMEKS İŞÇİLERİ ANKARA VE BURSA’DA BİR ARAYA GELDİ
 

Bimeks işçileri haklarını almak için mücadele etmeye, yan yana gelmeye devam ediyor.
İstanbul’da yapılan toplantının ardından Bimeks işçileri Ankara’da ve Bursa’da da ilk toplantısını
gerçekleştirdi.
Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın hangi amaçla kurulduğu, mücadelenin birlikte nasıl
yürütülebileceğinin konuşulduğu toplantıda, önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritasının
izleneceği konuşuldu.
Ankara ve Bursa’da bir araya gelen işçiler düzenlenen bu ilk toplantının ardından daha fazla
işçiye ulaşma, yeniden bir araya gelme ve İstanbul’da kurulan Bimeks Komitesi’yle birlikte
hareket etme kararı aldılar.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/18/bimeks-iscileri-ankara-ve-bursada-bir-araya-geldi/

SOSYAL MEDYA EYLEMİ TÜRKİYE GÜNDEMİ’NE GİRDİ

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/18/bimeks-iscileri-ankara-ve-bursada-bir-araya-geldi/


SOSYAL MEDYA EYLEMİ TÜRKİYE GÜNDEMİ’NE GİRDİ
 

Bimeks işçileri sosyal medya üzerinden seslerini duyurabilmek için 18 Kasım saat 18:00'de
Twitter üzerinden Hashtag kampanyası başlattı. #HakkimiziVerBimeks Hashtag’iyle yapılan
eylem Twitter Türkiye gündeminde 6.sıraya kadar yükseldi.

BİMEKS’İN İÇİNİ BOŞALTTILAR, İŞÇİLERİN HİÇBİR HAKKINI
ÖDEMEDİLER!

Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan Bimeks, mali krizi gerekçe
göstererek önce birçok mağazasını boşalttı, sonra da sırayla kapatma işlemine giderek yüzlerce
işçiyi işten çıkardı. Yaklaşık 900 işçi, neredeyse hiçbir hakkını alamadan işten çıkarılırken,
bir Bimeks işçisi Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak neler yaşadıklarını anlattı:

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/04/bimeksin-icini-bosalttilar-iscilerin-hicbir-hakkini-
odemediler/

İŞÇİLER BİMEKS DOSYASINI YENİDEN AÇIYOR
 

Bimeks işçileri daha önce yapamadıklarını yapmayı, yan yana gelmeyi deniyorlar.
Örgütlü davranmak ve bu kez bunu başarmak zorundalar. 
PE Ağı ile işçiler hem Bimeks vurgunu defterini yeniden açacak hem de haklarını almak için
birlikte hareket edecek.

https://haber.sol.org.tr/yazarlar/alpaslan-savas/isciler-bimeks-dosyasini-yeniden-aciyor-274266

E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en altında yer alan
linkleri kullanarak listeden çıkabilirsiniz.
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Bülten mesajlarını almak istemiyorsanız
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