
SİMO TEKSTİL İŞÇİSİ HAKKINI İSTİYOR

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Zara, Bershka, M&S, Esprit, Next, Tesco,
Amazon gibi markalara çalışan Sun Tekstil’in taşeronu SIMO Tekstil işçilerinin fabrika önündeki
direnişi bugün 5. gününe ulaştı.
 
Simo patronu "iflas ettim" diyerek işçileri tazminatsız biçimde maaşlarını dahi ödemeden işten
çıkardı.
Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçen ve birlikte hareket eden işçiler ilk kazanımlarını
elde ederek maaşlarının bir kısmını geçtiğimiz hafta aldılar.  
 
Haklarının tamamını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirten işçiler, “Sayımız her geçen
gün artıyor. Haklı olduğumuzu, hakkımızın gasp edilmeye çalışıldığını biliyoruz. Kimsenin
sorumluluktan kaçmasına izin vermeyeceğiz. Bizim ürettiklerimiz üzerinden zengin olan herkes
yaşadığımız hak gaspının sorumlusudur” dediler.
 
İşçilerin talepleri şunlar:

İçeride kalan maaşlarımızın ödenmesi,

Kıdem ve ihbar tazminatlarımızın ödenmesi,
Kullandırılmayan senelik izinlerimizin ödenmesi,
Fazla çalışma sürelerimizin ve zorunlu fazla mesailerimizin ödenmesi,
Kullanamadığımız hafta tatillerimizin ücretlerinin ödenmesi.



 

SİMO TEKSTİL İŞÇİLERİ BİR AÇIKLAMA YAPARAK TALEPLERİNİ DİLE
GETİRDİ
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/13/simo-tekstil-iscilerinden-aciklama-alinterimizin-
gaspedilmesine-izin-vermeyecegiz/

 
SİMO TEKSTİL İŞÇİLERİ EYLEM YAPTI VE KAZANDI
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/16/simo-tekstil-iscileri-eylem-yapti-ve-

kazandi/
 
SİMO İŞÇİLERİ ÇİĞLİ İŞÇİ EVİ’NDE BULUŞTU:
SIMO Tekstil işçileri “Emek Sömürüsü Nedir?” başlıklı İşçi Okulu’nda Çiğli İşçi Evi’nde yan yana
geldi.
 https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/17/simo-tekstil-iscileri-direnise-basliyor/

DOĞA KOLEJİ VELİLERİNDEN AÇIKLAMA: ÖĞRETMENLERİMİZİN
ARKASINDAYIZ

 
Yaklaşık iki aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenlerine bir destek de okul velilerinden
geldi. Veliler Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptılar.
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/13/doga-koleji-velilerinden-aciklama-
ogretmenlerimizin-arkasindayiz/

 
DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ’NDEN AÇIKLAMA
PE Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, maaşları ödenmeyen ve bu şekilde çalışmaya mecbur
edilen, haksız yere işten çıkartılıp ağustos maaşlarını alamayan öğretmenlere çağrıda bulundu.
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/11/doga-koleji-ogretmen-komitesinden-aciklama/
 
ÖZEL OKULLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖDENEKLERİ DERHAL
ÖDENMELİDİR!

Eylül ayı ile birlikte özel okullarda da öğretmenlere ödemesi gereken eğitim-öğretim yılına
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Eylül ayı ile birlikte özel okullarda da öğretmenlere ödemesi gereken eğitim-öğretim yılına
hazırlık ödeneğiyle ilgili Patronların Ensesindeyiz hatlarına ihbar yağıyor. Öğretmenlerin yasal
hakkı olan ve “kırtasiye parası” olarak da bilinen bu ödeneğe yüzlerce okulda patronlar
tarafından el koyuluyor!
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/11/ozel-okullarda-egitim-ogretim-odenekleri-derhal-
odenmelidir/
 

ÖZGÜR BOZA OKULU KAPATTI

Özgür Boza Okulları okul yönetimi imzasıyla yaptığı açıklamada, önümüzdeki Pazartesi günü
itibariyle okulu kapatma sürecini başlattıklarını duyurdu. Başta okul patronu Özgür Boza olmak
üzere, okul yönetimi bugüne kadar velileri ve öğretmenleri çeşitli yöntemlerle sürekli oyalarken,
yapılan açıklama beklenen durumun ilamı olmuş oldu.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/21/ozgur-boza-okulu-kapatti/
 
ÖZGÜR BOZA OKULLARI KOMİTESİ’NDEN ÇAĞRI: BU İŞ DAHA
BİTMEDİ!

Özgür Boza Okulları yönetimi imzasıyla yayımlanan ‘Kapatıyoruz’ açıklamasının ardından
Patronların Ensesindeyiz (PE) Özgür Boza Okulları Komitesi öğretmenlere ve velilere yönelik bir
çağrı yaptı. Komite, okuldan hakları gasp edilen öğretmenleri ve velileri haklarını almak için vakit
kaybetmeden birlikte mücadele etmeye çağırdı.
 
PE ÖZGÜR BOZA OKULLARI KOMİTESİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU
ŞEKİLDE:
 
Bu iş daha bitmedi!
 
Özgür Boza Okulları yönetimi beklenen açıklamayı yaptı. Aylardır öğretmenlerin haklarını gasp
eden ve aylardır farklı tarihlerde maaşların ödeneceğini söyleyerek öğretmenleri oyalayan,
velileri ve öğrencileri kandıran Özgür Boza Okulları yönetimi sonunda ‘Kapanıyoruz’ dedi.
Bugüne kadar onlara inanan öğretmenler ve veliler bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar ve
ortada bırakıldılar.
 
Biz PE Özgür Boza Okulları Komitesi olarak bütün öğretmen arkadaşlarımıza ve velilerimize
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sesleniyoruz: Bu iş daha bitmedi!
 
Gelin aylardır verilmeyen maaşlarımızın patron tarafından gasp edilmesine engel olmak için,
çocuklarımızın eğitimi için ödediğimiz paraların iç edilmesini önlemek için, öğretmenlerimize ve
çocuklarımıza yaşatılan mutsuz ve endişeli günlerin hesabını sormak için artık vakit
kaybetmeden birlikte mücadele edelim.
 
Bütün öğretmen arkadaşlarımızı ve velilerimizi yaşadıkları hak gasplarını bildirmek ve
önümüzdeki günlerde bir araya gelerek mücadele sürecimizi konuşacağımız toplantıya katılmak
için aşağıda paylaştığımız Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ihbar kanallarına ulaşmaya
davet ediyoruz.
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/22/ozgur-boza-okullari-komitesinde-cagri-bu-is-daha-
bitmedi/

KOÇ’UN YAPI KREDİ BANKASI 75. YILINI TOPLU İŞTEN
ÇIKARMALARLA KUTLUYOR

Koç’un amiral gemilerinden Yapı Kredi Bankası eylül ayında girdiği 75. yaşında emek düşmanı
uygulamalara hız verdi. Banka Türkiye’deki pek çok şubesindeki personelini performans
düşüklüğünü gerekçe gösterek işten çıkarırken son olarak İzmir’deki Operasyon ve Çağrı
Merkezi’nde 200’e yakın çalışanını “değişen müşteri davranışı ve teknolojik gelişmeler”
gerekçesiyle toplu olarak işten attı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/19/kocun-yapi-kredi-bankasi-75-yilini-toplu-isten-
cikarmalarla-kutluyor/
 
YAPI KREDİ EMEKÇİLERİNDEN AÇIKLAMA:
 
Banka ve Finans Emekçileri Komitesi olarak, binlerce banka emekçisine karşı işçi kanıyla

beslenen bir avuç sömürücünün saldırılarına karşı hazırlıklı olmaya ve koordine olmaya
çağırıyoruz. Biz hazırız, işten atılan bütün arkadaşlarımızı da henüz işten atılmayan
arkadaşlarımızla birlikte hukuki bütün haklarımızı savunmak, ortak eyleme geçmek ve
dayanışmak için Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağıyla iletişime geçmeye, toplanmaya
davet ediyoruz.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/20/yapi-kredi-emekcisi-boyun-egmiyor/

ESKİŞEHİR’DE ENTİL, HAPALKİ, TARKON İŞÇİLERİNİN
MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
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Eskişehir’de yaklaşık 5 aydır maaşlarını alamayan ve geçtiğimiz haftalarda Ankara’ya yürürken
gazlı müdahaleye uğrayan Entil, Hapalki ve Zeytinoğlu Grubu işçileri fabrika önünde oturma
eylemine başlayarak haklarını aramayı sürdürüyor.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/11/eskisehirde-entil-hapalki-tarkon-iscilerinin-
mucadelesi-devam-ediyor/
 
KOTON İŞÇİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATTI
Koton’da yaşadıkları sorunlara karşı bir araya gelmeye çalışan, kurdukları sosyal medya sayfası
üzerinden örgütlenme çalışması yapan işçiler, sosyal medya beğenileri gerekçe gösterilerek
işten çıkarılmıştı. Ankara’da Koton tarafından sosyal medyası beğenisi gerekçe gösterilerek işten
çıkarılan iki işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı’na yaşadıklarını anlattı.

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/18/isciler-kotonun-en-buyuk-korkusunu-acikladi/7

 
SULTANGAZİ VIP FEN BİLİMLERİ KURSU EMEKÇİLERİ
SORUNLARINI PAYLAŞTI
Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla iletişime geçen İstanbul Sultangazi VIP Fen Bilimleri Kursu
emekçileri, yaşadıkları sorunları anlattı.
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/13/sultangazi-vip-fen-bilimleri-kursu-emekcileri-
sorunlarini-paylasti/

BİMEKS İŞÇİLERİ PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI’NDA
ÖRGÜTLENİYOR
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/15/bimeks-istanbul-komitesi-kuruldu/
 
BİMEKS İSTANBUL KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA: AKGİRAYLARIN
ENSESİNDEYİZ
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/18/bimeks-istanbul-komitesinden-aciklama-
akgiraylarin-ensesindeyiz/
 

MANİSA KLİMASAN’DA İŞÇİ HEM SERVİS KAZASINDA YARALANDI
HEM İŞTEN ATILDI
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https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/18/manisa-klimasanda-isci-
hem-servis-kazasinda-yaralandi-hem-isten-atildi/
 
SOL GÖRÜŞLÜ OLMALARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK İŞTEN
ATILDILAR
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/20/sol-goruslu-olmalari-
gerekce-gosterilerek-isten-atildilar/
 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ’NDE AKADEMİSYEN SÖMÜRÜSÜ
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/21/baskent-universitesinde-
akademisyen-somurusu/
 
VİP GİYİM İŞÇİLERİ SENDİKA HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/21/vip-giyim-iscileri-
sendika-haklari-icin-mucadele-ediyor/

 
HAKAN ÇANTA İFLAS ETTİ
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/21/hakan-canta-iflas-etti/
 
KIRÇİÇEĞİ RESTORANDA İHBAR SONUÇ VERDİ
 
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/11/11/kircicegi-restoranda-
ihbar-sonuc-verdi/
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E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en altında yer alan
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