
İZMİR'DE TEKSTİL İŞÇİLERİ BÖYLE KAZANDI

İzmir’de dünyaca ünlü markalar için üretim yapan Üniteks’in taşeron firması TR İnter Tekstil’de
çalışan işçiler, fabrika önünde sürdürdükleri direnişin sonucunda bugün ödenmeyen maaşlarını
ve fazla mesai ücretlerini aldılar. Ana firma Üniteks'i masaya oturtan taşeron işçilerinin
mücadelesi bu açıdan da önem taşıyor.

PE Dayanışma Ağı temsilcileri 'Patronların Ensesindeyiz. Sadece taşeron olanların değil.
Hepsinin. İşçiler haklarını almak için bu cümleyi benimsiyor' diyor.

TR İNTER TEKSTİL DİRENİŞ GÜNLÜĞÜ:

19 Ağustos 2019
MAAŞLARI ÖDENMEYEN TR İNTER TEKSTİL İŞÇİLERİ
DİRENİŞE BAŞLADI



İzmir Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi 3. Bölge içinde yer alan Üniteks Tekstil isimli firmanın
taşeronu olarak çalışan TR İnter Tekstil firması 80 gündür 150 işçisine maaş ödemesi yapmıyor.
26 Temmuz Cuma günü işçilerin talebiyle iki şirketin yetkililerinin de katıldığı toplantı da şirket
yetkilileri, "paranızı alacaksınız, merak etmeyin" diyerek işçileri rahatlatmış. 

9 Ağustos günü  hala maaşlarını alamayan işçiler, Üniteks yetkililerinin malzemeleri ve
makineleri almaya çalışırken görüyor. Üniteks yetkilisi işçilerin şirkete borçlu olduğunu öne
sürmüş. İşçiler bunu duyunca ayaklanıyor. Bir işçi çatıya çıkıyor, hala ödeme yapılmıyor. İşçiler
gergin bir şekilde makineler alınmasın diye nöbet tutuyorlar. Patrona ulaşamadıklarını, hukuki
yollara başvuracaklarını aktaran işçiler patronların ne yapıp edip rahata kavuştuklarını,
kendilerinin borç içinde olduklarını söylüyor.
İşçiler, patron makineleri alıp satmasın diye gece gündüz başında nöbet tutarken bir kadın usta
başı, giriş kapılarını patronun girmemesi için kaynakla lehimlettirdi.

PE AĞI İLE İLETİŞİME GEÇTİLER
İşçiler bir yandan da Patronların Ensesindeyiz Haberleşme Mücadele ve Dayanışma Ağı ile
iletişimdeydi. PE Ağı, bir yandan işçilerin yaşadığı haksızlığı kamuoyuna yaydı, diğer yandan
işçileri bir arada tuttu. Ancak muhatap bir türlü ortaya çıkmıyordu.
TR İnter Tekstil işçileri 19 Ağustos’ta Buca’daki fabrikanın önünde direnişlerini başlattılar. Karar
alıp Deriteks Sendikası ile temas kurdular ve sendikaya üye olmaya başladılar.  PE Ağı işçilerin
sendikaya üyeliğini destekledi.

“KÖLE DEĞİLİZ, MAAŞLARIMIZI ALANA KADAR İŞBAŞI YAPMIYORUZ”
Direnişin 5.gününde patron ve avukatı işçilerle görüşmek için fabrikaya geldi.  İşçiler de
aralarından sözcülerini belirledi.  TR İnter Tekstil patronu fabrikaya kendisiyle görüşmeye giden
işçilere, "siz çalışın ben alacaklarınızı vereceğim" diyerek işbaşı yapmalarını söyledi.
Maaşları ödenmeyen ve fabrikanın önünde nöbet tutan tekstil işçileri, maaşları ödenene kadar
işbaşı yapmayacaklarını söyleyerek, "alacaklarımız verilene kadar kimse çalışmıyor" dedi.

 

22 Ağustos 2019
İŞÇİLER BEGOS EMEKÇİLERİNİ MÜCADELEYE ÇAĞIRDI
TR İnter Tekstil işçilerinin kaleme aldıkları bildiriyle BEGOS'ta bulunan diğer fabrika çalışanlarını
da mücadeleye çağırdı:

“Emekçi arkadaş, 
Biz BEGOS 3.Bölgeden TR İnter Tekstil işçileriyiz. Sizler gibi elleriyle ve emeğiyle üreten,



Biz BEGOS 3.Bölgeden TR İnter Tekstil işçileriyiz. Sizler gibi elleriyle ve emeğiyle üreten,
patronların sömürüsüne uğrayan işçi kardeşleriniziz. Biliyoruz ki yaşadıklarımız, hayata dair
kaygılarımız ve sorunlarımız ortak. Tıpkı patronların da kâr hırsının ortak olduğu gibi. Bizler
hayatımızı düşük ücretlerle ucu ucuna geçindirmeye uğraşırken onlar bizleri kölelik koşullarında,
gerekirse para vermeksizin çalıştırmak istiyorlar. Bizlerin örgütsüzlüğünden, yoksulluğundan,
işsizlikten faydalanıyorlar.   
Bizler; 
Fazla mesailerle geç saatlere kadar çalıştırıldık,  
Her saat başı yapılan üretim baskısıyla molalarımızdan olduk, tuvalete bile gidemedik,
Patronun psikolojik baskısıyla, şantajlarla, hakaretlere maruz kalarak çalıştık, 
Sigortalarımız eksik yatırıldı, sahte sigorta korkusuyla geleceğimizin çalınmasından korkarak
çalıştık, 
Elden maaş verildi, mesailerimiz eksik yatırıldı, açıklanmayan para kesintileri yapıldı, 
Sağlıksız yemeklerle, yeri geldi tek poğaça ile tüm gün çalıştırıldık.. 
Biliyoruz ki, bunlar sadece TR İnter Tekstil işçileri olarak bizlerin sorunları değil. Sizlerin de bu
sorunları yaşadığınızı biliyoruz. Son olarak da  80 gündür maaşlarımız verilmedi. Artık daha fazla
sabrımız kalmadı ve TR İnter Tekstil işçileri olarak bir araya geldik, örgütlendik. Artık daha
güçlüyüz, haklarımızı alacağız. Haklarımızı almadan makineleri çalıştırmamaya ve direnmeye
karar verdik. Biliyoruz ki BEGOS’ta bizler bir araya gelince, patronlar bizi gönlünce
sömüremeyecek ve biz kazanacağız. Sizleri de mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. 
TR İnter Tekstil İşçileri"

26 Ağustos 2019
DİRENİŞİN 8. GÜNÜ ÜNİTEKS ÖNÜNDE EYLEM

Üniteks Tekstil'in taşeronu TR İnter Tekstil işçileri, direnişlerinin 8.gününde Üniteks önünde
eylem yaptı.
"Hakkımızı alana kadar bir yere gitmiyoruz" diyen işçiler, patronların sözünü tutmadığını ve



"Hakkımızı alana kadar bir yere gitmiyoruz" diyen işçiler, patronların sözünü tutmadığını ve
maaşlarının ödenmemesi halinde nöbete devam edeceklerini belirttiler.
 
ÜNİTEKS: BİZİM SORUMLULUĞUMUZ YOK
İŞÇİLER: PATRON ZİNCİRİNDE KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ
Üniteks’in fasonu olarak çalışan ve Zara, Bershka, Esprit, Mango, H&M gibi küresel tekstil
firmaları için üretim yapan TR İnter firması ile görüşmeler devam ederken, Üniteks dün bir basın
açıklaması yayımladı. Konuyla ilgili sorumluluğu olmadığını iddia eden Üniteks, TR İnter’e tüm
faturalarının karşılığını zamanında ve tam olarak ödediğini, hatta yüklü miktarda avans ödeyip
işçi maaşlarının ödenmesini sağlamaya çalışarak firmanın kendilerine ve işçilere borçlandığını
belirtti.
 
Bunun üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan yapılan açıklamada, 'Üniteks açıklamasıyla
işçilere karşı bir sorumluluğu olmadığını iddia etmekte, topu tamamen TR İnter’e atmaktadır. Bu
patron zincirinde kimse sorumluluktan kaçamaz' denildi.
 

27 Ağustos 2019
BUCA’DA KAHVE TOPLANTISINDA MÜCADELE DEĞERLENDİRİLDİ



Direnişteki TR İnter Tekstil işçileri Buca'da bir kahve toplantısı düzenleyerek mücadeleyi
değerlendirdiler. 

28 Ağustos 2019
İŞÇİLER VE ÜNİTEKS PATRONU MASADA
TR İnter'in taşeronluğunu yaptığı ana firmanın yetkilileri ile işçi temsilcilerinin yaptığı görüşmeler
direnişin 10.gününde bir anlaşmayla sonuçlandı.
İşçilerin Haziran başından bu yana ödenmeyen maaşları ile fazla mesai ücretlerinin ödenmesi
talebi bu anlaşmayla ana firma tarafından kabul edildi.
 

29 Ağustos 2019
TR İNTER TEKSTİL'DE ZAFER İŞÇİLERİN!
Direnişlerinin 10.gününde, firma avukatlarıyla işçiler anlaşmaya varmışlardı. 
İşçilerin Haziran, Temmuz ve 15 Ağustos'a kadar olan maaş ve fazla mesai ödemeleri 29
Ağustos tarihinde yapıldı.
Paraların işçilerin hesabına yatırılmasından sonra, işçiler kazanımı kutlamaya başladılar.
İşçiler kıdem, sigorta primleri gibi diğer alacak başlıklarında da hukuki mücadeleyi sürdürmeye
kararlı olduklarını ifade ettiler. 
 
ŞİMDİ KUTLAMA VAKTİ…

İşçiler dün akşam hesaplarına alacaklarının yatmasının ardından önce Deriteks sendikası
yetkilileri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı, ardından Kuruçeşme Semtevi’nde bir kutlama
yaptılar. Halaylar ve şarkılar eşliğinde yapılan kutlamada coşku büyüktü.



TEKSTİLDE FASON-TAŞERON SÖMÜRÜSÜYLE MÜCADELE MÜMKÜN
 
Taşeron ile mücadele denildiğinde aklına sadece belediyeler ve devlet işletmeleri gelenlere kulak
asmayın. Taşeron sömürüsü tam bu örnekteki gibi işliyor. Namlı tekeller, büyük ve prestijli
şirketler, sömürünün bütün kirini zincirin bir sonraki halkasına atıyor. Ağır sömürü koşullarında
zaman zaman açık hak gasplarıyla çalıştırdığı işçilerinin emeğini, büyük firmaya satan taşeron
aslında kendisi kazanırken, ağababasına kazandırıyor. 

Bir şekilde bir kaza olduğunda, küçük patron yükünü tuttuktan sonra iflas etmeye,
konkordato ilan etmeye karar verdiğinde, sömürü zinciri kopuveriyor. Büyük patronlar, işçiler için
çok üzgün olduklarını, kendilerinin her zaman işçinin hakkını verdiklerini, zaten işçileri zor
duruma düşüren fabrikaya da ödemelerini hep düzenli olarak yaptıklarını açıklıyorlar.

TR İnter Tekstil işçileri, bu tür sözler karşısında boyun bükmeyi kabul etmedi. Bu sayede
Üniteks'i masaya oturttu ve haklarını vermeye zorladı. Üniteks, adını, marka prestijini korumak
için küçük patronu harcamakla yetinemeyeceğini gördü. Anlaşmayla üstlendikleri ödemeleri
yaptılar. 
Patronların Ensesindeyiz. Sadece taşeron olanların değil. Hepsinin. İşçiler haklarını almak için
bu cümleyi benimsiyor.

mailto:iletisim@patronlarinensesindeyiz.org
http://www.twitter.com/pensendeyiz
https://patronlarinensesindeyiz.org/feed/
https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
http://www.patronlarinensesindeyiz.org/
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