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Taşerona ve sömürüye karşı Greif fabrikasında
işgal sürüyor...

Greif işçisiyle dayanışmaya!
stanbul'un Esenyurt bölgesinde
ve Dudullu'da iki ayrı fabrikada
toplam 1500 işçi,
taşeronlaştırmanın kaldırılması ve
insanca yaşamalarını sağlayacak
haklar için günlerdir işgal eylemi
yapıyor...
Dünyanın birçok ülkesinde
işletmeleri bulunan ve emek
sömürüsü üzerinden büyüyen Greif
patronuna karşı hak ve onur
mücadelesi veren DİSK/Tekstil üyesi
işçiler 10 Şubat günü fabrikalarını
işgal edip üretimi tümüyle durdurdu. Eylem, bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin
taleplerinin Greif yönetimi tarafından reddedilmesi üzerine başladı.

İ

İşçiler ne istiyor?
Greif’te işçiler taşeron köleliğine isyan ediyorlar. Şirketin iki fabrikasında 1500 işçi çalıştırılıyor ve bunların
bine yakını taşeron ﬁrmalarda çalışıyor. Tam 44 tane taşeron ﬁrma var. Taşeronlarda ciddi hak gaspları
yaşanıyor. 10-15 yıllık işçiler dahi asgari ücret seviyesinde maaş alıyor. Zorunlu mesailer işçilerin çalışma
koşullarını katlanılmaz kılıyor. İşte bu yüzden işçilerin toplu sözleşmede temel talebi taşeronun kaldırılması ve
taşeronda çalışan işçilerin kadroya alınması. Bunun yanısıra ücretlerinin arttırılmasını ve sosyal haklarını talep
ediyorlar. Yani Greif işçisi insanca çalışmak ve yaşamak istiyor.

BURSA İŞÇİ BÜLTENİ İşçiler günlerdir süren bu eylemi nasıl sürdürüyor?
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Greif işçileri anlatıyor:

Bölüm komiteleri, bölüm komitelerinden oluşan fabrika komiteleri gibi Başta
taşeron kölelik uygulamaları
işçilerin direnişi yöneten komiteleri var. Süreç tartışmalarla, birlikte alınan olmak üze
re insanlık dışı tüm
kararlarla yürütülüyor. Yani söz-yetki-karar işçilerde.
uygulamalara karşı taşeron-kadr
olu
İşte tabandan yükselen bu ses, ﬁili-meşru mücadele bayrağını taşıyor.
ayrımı yapmadan mücadeleye
İşçiler, toplusözleşme sürecinde olan fabrikalarında, patronun taleplerini
başladık. Bölüm ve fabrika
karşılamadığını görerek yasal süreci beklemeden kararlı bir adım attılar.
komitelerine dayalı işleyişe sah
ibiz.
Sözleşme taslağının
Doğru bildikleri yolda inisiyatif alarak doğrudan eyleme geçtiler.
hazırlanmasından işgal eylemimi
Greif işçilerinin yaktıkları direniş ateşi işçi sınıfının sermayeye karşı
ze
kadar tüm kararları birlikte ald
mücadelesini temsil etmektedir. Greif işçilerinin sesine kulak verelim. Bu
ık,
birlikte uyguladık.
onurlu direnişe destek olalım. “Biz kazanırsak tüm işçi sınıfımızın zaferi
olacaktır!” diyen Greif işçileriyle dayanışmayı büyütelim.

Bir yevmiyeni Greif işçileriyle paylaş!
konserler ve aklımıza gelebilecek her türlü yaratıcı yol
ve yöntem kullanılabilir.

nurlu direnişlerini kararlıca sürdürmek için
sınıf kardeşlerinden destek isteyen işçiler,
başlattıkları bu kampanya ile direnişin
sesinin yaygınlaştırılmasını da talep ediyorlar.
İşçilerin çağrısını sunuyoruz...
(...) Bugüne dek bizleri yalnız bırakmayan tüm
emek ve kavga dostlarımıza, işçi kardeşlerimize
gösterdiğiniz sınıf dayanışması için bir kez daha
teşekkür ederiz. Kavgamızı kavgası bilen siz
dostlarımızdan mücadelemizi büyütmek için kimi
isteklerimiz olacak:

O

1- Mücadelemizi fabrikalardan meydanlara,
stantlardan kampüslere, medyadan sanal ortama
kadar her alanda dayanışmayı büyütmenizi istiyoruz.
Bunun için sansürlenmek istenen sosyal paylaşım
sitelerimiz, spor karşılaşmaları, mizah dergileri,

2- Mücadelemizi hep birlikte sürdürüp
geliştirebilmemiz için bizlerin (600 kişinin) ulaşım,
beslenme ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor.
Üstelik işveren direnişimizi kırmak için önceki döneme
ait ücretlerimizi dahi keyﬁ biçimde bizlere ödemiyor.
Dolayısıyla maddi olanakları yaratıp
süreklileştirebilmemiz direnişimizin zaferi için önemli
bir yer tutuyor.
Bu nedenle fabrikalarımızda, işyerlerimizde,
çalıştığımız oﬁs ve plazalarda, emekçi semtlerinde,
tüm yaşam alanlarımızda "Bir yevmiyeni Greif işçileri
ile paylaş!" kampanyasını örmeliyiz.
Zafer bizim olacak, zafer tüm işçi sınıfının olacak!
Tüm dostlarımıza şimdiden teşekkürler...
için banka
Direnişe parasal destek
destekler için
hesap numarası ve diğer
:
iletişim telefonları şöyle
Garanti Bankası
57 8514
Hesap no: 4894 5549 77
26
IBAN no: 00544-66837
06 6837 26
TR97 0006 2000 5440 00
İletişim:
19 93
Ferhat Alsaç: 0 536 977
65 25
Engin Yılgın: 0 542 650
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Metal işçilerinden Greif işçilerine selam...

“Sizleri umutla takip ediyoruz”
Haklı davamızın önünde sömürü ezilecektir
- Greif'ten Grev'e merhaba arkadaşlar. Ben
Bursa’da çalışan bir metal işçisiyim. Sizlerin dayanışma
ile haksızlığa karşı verdiğiniz hak mücadelenizi
imrenerek izliyoruz. İnsan olmanın olmazsa olmazı bir
davranışla işçi toplumu adına çok güzel bir adım atıp
üzerimizdeki ölü toprağını atıyorsunuz. Ben sizlerin bu
hareketini Türkiye işçi hareketinin üzerindeki büyük
baskı ve ihanetlerin artık bundan sonra erimeye
başlayacağı bir milat olarak görüyorum. Gezi ile
başlayan halk hareketi, emek ile birleşince bizim haklı
davamızın önünde sömürgecilik ve sömürü ezilip
geçilecektir. Sizleri canı gönülden selamlarım, yolunuz
açık olsun.
Elbet birgün DEVRİM bir çiçek gibi açacak ve biz onu
koklamaya doyamayacağız.

İcazetçi sendikacılık anlayışına karşı
mücadele edenler kazanacak
- Kapitalist sömürü düzenine ve sendikal
bürokrasiye karşı sürdürdüğünüz işgal eyleminizi bir
metal işçisi olarak selamlıyorum. Bizler
fabrikalarımızda patronlar tarafından sömürülürken bir
yandan da sendika ağalarının koltuk sevdaları
yüzünden sömürülmeye devam ediyoruz.
Taşeronlaşmaya karşı başkaldırınız bütün taşeron
işçiler için gidilecek yolu gösteriyor. Bu yüzden
başlatmış olduğunuz işgal eylemi tüm işçi sınıfı için çok

önemli bir yerde durmaktadır. Düzenin yasalcı icazetçi
sendikacılık anlayışına karşı bu yoldan mücadele
edenler kazanacak.

DİSK Tekstil Sendikası işçilere destek olsun
- Yapmış olduğunuz eylemi yürekten kutluyorum.
Mücadeleniz, birlik ve beraberlik içinde daha güzel ve
iyi koşullar yaratacaktır. Bu birlik ve beraberlik devam
ederse sendika bürokrasisi de yok edilecektir. Biz de
aynı sorunları Türk Metal Sendikası'nda yaşıyoruz. DİSK
Tekstil Sendikası aklını başına devşirsin işçilere destek
olsun. Kendi bindiği dalı kesmesin.

Bizim yapmamız gerekeni sizler yaptınız
- Biz örgütlü olmadığımız için fabrikamız bize
istemediğimiz halde Türk Metal’i dayattı. Türk Metal’in
başımıza musallat olmasının sebebi bizim örgütlü
olmamamızdı. Bizim yapmamız gerekeni sizler yaptınız.
Bu birlikteliğinizi korumanız çok önemli. En büyük
gücün örgütlü olmaktan geldiğini bu eyleminiz bize
gösteriyor. Eyleminizde sizlere başarılar dileriz. Sizleri
umutla takip ediyoruz. Keşke sizin yaptığınızı biz de
yapabilseydik.

90’lardaki direniş ruhu
- 90’lardaki direniş ruhunu 20 yıl sonra tekrardan
canlı tutan Greif işçilerine selam olsun. Allah yolunuzu

BURSA İŞÇİ BÜLTENİ açık etsin…

Açmış olduğunuz gedik bizlere izlenmesi
gereken yolu gösteriyor
- Merhaba sınıf kardeşlerim. Sizler haklarınız ve
geleceğiniz için onurlu olanı yaptınız. Geleceğinize ve
haklarınıza sahip çıkmak için örgütlendiniz. Talepleriniz
karşılanmayınca da işçi sınıfının en ileri eylem biçimi
olan “işgal eylemini” gerçekleştirdiniz. Günlerdir
kolektif bir biçimde sınıfın devrimci disiplini ile
işgalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sizlerin bu eyleminize
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tahammülü olmayanlar ya sesinize kulaklarını
kapattılar ya da kara çalmaya çalıştılar. Ama güneş
balçıkla sıvanmaz. Greif patronu yıllarca sizin emeğinizi
çalıp servetler kazanırken sizleri ise sefaletin içine
atıyor. Ama sizler bu sefaleti kabul etmeyip
sendikanızda örgütlendiniz o da yetmedi sendika biziz
deyip söz, yetki, kararın sizde olduğunu gösterdiniz ve
sendika bürokratlarına meydan okudunuz. Siz doğru
olanı yapıyorsunuz. Açmış olduğunuz gedik bizlere
izlenmesi gereken yolu gösteriyor. Sizler bizim için
umut aynı zamanda geleceksiniz. Diren Greif işçisi
seninleyiz!
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Hırsızlar yetmez hırsız yaratan düzenden kurtulmalıyız!

Kurtuluş için Greif işçilerinin
yolundan ilerleyelim!
Milyonlarca insanın belini büken, emeğini çalan,
çalınan emekleri üzerinde saltanatlar kuran, tüm bu
kirli işleri için de Tayyip gibilerini kullanan onlardır.
Anlaşılan o ki, bu düzenin efendileri geçmişte hep
yaşandığı gibi kullanım ömrünü bitirmiş uşaklarını
yenileriyle değiştirme operasyonu yürütüyorlar.
İşte bunun için hükümetin istifasını isteyerek
sokaklara dökülelim ancak, onların oyunlarına, özellikle
de seçim oyunlarına, önümüze sürdükleri sözde
seçeneklerin peşine de düşmeyelim. Bu sandıklardan
bugüne kadar hep hırsız çıktı, bundan sonra da ancak
hırsız çıkabilir, bunu unutmayalım. Gerçek çözümü bu
haramilerin düzenlerini yıkmakta arayalım.
ayyip Erdoğan ve oğlu Bilal arasında geçen ses
kayıtlarıyla Erdoğan ve hükümetinin ipliği
iyiden iyiye pazara çıkarıldı. Bu kayıtlar ülkenin
adi bir hırsızlar şebekesi tarafından yönetildiği
gerçeğini bir kez daha tescilliyor. Bunun için emekçi
halkın öfkesi kabarıyor, “Hükümet istifa!” sesleri
yükseliyor.
Kuşkusuz bu talep son derece haklı ve meşrudur.
Çünkü milyonları canından bezdiren ekonomik, sosyal
ve siyasal politikalara imza atan ve artık hırsızlığı
tescillenmiş olan bu hükümetin hiçbir ahlaki, siyasal ve
hukuksal meşruiyeti kalmamıştır.

T

Hırsızlardan kurtulmak yetmez!
Fakat hırsızlık ve kirlenme, Tayyip Erdoğan ve
hükümetiyle sınırlı değildir. Bugün Tayyip ve
hükümetinin ipini çekenlerinden kimisinin onun yakın
zamana kadar ortakları olduğunu unutmayalım.
Tayyipler'e karşı bir seçenek olarak öne sürülenlerin
arkasındaki asıl aktörlerin, emperyalistlerle tekelci
burjuvazi olduğu unutulmamalıdır. Bunlar yaşadığımız
soygun düzeninin efendileridir.

Greif'in yolundan gitmeliyiz!
İşte bunun nasıl yapılacağının yolunu de bize
İstanbul'un uzak bir köşesinde günlerdir fabrika işgal
eylemi yapan Greif işçileri gösteriyor. Greif'te işçilerin
başkaldırdığı sömürü düzeni, ülkedeki sömürü ve
soygun düzeninin küçük bir hücresinden başka bir şey
değildir.
Onların emeklerini azgınca sömüren Amerikan
sermayesi ile onun yerli ortaklarının düzenini yıkmak
için ortaya koydukları bu cüretli eylemi örnek alalım.
Greif işçilerinin yolundan gidip, milyonların emeğini
kendi hesaplarına geçiren bu haramiler çetesinden
kurtulalım. Onların hırsızdan hırsız beğenmekten başka
bir numarası olmayan düzmece demokrasilerinin
yerine de, yine Greif'te gördüğümüz, üretenlerin
yönettiği gerçek bir demokrasiyi, sosyalist işçi
demokrasisini kuralım.
Greif'lerin yolundan giderek hem haramilerden
hesap sormaya, hem de birlikte sömürüsüz ve özgür
bir ülkeyi yaratmaya çağırıyoruz.
Haramilerin saltanatını yıkalım, sosyalizmi kuralım!
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Carrefour’da adım adım
taşeronlaştırma...
Carrefour Bursa Anataolium’da risk ve kayıpları
önleme bölümünde çalışan Sibel Erbay, çalıştığı bölüm
taşerona devredildiği için2 arkadaşıyla beraber işten
çıkarıldı. Carrefour’un hisselerini bir bölümünün
Sabancı’ya devredilmesinin ardından başlayan bu
taşeronlaştırma saldırısı ilk olarak Ankara’da başladı
fakat ülke genelindeki diğer mağazalarda da
uygulanacak. Carrefour, daha fazla kar için kendi
bünyesinde yapılan bu işi taşerona devrederek işçi
maliyetini düşürmek istiyor. Sibel Erbay ile işten atılma
sürecini ve taşeronlaştırmayı konuştuk.
- Neden işten çıkarıldınız?
Yılbaşından sonra Carrefour'un hisselerin çoğunun
Sabancı’ya devredilmesiyle bizim bölümümüz de
kapandı. Bizim bölümümüz taşerona devredildi. İlk önce
Ankara'da bizim bölümde olan arkadaşlar işten çıkarıldı.
Sonra da biz çıkarıldık.
Bizi farklı bir mağazada bizim yaptığımız işin daha
altında bir iş olan reyon elemanı olarak çalıştırmak
istediklerini söylediler. Bana Bademli mağazasında
reyon elemanlığı teklif ettiler. Ben kabul etmedim.
Çıkışımızı verdiler. Bademli evimden uzak, şehir dışında
sayılır. İki araç değiştirerek gitmem gerekiyor. Araçtan
indiğimde de yürümem gerekecek. İki vardiya
çalışacağım, saat 23.00'de işten çıktığımda ben nasıl o
yolu yürüyeyim? Benim için zor olacaktı o yüzden ben
de kabul edemedim.
- Taşeronda çalışan işçilerin koşulları nasıl?
Sadece maliyeti düşürmek istediler.

Taşeronlaştırmayı yaymak istiyorlar. Bunu yurt çapında
uygulayacaklar. Mini hiperlerden başlıyor büyük
hiperlere kadar gidecek. Nilüfer Carrefour’da 10-15
senedir bu işi yapan arkadaşlar şimdi kara kara
düşünüyor biz ne yapacağız diye. Çünkü onların yaşı
bizden daha fazla. Çıkarıldıkları zaman onlar için iş
bulmak kolay olmayacak.
Taşeronun çalışma saatleri uzun. Biz 8 saat
çalışıyorduk. Maaşımız asgari ücretti, 3 ayda bir tam
ikramiye alıyorduk. Yol paramızı veriyordu. Yakacak
yardımı, giyecek yardımı ve yemek gibi haklarımız vardı.
Taşeronda yol parası dahi yok. Sadece yemek için ticket
veriyor o da zaten yemekhanede kullanamıyor sadece
alışveriş yaparken kullanılıyor. Yani yemek parasını yine
cebinden veriyor. Sabah 9’da geliyorlar. 9.30’da
mağazayı açıyorlar akşam kapanana kadar oradalar. Ve
güvencesizler. Taşeron oldukları için ufacık bir şeyde
çıkarılıyorlar.

İşçi arkadaş!
Ağır çalışma şartlarında kölece çalışıp üç kuruşluk ücrete talim mi
ediyorsun?
Onurun çiğnenip hakarete mi uğruyorsun? Hakkını aradığın için işten mi
atılıyorsun?
Hakların için hukuksal destek mi arıyorsun? Patron keyﬁyetine yeter
deyip sendikalı mı olmak istiyorusun?
Desteğe, dayanışmaya, bir yol gösterene mi ihtiyaç duyuyorsun?
Yalnız ve çaresiz değilsin!
İrtibat: Sönmez İş Sarayı Kat:3 No:220 Tel: 0553 409 16 18
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Sömürüye, eşitsizliğe, baskı ve şiddete son!

Yaşasın 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Martlar kapitalizmin azgın
sömürüsü, eşitsizliği, baskısı ve
şiddeti karşısında emekçi
kadınların isyanıdır. Başkaldırısıdır. Emekçi
kadınların hem sınıfsal hem de cinsel
kimliklerinden ötürü maruz kaldıkları
sömürüye ve eşitsizliğe verdiği yanıttır.
8 Mart 1886’da New York’taki tekstil
işçisi kadınların “eşit işe eşit ücret”,
sendika ve oy hakkı için başlatmış
oldukları mücadele azgın devlet terörüne
maruz kaldı. Yüzü aşkın kadın işçi yakılarak
katledildi. İşte 8 Martlar greve çıktıkları
için yakılarak katledilen kadın işçilerin
anısına adanmıştır.
New York’tan yükselen ses bugün işçi eylemlerinde, direniş çadırlarında, fabrika işgallerinde ve gezi
barikatlarında yankılanıyor.
Taksim-Gezi Parkı’yla başlayan ve tüm ülkeye yayılan direnişe kadınlar kitlesel olarak katıldılar. Bizler,
barikatlarda ön saﬂarda yer aldık, emekçi semtlerinde tencere-tavalarla sokaklara döküldük.
Direnişe büyük bir güç kattığımız gibi, direniş içinde özgürleştik ve bu sayede kendi gücümüzün farkına vardık.
Bu ses, özgürlüğün sesi...
Bizler, emekçi kadınlar eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Baskı, şiddet, sömürünün olmadığı, aşağılanmadığımız,
ikincil cins olarak görülmediğimiz bir dünya istiyoruz.
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- Eşit işe eşit ücret!

erkek
İşçi ve emekçi kadınlar
rülüyor. Dün
işçilerden de fazla sömü
dın işçiler,
olduğu gibi bugün de ka
e en önce
en ucuza çalıştırılıp yin
lar oluyor.
kapının önüne konulan
rü zincirleri
Her geçen gün de sömü
tler düşüyür,
kalınlaşıyor. Çünkü ücre
yor. İşte
çalışma saatleri yükseli
sömürüye
bunun için “Kapitalist
yaşamaya
hayır!” diyerek insanca
işgünü, eşit
yeterli ücret, 8 saatlik
si istiyoruz.
işe eşit ücret, işgüvence

Kadın bedenini is
tismar
eden, alıp satılan
bir metaya
çeviren kapitalizm
, aynı
zamanda “namus
” adı altında
kadına yönelik şidd
eti de teşvik
ediyor. Son yıllard
a tırmanan
kadına yönelik şidd
etin kaynağı
asıl olarak sermay
e devleti ve
AKP’dir. Devlet el
iyle örgütlenen
gericilik yoluyla ka
dına yönelik
şiddet meşrulaştı
rmakta ve
azdırılmaktadır. İş
te bunun için
gericiliğe ve şiddet
e karşı
devletten ve AKP’
den hesap
soruyoruz...

ana
- Kadın işçilerin kadın,
rlı
ve çocuk sağlığına zara
işlerde çalıştırılması
yasaklansın!
nra
- Doğumdan önce ve so
bi
3’er aylık ücretli izin, tıb
!
bakım ve yardım verilsin
m
- Kadınların çalıştığı tü
zirme
işyerlerinde kreş ve em
odaları açılsın!
,
- Kadına yönelik şiddete
tacize ve tecavüze son!
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