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15 Mayıs-15 Haziran arasında Türkiye seçimin 

yanı sıra devasa önem taşıyan bir başka süreç 

yaşadı: Bursa’dan başlayarak başka birçok kentteki 

fabrikalara yayılan büyük fiili metal grevi. Bu 

grev, bundan sonraki gelişmelere bağlı olarak, 

Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde  Haziran 

seçimleri kadar büyük bir önem taşıyabilir. Bunu 

anlamak için, bugünlerde 45. yıldönümünü 

kutladığımız 15-16 Haziran deneyiminin etkilerini 

düşünmek yeterlidir. Bu grevi on binlerce işçi bir 

araya gelerek, birliklerinden güç alarak yaptı.  

BİZ KİMİZ? 
 
Bizler Çorlu’da farklı fabrikalarda 

çalışan sendikalı ya da 

sendikasız işçileriz. Çalıştığımız 

fabrikalar, üyesi olduğumuz 

sendikalar farklı olsa da 

sendikasız olsak da çıkarlarımız 

ve amaçlarımız bir olduğunu 

biliyoruz.  

Aynı sınıfın parçalarıyız. 

Sermayeye karşı işçilerin 

birliğini, sınıf uzlaşmasına karşı 

sınıf mücadelesini, sendikal 

örgütlenmeyi, sendikalarımızın 

patronlardan ve hükümetlerden 

bağımsızlığını, işçi sınıfının 

uluslararası birlik ve 

dayanışmasını savunuyoruz. 

İnsanca bir yaşam, sınıfsız, 

sınırsız, savaşsız ve sömürüsüz 

bir  dünya istiyoruz. Bu 

düşünceleri paylaşan tüm 

mücadeleci işçileri birlikte 

mücadele etmeye çağırıyoruz. 

Polimer Kauçuk işçileri grevde! 

Türk Metal’den istifa eden E.G.O işçileri Birleşik 

Metal’le toplantı yapıyor.  

İşçinin Sesi 

Grev dalgası Bursa, Kocaeli, Ankara, Manisa derken bize de geldi. 

E.G.O işçileri  Tük Metal’den istifa etti, iki günlük grevin ardından 

talepleri kabul edilerek işbaşı yaptı. Fabrikanın neredeyse tamamı 

Birleşik Metal’e geçti. Şimdi işçiler toplantılarını yapıyor,  

temsilcilerini seçiyor.  Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu 

Çerkezköy’deki Polimer Kauçuk’ta 17 Haziran’da grev başladı.  

Ayrı ayrı fabrikalarda işçiler mücadele ediyor. Şimdi onları birleştirme 

zamanı! Metal grevinin deneyim ve derslerini sektör ayrımı 

gözetmeksizin tüm işçi sınıfının kazanımı haline getirelim. 

Sendikalarımızda örgütlenelim ama sadece üye olmakla yetinmeyelim. 

Taban örgütleri oluşturalım, kitlesel, fiili ve meşru mücadele ile 

sendikaları bürokrasinin hakimiyetinden kurtaracak bir işçi denetimi 

kuralım.    

 

  



  

Biz patronları idare ettikçe onlar daha çok 

üstüme geliyor 
Plastik fabrikasında çalışıyorum. Bazen idari binada 

temizlik işlerini yapan arkadaş izin alınca bizi temizlik 

için üretimden alıyorlar. Beni işimden alacağına bir tane 

daha temizlik personeli alabilirler. Sonra anlamadığım 

erkek işçilere neden verilmiyor bu görev? İş tanımımız 

yok bir şey yok. Bize sahip çıkacak kimse de 

yok. Bütün kadın işçilere temizlikçi gözüyle 

bakılmasına çok kızıyorum! Kimse sahip çıkmıyorsa 

biz kendi haklarımıza sahip çıkalım. Biz niye patronları 

idare edelim ki! Biz onları idare ettikçe onlar daha az 

işçiyle daha fazla işi yapmaya devam edecek, ihtiyaç 

olsa da başka işçi almayacaklar. Keyiflerine göre başka 

başka işler vermelerine, bir gün orda bir gün burada 

çalıştırmalarına karşı çıkalım.  

Çorlu'dan bir işçi 

Patronun oyunlarına karşı uyanık olalım 
Sendika mutlaka gerekli. Ama sendika örgütlenmeye 

başlayınca patron da hemen harekete geçiyor. Baş 

edemezse maaşlara zam veriyor. Yeter ki sendikaya 

üye olmayın istediklerinizi ben vereceğim diyor. İşçi 

kanar da sendikadan uzak durursa, sendikayı 

savuşturur savuşturmaz her şey eskiye hatta daha da 

kötüye dönüyor. Bir kez denedik olmadı diye de 

işçileri tekrar harekete geçirmek güç oluyor. O yüzden 

patronların oyunlarına karşı uyanık olalım.  

Çorlu’dan bir işçi 

Hem göçmen hem kadın işçi olmak zor 
Ben Bulgaristan göçmeni, fabrika işçisi bir kadınım. 

Gelirken hiç birşey alamadık yanımıza. Neyimiz varsa 

bırakıp geldik. Kimliğim yoktu. Çalışmak 

zorundaydım. Yedi yıl sigortasız çalıştım. Kimliğimiz 

yok, mecburuz. Bunu çok iyi bildikleri için yıllık izin 

hakkı da yoktu. Buraya geldiğimiz zaman çok iyi 

karşılanmadık tabii. Alınamayan zamlardan sorumlu 

tutulduk. Bizi de sonuna kadar sömürdüler. Aslında bir 

kadın olarak bizler bunu daha da ağır yaşadık.  

Boya fabrikasından bir işçi 

Fabrikalardan haberler 

İzin istediğin zaman senden kötüsü yok  
Ben Çorlu'da kimya sektöründe çalışan bir kadın 

işçiyim. Yıllardır çalışıyorum. Mesailere kalıyorum. 

Aldığımız ücret malum. Hani biz insanız ya 

hastalanabiliriz, önemli işlerimiz olur, izne ihtiyaç 

duyarız. Mümkünse olmasın! İzin istediğin zaman 

senden kötüsü yok. Annem felç geçirdi. O gün de çok 

hasta ve doğal olarak mesaiye kalmam mümkün değil. 

Şefim izin vermiyor. O andaki canımın acısını 

anlatmam mümkün değil. Bazı şeylerin düzeleceği 

ümidini inadına korumaya devam.  

Çorlu'dan bir işçi 

Oku, okut, paylaş! 
Bize yazın, yayınlayalım, sorunlarımızı birlikte 

aşalım 

Telefon: 0(530) 112 91 09 
iscininsesicorlu@gmail.com 

www.facebook.com/iscininsesicorlucerkezkoy 

Sendikaya üye olalım, denetleyelim! 
Bizim fabrikada da Türk Metal var. Ama işçilerin 

önemli bir kısmı da hala sendikaya üye değil. Çünkü 

sendikalı ve sendikasız işçi neredeyse aynı parayı 

alıyor. Sendikalılar aidat ödediği için aynı hesaba 

geliyor. O zaman da sendika ne işe yarar sorusu 

gündeme geliyor. Bu durumu değiştirebileceğimizi artık 

biliyoruz. Anayasal hakkımızı kullanıp sendikamızı 

değiştirebiliriz. Taleplerimizi kabul ettirmek için iş 

bırakıp üretimden gelen gücümüzü kullanabiliriz. 

Çorlu Sarten'den bir işçi 

Grevci metal işçilerinin yolundan yürüyelim 
Televizyonlarda ya da gazetelerde işçilerle ilgili hiç 

haber göremiyoruz. Hatta televizyonda hep zenginlerin 

dizileri yayınlanıyor. Biz böyle yaşamıyoruz ki. Ay 

sonunu nasıl getireceğim, kredi kartını nasıl 

ödeyeceğim, faturalar her şey dert oluyor bize. Bence 

bizim en büyük eksikliğimiz kendi gücümüzün 

farkında olmamamız. 

Patronlar bizim birbirimizden haber alıp güçlenmemizi, 

dayanışma içinde olmamızı istemiyorlar. Bizim birlik 

olup hakkımızı korumamızdan korkuyorlar.  

Metal fabrikalarında son zamanlarda en güzel birlik 

beraberlik örneği sergilendi. Binlerce işçi beraber 

omuz omuza mücadele verdi, aileleri destek oldu.  

Biz buradan da anlamalıyız. Birlik olursak biz 

kazanırız, beraber olursak hakkımızı alırız. O halde 

grevci metal işçilerinin yolundan ilerleyelim!  

Alüminyum fabrikasından bir işçi 
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