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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. 

Cesaret korkuyu yeniyor!  
Fabrikalar bir kıvılcım 
bekliyor! 

E.G.O işçileri, metal grevleri dalgasına katıldı. Türk 
Metal’den istifa etti. Birleşik Metal’e üye oldu. 430 işçi, 
kendi temsilcilerini seçti ve şimdi diyorlar ki “Bir sonraki 
sözleşme dönemine yani 2017’ye kadar bekleyemeyiz! 
Türk Metal’i fabrikadan tamamen sileceğiz ve bizim 
sendikamız tanınana kadar mücadele edeceğiz!” 

İşçinin Sesi 

İşçi arkadaş, yalnız değilsin, yalnız değiliz! Bursa'dan başlayan 

grevler dalga dalga Çorlu ve Çerkezköy'e de ulaştı. Petrol-İş üyesi 

Eaton işçileri greve çıktı, kazandı. EGO işçileri sarı sendikayı kovdu 

ve Birleşik Metal'de birleşti. Atılan arkadaşlarını grev yaparak geri 

aldırdı. Bel Karper işçisi iki kez denedi olmadı, üçüncü kez 

sendikalaşmayı başardı, şimdi sendikası Tek Gıda-İş aracılığıyla toplu 

sözleşme yapmak üzere mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Pek çok 

fabrika bir kıvılcım bekliyor. Artık cesaret korkuyu yeniyor. Hakkını 

arayan değil, işbirlikçiler siniyor. Sendikaya üye olma, sendika seçme, 

grev yapma gibi anayasal haklarımız, birliğimizin ve bileğimizin 

gücüyle gerçek haklara dönüşüyor. Her direniş her grev kazandı mı? 

Kaybettiğimiz de, taleplerimizin hepsini elde edemeden sınırlı 

kazanımlar elde ettiğimiz de oluyor. Ancak şunu biliyoruz ki 

mücadele edenler her zaman kazanamayabilir, ama kazananlar sadece 

mücadele edenlerdir. Unutmayalım, bugün direnmezsek yarın 

dileniriz! 

Bel Karper işçisi eylemde! 

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde 

bulunan Bel Karper fabrikasında çalışan 

işçiler Tekgıda-İş Sendikası’nda 

örgütlendiler. Patron, sendika yetki 

belgesine itiraz etti. Mahkeme süreci 

devam ederken işçiler de sendikalı çalışma 

haklarına sahip çıkarak fabrikada 

eylemlerine devam ediyor ve diyor ki: 

“Sendika hakkımız! Söke söke alırız!” 



  

Patron boşuna uğraşıyor, sendikalı 

çalışmamıza engel olamayacak 
Fabrikada 2010 yılında ikramiyeleri maaşa böldüler. 

Sonrasında da ikramiyeleri maaşın içinde erittiler. Yani 

ikramiyelerimize adım adım el koydular. Fabrika 

yönetimi 2014 yılında da prim sözü vermişti. Ama o 

sözü de tutmadı, primlerimizi ödemedi. Hakkımız olanı 

almak için biz de işçiler olarak fabrikada gücümüzü 

birleştirdik ve sendikalı olmaya karar verdik. İşçilerin 

yüzde 90'ı sendikaya üye oldu. Bu, fabrikada üçüncü 

sendikalı olma denemesi aslında. Daha öncekiler bir 

şekilde kırılmıştı ama bu sefer başarılı olduk. Ancak 

patron, ikramiyelerimizden sonra primimize el 

koyduğu gibi şimdi de sendikalı çalışma hakkımızı 

gasp ediyor. Sendika toplu sözleşme yetkisi için gerekli 

üye sayısının çok çok fazlasına sahip olduğu halde, 

patron sendikanın yetkisine itiraz etti. Amacının zaman 

kazanıp bu sırada da çeşitli baskılarla birliğimizi 

bozmak olduğunu biliyoruz. Ama baştan söyleyelim, 

bu amacına ulaşamayacak. Fabrikada yönetimin bütün 

işçileri toplayıp yaptığı görüşmede hiçbirimiz yüzlerine 

bakmadık, sağa sola, yukarı, dışarı baktık. "Sen 

istediğin kadar konuş, seni dinlemiyoruz" dedik yani. 

Yani biz cevabımızı verdik. Tabii bununla 

yetinmiyoruz. Fabrikada eylemlere de başladık. 

İstedikleri kadar uğraşsınlar, sendikalı olarak 

çalışmamıza engel olamayacaklar.  

Çorlu Bel Karper'den bir işçi 

Ne zaman izne çıkacağımıza bile karar 

veremiyoruz 
Ben fabrika işçisi bir kadınım. Bizim senelik 

izinlerimizi işlerine ne zaman gelirse o zaman 

veriyorlar. İzine çıkacağından, aynı gün haberin 

oluyor. Maaş zamanına denk gelirse ne ala. Eşim 

farklı bir yerde çalışıyor. Okullar da tatil değil 

mesela, izne çıkarıyorlar, tabii sen kalkıp bir yere 

gidemiyorsun. İzin hakkımı ne zaman istersem 

kullanabilmek en tabi hakkım, buna bile izin 

vermiyorlar. 

Çorlu'da kimya fabrikasından bir işçi  

Bir kutu boya kadar bile değerimiz yok 
Biz fabrikada çalışırken her an koşup duruyoruz. 

Oradan oraya, oradan oraya... Küçük bir takılma 

bile patronun sinirlerini bozuyor. Sonra bağırış, 

çağırış… Ayakkabı boyası üretiyoruz. 

Arkadaşımız da öyle koşturup durduğu bir anda 

boya makineye takılınca kimse bir şey demesin 

diye boyayı kurtarmaya çalışırken parmağını 

makineye kaptırdı ve maalesef parmağının yarısı 

koptu. Boya makineye takılıp patlayınca kıyamet 

kopar, arkadaşımızın parmağı koptu ses yok! 

Hepimizin sinirleri bozuldu. Ama bizi hiç, hem de 

hiç ara vermeden çalıştırmaya devam ettiler. Can 

bu can, bu kadar mı kıymetsiz işçinin canı! Patron 

için öyle tabii ama biz biliyoruz. Bugün birimizin 

başına gelen başka bir gün diğerini bulacak. O 

yüzden biz destek olacağız, sahip çıkacağız 

birbirimize.  

Çorlu'da boya fabrikasından bir işçi  

Fabrikalardan haberler 

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

aşalım 

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

www.facebook.com/iscininsesicorlucerkezkoy 

Birlik olup bir adım atsak sonra gerisi gelecek  
Ben Çorlu'da metal fabrikasında çalışıyorum. Bizim 

fabrikada can güvenliği diye bir şey yok. Ne yangın 

söndürme sistemi var ne başka bir şey. Zaten bütün gün 

havalandırma olmadığı  için ne kadar çapak, toz varsa 

ciğerlerimize gidiyor ve kimyasal soluyoruz. Sendikalı 

olan fabrikalarda işçi güvenliğine daha çok önem 

veriliyor. Biz de istiyoruz sendikalı olmayı ama nasıl 

olacak, nerden başlayacağız bilmiyoruz; o sırada da 

zaman geçiyor. Halbuki o kadar da zor değil, birlik 

olup bir adım atsak sonra gerisi gelecek.  Bir de 

devletin işletmeleri daha güvenli. Biz arkadaşlarla 

konuşurken bütün fabrikalar devletin olsa işçilerin hem 

can güvenliği hem de iş garantisi olur diyoruz. Bir gün 

mutlaka işçiler için de değişecek bir şeyler. O gün 

birlik olmayı öğrendiğimiz gün olacak. Ben 

inanıyorum. 

Çorlu'da metal fabrikasından bir işçi 

mailto:iscininsesicorlu@gmail.com

