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Değerli Üyelerimiz,
Petrol-İş bu yıl 70. yaşını
kutluyor. 11 Eylül 1950 tarihinde
İstanbul’un Beykoz ilçesinde petrol
şirketlerinde çalışan 25 işçinin
kurduğu sendikamız, 70. kuruluş
yılında güçlenerek büyümeye
devam ediyor. Beykoz’da, küçük
bir odada başlayan öyküsüyle yıllar
içerisinde dev bir çınara dönüşen
Petrol-İş, bugün Türkiye’de ve
uluslararası düzeyde saygın ve
mücadeleci kimliğin öne çıktığı
bir sendika olarak varlığını
sürdürüyor.
Emek mücadelesinde her zaman
öncü bir rol üstlenen ve yürüttüğü
mücadele ile toplumun vicdanı
olan Petrol-İş bugün 80’den fazla
işyerinde örgütlü ve 40 bin üyesiyle
Türkiye işçi sınıfı hareketinin öncü
kurumlarından biri olma rolünü
sürdürüyor.
Sendikamızın tarihi daha önce “36
Yaşında Genç Bir Sendika” ve “50.
Yılında Petrol-İş” adlı iki yayınla,
objektif kriterler gözetilerek
hazırlanmış ve kamuoyuna
sunulmuştu.
Elinizdeki yayın ise Petrol-İş’in 70
yıllık mücadele öyküsünün, son
yirmi yılındaki önemli köşetaşı

olaylarını da kapsıyor. Ayrıca bu
eserde, Petrol-İş tarihinde öne
çıkan olay ve durumlar anlatılırken
daha zengin ve çarpıcı bir anlatım
olması için ilgili görsellere de
başvuruldu.
Yayınımız incelendiğinde
anlaşılacağı üzere, Petrol-İş
demokrasi ve insan hakları
mücadelesini en güç dönemlerde
dahi sürdürdü. Bu alandaki
sorumluluğunu yerine getirmeyi
temel bir sendikal faaliyet olarak
algıladı. Bu sebeple Petrol-İş
sadece kendi üyesi için değil tüm
emekçilerin hak ve özgürlüklerinin
gelişmesi için mücadele etmekten
hiçbir zaman kaçınmadı.
Petrol-İş’in 70 yıllık öyküsünde
yüzbinlerce üyesinin emeği var.
Petrol-İş için gayret göstermiş,
Petrol-İş’in kuruluşundan bugüne
mücadelesine ortak olmuş her
kişi, Petrol-İş tarihinde bir iz
bıraktı. Petrol-İş 70. yılında
devraldığı mirasın sorumluluğunu
farkındalığıyla, Türkiye işçi sınıfı
için öncü, güvenilir ve mücadeleci
sendikalarından biri olarak yoluna
devam ediyor.
Daha Nice Yıllar Dileğiyle...
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sunuş
Bu yayın 1950 yılında kurulan
sendikamızın 70. yılına özel olarak
hazırlandı. Böyle bir yayının
oluşmasındaki temel amaç, Petrolİş’de örgütlü olan ya da olacak
onbinlerce emekçi ile Petrol-İş
arasında hem bir köprü kurmak hem
de Petrol-İş’in mücadele geleneğini
onlara aktarabilmekti.
Toplumun ve işçi sınıfının
hafızasının kayıt altına alınması,
Petrol-İş için kuruluşundan bu yana
emekçiler için yerine getirilmesi
gereken bir görev gibi algılandı.
Bu amaçla Petrol-İş, kendi tarihini
korumak ve geçmişini yarınlara
aktarabilmek adına gerekli
hassasiyeti gösterdi.
Sendikamızın 2000 yılına kadar
olan tarihi; “36 Yaşında Genç Bir
Sendika” ve “50. Yılında Petrolİş” adlı iki eserle objektif kriterler
gözetilerek, ayrıntılı bir şekilde
hazırlanmıştı. Bu yayınımıza
sendikamızın son 20 yıllık yakın
tarihi de eklenerek 70 yıllık Petrolİş tarihinde öne çıkan gelişmeler
bütünsel bir şekilde ele alındı. Ayrıca
fotoğraf, kupür gibi malzemeler
de yoğun bir şekilde kullanılarak,
70 yıllık Petrol-İş tarihi görseller
üzerinden daha çarpıcı bir şekilde
sunulmaya çalışıldı.
Bazı olayları ya da tarihsel dönemleri
birbirinden bağımsız bir şekilde
değerlendirmek mümkün olmasa
da yayın içeriğini oluştururken
kronolojik sıralamaya mümkün
olduğunca dikkat edildi. Yayınımızda
sendika çalışmaları tarihsel bir
perspektifle sunularak, Petrolİş Sendikası’nın 70 yıl tarihinde

öne çıkan sendikal stratejileri,
politikaları ve mücadeleleri
mercek altına alındı. Sendikamızın
kuruluşundan bugüne Genel
Merkez servis çalışmaları da tarihsel
kategoriler halinde ele alındı
ve Petrol-İş’in sendikal hareket
içerisinde oynadığı öncü rolün
dayandığı temel noktalara da vurgu
yapıldı.
70. Yıl kitabının oluşmasında
sendikamız uzmanlık birimleri kendi
çalışma alanlarıyla ilgili bölümleri
kaleme aldı. Araştırma, Basın-Yayın,
Dış İlişkiler, Eğitim, İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği, Kadın Dergisi, Toplu
Sözleşme Servislerinde çalışan
arkadaşlarımız kitabın içeriğinin
oluşmasında katkı koydular.
Yayınımız hazırlanırken
başvurduğumuz birincil kaynaklar,
Petrol-İş Arşivi ile Petrol-İş Görsel
Arşivinden temin edildi. Genel
Kurul Raporlar, Şube Genel Kurul
Raporları, Başkanlar Kurulu
Raporları, toplu sözleşmeler,
Petrol-İş Dergileri ve diğer birçok
malzeme için arşivimize başvurduk.
Yayında kullandığımız fotoğrafların
neredeyse tamamı Petrol-İş Fotoğraf
Arşivinden alındı. Bu kaynakların
yanı sıra sendikamız tarihinde iz
bırakmış kişi ya da olaylara ait
kaleme alınmış kitap ve yayınlar da
bu kitabın hazırlanmasında bizlere
rehber oldu.
Hazırlanmasında ve basılmasında
emeği geçen herkese teşekkür
ediyor, Petrol-İş üyeleri ve işçi sınıfı
hareketine katkı sunması ve yararlı
olmasını diliyoruz.
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kuruluş
Petrol-İş, 1950 yılında İstanbul Akaryakıt İşçileri Sendikası adı ile
Beykoz’da kuruldu. Sendikanın kurucuları daha çok Beykoz bölgesinde
kurulu akaryakıt işkolunda faaliyet gösteren 19’u yabancı, 6’sı yerli
petrol şirketlerinde çalışan 25 işçiydi. 6 Eylül 1950 tarihinde fiili olarak
tohumları atılan Petrol-İş Sendikası, 11 Eylül 1950 tarihinde 23 kurucu
üyenin Valiliğe teslim ettiği kuruluş dilekçesi ile resmi olarak da
kuruldu ve mücadele dolu bir tarih akışı başladı.
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Petrol-İş Sendikası Mobil (Sokoni Vakum), BP (Anglo Iranian), Shell gibi
yabancı petrol şirketlerinde ve Petrol Ofisinde çalışan İstanbul’un Beykoz
semtinde bulunan işçilerce kuruldu ve bir semt sendikası olarak örgütlenme
sürecine başladı. Petrol-İş’in kurucuları arasında akaryakıt şirketlerinde
çalışan ambar katibi, lehimci, tesviyeci, kantarcı, işgüzarcı, tenekeci, kaynakçı,
marangoz, demirci gibi birçok meslek dalından işçi vardı.

sendikanın kurucuları
1. Ziya Tümerkan-Shell/Beykoz, Ambarcı
2. Muzaffer Güner-Shell/Beykoz, Ambar Katibi
3. Ömer Kocakaya-Shell/Beykoz, Demirci
4. Nuri Ecevit-Shell/Beykoz, Tenekeci
5. Galip Uyuşman-Shell/Beykoz, İşgüzarcı
6. Turhan Karagöz-BP, Boyacı
7. Ali Rıza Sarıkaya-BP, Diperci
8. Fethi Bayer-Mobil, Motor Ustası
9. Şadan İnanç-Mobil, Yağcı
10. Ferit Gençay- Mobil, İşçi
11. Muhittin Zatıtürk-Mobil, Boyacı
12.M. Sabri Eren-Petrol Ofisi Çubuklu, Marangoz
13. Sabri Kılıçlı-Shell, Lehimci
14. Avni Kaynak-Shell, Kaynakçı
15. Kazım Mühür-BP, Kantarcı
16. Kemal Tutar-BP, Lehimci
17. Sabri Özcan-BP, Lehimci,
18. İsmet Salih Yavaşer-BP, Tapacı
19. Sadık Ertan- Petrol Ofisi, Tesviyeci
20. Ahmet Engin- Shell, Teneke Ustası
21. Rüstem Yuçaklar- Petrol Ofisi, Depo Yatakhanesi
22. Cevdet Üzmez- Petrol Ofisi, Formen
23. Muzaffer Sözen-Petrol Ofisi, Aşçı
24. Lütfü Parker- Mobil, Katip
25. Muzaffer Çeker-Mobil, Ambar Katibi
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Petrol-İş, aynı işkolunda
yerel ve işyeri düzeyinde
sendikaların olması nedeniyle
ilk yıllarında ülke düzeyinde
bir örgütlenme sağlamaktan
ziyade, sendikanın kurumsal
yapısını güçlendirme yönünde
çalışmalar yürüttü. 1950’li
yılların dağınık, yerel ve işyeri

ölçeğinde örgütlü sendikal
yapısı düşünüldüğünde,
sendikaların üye sayıları da
oldukça düşüktü. Akaryakıt
İşçileri Sendikası’nın 1. Genel
Kurulunu yaptığı 14 Ocak 1951
tarihinde üye sayısı 351’di. Bu
sayı 1954 yılının ilk aylarında
ise 1061’e çıktı.

Petrol-İş kuruluşundan bugüne
demokrasi ve onun yapı taşlarından
olan insan haklarının önde gelen
mücadeleci kurumlarından biri
oldu. Bu yöndeki inanç, anlayış ve
tutumunu mücadele pratiklerinde,
örgütsel yapısında, çalışma
raporlarında, dergilerinde, basın
açıklamaları, diğer yayın organları ve
raporlarında gösterdi. Ayrıca Genel
Kurulları, eğitim çalışmaları ve diğer
sendikal toplantılarda demokrasinin
işletilmesi Petrol-İş’in öncelikli
gündemi oldu.

Petrol-İş tarihi bir mücadeleler
tarihidir. Kurulduğu günden bugüne
işçi haklarının geliştirilmesi ve
işçi sınıfının toplumsal rolünün
görünür olması Petrol-İş’in mücadele
pratiklerinin zeminini oluşturdu.
Bu mücadelelerin içerisinde elbette
başarı ve başarısızlıklar vardır ancak
sendikal etkinlik ve politika üretimi
anlamında Petrol-İş her zaman öncü
konumda oldu ve Türkiye emek
hareketi içerisinde hatırı sayılır bir
yer edindi.

Akaryakıt İşçileri Sendikası’ndan
Petrol İş’e
3 Haziran 1956 tarihinde yapılan 7.
Genel Kurul’da kabul edilen yeni tüzükle,
İstanbul Akaryakıt İşçileri Sendikası’nın
adı kısaca Petrol-İş, uzun olarak da Türkiye
Petrol İşçileri Sendikası olarak değiştirildi.
İstanbul Akaryakıt İşçileri Sendikasından,
Türkiye Petrol İşçileri Sendikasına
dönüşüm,
aslında Petrol-İş için bir
atılıma işaret ediyordu. Türkiye genelinde
örgütlenmeyi kuruluş esaslarından biri
olarak ortaya koyan Petrol-İş’in, Akaryakıt
İşçileri Sendikası kabına sığmayarak yurt
genelinde ve merkezi bir sendika oluşturma
gayreti bu atılım ile beraber somutlaştı.
Bu adım ile birlikte Petrol-İş örgütlenme
sahasını İstanbul dışına taşıdı ve İzmir’de,
Kocaeli’de şubeler açtı.
1 Nisan 1962’de toplanan 9. Genel Kurul’da
Petrol-İş’in uzun adı Türkiye Petrol,

Kimya ve Atom İşçileri Sendikası oldu.
Bu isimden de anlaşılacağı üzere Petrolİş, Türkiye genelinde ve farklı işkollarında
da örgütlenmeyi geliştirmeyi hedefledi.
8-10 Nisan 1968’de toplanan 12. Genel
Kurul’da sendikamızın uzun adına “Azot”
da eklenerek Türkiye Petrol, Kimya, Azot
ve Atom İşçileri Sendikası oldu.
12 Eylül askeri darbesinden sonra 1
Eylül 1983’te Olağanüstü Genel Kurul
toplandı ve Petrol-İş Anatüzüğü çıkan yeni
yasalara paralel bir şekilde değiştirildi.
Yapılan değişikler ile Petrol-İş’in uzun adı,
örgütlenme alanına lastik sanayiinin de
girmesiyle Türkiye Petrol, Kimya, Lastik
İşçileri Sendikası oldu. Aynı kongrede
alınan bir diğer kararla birlikte sendikanın
adında yer alan “Azot” ve “Atom” ibareleri
kaldırıldı.

1950’den 2020’ye
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üst örgütlerle ilişkiler
Petrol-İş Türkiye emek hareketi
içerisinde birliğin sağlanması,
ortak hareket etme zemininin
oluşması için kurulduğu günden
bugüne çaba sarfetti. Ayrıca,
sendikalaşmanın ağır ve baskı
altında olduğu bir dönemde, 6 yıl
gibi bir sürede ülke düzeyinde işkolu
sendikası olmayı gerçekleştirme

başarısını
gösterdi.
Sendikal
rekabet tuzağından uzaklaşma
yönünde çaba göstererek, işyeri
ve ülke düzeyinde sendikal
birliğin sağlanması ilkesini yerine
getirmede ısrarlı bir tutum izledi.
Ülke düzeyinde birlik, federasyon
ve konfederasyonlara üye olmayı
hep ön planda tuttu.

Kurulduğu günden bu yana sendikal
birliği savunan Petrol-İş için “Birlik”,
“Mücadele” ve “Dayanışma” sözcükleri
70 yıllık tarihi tanımlayacak en
iyi ifadelerdir. Petrol-İş bu bilinç
doğrultusunda kurulduktan dört ay
sonra 14 Ocak 1951’de yaptığı I. Genel
Kurulunda, daha sonra adı “İstanbul
İşçi Sendikaları Birliği” olan, “Milli
İşçi Sendikaları Birliği”ne üye oldu.

II. Genel Kurulunda ise “Türkiye Taşıt
İşçileri Federasyonu”na üyelik kararı
aldı. Sendikamız Petrol-İş, Türk-İş’in
kuruluşunda önemli bir role sahiptir.
Ülke düzeyinde örgütlü ve o günün
koşullarında “büyük” sayılabilen,
birlik ve federasyon tipi örgütlenen,
yukarıda adı geçen İstanbul İşçi
Sendikaları Birliği ve Taşıt İşçileri
Federasyonu daha sonra Petrol-İş’in
de yoğun katkılarıyla 1952’de Türkİş’i kurdular.

ICFTU 1960
Cenvere
toplantısı

Hızlı ilerleyen kuruluş sürecinde
Petrol-İş, 30 Aralık 1951 yılında yaptığı
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Petrol-İş, İstanbul İşçi Sendikaları
Birliği ve Taşıt İşçileri Federasyonu
kanalı ile zaten Türk-İş’e üye
durumdaydı. Yoğun örgütlenme
faaliyetleri sonrasında kısa sürede

ülke çapında örgütlü bir sendika
haline gelen Petrol-İş, 6-7 Eylül
1958’de yaptığı 8. Genel Kurulunda
Türk-İş’e doğrudan üyelik kararı
aldı.

Petrol-İş 8. Genel Kurulu, 1958
Petrol-İş kuruluşundan bugüne dış
ilişkilere çok önem verdi. İşçi sınıfının
uluslararası alanda ne tür politikalar
izlediği, nasıl adımlar attığını yakından
takip etti. Petrol-İş’in merkezileşmiş,
ulusal düzeyde ve işkolunda örgütlü
güçlü bir sendika yaratma çabası
altında uluslararası toplantılar aracılığı
ile edindiği deneyimin payı önemi
oldukça fazladır.

Petrol-İş’in 1958 Eylül ayında toplanan
8. Genel Kurulu’nda Uluslararası Petrol
(ve Kimya) İşçileri Federasyonuna
(IFPCW) üye olma kararı alındı. Üyelik
kararının bakanlık iznine bağlı olduğu
bir dönemde Çalışma Bakanlığı, Petrolİş’in üyeliğine 1960 Şubatında izin
verdi. Böylece Türkiye’de uluslararası
bir örgüte üye olan ilk sendika Petrolİş oldu.
PETROL-iŞ
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toplu sözleşme politikası ve
genel kurul kararları
Kurulduğu günden bugüne kadar
Petrol-İş, üyeleri için hep daha iyi ve
insanca yaşam koşullarını sağlama
felsefesi üzerinden masada ve
sahada mücadele etme yaklaşımını
birlikte benimsedi. Varolan kısıtlı
yasal hakları, mümkün olduğunca
daha iyi koşullara taşıma Petrol-İş
Sendikası için her zaman temel bir
hedef oldu. Bu hedefe ulaşmak için
de toplu sözleşme sürecini etkili bir
araç olarak kullanmayı bildi.
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faaliyetlerini sürdüren her sendika
gibi Petrol-İş de dönemin koşullarını
göz
önünde
bulundurarak
mücadelesini verdi ama üyelerinin
haklarının geliştirilmesi için haklı
bulduğu talepleri de söylemekten
imtina etmedi.

Türkiye’de 1947 yılında yürürlüğe
giren 5018 sayılı yasada yer alan
“Üyeleri adına genel sözleşmeler
yapmak” düzenlemesi ile birlikte
kaynağını kanundan alan yazılı
sözleşme yapma düzeni başladı. Ama
aynı yasanın 5. maddesinde; “İşçi ve
işveren sendikaları bu faaliyetlerini
yerine getirirken sendika olarak
siyasetle, siyasal propaganda veya
siyasal yayın faaliyeti ile iştigal
edemezler(uğraşamazlar)
ve
herhangi bir siyasi teşekkülün
faaliyetlerine vasıta olamazlar.
Sendikalar milli teşekküllerdir.
Milliyetçiliğe ve milli menfaatlere
aykırı
hareket
edemezler.”
düzenlemesi ile her an kapatılma
tehdidi altında bir sendikal yapı
arzulandığı ve aksine asla müsaade
edilmeyeceği kayıt altına alındı.

1950’li yılların toplu sözleşme
düzeninde sendikalar, üyelerinin
taleplerini
“Toplulukla
İş
Uyuşmazlıkları”
adı
altında
işverenliklere iletiyordu. Ancak
Petrol-İş’in toplulukla iş uyuşmazlığı
yolunu kullanarak talep ettiği
hakların çoğunluğu bu dönemde
reddedildi. İş uyuşmazlıklarının
yetkili Bölge Çalışma Müdürlüklerine iletilip devletin bu konuda işçi
sendikalarının taleplerini dikkate
alması beklendiğini, İl Hakem
Kurullarına ve nihayet Yüksek
Hakem Kurullarına karar almaları
için yapılan başvurulardan da
beklenen sonuçların alınamadığını
görüyoruz.
Gelinen
noktada
sürecin
ilerleyemeyeceği
kısa
sürede hissedildi ve Petrol-İş’in de
öncüsü olduğu sendikalar, birlik
ve
federasyonlar
tartışmaların
asıl çözümünün güçlü kanuni
düzenlemelerle
sağlanacağı
noktasında
çalışmalarını
yoğunlaştırdılar.

Kanundan da anlaşılacağı üzere bu
yasa döneminde işçi sendikaları
kısıtlı yasal haklar ve kapatılma
tehdidi
altında
faaliyetlerini
sürdürmeye çalıştılar. Bu dönemde

Petrol-İş, 13 Haziran 1951 tarihinde
işçi sınıfının içinde bulunduğu
koşullara ve sorunlara ışık tutan
taleplerini bir bültenle açıkladı. Bu
bültende şu talepler sıralandı:

1. İş mahkemelerinin bir an önce
kurulup kısa sürede karar verilmesi,
2. Grev hakkının tanınması,
3. İş Kanunu’nun tek işçi çalıştırılan
iş yerlerini de kapsar duruma
getirilerek işçiler arasındaki ikiliğin
sürdürülmesinin önlenmesi,
4. İşsizlik sigortasının çıkarılması,
5. Asgari ücret’in işçilerin geçimini
sağlayacak düzeye getirilmesi,
6. Hastalık ve Analık Sigortaları Yasası’nın
16. maddesinin bekar-evli ayrımı
yapılmasının sona erdirilmesi (Not: 5502
Sayılı yasaya göre; sağlık müessesesine
yatırılmak suretiyle bakımı sağlanan
sigortalıya günlük kazancının üçte biri
veriliyor, sigortalının geçimlerini sağladığı
kimseler bulunuyorsa, ödenek günlük
kazancın yarısına çıkarılıyordu.)
7. Doğum hallerinde bölge
dispanserlerinde ebe bulunmadığı
vakitler işçiler hayati tehlike
geçirdiği için, işçi eşlerinin zarar
görmelerinin önlenmesi,
8. İşyerinden ayrılan hastaların
dispanserlerde geçirdiği saatlerin,
çalışmamış sayılarak işverence ücretten
kesinti yapılmasının önlenmesi,

9. İşçiye istirahat verildiği sürece ilk
üç günlük ücret kesilmesinin sona
erdirilmesi,
10. İş Müddetleri Nizamnamesi’nin 13, 14,
15. maddelerinin değiştirilmesi ve hiçbir
işçinin 12 saat çalıştırılmayarak 8 saatlik iş
gününün esas kabul edilmesi,
11. Yaş haddinin emeklilik için 60’tan
50’ye indirilmesi,
12. İş Yasasının iş güvencesi ve tazminat
hakkını çiğneyen 13. maddenin
kaldırılması,
13. İşçi emekli olunca, işyerinden kıdem
tazminatını alması,
14. Sendikalar Kanunu daha geniş tutulması
ve işçilerin sendika aidatı işyerinden
kesilerek sendikaya verilmesi,
15. Ücretli bayram ve hafta tatili
yasasının bir an önce çıkarılması,
16. İşçilere işyerinde verilmekte olan
yemeklerin <lütuf> olmaktan çıkarılması,
17. İşverenin İşçi Sigortaları Kurumuna
ödenen primlere katılması,
18. İş Kanununun iş güvencesi ve işçi sağlığını
yok sayan 16. maddesi ile 1. 3. ve 15.
maddesinin 1. ve 2. fıkraları değiştirilmesi,
19. Yıllık ücretli izin yasasının bir an
önce çıkarılması.
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Toplulukla iş uyuşmazlıkları sistemi dönemin
tahkim sisteminin iş uyuşmazlıklarını
çözmede
yetersiz
kaldığını,
hakem
kurullarının sorunları çözümsüz bırakmaya
dönük kararlara imza attığını göstermektedir.
Bu dönemde Petrol-İş, örgütlü olduğu
Shell, BP ve Petrol Ofisi işyerlerinde sıklıkla
toplulukla iş uyuşmazlığı mekanizmasına
başvurdu. Ancak tahkim mekanizması verdiği
kararlar ile işçilerin taleplerini karşılamada
yetersiz kaldı, bazı kararlarında ise işverenin
verdiği teklifi esas aldı.
Petrol-İş
dönemin
yasal
zorluklarına
rağmen var olan kısıtları ortadan kaldıran

sözleşmelere de imza attı. İstanbul Petrol
Limited Şirketi ile 1955 yılında imzalanan
protokol ile işçilerin günlük çalışma süresinin
8 saate düşürülmesi bu konudaki önemli
örneklerdendir. Bu protokol ile normal
çalışma sürelerinin üzerindeki çalışmaların
saat ücretlerinin %50 arttırılması suretiyle
ödeneceği, işçilere kışlık giysilerinin verilme
tarihinin saptanması, işçilerin haftada 1 kez
hamamda yıkanmalarının işverence ücreti
karşılanarak sağlanması, işçilere ayda bir
kalıp sabun verilmesi gibi düzenlemelerle
birlikte
işçi-işveren
münasebetlerinde
sendikanın taraf olarak kabul edilmesi karara
bağlandı.

1950’li yılların sonuna gelindiğinde Petrol-İş,
Türkiye’nin birçok yerinde şube ve temsilciliği
bulunan, üye sayısı sürekli artan bir sendika
oldu ve onlarca işyerinde sözleşme yapan
merkezi, güçlü bir sendikaya dönüştü. Petrolİş imzaladığı toplu sözleşmelerde, örgüt içi
organlarında ya da genel kurullarında aldığı
kararlarda sadece üyesinin çıkarlarını ön
planda tutan bir sendika olmaktan ziyade
Türkiye işçi sınıfının esaslı taleplerini de

gündemine aldı. Sendika Merkez Yönetim
Kurulu’nun 27 Ağustos 1957 tarihinde 8
şube ve 16 temsilcilik ile yaptığı ve beş gün
süren toplantıda katılımcıların önemle
üzerinde durduğu başlıklar, Petrol-İş’in
Türkiye işçi sınıfının öncelikli taleplerini de
içeren bir politika izlediğini göstermektedir.
Bu toplantıda kurulan Dilek ve Mevzuat
Komisyonu’nun oybirliği ile onayladığı
konular şöyledir:

1950li
yılların
sonu, TİS
semineri
toplantısı
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1. Sendika muhtariyeti
Anayasa güvencesi altına
alınmalıdır.
2. Kollektif iş akdinin yapabilmesi
için sendikalara grev hakkı bir
an önce tanınmalıdır.
3. Bugün için birer
yardımlaşma sandığı
niteliği gösteren
sendikaların gerek
memleket ekonomisine,
ge-rekse üyelerine daha
yararlı olabilmesi için
Sendikalar Yasası’nın
değiştirilmesi zorunludur.
4. İş Kanunu’na göre seçilenlerle
oluşan işçi mümessillik kurumu
kaldırılmalıdır.
5. İş Kanunu, değişen
koşullara ve gerekleri
gözetilerek yeniden gözden
geçirilmelidir.
6. Çalışma Bakanlığının Teşkilat
Yasası değiştirilmeli, iş
müfettişlerinin yetkileri
artırılmalıdır.
7. Hazırlama, tamamlama
ve aralı işler nizamnamesi
(1l.10.1943’te Bakanlar
Kurulunca 2/20739
sayılı kararname ile
kabul edilen, No.5546 )
hükümsüz sayılmalıdır.
8. İl ve Yüksek Hakem
Kurullarının kısa sürede
karar vermesi ve bunu işçiye
bildirmesi zorunlu olmalıdır.
9. İş Kanunu, tek işçi
çalıştıran işyerinde de
geçerli olmalıdır.
10. İş akdi kim tarafından
feshedilirse edilsin, işçiye
kıdem tazminatı verilmeli ve
kanunla kesinleştirilme-lidir.
11. İşçinin ölümü halinde
kıdem tazminatı varisine
verilmeli, bu da kanunla
güvence altına alınmalıdır.

12. Ağır ve yıpratıcı işlerde
çalışanlara uygulanan çalışma
süreleri fazladır, bu sürelerin
en aza indirilmesi gerekir. (Bu
tüzük 23.7.1948’de 3/5896 sayı
ile yürürlüğe girdi, 7.8.1951’de
3/13501 sayılı tüzükle bağlı
listede bazı değişiklikler oldu).
13. Petrol işkolunda asgari
ücret saptanmalıdır.
14. Devlet sektörü ve özel
sektör diye yapılan ayırımın
kaldırılması ile ikramiye
ve çocuk zamlarının özel
şirketlerce de verilmesi
sağlanmalıdır. Bunun gibi,
5837 sayılı yasa ile değiştirilen
6734 sayılı Ücretli Hafta
Tatili Yasasındaki aylıklı
ve gündelikli işçi ayrımı da
kaldırılmalı ve 8. madde
süratle değiştirilmelidir.
15. Yıllık Ücretli İzin hakkı
yasalaştırılmalıdır.
16. İşçi Sigortaları Kurumu
teşkilat yasası değiştirilmeli,
kurum bağımsızlaştırılmalı,
işçi, işveren ve hükümet
temsilcilerinden oluşan bilim
adamlarının da katılacağı bir
koalisyonca yönetilmelidir.
17. Hükümet, Hastalık
Sigortası primlerine
katılmalıdır. (4.1.1953’de
yayınlanan 5502 sayılı bu
Yasanın 25. maddesine
göre primlerin sigortalılar
ve bunların işverenlerince
ödeneceği bildiriliyordu.)
18. İ.S.K.’nda işçi ailelerine de
parasız muayene sağlanmalıdır.
19. İşçilerin çalışma süresi 55
yaşa indirilmelidir.
20. İşçinin geçimi hesaplanırken
yalnız kendisi değil, ailesi de
hesaplanmalıdır.
21. İşçinin gelir vergisinden
muaflık haddi daha da
yüksek tutulmalıdır.
PETROL-iŞ
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1950’li yıllar işçilerin ve sendikaların ayakları
üzerinde durmaya başladığı, grev ve toplu
sözleşme hakları için güç biriktirdiği yıllar
oldu. Bu anlamda 1961 Anayasası ile güvence
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altına alınan toplu sözleşme ve grev haklarını
bir lütuf olarak görmekten ziyade, işçi sınıfının
birikmiş taleplerinin bir sonucu olarak
değerlendirmek gerekir.

Petrol-İş yapı kooperatifi

Petrol-İş Sendikası üyelerinin konut
sorununa çözüm bulmak amacıyla 1957
yılında Petrol-İş Yapı Kooperatifini
kurdu. Bu kooperatif kısa süre içerisinde
İstanbul’un farklı bölgelerinde arsalar
edinerek, konut inşasına başladı.
Yapı Kooperatifi o yıllarda, işçilerin en
yaşamsal sorunlarından biri olan konut
sorununa dayanışma içerisinde bir
çözüm bulma gayreti içerisinde oldu.
Ayrıca, kooperatife giriş ücreti olarak
alınan ilk peşinatlar, henüz üyelerinden
kaynaktan aidat kesemeyen sendikanın
mali sürdürülebilirliğini sağlamada da
kritik işleve sahip oldu.
Petrol-İş Yapı Kooperatifi, konut yapımı
için İstanbul’da Kartal, Levent ve Bakırköy
semtlerini belirledi. Kartal’da 1950’li
yılların sonuna gelindiğinde başlayan
inşaat çalışmaları, Ekim 1960 yılında
tamamlandı. Bu projeyle 109 kooperatif
ortağı evlerine kavuştu. Günümüzde
Kartal’da bulunan Petroliş Mahallesinin
çekirdeği burada kurulan sitedir.

Nisan 1960 tarihinde temeli atılan
ancak fiili inşaatı 13 Temmuz tarihinde
başlayan Levent/Etiler site inşaatında ise
357 kooperatif ortağı konut sahibi oldu.
Şaman Sitesi adıyla temel atma töreninin
yapıldığı bu site, sonraki yıllarda Petrolİş Sitesi adıyla bilinir oldu. İlk yıllarda
site sakinleri çoğunlukla Petrol-İş
üyesiydi. Ancak zaman içerisinde sitedeki
konutlar el değiştirdi. Site şu anda
Etiler Mahallesinde, Petrol Sitesi olarak
varlığını sürdürüyor.
Haziran 1960 tarihinde başlanması
planlanan Bakırköy kooperatifi evlerine
ise resmi prosedürlerin çıkardığı zorluklar
sebebiyle daha sonraki yıllarda başlandı.
Kooperatif aracılığıyla 162 ortak, konut
sahibi oldu.
Sonraki yıllarda sendikamız şubeleri de
bulundukları yerelliklerde yapı kooperatifi
kurdular. 1970’li yıllara gelmeden,
Kütahya, Bandırma ve İskenderun’da
şubelerimizin öncülüğünde yapı kooperatifleri faaliyetlerine başlamışlardı.

PETROL-iŞ
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Petrol-İş dergisi
Petrol-İş Yönetim Kurulu 6-7 Eylül 1958
yılında yapılacak 8. Genel Kurul öncesi
çalışmalarını hem kamuoyuna hem de
üyelerine duyurabilmek adına sendika
yayını çıkarılmasına karar verdi. Bu
konuda dört seçenek üzerinde duruldu;
haftalık gazete çıkarmak, 15 günde bir
gazete çıkarmak, ayda bir dergi çıkarmak
ya da gerekli görüldüğü takdirde birkaç
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sayfalık bülten çıkarmak. 1957 yılı
için bülten çıkarma yolu seçilse de,
gelen talepler üzerine 16 Haziran 1958
yılında Petrol-İş Dergisi’nin ilk sayısı
yayımlandı.
Petrol-İş’in 6-7 Eylül 1958 yılında yapmış
olduğu 8. Merkez Genel Kurulu Faaliyet
Raporu’nda Petrol-İş Dergisi’nin doğuşu
ile ilgili aşağıdaki ifadelere yer verildi.

62 yıldır yayın hayatına devam eden
Petrol-İş Dergisi üyelerine dönük
bilgilendirme ve propaganda işlevi
görmesinin yanı sıra Petrol-İş’in
örgütlenme çalışmalarının da bir
aracı oldu.

Ziya Hepbir kimdir?

Ziya Hepbir, 1924 yılında İstanbul’da doğdu.
1948 yılında Sokoni Vakum (Mobil) Petrol
Anonim Ortaklığı işyerinde çalışmaya
başladı. 7 Kasım 1952 tarihinde İstanbul
Akaryakıt İşçileri Sendikasına üye oldu ve
9 Kasım tarihinde açılan Ortaköy Şubesinin
öncülüğünü yaptı. Ve aynı tarihte yapılan
kongre ile Hepbir, Ortaköy Şube Başkanı
seçildi. 1954 yılında ise seçildiği Petrol-İş
Sendikası Genel Başkanlık görevini 1968
yılına dek sürdürdü.
Ziya Hepbir mensubu olduğu 1950 kuşağı
sendikacılığını temsil eden bir figürdü hem de
kuşağı içinde özgün bir yere sahipti. İdealleri
uğruna sendikacılığa giren, yıllar içerisinde
kendisini yetiştirerek işçilerin haklarını
beceri ve yetkinlikle savunan bir sendikacı
oldu.
Sendikacılığa başladığı ilk yıllarda dahi
dağınık, küçük ve etkisiz yerel sendikaları
birleştirerek
güçlü
ve
merkezi
bir
sendika yaratmak Ziya Hepbir’in önemli
başarılarından biridir. 1960’lı yılların başında
“milli tip sendika” olarak anılan ulusal
düzeyde birleşmiş ve merkezileşmiş sendika

modelinin başlıca savunucularından birisi
onun önderliğindeki Petrol-İş Sendikası oldu.
Eğitim ve örgütlenmeye verdiği önemle
de Petrol-İş’i 10 yıl gibi kısa bir sürede
Türkiye’nin birçok yerinde örgütlü bir sendika
haline getirdi.
Ziya Hepbir sendikacılığın gelişimi için hiçbir
siyasi ayrım, fark düşünmeden kendi dünyaya
bakış açısını, felsefesini bir kenara bırakarak
sadece ve sadece işçiler için, işçi sınıfının
özgürleşmesi için, eşitlik, adalet ve demokrasi
için yani emek için mücadele etti. Ömrünün
sonuna kadar da bu mücadelesinden ödün
vermedi.
Ziya Hepbir yaşamının son günlerine
kadar sendikal mücadeleden kopmadı.
Bir ağabey olarak fikirleri ve birikimiyle
kendinden sonraki sendikacıların sendikal
ideallere olan bağlılığını güçlendirdi.
İlerleyen yaşına rağmen genel kurullarda,
sendikal toplantılarda gündeme dair dikkatli
değerlendirmeleri, disiplinli tavrıyla bir
sendikacı kuşağının yarattığı değerlerin
taşıyıcısı oldu.
PETROL-iŞ
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kuruluşundan bugüne
Petrol-İş genel merkezleri
Petrol-İş, İstanbul Akaryakıt İşçileri
Sendikası ile 1950 yılında Beykoz’da,
Yalıköy Cad. No:3/2 adresinde kuruldu.
Beykoz’da faaliyetlerini sürdüren petrol
şirketlerinde örgütlü bir semt sendikasıyken
kısa sürede İstanbul’un Avrupa yakasında
da örgütlenmesini genişletti.

güçlenmesine parelel bir şekilde Petrolİş Genel Merkezi de kendine yeni adresler
edindi. Bu arayışlar yaklaşık 1970’li
yılların başına dek sürdü. Sendika Genel
Merkezi, 1958 yılı Ocak ayında Beşiktaş’taki
adresinden Beyoğlu, Meşrutiyet Caddesi
üzerindeki Sakarya Han’a taşındı.

4. Genel Kurul (1954) sonrası, Başkan Ziya
Hepbir’in de ısrarlı çalışmaları sonucunda
sendika
Genel
Merkezi
Beykoz’dan
Beşiktaş’a taşındı. İstanbul İşçi Sendikaları
Birliği’nin de merkezi olan Sinanpaşa Köprü
Sokak No:23’teki bina, Petrol-İş Genel
Merkezi ve kira sorunundan kurtulmak
isteyen sendikamız Ortaköy Şubesine de ev
sahipliği yaptı. 1957 sonuna kadarki üç yıl
boyunca Petrol-İş Genel Merkezi ve Ortaköy
Şubesi kendilerine tahsis edilen odalarda
faaliyetlerini sürdürdüler.

1961 yılında Fındıklı’da Mebusan Cad. İşçi
Sigortaları Hanı Kat:4’e taşınan sendika
genel merkezi, 1965 yılında Mecidiyeköy’de
Büyükdere Caddesi, No:83’deki adresinde
çalışmalarını sürdürdü. Bu binanın ise 5. ve
6. katları Petrol-İş’e aitti.

Sendikanın örgütsel kapasitesinin her
geçen gün büyümesi ve mali anlamda
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1969 yılında taşındığı Gayrettepe Yıldız
Posta Cad. Aclan Buharalı Sitesi, Evren
Apt. D Blok adresi ise Petrol-İş’e 25 yıl
ev sahipliği yaptı. 1994 yılında halen
faaliyetlerini devam ettirdiği Altunizade,
Kuşbakışı Cad. No:23 adresine taşınan
Petrol-İş Genel Merkezi, o tarihten bugüne
aynı binada faaliyetlerini sürdürüyor.

1969 yılında da
Gayrettepe’ye,
Yıldız Posta
Cad. Aclan
Buharalı Sitesi,
Evren Apt. D
Blok adresine
taşındı.

1994 yılında halen
faaliyetlerini devam
ettirdiği Altunizade,
Kuşbakışı Cad. No:23 adresi
Petrol-İş’i bugüne kadarki
yeni merkezi oldu.
PETROL-iŞ
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Petrol-İş’e katılan sendikalar
İşyeri, yerel ve bölgesel sendikaların hakim olduğu bir ortamda
Petrol-İş, kalıcı ve Türkiye çapında örgütlü bir sendika olduğunu
kanıtlamıştı. 3 Haziran 1956 tarihinde yapılan 7. Genel Kurula
gelindiğinde Petrol-İş Sendikası sözleşme protokolleri yapmış,
İl Hakem Kurullarına üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak
için başvurularda bulunmuş, sendikasını ülke düzeyinde
genişletebilmek için diyaloglar oluşturmuş, örgütlenmeler yapmış
kısaca adından söz edilir bir sendikaya dönüşmüştü.
Sendikamız ulusal düzeyde merkezi bir kimliğe kavuşmak için
Türkiye’nin dört bir yanında kurulu yerel ve işyeri düzeyinde
sendikalarla diyalog geliştirdi ve bu sendikaları Petrol-İş çatısı
altında toplamayı başardı.

• Kocaeli Akaryakıt İşçileri Sendikası (1956)
• İskenderun Akaryakıt İşçileri Sendikası (1956)
• Anadolu Bölgesi Petrol İşçileri Sendikası (1961, Ankara)
• Kütahya Azot Sanayi İşçileri Sendikası (1962)
• Türkiye Miyan Valeks (Palamut) ve Yardımcıları Sanayii İşçileri
Sendikası (1965, Söke)
• Saf-İş Sendikası (Safina Kibrit Fabrikası, Pendik, 1965)
• Petrol İşçileri Sendikası (1965, Malatya)
• Rafineri-İş Sendikası (1969, Batman)
• Gemlik Viskoz İşçileri Sendikası (1969)
• Azot-İş Sendikası (Elazığ/1971)
• Ağır Kimya-İş (1971)
• Akdeniz Gübre Sanayi İşçileri Sendikası (1971, Mersin)
• Kib-İş(İstanbul Kibrit İmal İşçileri) Sendikası (1972, İstinye)
• Mebis, Mensucat Boyaları İmalatı İşçileri Sendikası (1983, İstanbul)
• Petlas-İş (1983, Ankara)
• Kimya-İş (Kimya Sanayii İşçileri Sendikası) (1984, Ankara-Elmadağ)
• Kauçuk-İş (1984, İstanbul)
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semt sendikasından, ulusal düzeyde
merkezi sendikaya
Akaryakıt
İşçileri
Sendikası’nın
Beykoz’da
kurulması,
özellikle
bölgedeki çalışanlar arasında heyecan
yarattı. Sendikanın kuruluşundan
kısa bir süre sonra Beykoz civarında
çalışan akaryakıt işçileri Petrol-İş’in
verdiği mücadeleye şahit oldu ve
sendikada örgütlenmeye başladılar.
Sendikanın, özellikle ilk dönem
genel kurul raporları incelendiğinde
üye sayısını arttırmak ve yeni
merkezlerde örgütlenmek gerektiği
vurgusunun öne çıktığı görülebilir.
Bu hedefin gerçekleştirilmesi için
hem örgütlü olunan işkolundaki yeni
işyerlerinde faaliyet yürütmeye hem
de özellikle semt ve işyeri düzeyinde
örgütlü küçük ve etkisiz sendikaları
da kendi çatısı altında toplama yoluna
başvuruldu. Ziya Hepbir’in sendika
genel başkanlığına seçilmesi ile bu
politika daha da kurumsallaştı. Ulusal
düzeyde birleşmiş ve merkezileşmiş
bir sendika politikası özellikle 1950’li
yılların ikinci yarısında ayakları
üzerine oturarak güçlenmeye başladı.
Sendikanın kuruluşundan iki yıl
sonra, 1952 yılında Ortaköy, Çubuklu,
Selviburnu ve Kartal şubeleri kuruldu.
Akaryakıt İşçileri Sendikası’nın 7
Mart 1954 günü yaptığı Olağanüstü
Genel Kurul’da, Petrol-İş’in kısa
vadeli hedefi İskenderun, Kocaeli,
Ankara ve İzmir’deki akaryakıt
işçileri
sendikalarının
Petrolİş’e katılmalarını sağlamak ve bu
şehirlerde Petrol-İş Şubeleri açmak
olarak belirlendi. Petrol sektöründe
örgütlü sendikaların tek çatı altında
birleşmesinin işçiler için daha faydalı
olacağı bilincinde olan Petrol-İş,
ülkenin dört bir yanında petrol
sektöründe kurulu sendikalarla bu

amaçla temas kurdu. Ve koyduğu
hedefe kısa süre sonra ulaştı.
1958 yılına gelindiğinde Petrolİş’in şube sayısı 8’e ulaştı; Ankara,
Beykoz, Çubuklu, İskenderun, İzmir,
Kartal, Kocaeli ve Ortaköy. Aynı
tarihte Adana, Afyon, Balıkesir,
Bandırma,
Kayseri,
Erzincan,
Erzurum,
Eskişehir,
Gaziemir,
Konya, Malatya, Merzifon, Marmara
Ereğlisi, Mudanya, Rize, Samsun
temsilcilikleri ile Diyarbakır ve
Trakya
Merkez
temsilcilikleri
meydana geldi.
Anayasadan alınan güçle birlikte
1960’lı yıllarda işçi sınıfı mücadelesi
yaygın ve kitlesel bir görünüm
kazandı. Sendikalar da bu süreçte
örgütsel kapasitelerini geliştirerek ve
genişleterek işçi sınıfı mücadelesinin
öncüsü konumuna geldiler. Petrol-İş,
hem 1950’li yılların birikimi hem de
1960’lı yıllarda edindiği tecrübe ve
verdiği mücadele ile Türkiye sendikal
hareketi içerisinde öne çıkmaya
başladı.
İmzaladığı sözleşmeler, uluslararası
alanda her geçen gün artan gücü,
Berec, TPAO Batman, Petrol Ofisi
gibi yürüttüğü uzun süreli grevler,
Paşabahçe Grevi ile gösterdiği
tarihsel dayanışma örneği Petrolİş’i 1970’li yıllara gelindiğinde daha
da güçlendirdi. 1971 yılında Petrolİş’in Ankara, Bandırma, Batman,
Diyarbakır,
Eskişehir,
Elazığ,
Gemlik,
İskenderun,
İstanbul,
İstanbul/Anadolu, İzmir, Kocaeli,
Kütahya, Malatya, Mersin, Samsun
ve Yarımca’da olmak üzere 17 Şubesi
vardı.
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işçi sınıfı ayağa kalkıyor
1960-1980 aralığı Türkiye’de işçi
sınıfının ve sendikal hareketin en
dinamik olduğu yıllar oldu. Yirmi
yıllık zaman diliminin bu denli
hareketli, işçi sınıfı ve sendikalar
açısından kitlesel bir örgütlülüğü
ortaya
çıkarmasında
kuşkusuz
1950’li yıllarda işçi sınıfının biriken
enerjisinin payı büyüktür. 1961
Anayasası ve akabinde kazanılan
toplu sözleşme ve grev hakları ise
bu enerjinin sendikalar ve işçi sınıfı
adına kurumsallaşmasına ve daha da
politikleşmesine aracılık etti.
Her ne kadar sendikalaşma hareketi
1940’lı yılların ikinci yarısında
kendine bir alan bulduysa da, sendikal
mücadelenin özünü oluşturan grev
ve toplu iş sözleşmesi hakkı 1961
Anayasası sonrası mümkün hale
geldi. Yeni Anayasa’nın getirdiği
demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü
ortam 1960 sonrası sendikaların ve
işçi sınıfının serpilmesinde, gücünü
ve
kazanımlarını
arttırmasında
gerekli yasal zemini sağladı.
1961 Anayasası işçilerin sendika
kurma, sendikalara üye olma
ve
üyelikten
ayrılma
hakkını
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güvence altına aldı. Anayasasının
46. maddesine göre, “İşçiler ve
işverenler, önceden izin almaksızın,
sendikalar ve sendika birlikleri
kurma, bunlara serbestçe üye
olma ve üyelikten ayrılma hakkına
sahiptirler” denilmektedir.
47.
maddesinde, “İşçiler, işverenlerle
olan münasebetlerinde, iktisadi ve
sosyal durumlarını korumak veya
düzeltmek amacıyla toplu sözleşme
ve grev hakkına sahiptir. Grev
hakkının kullanılması, istisnaları ve
işverenin hakları kanunla düzenlenir”
denilmektedir. Bu iki madde ile hem
sendikal özgürlük tam anlamıyla
güvence altına alındı hem de grev
hakkı işçiler için temel bir hak olarak
kabul edildi.
Petrol-İş
1961
Anayasası’nın
hazırlanma sürecinde üyelerine
yaptığı çağrı ile yeni Anayasa
oylaması için “Evet” kampanyası
başlattı. Dönemin Genel Başkanı
Ziya Hepbir 7 Haziran 1961 tarihinde
bir genelge yayımlayarak yeni
Anayasa’ya neden “Evet” denilmesi
gerektiğini gerekçeleri ile birlikte
açıkladı.

Sevgili Petrol İşçileri,
Önümüzdeki günlerde milletimiz
yeni Anayasamıza karşı durumunu
belirtmeye
davet
edilmiştir.
İsteyenler
Evet
istemeyenler
Hayır diyecektir. Ben, yeni
Anayasamızı baştan sonuna kadar
okuyarak şu inanca sahip oldum
ki, yeni Anayasamız tam anlamı
ile sosyaldir ve biz sendikacıların
öteden
beri
gerçekleşmesine
çalıştığımız hakları garanti altına
almaktadır. Bu yüzden sizleri de
benim gibi yeni Anayasaya EVET
demeye davet ediyorum.
Değerli kardeşlerim,
Yeni Anayasada yer alan haklarımızı
işçiler
açısından
inceleyecek
olursak şunları görürüz:
1. Anayasa
teminatı
altına
alınan en mukaddes işimiz
ÇALIŞMAK’tır.
Anayasa
herkesin çalışmasını bir ödev
saymaktadır.
2. Anayasa devlete, çalışanlar
yararına
mükellefiyet
yüklemektedir. Buna göre
devlet,
çalışanların,
yani
bizlerin insanca yaşamamızı ve
işlerimizin düzenli kalmasını,
gelişmemizi
sağlayacak,
ekonomik, sosyal ve mali
tedbirler alarak biz çalışanları
koruyacaktır, destekleyecektir
ve işsizliği önleyici her tedbiri
alacaktır.
3. İşçilere
angarya
yaptırılmayacaktır. İşçi, özel işini
yaparken -hatır için şunu da
yap- teklifi ile karşılaşmayacak,
karşılaşsa bile bunu yapmaması
suç olmayacaktır. Zira yapılan
işten başkasının şuna buna

yaptırılması angaryadır.
4. İşçi emeği, bedeni ve fikri
çalışmaları
demokratik
kanunlarla düzenlenecektir.
5. İşçiler, yaşları, cinsleri ve
renkleri yönünden ayrıma tabi
tutulmayacaktır. Üstelik işçiler
yaşlarına ve cinslerine göre
değişik işlerde çalıştırılacaktır.
Çocukların,
kadınların
ve
gençlerin çalışma düzenleri
özel surette korunacaktır.
6. İşçilerin
yıllık,
haftalık
dinlenmeleri
de
Anayasa
garantisi altına alınmıştır.
Halen mevcut olan haftalık
ve yıllık izinler herhangi bir
şekilde kaldırılmayacaktır.
7. Çalışanlar insan gibi giyinip
yaşamaları,
yemeleri,
içmeleri yönünden de himaye
edilmektedir.
Adil
ücret
mutlaka sağlanacaktır.
8. İşçiler izin almaksızın sendika
kurabilecekler ve dileyen bu
sendikalara üye olabilecektir.
Bu hak da Anayasada garanti
edilmiştir.
9. İşçilere toplu sözleşme yapma
hakkı ve dilerler ise grev hakkı
tanınmıştır. Artık grev suç
olmayacak ve greve teşebbüs
edenler, ya da grevi ileri
sürenler damgalanmayacak ve
hapislere gönderilmeyecektir.
Bütün bu hakların Anayasamızda
yer alması hepimizin bu Anayasaya
EVET denmesini gerektirmektedir;
hepinize sevgiler sunar, sizleri
Anayasaya EVET demeğe davet
ederim.

Ziya Hepbir
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saraçhane mitingi

i’ne
Saraçhane Miting
işçi
a
100binden fazl
katıldı.

İşçilerin ve sendikaların mücadelesini verdikleri
taleplerin birçoğunun somut olarak Anayasa’da yer
alması ile işçi sınıfının kendi gücüne olan inancı ve
toplumsal yapıya müdahale arzusu arttı. Anayasa
ile güvence altına alınan grev ve toplu iş sözleşmesi
haklarının bir an önce kanuni düzenlemelerle
yapılmasının gerekliliği ise işçi sınıfının bir sonraki
ivedi talebi olarak duruyordu.
1961 yılının son gününde yapılan Saraçhane Mitingi
ile işçi sınıfı, kendi adına en görkemli sunumlarından
birini yaptı. 31 Aralık 1961 tarihinde yapılan ve 100
binden fazla işçinin katıldığı bu miting, işçi sınıfının
o güne kadar yapmış olduğu en kitlesel mitingdi.
Kitleselliği ve talepleri ile Saraçhane mitingi, işçi
sınıfının ayağa kalktığını ve yeni dönemin asıl
öznesinin işçiler olduğunu tüm Türkiye’ye ilan etti.
Başta Anayasa’da yer alan grev hakkının bir an önce
yasalarda da yer alması ve toplumun gündeminde
daha çok yer tutmaya başlayan sosyal hakların talep
edildiği Saraçhane Mitingi’nin önemli bir parçası
da Petrol-İş Sendikasıydı. Petrol-İş adına Genel
Başkan Ziya Hepbir de Miting Tertip Komitesi
yürütmesinde yer aldı. Mitingte en eski ve saygın
sendikacılardan Üzeyir Baba (Kuran) mikrofona
davet edildi. “İşçi sınıfının ızdırap çektiği çok
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karanlık günlerde ektiğimiz tohumların yeşerdiğini
görmekten bahtiyarım” diye kitleyen seslenen
Kuran, “Sizlerle iftihar ediyorum. İşçiler bu
memlekette layık oldukları mevkii bulacaklardır”
sözleriyle katılanları selamladı. “Güneş belki inkâr
edilir ama sizin kuvvetiniz inkar edilemeyecek hale
gelmiştir. Güneş yere düşebilir fakat işçi artık bu
memlekette ezilmeyecektir” sözleriyle umudunu
ortaya koydu. Saraçhane mitingi öyle bir dönüm
noktası oldu ki, bir daha işçileri, sendikaları yok
sayan fikirlerin hayat bulması mümkün olmadı.
Petrol-İş Üyeleri Saraçhane Mitingi’nde şu dövizleri
taşıdı:
•

Grev ve toplu sözleşmeyi
demokrasiyi geciktirmektir.

geciktirmek,

•

Milli refah, çoğunluğun refahıdır, bu milletin
çoğunluğu işçidir.

•

Grev ve toplu sözleşme demokrasi ailesinin
temel direkleridir.

•

Sosyal güvenlik için toplu sözleşme, adil ücret
için grev hakkı...

•

İnsan gibi yaşamak... İnsandan sayılmak için
grev ve toplu sözleşme...

berec grevi
Berec
Grevcileri
Taşlıtarla’daki
Atatürk
Anıtı’na grevin
ilk günü çelenk
bırakıyor.

Yeni anayasada tanımlanan toplu sözleşme,
grev ve özgürce sendika kurma düzenlemeleri
esas alınarak 1963 yılında 274 sayılı Sendikalar
Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmeleri Grev
ve Lokavt Kanunu yürürlüğe girdi.
Yeni kanunların uygulamaya girmesinin ardından
Aralık 1964’de İstanbul’da 1085 üyesiyle 41
gün süren ve başarıyla sonuçlanan Berec Pil
Fabrikası Grevi, 1966 yılında Petrol Ofisi ve ATAŞ
Grevleri, Şubat 1967’de o tarihlerde Türkiye’nin
gündeminde büyük yankı yaratan “Batman
Rafineri Grevi” diye adlandırılan TPAO grevi gibi
çok sayıda grev yaşandı.
Berec Grevi 1961 Anayasasında tanınan, 1963
Temmuz’unda 274 ve 275 sayılı kanunlarla
düzenlenen toplu sözleşme ve grev haklarına sahip
yeni sendikacılık anlayışınaın kritik grevlerinden
biridir. 7 Aralık 1964 tarihinde başlayan ve 41
gün süren bu grev, Petrol-İş’in ilk grevi olması
açısından sembolik bir önem taşır. Berec Grevini
emek tarihi içerisinde önemli kılan birçok özelliği
vardır. Grevci işçilerin büyük kısmını kadınların
oluşturması ve bu kadınların birçoğunun da
Taşlıtarla (Gaziosmanpaşa) semtinde yaşayan
göçmen kadınların olması grevin kararlılıkla
sürdürülmesinde önemli bir noktaydı. Grev

Berec Grev Gözcüleri

süreci, dönemin koşulları göz önüne alındığında
Petrol-İş tarafından profesyonelce ve son derece
yetkin bir şekilde organize edildi. Grev öncesi
ve grev sırasında gösterilen taktik zenginlikler
(yapılan özel grev oylaması), yaratıcı eylem
biçimleri (işyeri önüne kurulan çadırlar, fabrika
kapısındaki zincir), moral değerleri yükseltici
etkinlikler(grevci işçilerin tiyatroya gitmesi) bu
grevi özel kılan noktalardan bazılarıdır. Berec
Pil Fabrikası Grevine, 1963 yılında henüz grev
ve toplu iş sözleşmesi kanunları çıkmadan greve
giden ve işverenin baskıları karşısında direnişe
geçen Kavel işçileri, kurdukları ilk grev çadırlarını
hediye ederek desteklerini gösterdiler. Ulusal
düzeyde konfederasyon ve sendikaların gösterdiği
dayanışmanın yanı sıra, uluslararası düzeyde
işkolu federasyonu aracılığıyla Türkiye’de maddi
olarak desteklenen bir grev olması da Berec
Grevini özel kılmaktadır.
PETROL-iŞ
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petrol ofisi grevi

İstanbul’un ihtiyacını karşılamak için tarafından
İzmit’ten gelen yakıt tankerlerini, grevci işçiler
Harem’den geri çeviriyor

1960’ların ikinci yarısı Petrol-İş’in örgütsel olarak
sıçrama yaptığı, toplu sözleşme süreçlerinde
deneyim kazandığı ve
grev hakkına sıklıkla
başvurmak durumunda kaldığı yıllar oldu. Berec
ile başlayan grev deneyimi, hemen arkasında
Bakanlar Kurulu Kararı ile 28 Mayıs ve 26 Haziran
1965 tarihlerinde iki kez ertelenen TPAO grevi,
Atabay İlaç’ta başlayacak olan grevin, grev oylaması
sırasında işveren manevrasıyla boşa çıkarılması
Petrol-İş’e özellikle grev hakkını etkin kullanma
konusunda tecrübe sağladı.
1966 yılında Bakanlar Kurulunun ardı ardına
erteleme kararları ile bitirilmek istenen ancak Petrolİş’in tüm olumsuzluklara rağmen mücadelesini
devam ettirdiği ve 45 gün süren Petrol Ofisi grevi ve
yine erteleme kararları ile başlayan ancak 7 Şubat
1967 tarihinde uygulaması başlayan TPAO Batman
grevi işçilerin hak arama yönünde kullandıkları
mücadele yöntemlerini sunması açısından önem
taşır.
Petrol Ofisi, Petrol-İş’in kurucu üyelerinin de çalıştığı,
2000’li yıllara kadar da Petrol-İş’in örgütlülüğünü
sürdürdüğü bir işyeri oldu. Sendikamız ile Petrol
Ofisi arasında 1964 yılında imzalanan 3 yıllık
sözleşmede, ilk 2 yıl için ücret zammı oranları
belirlenmiş, 3. yıl ücret zammının ise daha sonraki
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Haramidere Petrol
Ofisi’ne yakıt
almak için gelen
araca grevci
işçiler izin
vermiyor

görüşmelerle belirlenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak
işverenin sözleşmenin ikinci yılı dolarken Petrolİş’in ücret taleplerini reddetmesi ve görüşmelere
katılmaması ile 23 Eylül 1966 tarihinde grev kararı
alındı ancak bu karar 3 ay ertelendi.
Petrol Ofisi grevleri kademeli olarak, İzmir, İstanbul,
İzmit, İskenderun ve Ankara’da gerçekleşmesi
planlanıyordu.
Ancak
işverenin
grevlerin
gerçekleşmemesi için hukuki yolu kullanmasıyla,
birinci ve ikinci aşama grevler mahkeme kararıyla
yasadışı bulundu. Ancak 3. aşama Petrol Ofisi
işyerlerindeki grevin yasadışı olmadığı mahkemece
karar altına alınınca, 20 Aralık 1966’da İstanbul
Kuruçeşme, Haramidere ve Çubuklu’da kurulu
Petrol Ofisi işyerlerinde çıkılan grevler yasallık
kazandı. Petrol Ofisi Grevi 45 gün sürdü ve 30 Ocak
1967’de Bakanlar Kurulu ile 30 gün, 3 Mart 1967
tarihinde ise 60 gün süre ile ertelendi. Petrol-İş
erteleme kararlarına rağmen örgütlü olduğu Petrol
Ofisi işyerlerinde mücadelesine devam etti. Aynı
süreçte işverenle görüşmeler devam etti. Ve sözleşme
pazarlığı nihayetinde anlaşma ile sonuçlandı.

r

Kristal-İş grevi ile dayanışma
Dayanışma,
kuruluşundan
bugüne Petrol-İş Sendikası’nın
kurucu ilkelerinden biri oldu.
Sendika ya da konfederasyon
ayrımı yapmaksızın, emeğin
hak mücadelesi verdiği her
alanda Petrol-İş de orada oldu.
Paşabahçe Grevi de tarihsel
bir dayanışma örneği olarak
Petrol-İş tarihinde yer aldı.
Kristal-İş Sendikası’nın örgütlü
olduğu Paşabahçe Şişe ve Cam
Fabrikasında 30 Ocak 1966’da
greve çıkıldı. Türk-İş yönetimi
20 Mart 1966’da grevin
yürütmesini devraldığını ilan
edip, ertesi gün, 21 Mart 1966’da

da işverenle uzlaştı. İşçilerin
iradesi dışında gerçekleşen bu
uzlaşmaya başta grevin sahibi
Kristal-İş olmak üzere Petrolİş’in de aralarında olduğu
5 sendika karşı çıktı ve bir
“Grev Destekleme Komitesi”
kurdular. Petrol-İş, Paşabahçe
grevini desteklediği için Türkİş yönetimince cezalandırıldı
ve
sendikamızın
Türk-İş
üyeliği 15 ay askıya alındı.
Sendikamızdan savunma dahi
istenmeden verilen üyeliği
askıya alma cezası 24 Şubat
1968’de sona erdi.
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TPAO Batman grevi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO),
Petrol-İş
Sendikası’nın
örgütlülüğünü devam ettirdiği en eski
işletmelerden biri olma özelliğine
sahip. TPAO’nun Batman Rafinerisi
ve yardımcı işyerleri ile Malatya’daki
5 işyerinde 1 Nisan 1964-31 Mart 1966
dönemi için imzalanan ilk sözleşme ile
başlayan Petrol-İş-TPAO ilişkisi 50 yılı
aşkın bir süredir devam ediyor. Bu tarih
aralığında 1967 yılı Petrol-İş açısından
önemli bir yere sahiptir. Petrol-İş’in
ikinci dönem sözleşme hazırlığı yaptığı
1966 yılında, TPAO’nun petrol arama
ve üretim alanlarında örgütlü yerel
bir sendika daha bulunmakta ve bu
sendikanın da TPAO’yla imzaladığı bir
sözleşme mevcuttu.
TPAO ile Petrol-İş arasındaki yeni
dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri
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uyuşmazlıkla sonuçlanınca, 10 Kasım
1966 tarihinde grev kararı alındı ancak
grev ilk önce 1, daha sonra 2 ay süre
ile “Milli Güvenliği Bozucu” olduğu
gerekçesiyle ertelendi. Batman Grevi,
Petrol-İş için hayati önemdeydi ancak
ardı ardına gelen erteleme kararları,
Petrol Ofisi grevinin vermiş olduğu
yorgunluk, Kristal-İş Sendikasının
sürdürdüğü Paşabahçe Grevi sebebiyle
Türk-İş ile artan gerilim Petrolİş’i yormuştu. Bunların yanı sıra
Batman’daki yerel sendikanın işverence
desteklenmesi ve Petrol-İş’e bölge halkı
tarafından “İstanbul Sendikası” olarak
bakılması da TPAO Grevi için öne çıkan
olumsuzluklardı.
Olumsuz bütün koşullara rağmen grev,
7 Şubat 1967 günü rafineri kapılarına
“Grev Var” pankartının asılması ve

gözcülerin nöbete başlamasıyla fiili
olarak başladı. Grevin ilk günlerinde
Petrol-İş Dergisi’nde greve katılan işçi
sayısının 2 bin kişiye yakın olduğu
belirtilse de grev devam ederken
yapılan bir haber, grevci işçi sayısının
700’lerde olduğunu ifade ediyordu.
Yerel yönetimin greve karşı pozisyon
alması, kolluk kuvvetlerinin artan
baskısına rağmen, Petrol-İş’in üyesi ve
yönetimiyle tek yürek olması muazzam
bir örgütlülüğün oluşmasına zemin

hazırladı.

Sol: Grev süresince ücretlerini alan
Batmanlı petrol işçileri, sendikalarının
yeni binasından çıkarken

başlaması talimatını bekliyor

Orta: Sorunlarının çözümü için Batman’dan
Ankara’ya yürümek isteyen grevci işçi
ve aileleri grev komitesinden yürüyüşün

TPAO Grevi 4 Mayıs 1967 günü
sona erdi. İşverenin grev kırıcılığını
devreye sokması, gözaltına alınmalar,
grevin bitirilmesi dayatmaları ve yerel
sendikanın işverence desteklenmesine
rağmen grev 86 gün sürdü. Ancak grev
süresince Batman halkının hafızasında
Petrol-İş’in mücadeleci kimliği yer etti.
Bu mücadeledir ki daha sonra yerel
sendikanın Petrol-İş’e katılmasına ön
ayak oldu.

Sağ: Türk-İş 7. Bölge Temsilcisi Mehmet
Akar, Ankara’da Türk-İş ve işveren
heyetinin yaptığı toplantı ile alakalı
işçilere bilgilendirme yaparken
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15-16 haziran direnişi
15-16 Haziran 1970 tarihinde,
özellikle İstanbul ve Marmara
bölgesindeki
işçiler
iki
uzun gün süren bir direniş
gerçekleştirdiler.
Direnişi
tetikleyen
olay,
Meclis’e
getirilen bir yasa tasarısıydı.
Tasarıya göre, işçiler arasında
örgütlülük oranı yüzde 30’dan
az olan konfederasyonlar
ve
sendikalar
yetkilerini
kaybedeceklerdi. Bu tasarı,
öncelikle henüz birkaç yıl
önce kurulmuş olan DİSK’i
etkileyecekti. Fakat ortaya
çıkan tepki, DİSK’i de aşan bir
işçi sınıfı tepkisi oldu. Çünkü
işçiler, sendika tercih etme
özgürlüklerinin
ellerinden
alınmak istenmesine karşı
sokaklara çıkmışlardı.
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Eylemlerde hayatını kaybeden
üç işçinin arasında, ne yazık
ki Kartal’da bulunan Mutlu
Akü Fabrikası çalışanı üyemiz
Yaşar Yıldırım da vardı.
Sendikamız, bir üyemizin
hayatını
kaybetmesinden
dolayı ve aynı zamanda
Türk-İş’ten farklı bir tutum
almamak adına, ilk yıllarda
büyük
direnişin
aleyhine
açıklamalar yapmış olsa da,
zaman içinde daha sağduyulu
ve objektif değerlendirmelerde
bulundu. Bugün ise Petrolİş üyeleri, 15-16 Haziran’da
işçilerin sendikalarını özgürce
seçme hakkını savunmak için
sokaklara çıktığını bilmekte
ve işçi sınıfı tarihinde yerini
alan iki büyük günü bu şekilde
kabul etmektedir.

İsmail Topkar
1976 yılında
Türk-İş 10. Genel
Kurulunda konuşma
yaparken

güçlü Türk-İş, güçlü işçi sınıfı
1960’larda Türkiye sendikal hareketi ve özellikle
Türk-İş, Amerikan sendikal hareketinin büyük
etkisi altındaydı. Amerikan sendikal hareketinin
belirgin ilkesi olan partiler üstü sendikacılık
anlayışı Türkiye sendikal hareketinde de etkili
oldu.
Türkiye sendikal hareketi ve işçi sınıfı mücadelesi
Türkiye genel siyasi atmosferinden ayrı
düşünülemez. 1961 Anayasasının sağladığı ve
sendikaların da faydalandığı görece daha özgürlükçü bir ortamda örgütlenen işçi sınıfının baskısı
sosyal demokrasinin gelişmesine doğrudan katkı
sağladı. İşte bu siyasi atmosfer içerisinde Petrol-İş,
14 Ocak 1971’de Kızılcahamam’da yapılan Türk-İş
Yönetim Kurulu toplantısında “1971 Türkiye’sinde
İşçi Hareketi ve Sendikalarımız: Ortak Reform
Yolları Üzerine Eleştiriler ve Araştırmalar
Raporu”nu sunan sendikalardan birisiydi. Petrolİş bu dönem Türk-İş üyesi dört sendikanın
örgütlediği “Dörtler” olarak adlandırılan sosyal
demokrat sendikalar hareketi içerisinde yer aldı.
1973’te yapılan Türk-İş’in 9. Genel Kurulunda
Petrol-İş’in de içinde olduğu “sosyal demokrat
sendikacılar” Türk-İş Yönetimine aday oldular
ancak seçilemediler. Petrol-İş konfederasyonlarla
ilişkilerinde de işçilerin birliğinde yana tavrını
her fırsatta dile getirdi. Özellikle 1970’lerin son

yıllarında işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda,
sendika ya da konfederasyon ayrımı yapmaksızın
biraraya
gelebilmenin
somut
koşullarını
oluşturma gayreti içerisinde oldu. Bu anlamda
yaptığı basın açıklamaları ya da toplantı sonuç
bildirgelerinde güç birliği yapmanın önemine
dikkat çekti. 24-27 Nisan 1978’de yapılan 16.
Genel Kurul Kongre Çalışma Raporunda Türk-İş
üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapan Petrolİş, Türk-İş ve DİSK’in birleşmesi gerektiğinin,
en azından işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda
eylem birliği yapılmasının gerekliliğine dikkat
çekti. Petrol-İş Sendikası kuruluşundan itibaren
her zaman üst örgütlerle yoğun ilişki kurmanın
sendikal mücadeleyi güçlendireceğine inandı.
Bu anlamda Petrol-İş, üyesi olduğu Türk-İş ile
de ilişkilerini hep dinamik tutarak, Türk-İş’in
eylem ağırlıklı bir mücadele hattı izlemesi için
çaba sarfetti. “Güçlü Türk-İş, güçlü bir işçi sınıfı
demektir” bilinciyle dönem dönem Türk-İş üyesi
diğer kardeş ve dost sendikalarla ortak platformlar,
birlikler kurup Türk-İş’i dönüştürmek ve Türkİş’in daha demokratik bir çizgiye kavuşması
için müdahalelerde bulundu. Petrol-İş hiçbir
zaman Türk-İş’ten vazgeçmedi ama Türk-İş’in
geleceği için yapıcı eleştiriler getirmekten de uzak
durmadı.
PETROL-iŞ
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grev ertelemeleri
Yaklaşık altmış yıldır işçi sınıfı mücadelesine
karşı bir araç olarak kullanılan grev ertelemeleri
Petrol-İş tarihinde önemli bir yer tutuyor.
Sadece Petrol-İş’in 1963-1980 yılları arasındaki
grevlerinin 60’ı için Bakanlar Kurulu erteleme
kararı yayımladı. Grev ertelemesine ilişkin
yayımlanan kararnamelerin 36’sı 30 gün, 24’ü
ise 60 gün süre ile Petrol-İş’in grevlerini erteledi.
Petrol-İş’in ertelenen ilk grevi TPAO’da, 1965
yılında oldu. 1976 yılına dek ertelenen grevlerin
neredeyse tamamı petrol arama, üretim ve
akaryakıt dağıtım işyerlerinde oldu.
Petrol-İş grev ertelemelerine karşı mücadelesini
fiili ve hukuki anlamda sürdürmekten imtina
etmedi ve işçi sınıfı mücadelesine karşı grev
ertelemesinin bir sopa olarak kullanıldığını her
koşulda dile getirdi. Ancak ertelemelerin olduğu
işyerlerinin kamuya ait ya da yerli veya yabancı
sermayeli olması Petrol-İş’in ertelemeye karşı
olan tutumunda farklılığa neden oldu. Petrolİş, 2 Şubat 1967 tarihinde ertelenen Petrol Ofisi
grevine ilişkin yaptığı basın açıklamalarında,
grevin ülke ekonomisine zarar vereceği gerçeğini
bildiklerini, ancak aynı süreçte yabancı sermayeli
petrol şirketleri göz önüne alındığında Petrol
Ofisi’nde daha düşük zamlara razı geldiklerinin
altını çizdi. 1971 yılında BP-SHELL-MOBİL
ve bağlı işyerlerinde sendikanın aldığı grev
kararının ertelenmesinden sonra Petrol-İş’in bu
karara ilişkin tutumu ise farklı oldu. Dönemin
Petrol-İş Genel Başkanı İsmail Topkar yaptığı
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basın açıklamasında, yürürlükte olan petrol
yasaları ve yabancı şirketlere tanınan imtiyazlar
sebebiyle, milli servet olan petrol zenginliğinden
ülkece yararlanılamadığı, bu sebeple yabancı
sermayeli şirketlere tanınan hakların kısıtlanarak
yerli şirketlere alan açılması gerektiğini
belirtti. Yabancı sermayeli petrol şirketlerinin
kullandıkları yüksek teknoloji ile ülkede işsizliği
de arttırdığını öne süren Topkar, halihazırda
alınan grev kararının uygulanması süresi boyunca
milli şirketlerin (TPAO ve Petrol Ofisi) bu süreci
iyi değerlendirmelerini, milli çıkarlara uygun
olarak ülkedeki petrol pazarı kontrolünün yerli
şirketlerde olması gerektiği telkininde bulundu.
1970’li yılların sonunda işçi sınıfının yükselen
mücadelesi, dönemin hükümetlerini grev
ertelemelerini yaygın bir şekilde kullanmaya
itti. Petrol-İş grevlerine karşı açıklanan 60 grev
erteleme kararnamesinin 47 tanesi 1976-1980
yılları arasında yayımlandı, 1980 yılı ise 15 grev
erteleme kararnamesi ile en çok ertelemenin
yaşandığı yıl oldu. 12 Eylül Darbesi ile kesintiye
uğrayan işçi sınıfı mücadelesi ve akabinde
hazırlanan yeni kanunlar ile işçi sınıfın birçok
kazanımı gasp edildi. 2822 sayılı yeni kanunla
da Petrol-İş’in örgütlü olduğu birçok işyeri grev
yasağı kapsamına alındı ve “grev ertelemeleri”
hukuki anlamda “grev yasaklarına” dönüştü.

eğitim
çalışmalarımız
Petrol-İş
henüz
yeni
kurulduğu
dönemden
başlayarak
üyelerinin
eğitimine en çok önem veren sendika
oldu. “Güçlü sendika bir bakıma
da aktüel meseleleri bilen üyelere
sahip olan sendikadır. Yani, modern
sendikacılıkta kemiyet (nicelik) kadar
keyfiyetin (nitelik) de önemi vardır.
Bundan ötürüdür ki sendikamız kendi
alanında eğitime büyük değer atfeder.”
Eğitimin sendika açısından işlevinin
ve öneminin farkında olan geçmiş
yöneticilerimiz, ilk kez 1957 yılında
programlı eğitimler yapmaya başladı.
1962 yılında ise Araştırma Bürosu
kurularak,
Araştırma
ve
Eğitim
Görevlisi ünvanıyla bir personel, Gürcan
Işık istihdam edildi. Giderek sayısı,
katılımcısı artan, çeşitlenen ve talep
gören eğitimler, 1976 yılında Eğitim
Servisi’nin kurulmasıyla taçlandı. Petrolİş, o tarihten beri düzenli ve programlı
işçi eğitimlerini tam zamanlı, kadrolu
eğitimcileri
aracılığıyla
kesintisiz
sürdürmektedir. “Seminerlerde temel
sendikacılık, çalışma yasaları ve sosyal
siyaset gibi konulardaki klasik bilgilerle
birlikte, ekonomi, sosyoloji, maliye
gibi kültür derslerine de önemli yer
verilmiştir. Üyelerimize işçiden yana bir
siyaset yapabilmenin kültürel nitelikleri
kazandırılmak istenmiştir.”

1979 yılında Mersin’den
yapılan eğitim çalışmaları
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toplu sözleşme kazanımlarımız
Petrol-İş 1963 sonrası yasal
düzenleme ortamında ilk 3 yıl
içinde, 24’ü petrol 33’ü kimya
sanayiinde olmak üzere 57
işyerinde toplu iş sözleşmesi
imzalama başarısını gösterdi.
274 ve 275 sayılı yasaların
kabulünün hükümet ve özel
sektör tarafından sindirilemediği,
sendikal hareketi engellemek
için her türlü girişimin yapıldığı
ve aynı zamanda kıran kırana
bir sendikal rekabetin de olduğu
dönemde bu kadar sözleşme
bağıtlayabilmek sendikaya ciddi
deneyim ve güven kazandırdı.
1970’li yıllarda örgütlendiğimiz
işyerleri ve imzalanan toplu
sözleşme sayısı oldukça arttı. Bu
yıllarda imzalanan sözleşmelerde
öne çıkan konular daha çok;
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iş güvenliği, kıdem tazminatı,
ihbar önelleri, ikramiye ve ücret
artışı, haftalık çalışma sürelerinin
düşürülmesi,
fazla
çalışma,
hafta tatili ve ulusal bayram ve
genel tatil günlerinde çalışma
halinde ücretlerin artırılması
oldu. 275 sayılı kanunun işkolu
sözleşmelerinin
yapılmasına
olanak sağlaması, işkolu yetkisine
sahip olan Petrol-iş’e büyük
bir olanak sağladı. Petrol-İş’in
imzaladığı işkolu sözleşmeleri
diğer sendikalarda
örgütlü
işçilerin Petrol-İş’e gelmesini
sağladı. 1970-1978 arası büyük
yabancı petrol şirketleri LPG
şirketleri ve kimya fabrikaları
olmak üzere 49’u grev ile
gerçekleşen 105 işyerinde toplu
iş sözleşmesi imzalandı. 27 tane
işkolu sözleşmesi imzalandı.
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araştırmalarımız yön veriyor
Petrol-İş, kurulduğu tarihten itibaren
sendikal araştırma faaliyetine özel
bir önem verdi. Özellikle 1963 yılında
çıkartılan 274 Sayılı Sendikalar ve
275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev
ve Lokavt Yasaları ile birlikte Petrolİş’in sendikal faaliyetlerinde görülen
yoğunlaşma araştırma faaliyetine
olan ihtiyacı ciddi ölçüde artırdı.
Toplu iş sözleşmesi yapılacak
işyerlerinin analizi, örgütlenme
hedefinin konulduğu şirketlerin
tespiti gibi konularda Petrol-İş,
merkezinde araştırma faaliyetinin
durduğu titiz bir çalışma geleneği
oluşturdu.
Hatta,
araştırma
konusunda o dönemin kısıtlı
koşullarında zaman zaman sendika
dışından uzmanlara başvuruldu.
Sendikada araştırma çalışmaları bir
servis kimliğiyle “Araştırma Bürosu”
adı altında 1962 yılında çalışmalarına
başladı.
Araştırma
Servisi
o
dönem, sadece üye işyerlerinin
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incelenmesi ile sınırlı bir faaliyet
yürütmüyordu. 1962 yılı Eylül
ayında Petrol Dergisi’nde Petrolİş’in dört uzmanının hazırlıkları
süren Kalkınma Planı ile ilgili
değerlendirmeleri
yayınlanmıştı.
Bu durum, sendikamızda Araştırma
çalışmalarının başından beri ülkenin
ekonomik ve sosyal gelişmelerinin
takip edilmesi ve değerlendirilmesini
de içerdiğini gösteriyor.
1984 yılında ise askeri darbenin
ardından çıkarılan yeni sendikal
mevzuat uyarınca ortaya çıkan
ihtiyaçlardan hareketle, Petrolİş Araştırma Servisi’nin kurumsallaşması sağlandı ve araştırma
çalışmaları
daha
sistematik
hale getirildi. Araştırma Servisi,
kurulduğu tarihten bu yana sektörel
ve ekonomik araştırmalar yapmaya
devam ediyor, sendikamızın verdiği
mücadeleyi
güçlendirmek
için
çalışmalarını sürdürüyor.

24 Ocak Kararları,
12 Eylül Darbesi ve Petrol-İş
1970’li yılların sonunda siyasi ve
ekonomik
krizin
derinleşmesi,
sermayenin ihtiyaç ve talepleri
doğrultusunda hükümetler tarafından
bazı adımların atılmasına yol açtı.
Uluslararası
sermayenin
başlıca
örgütü olan IMF ile anlaşmalara imza
atılması, ekonomik darboğazdan
çıkılmasını sağlamadığı gibi krizi
derinleştirdi. Ardından bir çözüm
yolu olarak 24 Ocak 1980 tarihinde
yayımlanan kararlarla, ekonomik
politikalarda ciddi bir makas değişimi
anlamına gelen bir paket açıklandı.
24 Ocak Kararları ile TL’de bir
devalüasyon yapılırken, devletin
ekonomide oynadığı rolü değiştiren,
piyasalarda serbestleşmeye dönük
ve dış ticareti teşvik eden politikalar
benimsendi. Bu çerçevede, ithalatta
serbestleşme sağlanıyor, ihracatın
teşvik edilmesi amaçlanıyor, sanayide
devlet
yatırımlarının
tasfiyesi
öngörülüyor, özelleştirme hedefleri
konuluyor ve devletin başta fiyat
politikaları olmak üzere KİT’ler
yoluyla
ekonomiye
müdahalesi
sınırlanıyordu.

24
Ocak
Kararları
ile
ülke
ekonomisinin daha rekabetçi hale
getirileceği iddia edilirken bir yandan
işçilik maliyetlerinin düşürülmesi de
hedefleniyordu. Bunun için sendikal
hakların da baskı altına alınması
gerekecekti. 24 Ocak Kararları,
yaklaşık 9 ay sonra gerçekleştirilecek
12 Eylül Darbesi’nin benimseyeceği
ekonomi
politikalarının
özeti
niteliğindeydi. Bu kararların tam
anlamıyla uygulanma imkanı darbe
koşullarında sağlandı ve ilerleyen
dönemde emek düşmanı politikalar
ağırlık kazandı.
Petrol-İş, darbeden önce (21 Ağustos
1980) Bakanlar Kurulu tarafından
verilen grev erteleme kararlarını
protesto etmek için yayımladığı basın
açıklamasında, sendikalara yoğun bir
saldırı gerçekleştirildiğini vurguladı.
O dönemde grev erteleme kararı
verilen işyerlerimiz, Ataş Rafinerisi,
Petrol Ofisi, TPAO, Dörtyol Boru
Hattı, Yarımca Gübretaş ve Sarıseki,
Ege Gübre Aliağa, Etibank Boraks ve
Asit Fabrikaları, SSK İlaç idi.
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12 Eylül Darbesi’nin hemen birkaç
gün öncesinde Petrol-İş, 17. Olağan
Genel Kurulu’nu 6-9 Eylül 1980
tarihinde
gerçekleştirdi.
Genel
kurulda, Türkiye’deki koşulların
işçi sınıfı ve sendikalar açısından
son derece güç hale geldiği tespiti
yapılırken, ülkede yaşanan siyasi ve
ekonomik bunalımın çıkışının yine
işçi sınıfı ve demokrasi güçlerinin
elinde
olduğu
vurgulanıyordu.
Petrol-İş’in 17. Genel Kurulu’nda
eski başbakan ve CHP Genel
Başkanı Bülent Ecevit de uzun bir
konuşma yaptı. Bülent Ecevit’in
konuşmasında bir bölüm şu şekilde:
“Türk işçileri demokrasiye daha
çok içerik ve gerçeklik kazandırmak
ve kendi haklarına gerçekçi bir
çizgide daha çok sahip çıkmak üzere
birleşmelidirler. Eğer toplu sözleşme

ve stratejisi bakımından Türk işçi
hareketi iki büyük konfederasyon
çerçevesinde birleşebilirlerse, bu
yalnız işçiyi güçledirmekle kalmaz,
can çekişen demokrasimize de can
katar, buna inandığım içindir ki,
huzurunuzda bütün Türk işçilerine
birleşiniz çağrısında bulunuyorum.
Tribünlerden sahaya ininiz. İşçi
hareketinin ortak politikasını ve
stratejisini Anayasa ve yasalar
çerçevesinde saptayınız. Yalnız
işçilerin değil, tüm çalışanların;
köylüsü ile memuru ile emeklisiyle
çalışarak hayatını kazanmış olanları
düşünerek, gözeterek, ülkenin içinde
bulunduğu bunalımı da elbette
gözeterek bu stratejiyi saptayınız.
Demokrasimiz o zaman gerçek
demokrasi olur. Ekmek hakça
bölüşülür, kavga öyle biter.”
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12 Eylül Darbesi’nden sonra grevler
yasaklandığı için, Petrol-İş’in 11 Eylül’de
yaptığı basın açıklaması ile 13 Eylül’den
itibaren yeniden başlatılacağını ilan
ettiği ATAŞ Rafinerisi, TPAO Batman
Rafinerisi, İzmir Aliağa Ege Gübre
Fabrikaları, Yarımca ve İskenderun’da
kurulu Gübre Fabrikaları, Petrol Ofisi,
SSK İlaç Fabrikası, Bandırma Boraks ve
Asit Fabrikaları Grevleri başlatılamadı.
Petrol-İş darbe sonrası genel merkez
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düzeyinde
kapatılan
sendikalar
arasında yer almadı. Ancak Petrolİş’in, darbeden sonra kıdem tazminatı
hakkının kısıtlanmak istenmesine karşı
çıkması darbecileri rahatsız etti. 16
Ekim 1980 tarihinde dönemin Petrol-İş
Genel Başkanı Cevdet Selvi’nin kıdem
tazminatının
kısıtlanmasına
karşı
telefonla yaptığı açıklamanın basına
yansıması üzerine, aynı gün göz altına
alındı ve iki gün göz altında kaldı.

Yine aynı gün Petrol-İş
Genel Merkezi, askerler
ve siyasi polis tarafından
arandı. Pek çok evrak
ve yayına el konurken,
sendikanın kapısına kilit
vuruldu.
Petrol-İş’in
faaliyetleri Emniyet ve
Merkez Komutanlığı’nca
fiilen durduruldu. Genel
Merkez, 12 Ocak 1981
tarihine kadar yaklaşık üç
ay kapalı kaldı.
Petrol-İş’in Gemlik, İzmir,
Yarımca, İstanbul ve
İstanbul/Anadolu olmak
üzere beş şubesi darbeden
hemen sonra kapatıldı.
Bu şubelerden Gemlik’in
açılmasına
hiç
izin
verilmedi, 1984 yılında
bu şube yerine Bursa
Şubesi kuruldu. İzmir
Şubesi, yönetim kurulu
değişikliği
yapmasının
ardından
ancak
1983 yılında yeniden
açılabildi.
Kapatılan
şubelerimizden İstanbul
Şubesi
faaliyetlerine
kapatıldıktan üç gün
sonra, diğer şubelerimiz
ise 1981 yılında yeniden
başlayabildiler.

Sayıları toplamda bini bulan şube yöneticisi,
işyeri sendika temsilcisi ve üyemiz gözaltına alınıp
tutuklandı, daha sonra da işten atıldı.
Petrol-İş Dergisi dört yıl boyunca çıkarılamadı.
Temmuz 1980 tarihinde basılan sayıdan sonra
yeni sayı, ancak Aralık 1984’te çıkarılabildi. Benzer
biçimde, sendikal faaliyetler engellendiği için
sendika eğitimlerine de ara verilmek zorunda kalındı.
12 Eylül Darbesi’nden sonra işçilere ilk eğitim Şubat
1984 tarihinde verildi.
Ülkemizde çeşitli tarihlerde yapılan askeri
müdahaleler ve darbelerle, demokratik işleyiş

mekanizmaları her defasında askıya alındı ve
devamında uygulanan baskılarla halkımız acı
deneyimler yaşadı. Darbelerin öncelikli hedefi
sermaye birikiminin önünün açılması, işçi sınıfının
kazanımlarının geri alınması ve sendikal hakların
kısıtlanması oldu.
Petrol-İş de tüm zorlu koşullara ve baskılara rağmen
12 Eylül karanlığını arkada bırakmak için olağan
sendikal faaliyetlerine en kısa sürede dönmek üzere
büyük çaba gösterdi. Petrol-İş, bedeller ödediği
12 Eylül Darbesi’nin hemen ertesinde olduğu
gibi ilerleyen yıllarda da emek ve demokratik hak
mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdü.
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darbe ile yok edilen haklar
12 Eylül Darbesi işçi sınıfının kazanılmış
birçok hakkını elinden aldı. Darbe
sonrası sıkıyönetim yıllarında işçi
sınıfının örgütlülüğünün dağıtılması
için müdahaleler sürerken bir yandan da
işçilerin yıllar içinde biriktirdiği hakların
geriye götürülmesine dönük düzenlemeler
yapıldı.
Toplu iş sözleşmelerinin 27 Aralık 1980
tarihinde yayınlanan 2364 sayılı yasa
ile Yüksek Hakem Kurulu tarafından
yapılacağı hükme bağlandı.
19 Nisan 1981 tarihli ve 2448 sayılı yasayla

yılda 5, 6 adet olan ikramiye sayıları
en fazla 4 ile sınırlandırıldı. Yüksek
Hakem Kurulu Nisan 1981’de ilk toplu iş
sözleşmesini yaptı. Eski sözleşmelerinin
bitme tarihlerinden aylar sonra yeni toplu
iş sözleşmeleri arada büyük bir boşluk
bırakılarak bağıtlandı. Yüksek Hakem
Kurulu yeniden yürürlüğe konmak üzere
önüne gelen sözleşmelerde işverenlere
bilgi formları gönderiyor, değiştirilmesi ve
çıkarılmasını istediği maddeleri soruyor
ve bildirimlere uygun olarak sözleşmeleri
yeniliyordu. Böylece toplu iş sözleşmeleri
ile elde edilen kazanımlar teker teker
ortadan kaldırılmaya başlandı.

Aygaz Anonim
Şirketi ile Petrol
İş Sendikası
arasındaki YHK’nın
bağıtladığı Toplu
İş Sözleşmesi
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•

Yüksek Hakem Kurulu emekçilerin sahip
olduğu birçok ekonomik hakkı da ortadan
kaldırdı. Bunlardan en önemlisi ikramiye
sayısıdır. Yüksek Hakem Kurulu yukarıda
belirtilen kanuni düzenlemelerden yola
çıkarak tüm sözleşmelerde ikramiye sayısını
4’e düşürdü.

•

Sözleşmelerde 35, 36 gün olarak belirlenmiş
olan yıllık izin süreleri en fazla 30 gün olarak
belirlendi.

•

Fazla
çalışmalarda
işçinin
onayının
alınacağına dair hükümler ortadan kaldırıldı.

•

Disiplin Kurulları başkanlarının işçi ve işveren
temsilcilerinden münavebe ile seçileceğine
dair hükümler toplu iş sözleşmelerinden
çıkarılarak, işveren temsilcilerinden başkan
olacağı sözleşmelere eklendi.

•

Tutuklulukla ilgili olarak “Devlete karşı”
işlenmiş suçlardan yargılananların hiçbir
şekilde işe alınmayacaklarına dair hüküm
konuldu.

•

12 Eylül askeri darbesi işçilerin, emekçilerin
kıdem tazminatı haklarını da geriye götürdü.
23 Ekim 1980 tarihli 2320 sayılı yasa ile kıdem
tazminatı tavanı getirilerek işçilerin her bir
kıdem yılı için belirlenen miktarın üzerinde
tazminat almaları engellendi.

•

12 Eylül sonrasında sendikal özgürlükler
1982 Anayasası ve 7 Mayıs 1983 tarihinde
yürürlüğe giren 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Kanunu ile yeniden düzenlendi. 1982
Anayasası ve yeni kanuni düzenlemeler
hakları düzenleyip güvence altına almak
yerine sınırlayıcı, yasaklayıcı nitelikte oldu.
Bu kısıtlamaların en önemlisi, etkili bir hak
arama aracı olan “hak grevini” ortadan
kaldırmak oldu.
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12 Eylül yasalarına karşı ilk grevimiz
Darbeden sonra çıkartılan yeni sendikalar
yasası nedeniyle örgütlenme olanakları
çok sınırlandı, greve çıkmak ise yeni
düzenlemelerle imkânsıza yakın bir
şekilde zorlaştı. Türkiye’de bu yıllarda
işçi ücretleri düşmüş, çalışma koşulları
ağırlaşmış vaziyetteydi. Sendikalar 12
Eylül’in etkisini üzerinden atamamış, hak
arayamaz durumdaydı. Böyle bir ortamda,
“darbe yasalarıyla grev yapılamaz” anlayışı
varken, Petrol-İş ilk grevini 1985 yılında
Birleşik Alman İlaç Fabrikasında (Bayer)
yapmaya karar verdi.

çıkmak isteyen üyelerimize seslendiği
konuşmasında: “Bu yasalara rağmen grev
yapmayı başarabilmeliyiz. Çünkü bu işin
sonu yok. Sesimizi çıkartmazsak işçileri
köle gibi çalıştıracaklar. En azından sendika
olarak
haklarımızı
koruyabilmeliyiz.
Meydanın boş olmadığını patronlara
gösterebilmeliyiz. Bundan sonra grev
yapılamaz denen ülkemizde, bu yaptığınız
12 Eylül’den sonraki ilk büyük grev olacak.
Eğer biz başarısız olursak bütün işçi
sınıfının morali bozulur, kötü örnek olur.”
dedi.

450
kişinin
çalıştığı
fabrikadaki
huzursuzluğun ana sebebi ücret ya da
sosyal haklar değildi. İşçilerin asıl isteği
iş güvencesiydi. İşçiler, işten çıkarılmanın
keyfilikten kurtarılmasını, kurallı olmasını,
disiplin kurulu kararı ile sendikanın
onayına bağlanmasını istiyorlardı.

Sonuç olarak, kaygılara, korkulara,
defalarca tökezlemelere rağmen, işçilerin
yılmaz tutumuyla 17 Eylül 1985 tarihinde
başlayan ve 53 gün süren Birleşik Alman
İlaç Grevi 12 Eylül sonrası Petrol-İş
tarafından yapılan ilk başarılı grev oldu ve
diğer sendikaların daha sonra yapacakları
grevlere örnek olarak tarihe geçti.

Dönemin Genel Başkanı Cevdet Selvi, greve
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63 işyerinde 63 grev
Petrol-İş, mevcut 12 Eylül yasalarıyla
“Grev yapılamaz” anlayışını Birleşik Alman
işyerinde yaptığı ve başarıyla sonlandırdığı
grev ile boşa çıkardı.
1987 yılında işveren kesimince, işveren
yanlısı bir iktidar varken ve 12 Eylül
yasaları
yürürlükteyken,
sendikanın
kasasında para yokken, greve çıkılabilir
mi iddiası ortaya atıldı. Petrol-İş’in toplu
sözleşme görüşmeleri süren onlarca işyeri
vardı. İşveren sendikasının hesabı, tüm
işyerleri için birden bastırmak, böylece
sendikamızın binlerce işçiyle greve
çıkmaktan
çekinerek
sözleşmeleri
uysalca
imzalamasını
sağlamaktı.
Petrol-İş’in bu tehditlere karşı cevabı
öncelikle yöneticilerini, temsilcilerini ve
üyelerini seferber etmek oldu.

Bu grevler sonucunda ücretlerde yüzde
64,6, sosyal haklarda ise yüzde 300’e
varan artışlar sağlandı. 63 grevin önemli
özelliği 1980 sonrası greve çıkmanın yeni
yasalar çerçevesinde oldukça zor olduğu,
grev hakkının varlığının tartışıldığı bir
dönemde böylesi bir deneyimi Türkiye
işçi sınıfına kazandırmış olmasıdır. Bu
grev sadece Petrol-İş üyelerinin başarısı
olarak kalmadı. 63 grev, tüm işçi sınıfının
demokrasi mücadelesinde yeni bir aşamayı
temsil etti ve bayrağı daha sonra mücadele
edeceklere başarıyla teslim etti.

Grup sözleşmesi olarak devam eden
görüşmelerden sonuç alınamaması
üzerine sendikamız 18 Mart, 31 Mart ve
16 Nisan 1987 tarihlerinde üç aşamalı
olarak ve 13 ilde, 10 bine yakın üyemizi
kapsayan 63 işyerinde greve çıktı.
Böylece 12 Eylül sonrası ilk kez binlerce
işçi aynı anda grev dedi. İlk kez onlarca
sendika dayanışma için Petrol-İş’le
kasalarını ortaklaştırdı. İlk kez grevciler
için miting yapıldı.
63 işyerinde sürdürülen grevlerin büyük
bir bölümü 17 Haziran 1987, İzmir
bölgesindekiler ise 18 Haziran 1987
tarihinde yaklaşık 3 aylık bir sürenin
ardından anlaşmaya varılarak sona erdi.
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bahar eylemleri - direniş yılları
12 Eylül cuntacıları bütün toplumu
zapturapt altına almaya niyetliydiler.
Ancak, demokratik yapıların giderek
güçlenmesiyle hevesleri kursaklarında
kalmıştı. İşçiler, öğrenciler, aydınlar,
toplumun farklı kesimleri devamlı
olarak hareket halindeydi. Sosyal
alanda durum böyle iken, işçi sınıfının
reel ücretlerindeki düşüş ise hızını
kaybetmiyordu.
600 bin kamu işçisinin toplu
sözleşme görüşmeleri 1989 yılı içinde
bağıtlanacaktı. Özel sektör çalışanlarına
göre hakları gerilemiş vaziyetteki
kamu işçileri, hükümetten toplu iş
sözleşmelerindeki uyuşmazlıkların bir
an önce çözülmesini, ek zam taleplerinin
yerine getirilmesini, işçi alacaklarının
ödenmesini, ücretlerin insanca yaşanır
bir düzeye çıkartılmasını isteyerek
eylemlere başlamışlardı. Enflasyonun
çok daha yüksek olduğu o dönemde
Hükümet’in önerdiği yüzde 40 zam
oranını işçi sendikaları az bulmuş, bu
öneriden daha yüksek bir zam talebinde
bulunmuşlardı.
Toplu eylem yapmanın yasak olduğu
ve miting, basın açıklaması gibi en
küçük demokratik hakların bile yoğun
polis baskısına maruz kaldığı bir
dönemde, işçiler dünya işçi sınıfına
dahi örnek olacak yaratıcılıkta eylemler

geliştirdiler. İşçilerin yaratıcı eylemleri
arasında, işi durdurma, işi yavaşlatma,
işyerlerine
servis
kullanmadan
yürüyerek gitme, fiili miting yapma,
işbaşında oturma, fazla mesaiye
kalmama ve topluca viziteye çıkma
eylemleri yaygın olarak yer aldı. Ayrıca
erkekler için sakal bırakma, topluca
saçları sıfıra vurdurma, toplu boşanma
davası açma, çıplak ayakla yürüme, tüm
ailece eylemlere katılma şeklinde de
yüzlerce eylem yapıldı.
Yapılan hesaplamalara göre 1 milyon
300 bin civarında işçi, 1989 yılı Mart,
Nisan, Mayıs aylarında gerçekleştiği
için sonradan adı Bahar Eylemleri
diye anılacak olan, aylar boyunca
süren kitlesel gösterilerde yer aldı.
12 Eylül’den beri işçi hareketinin en
dinamik kesimini oluşturan Petrol-İş
üyeleri de eylemlerin hem katılımcısı
hem de destekçisi oldular.
Eylemlerin
giderek
çeşitlenmesi,
katılımın artması, sağlık çalışanları
gibi, ziraat odaları gibi toplumun farklı
kesimlerinin de giderek daha politik
taleplerde
bulunmaya
başlaması
Hükümete geri adım attırdı. Hükümetin
ilk verdiği teklifi boşa çıkaran işçiler,
sürecin sonunda ortalama yüzde 140
ücret zammı alarak tarihe geçtiler.
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taşerona karşı mücadele
1989-1992 arası dönemde Petrol-İş 43 işyeriişletmede toplam 11.217 üyemizin katıldığı
grevler yaptı. 1994 ekonomik krizi sürecinde
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK) tarafından alınan toplu sözleşmelerde
ücretlerin dondurulması, sözleşme sürelerinin
3 yıllık olması, ücret sisteminin verimliliğe
bağlı olması, çalışılmayan günlerde ücret
ödenmemesi vb. kararlar işveren sendikaları
kadar işverenlerce de müzakere masalarında
sendikalara dayatıldı.
1990’lı yıllar dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de çalışma ilişkilerini düzenleyen normların
ortadan kaldırıldığı, düzensizliğin çalışma
hayatına egemen olduğu bir dönem oldu.
Çalışma
koşullarının
esnekleştirilerek
ekonomik değişimlere hızla uyum sağlayacak
hale getirilmesi arzusu bu yıllarda çok sayıda
faaliyetin taşerona verilmesine yol açtı. İşler,
özel sektörde olduğu kadar kamu sektöründe
de giderek yoğunlaşan bir şekilde sendikasız
ve düşük maliyetli taşeron şirketlere devredilir
hale geldi.
Kamuda ve özel sektörde 89 Bahar
Eylemleri sonrası ücretlerde meydana gelen
kısmi artışın ardından, tüm işyerlerinde
müteahhitleşme(taşeronlaşma) yaygın olarak
gündeme getirildi ve birçok işyerine uygulamaya
sokuldu.
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Petrol-İş müteahhitleşmenin giderek tüm
işyerlerinde tehlikeli boyutlara ulaşması
ve kendi örgütlü olduğu işyerlerinde dahi
müteahhit işçi uygulamasına gidilmesine karşı
13-14 Ağustos 1992 tarihli Başkanlar Kurulunda
şu kararı aldı:
“Başkanlar Kurulumuz kamu ve özel tüm
işyerlerimizde müteahhit işçilerini sendikamız
çatısı altında örgütlenmeye çağırmaktadır. Bu
örgütlenme sonucu doğabilecek olumsuzluklara
da, üyelerimizle birlikte tüm olanaklarımızı
ve gücümüzü seferber ederek karşı koymak
kararlılığında olduğumuzu ilan etmektedir.”
Sendikamıza bağlı işyerlerinde müteahhitleşme
oranının tespit etmek amacıyla 1991 yılında
yapılan araştırmaya göre toplam çalışanların
yüzde 13’ünün taşeron işçisi konumunda olduğu
belirlendi.
Müteahhit işçilerinin sendikalaşma mücadelesi
ilk kez sendikamıza bağlı Petlas işyerinde
başarıyla sonuçlandı. 1990 yılında sendikamız
üyelerinin de büyük desteği ile sendikalaşma
mücadelesi veren müteahhit işçilerinin 650’si
28.07.1992 tarihinde imzalanan toplu iş
sözleşmesi ile kadroya geçirildi. Ayrıca, TPAO
ve Petkim işyerlerinde çalışan müteahhit
işçilerinin örgütlenmesi için 1990’lı yılların
başıdan itibaren büyük çaba sarf edildi.

dünya sendikaları ile güçlü ilişkiler
12 Eylül öncesi oldukça yoğun seyreden
sendikamız dış ilişkileri, 12 Eylül yasak ve
kısıtları ile 1984 yılına dek neredeyse durma
noktasındaydı. 1985 yılında sendikamız
daha önce sıkı ilişkiler içinde olmadığı
Uluslararası Petrol, Kimya ve Genel İşçiler
Federasyonu(ICEF) ile yeniden ilişkilerinin
geliştiği bir sürece girdi.
İkili ilişkilerini geliştiren ve dış ilişkilerde
daha etkin olmaya çalışan Petrol-İş,
1986 yılındaki Genel Kurulunda ICEF’e
üye olma kararı aldı. Çalışma ve İçişleri
Bakanlıkları’nın izni ile 1987 yılında
Petrol-İş’in ICEF’e üyeliği yasal olarak
tanındı. ICEF, madencilik işkolunda
faaliyet yürüten Uluslararası Maden
İşçileri Federasyonu(MIF) ile 1995 yılında
birleşti. Bu birleşme ile Petrol-İş artık

Uluslararası Kimya Enerji Maden ve Genel
İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM) üyesi
oldu.
Petrol-İş bu dönemde aynı zamanda
Avrupa sendikal hareketi ile de yakın
temaslarda bulundu. Yüzyılın sonunda
Petrol-İş çoğunlukla kamuda örgütlü
olsa da Türkiye’deki sendikalar arasında
çokuluslu şirketlerde en yüksek örgütlülüğe
sahip sendikalardan biriydi. Örgütlü
olduğu işyerleri daha çok Avrupa kökenli
sermayeden oluşması sebebiyle Petrol-İş,
stratejik bir karar vererek 1999 yılındaki 23.
Genel Kurulu’nda Avrupa Maden Kimya ve
Enerji Sendikaları Federasyonu EMCEF’e
üyelik kararı aldı. Petrol-İş’in başvurusu
2000 yılında kabul edildi.
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1986 Türk-İş Genel Kurulu
Her dönem farklılıklar arz eden
Petrol-İş
ve
Türk-İş
ilişkileri
1989 tarihli Petrol-İş 20. Genel
Kurulu Çalışma Raporunda şöyle
anlatılmaktadır: “Ülkemiz sendikal
hareketinin omurgası Türk-İş’te
birlik yönündedir. Bir yandan sayısal
birlik, diğer yandan mücadele etme
ve bu mücadelede birlik. Türk-İş’te
birliğin bir bütün olarak sağlanması
için çabalar yoğunlaştırılmalıdır.”
Yine aynı raporda Petrol-İş Sendikası
Türk-İş’i nasıl gördüğünü ve Türkİş’ten ne beklediğini şöyle ortaya
koyuyor: “Üst örgütümüz Türk-İş’in
sınıf ve kitle sendikacılığı kimliğine
kavuşması ve ilkeli sendikacılığın
yaratılmasında, sendikamıza da
önemli
görevler
düşmektedir.
Ülkemiz sendikal hareketinin ön
saflarında yer aldığına inandığımız
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sendikamız, bu görevini yerine
getirmede şimdiye kadar takındığı
tavrını sürdürecektir.”
Petrol-İş’in 1986 yılı Ekim ayında
yaptığı ve güçlenerek çıktığı 19.
Genel Kurulu’ndan aylar sonra 1986
yılı Aralık ayında Türk-İş’in 14.
Genel Kurulu yapıldı. Türk-İş Genel
Kurulu sendikal birliğin sağlanması,
etkin bir sendikacılık yapabilme ve
12 Eylül’ün yaralarının sarılması
açısından Petrol-İş için çok önem
taşıyordu. Sendikal birliği sağlamak
için oluşan ekipte dönemin Petrol-İş
Genel Başkanı Cevdet Selvi, Türk-İş
Genel Başkanlığına aday göstedildi.
Yapılan seçim sonucunda Petrol-İş’in
de içinde olduğu “Birlik” ekibi 7 oy
farkla Genel Başkanlığı, 1 oy farkla
da Genel Sekreterliği kaybetti.

Petrol-İş yıllıkları
Petrol-İş 12 Eylül’ün ağırlığını verdiği mücadele
ile üzerinden atarken, yeni dönemin koşullarını
göz önünde tutarak Genel Merkez faaliyetlerini
de yoğunlaştırdı. Sendikamız özellikle 1985
yılı ile birlikte yayın politikasını genişletme ve
yaygınlaştırmaya, üniversiteler ve akademik
çevre ile daha yoğun ilişki kurmaya, Genel
Merkezde kurulu servis birimlerini daha etkin
çalıştırmaya dönük adımlar attı.
Daha önce de belirtildiği üzere 1984 yılında,
yeni sendikal mevzuat uyarınca ortaya çıkan
ihtiyaçlardan hareketle, Petrol-İş Araştırma
Servisi’nin kurumsallaşması sağlandı ve
araştırma çalışmaları daha sistematik hale
getirildi.
Emek dünyası için yıllarca önemli bir boşluğu
dolduran ve kaynak kitap olma özelliği taşıyan
Yıllıklar,
Araştırma
Servisi’nin
yeniden
yapılandırılmasının ardından yayımlanmaya
başlandı. İlk Yıllık 1985 yılında basılan ‘84
Yıllığı’dır. Daha sonra Yıllıklar, 1992 yılı dahil

her yıl için basılırken, 1993 yılından itibaren
ikişer yıl için yayınlanmaya devam etti. Bu
şekilde, ‘93-’94, ‘95-’96 ve ‘97-’99 olmak
üzere üç kez basılan Yıllıklar, bu çalışmanın
koordinatörü İlyas Köstekli’nin Petrol-İş’ten
ayrılması ile son buldu. Son Yıllık olan ‘00-’03
ise farklı bir biçim ve içerikle daha çok makale
ağırlıklı olarak yayınlandı.
Petrol-İş Yıllıklarının 1980’li yılların ortasından
2000’li yıllara emek hareketinin evrimini ve
Petrol-İş’in emek mücadelesi içerisindeki yerini
yıllar içerisinde ortaya koyması açısından
belge niteliği bulunmaktadır. Yıllıkların aynı
niteliği, hem basın-yayın alanında hem de
üniversite çevrelerinde bu çalışmaya yoğun ilgi
gösterilmesini getirdi. Yıllıkların bir diğer önemi
ise geniş bir akademisyen, araştırmacı ve uzman
katkısıyla kollektif bir şekilde hazırlanmasından
kaynaklandı. Petrol-İş Yıllıkları, ülkemizde bir
köşetaşı çalışma olması niteliğiyle hâlâ referans
gösteriliyor.
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Yine 1984 yılı içerisinde sendika
bünyesinde ilk kez “İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Servisi” kuruldu. 1989
yılında da sendikal eğitim programı
içerisinde işçi sağlığı ve iş güvenliği
eğitimi de verilmeye başlandı.
Servisin kurulmasından sonra işçi
sağlığı ve iş güvenliği konusunda
başucu kaynağı sayılabilecek yayınlar
sendikamız tarafından basıldı. 1985
yılında üyelerimize, sosyoekonomik
koşulları, işyerinde yaşadıkları iş
kazaları ve meslek hastalıklarının
araştırıldığı bir anket gönderildi. Bu
ankete 22.410 üyemiz katıldı. Anket
sonuçları 1986 yılında; “Üyelerimizin
Yaşam Koşullarından Rakamlar” ve
“Rakamlarla: İşyerlerinde Tükenen
Yaşam” isimli kitaplarda yayınlandı.
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1994 yılında da 9.285 üyemizin
katılımıyla “Üyelerimizin Yaşam
Koşullarından Rakamlar-2” adlı kitap
hazırlandı ve yayınlandı. 1997 yılında
İSİG özelinde bir araştırma çalışması
daha yapıldı. 148 işyeri ve 10 bine
yakın üyeyi kapsayacak şekilde
yapılan anket çalışmasının sonuçları,
1998 yılında “İşyerleri Çalışma Ortam
ve Koşulları” isimli kitapta yayınlandı.
Petrol-İş Sendikası İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Servisi 2008 yılına kadar
varlığını devam ettirdi. 2008 yılında
İSİG Uzmanı Ahmet Ekinci’nin
görevini bırakmasının ardından, İSİG
çalışmaları da sekteye uğradı. Sekiz
yıllık aranın ardından 2016 yılında
İSİG Servisi yeniden çalışmalarına
başladı.

Shell-Mobil-BP tüketmeme kampanyası
Petrol-İş tarihinin en özgün mücadelelerinden
birisi, uluslararası petrol tekelleri Shell, Mobil
ve BP’nin Türkiye’de sendikasızlaştırma
uygulamalarına tepki olarak 1996 yılında
örgütlediği “Shell-Mobil-BP Tüketmeme
Kampanyası”dır.
Petrol-İş, 1950 yılında Akaryakıt İşçileri
Sendikası olarak kurulurken, akaryakıt
dağıtımı faaliyeti içerisindeki bu petrol
şirketlerinde çalışan işçiler tarafından
kurulmuştu. Dolayısıyla bu işyerlerinin
Petrol-İş için tarihsel bir önemi bulunuyordu.
Bu üç yabancı şirket, Petrol-İş üyelerine istifa
baskısı uygulamış, işyerinde taşeron işçilerin
sayısını arttırmış, yeniden yapılanma adı
altında işten çıkarmalara başvurmuştu. Tüm
bu uygulamalarda temel amaç, sendikayı
yetkisiz duruma düşürüp işyerlerini tümüyle
sendikasızlaştırmaktı.
Petrol-İş’in tüm iyi niyetli yaklaşımlarına karşın
bu şirketler, sendika düşmanı uygulamalarda
diretince sendikamız kamuoyunda büyük
ses getiren kapsamlı bir kampanya başlattı.

18 Temmuz 1996 tarihinde Türk-İş Genel
Merkezi’nde başlatılan kampanya ile Shell,
Mobil ve BP’ye karşı tüketimden gelen gücün
kullanılacağını ilan eden Petrol-İş’e birçok
sendika, tüketici dernekleri, çevre örgütleri,
emek ve demokratik kitle örgütleri destek
verdi. Bu doğrultuda söz konusu kurumların
yer aldığı “Shell, Mobil, BP Ürünleri
Tüketmeme Kampanyası Eşgüdüm Komitesi”
oluşturuldu. Kampanya ulusal ve uluslararası
alanda geniş yankı yarattı, kampanyaya
yurtdışındaki sendikalardan da yoğun bir
destek geldi. Kampanya sırasında sendikamız
tarafından “Shell-Mobil-BP İçin Kara Kitap”
başlıklı bir kitapçık yayımlanırken, pankart,
ilan, sticker vb. malzemeler ile kampanyanın
yaygınlaşması sağlandı.
Şirketlerin o dönemde satışlarının %5
dolayında düştüğü görülürken, kampanyanın
sonucu olarak bu işyerlerindeki baskılara
işverenler tarafından ara verilmek durumunda
kalındı. Bu işyerlerinden Shell’de Petrol-İş’in
örgütlülüğü halen devam ediyor.
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ekonomik krizler ve Petrol-İş

24 Nisan Ankara,
İşsizliğe ve
Pahalılığa Paydos
Mitingi

24 Ocak Kararları ardından 12 Eylül
Darbesi ile Türkiye ekonomisinde dışa
açık büyüme ve liberalleşme dönemi
yaşandı. Bu dönemi, 1990’lı yılların
başından itibaren finansal serbestleşme
ile birlikte uluslararası mali sermayeye
bağımlılığın hızlı biçimde arttığı bir süreç
izledi. 1994 yılında hükümet tarafından
alınan 5 Nisan Kararları ile TL’de ciddi
bir devalüasyon oldu. Krizin günah
keçisi KİT’ler ve kamu işçileri yapıldı.
Kamuda ücretler ciddi ölçüde baskılandı,
yan ödemelerde kısıntıya gidildi. Aynı
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gerekçeyle, KİT’lerin özelleştirilmesinde
yeni bir hamle gündeme geldi. Hükümetin
bu tavrından cesaret alan özel sektör
işverenleri de toplu işten çıkarmalar
gerçekleştirdi. Kriz ve ardından alınan
sermaye yanlısı bu kararlar nedeniyle
1994’te ekonomi küçüldü, işsizlik ve
yoksulluk ciddi ölçüde arttı. Sendikalar
bu dönemde, Ankara’da 24 Nisan günü
“İşsizliğe ve Pahalılığa Paydos” başlıklı
büyük bir miting gerçekleştirdiler. Yıl
boyunca işçi eylemleri devam etti.

Türkiye ekonomisi, IMF’nin dayattığı
politikalar nedeniyle 2001 Şubat’ında ülke
tarihinin en büyük krizlerinden birisine
sürüklendi. 1999 yılında IMF ile yapılan 3
yıllık stand-by anlaşmasının öngördüğü,
para ve kur politikası sonucunda dış açık
hızla artmaya başladı. Aynı dönemde IMF
programının hedeflerinden birisi olan
enflasyonun düşürülmesi de mümkün
olmadı. “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”
ile işçi sınıfına büyük bir saldırı başlatıldı.
“Kemal Derviş Reformları” adı verilen
düzenlemelerle ekonomide birçok sektörde
hızlı bir serbestleştirme gerçekleştirilirken,
özelleştirmelerin ön hazırlıkları da yapılmış
oluyordu.
Petrol-İş, 2001 Krizi’nden sonra 21-22 Şubat
2001 tarihinde gerçekleştirdiği Başkanlar
Kurulu’nda IMF programının çöktüğünü
vurgulayarak, ücretlilerin ve diğer emekçi
kesimlerin
kayıplarının
derhal
telafi
edilmesini talep etti. IMF programından
vazgeçilmediği takdirde Petrol-İş olarak
Emek Platformu’nun öncülüğünde bir
kampanya başlatılması için Türk-İş’e öneri
götürüleceği belirtildi. Petrol-İş’in bu
yaklaşımı kısa bir süre sonra karşılık buldu ve
Emek Platformu 17 Mart 2001 tarihinde ülke
çapında bir mücadele kampanyası başlattı. Bu
kampanya çerçevesinde 14 Nisan’da birçok
ilde “Yolsuzluğa ve Yoksulluğa Hayır-Krizin
Yükünü Taşımayacağız” başlıklı mitingler
gerçekleştirildi ve işçiler meydanlara inerek
ülkeyi bir eylem alanına çevirdi. Petrol-İş, bu
mitinglerde kitlesel olarak yer aldı. Ayrıca o
dönem, sendikamız yayımladığı raporlarla
krizin nedenlerini ve IMF programının
sakıncalarını kamuoyuna anlattı.
2008 sonbahar aylarında finans sektöründe

ABD’de yüzyıllık finans kuruluşu Lehman
Brothers’ın batması ile başlayan iflasların
ardından, dev sınai tekelleri de batmaya
başladı ve böylece çöküş başta finans
sektörü olmak üzere dünya ekonomisinin
bütününe yayıldı. 2008 Krizi’nin yol
açtığı paniğin önlenmesi ve sermayenin
zararlarının karşılanması için tüm dünya
ülkeleri çeşitli kurtarma paketlerini devreye
soktu. Bu paketler, sermayenin ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirildi ve aynı
dönemde emekçi kesimlere ise “acı reçete”
politikaları ile krizin faturası yıkılmaya
çalışıldı. Bu sürecin ülkemiz ekonomisine
faturası büyük oldu. Her ne kadar, hükümet
yetkilileri krizin ülkemizi “teğet geçeceğini”
söylemiş olsalar da, 2009’da büyüme
rakamlarında sert düşüş yaşandı. Üretim
daraldı, sabit sermaye yatırımları düştü.
Söz konusu dönemde işsizlik artarken, reel
ücretlerde 2009 yılında %7’lik gerileme
görüldü.
Petrol-İş bu kriz karşısında doğru sendikal
politika ve stratejiler izleyebilmek için
2008-2009 küresel krizini de mercek
altına aldı. Buna bağlı olarak krizin örgütlü
olduğumuz işyerlerine ve bu işyerlerindeki
çalışma ilişkilerine etkisini ölçmeye dönük
Eylül 2008-Eylül 2009 döneminde üye
işyerlerimizin temsilcilerinden aylık veriler
talep edildi ve bu veriler derlenerek Başkanlar
Kurulu toplantılarında tartışmaya açıldı.
Bu araştırmaların sonucunda ise “Ekonomik
Kriz Karşısında Petrol-İş Politikası” başlığıyla
sendikamızın krize yaklaşımına ilişkin bir
belge oluşturuldu. Krizde izlediğimiz doğru
ve yerinde politikalarla, örgütlülüğümüzü
koruduk ve krizin üyelerimize olumsuz
etkilerini asgari düzeyde tutmayı başardık.
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Petrol-İş’in özelleştirme karşıtı mücadelesi
Türkiye’de işkolumuzdaki petrol, petrol
ürünleri/doğal gaz, petrokimya ve gübre
sektörlerinde örgütlü olan Petrol-İş, 1980’li
yılların ortalarından beri bu alanlarda
faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının
özelleştirilmesine
karşı
mücadelesini
aralıksız sürdürdü.
Petrol-İş, özelleştirmelere karşı hem
işyerlerinde eylemler, hem özelleştirmelere
karşı verilen hukuki mücadele hem de ulusal
ve uluslararası kamuoyunu özelleştirmeye
karşı bilinçlendirmeye dönük faaliyetleri
içeren çok boyutlu bir mücadele ördü.
Petrol-İş, ülkemizde özelleştirme karşıtı
mücadele denilince akla ilk gelen sendika
haline geldi.
Sendikamız, daha Türkiye kamuoyunun
ve sendikaların özelleştirme üzerine hiçbir

fikrinin olmadığı bir dönemde, yaklaşan
tehdidin büyüklüğünü görüp mücadelesini
başlatmıştı.
İlk olarak, 1987 yılında özelleştirme
kapsamına/programına alınan Petkim’in
%4’lük kamu payının halka arz edilmesine
karşı eylemler yapıldı.
Bunu, 1993-1994 tarihlerinde Petkim/
Yarımca Kompleksi’nin ve Petlas’ın
kapatılmalarına yönelik Çiller Hükümeti’nin
kararlarına (5 Nisan Kararları) karşı
yürüttüğümüz mücadele ve direnişimiz
izledi.
Ardından 90’lı yılların ikinci yarısında
Petlas’ın
ve
daha
sonra
POAŞ’ın
özelleştirilmeleri sırasında eylemlerimiz
yoğunlaşarak sürdü.

7 Nisan 1994
Petlas’ın
Kapatılmasına
Karşı Yürüyüş
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Petrol-İş’in neredeyse sürekli hale gelen
özelleştirme karşıtı mücadelesi, 2003
yılında AKP hükümetinin benimsediği
topyekün özelleştirme yaklaşımı ile yeni
bir evreye girdi. Ancak Petrol-İş tarihsel
deneyimleri sebebiyle yaklaşan tehlikeyi
erkenden fark ederek, özelleştirme karşıtı
mücadelesini aralıksız sürdürmeye devam
etti. Sendikamızın dört dönem Genel
Başkanlığını yürütmüş olan Mustafa
Öztaşkın, 23-24 Eylül 2002 tarihinde
toplanan 24. Dönem II. Genel Temsilciler
Kurulu’nda yaptığı konumasında,
“Seçim ve siyasi belirsizlikten dolayı
özelleştirme
yapılamaz
yanılgısına
düşmemeliyiz. Çünkü IMF’ye verilen
niyet
mektubunda
özelleştirmelerin
hızlandırılacağı taahhüdünde bulunuluyor.
Raporda da belirttiğimiz gibi PETKİM’in,
TÜPRAŞ’ın,
TÜGSAŞ’ın,
İGSAŞ’ın,
BOTAŞ’ın
özelleştirilmesini
her
an
gündeme alabilecekleri gibi BOR’ların
özelleştirilmesinden
de
asla
vaz
geçmeyeceklerdir.” tespitinde bulunarak
mücadeleden
asla
vazgeçilmemesi
gerektiğine işaret etti.

Mart 2003 tarihinde ABD’nin Ortadoğu’daki
petrol/doğal gaz kaynaklarına ulaşma ve
bunların kontrolünü ele geçirmek üzere
Irak’ı işgal etmesindeki politikasına paralel
olarak, Türkiye’de işbaşındaki iktidar, petrol
sektörünün entegre yapısını oluşturan kamu
kuruluşlarının tümünün özelleştirilmesi
için saldırı başlattı.
Tüpraş, Petkim, BOTAŞ’a bağlı doğalgaz
dağıtım şirketleri olan Bursagaz, Esgaz;
Tügsaş’a bağlı gübre fabrikalarının ve
İGSAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin ihaleler,
ard arda devreye sokularak kapsamlı bir
özelleştirme programı benimsendi.
Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye
kamuoyunun
gündeminde
de
Irak
Savaşı’nın yer aldığı bir dönemde, halkın
dikkatini
özelleştirmelere
çekebilmek
oldukça zordu. Ancak, Türkiye’deki
özelleştirmelerle bu enerji savaşının
ilişkisini yaptığı çalışmalarla ortaya koyan
Petrol-İş, “Özelleştirme Karşıtı Kampanya”
yürütmeye karar verdi. Bu tür bir mücadele
ve kampanya, sadece Türkiye’de değil dünya
sendikal hareketinde de daha önce yapılmış
değildi.

Bandırma, Bor
Özelleştirilmelerine
Karşı Miting,
13 Ocak 2001
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özelleştirme karşıtı kampanyalar
Petrol-İş, başta TÜPRAŞ ve PETKİM’in
özelleştirilmesi süreci olmak üzere
işkolumuzda
üye
işyerlerimizdeki
(TÜGSAŞ, BOTAŞ’a bağlı doğalgaz
dağıtım şirketleri Bursagaz ve Esgaz
gibi) tüm özelleştirme girişimlerine
karşı çok boyutlu ve kapsamlı mücadele
kampanyaları örgütledi.
Özellikle TÜPRAŞ’ın ilk ve ikinci
blok satış sürecinde gerçekleştirilen
kampanyalar, Petrol-İş Sendikası’nın
özelleştirme
karşıtı
mücadelesini
kamuoyuna bilimsel temellerle ve ikna
edici biçimde aktardığı iki mücadele

60

PETROL-iŞ

oldu. Bu kampanyalarda mücadele
yaratıcı araçlarla desteklenerek, ülke
gündemine özelleştirmenin yaratacağı
yıkım anlatıldı.
“Bir Özelleştirme Herakatı: IRAK”
sloganı ile başlayan kampanyanın ilk
aşamasında savaşa karşı olan tüm
kesimlerin desteği alınarak, “TÜPRAŞ
Geleceğimizdir Satılamaz” sloganı
ile ise en büyük sanayi kuruluşu
TÜPRAŞ’ın ülkenin kaderi demek olduğu
vurgulanarak, özelleştirmelere karşı
mücadelemiz, Türkiye’nin gündemine
taşındı.

Memleket
Nöbeti Çadırı

Özelleştirme karşıtı kampanyalar çerçevesinde;
•

•

•

Türkiye’de o döneme kadar yapılan özelleştirme
işlemlerindeki usulsüzlükler, hukuk ihlalleri,
yolsuzluk ve şaibelerden oluşan kabarık
suç dosyaları, ortak bir söylem etrafında
kamuoyunda deşifre edildi.
Özelleştirilen işyerlerlerinin faaliyet gösterdiği
Aliağa, Kocaeli, Kırıkkale, Bursa, Samsun ve
Kütahya’da büyük mitinglerle özelleştirmeler
protesto edildi. 1 Mart 2003 tarihinde savaş
tezkeresine karşı yapılan büyük Ankara
Mitingine kitlesel olarak katılım gösterilerek
özelleştirmeler ve savaş politikası arasındaki
bağ ortaya konuldu.
Özelleştirilecek işyerlerinde, üyelerimizin iş
bırakma, satış yapmama, alıcıları işyerlerine
almama eylemleri, süreklilik kazanarak
yükseldi.

•

Özelleştirme konusu olan alt sektörlerin/
işyerlerinin faaliyetlerini ve durumunu ortaya
koyan bilimsel raporlar hazırlanarak, bunların
üzerinden gerek Türkiye geneli gerekse yerel
alanlara yönelik gazete ilanları, broşürler,
afişler, bilboardlar hazırlandı.

•

TÜPRAŞ rafinerilerinin olduğu yörelerde, 2005
yılında Kocaeli, Aliağa, Kırıkkale ve Batman’da
“Memleket Çadırları” kuruldu, buralarda
“Memleket Nöbeti” tutuldu, stantlar açıldı.
Halkın bu çadır ve stantlara gelmesi sağlandı
ve kamuoyu bilgilendirilerek destek kazanıldı.
Mücadelemizin haklılığı tüm halka anlatıldı.

•

Özelleştirme girişimlerine karşı TV, radyo

spotları, belgeseller hazırlandı. Ayrıca çeşitli
televizyon programlarına katılarak kampanya
ve mücadelemiz anlatıldı. Basın bültenleri,
paneller,
seminerler
yoluyla
toplumun
aydınlanması, bilinçlenmesi için çaba gösterildi.
•

TBMM’deki milletvekillerine, muhalefetteki
siyasal partilere, sendikalara, demokratik kitle
örgütlerine ve derneklere, akademisyen ve
basın mensuplarına mektuplar yoluyla destek
çağrıları yapıldı.

•

Ankara ve İstanbul’da gazete köşe yazarları,
haber muhabirleri ile çeşitli zamanlarda
toplantılar düzenlenerek, buluşuldu ve
tartışmalar yapıldı.

•

Petrol-İş’in özelleştirmelere karşı yürüttüğü
bu çok boyutlu kampanyalar, akademik
çalışmaların dahi konusu oldu.

Sendikamızın özelleştirmeye karşı verdiği kararlı
mücadele sayesinde, sadece Tüpraş’ın iptal
ettirdiğimiz ilk ihalesi nedeniyle Türkiye büyük
bir gelir elde etti. Bu süreçte 2004 yılındaki
şaibeli Tüpraş özelleştirmesine karşı açtığımız
dava sonucunda bu işlemin yargı tarafından
iptal edilmesi Türkiye’ye yaklaşık 4 milyar dolar
kazandırdı.
Verdiğimiz mücadelenin diğer önemli bir sonucu
ise özellikle TÜPRAŞ ve PETKİM’de olmak üzere
örgütlülüğümüzün güçlenerek korunması oldu.
Ülkemizin en önemli iki sanayi kuruluşunda,
özelleştirme sonrasında özel sektörde TÜPRAŞ’ta
7 dönem, PETKİM’de ise 6 dönem sözleşme
imzalandı.
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Petrol-İş’te kamu işyerlerininin ağırlığı azaldı
İşkolumuzda
yaşanan
yoğun
özelleştirmeler sonucunda Petrolİş’in üye sayısında kamu işyerlerinde
çalışanların ağırlığı yıllar içerisinde
giderek
düştü.
Sendikamızın
geçmişte örgütlülüğü kamu ağırlığı
taşımaktaydı. Bugün ise üyelerimizin
%85,9’u özel sektörde çalışıyor.
Özelleştirme
ile
herhangi
bir
işyerimizin bütünüyle özel sektöre

geçmemiş olduğu 1996 yılında, kamu
işyerlerinde
çalışan
üyelerimizin
toplam üyelerimize oranı %60,4 idi.
Petlas ve POAŞ özelleştirmelerinden
sonra, 2000’li yılların ortasında
ikinci dalga özelleştirme saldırısı
öncesinde ise 2004 yılında bu oran
%61,3 düzeyindeydi. Ancak tüm
özelleştirmeler
tamamlandığında,
2012 yılında bu oranın %25,7’ye
gerilediği görülüyor.

Petrol-İş üyeleri
içerisinde
kamu-özel sektör
payı (%)

Kaynak: Petrol-İş
Başkanlar Kurulu
Raporları, Petrol-İş
Araştırma
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İzleyen yıllarda ise halihazırda örgütlü

Sendikamızın kuruluşunun 70. yılı

olduğumuz kamu işyerlerinde yeniden

olan 2020 yılında, Petrol-İş artık

yapılanma adı altında istihdamda

büyük ölçüde özel sektörde örgütlü bir

küçülmeye gidilmesi ve özel sektörde

sendika durumuna geldi. 2020 yılında

örgütlü gücümüzün artması ile kamu

özel sektörde çalışan üyelerimizin payı

işyerlerinde

%85,9’a yükselirken, kamuda çalışan

çalışan

üyelerimizin

toplama oranının giderek azaldığı

üyelerimizin

dikkat çekiyor.

geriledi.

payı

%14,1’e

kadar

ziran,
Kopenhag, 2012 Ha
Sendika
l
se
IndustriALL Küre
si
re
ng
Kuruluş Ko

Petrol-İş’in dış ilişkileri güçleniyor
Petrol-İş Sendikası’nın da inisiyatifi ile 2007
yılında Uluslararası Kimya Enerji Maden ve
Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM)
Türkiye
Koordinasyon
Kurulu
kuruldu.
Türkiye’den ICEM’e üye ve sektörde örgütlü 14
sendika bu kurul içerisinde çalışma yaptı. Bu
kurul bugünkü IndustriALL Küresel Sendika
Türkiye Koordinasyon Kurulu’nun öncüsüydü.
2009-2010 yılları boyunca ICEM Türkiye Ulusal
Projesi Adana, Çerkezköy, Gebze, Bursa gibi
bölgelerde gerçekleştirildi. Bu çerçevede yapılan
örgütlenme odaklı toplantılara Petrol-İş şube ve
temsilcileri de katıldı.
Petrol-İş, ICEM’in kurulduğu 1995 yılından bu
yana hem Avrupa, Asya ve Ortadoğu’da sendikal
deneyim paylaşımı toplantılarına katıldı
hem de ICEM’in her yıl örgütlediği “İnsana
Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü”
etkinliklerinde bulundu.
Petrol-İş, 2000’li yıllar boyunca ICEM’in
Unilever başta olmak üzere geliştirdiği
birçok “Küresel Şirket Ağı Toplantıları”na
katıldı. Böylece şirketlerin küresel düzeyde
uygulayacakları emek politikaları takip edildi.
Yine bu dönemde Jotun’dan Novamed’e bir
çok küresel şirket örgütlenmesine uluslararası
dayanışma sağlandı.
Petrol-İş’in 2000 yılında üye olduğu Avrupa
Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu
(EMCEF) ile olan ilişkileri ilk dönemlerde çok
gelişemedi. EMCEF’in sendikal alanda daha

çok Avrupa Birliği perspektifi ile hareket etmesi
ilişkileri sınırladı. Ancak daha sonraları Petrolİş; Avrupa Federasyonu ile olan bu ilişkileri
örgütlenme çalışması yürüttüğü Avrupa
merkezli çokuluslu şirketlere yönelik bir çalışma
düzeyine taşımayı hedefledi. Bericap ve Polyplex
gibi direnişler sırasında EMCEF üzerinden
şirketlere yönelik baskı uygulanmaya çalışılması
buna bir örnek oluşturuyor.
Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı
Retunsee 2005 yılında kurumsallaşma sürecini
tamamladı. Sendikamız Petrol-İş bulunduğu
bölgede özellikle örgütlü olduğu enerji
sektöründe sendikal işbirliği çerçevesinde
Retunsee’nin kurucularından birisi oldu.
Petrol-İş, bugün Retunsee’nin hem Yönetim
Kurulunda hem de Başkanlar Kurulunda temsil
ediliyor. Bölgedeki rafineriler konusunda
sendikal işbirliğini hedefleyen sendikamız aynı
zamanda Retunsee Rafineri Sekretaryasının da
yürütücülerinden birisi.
İmalat sektöründe faaliyet yürüten üç
uluslararası federasyon: Uluslararası Kimya
Enerji Maden ve Genel İşçi Sendikaları
Federasyonu (ICEM), Uluslararası Tekstil
Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu (ITGLWF) ve
Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF)
2012 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde
yapılan kongreyle birleşerek Uluslararası Sanayi
İşçileri Federasyonu IndustriALL Küresel
Sendika’yı kurdular.
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Sendikamız Petrol-İş bütün dünyada
50 milyondan fazla işçiyi temsil eden
IndustriALL Küresel Sendika’nın hem
kurucusu hem de üyesidir. Küresel
sermayenin ve emperyalizmin saldırılarına
karşı küresel sendikal ve emek hareketinin
birliği Petrol-İş Sendikasının da siyasi
öncelikleri arasındadır. Küresel şirketlerde
örgütlenme ve küresel şirketlerin hak
ihlallerine karşı mücadele ancak emeğin
birlik, dayanışma ve mücadelesi ile
sağlanabilir. İşte bu anlayışla sendikamız
Petrol-İş IndustriALL Küresel Sendikanın
bir üyesi olarak mücadeleyi sürdürüyor.
Avrupa
Sanayi
İşçileri
Sendikası
(IndustriALL Avrupa), Avrupa çapında
imalat sektöründe petrol, kimya, lastik,
plastik, ilaç, metal, tekstil ve deri alanlarında
faaliyet yürüten üç federasyonun bir araya
gelmesi ile İspanya’nın Madrid kentinde
2012 yılında kuruldu. Sendikamız Petrolİş de IndustriAll Avrupa’nın kuruluşunda
yer aldı. Özellikle Avrupa merkezli
çokuluslu şirketlerde sendikal faaliyetlerin
yürütülmesi için dayanışma sağlanmasına
yönelik çalışmalar sendikamızın bu birlikte
yer almasının ana nedenleri arasında yer
alıyor. Yine sendikaların Avrupa düzeyinde
birliği ve mücadelesi bir diğer önceliğimiz.
Sermayenin
gittikçe
küreselleşmesi
sendikalar açısından küresel şirketlerin
yönlendirdiği küresel üretim ve tedarik
zincirlerinin dakik işleyişi içerisinde küresel
sendikal işbirliği ve dayanışmanın stratejik
önemi arttı. Daha çok Avrupa merkezli
çokuluslu şirketlerde örgütlü olan Petrolİş yükselen bu eğilime paralel olarak 2012
yılında oluşturulan IndustriAll Avrupa
Sendikası’nın Yönetim Kurulunda da
yer aldı. Bugün, Petrol-İş Genel Başkanı
Süleyman Akyüz IndustriAll Avrupa
Sendikasının Yönetim Kurulu asil üyesiyken,
Petrol-İş Genel Sekreteri Salih Akduman ise
yedek üye olarak görevini sürdürüyor.
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Sendikal örgütlenme çalışmalarında artık
uluslararası ilişkilerin yadsınamaz bir
yeri var. Küresel kapitalizme karşı küresel
sendikal mücadele sadece sendikamız
Petrol-İş’in değil, tüm Türkiye sendikal
hareketinin önünde bir zorunluluk ve
olanak olarak duruyor.
Novamed
direnişinden
Jotun
boya
örgütlenmesine, Vibracoustic örgütlenmesinden Contitech’e sendika girmesine,
Recticel
örgütlenmesinden
Demo
Plastik örgütlenmesine, Standard Profil
örgütlenmesinden Polyplex ve Flormar
direnişine Petrol-İş Sendikası uluslararası
dayanışma ve destek çalışmalarından büyük
fayda gördü.
Contitech
işyerinin
örgütlenmesinde
işverenin masaya oturmasına yönelik
Avrupa İş Konseylerini devreye sokan
Petrol-İş, Recticel işyeri için şirkette örgütlü
Belçika sendikası FGTB ile Brüksel’de
görüşme gerçekleştirdi. Flormar direnişi
çerçevesinde Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) ile biraraya gelen Petrol-İş, 2018 yılı
Eylül ayında Yves Rocher’de örgütlü Fransız
Sendikası CFDT FCE ile birlikte Yves
Rocher’in Paris’teki binası önünde eylem
yaptı.			
Petrol-İş
Sendikasının
uluslararası
ilişkilerinin seyri sendikamızın küresel
kapitalizm koşullarında sendikal gündemini,
stratejik yaklaşımını ve çalışma yöntemlerini
yenileyip geliştirdiğini gösteriyor. Tek yönlü
olarak küresel toplantılara katılmaktan
çok yönlü bir şekilde küresel şirketlerde
yapılan ve yapılması planlanan örgütlenme
çalışmalarına sağlanan dayanışma ve destek
bunun açık bir göstergesidir. Elbetteki
Petrol-İş’in küresel sendikal hareketteki bu
etkin politikası köklerini 70 yıllık tarihinden
alıyor. Sendikamız Petrol-İş gelecekte de bu
çok yönlü çalışmayı sürdürecektir.

Türkiye sendikal hareketinde süreli ilk kadın dergisi
Petrol-İş
Sendikası’nın
faaliyetlerini
sürdürdüğü
işkolu göz önüne alındığında
kadın çalışanların sayısının
erkeklere oranla çok daha
az olduğu görülebilir. Ancak
bu gerçeğe rağmen Petrolİş, Türkiye sendikal hareketi
içerisinde kadın politikaları
bağlamında hep öne çıkmayı
başardı.
1960’lı ve 1970’li yıllardan
itibaren
kadınların
öne
çıktığı grev ve direnişlere
Petrol-İş tarihinde rastlamak
mümkün. 1964 yılındaki
Berec Grevi, 1972 yılında
165 gün süren Pastör Kimya
grevi, 1973 tarihinde 155 gün
süren Pilma Tudor grevi, 29
gün süren 1974 tarihli Liba
Laboratuvarı grevi bunlardan
öne çıkanları oldu.
Petrol-İş Sendikası’nın 27.
yılında kadınlar açısından
önemli bir girişim oldu.
Petrol-İş Dergisi’nin Mart
1977 tarihli 17. sayısında
başlayan Kadın ve Toplum
köşesi,
kadın
işçilerin

2009
yılında
Petrolİş’te toplumsal cinsiyet
eğitimleri
başladı.
İlk olarak aktif üye
eğitimlerinde
verilmeye
başlanan toplumsal cinsiyet
eğitimleri, daha sonra
temsilci eğitimlerinde de
yerini aldı.
Petrol-İş 2018 yılında,
“Kadına Yönelik Şiddet ve
Tacize Hem İşyerimizde,
Hem de Sendikamızda
HAYIR!”
sloganıyla
işyerinde kadınlara yönelik
şiddeti,
işçi
haklarını,
güvenliğini, sağlığını ve
onurunu etkileyen temel

sorunlarını işlemeye başladı.
Kadın ve Toplum köşesi,
derginin
giriş
yazısında
şu şekilde tanıtıldı: “Ve
bu
sayımızdan
itibaren
sadece bayan işçilerimizin
sorunlarının,
dertlerinin,
istek ve görüşlerinin yer
alacağı Kadın ve Toplum
köşesini
hazırladık
dergimizde. Bu köşemizde
ilk olarak, ülkemizde ve
tüm sınıflı toplumlarda,
toplumun en çok ezilen
ve
sömürülen
kesimini
oluşturan
kadınlarımızın,
özellikle çalışan kadınlarımızın
genel
durumunu
anlatmaya çalıştık.”
Sendikal dünyada, süreli ilk
kadın dergisi olan Petrol-İş
Kadın Dergisi 2003 yılı Ocak
ayında yayın hayatına başladı.
Petrol-İş üyesi ve üye eşi
kadınlar için çıkartılan dergi,
uzun süre tek sendikal kadın
dergisi olmayı sürdürüyor.
Kadın Dergisi’nin çıkmasıyla
birlikte sendikada toplumsal
cinsiyet eşitliği çalışmaları da
şekillenmeye başladı.

bir sendikal sorun olarak
tanımlayan
IndustriALL
Küresel Sendika Taahhütnamesi’ni imzaladı.
Günümüzde
Petrol-İş’te
örgütlü olarak çalışan kadın
üye oranının, tüm üyelere
oranını yüzde 10 civarında
olduğunu
görüyoruz.
Kadın Dergisinin yayını
ve
toplumsal
cinsiyet
eğitimleri devam ediyor.
IndustriALL Türkiye Kadın
Ağı’nda
faaliyetlerimiz
ve
ulusal-uluslararası
düzeyde işbirliklerimiz ise
sürüyor.

9-10 Mart 2015, Petrol-İş
Üyesi 52 kadın Petrol-İş Kadın
Okulu’nda biraraya geldi

Sendikal Güç Birliği Platformu
Petrol-İş 2011 yılında oluşan Sendikal Güç
Birliği Platformu’nun(SGBP) kurucuları ve
yürütücüleri arasında yer aldı. Türkiye sendikal
hareketin içinde bulunduğu tıkanıklığın aşılması,
işçi sınıfı üzerinde yasal ve siyasal kısıtlamaların
daha da artması, işverenlerin artan sendika
karşıtı tutumları, sendikal hareketin toplumsal
ağırlığının azalması ve tabanın daralmasının
yanı sıra Türk-İş’in artan sorunların çözümünde
rol üstlenebilecek enerji ve inançtan yoksun
olması SGBP’nin oluşmasındaki ana dinamikler
oldu. Türk-İş içerisinde mücadelesini sürdüren
içinde Petrol-İş’in de bulunduğu 10 sendika, 2011
yılı Temmuz ayında “Demokratik, Mücadeleci ve
Güçlü Yeni Bir Sendika Hareket İçin Biraraya
Geldik, Yola Çıkıyoruz...” çağrı metni ile
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SGBP’nin kuruluşunu açıkladılar. Çağrı metninin
“İlke ve Hedeflerimiz” başlıklı bölümünde
neoliberalizme karşı işçi sınıfının birliği ve
dayanışmasının kurulması, ülkede, işyerinde ve
sendikada demokrasinin güçlendirilmesi ve bir
emek odağı oluşturarak güçlü bir temsiliyetin
sağlanması gerektiği vurgusu yer aldı.
Kuruluşundan kısa bir süre sonra, SGBP’nin
8-11 Aralık 2011 tarihinde yapılan Türk-İş
seçimleri için Genel Başkanı adayı, dönemin
Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın
oldu. SGBP hazırladığı “Türk-İş değişecek,
Türkiye değişecek” broşürü ile nasıl bir Türk-İş
vaat ettiklerini detaylı bir şekilde kamuoyuyla
paylaştı.

SGBP kuruluşundan itibaren birkaç yıl
boyunca sendikal hareket içerisinde
bir dinamizm yarattı. Bu dönem
içerisinde etkin ve güçlü eylemler
örgütledi; düzenlediği toplantı ve
panellerle emek dünyasında yeni bir
heyecan yarattı.
1 Ekim 2011 tarihinde SGBP,
emekçilere yönelik hak gaspı ve
kıdem tazminatının fona devrini
protesto
etmek
için
Taksim,
Galatasaray Meydanı’nda toplandı.
“Kıdem
Tazminatı
Kazanılmış
Haktır! Dokundurtmayacağız!” ortak
pankartının açıldığı eylemde binlerce
kişi Taksim Meydanı’na yürüdü.
23 Mart 2013 tarihinde ise
Lüleburgaz’da
“Güvencesizliğe,
Geleceksizliğe, Taşeronlaşmaya ve
Kuralsız Çalıştırmaya Son!” sloganıyla
SGBP’nin yaptığı miting, 10 binden
fazla emekçinin katılımıyla taşeron
düzenine karşı gösterilen en örgütlü

tepkilerden biri oldu.
Petrol-İş
ile
Türk-İş
ilişkileri
Türkiye’nin mevcut siyasi, ekonomik
ve sosyal durumuna göre farklılık
gösterdi. Petrol-İş, üst örgütü Türk-İş
içerisinde her zaman işçilerin hakları
için daha mücadeleci bir çizgiyi
savundu. Geçmişten bugüne Petrolİş ve Türk-İş ilişkilerini belirleyen
ana etmenlerden bir tanesi Petrolİş’in takip ettiği mücadeleci sendikal
anlayış oldu.
Sendikal Güç Birliği Platformu
kurulduğu 2011 yılından 2014 yılına
dek hem Türk-İş hem de Türkiye
sendikal hareketi içerisinde bir odak
noktası olmak için çaba sarfetti.
Bunu örgütlediği eylemler ve yaptığı
açıklamalarla da gösterdi. Ancak
sonraki yıllarda SGBP Hareketi
sönümlenmeye başladı. 2015 yılından
sonra da SGBP, kamuoyuna etki eden
bir eylem ya da faaliyet içinde olmadı.
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kazanımlarımızı arttıran
toplu sözleşme stratejisi
2000’li yıllar, sendikamız kapsamındaki çok
sayıda büyük işletmenin özelleştirilmelerini
engelleme
mücadelesiyle
anılacaktır.
POAŞ, TÜGSAŞ, İGSAŞ, Petlas, Sümerbank
Holding A.Ş.’ye bağlı Gemlik Sunğipek,
Salihli Palamut ve Valeks ve Tarsus Mensucat
Boyaları, MKE Anpil, Botaş’a bağlı Esgaz ve
Bursagaz, Tüpraş, Petkim işletmelerinin
özelleştirilmeleri sürecinde sendikamız,
kamu çıkarlarına sahip çıkmanın yanı sıra,
bu işletmelerdeki örgütlülüğü koruma
sorumluluğuyla Türkiye işçi sınıfı tarihinde
gerek verdiği hukuk mücadelesi, gerek
yaptığı eylemler ve direnişlerle ön sırada
yerini aldı.
2000’li yılların başında özellikle ekonomik
krizin hüküm sürdüğü 2001 ve 2002’de
ülke çapında binlerce çalışan işini kaybetti,
hakları ödenmedi ya da işyerleri kapandı.
Bu süreçte sermayenin hedef enflasyona
endeksli düşük ücret artışı dayatmalarına
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rağmen toplu sözleşmeler çoğunlukla
grev öncesi, geçmiş dönem enflasyon
oranları esas alınarak bağıtlandı. Bu
dönemde özel sektör işyerlerinde öncelikle,
üyelerimizin
işlerinin
devamlılığının
sağlanması, kazanılmış hakların ve sendikal
örgütlülüğün korunması kaygısı ön plana
alınarak, bir kısım işçinin işten çıkarılma
olasılığı durumunda da diğer çalışanlarla
toplumsal paylaşım çözümleri üretildi.
Küreselleşme
ve
yeni
liberalizm
uygulamalarının
emek
cephesi
ve
sendikal örgütlülük üzerindeki etkileri ve
neden olduğu değişimlerin sendikamıza
yansımaları oldu. Küresel entegrasyona
hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmek için
2003 yılında 4857 sayılı İş Yasası yürürlüğe
girdi. Sermaye çevreleri ve temsilcilerinin
asıl niyeti işgücü maliyetlerinin her türlü
esnekliğe olanak verecek anlaşmalarla daha
da düşürülmesi idi.

Bu süreçte sermaye cephesi yeni kanuni
düzenlemeler doğrultusunda, esnek çalışma
talepleri, fazla çalışma, fazla sürelerle
çalışma, denkleştirme esası, telafi çalışması
düzenlemelerini toplu sözleşmelere koymak
istedi. Yine toplu iş sözleşmelerindeki
normal çalışma düzenlemelerinin tamamen
kaldırılarak haftalık çalışma saatinin yeni
kanuni düzenlemeye uygun olarak 45 saat
olarak yazılması, bu madde ile bağlantılı olan
hafta tatili tanımlarının, düzenlemelerinin
değiştirilmesi istendi. Ayrıca sözleşmelerdeki
toplu çıkarmalarda uyulacak sıralamaya
“verimsiz çalışanlar” ifadesinin konulması
talepleri gündeme getirildi. Örgütümüzün
kararlı tutumu karşında bu talepler sözleşme
masasında geri alınmak durumunda kalındı.
İşgücü piyasalarına göre yüksek olarak
addedilen ücretlerin olduğu işyerlerinde,
kadrolu yeni işçi almak yerine işlerin dışarıya
fason olarak verilmeye başlanmasıyla üye
sayımızda azalmalar başladı ve bu nedenle
işe giriş ücretini düzenleyen maddelerde
değişiklik yapmak durumunda kalındı. Bu
uygulamalar sonucu bir sonraki dönemde
görünür hale gelen ücret dengesizlikleri toplu
iş sözleşmelerinin en önemli konusu haline
geldi.
2006-2007 yılı toplu sözleşmelerinin
birincil sorunu kamu-özel sektör ayrımı
olmaksızın üyelerimiz arasında oluşan ücret
farklılıklarının yarattığı rahatsızlıklardı.
Geçici işçilerin sözleşmelerden kısmi olarak
yararlanabilmesi, “ilk giriş ücreti” veya
“sendikaya giriş zammı” düzenlemelerinde
yer alan ücret zammının düşük enflasyon
karşında hiçbir değer ifade etmez hale
gelmesi, işyerinde mevcut skalalara aykırı bir
şekilde asgari ücretle işe alımların yapılması
aynı işi yapan üyeler arasında ciddi ücret
farklılıkları yaratmıştı. 2008-2009 ve 2010
sözleşmelerinde ücret dengesizlikleri, yapılan
kısmi iyileştirilmelere rağmen yine birincil
önemini korudu. Bu dönemde sendikamızın
kamu ve özel sektör işyerleri ile yaptığı
sözleşmeler, dönemin koşulları göz önüne

alındığında çalışma saatleri ve mevcut diğer
haklar bakımından oldukça ileri sayılabilecek
bir düzeydeydi.
Petrol-İş 17-18 Eylül 2011 tarihinde yaptığı
26. Olağan Genel Kurulu’nda atılım
niteliğinde üç karar aldı. Bu kararlardan
ilki kadın-erkek eşitliğinin gözetilmesine
ilişkin tüzükte yapılan değişiklik oldu.
Petrol-İş Anatüzüğünde Sendikanın Görev
ve Yetkilerinin tanımlandığı 4. maddeye
“Kadın-erkek eşitliğini savunmak, bu
eşitliğin inşası için evde, işyerinde ve
sendikada gereken her türlü önlemin
alınması ve uygulanması için çaba
sarfetmek, bu amaçla kadın büroları ve
komisyonları kurmak, kadına yönelik
her türlü şiddete karşı mücadele
etmek” fıkrası eklendi.
Ayrıca Merkez Yönetim Kurulunun Görev
ve Yetkilerinin tanımlandığı 23. maddeye
de “Kadın-erkek eşitliğini sağlamak
amacıyla toplumsal cinsiyet eğitimleri
vermek, kadın büroları ve komisyonları
kurmak” şeklinde bir bölüm eklenerek,
kadın ve eşitlik çalışmaları teminat altına
alındı.
Anatüzükteki bir diğer önemli değişiklik
ise sendika içindeki disiplin cezalarının
tanımlandığı 123. maddede oldu, bu
maddeye: “kadına yönelik cinsel taciz,
mobbing ve şiddet uygulayanlar
hakkında aşağıdaki disiplin cezalarını
vermeye yetkilidir. Kadınlara yönelik
şikayetlerde, kadının beyanı esastır,
karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür.”
paragrafı eklendi. Böylece Türkiye’de işçi
sendikaları tarihinde ilk defa, kadına yönelik
suçlarda kadının beyanı esas alınmış oldu.
Kadın erkek eşitliğinin gözetilmesine ilişkin
genel kurul kararları ile birlikte, sendikamız
toplu sözleşme servisi de bu kararları toplu
sözleşme metinlerine koymak için masada
mücadele etti ve bu kararları taslak metnine
ekledi.
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kadın erkek eşitliğine
ilişkin düzenleme
İşveren işyerinde; Türkiye’nin taraf
olduğu Uluslararası Sözleşmeler,
T.C. Anayasası ve yasal mevzuat
gereği, kadın erkek eşitliğine ilişkin
düzenlemelerin yaşama geçirilmesi
için gerekli tedbirleri alır. Buna
yönelik olarak sendika ile ortak,
işyerinde cinsiyet ayrımcılığının
önlenmesine ilişkin eğitim vb gibi
çalışmalar yapar. Çalışan kadınlara
yönelik olası, fiziksel, psikolojik,
sözel ve cinsel her türlü taciz ve
şiddetin önlenmesi için işyerinde
gerekli önlemleri alır.
Kadın ve erkekler arasında fırsat
eşitliğini
sağlayacak,
mesleki
eğitim
ve
kariyer
ilerlemesi
olanaklarından kadın çalışanların
yeterli biçimde yararlanması için
gerekli tedbirleri alır. Kadın ve erkek
çalışanlar arasında ücret eşitliğinin
temini için, eş değerde işe eşit ücret
prensibini esas alır.

çevre ile
ilgili düzenleme
26. Olağan Genel Kurul’da öne çıkan
bir diğer başlık ise ekolojik dengenin
gözetilmesi üzerine oldu. Kuralsız ve
sınırsızca tahrip edilen doğa ve çevrenin
korunabilmesi için işletmelerin faaliyetleri
süresince bu konudaki Uluslararası
Sözleşmeler ve Yasal Mevzuata uymaları
hususundaki madde Petrol-İş toplu iş
sözleşmesi taslak metinlerinde yer aldı.
İşveren, üretim faaliyetinin, çevreye
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak
için,
Türkiye’nin
taraf
olduğu
Uluslararası Sözleşmeler ve yasal
mevzuatın gerektirdiği tüm önlemleri
alır. Bu konuda yeni teknolojileri
takip ederek gerekli yatırımları
yapar.

Mobbinge Karşı Koruma (İşçinin Kişiliğinin Korunması)
Son karar ise “Mobbing” olarak nitelenen,
işyerlerinde çalışanlara gerek işveren ve
vekillerince gerek diğer çalışanlarca kasıtlı,
zorbaca ve sistematik olarak yapılan yıldırma,
aşağılama, dışlama vb. amaçlı her türlü davranış ve
tacizlerin engellenmesi ve bu konuda farkındalık
yaratılmasında
işverenlerin sorumlulukları
hususunda oldu .
İşveren

işyerinde,

insan

haklarının

korunması, iş sağlığı ve güvenliği ile iş
barışının temini için; Kasıtlı ve sistematik
olarak belirli bir çalışanın aşağılanması,
küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve
saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye
tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri
şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin
önlenmesi için eğitim dahil tüm çalışmaları
yapar. Bu konuda gerekli önlemleri almak
işverenin sorumluluğundadır.
PETROL-iŞ
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26. Genel Kurul’da kadın, çevre ve
mobbinge ilişkin alınan kararlar sonraki
aylarda yapılan toplu iş sözleşmelerinin
büyük çoğunluğuna eklendi. Bir kısım
toplu iş sözleşmesinde olduğu gibi kabul
edilirken, bazı toplu iş sözleşmelerinde
ise işveren/işveren sendikaları talepleri
de dikkate alınarak üzerinde değişiklik
ile kabul edildi.
İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda,
örgütlü bulunduğumuz iki işyerinde
yaşanan iş kazası ve Soma’da yaşanan
maden faciası, sendika olarak “Bu
konuda ne yapabiliriz?” sorusunu
kendimize sormamıza neden oldu. Bütün
bu yaşananlardan yola çıkılarak yeni bir
düzenlemenin 2015 yılı sözleşmelerinin
taslak metinlerinin tamamında yer
alması kararlaştırıldı.
“İşveren; işyerindeki mevcut iş
güvenliği koşullarının, hayati
risk yaratma ihtimali bulunması
durumunda çalışanların talebi
üzerine veya hayati risk yaratan
iş kazaları söz konusu olduğunda,
kazanın oluş nedenleri ve alınması
gereken önlemler konusunda,
sendikanın belirleyeceği bağımsız
bir uzman, işverenin belirleyeceği
bağımsız bir uzman ve bu iki
uzmanın birlikte belirleyecekleri
üçüncü bir bağımsız uzmandan
oluşan
iş
kazası
inceleme

heyetinin, işyerinde inceleme
yapmasını kabul eder.”
Bu madde tüm sözleşmelerde talep
edildiyse de çok az sözleşmede önerilen
şekilde veya önerildiği biçime yakın bir
şekilde kabul edildi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
Pandemi olarak ilan edilen Covid-19 tüm
dünyada etkisini sürdürmeye devam
ediyor. Salgının olası bulaşıcı etkileri
düşünülerek bu süreçte toplu sözleşme
müzakereleri fiziken yapılamamaya
başladı. Salgın başlangıcında Bakanlıkça
yayınlanan yazı ile toplu iş sözleşmesi
prosedür süreçleri durduruldu. Bu
süreçte fiilen bir araya gelinememesi
sebebiyle
birçok
müzakereler
telekonferans yöntemiyle yürütülmüş
ve bu yöntemle bağıtlanan sözleşmeler
olmuştur.
Covid-19 salgını zorlayıcı sebep kabul
edilerek kısa çalışma uygulaması
kapsamına
alınmasıyla
örgütlü
olduğumuz bazı işyerlerinde kısa
çalışma uygulamaları yapıldı. Ancak
bu süreçte hiçbir üyemiz gelir kaybına
uğramadı. Covid 19 salgını hala dünyada
ve ülkemizde etkisini sürdürmektedir.
Gelecek dönemde salgının işgücü
piyasalarına toplu iş sözleşmelerine nasıl
bir etkisi olacağı yaşanarak görülecektir.

Video
Konferans
ile
Toplu İş
Sözleşmesi
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“Sendikalı Ol!” kampanyası
Sendikalı Ol! kampanyası öncelikle, hem
Türkiye sendikal hareketinde hem de Petrolİş’te uzun yıllardır konuşulan, tartışılan bir
fikrin sonunda yaşama geçirilmiş hali olarak
önem taşımaktadır. Sendikal eğitimlerde,
genel kurullarda üye ve delegelerce dile
getirilen;
örgütlenmeyi
güçlendirmeye
yönelik olarak, yaygın iletişim araçlarının
kullanıldığı kampanyaların düzenlenmesi
talebi bu vesileyle yaşama geçirilmiş oldu.
Kampanyanın başlatılması öngörülen dönemin
dünyayı ve Türkiye’yi derinden etkileyen 2008
krizine denk gelmesi bu süreçte yaşanan ciddi
sıkıntılardan biri oldu. Yapılan planların ve
takvimlendirmenin yeniden gözden geçirilmesi
gerekliliği ortaya çıktı. Krizin etkilerini görece
daha yoğun yaşayan bölgeler için biraz daha
beklenmesi, durumun gözden geçirilmesi
kararı alındı. Yapılan değerlendirmeler
ışığında kampanyanın öncelikle Düzce’de
başlatılması uygun bulundu. Kentte öncelikle
örgütlenmeyi hedeflediğimiz Standard Profil
işyeriyle ilgili olarak, şirketin kredi kullandığı
Uluslararası Finans Kurumu nezdinde
yaptığımız başvurunun olumlu sonuç vermesi
ve bize imkanlar sunması, Düzce’ye öncelik
verilmesinde göz önünde tutulan başlıca etken
oldu.
Kampanyamız Düzce’de 2009 yılı Mayıs
ayı sonu itibariyle, kentteki billboardların
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ve otobüs duraklarındaki raketlerin büyük
bölümüne asılan afişlerimizle başladı.
Kampanya Düzce kamuoyunda olumlu
karşılandı, aynı zamanda şaşırtıcı bulundu. Her
zaman reklamların yer aldığı billboardlarda bir
sendikanın örgütlü olmaya çağıran afişlerinin
yer alması, kahve, kuaför, çocuk parkı gibi
günlük yaşam mekanlarında çekilmiş tanıtım
filmlerinin yerel televizyonlarda görülmesi
başlangıçta arzulanan meşruluk algısının
oluşumuna önemli bir katkı sağladı. 2011
yılı başlarında yapılan daha dar kapsamlı
hatırlatma kampanyasıyla birlikte Sendikalı
Ol! Kampanyası Düzce’de hedeflediğimiz
örgütlenmenin başarılmasında çok önemli bir
katkı sundu. Bu anlamda kampanya Düzce’deki
pilot uygulamada başarı kazanmış oldu.
2009 yılı yaz aylarında Düzce bölgesinde
başlatılan Sendikalı Ol! Kampanyasının ikinci
etabı, bu kez 2010 yılı Şubat ayında Bursa
ve Gebze’de eş zamanlı olarak başlatıldı.
Kampanyanın bu etabında daha önce
hazırlanmış olan kampanya materyallerinin
bir kısmı yeniden düzenlendi ve kampanya
bölgesi olacak yerelliklere uyarlandı.
Sendikalı Ol! Kampanyası ulusal medyada
da yoğun bir ilgi gördü. Ülkenin belli başlı
birçok gazetesinin yanı sıra birçok televizyon
kanalında da kampanyayla ilgili haberler,
söyleşiler ve canlı bağlantılar yer aldı.

kampanyanın sonuçları
•

Öncelikle sendikal dünyada uzun
zamandır dile getirilen, hayal edilen
bir kampanya Petrol-İş’in kendi
olanaklarıyla ama profesyonel bir
biçimde yaşama geçirilmiş oldu.
Böylece Petrol-İş başka birçok
konuda olduğu gibi yine öncü bir
rol üstlenmiş oldu. Kampanyanın
sendikanın kendisini değil “sendikalı
ol”mayı öne çıkaran ana sloganı da
sınıf hareketi açısından anlamlı bir
değer oluşturdu.

•

Kampanya Petrol-İş’in her düzeydeki
kadrolarının örgütlenme öncelikli
düşünme ve hareket etme kapasitesini
yükseltti. Doğrudan ya da dolaylı tüm
örgütlenme çabalarını destekleyen,
güçlendiren işlev gördü.

•

Kampanya amacını tam olarak
gerçekleştirdi. Uygulandığı sahalarda

sendikalılık fikrine pozitif bir bakış
kazandırdı, işçilerin sendika fikriyle
ve sendikal pratiklerle buluşmasını
sağladı. Binlerce emekçiyle yüzyüze
temas sağlandı, küçümsenmeyecek
genişlikte yeni ilişki ağları edinildi.
•

Bursa’da,
Gebze’de,
İzmir’de,
Ankara’da ve Düzce’de çok sayıda
işçinin
kampanysa
sayesinde
sendikamızla buluşması, nihai sonuca
her zaman ulaşamasa da örgütlenme
çabasına girmesi sağlanmış oldu.

•

Her zaman yakınılan sendikalara
yönelik güvensizliğin aşılmasında,
sendikal deneyime uzak genç işçilerin
sendika kavramıyla tanışmasında,
sendikal haklar konusunda geniş
bir
meşruiyet
ve
farkındalık
sağlanmasında kampanya son derece
etkili oldu.
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mücadele öyküsü bugün de sürüyor

Novamed Grevi
Antalya Serbest Bölge’de kurulu bulunan
Alman çokuluslu sermayeye ait Novamed
isimli fabrikada, Petrol-İş aylar süren
çalışmaları sonucunda örgütlenmeyi başardı
ve çoğunluğu sağladı. İşverenin yıldırma ve
süreci uzatma girimlerini rağmen 2006 yılında
bu işyeri için toplu sözleşme görüşmeleri
başladı. Toplu sözleşme sürecinin başladığı
2006 yılı Nisan ayında Novamed’deki üye
sayımız 100’lere kadar düştü.
İşverenin toplu iş sözleşmesi imzalama
konusundaki olumsuz yaklaşımı nedeniyle
Petrol-İş strateji değişikliği politikası izledi
ve Yüksek Hakem Kurulu (YHK) kararı ile bir
sözleşme yapma politikasını benimsedi. Bu
nedenle üyelerimizin talebiyle işyerinde bir
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grev oylaması tertib edildi. 25 Ağustos 2006
tarihinde yapılan grev oylamasında greve
“Evet” kararı çıktı. İlginçtir ki bu olayda
Petrol-İş üyeleri greve “Hayır” deyip greve
çıktı, üye olmayanlar ise greve “Evet” deyip
işyerinde çalışmaya devam ettiler.
26 Eylül 2006 tarihinde Novamed
Fabrikası’nda çalışan 85 üyemizle grev
uygulaması başladı. Greve çıkanlardan 83’ü
kadın, 2’si erkekti. Grev süresince ulusal,
uluslararası sendikal dayanışma ve kadın
dayanışması alanında Türkiye’de, dünyada
benzerine pek rastlanmayan bir deneyim
yaşandı. 448. günlük mücadelenin ardından
sendikamız ile işveren arasında imzalanan
toplu iş sözleşmesi ile grev sona erdi.

32 yıl aradan sonra
Taksim 1 Mayıs’ı
1 Mayıs, İstanbul’da 32 yıl aradan sonra Taksim’de
ilk kez kutlandı. 1978 yılından sonra emekçilere
kapatılan Taksim Meydanı yıllar sonra yine
emekçilerle buluştu. 2010 1 Mayıs kutlamalarına
onbinlerce işçi, memur, emekçi ve öğrenci
katıldı. Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK, KamuSen ve Memur-Sen konfederasyonları tarafından
düzenlenen 1 Mayıs mitingine bu konfederasyonlara
üye onbinlerce işçi ve memurun yanı sıra siyasi
partiler, meslek kuruluşları, kadın ve gençlik
örgütleri de yoğun katılım gösterdi. Petrol-İş de
Marmara Bölgesi şubeleri ile 1 Mayıs’a kitlesel
katılım gösterdi. Petrol-İş kortejlerinde Sendikalı
Ol! Kampanyası öne çıktı.
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TPAO halkındır, küçültülemez!
Sendikamız
Petrol-İş’in
örgütlü
olduğu
Türkiye
Petrolleri
Anonim
Ortaklığı(TPAO),
ekonomiye
önemli
bir katkı yapan ve faaliyet gösterdiği
bölgelerde istihdam yaratan bir kuruluş
olmasına karşın yıllardır küçültülmek
ve parçalanmak isteniyor. Geçtiğimiz
dönemde, bu amaçla hiçbir haklı gerekçesi
olmayan bir uygulamaya imza atıldı ve
kuruluşundan bu yana TPAO çatısı altında
yürütülen saha hizmetleri, öncesinde
TPAO’nun iştiraki olan ancak daha sonra
BOTAŞ’a bağlanan TPIC’e, 20 Temmuz
2017 tarih ve 2017/10472 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca devredildi.
Petrol-İş TPAO’yu küçültecek, zayıflatacak
ve
özelleştirmeye
hazırlayacak
bu
uygulamaya karşı kararlı bir mücadele
verdi, vermeye de devam ediyor. Söz
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konusu devrin gündeme geldiği andan
itibaren Petrol-İş Sendikası, TPAO’nun
zayıflatılması anlamına gelen bu devre
karşı çeşitli eylem ve etkinlikler düzenledi.
2016-2018 yılları arasında hem TPAO’da
örgütlü şubelerimiz yerelliklerde, hem de
TPAO Genel Merkezi’nde bir dizi eylem
örgütledi.		
Öte yandan TPAO’daki bu uygulamanın
durdurulması için 2016 yılının ikinci
yarısından 2017 yılı sonbahar aylarına
kadar Petrol-İş Sendikası, basın toplantısı,
milletvekilleri
ve
siyasilere
dosya
sunumu, konfederasyonumuz Türk-İş’in
bilgilendirilmesi ve desteğinin alınması,
TV programları ve panel düzenlenmesi
gibi birçok girişimde bulundu ve faaliyet
yürüttü.

Flormar değil,
direniş güzelleştirir
Anayasal ve yasal haklarını kullanıp
Petrol-İş’e üye olan ve sendikalaştıkları
için işten atılan Flormar işçileri,
15 Mayıs 2018 günü başlattıkları
onurlu mücadeleyi 297 gün boyunca
sürdürdüler.
Flormar
direnişi,
başladığı günden son güne kadar
Türkiye’de işçi mücadelesinin simgesi
haline geldi. Haklı olduklarını ve
mutlaka kazanacaklarını bilen Flormar
işçileri, 297 gün tüm kararlılıklarıyla
direndiler.
OHAL dönemi sürerken başlayan
direnişi, baskılar ve yasaklamalar
boğmaya
yetmedi.
Aksine,
çoğunluğunu kadınların oluşturduğu
Flormar direnişi güçlenerek devam
etti. Mücadele Türkiye sınırlarını aştı,
tüm dünyada Flormar’ın çoğunluk

hissesini elinde bulunduran Fransız
Yves Rocher’ye tepkiler yükseldi.
6 Mart 2019 tarihinde Flormar
işverenin; işçilerin tüm yasal haklarını,
boşta geçen süre ücretini ve sendikal
tazminat davasında kazanılabilecek en
üst sınırdan tazminatlarını ödemeyi
önerdiği teklif, yapılan toplantıda
işçinin görüşüne sunuldu ve direnen
Flormar işçilerinin büyük çoğunluğu
tarafından kabul edildi.
Tüm Türkiye’nin sahiplendiği Flormar
direnişi, ülkemizde uzun süredir bu
boyutta gerçekleşmeyen bir sınıf
dayanışması
sayesinde,
etrafında
büyük bir emekçi kitlesini kenetlemeyi
başardı. Ülkedeki tüm olumsuz
koşullara rağmen Türkiye işçi sınıfı
hareketine umut oldu.
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Düzce Şube 1. Olağan Genel Kurulu
25 Mayıs 2013

örgütlülüğünü güçlendiren Petrol-İş
Petrol-İş
özelleştirme
mücadelesi
döneminden sonra, örgütsel faaliyetlerini
yaygınlaştırarak, hem birçok şehirde ilk
kez örgütlenme deneyimi yaşadı hem de
üye sayısını arttırdı. Örgütlenme faaliyeti
bağlamında bu dönem içerisinde aidatlı
üye sayısında düzenli bir artışın sağlanması
göze çarpan en önemli gelişme oldu.
2000’li yıllarda özelleştirme sürecinin
hızlandığı
dönemde,
yedi
şubesini
kapatmak zorunda kalan Petrol-İş, 2013
yılında Düzce Şubesi’ni açarak hem olumsuz
tabloyu ortadan kaldırdı hem de kendine
yeni bir potansiyel örgütlenme havzasında
yerleşiklik kazandırmayı başardı.
Petrol-İş’in üye sayısı 2000’li yıllar
boyunca kriz ve özelleştirmeler nedeniyle

80

PETROL-iŞ

kademeli olarak düşüş gösterdi. 2010 yılı
başında Petrol-İş’in aidatlı üye sayısı 21
bin dolayındaydı. Ancak, özelleştirme
dalgasının yarattığı olumsuz hava özellikle
Sendikalı Ol! Kampanyasıyla dağılmaya
başladı. Petrol-İş’in bu süreçte örgütlenme
faaliyetlerini de yoğunlaştırmasıyla birlikte
üye sayısındaki artış bugüne kadar devam
etti. 2013 yılından bugüne sendikamız 35’ten
fazla yeni işyeri/işletmede örgütlenmesini
tamamlayarak toplu sözleşme yapmaya
başladı.
2012 yılı sonunda 23 bin olan aidatlı üye
sayısı, 2015 yılına gelindiğinde neredeyse
30 bine ulaştı. Bugün ise Petrol-İş’in toplam
üye sayısı 40 bin, aidatlı üye sayısı ise 35
bin sınırında bulunuyor.

Petrol-İş Sendikası 29. Dönem
Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu ile
Şube Başkan ve Başkan Yardımcıları

MERKEZ YÖNETİM KURULU
Genel Başkan:

Süleyman Akyüz

Genel Sekreter:

Salih Akduman

Genel Mali Sekreter:

Erhan Yakışan

Genel Örgütlenme ve
Eğitim Sekreteri:

Niyazi Recepkethüda

Genel Yönetim Sekreteri:

Ünal Akbulut

MERKEZ DENETİM KURULU

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Başkan:

Adem Çokdan

Başkan:

Asım Çavuşoğlu

Raportör:

Ziya Selvi

Raportör:

Vahap Orhan

Üye:

Abdulkadir Eligür

Üye:

Erdem Üstünce
PETROL-iŞ
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Adana Şubesi

Şube Başkanı:

Abdül Mecit Dönmez

Başkan Yardımcısı:

Cemalettin Çetinkıran

Başkan Yardımcısı (Mali):

Hüseyin Cahit Çimen

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
Alpla Plastik
BOTAŞ International
BOTAŞ
İskenderun Gübre
Sasa Polyester
Saybolt
Toros Tarım
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Adıyaman Şubesi

Şube Başkanı:

Ali Tirpan

Başkan Yardımcısı:

Sait Mustafa Daşdelen

Başkan Yardımcısı (Mali):

Sinan Yetkiner

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
BOTAŞ
BOTAŞ International
TPAO
Subor Gap Boru

PETROL-iŞ

83

Aliağa Şubesi

Şube Başkanı:

Ahmet Oktay

Başkan Yardımcısı:

Veysel Gündüz

Başkan Yardımcısı (Mali):

Mevlüt Çınar

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
TÜPRAŞ
Star Rafineri
Ravago
Saybolt
Air Liquide Gaz
Petkim
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Ankara Şubesi

Şube Başkanı:

Ali Haluk Koşar

Başkan Yardımcısı:

Sabri Polat

Başkan Yardımcısı (Mali):

Adem Demirgan

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
BOTAŞ
TPAO
BOTAŞ International
MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı
Fabrikası
Mehmetçik Vakfı
Alpla Plastik
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Bandırma Şubesi

Şube Başkanı:

İlyas Satırlı

Başkan Yardımcısı:

Ayhan Çetin

Başkan Yardımcısı (Mali):

Gökhan Yavaş

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
ETİ MADEN
Hidrojen Peroksit
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Batman Şubesi

Şube Başkanı:

Şehmus Kaygusuz

Başkan Yardımcısı:

Mehmet Sinooğlu

Başkan Yardımcısı (Mali):

M. Emin Kapuci

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
TPAO
BOTAŞ
BOTAŞ International
TÜPRAŞ
Transatlantic Exp.
N.V. Turkse Perenco
Saybolt
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Bursa Şubesi

Şube Başkanı:

Ersin Birgül

Başkan Yardımcısı:

Remzi Beloğlu

Başkan Yardımcısı (Mali):

Abdullah Şengüzel

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
Aktaş Hava Süspansiyon Sis.
Autoneum Erkurt
BOTAŞ
Contitech Lastik
Faurecia Polifleks
Plastiform Plastik
Solar Patlayıcı
Vibracoustic Otomotiv
TMO Afyon Alkoloidleri
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Düzce Şubesi

Şube Başkanı:

Muzaffer İşık

Başkan Yardımcısı:

İbrahim Çelik

Başkan Yardımcısı (Mali):

Mustafa Emel

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
Standard Profil (Düzce)
Standard Profil (Manisa)
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Gebze Şubesi

Şube Başkanı:

Eyüp Akdemir

Başkan Yardımcısı:

Şivan Kırmızıçiçek

Başkan Yardımcısı (Mali):

Dönmez Aytekin

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
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Alpla Plastik

Plascam

BASF Türk Kimya

Polin Su Parkları

Bayer Türk Kimya

Ravago

Cambro Özay

Saybolt

Durden Plastik

Trelleborg

DYO Boya Fabrikaları

Tekno Kauçuk

Novares Otomotiv

Unilever

Nedex Kimya

Pasell Beyaz Eşya

İstanbul 1 No’lu Şube

Şube Başkanı:

Ahmet Baranlı

Başkan Yardımcısı:

Ergün Artuç

Başkan Yardımcısı (Mali):

Erkan Zorlu

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
Gripin İlaç
Novartis
Polimer Kauçuk
Sandoz
Ürosan Kimya
TPAO
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İstanbul 2 No’lu Şube

Şube Başkanı:

Engin Bedir

Başkan Yardımcısı:

Muhammet Kayar

Başkan Yardımcısı (Mali):

Fikret Tiftik

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
Arılı Plastik

Mefar İlaç

Aypol Solvent Kimya

Mutlu Akü

Benckiser

Mutlu Plastik

BOTAŞ

Neşe Plastik

Ece Boya

Nitto Otomotiv

Greiner Ambalaj

Recticel Teknik Sünger

İstanbul Enerji

Varroc Lighting Systems

Mehmetçik Vakfı
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İzmir Şubesi

Şube Başkanı:

Orhan Zengin

Başkan Yardımcısı:

Caner Yıldırım

Başkan Yardımcısı (Mali):

Mürsel Katrancı

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
Acıselsan
BOTAŞ
DYO Boya
Sodaş Sodyum Sülfat
Tetra-Pak Paketleme
Toyo Matbaa Mürekkepleri
TPI Kompozit Kanat
TPI Kompozit Kanat 2
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Kırıkkale Şubesi

Şube Başkanı:

Murat Kaya

Başkan Yardımcısı:

Osman Çakıl

Başkan Yardımcısı (Mali):

Osman Aslan

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
BOTAŞ
BOTAŞ International
MKEK Barut Fabrikası
PETLAS
SAYBOLT
Sumitomo
TÜPRAŞ
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Kocaeli Şubesi

Şube Başkanı:

Nesimi Yetişoğlu

Başkan Yardımcısı:

Kamil Keskin

Başkan Yardımcısı (Mali):

Teoman Aydınoğlu

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
Egesil Kimya
Ege Kimya
Gübre Fabrikaları
Shell
TÜPRAŞ
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Mersin Şubesi

Şube Başkanı:

Erçin Çulcu

Başkan Yardımcısı:

İlyas Bilgin

Başkan Yardımcısı (Mali):

Recep Kızıl

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
ATAŞ
Çekisan
Saybolt
Soda Sanayii
Toros Tarım
Shell
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Trakya Şubesi

Şube Başkanı:

Mehmet Kaya

Başkan Yardımcısı:

Ümit Çetintaş

Başkan Yardımcısı (Mali):

Hakan Örmeci

ÖRGÜTLÜ OLUNAN İŞYERLERİ
AS Silvercup
BOTAŞ
Elba Bant
Jotun Boya
Sanofi İlaç
Thrace Basin
TPAO
Veritas Otomotiv
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Büyük zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde
İstanbul Beykoz’da faaliyetlerine başlayan
Petrol-İş, portakal kasalarının üzerinde
yapılan konuşmalarla kurulup nice zorlukların
üstesinden gelerek bugünlere ulaştı.
Sendikamız bugün, işkolumuzun tartışmasız en
büyük ve en güçlü sendikası haline geldi.
Petrol-İş kurulduğu yıllardan başlamak üzere
hem sendikal harekette sınıf dayanışmasının hem
de üyelerinin ve halkın ihtiyaç duyduğu sosyal
dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.
Türkiye’de nerede ekmek ve hak mücadelesi,
nerede grev varsa, Petrol-İş orada oldu.
Sendikamız, demokrasinin ortadan kaldırıldığı
ve emek mücadelesinin baskı altında tutulduğu
dönemlerde dahi mücadelesinden vazgeçmedi.
Petrol-İş sendikal mücadelenin 12 Eylül
karanlığından çıkmasında, özelleştirmelere
karşı verdiği mücadele ile Türkiye işçi sınıfı
hareketine umut oldu.
Petrol-İş kurulduğu günden bugüne, üyelerinin
kazanımlarını genişletmek ve emeğin haklarını
savunmak adına büyük bir mücadele verdi,
sendikal hareket içerisinde her zaman
öncü bir rol oynadı.
Petrol-İş, bu mücadelesinden 70 yıldır olduğu
gibi gelecekte de asla taviz vermeyecektir.
Emeğin petrol mavisi bayrağı 70 yıldır
ülkemizin dört bir yanında fabrikalarda,
işyerlerinde dalgalanıyor...
O bayrak, elden ele, Türkiye’nin dört bir
yanındaki 16 şubemizde örgütlü 40 bin üyemizin
ellerinde yükselmeye devam edecek ve Petrolİş, “Ekmek, Barış ve Özgürlük” şiarıyla
mücadelesini sürdürecektir.
Petrol-İş’in 70. yaşı kutlu olsun!
Yaşasın sınıf dayanışması!
Yaşasın birlik ve mücadele! Yaşasın PETROL-İŞ!
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