
Yüreğin A
lınterinden Şiirler 



-1-



-2-



-3-

YÜREĞİN ALINTERİNDEN

ŞİİRLER

Petrol-İş Yayını: 121



-4-

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23

34662 Altunizade -Üsküdar İstanbul

Tel: 0216 474 98 70 - Faks: 0216 474 98 67
E-mail: merkez@petrol-is.org.tr

Web: www.petrol-is.org.tr
Kapak Tasarımı: Ünal Akbulut

Yayına Hazırlayanlar: Ayşe Eda Ağaçe, Melek Demirkol
Grafik Tasarım ve Uygulama: Zeynep Altun

Petrol-İş Dergisi’nin ekidir.
Baskı Tarihi: Eylül 2017

Baskı: HEM Tanıtım Kirazlıtepe Mah.
Malkoç Caddesi No:1 Üsküdar



-5-

1950 yılında kurulan Petrol-İş, işçi sınıfının mücadelesi içerisinde bugüne 
kadar hep öne çıkan bir sendika olmuştur. Temsil ettiği üyelerin ve tüm işçi 
sınıfının hak ve menfaatlerini bir adım ileri taşıma noktasında gösteriler, 
eylemler, grevler bu mücadelenin bir parçası olmuş ve Petrol-İş bunun en 
iyisini yapmıştır. 

Bu mücadele içerisinde bizleri gerektiğinde coşturacak, gerektiğinde duygu-
landıracak, ancak her durumda bizi ifade edecek bir marşa ihtiyacımız vardı. 
Bunun için kapsamlı bir çalışma başlattık. Öncelikle üyelerimizin duygula-
rını ve duygularını şiire döktüklerinde bunu nasıl ifade ettiklerini görmemiz 
gerekiyordu. Bir şiir yarışması düzenlemeye karar verdik. 141 üyemiz, 157 
farklı şiirle yarışmaya katıldı. Üyelerimizin gönül dünyalarını yansıtan bu 
şiirlerin her biri bizim için çok değerliydi. Öne çıkan 10 şiiri jürimiz sembolik 
olarak mansiyon ödülüne layık gördü ve bu üyelerimize şubelerimizde yaptı-
ğımız törenlerle ödüllerini takdim ettik.

Ardından, üyelerimizden gelen tüm şiirleri profesyonel bir yapım şirketine 
ileterek, Sendikamınızın kurumsal kimliğiyle örtüşen bir marş yapmalarını 
istedik. Onlarca değişiklik ve düzenlemeden sonra marşımız son haline geldi. 
Artık her platformda kullanabileceğimiz, meydanlarda coşkumuzu ve heye-
canımıza artıracak bir marşımız vardı. 

ÖNSÖZ
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Ancak bu marşa bir de klip çekmeliydik. Genel Merkezimizde, 1 Mayıs 
alanlarında ve bazı işyerlerimizde görüntüler çektik. Sonra bu görüntüler de-
falarca montajlandı, tekrar düzenlendi ve aylar süren çalışmalar neticesinde 
son haline geldi. 

Bundan sonra bir işimiz daha kalmıştı; o da ortaya çıkan bu çalışmaları 
fiziksel bir materyal haline getirerek üyelerimizin beğenisine sunmak. İşte bu 
çalışmamızın neticesi olarak, elinizde tuttuğunuz kitap meydana geldi. 

Büyük emeklerle meydana gelen Petrol-İş Marşımız, klibimiz, CD ve 
kitabımızın, Petrol-İş  kimliğini güçlendirmek ve üyelerimizle etkileşimimizi 
artırmak adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sendikamıza ve 
üyelerimize hayırlı olsun.

Ayrıca, bu eserin oluşmasında emeği geçen;

- Yazdıkları şiirlerle bizlere ilham veren tüm üyelerimize,

- Gerek Genel Merkezimize gelerek, gerekse 1 Mayıs meydanlarında ve iş-
yerlerimizde klip çekimlerine katılan yönetici, temsilci ve üyelerimize,

- İşyerlerinde bizlere klip çekimi için imkan sağlayan, Tüpraş, Sandoz ve 
Sa-ba Endüstriyel Ürünler işyeri yöneticilerine,

- Bu projemizi profesyonel bir eser olarak hayata geçiren Kavis Detay 
Grup yönetici ve sanatçılarına,
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- Çektiği sanatsal fotoğraflarından bu projemizde ve farklı birçok yayınımız-
da faydalandığımız üyemiz, Mehmet Mehdi Sevim’e,

- Genel Merkezimizde; başından sonuna kadar projenin her aşamasında 
emeği geçen yönetici, çalışma arkadaşlarımız ve stajyerlerimize,

gönülden teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık...

    Merkez Yönetim Kurulu adına
    Genel Başkan
               Ali Ufuk Yaşar
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Söz: Memet Metin Çiftçi & Ercüneyt Özdemir
Müzik: Ercüneyt Özdemir 

Düzenleme: Ercüneyt Özdemir
Yapım: Kavis Detay Grup
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PETROL-İŞ MARŞI

Büyüyen, gelişen cennet yurduma
Enerji üreten, işleyen biziz
Şifa olduk güzel insanımıza

Dönen tekerler bizim eserimiz

Birlikte, barışta, eşitlikte biz
Emek diye çarpan yüreklerde biz

Gelecek bizim ellerimizde
Adil ve mutlu bir dünya isteriz

Yarınlar biziz
Petrol-İş biziz

Bir başına durma sen de gel gel gel gel
Büyüyoruz Petrol-İş’le hey hey hey hey

Daha büyük bir Türkiye için
El ele verdik, çalışıyoruz

Yarınlara umutla bakmak için
Petrol-İş’te biz birleşiyoruz.

Yurdumuz, ufkumuz, aklımız bir
Sözümüz bir, özümüz, yolumuz bir
Gözden akan yaşımız, acımız bir
Ekmeğimiz, aşımız, aşkımız bir

Yarınlar biziz
Petrol-İş biziz

Bir başına durma sen de gel gel gel gel
Büyüyoruz Petrol-İş’le hey hey hey hey

Daha büyük bir Türkiye için
El ele verdik, çalışıyoruz

Yarınlara umutla bakmak için
Petrol-İş’te biz birleşiyoruz.

Yarınlar biziz
Petrol-İş biziz
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PETROL-İŞ MARŞI
Güneşi doğuran biz

Fidana can veren biz
Tekeri döndüren biz
Çünkü emekçiyiz biz
Biz, biz, biz, biz...

Çünkü Petrol-İş’iz biz!

Petrolü işleyen biz
Toprağa can katan biz

Sevgiyi doğuran biz
Çünkü emekçiyiz biz
Biz, biz, biz, biz...

Çünkü Petrol-İş’iz biz!
Dağ bayırı aşan biz

İkiyi bir eden biz
Gönüllere yol yapan biz

Çünkü emekçiyiz biz
Biz, biz, biz, biz...

İşte Petrol-İş’iz biz!

       

 Alper Yazıcıer /Mersin Şube/Toros Tarım

 Al
per

  Y
az

ıcı
er 
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PETROL-İŞ MARŞI
  Emeğin Güçlü Eri 

  Hak’ kın yılmaz bekçisi
  Haksızlığın düşmanı
  Mazlumların hamisi

Petrol-İş, Petrol-İş
  Gururumuzsun Petrol-İş

Sen hep bana güç oldun
 Yoluma yoldaş oldun

  Gün geldi sırdaş oldun
  Varlığın daim olsun

   Petrol-İş, Petrol-İş
   Ümidimizsin Petrol-İş

   Sen varsan yılgınlık yok
   Emek var  karnımız tok
   Yaşayamayız biz günlük
   Hep İş Emek Özgürlük

 Behlül ENGİN /Kocaeli Şube
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Petrol-İş, Petrol-İş
   Umudumuzsun Petrol-İş

   
  Petrol-İş, Petrol-İş

   Gururumuzsun Petrol-İş
   Ümidimizsin Petrol-İş

   Umudumuzsun Petrol-İş
    Petrol-İş

       

 Behlül ENGİN /Kocaeli Şube

Be
hlü

l E
ng

in
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PETROL-İŞ MARŞI
Yıllar önce mazluma umut için kurulmuş

Zannetmeki ne susmuş ne de artık yorulmuş
Bunca savaşa rağmen ne bir kere vurulmuş
Esaret nedir bilmez kahramandır Petrol-İş

Karnının tokluğuna çekerler kürekleri
Yazık boşa gitmesin işcinin emekleri

Haklarından başka şey değil ki dilekleri
Bu dilekler uğruna kurulmuştur Petrol-İş

Temelimiz adalet üzerine atıldı
 Hamuruna fazladan merhamet katıldı

 Haksızlık karşısında bu kaşlar hep çatıldı
 Dostuna başka kapı aratmaz hiç Petrol-İş

 Bilesin kalmaz hakkın kimselerin elinde
 Biliriz işverenin bütün yükü belinde

 Boğdurmayız sizleri haksızlığın selinde
 Tuttuğu hiçbir eli bırakmaz Petrol-İş

 

Emre ÖZCAN/Düzce Şube/ Standard Profil
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 Sarmışsa haksızlıklar etrafını dört yandan
 Fayda gelmez sana dost, ne saraydan ne handan

 Bilesin geçtik biz dostlar için bu candan
 Davasında bu yola başın koydu Petrol-İş

Sessizlerin sesine kulak verir her zaman
Onların derdi için yazılır hemen ferman

Ne ağa dinler ne bey, yiğitleri pek yaman
Kendini riske atar dostu satmaz Petrol-İş

Petrol-İş kitabında asla yazmaz ihanet
Menfaat karşısında silahımız asalet

Biliriz ki kopacak elbet birgün kıyamet 
Alnının akı ile çıkacaktır Petrol-İş Em

re 
Öz

ca
n

Emre ÖZCAN/Düzce Şube/ Standard Profil
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PETROL-İŞ SENDİKASI MARŞI

İş demek, emek demek, üretmek demek
Toprağın kimyasını işlemek demek

İşçinin hakları Petrol-İş’in sancağı
Bu sancağın yollarında alın teri olmalı

Çalışmak ekmek için, direniş emek için
Bu davanın yolları, güzel yarınlar için

Emekçinin hakları, Petrol-İş’in kavgası
Edirne’den Ardahan’a hep aynıdır kaygısı

İşçiler birleşelim, birlikte yürüyelim
Sendikanın gücünü, herkese götürelim
İşcinin hakları, Petrol-İş’in sancağı
Bu sancağın yolları, birlik ile olmalı

İşvereni titreten, sömürüye dur diyen
İşçinin yoldaşı, Petrol-İş sendikası

 

Ender ŞAHİNER/İST. 2 NOLU/ Reckitt Benckiser

En
der

  Ş
ah

iner
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Ender ŞAHİNER/İST. 2 NOLU/ Reckitt Benckiser

PETROL-İŞ

Alın terim akarken 
Ümitlerim biterken

Hakkımı bana veren
Petrol-İş’tir Petrol-İş

Cenetteki bağ gibi
O yıkılmaz dağ gibi

Ayakta dimdik duran
Petrol-İş’tir Petrol-İş

Emekçiyi kollayan
Derdine derman olan
Haklarını savunan

Petrol-İş’tir Petrol-İş

Sendikasız olunmaz
Kalpsiz nefes alınmaz
Eşi benzeri olunmaz

Petrol-İş’tir Petrol-İş

       

Fatih BALANTEKİN /İST 1 NOLU/Polimer

Fa
tih

 Ba
lan

tek
in
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Kadir ŞAHİNKOÇ/İST 1 NOLU/ Polimer

PETROL-İŞ MARŞI

Örgütlüyüz, üreteniz
Bir değil, on binleriz.
Çalışanın gür sesiyiz,

Gücümüzdür, Petrol-İş!

Şantiye, Maden, Fabrika
Birliğimiz sendika.

Yaşam için insanca,
Yanımızda Petrol-İş!

Kara çıkmaz yüzümüz, 
Bir özümüz, sözümüz.
Birliğimiz, gücümüz.

Kalemizdir Petrol-İş!

Yalnız taş, duvar olmaz.
Örgütlü halk yıkılmaz.

Haksızlığa göz yummaz,
Sendikamız Petrol-İş!

 

Ka
dir 

 Şa
hin

koç
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Kadir ŞAHİNKOÇ/İST 1 NOLU/ Polimer

Mu
harr

  e
m 

Da
ğlı

Muharrem DAĞLI /Ankara Şube/ MKE Barutsan

PETROL-İŞ MARŞI

Bin dokuz yüz ellide başlamıştı davamız;
İşçinin emekçinin, kazanması rüyamız,
Eşitlik ve adalet için bizim kavgamız;

Petrol-İş sendikası, alnı açık sevdamız...

Alın teri yüz akı, duyuruyorum size,
Kimse leke süremez, helal ekmeğimize.

Sahip çıktık her zaman, bizler emeğimize,
Umut için ışıklar, saçtık yüreğimize...

Atam Türk Övün Çalış, demiyor muydu bize,
Ayakta durmak için, ol üreten Türkiye.
Doğusundan batıya, işçiler hep el ele;

Meydanlar haykıracak; Petrol-İş haydi diye...

Önünde bir  kalkandır, siper olur işçiye;
Güven verir tabiki, çırpınan emekçiye.
Üretimden geliyor, bütün kuvvet işçiye,

Petrol-İş destek verir, işçi ve emekçiye...
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PETROL-İŞ MARŞI
  Bin dokuz yüz elli yılından beri

Emeği savunur helaldir teri
Her biri bir Bilge yürür ileri

Petrol-İş Sendika gururumuzdur

Ülkemde yürekli yirmi üç kişi
Sendika kurdular Petrol-İş’i

Kimse durduramaz kutsal gidişi
Petrol-İş Sendika onurumuzdur

Şimdi otuz iki bindedir üye
Emeği paylaşır şehirden köye

Birinin acısı hepsinin yası
Petrol-İş Sendika onurumuzdur

Tek yumruk topluca söyleriz Marşı
Haksızlığa yer yok dururuz karşı
Beraber yürüdük titrettik Arşı
Emeğin hakkını verin razıyız
İşverene karşı emeğin hakkı

Hakkını savunur unutmaz Hakk’ı

Musa Mehmet TUNCER /Adana Şube/BOTAŞ

Mu
sa

 M
ehm

et 
Tun

cer 
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Musa Mehmet TUNCER /Adana Şube/BOTAŞ

65.YIL 
PETROL-İŞ MARŞI

Emekçinin hakkını vermek gerek
Helal para helal aş kazanmak gerek

Bir elin nesi var iki elin sesi var!
 Birlikten güç doğar işçi kardeş

Petrol-İş’li ol!!
Birlik ol!!
Dirlik ol!!
Güçlü ol!!

Petrol-İş’li ol!!
Birlik ol!!
Dirlik ol!!
Güçlü ol!!

Altmışbeşyıl el ele
Verdik biz Petrol-İş’le

Engelleri aşarak
Geldik biz bu günlere

Şakir SARIOĞLU /İzmir Şube / Tetrapak



-22-

Bir elin nesi var iki elin sesi var!
Birlikten güç doğar işçi kardeş

Petrol-İş’li ol!!
Birlik ol!!
Dirlik ol!!
Güçlü ol!!

 

 

Şa
kir 

 Sar
 ıo

ğlu
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Yü
kse

l K
ay

a

PETROL-İŞ’LE 
TEK YÜREK
Petrol-İş Petrol-İş

Sevdamızsın sen bizim
Yarınlara açılan

Kapımızsın sen bizim

Ekmeğimiz suyumuz 
Aşımızısın sen bizim
Petrol-İş Petrol-İş

Sevdamızsın sen bizim

Güçlüyüz güçlüyüz
Petrol-İş’le güçlüyüz

Hep beraber tek yürek
Petrol-İş’le güçlüyüz

       

Yüksel KAYA /İST 2 NOLU/Mutlu Akü
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Ab
du

lla
h P

ekt
aş

Abdullah PEKTAŞ /İST 1 NOLU/Novartis

PETROL-İŞ MARŞI
Bir güneş gibi doğduk Sonbahar eylülünde 

Emekçinin sesini haykırdık mı cihana
Elleri nasır tutmuş yürekli insanların

Emek sesi yükseldi Beykoz semalarında

Emek için çıkarız ekmek için çıkarız
Meydanlara sığmadık gönüllerde coşarız
Şafak sökmeden çıkar güneş ile doğarız

Sebepsizce değil yarınlara koşarız

Bilmezler mi sonbahar ilkbaharda yaşanmaz
Korkma koparamazlar yeşil yapraklarını

Zincirler vursalarda tek yürek ellere
Onur mücadelemiz seninle geçen günler

Sevgimiz birleştirir elleri gönülleri
Sağ sol ayırmaksızın emekçi insanları
Bizler örnek olduk mu gelecek nesillere
Tarih hep yazacaktır yürekli insanları
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Abdullah PEKTAŞ /İST 1 NOLU/Novartis

EMEĞİN VAR İŞÇİ KARDEŞ

Ülkenin her yanında
Emeğin var işçi kardeş
Fabrikada tarımda

Emeğin var işçi kardeş

Denizlerde karalarda
Tarlalarda seralarda

Çiftliklerde Haralarda
Emeğin var işçi kardeş

Yer altında kömürlerde
Ocaklardaki demirlerde
Limandaki gemilerde
Emeğin var işçi kardeş

Yayasıyla atlısıyla
Acısıyla tatlısıyla

Petrol-İş’in katkısıyla
Emeğin var işçi kardeş

Abdurrehim SANCAK /İST 1 NOLU/ POLİMER

Ab
durr

  e
him

 Sa
nca

k
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GÜÇLÜ PETROL-İŞ

Özgürlük ve demokrasi, ekmeğin halkın, temsilcisi
89’da bahar eylemleri başladı, 64 eylem yapıldı

Darbelerle mücadele, Direne direne dik dur eğilme

Petrol-İş güçlü, Petrol-İş Emeğin ve işçinin sesi
Petrol-İş güçlü, Petrol-İş Barışın kardeşliğin sesi

Berec grevi çığır aştı, mitingler hep doldu taştı
Kamu malı halkın malı satılmamalı, satılmamalı

Direne direne hep dik durmalı

Petrol-İş güçlü, Petrol-İş bir direniş hikayesi
Petrol-İş güçlü, Petrol-İş  Dostluğun umudun sesi

Petrol-İş güçlü, Petrol-İş Bir sendika efsanesi
Petrol-İş güçlü, Petrol-İş  Bir haykırışın elçisi

Abidin KAYA /İST 1 NOLU ŞUBE BŞK. YRD. (MALİ)

Ab
idi

n K
ay

a
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VAR OLSUN PETROL-İŞ 
VAR OLSUN SENDİKAMIZ

Nefesin yetmezse bir gün,
Fısılda işçi kardeşim
Duyulur elbet sesin
Çığlık olur Petrol-iş

Sendikamız var olsun

Kimse bilmese derdini
Patron korumasa ferdini
Ayağa kalk kardeşim
Kale olur Petrol-İş
Sendikamız var olsun

Ekmeğini çalarsa biri
Koluna sildiğin teri
Kır o eli kardeşim

Yanındadır Petrol-İş
Sendikamız var olsun

Adem GÜLDİKEN /Ankara Şube/MKE Barutsan
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Hakkını vermez kimisi
Olmuş paranın delisi
Baş kaldır kardeşim

Ekmek olur Petrol-İş
Sendikamız var olsun

       

Ad
em

 G
üld

ike
n
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YAŞASIN İŞÇİ KARDEŞLİĞİ
 Yurdun her yanında, yurda adanmış yürekler
 A klında işi kalbinde evi demir bilekler
 Ş ahlanıpta kalkınca, bir olunca dilekler
 A dalet olupta, yağar gökten birer birer
 S allanınca koltuklar, kalkınca yumruklar
 I şık olur sendikalar, yeter varlığı
 N e şubattan soğuğu üşütür seni ne seksenin karanlığı

 İ ster Osman ol ister Ali
 Ş ehirlisi köylüsü bu bir kardeşlik sesi
 Ç ocuğu aç kalır
 İstemez haksız tek bir teli

Adem GÜLDİKEN /Ankara Şube/MKE Barutsan
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  K ulu olmaz ne ağanın ne beyin
  A rkasında kardeşleri aklı selim
  R est çeker düzene
  D emirler ipek olur çekiçler gelin
  E zelden ebede türkü gibi dillerde 
  Ş ah sizin olsun piyon bizlerle
  L astiğin petrolün bıraktığı izlerle
                         İ ş, aş, ekmek diyen dillerde
                        G ayrısı yoktur tek sözümüz yaşasın
                         İ şçi kardeşliği...

       Ad
em

 G
üld

ike
n
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PETROL-İŞ MARŞI
23 gönüllü işçiden kurulan

Alın terinin hakkını savunan  
Emeğin işçinin gönlünü kazanan

Petrol-İş Sendikası

Meydanlar da mitinglerde
Hak arama peşinde

Haksızlığa boyun eğmez
Petrol-İş Sendikası

Patrona korku verir
İşçiye güven verir

Ekonomiye destek verir
Petrol-İş Sendikası

Sömürüye boyun eğmez
Geri adım nedir bilmez

İşçiyi asla satmaz
Petrol-İş’tir sendikamız

Adnan BAYRAKTAR/Gebze Şubesi/ Mecaplast
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Savunduğu alın teri
Fabrikalarda emek yeri
Emek için koymuş teri

Onurludur bu sevdamız

Kökü derin sağlam dalı
Aydınlıktır daim yolu

Havadadır hep sol kolu
Şanlıdır bizim sevdamız

Sermaye doymak bilmiyor
İşçiler mücadele ediyor
Sendikasız olmaz diyor

Sendikalı ol güçlü ol diyor

Ellerinde pankartlar
Direniyor Petrol-İş’li çocuklar

İş emek özgürlük için
Tüm sınıfı birleştiriyorlar

Her geçen gün büyüyoruz
Geçmişinle gurur duyuyoruz
Geleceğe umutla yürüyoruz

Örgütlü güç yenilmez diyoruz



-33-

Hak arama deyince aklıma geliyorsun
Dik duruşunla herkesi birleştiriyorsun

Mücadeleden hiç yılmıyorsun
Türk-İş içinde parmakla gösteriliyorsun.

 

Ad
na

n B
ayr

 a
ktar

 
Ad

na
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Ahmet AKPUNAR /İST 1 NOLU/Bayer İlaç

PETROL-İŞ MARŞI
Biz yiğitçe üreten,

Petrol-İş emekçileriyiz.
Ayrı gayrı bilmeyiz,

Emektir bizim öznemiz.

Trakya’dan Batman’a
Örgütlüyüz tüm yurtta.
‘’Sendikalı Ol’’ dedik
Herkesi kardeş bildik.

Emek, birlik, mücadele
Ülküsünü edindik.
Ayrı gayrı bilmeyiz

Petrol-İş üst kimliğimiz.

1950’de doğdu Petrol-İş’imiz
Binlerce emekçi hep birlik olduk
Haklı olduğumuz davalarda

İnadına dik durduk.
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Ahmet AKPUNAR /İST 1 NOLU/Bayer İlaç

PETROL-İŞ MARŞI
Doğusunda Batısında
Kuzeyinde Güneyinde

Memleketin her köşesinde
Daim olsun Petrol-İş

Ezilenin itilenin 
Hakkı yenen gariplerin,
Yanındadır, Petrol-İş

İşçinin, emekçinin 
Alın teri dökenlerin

Safındadır, Petrol-İş

Anaların babaların
Kardeşlerin, bacıların
Ekmek için koşanların
Yanındadır Petrol-İş

Ahmet ATALAY /İST 1 NOLU / Polimer
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Hak için emek için
Uzatılan eller için

Adaletin kendi için
Terazidir, Petrol-İş

Ah
me

t A
tal

ay
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PETROL-İŞ KARDEŞLİĞİ

Dertlerimiz, amacımız ortaktır
Davamız sosyal haktır

Hak ve çıkarlar savunulacaktır
Petrol-İş kardeşliği

Bakmaz kimsenin dinine, ırkına,
Herkese kalkan olur haksızlık karşısında

İşçinin demokratik gücüdür sendika
Petrol-İş kardeşliği

Eşit insan olarak yaşamak için
Adaletin savunulması sorunların çözümü için

Tek gücüdür işçi birliğinin
Petrol-İş kardeşliği

Yere sağlam basan işçi dayanışması
Refah ve huzuru getirmektir amacımız

İşçinin alın terinin bilir kıymetini
Petrol-İş kardeşliği

Ahmet AYDIN 
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Hak ve hukuk arayışımız emanettir ona
İşçiye siper olur tek bayrak altında

Helal kazançla daha güzel yarınlara
Taşır bizi Petrol-İş kardeşliği
Güvenin adıdır işçi dostudur

Petrol-İş kardeşliği

Ah
me

t A
yd

ın
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GEÇMİŞTEN GELECEĞE
Yirmi üç yürekli adam, kuruyorlardı birliği
Her şey çalışan için, yıl bin dokuz yüz elli.
Seçtiler Fethi beyi, Başkan olarak birliğe,
Ulaşmışlardı bir anda, üç yüz elli üyeye.

Amaç insandı, onurluca yaşatmaya,
Bilincindeydi hepsi, başlarken aziz yola.

Kadın erkek çocuk, hakları güvende artık,
Petrol-İş yanımızda, sendikalı olmak ayrıcalık.

Atılan temellerle, yol alıyordu önlerde,
Adını duyuruyordu, bulunduğu her yerde.
Başta emek alın teri, işsizlik ile mücadele,

Petrol-İş bunun adı, olması gereken bu işte.

Zor zamanlar geçirdik, bu dava uğruna,
Yılmayıp göğüslendik, koparılmak pahasına.
Aradan yıllar geçti, Gelecek umut dolu bize,
Yapılacak işler var, kenetlenelim birbirimize.

Ahmet GEDİK /Ankara Şube / TP



-40-

Yolumuz açık yürüyoruz, on binlerle birlikte,
Bizim olan bizimdir, rehberimiz demokrasiyle.

Emeği geçen herkese, minettarız geçmişe,
Mahçup etmesin Mevla’m, yapacağımız işlerde.

Ah
me

t G
ed

ik
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PETROL-İŞ SENDİKASI

Durmak yok, ileri! Birlikte yürüyecek,
Umudun adıdır Petrol-İş sendikası,
El ele birlikte kardeşçe büyüyecek,

Örgütün adıdır Petrol-İş sendikası,
Örgütün adıyız  Petrol-İş sendikamız.

İşçi, memur hizmeti çalışıp yorulacak,
Akacaktır terimiz, kollara silinecek.

Şanlıdır bu topraklar, erdeme kavuşacak
Emeğin  adıdır Petrol-İş sendikası,
Emeğin adıyız Petrol-İş sendikamız.

Haksızlığın karşısında dik duracak yürekler,
Binlerceyiz biriz, biz bir yumruk olacağız.

Hakkımızı alacak, yaralar saracağız.
Kardeşliğin adıdır Petrol-İş sendikası,

Kardeşliğin adıyız Petrol-İş sendikamız.

Ahmet SELÇUK /Ankara Şube /Pakpen
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Eylemse eylem, grevse gidilecek,
Hesapsa görülür, bedelse ödenecek,

Korku nedir bilmeyiz, şanımız duyulacak, 
Cesaretin  adıdır Petrol-İş sendikası,

Cesaretin adıyız  Petrol-İş sendikamız.

Güzel günler görecek, doğacak güneşimiz,
Yeşerecek umutlar, gülecek yüzlerimiz,

Sembolüyüz direnişin, söylenecek sözlerimiz,
Zaferin  adıdır Petrol-İş sendikası,

Zaferin adıyız  Petrol-İş sendikamız.Ah
me

t S
elç

uk
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Ahmet Tuncer / Manisa Standard Profil

PETROL-İŞ
Tarih vermişse eser
Arkasında işçi var

Emek veren olmazsa
Olmazdı tek hükümdar

İşçinin alın teri
Emeğin tek simgesi

Kardeşiliğin türküsü
Petrol-İş’in gür sesi

Bizim derdimiz ekmek
İyi yaşam, ferahlık

Petrol-İş’le hep beraber 
Önümüz hep aydınlık

Sendika birlik demek
Hak ve de sıcak aş
Petrol-İş’in gücünü

Durma haykır arkadaş...
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PETROL-İŞ MARŞI

Emekçinin hep yanında
Haksızlığın karşısında
Devrimlerle yarınlara

Petrol-İş sen hep buradasın
Aydınlık bir Türkiye’nin

Mutlu emekçileri için
Petrol-İş sen hep buradasın

Gücümüze güç katansın
Aşımıza aş katansın

Petrol-İş sen hep buradasın
Ne mutlu ki emekçiyim

Ne mutlu ki Petrol-İş’teyim.

Ajda ŞEN /Bursa Şube / Autoneum Erkurt

Ajd
a Ş

en
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Ajda ŞEN /Bursa Şube / Autoneum Erkurt

Ali
 Çı

nar
 

EMEKÇİ
Kırmızı çizgiler korur bizi

Grev hakkıdır işçinin miğferi
Kardeşliktir güçlü kılar bizi

Petrol-İş’in yanındadır emekçi
Emekçi yanındadır Petrol-İş

Hakkımızı istemez, hakkımızı alırız
Hak yanında safımızı tutarız

Emek sermayesidir bizim servetimiz
Petrol-İş ile aydınlığa gideriz

Günün çilesi umutlara gebedir
Alın terimiz yarını şekillendirir

Sendikanın varlığı bizi kuvvetlendirir
Petrol-İş’in yanındadır emekçiler

Emekçi yanındadır Petrol-İş

       

Ali ÇINAR /Kocaeli Şube/Tüpraş
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PETROL İŞ SENDİKA MARŞI
Demokrasi özümüz birliktir gücümüz
Adalet yolunda doğruluktur sözümüz
Emekçinin yanıda sendika sendika

Petrol-İş

Vücutlar yorgun, diktir başımız
Onurlu bu yolda, gururluyuz biz

Petrol-İş ile umutluyuz biz
Sendika sendika Petrol-İş

Dertlerimiz aynı, çözümler ortak
Kavga kuruldu, güneş doğacak

Emekçinin yanında, sendika sendika
Petrol-İş

Örgütlendik büyüdük, gürdür sesimiz
Hak ve özgürlüktür, savaş nedenimiz

Barış güvercini, emekçi güvencesi
Sendika sendika Petrol-İş

Ali
 Çı

nar
 

Ali ÇINAR /Kocaeli Şube/Tüpraş
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Ali ÇINAR /Kocaeli Şube/Tüpraş

Ali
 Çı

nar
 

PETROL-İŞ
Çekiç ile örs ile yorulduk

Akrebin kıskacında yoğrulduk
Bizi güçlü kılan birliğimiz

Onu da Petrol-İş’te bulduk

Geceyi gündüz eyledik çalıştık
Hak yanında hakkımızı aradık

Barış günü yakındır elbet
Petrol-İş temsilcimiz ilelebet

Harcımız alın teri ile karıldı
Canan için candan cayıldı

Zalimin zulmune karşı çıkıldı
Mazlumun hep yanında Petrol-İş

Ali ÇINAR /Kocaeli Şube/Tüpraş
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BİRLİĞE ÇAĞRI
Bu bir çağrı, bir sesleniş,

Zulme son gücümüzle direniş,
Birlikte ancak diriliş,

Haydi gel, adresimiz Petrol-İş

Farkına var bu örgütlü gücün,
Emeğin karşılık bulsun, geçsin sözün,
Dik dur, artsın yüzündeki gülüşün,

Haydi gel, adresimiz Petrol-İş

Sen... Ey emekçi kardeşim gel.
Bir iken, örgütsüz binden büyüksün,
Alın terin emek potasında biriksin,

Bu güçle her zorluğu aşabilirsin,
Haydi gel, adresimiz Petrol-İş

       

A. Naim DEMİREL/Düzce Şube/Standard Profil
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A. Naim DEMİREL/Düzce Şube/Standard Profil

PETROL-İŞ MARŞI
Yaşa, gururla
Çalış, onurla
Senin ilkenle

Yürürüz bu yolda

1950’de bir güneş doğdu
Karanlıklara aydınlık oldu

Demokrasi özgürlük hep onun yolu
PETROL-İŞ PETROL-İŞ PETROL-İŞ

TEK DİRENİŞ, TEK DİRENİŞ, TEK DİRENİŞ

Sosyal hakkı savunan
Hep yanımızda olan

Alın teridir gücü
Sevgidir hep yükü

Ali ÖZMEN /Düzce Şube / Standard Profil
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1950’de bir güneş doğdu
Karanlıklara aydınlık oldu

Demokrasi özgürlük hep onun yolu
PETROL-İŞ PETROL-İŞ PETROL-İŞ

TEK DİRİLİŞ, TEK DİRİLİŞ, TEK DİRİLİŞ

Ali
 Ö

zm
en
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PETROL-İŞ MARŞI
Yalnızlıkta korkma
Arkadaşın olurum
Karanlıkta korkma
Gündüzün olurum

Mağdura uzatır elini
Kaldırır engelleri
Arttırır üretimi
Başarıdır emeli

Atıldı sloganlar
Yürüdü mağdurlar
Yanınızda kalanlar

Hep hakkı savunanlar

Haydi gelin bizimle
Yürüyelim barışa

Haydi gelin bizimle
Umuda, yolculuğa

Ali ÖZMEN /Düzce Şube / Standard Profil
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Üretenin yanında
Ömür boyu rehbersin
Çalışanı aydınlatan
Yegane meşalesin

Hep ileriye bakan
Hizmet için çalışan
Emeğini paylaşan 
Petrol-İş’tir inan

Ali
 Ö

zm
en
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GÜÇLÜ ÖRGÜT GÜÇLÜ SENDİKA
Yıllarca çalıştık ne emekler verdik biz,

Alnımızdan ter akarken kolumuza sildik biz
Bir ekmeğin uğruna ne bedeller ödedik

Tek bilekle tek yürekle olmaz bu iş

Petrol-İş el ele birlikte,
Petrol-İş onurlu bir direniş,
Petrol-İş haksızlığa haykırış,

Petrol-İş güçlü örgüt güçlü sendika!

Haksızlığın karşısında adalete yelken açtık.
Zalimlerin ortasında karanlığa fener yaktık
Korku nedir bilmeyiz cesarettir bizim işimiz;
Birlikten kuvvet doğar yeter elbet gücümüz.

Petrol-İş dik duruşun adıdır,
Petrol-İş mücadele ruhudur,
Petrol-İş zaferlere gebedir,

Petrol-İş güçlü örgüt güçlü sendika!

Ali YILMAZ /Ankara Şube / Pakpen
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El ele vermezsek bizi güçlü görmezler,
Bak düşünce görürsün gözyaşını silmezler,
Sömürgeci anlayış hak hukuk bilmezler,
Yeter artık özgürce şahlansın bu ülke!

Petrol-İş el ele birlikte,
Petrol-İş onurlu mücadele,

Petrol-İş nice zaferlere,
Petrol-İş güçlü örgüt güçlü sendika!

Ali
 Yı

lm
az
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PETROL-İŞ MARŞI
İnsanız insanca yaşamaktır hakkımız

Sen yanımda oldukça, yürürüm ben bu yolda

El ele
Kol kola

Yanyanayız
Petrol-İş

Ekmek için 
Huzur için 
Barış için 

Petrol-İş Petrol-İş
Ali

 Zer
 en

Ali ZEREN /Kocaeli Şube/Shell & Turcas
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Ar
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HAYDİ DURMA PETROL-İŞ

Ekmek verdik, yürek verdik
Biz bu dava uğruna

Bizim tek istediğimiz, alın terimiz
Haydi durma Petrol-İş adaleti sağla

Biz seni biliriz, biz sana geldik,
Emekçiyiz cesuruz,
Biz seninle güçlüyüz

Haydi durma Petrol-İş al hakkımızı

El birliği olmasa
Biz işçiler naparız

İşimizi bıkmadan güvenle yapıyoruz
Haydi durma Petrol-İş al hakkımızı

Arif AKTÜRK /Düzce Şube /Standard Profil
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Arif AKTÜRK /Düzce Şube /Standard Profil

PETROL-İŞ MARŞI
Doğdu bin dokuz yüz elli yılında
Çalışma üretme emek yolunda

Yılmadan yürüdü hep adım adım
Güvenle girdiği her iş kolunda

Umutla ortaya çıktı Petrol-İş
Zorbanın zulmünü yıktı Petrol-İş
Güç oldu bedende, ter oldu başta
İşçinin alnından aktı Petrol-İş

Sendikal hareket bugünde dünde
Çalışkan neferler taşır özünde

Mutluluk eşitlik adalet için
Bayrağı gururula taşır en önde

Vurunca sondajı petrolü gazı
Fışkırır yer yüzü kesilmez hızı

Şahlanır Türkiye büyüyen ülkem
Can bulur gülümser Ay’la Yıldızı

Ayhan KILIÇ /Kırıkkale Şube / BOTAŞ
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Kaldırıp şalteri kazançtan yana
Yapılsın fabrika açılsın vana

Sonunda kurulsun hakça bir düzen
Bu yolda Petrol-İş kararlı buna

Masada yumruğu titretir arşı
Meydanda direnir zorluğa karşı
Onurlu bir yaşam insanca geçim
Uğruna söylenir Petrol-İş Marşı

Ay
ha

n K
ılıç
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Az
ize
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da

lış

PETROL İŞ
1950’den beri, istikamet ileri, dönmek yok geri,

Çalışmaya geldik hep birlikte buraya,
Emek verip ekmeğimizi almaya

Yedirmeyiz hakkımızı zalim ile zorbaya
Petrol-İş, yanında, sen de katıl halaya.

Emekçinin hakkı emekçiye verilir,
Petrol-İş yanında çalışanlar sevinir.

Gururla bir mücadele verilir,
Aklın yolu, fi krin yolu, Petrol-İş,
Onur yolu, gurur yolu, Petrol-İş

Azize ARDALIŞ /Standard Profil Manisa
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PETROL-İŞ

Emeğin temsilcisi,
Adalet bekçileri,

Zor günün son eli,
Hak ediş Petrol-İş.

Güneş doğar umutlara,
Yük biner omuzlara,
Kanayan yaralara, 
Son bir el  Petrol-İş.

Petrol-İş hep var oluş.
Petrol-İş hep tek dikiş,

Petrol-İş yarınlara,
Diriliş Petrol-İş. Bir 

ol  
Yıl

ma
z

Birol YILMAZ /Kocaeli Şube/TÜPRAŞ
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Birol YILMAZ /Kocaeli Şube/TÜPRAŞ

PETROL-İŞ MARŞI
Derinlerden kazıyor toprağı işçiler
Uzanıyor siyah altın suyuna eller
Yurdumu saran petrol, gaz ağları
Cana can katıyor gözü pek işçiler

Petrol-İş emek Petrol-İş güven
Birliğinde işçinin, dirliğinde ekmeğin

Arıtımda, kimyada, kurtuluş emeğinde
Leke sürmeden alın terine

Üretiyor, yaşatıyor, cana can katıyor
Gülümseyen yurdumun yüzünde

Petrol-İş emek Petrol-İş güven
Birliğinde işçinin, dirliğinde ekmeğin

Makinenin gücü, enerjinin yüreği
Çamurdan hayat üretenlerin zaferi
Raman’dan rafineriye omuz omuza 

Göğsümüzde direnişin gururu

Bozan AKSOY /Trakya Şube / BOTAŞ
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Petrol-İş emek Petrol-İş güven
Birliğinde işçinin, dirliğinde ekmeğin

Direnişten greve fabrikalara
İşçinin emekçinin sıcacık yuvasına

Çocukların boya kalemlerinden
Okyanustan yüzen gemilere

Petrol-İş emek Petrol-İş güven
Birliğinde işçinin, dirliğinde ekmeğin

Bo
za

n A
ksoy
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Bur
 h

an
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uş

Burhan DURMUŞ /İST 1 NOLU/Sandoz

PETROL-İŞ
Sendikada bir numara
Yıllardır hep yanımızda
Ödün vermez bu davada

Petrol-İş Petrol-İş Petrol-İş

Haksızlığa biz gelmeyiz
Hakkımızı yedirmeyiz
Bu davanın önderiyiz

Petrol-İş Petrol-İş Petrol-İş

İşçinin emekçinin kardeşi
Yoktur başka bir eşi
Değişmez tek adresi

Petrol-İş Petrol-İş Petrol-İş

Eşitlik var özümüzde
Doğruluk var sözümüzde

Sende gel katıl bize
Petrol-İş Petrol-İş Petrol-İş
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Bur
 h

an
 En

gin

PETROL-İŞ
Korkma yarınlardan emekçim

Uzat eline el verelim
Gel sende katıl bize

Petrol-İş ile yarınların güvende

İşçiyiz güçlüyüz sendikalıyız
Petrol-İş hep senin yanındayız

Ezelden beri işçinin yanında
Hak hukuk arayışında

Çok yaşa Petrol-İş sen çok yaşa
Yürüyoruz umutla yarınlara

İşçiyiz güçlüyüz sendikalıyız
Petrol-İş hep senin yanındayız.

       

Burhan ENGİN /Düzce Şube/Standard Profil
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Burhan ENGİN /Düzce Şube/Standard Profil

PETROL-İŞ MARŞI

Petrol-İş Sendikası
Savunur hep hakkımızı
Her zaman yanımızda
Bırakmaz yarı yolda

Ne siyaset ne şikayet
Yapmaz hiçbir zaman
Emekçinin arkasında

Savunur onu her zaman

Petrol-İş Sendikası
Çalışanla el ele

Her zaman hep birlikte
Daha güzel günlere

Bülent ORAK /Bandırma Şube / ETİ MADEN

Bü
len

t O
ra

k
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Bü
len

t &
 Ay

şeg
ül 

Or
ak

PETROL-İŞ MARŞI
Alnımızdan akıttık
Emeğimizin terini

Çalıştık pas tutmadık
Durmadık yorulmadık

Geceyi gündüz ettik
Hayatla kavgamızda
Petrol-İş Sendikası

Her zaman yanımızda

Emekçiyle el ele
Emeğinin farkında

Yürüdüğümüz bu yolda
Petrol-İş Sendikası

Her zaman yanımızda

Bülent Orak & Ayşegül Orak 
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Bülent Orak & Ayşegül Orak 

PETROL-İŞ KAZANACAK
Dünya kaynayan kazan bu petrolün yüzünden,

Petrol-İş’in işçisi her zaman kazanacak,
Yürüyoruz biz her an, Petrol-İş’in izinden,
Bu bir kara altındır, hep yandı ve yanacak

Petrol-İş’in zaferi, günden güne artıyor,
Petrol denen madeni, Petrol-İş yaratıyor
Tüm dünya bu madeni, yer altında arıyor,

Bu çok yaşlı dünyamız, petrolle kalkınacak...

 Petrol-İş Sendikası çok güçlüdür bunu bil,
 Petrolle dünya güldü, sen ağlama artık gül,

Sende bizden yanasın sınıfın bil safa gel,
Eğer petrol çıkmazsa, tüm dünyamız donacak

 Petrol hayatımızın, her anında ihtiyaç,
Sanayide üretim, enerjide büyük güç,

Biz  Petrol-İş’iz dostum gel bu yana bizi seç,
Güç bizden yana artık, tüm dünya inanacak...

Cennet SALMANLI /İST 1 NOLU/Polimer
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Sendikamızla varız daim var, olacağız
Biz el ele verdikçe hep biz kazanacağız
Petrol-İş’i zirveye, bizler taşıyacağız

Bizler üreteceğiz, ülkem yararlanacak..

Cennetoğlu görüyor, baş koyulmuş bu yola,
Bilmiyorum sizlerden olmayan var mı hala,
Tüm Petrol işçileri, girmişler bak kol kola,
Yarın tüm dünya sizi, ve bizleri anacak...

Ce
nn
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Do
ğa

n G
ün

eş

SENDİKAMIZ PETROL-İŞ
Yıl 1951, atıldık bu kavgaya

Petrol işçisi yalnız değildi, göstedik tüm dünyaya
Doğacak bir güneş gibi umut olduk yarınlara
Sendikamız Petrol-İş, güçlüyüz, gururluyuz

Demokrasi ışığımız, aydınlıktır yolumuz
Hep birlikte kol kola yürüyoruz bu yolda

Bu senin emeğin, bu senin hakkın
Sendikamız Petrol-İş, güçlüyüz, gururluyuz.

Petrol-İşçisi dik dur eğme başını yere
Kim demiş hakkını yediririz ellere

Bu kavga başka kavga saygımız var emeğe
Sendikamız Petrol-İş, güçlüyüz, gururluyuz.

Doğan GÜNEŞ /Ankara Şube /Pakpen
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PETROL-İŞ MARŞI
Toplu iş sözleşmesi, sendikal güvencesi, işçinin nişanesi; 

Petrol-İş Sendikası, Emek Dayanışması.

Kamuda ve özelde, motivasyon göklerde, hakkımız yenilirse; 
Petrol-İş Sendikası.

Gücünü emekten alan, korkmaz kimse kavgadan, olsun sendikadan helal  
Petrol-İş Sendikası.

Anlımızın teridir, namus meselesidir, en yürekten olanlar; 
Petrol-İş Sendikası, emek dayanışması.

Çalıştık ve hak ettik, Rabbimize şükrettik, oturup beklemedik, örgütlendik 
güçlendik; işçinin idaresi, Petrol-İş Sendikası.

Petrol-İş’le olanlar, yılmazlar yıkılmazlar, işlerini yaparlar, emeklerini alırlar.

Olmaz iş güvenliksiz, korumak hedefimiz, kaygılanmaz üyemiz,
biriz ve beraberiz.

Emre GÜVEN /Kırıkkale Şube /BOTAŞ
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Direnmek gerekirse, göğsünü gere gere, işçinin nefesiyle;  
Petrol-İş Sendikası.

Grev, boykot, mitingimiz çıkar bizim gür sesimiz, meydanlarda görürseniz, 
alkışlasın elleriniz.

Mücadele ruhumuz, tükenmez asla bizim; Emek, güç, daynışma, 
 Petrol-İş Sendikası.

Em
re 

Gü
ven



-72-

En
es 

Ek
er 

PETROL-İŞ
Yanınızdayız her zaman emekçinin

İçindeki çığlığıyız işcinin
Altmış beşten bu yana alın terinin

Davasındadır Petrol-İş.

Haksıza karşı, haklının umudu
Bunun için bu sendika kuruldu

Kimse ezemez emekçiyi, mazlumu
Yanındadır  Petrol-İş.

Bilinmeli her işçinin kıymeti
İşte budur  Petrol-İş’in serveti
Görür her işçinin döktüğü teri

Canındadır  Petrol-İş.

Emekçiler haklarını alınca
Soğan ekmek bırakıp balı tadınca

Dökülür işçinin damla damla
Canındadır Petrol-İş.

       

Enes EKER /Ankara Şube/Panplast
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Enes EKER /Ankara Şube/Panplast

PETROL-İŞ MARŞI
Petrol-İş Sendikası
İşçinin can damarı

Her zaman yanındadır
Emekçinin can yoldaşıdır

Gönlümüzde ayrı yerin var
İşçiler senle çoşar

Hep birlikte oldukça biz
Karşımızda duramaz patronlar

Ekmek için çıktık yola
Uğrunda hazırız savaşmaya
Herkes anlayacak sonunda 
Birlik beraberlik kazanınca.

Engin SEVİK /İST 1 NOLU/ POLİMER

En
gin

 Se
vik
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İŞÇİNİN SESİ
Daha güzel günler

Bekler bizleri
Biraz sabır

Biraz destek olmalı

İşte bu yükselen
İşçinin sesi

Petrol-İş’e gelin
Bekleriz sizleri

Emekçinin yanında
Oldu sendika

Hayal perest olma
Sende gel topluma

Ezdirme kendini 
İş hayatına 

Her zaman yanında
İşte sendika

Engin SEVİK /İST 1 NOLU/ Polimer
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Engin SEVİK /İST 1 NOLU/ Polimer

Alın terimizle
Çalışıp durduk

Kötü günler geride
İyinin hayalini kurduk

Biz seçtik
Sendikalı olduk

Artık olmayanları 
Düşüne durduk

Haydi gelin 
Sizlerde buyrun
Bu çatı altında 
Birlikte doyun

Emektir bizim davamız emektir
Yolumuz bir

Niyetimiz tektir
Sendikaların en büyüğü.

Petrol-İş’tir... En
gin

 Se
vik
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Engin TAŞ /İST 2 NOLU /SA-BA

PETROL-İŞ PETROL-İŞ 
DUY SESİMİZİ

Emek dayanışma sloganında,
Özgürlük, mücadele hak senin yanında,.

Yürü durmak yok işciler yanında.

Petrol-İş Petrol-İş duy sesimizi,
Bu gelen işçilerin ayak sesleri.

Emek dedin mi senin adın var,
Mücadele gibi zorlu bahtın var,

Emekçinin gönlünde güzel tahtın var.

Petrol-İş Petrol-İş duy sesimizi,
Bu gelen işçilerin ayak sesleri.

Garibanın, emekçinin gücü sensin
Tek yürek, tek bilek hakikat sensin.

Kendinden ödün veren yalnız sensin.

Petrol-İş Petrol-İş duy sesimizi,
Bu gelen işçilerin ayak sesleri.
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Engin TAŞ /İST 2 NOLU /SA-BA

İşçilerin umudu sensin,
Birliğin kardeşliğin anlamı sensin.
Nerede haksızlık, karşısında sensin.

Petrol-İş Petrol-İş duy sesimizi,
Bu gelen işçilerin ayak sesleri.

Gece gündüz demez mitinglerdesin,
Yalnız bırakmaz hep bizlerlesin,

Haksızlığı kabul etmez sesinle ezersin.

Petrol-İş Petrol-İş duy sesimizi,
Bu gelen işçilerin ayak sesleri.

En
gin

 Ta
ş
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PETROL-İŞ MARŞI
Altı eylül bin dokuz yüz elli,

Beykozda atıldı temelleri,
İşçininn, emekçinin tek sesi,

Birlikçi; Petrol-İş Sendikası...

Lay Lay Laylommm Lay Lay Laylommm 

On altı yerde kaleler kurdu,
Meydanlara yüz binler doldu,

Taşerona hep karşı oldu,
Dayanışmacı; Petrol-İş Sendikası...

Lay Lay Laylommm Lay Lay Laylommm 

Yeşili korudu, ağacı dikti,
Haksızlıklara karşı hep direndi,
Dağım, ırmağım, denizim, dedi
Çevreci; Petrol-İş Sendikası...

Lay Lay Laylommm Lay Lay Laylommm

Erdal AKYÜZ /Kocaeli Şube/ TÜPRAŞ



-79-

Erdal AKYÜZ /Kocaeli Şube/ TÜPRAŞ

Özgürlük ve demokrasi andımız,
Atatürk ilkeleri çizdiğimiz,

Sosyal demokrat düzenimiz,
Mücadeleci; Petrol-İş Sendikası...

Lay Lay Laylommm Lay Lay Laylommm 

Erd
al 

Ak
yü

z
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Erdal GÜRKAL /Gebze Şube /Mecaplast

GELECEK İŞÇİLERİN
Geleceğe umutla bakacağız

Bu düzeni yıkacağız biz
Her şeyimizi elimizden alan
Emperyalizme dur diyeceğiz

Güç biziz biz işçileriz
Geçmişin direnen ruhunu yaşatacağız.

Kömür madenlerinde ölenler hep biz
Köle gibi çalıştırılanlar biz
Yaşamak bizimde hakkımız
Güzel günler göreceğiz biz

Güç biziz biz işcileriz
Geçmişin direnen ruhunu yaşatacağız.

Kadınlarımızla çocuk işçilerimizle
Geleceğe olan hayallerimizle
Tek yumruk olup gür sesle
Bu gidişata dur diyeceğiz.

Erd
al 

Gü
rka

l
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Erdal GÜRKAL /Gebze Şube /Mecaplast

BENİM SENDİKAM
Yirmi üç kişiyle çıktın sen yola

Beykoz’da işçiyle verdin bir mola
Adını petrolden aldın hayırlı ola
Oldun sen artık büyük Petrol-İş

Petrolü gazı seninle gördüm
Senin emekçinle araba sürdüm

Kimya ve plastikle üretip durdun
Binlerce üyenle bir yumruk oldun

Demokrasi en güzel sende işliyor
Bayrağı atayı her gün besliyor
İşçinin hakkını daima gözlüyor
Sendikalar içinde ışık saçıyor

Eğitimler yapar sertifika verirsin
Yöneticinle hep birlikte olursun
Ülke sorununa hemen koşarsın
Petrol-İş sensin etkin sendika

Erkin UZUN /Ankara Şube /BOTAŞ
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Ülkeyi aydınlatır yarınlara taşırsın
Baskılardan yılıp görevlerden kaçmazsın

Boyun büküp iktidardan korkmazsın
Petrol-İş sensin benim sendikam.

Erk
in 

Uz
un
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PETROL-İŞ
Aydınlık bir gelecek mutlu yarınlar için

Hak adalet yolunda yürümekte Petrol-İş
İşçinin avukatı, işçinin söz hakkıdır

Kararlı bir tavırla büyümekte Petrol-İş

Bu davaya baş koyduk yılmadık yıkılmadık
Atılan her adımda dik durduk sarsılmadık

Kırmızı çizgimizden asla taviz vermedik
Günden güne daha da dirilmekte Petrol-İş

Toplumsal barış huzur refah yolumuz
Sizlerin desteğiyle budaklandı dalımız

Tatlı olsun yuvamız kutlu olsun davamız
Onbinlerce üyeyle tanınmakta Petrol-İş

Kızıl, siyah,sarı ayırmadık meziyet
Eşitlik, özgürlük bizim hürriyet

Bizimle işçi bizimle kudret
Günden güne güçlenmekte Petrol-İş

Etem YORULMAZ /İST 1 NOLU /Polimer
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Arı gibi bal yaparak petekte
Özü bulduk türlü türlü çiçekte
Şimdi tercümandır alın terine

Bir davada bin yürekte Petrol-İş

Başkanı temsilcisi üyeleriyle
Fark yarattı yüce değerleriyle
Yıllardan aldığı tecrübesiyle

Övgüleri hak etmekte Petrol-İş

Sendikal haklarımız var oldu var olacak
Zannetmeyin emekçi birgün yalnız kalacak

Ufukta güneş gibi yıllarca parlayacak
Dualarla bu yolu sürdürmekte Petrol-İş

Yaşasın dayanışma yaşasın birliğimiz
Var olsun bu uğurda haklı mücadelemiz
Düşmedi düşmeyecek dildeki besmelemiz
Hakkı hakeden için direnmekte Petrol-İş

Sorunların üstüne sağ duyuyla yaklaştık
İşçi hakları için grevlerde buluştuk

Çalıştık çabaladık mutlu sona ulaştık
Sancağı hep ileri götürmekte Petrol-İş
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Ete
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Yor 
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az

Var olsun mücadele
Var olsun bu direniş
Yaşasın sendikamız

Sen çok yaşa Petrol-İş



-86-

Fa
tih

 Ko
z

PETROL-İŞ SENDİKA
MARŞI

Emek için aş için sendikamız yanımızda
Petrol-İş’le bir olunca kimse duramaz karşımızda

Petrol-İş  Petrol-İş  
Sendikam Petrol-İş başımız eğilmez hiç

Sendikam Petrol-İş sırtım yana gelmez hiç

Yarı yolda bırakıp gitmek yoktur davamızda
Tüm yürekler bir olunca kimse duramaz yolumuzda

Petrol-İş  Petrol-İş  
Sendikam Petrol-İş başımız eğilmez hiç

Sendikam Petrol-İş sırtım yana gelmez hiç

       

Fatih KOZ /Bursa Şube/Autoneum Erkurt
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Fatih KOZ /Bursa Şube/Autoneum Erkurt

PETROL-İŞ
Davasında haklı olan

Emekçinin hakkını alan
Kanunu yasayı bilen
Petrol-İş Sendikası

Bizler sizin için varız
Her konuda vefalıyız

Hem arkadaşız hem yarız
Petrol-İş Sendikası

Her dakika her saniye
Sıkıntılar olmaz bile

Sendikaya kim ne diye
Petrol-İş Sendikası

Oluruz çalışandan yana
Hem anayız hem baba
Sahip çıkarız davamıza

Petrol-İş Sendikası

Fazlı ORUÇ/Kocaeli Şube/ Tüpraş
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Siyasetle işi yok
Eli açık gözü tok

Her konuda alnı ak
Petrol-İş Sendikası

Gururuyla yaşıyor
Kucak açıp koşuyor

Engelleri aşıyor
Petrol-İş Sendikası

Hamd edip yaşıyoruz
İşimize koşuyoruz

Seviyoruz çoşuyoruz
Petrol-İş Sendikası

Ne mutlu size bize
Saygı selamlar size

Huzur geldi yuvamıza
Petrol-İş Sendikası

Başı sıkışanlar arar
Elini taşın altına koyar
Alnında çareyi bulur
Petrol-İş Sendikası
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Layık oldunuz hepimize
Huzur Getirdiniz bize

Selamlar olsun Başkanlarımıza
Petrol-İş Sendikası

Hem onur hem gururumuz
Sendikadır yuvamız

Ali Ufuk Yaşar başkanımız
Petrol-İş Sendikası

Fa
zlı

 O
ru

ç
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PETROL-İŞ
Her biri Piri Reis, her biri Evliya Çelebi

Dolaşırlar dünyayı, bir damla için bir millet
Bir fay hattı bir petrol yatağı, bir denizde bir karada
Kimisi seyyah kimisi kaşif, işçinin yanında Petrol-İş

Doğayı koru, yeryüzüne saygı göster
Slogolanları yeşildir, her sondaj bir tohum içindir
Doğusunda, kuzeyinde ülkenin her bir karışında

Hatırası bir orman, işçinin yanında her zaman Petrol-İş

Emeği karadır, kazandığı helal paradır
Sözleşmesi süresiz, kiralık olmaycak

Olacak o kadar olacak zam istediği kadara
İşçi ister iş, velisidir Petrol-İş

Felat BASMA /Ankara Şube /TP
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Felat BASMA /Ankara Şube /TP

PETROL-İŞ MARŞI
Petrol-İş sen iyiki varsın

İşçinin emekçinin yanındasın
Her zaman hakkımızı savunansın

Petrol-İş sen iyiki varsın

Hastalanınca bizi ararsın
Halimizi hatrımızı sorarsın
Bizleri yalnız bırakmazsın
Petrol-İş sen iyiki varsın

Seninle kocaman bir aileyiz
Dertlerimizi dinlersin

Bizleri el verip desteklersiniz
Gözlerden akan yaşları silmek istersiniz

Ne gece ne gündüz dersiniz
Her zaman irtibat halindeyiz
Kendinizden ödün verirsiniz
İşçiyle her daim berabersiniz

Fırat ÖNCEL /İST 1 NOLU /Polimer
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Fır
at 
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Fır
at 

Ön
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İşçinin duyulmayan sesisiniz
Emekçileri ezdirmezsiniz

Bizlerle tüm yüreğinizle berabersiniz
Petrol-İş sen her zaman bizimlesin.
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Fırat TÜRKER /Kocaeli Şube /Tüpraş

PETROL-İŞ MARŞI
Tüm zorluklar vazifemiz

İşciler zaferimiz
Mücadele kalitemiz

Petrol-İşle yürüyoruz

Herşeye göğüs gerdik
El ele emek verdik

Yağmur çamur demedik Petrol-İşle
Emeğe saygı dedik

Bölüştük lokma yedik
Hakkınızı yemedik Petrol-İşle

Kuruluştan bugünlere
Göğsümüzü gere gere
Yüreklerden gönüllere
Petrol-İşle giriyoruz

Mavi şapkalılar yanımızda
Helal lokma karnımızda
Adalet var yapımızda

Petrol-İşle omuz omuza

Fır
at 

Tür
ker 
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PETROL-İŞ MARŞI
Bindokuzyüzelli’de başladı mücadelesi,

Gayesi; Emekçinin kayıp unutulmuş çilesiydi.
Hedefleri engin, ufku doruk

Bir asra yakın tecrübenin adı; Petrol-İş Sendikası

İleri görüştür öncülüğü, esaslıdır güveni
Emanet bilir çalışan hakkını

Türkiye’nin Uluslararası ilk sendika üyesi
Petrol-İş Sendikası.

Bozuk düzen, nizam alır ondan
Hak ve özgürlük için, der hep

Önce insan, Sosyal-Demokrat Ortam
Varlığı çağırır seni, bilirsin ki her şeyi ile gerçekten samimi

Geleceğinin bekçisi, Petrol-İş Sendikası.

Haklarının yanında, İşci ile hep el ele hep kol kola
Boşa gitmez emeklerin, hepsi kalır sana

Dün, bugün ve yarınlarda da
Beraberliğinin adıdır; Petrol-İş Sendikası

Fuat AYAKKABICIOĞLU /İzmir Şube / TPI
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İster Petrol ister Kimya yada Lastik olsun çalışma alanın,
Sendikal yapısının çatısında güvende kalırsın

Örgütlenerek kim olduğunu anlarsın, 
Bilgi, tecrübe ve desteğiyle yanında Petrol-İş Sendikası.

Baskıya karşı kararlılığı
Tek iken hiç, çok iken güçlü olmayı,
Görmezden gelinmemenin insanlığını,

Hem işvereninde hemde işçisinde aşılar, Petrol-İş Sendikası.

Çalışan hakkıdır kavgamız, özgür yaşam için sosyal insan
Omuz omuza yürür, bend olur tayfımız

Fersah fersah örgütlenir, yarın olmaz derdimiz
Gönül verdiğimiz, koruyucu gölgemiz Petrol-İş Sendikası.

Gece gündüz yılmadan çalışır, hizmet ederiz işverene
Ekmek için aş için, bükülmez bilek kör pençe

Evlisi bekarı, emek veren her yürek yeni gelen bize kardeş,
Artık yüzü güleç aklı serin

Var oldukça var oluruz Petrol-İş Sendikası.

Tüm üyelerimiz geçmişten günümüze, hak özgürlük ve demokrat düzen için; 
örgütlenmiş kanatların güvencesinde...

Fu
at 

Ay
ak

ka
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SENDİKALI OL
1950’den bu yollara çıktık biz,

Bir olmaktı dik durmaktı ilkemiz,
İnandık, direndik, sabrettik,

Biz kazandık kazandı hep ülkemiz

Unutma; yıllar geçer, gençlik gider kalmaz başka bahara;
Gücün yetmez, beden çöker, hayat çıkar yalana.

El ele bir olmalı, dik durmalı, yol almalı;
Ömür biter, son pişmanlık fayda etmez insana.

Sendikalı ol, güçlü ol,
Sendikalı ol, hakkını ara,

Sendikalı ol, mutlu ol,
Sendikalı ol, huzura kavuş.

Unutma; eğilmek, ezilmek bir yiğide yakışmaz,
Emek veren, ter dökenler bir kenara atılmaz.

Elin kalksın, sesin çıksın, kaşın çatsın;
Destanlar yaşanır, bir kalemle bir kağıda yazılmaz.

Gökhan Durmuş /Ankara Şube / Pakpen
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Sendikalı ol, güçlü ol,
Sendikalı ol, hakkını ara,

Sendikalı ol, mutlu ol,
Sendikalı ol, huzura kavuş.

Unutma; birlikten kuvvet doğar, kenetlensin bilekler,
Zafere giden yolda yürümeli yiğitler.

Saz çalmalı, tel vurmalı, söz olmalı çığlık çığlık;
Haydi şimdi kol kola haykırsın yürekler!

Sendikalı ol, güçlü ol,
Sendikalı ol, hakkını ara,

Sendikalı ol, mutlu ol,
Sendikalı ol, huzura kavuş. Gö

kh
an

 Dur
 m

uş
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PETROL-İŞ
SENDİKASI ŞİİRİ
Şanlı bayrağımızın altında

Dünya sevdası yolunda
Sendikamız hep iş başında
Hak, özgürlük,dayanışma

Petrol-İş’te direniş
Hak ve özgürlük için
Namus, şeref, cesaret
Petrol-İş’te adalet

Hep birlikte koşarız
Çağdaş yaşam yolunda

Uzun yıllar yaşarız
Gururluyuz sendikamızla

Davamız demokrasi
Elele emekçisi, işçisi
Şiddet ve asabiyet

Çözmez bizim işimizi

Gültekin AYDIN/Düzce Şube / Standard Profil
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Petrol-İş’te üretmek
Alınteri ve ekmek
Fazlasını istemeyiz
Hedefi miz ilerlemek

Biz yüreğimizi koyduk bu yola
Hakkaniyet uğruna

Direnişli, kararlı Petrol-İş Sendikası
Canımız, kanımız, kalbimizsin

Petrol-İş Sendikası tek yüreksin.

Gü
lte

kin
 Ay

dın
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PETROL-İŞ
Senin derdin, iş, emek, aş

Kazancına koymasın işveren taş
Petrol-İş seninle arkadaş, kardaş

İşçinin halini bilmez işveren
Derdini bilmeyen anlamaz çaren
Seni anlar ancak senin gibi biri

Petrol-İş arkanda duyurur sesini

İşsizlik, açlık korkulu rüyan
Düşünme eğer sendikalıysan

Birlikten kuvvet doğar, bu hep böyledir
Sendikalıysan eğer sesin yükselir

Gel işçi kardeşim birlik olalım
Hakkımızı sonuna kadar arayalım

Birlikten kuvvet doğar bu hep böyledir
Petrol-İş’liysen eğer sesin yükselir

Gürsan TAYLAN /İST 1 NOLU / Polimer

Petrol-İş’liysen eğer sesin yükselir

Gü
rsa

n T
ay

lan
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PETROL-İŞ MARŞI
Hayat denen kavgaya seninle giriyoruz

Çelik adımlarla hedefe yürüyoruz
Biz bu karanlık yolun sonunda

Güneşi görüyoruz
Dağlar aşılıyor bak umut yakınlaşıyor
Bu bir rüya değil, bu bir hayal değil

Bu emekçinin sesi Petrol-İş
Kara deryalarda fenersin

Bu karanlık yolunda güneşsin
Fabrikada biz emekçide biz

İşcinin daima yanında Petrol-İş Ha
ka

n B
ilg

in

Hakan BİLGİN /Düzce Şube/Standard Profil
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PETROL-İŞ
Destek olan emeğime
Sahip çıkan ekmeğime
Huzur veren bebeğime
Var olasın Petrol-İş

Kıymet veren emekçiye
Vaat olan geleceğe

Umut oldun bu gençliğe
Can olasın Petrol-İş

Sendikadır geleceğim
Güzel günler göreceğim
Seni ben hep öveceğim
Hür olasın Petrol-İş

Kuruldu Altı Eylül’de
Tam yirmi üç üye ile

İlk başkan Fethi Bayer’e
Selam olsun Petrol-İş

Hasan ERDEN/İST 1 NOLU/ Polimer
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Hasan ERDEN/İST 1 NOLU/ Polimer

Hayır olsun vatanıma
Emekçi gardaşlarıma
Girdiğin yeni yaşına

İyiki doğdun  Petrol-İş

Ha
sa

n E
rd

en
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SENDİKAM
Azim sende, aşk sende
Yaz, kış, bahar sende

Zorluk sende,
İstek sende,

Ülkeye destek sende...

Kapkara ellerin, 
simsiyah gözlerin,

Geleceğe umut sende.

65 yıllık mücadele sende,
Köyden-kentten istek sende,

Herkese destek sende,
Umut sende.

Bıkmadan, usanmadan işçiye destek sende.

Hasan İlker KIVANÇ /Adıyaman Şube /TP

Ha
sa

n İ
lker

  K
ıva

nç
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Hasan İlker KIVANÇ /Adıyaman Şube /TP

PETROL-İŞ
Atanın ilkelerine bağlıyız bağlı

Sosyo demokrat düzen içindir çağrı
Özgürlük, demokrasinin, medarı iftiharı
Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası

İstanbul’da kurduk 23 petrol işçiyle
Uluslararasına çıktık 1958’de

Adil pay dağılım için milli gelirde
Sağlayacağız sosyal güvenlik sisteminde

Ha
tic

e K
ızı

lka
ya

Hatice KIZILKAYA /Trakya Şube/TP
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PETROL-İŞ
İşçinin emekçinin

Hakkın gücün kuvvetin
El emeğinin alın terinin

Sendikasıdır
Petrol-İş Petrol-İş

Dayanışmanın kaynaşmanın
Sendikasıdır

Petrol-İş Petrol-İş
Paylaşmanın anlaşmanın yoludur

Petrol-İş
Beklentilerin özlemlerin

Refahın yoludur
Petrol-İş Petrol-İş

Hüseyin DİNÇ /Ankara Şube/ Pakpen

Hü
sey

in 
Din

ç
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Hüseyin DİNÇ /Ankara Şube/ Pakpen

PETROL-İŞ
Hak için meydanlarda verdik kol kola
Yep yeni bir dünya için girdik bu yola

Olmazsa olmuyor sensizlik asla
Petrol-İş Petrol-İş işçi Petrol-İş

Emek hak özgürlük güçlü Petrol-İş

Güzel günler görmeye geldik seninle
Evde ve sokaklarda güldük seninle
Hayatta mutluluk bulduk seninle
Petrol-İş Petrol-İş işçi Petrol-İş

Emek hak özgürlük güçlü Petrol-İş

Al bayrağın altında kardeşçe yaşam
Alın teri bulunan binlerce insan

Haksızlığa karşı top yekün koşan
Petrol-İş Petrol-İş işçi Petrol-İş

Emek hak özgürlük güçlü Petrol-İş

Hüseyin KARAKOÇ/Ankara Şube/ TP
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Emeğin yurdumu sımsıcak saran
Hakka bağlı özümü aydınlık gören
Halkıma her daim mutluluk veren 
Petrol-İş Petrol-İş işçi Petrol-İş

Emek hak özgürlük güçlü Petrol-İş

Hü
sey

in 
Kar

 a
koç

Hü
sey

in 
Kar

 a
koç



-109-

SENDİKALI OL
Sen de istersen koruma kalkanı,

Hiç durma ol bir sendikalı.
Amaçları korumaktır haklarımız

Sendikalar gayretle savunur bunları

Haydi gel Petrol-İş’e,
Haksızlığa boyun  eğme.
Hep beraber doğalım,

Güneş gibi eşitliğe.

Sen de gel aramıza,
Birlikte her şeyi başarırız.

Her zaman her zorluğu aşarız,
Sendikayız işçi için varız.

Haydi gel Petrol-İş’e,
Haksızlığa boyun eğme.
Hep beraber doğalım,

Güneş gibi eşitliğe.

İbrahim ERDİL /İST 1 NOLU /Polimer

İbr
ah

im
 Er

dil
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PETROL-İŞ SENDİKASI

Baskılar yıldıramamıştı Hepbir’i
Koydular önüne bir sürü engel

İşten çıkardılar taşeron ol, dediler
İşçileri düşünecek, yoktu halleri.

İşçi meselesini dinleyen yoktu,
Dinleyenlere de iltimas yoktu,

Hep bize diyordu, işveren
İşçi kesiminin engeli çoktu

Seneleri bir dağ gibi
Gecesi gündüzüyle bazende üç vardiya

Yılmadan çalışırız
Kadın erkek bir safta.

Sendikadır işçiyi yücelten,
İşçi birliğiyle büyüyen

Şeref ve zafere giden bu yolda
Engel tanımadan ilerleyen.

İsmail ÇİÇEK /Bursa Şube / Autoneum Erkurt
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Amaç birlikte yol almaktır,
Sorunları da ortaktır.

İşci sendika beraber yol alır
Sendika işçi ile vardır

Haklarını savunması 
İşçiyi güçlü yapması

Farkındalık yaratması
Köklüsün Petrol-İş Sendikası

Emekçiye değer veren
Haklarıyla sahiplenen
Sömürüye karşı direnen

Güçlüsün Petrol-İş Sendikası

Yüklendikçe yüklenir işçi sırtına
Destek olmak da neymiş onlar için sendikaya

Ne güzel demiş Ziya Hepbir;
“Gücümüz Birliğimizdir.” İsm

ail
 Çi

çek
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PETROL-İŞ SENDİKASI

Sabahın ilk ışıklarından
Akşamın karanlığına

Harcanan tüm alınterinin
Karşılığıdır Petrol-İş

Emeğiniz emanetimizdir Petrol-İş

Gözlerdeki ışığın 
Ellerdeki nasırın

Kalplerdeki sevginin
Karşılığıdır Petrol-İş

Emeğiniz emanetimizdir Petrol-İş

Nesillerdir devam eden
Güven ve huzurun

Umuda bakan resimlerin
Karşılığıdır Petrol-İş

Emeğiniz emanetimizdir Petrol-İş

İsm
ail

 Ün
lüe

l

İsmail ÜNLÜEL /Trakya Şube/BOTAŞ
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İsmail ÜNLÜEL /Trakya Şube/BOTAŞ

   
EMEĞİN BEKÇİSİ

Gökyüzünde güneştir,
İşçidir emekçidir,

Güvencesi Petrol-İş’tir,
Dün, bugün, gelecektir.

Petrol-İş Petrol-İş.
İşçinin güvencesi,
Emeğin bekçisi,

Petrol-İş Petrol-İş,

Yüzü aktır, alnı terdir,
Onun dostu Petrol-İş’tir,
Emek birse ekmek birdir,
Petrol-İş’te başlar diktir.

Petrol-İş Petrol-İş,
İşçinin güvencesi,
Emeğin bekçisi,

Petrol-İş Petrol-İş,

Kadir ÇELİK/Düzce Şube/Standard Profil
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Çalışır üretir ustalıkla,
Bakar yarınlara umutla,

Korkusuzca koşar yarınlara,
Petrol-İş hep yanımızda

Petrol-İş Petrol-İş,
İşçinin güvencesi,
Emeğin bekçisi,

Petrol-İş Petrol-İş.

Ka
dir 

 Çe
lik
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PETROL-İŞ’İZ BİZ
Emin adımlarla yürüdük davamıza

Şarkılar söyledik gün boyu davamıza
Duymayanlar duysun
Bilmeyenler bilsin bizi

Petrol-İş’iz biz Petrol-İş.

Emek olduk alınteri olduk, umut olduk yarınlara
Bir inanç olduk onurlu yüreklere

Duymayanlar duysun
Bilmeyenler bilsin bizi

Petrol-İş’iz biz Petrol-İş.

Yeni bir güneşle, mutlu bir gelecek için
Kırdık zincirimizi koştuk aydınlığa

Duymayanlar duysun
Bilmeyenler bilsin bizi

Petrol-İş’iz biz Petrol-İş.

Kadir KAYA/Düzce Şube /Standard Profil
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Uzattık ellerimizi emekçilere
Direndik boyun eğmedik baskılara

Duymayanlar duysun
Bilmeyenler bilsin bizi

Petrol-İş’iz biz Petrol-İş.

Ka
dir 

 Ka
ya
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Ka
dir 

 Şa
hin

koç

Kadir ŞAHİNKOÇ/İST 1 NOLU/ Polimer

PETROL-İŞ MARŞI
İşçi ordusunun gücü,
Emek ve birliğidir.

Sendikasız olan işçi,
Pusulasız gemidir.

Dayanışma, grev, direniş,
Sendikayla kazanılır.
Yanımızda Petrol-İş,
Korkmadan savaşılır.

Hak, emek, sigorta,
Güvende sendikayla.

Güçlüyüz omuz omuza
Petrol-İş! Sendika

Yıllardır  Petrol-İş’le,
Yürüyoruz el ele.

İyi günde, kötü günde,
DOSTUMUZDUR, PETROL-İŞ!
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   PETROL-İŞ
Emekçinin gür sesi,
Hak, adalet bekçisi,

İşçinin kara gün kardeşi,
Petrol-İş Sendika!

Fabrikada, madende,
Alın terinin peşinde,

Yıllardır el ele,
Petrol-İş Sendika!

Haklıyız bu davada,
Grevde, dayanışmada.
Ezilmeden korkmadan,

Petrol-İş Sendika!

Emeğimiz gür sesimiz,
Alın terinin bekçisiyiz.
Yenilmeyiz, birliğiz.
Petrol-İş Sendika!

Kadir ŞAHİNKOÇ/İST 1 NOLU/ Polimer
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Kadir ŞAHİNKOÇ/İST 1 NOLU/ Polimer

Hakkını savunur işçinin,
Yanındadır ezilenin.
Üretenin desteğidir,
Petrol-İş Sendika!

Ka
dir 

 Şa
hin

koç
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PETROL-İŞ
Üyesiyle başkanıyla

Heyecanıyla çoşkusuyla
Korkusuzca meydanlarda

Petrol-İş’le bizde varız

Kutsalımız alın teri
Örgütledik onca yeri

Meydanlarda çoşku seli
Petrol-İş’le bizde varız

İyi dinle patron ağa
Emekçiler çıktı yola

Zafer için sendikayla
Petrol-İş’le bizde varız

Kemal DEMİR /İST 1 NOLU/ Polimer

Kem
al 

De
mir
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Kemal DEMİR /İST 1 NOLU/ Polimer

      PETROL-İŞ MARŞI
Irgat idik işçi olduk

Hakkımızı seninle aldık
Sayende huzuru bulduk

Emekçinin umudusun Petrol-İş

Sen olmazsan ne olur halim
İşverenler olur zalim

Kime anlatırım derdim
Umudumsun, yarınımsın Petrol-İş

Çalışırız huzur ile
Eskidendi kara çile

Kimse yapamaz bize hile
Hak, hukuk koruyucumuz Petrol-İş

Helaldir bütün emeğim
Boşa gitmez alın terim

Sırtım yere gelmez benim
Yanımda sen olursan Petrol-İş

Kemal İLTÜZER/İST 2 NOLU/ Mehmetçik Vakfı
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Kem
al 

İltü
zer 

Hakkımızı söktün aldın
Zalimlere korku saldın
Nice yuvalar kurtardın

Mazlumların umudusun Petrol-İş
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PETROL-İŞ 
SENDİKASI MARŞI

Petrol-İş Sendikasının onurlu işçileriyiz
Güzel vatanımızın helal ekmek bekçisiyiz
Haksızlığa boyun eğmek bize yakışmaz
Haktan başkasına asla diz çökmeyiz

Hep beraber birlikte birlikte!
Petrol-İş’le Türkiye Türkiye!

Birlik olarak dağları da deleriz
Sen yeter ki birlik ol,

Haksızı birlikte yeneriz
Petrol-İş Sendikası ile tutuştu

Onurlu işçinin umut ışığı
Biz hep beraber yürürüz

Binlerce helal ekmek aşığı

Hep beraber birlik de birlik de!
Petrol-İş’le Türkiye Türkiye!

Kenan KARAHAN /Ankara Şube / Benlioğlu
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Alın terimizden başka yok ekmeğimiz,
Biz akşamları evimize yorgun döneriz,

Onurlu yaşamaktır, hedefi miz, emelimiz, gayemiz
Yaşasın sendikalı işçinin bitmeyen gücü,

Yaşasın sendikaların en güçlüsü Petrol-İş’imiz!

Hep beraber birlikte birlikte!
Petrol-İş’le Türkiye Türkiye!

Ken
an

 Kar
 a

ha
n
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PETROL-İŞ
Ükemin her bir yanında

İşçinin hep yanında
Her türlü zorlukta, çalışan işçinin yanında

Sendikam hep yanında

Ülkemin gelişiminde fayda sağlayan
Her bir işçinin yanında olan

İşçinin en büyük koruyucusu olan
Sendikam Petrol-İş Sendikam

Çalışan emekçinin yanında olan
Sendikal kanunlarla işçiyi koruyan

Hep bizlerin yanında olan
Sendikam Petrol-İş Sendikam 

Emeğimizi savunan haksızlığın karşısında duran
Sorunlara tek tek çare arayan

Emek, ekmek hırsızlığın karşısında duran
Sendikam Petrol-İş Sendikam 

Levent COŞAR/İST 1 NOLU /Polimer
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Lev
ent

 Co
şar 

Çalışır, üretiriz ülkemizin geleceği için
Çocuklarımızın geleceği için

Kadın, erkek demeden gece gündüz
Hep birlikte üretiriz geleceğimiz için

Kazanılmış en güzel hak, sendikalı olmak
Sendikam Petrol-İş Sendikam 
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PETROL-İŞ SENDİKAM
Alın terim damladı işime

Kurumadan sahip çıktı sendikam
Yüzümü kızartmadı dostuma, eşime

Hakkımı savundu sendikam.

Çocuklarım beklerken evde ekmek
Bağırdı bizimle önce ekmek

Petrol-İş’im güvenceli gelecek

Ne yaparım, diye düşünmedim
Kendimi ve ailemi güvende hissetim

Sırtımı dayadığım çınarımdı, bildiğim
Minnet duydum sana sendikam

Çocuklarım beklerken evde ekmek
Bağırdı bizimle önce ekmek

Petrol-İş’im güvenceli gelecek

Levent COŞAR & Berna COŞAR 



-128-

Çalıştık, ürettik, kazandık
Sendikamla daha büyük adımlar attık
Ülkemin geleceği için birlikte yol aldık
Petrol-İş bayrağını umutlara taşıdık

Umudum, ekmeğim, aşım
Sendikam Petrol-İş’im

Lev
ent

 & 
Ber

 n
a C

oşar
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PETROL-İŞ MARŞI
Sağlam adımlar için,

Hak için, aş için,
Ekmek kavgamız için,
Petrol-İş Sendikası.

Pişmalığa yer olmasın,
Huzur andımız olsun,

Her günümüz bayram olsun,
Petrol-İş Sendikası.

Petrol-İş Sendikası, emekçinin sendikası
Petrol-İş Sendikası, kardeşliğin zamanı

Kara gün dostu bize,
Kardeş kadar can bize,
Refah günler elimizde,
Petrol-İş Sendikası.

Her koşulda yanımızda,
Yürekten yumruk bize,
Aydın yarınlar için,
Petrol-İş Sendikası.

Mahmut Nezih İZGİ/Mersin Şube/ Soda Sanayi
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Petrol-İş Sendikası, emekçinin sendikası
Petrol-İş Sendikası, kardeşliğin zamanı

Tek yürek bilek bize,
Gelecek elimizde,

Güzel günler önümüzde,
Petrol-İş Sendikası...

Güvenin diğer adı, 
Hep yanımızda oldu,

İstikrarlı kararlı,
Petrol-İş Sendikası...

Petrol-İş Sendikası, emekçinin sendikası
Petrol-İş Sendikası, kardeşliğin zamanı.

Ma
hm

ut 
Ne

zih
 İz

gi
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PETROL-İŞ MARŞI
Petrol-İş’tir adımız

İlkeli yönetim, dürüstlüktür andımız
Çalışan üyelerdir en büyük varlığımız

Petrol-İş sevdasıdır damarlarımızdan dolaşan kanımız
Ülkenin sınırlarından taşar şanımız

Petrol-İş’in amacıdır çalışanın hakkını korumak
İşverenin rüyasıdır hep çalışanı azaltmak

Petrol-İş’in gayretidir bir üye bile arttırmak
Petrol-İş’in amacıdır grev hakkını sürdürmek

En büyük hedeftir Petrol-İş’in adını yaşatmak

Petrol-İş’ten gelecektir güvenli yarınlar
Çalışan için dağılacaktır kara bulutlar

Petrol-İş’ten doğacaktır umutlar
Petrol-İş’ten doğacak güneş gibi aydınlar
Daha iyi bir yaşam için yakındır ufuklar

Malik EROĞLU/Adana Şube / SA-SA
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Petrol-İş için dün yoktur, bugün vardır
O gönüllere düşen yar’dır

Sözleşme için her oturum hayırlıdır
Sözleşme için vizyonu her zaman farklıdır

Petrol-İş sevgisi kalbimizde saklıdır.

Ma
lik

 Er
oğ

lu
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PETROL-İŞ MARŞI
Ne kazandın ise böldün benimle

Yanındayım her an bütün kalbimle
Böyle derim nasırlanmış elimle

Hayalleri seninle kurmaya geldik
Petrol-İş seninle olmaya geldik

Büyük olur yüce dağın gölgesi
Yol gösterir başındaki bilgesi

Hizmet için vardır bütün bölgesi
Her yerde yanında kalmaya geldik

Petrol-İş seninle olmaya geldik

İşçinin derdini dile getirdin 
Çözüm bulup, derdimizi bitirdin

KARA  MEHMET der ki, bizi yetirdin
Gerekirse seninle solmaya geldik
Petrol-İş seninle olmaya geldik

Me
hm

et 
Do

ğa
n

Mehmet DOĞAN /Kırıkkale Şube/Petlas
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PETROL-İŞ MARŞI
İşçisiyle memuruyla

Emek veren insanlara
Petrol-İş Petrol-İş
Sendikam kuruldu

Ey! Emek veren insanlar
Daima yanınızda

Petrol-İş Petrol-İş
Sendikamız hepinizin

Kutlu olsun hepimize
Kuruluş yıldönümü

Mutlu olsun
Emek veren işçimiz
Petrol-İş Petrol-İş

Sendikamız hepimizin

Mehmet ERTAŞ /Trakya Şube / TP

Me
hm

et 
Ert

aş
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Mehmet ERTAŞ /Trakya Şube / TP

PETROL-İŞ
Petrol-İş, Petrol-İş

Bin dokuz yüz elli de doğdu
Doğum yeri şanlı Beykoz’du

O yürekli insanların yoktu parası
İki limon kasasıydı büro masası

Verdikleri mücadele ekmek kavgası
‘’Tek vücut, tek yumruk’’ parolası

Olmaz onun sermayeden
Korkusu tasası

İşte budur, işte budur
Petrol-İş Sendikası

Sendikadır işçilerin birliği ve yuvası
Kalksın artık bu kölelik yasası
Gelsin sonu sömürgenin arkası

İşte budur, işte budur
Petrol-İş Sendikası...

Mehmet KÜRKAN /İST 2 NOLU/ Ürosan

Me
hm

et 
Kü

rka
n
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PETROL-İŞ
İşçinin serveti sendika

Çıkarır seni huzura
Bulursun hep yanında
Bırakmaz zor durumda

Hak aramak görevimiz
Başımızı dimdik yükseltiriz
Petrol-İş ile güvendeyiz
Onunla her yola gideriz

Geleceğe güvenle bakıyorum
Çünkü Petrol-İş’e güveniyorum

Emeğimizi helal kazanıyorum
Hakkımı sendikayla alıyorum

İyiki varsın Petrol-İş 
Seninle haksızlıklara direniş
Geleceğe umutla gülümseyiş

Emin adımlarla yükseliş

Me
lik

 Kar
 a

da
ş

Melik KARADAŞ /İST 1 NOLU/Polimer
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Melik KARADAŞ /İST 1 NOLU/Polimer

PETROL-İŞ SENDİKASI
MARŞI

Mücadele ile kuruldu işcinin iradesi
Güven duygusunun zırhı dostluğun siperi

Fırtınalı yılların ardı özgürlük güneşi
Emektir, demokrasidir mücadelemizin zaferi

Hep birlikte kardeşçe çalışmak için
Birlik, hak ve özgürlüktür işimiz
Irağa ulaşmaktır birliğin yolu

Gönüllere önderliktir inanç hedefi miz
İşçi hakkının savunucusuyuz biz

Ezelden beri emekçinin yön vereniyiz biz
Her günün ışığını övünçle selamlarız biz

Görkemli birlikteliğin önderiyiz biz
Onbinlerimiz tek yürekle kükresin

Şanlı geçmişimiz günümüzle öğrenilsin
Barışa, özgürlüğe el ele hep ileri

Hedefi miz doğruluk bu böyle bilinsin

Melik KANON /Standard Profil Manisa 

Me
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PETROL-İŞ MARŞI

Parıldayan gözlerinde, fırtınandır sendikan

Emeğine harç ettiğin, hak davandır sendikan

Tırnağınla kazdığın, adına destan yazdığın

Rüzgarında estiğin, kanadındır sendikan

O’dur diline türkü, O’dur kalbine ülkü

Lal kesilen dillere bir haykırış sendikan

İnsandır güç kaynağı adı sendir, sendikan

Şanına şan katmaya nice yıllar sendikam

Mete YILMAZ /Düzce Şube / Standard Profil

Me
te 
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Mete YILMAZ /Düzce Şube / Standard Profil

      SEVDAMIZ İŞİMİZ
Sıcak olsun hep aşımız

Dürüstlük işimiz
65’inde yaşamız

Petrol-İş Sendikayız biz

Ne hayalde ne de düşte
Kucaklaşırız hep dostça
Birleşiriz tek bir başta

Petrol-İş Sendikayız biz

Günden güne büyüyoruz
İşçidir sevdamız diyoruz

Aşk ile sizi seviyoruz
Petrol-İş Sendikayız biz

Engel tanımaz aşarız
Sizin sevdanız ile çoşarız

Kim dardaysa biz koşarız
Petrol-İş Sendikayız biz

Metin KABLAN/İST 1 NOLU/ Polimer
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Hayat bizim için kalem
Olsun bizden size selam
Hep verdiği sözde kalan
Petrol-İş Sendikayız biz

Me
tin

 Ka
bla

n
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PETROL-İŞ MARŞI
Ekmek, barış, özgürlük herkes için
Emeğin daim olduğu bir dünya için
Emperyalizmin zincilerini kıracağız

İşçilerin birliğini kuracağız

Havada, karada, denizde
Emeğin olduğu her yerde

Herkese bir aş, bir iş
Yaşasın, yaşasın Petrol-İş

Mur
 a

t A
yte

kin

Murat AYTEKİN/Trakya Şube/ Zentiva
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PETROL-İŞ
6 Eylül sabahında, şahin bakışlı 

23 cesur yürekten, doğdu Petrol-İş
Bir lokma ekmek için, gözleri yaşlı
Mazlumlara umut oldu Petrol-İş

Petrol-İş; ekmek, hak, mücadelenin simgesi
Petrol-İş; işçinin alın terinin bekçisi
Petrol-İş; özgürlük şarkısının bestesi

Petrol-İş büyük Petrol-İş
Petrol-İş sendikam Petrol-İş

Bu büyük davanın, sancağı oldun 
Seninle parladı, büyük diriliş

Meydanlarda bizlerin, yoldaşı oldun
Hakkımızı savunan şanlı Petrol-İş

Murat KOCAAĞA /İST 2 NOLU/Mutlu Akü

Mur
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Murat KOCAAĞA /İST 2 NOLU/Mutlu Akü

PETROL-İŞ 
SENDİKASI MARŞI
Petrol-İş Petrol-İş Petrol-İş 

Umudun adı Petrol-İş 
Gururun adı Petrol-İş  

Yürekli insanların sendikası Petrol-İş  

Bir hazan mevsiminde 
Bin dokuz yüz ellide
Bir portakal sandığı
Yirmi üç emekçide

Yılmayan yıkılmayan
Birleşip dağılmayan

Berec’de tarih yazann
Sendikasın Petrol-İş 

Meydanlarda alanlarda lideriz biz öndeyiz
Birleştik kenetlendik, bu davadan dönmeyiz

Korkmayız biz, yılmayız biz, biz işçiyiz; emekçiyiz
Petrol-İş sendikamız, budur bizim sevdamız

Murat SOYDAN /Ankara Şube /MKE Barutsan
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Omuz omuza verdik mi, 
Dağ gibi set oluruz

Mevzu ekmek hak ise
Söke söke alırız

Neşemiz bir acımız bir
Kışımız bir yazımız bir

Bayramlarda halaylarda
Sözümüz bir şarkımız bir

Petrol-İş Petrol-İş Petrol-İş 
Umudun adı Petrol-İş 
Gururun adı Petrol-İş  

Güvenli yarınların sendikası Petrol-İş
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PETROL-İŞ MARŞI
Fabrikalardan, tarlalardan halklar yürüyor

Bizler kol kola girdikçe ateş büyüyor
Elde pankart, dilde marşlar hep ileriye

Alanlarda seslerimizi yükseltmeye

Meydanlarda bayraklarımız dalgalanır
Halaylarla, türkülerle çoşku çoğalır

Yürekleri dolduran bu isyan ateşi 
Yıkar geçer bu düzeni ağa beyleri

Sendikalı ol, güçlü ol sloganıyla
Örgütleniyoruz bir bir tüm alanlarda 
Durduramazlar artık bu umut selini
İlmek ilmek büyütüyoruz mücadeleyi

Vatan gibi emeğimizde onurumuzdur
Bu düzen biz birleştikçe böyle bozulur

Sağı solu yok bu işin hadi ileri
Petrol-İş taçlandıracak tüm zaferleri

Mur
 a

t Y
ıld

ırı
cı

Murat YILDIRICI/Kocaeli Şube/ Tüpraş
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BİRLİK OLALIM
Güce güç katmış bilekler,

Her zorluğa göğüs germiş yürekler,
Yıllarını acımadan vermiş bedenler,

Sorarım tek ağaçtan orman olur mu?

Gecesini gündüzüne katmış,
Her lokmasını ekmeğe banmış,

Kim var ki mücadeleden kaçmış,
Sorarım tek çiçekten bahçe olur mu?

Unutma geçmiş kadar gelecekte var,
Tüm kalpler birlikte atar,

Mücadeleyse sonuna kadar,
Sorarım tek damladan sel olur mu?

El ele, kol kola, tek olalım
Orman olalım, bahçe olalım, sel olalım,

Hakkımızı alana hesap soralım,
Birlik olalım, dağ olalım, güçlü olalım.

Mustafa Cesur /Trakya Şube / Zentiva
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    İŞÇİ MARŞI
Soğuk, kış aldırmadan
Dağların yamacından

Güneş gibi açarız
Sisli meydanlarına

İşçiyiz biz işçiyiz
Hepimiz emekçiyiz
İşçiyiz hep beraber
Geleceğin bekçisiyiz

Polisle çatışmadan
Cam, pencere kırmadan

Sekiz koldan akarız
Miting meydanlarına

İşçiyiz biz işçiyiz
Hepimiz yürekliyiz
İşçiyiz hep beraber

Sabrın taa, kendisiyiz

Mustafa ÖZTÜRK/İST 1 NOLU/ NOVARTİS
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Yürüyoruz durmadan
Sekiz koldan, bir yoldan

Sular gibi akarız
Gazlı meydanlarına

İşçiyiz biz işçiyiz
Hepimiz birimiz

İşçiyiz hep beraber
Sevgimiz tesellimiz.

Mu
sta

fa 
Öz

tür
k
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PETROL-İŞ SENDİKASI
6 Eylül 1950 yılında,

Kuruldu Petrol-İş Sendikası,
Yirmi üç yürekli insan elinde,

Yoğruldu Petrol-İş Sendikası.

Hedefi yoksulu, emekçiyi korumak,
Namuslu işçinin emeğini savunmak,

Fakirin, düşkünün karnını doyurmak,
İşçi dostu Petrol-İş Sendikası.

Petrol-İş Sendikası onurlu bir kol,
Hakkımızı aramak için, sendika en iyi yol,

Petrol-İş’e üye ol, sen de güçlü ol,
Birlik, beraberlik demek Petrol-İş Sendikası.

Petrol-İş üyesiyim gururlu ve mutluyum,
Ben yarınlardan her daim umutluyum,

Mücadele ruhuna çok tutkuluyum,
Umut ışığımsın Petrol-İş Sendikası.

Mustafa TEKELİLİ/Trakya Şube/ BOTAŞ
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Mu
sta

fa 
Tek

eli
li

Petrol-İş Sendikası iyi ki varsın,
İşçinin, yoksulun hakkını ararsın,
Sen verdiğim en doğru karasın,

Bükülmez bileğin Petrol-İş Sendikası.
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 PETROL-İŞ
Otuz beş bin üyen ile

On altı şuben ile
Gök mavisi renginle

Zirveye, zirveye yürü Petrol-İş

Otuz beş bin kardeş idik
Petrol-İş’te birleştik

Dürüstlüğe yol edindik
Zirveye, zirveye yürü Petrol-İş

Seni, emekçiler kurdular
Her zaman yanında oldular
Senin ile hep gurur duydular

Zirveye, zirveye yürü Petrol-İş

Uzakların hepsi yakın olacak
Her yanı Petrol-İş saracak

Fikirde, işte köklü olacak
Zirveye, zirveye yürü Petrol-İş

Muzaffer KURT /Adana Şube / İndorama
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Giderim ufuklara, yollarım bitmez
Zirvenin hasreti gözümden gitmez

Yükselmek mi? sana yetmez
Zirveye, zirveye yürü Petrol-İş

Petrol-İş’im sana uğurlar olsun
Bolluk bereket seninle olsun

Bahtın açık, işlerin yolunda olsun
Zirveye, zirveye yürü Petrol-İş
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VARIZ
Bin dokuz yüz elliden beri,

Varız, var olacağız,
Bir çınar dallarıyız,

Çatlamaz, kırılmaz, fi lizleniriz.

Derdimiz ekmek bizim,
Karnımız aç aç aç,

Esareti değil, özgürlüğü seç,

Terdir bizim ekmeğimiz,
Helal olandır emeğimiz,
Kimseyle değil derdimiz,
Ekmektir bizim kavgamız.

Derdimiz ekmek bizim,
Karnımız aç aç aç,

Ölmeyi değil yaşamayı seç.

Derelerden çay,
Nehirlerden deniz gibi,

Bin dokuz yüz elliden beri,
Varız var olacağız.

Na
zm

i A
yd

em
ir 

Nazmi AYDEMİR/İST. 2 NOLU / Mutlu Akü
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PETROL-İŞ MARŞI
Emek en yüce değerdir, diyen de sensin

Üyenin kıymetini bilen de sensin
Sermayeye karşı duran da sensin

Petrol-İş tarihleri de yazan da sensin

Grevleri yaptın yıllarca sen
Bedelleri ödedin yılmadın sen

Üyene kazanımlar sağladın sen
Petrol-İş tarihleride yazan da sen

Eğilmedin sermayeye dik duran da sen
Teslimiyet yok mücadeleyi seçtin sen
Varlığımızla gururlanan  sendika sen

Petrol-İş tarihleride yazan da sen

Yıllarca alanları dolduran sen
Emeğin gücüne güç katan da sen

Her zaman işçinin yanında olan da sen
Petrol-İş tarihleri de yazan da sen

Nejdet ŞAFAK /İST 2 NOLU / Mehmetçik Vakfı
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PETROL-İŞ MARŞI

23 kişiyle bu yola
1950’den bağlıyız biz ona
İlk uluslarası sendikaya

Damga vurduk Petrol-İş şanıyla

Bize Petrol-İş derler bilinsin
Tarihlerde yazar mazimiz bizim
Gaflete düşmeyiz böyle bilinsin

Petrol-İş uyumaz gözümüz bizim

Grevlerde duvarlara yazdık adını
Düşürmedik mavi beyaz asıllı adını
Eğilmez başımıza taç yaptık adını
Kalbimize yazdık Petrol-İş adını

Nejdet ŞAFAK/İST 2 NOLU/ Mehmetçik Vakfı
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Asildir üyelerimiz sendikasıyla
Tarihe sığmayan grevleriyle

Kesilmek bilmezdi hızımız bizim
Onurlu şanlı Petrol-İş  bizim.

Onurumuz şanımız Petrol-İş bizim
Dillerde söylenir marşımız bizim

Ne
jde

t Ş
afa

k
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PETROL-İŞ MARŞI
Yeri geldi aşık olduk biz sana,

Yeri geldi gözlerden yaş döktük,
Hep çile çektik ama direndik,

Çünkü biz Petrol-İş’iz.

Yürüyüşlerde, grevlerde duvarlara yazdık adını,
Yerlere düşürmedik mavi beyaz asılı adını,
Derme çatma çadırlarda aldık grev tadını,

Çünkü biz Petrol-İş’iz.

Gurula dalgalanan mavi beyazımsın,
Ekmeğim ekmeğim, alın terimsin,
Onurlu mücadelenin tek örneğisin,

Çünkü biz Petrol-İş’iz.

Tarzımız, tavrımız çizgimiz oldun,
Prensibimiz, farkımız, sınırlarımız oldun,

Ama hiç satılık emeğimiz olmadın,
Çünkü biz Petrol-İş’iz.

Ne
jde

t Ş
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Nejdet ŞAFAK/İST 2 NOLU / Mehmetçik Vakfı
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PETROL-İŞ MARŞI
Çalışıp kazanmak bizim davamız,

Emeğe, emekçiye saygı için kavgamız,
Cesurca korkusuzca biz buradayız,

Göklere erişir büyük sevdamız.

Yıllardır yürürüz zalime karşı,
Birlikte güçlüyüz sallarız arşı,

Bizimle kol kola, omuz omuza,
Hem dostum hem düşman söyler bu marşı.

Petrol-İş seninle uzat elini,
Düzensiz gidişin kırar belini,

Karşısında duran öder bedelini,
Petrol-İş sımsıkı tutar elini.

Boşa harcamayız nefesimizi,
Cihana duyurduk gür sesimizi,
Kıramaz hiç kimse hevesimizi,
Bükemezler bizim bileğimizi.

Nevzat KOLÇAK /Düzce Şube / Standard Profil
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PETROL-İŞ SENDİKASI
Karanlığın üstüne
Güneş gibi parlarız

Bozuk düzeni yıkarız
Kararlıyız engel tanımayız

İşçinin emekçinin yanındayız
Petrol-İş, Petrol-İş Sendikası
İşçinin, emekçinin yanındayız

Birlik beraberlik ve
Huzurdur tek gayemiz

Gelecek için dökülen alın terimiz
Vazgeçilmez haklarımız sendikamız

Mazaretimiz yok hep başarılıyız
Kararlıyız engel tanımayız
İşçinin emekçinin gururu

Geleceğin umudu
Petrol-İş, Petrol-İş Sendikası

Nurullah SAĞLAM /İST 2 NOLU / Teknik Plastik
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PETROL-İŞ İŞÇİ MARŞI

6 Eylül 1950’de, petrol mavisi rengiyle
Karanlıkta 23 yıldız, aydınlık oldu bizlere

Nasırlı ellerinde büyütür umutlarını
Gökyüzünü ellerinde tutanlardır onlar

İşçiler birleşin yarınlara ışık olun
Kazanacağımız dünya için sendikalarda buluşun

İşçiler birleşin yarınlara ışık olun
Kazanacağımız dünya için Petrol-İş’te buluşun

Asurlulardan günümüze kadar gelen 
Kavel, Berec grevinde gördük onları

Bir oldular, bin oldular tarihi başlatanlar
Yangın yürekli petrol işçileridir onlar

İşçiler birleşin yarınlara ışık olun
Kazanacağımız dünya için sendikalarda buluşun

İşçiler birleşin, yarınlara ışık olun
Kazanacağımız dünya için Petrol-İş’te buluşun

Okan ŞENEL/Gebze Şube/ Mecaplast
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Okan ŞENEL/Gebze Şube/ Mecaplast

İlmek ilmek işleyecek dünyayı saran eller
Fabrikada, meydanlarda, örgütlenecek işçiler

Alınteridir emeği, birlikteliğidir gücü
Yeryüzünü maviyle buluşturandır onlar

Ok
an

 Şe
ne

l
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PETROL-İŞ MARŞI
65 yıl önce doğduk

Hep işçinin yanında olduk
Ne olursa olsun ayakta durduk
Biz duruşumuzu hep koruduk

Biz hepimiz kardeşiz
İş aş için birlikteyiz

Mücadelemizden asla dönmeyiz
Biz gücümüzü biliriz

Çıkalım meydanlara
Yumruklarımız havada
Haykıralım hep birlikte
Daha güzel yarınlara

65 sene yan yana
İşçi kardeşinle kol kola
Daha güzel yarınlara

Petrol-İş’le yürü aydınlığa.

On
ur 

 M
eti

n

Onur METİN/Gebze Şube /Mecaplast
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Onur METİN/Gebze Şube /Mecaplast

GÜÇLÜ PETROL-İŞ
1950’de kuruldu Petrol-İş

İşçi için emek, umut, direniş
Şanlı bayrağıyla göklere yükseliş

Emekçinin imdadına yetiş

İşverenin gazabından korun
Haydi hepiniz Petrol-İş’li olun

Haksızlık karşısında dağ gibi durun
Sendikalı olun Petrol-İş’li olun

Güçlü hissetmek istersen kendini
Bildirmek istersen seni ezenlere haddini

Paylaş bizimle tüm her şeyini
Petrol-İş’li ol ezdirme kendini

Güneş gibi gülümser emekçimiz
Onun tek tırnağı bizim her şeyimiz

Buradan tüm ulusa sesleniş
Umut dağıtacak her zaman Petrol-İş

Or
ha

n Z
en

gin

Orhan ZENGİN/İzmir Şube Başkan Yardımcısı
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PETROL-İŞ MARŞI
Petrol-İş Petrol-İş

Sendikamız Petrol-İş
Bizi yarım asırdır taşıyan

Birlik için, emek için, sınıf için
Yarınlara umutlar saçan
Varlığım sensin sendikam

Petrol-İş Petrol-İş
Sendikamız  Petrol-İş

Her zaman örnek duruşunla
Çıkardığın onca kampanyalarla

İşçiye emek güç katan
Varlığım sensin sendikam

Osman GÖĞCE/Gebze Şube/Basf Türk



-165-

Petrol-İş Petrol-İş
Sendikamız  Petrol-İş

İşçi sınıfında itibarı olan
Bizleri her zaman onurlandıran

Yarınlara ufuklar saçan
Varlığım sensin sendikam.

Petrol-İş Petrol-İş
Sendikamız Petrol-İş

Os
ma

n G
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ce
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PETROL-İŞ MARŞI
Petrol-İş

Özgürlüğünle bağlılığınla
Türkiye’nin en büyüğü

Petrol, kimya, lastik sendikası
Ayrımcılık yapmadan

Hiç ayırmadan Petrol-İş
Hakkı korumak denilince

Gelir akla Petrol-İş
Özgürlük demokrasi peşinde
İşçi ve emekçinin kahramanı

Yurdumun 65 yıllık çınarı
İş iş Petrol-İş

Öm
er  

Ka
pu

cu

Ömer KAPUCU/İST 1 NOLU/Polimer
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Ömer KAPUCU/İST 1 NOLU/Polimer

PETROL-İŞ MARŞI
Herkes seninle öğrendi şanlı direnişi,

Mazlumların doğan güneşi,
İşçilerin sönmeyen meşalesi,

Seninle başladı işçilerin emek mücadelesi.

Her zaman emekçinin mücadelesinde yer aldın,
Direnişinle emek hırsızlarının kalbine korku saldın,

İşçiye uzanan zalimin kollarını kırdın,
Mücadelenle gasp edilen haklarımızı söke söke geri aldın.

Mücadelenin adına Petrol-İş dediler,
Emekçiye ekmek vermeyip öl dediler,

İşverenden yana taviz istediler,
Dik durup ilkelerinden taviz vermediler

Petrol-İş köleliğe karşı direnişin adıdır,
İşverenin korkulu rüyasıdır,

Emekçinin karanlıkta sönmeyen yıldızıdır,
İşçinin dostudur, emeği sömürenin düşmanıdır.

Ömer KORKMAZ/Trakya Şube/ TP
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Çalışma barışı Petrol-İş ile başladı,
Emeği sömürenleri bir acayip telaş sardı,

Senin varlığınla çalışanlar rahat nefes aldı,
İşverenin sömürü düzeni geride kaldı.

Petrol-İş direndikçe bizde var olacağız,
Hep birlikte tek yumruk olacağız,

Dosta güven, düşmana korku salacağız,
Sömürü düzenini hep birlikte yıkacağız!

Petrol-İş olmadan mücadele olmaz,
İşveren seni adam yerine koymaz,

İşveren işçiyi sömürmekten geri durmaz,
Petrol-İş’in mücadelesine güven, seni yarı yolda koymaz.

Petrol-İş toplumsal bir dayanışmadır,
Sömürüye karşı örgütsel bir isyandır,

Zalime karşı mazlumu koruyan bir kalkandır,
Sömürü düzenine karşı ilk direniş meşalesini yakandır.

Yaşasın işçi dayanışması!
Petrol-İş sayesinde, sömürü düzeninin bitti zevk-i sefası.

Petrol-İş oldu işçinin umut kapısı,
Kalmadı işverenin işçiye baskısı.
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Petrol-İş derler onun adına,
Kimse toz konduramaz şanına,

Sahip çıktı işçinin ekmeğine aşına,
Mücadeleden taviz vermedi kalsa da tek başına.

Öm
er  

Kor 
km

az
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PETROL-İŞ
Petrol-İş Sendikamız 

Ezilenden yana kavgamız
Titretiriz meydanları

Riyakarlıktan uzak duruşumuzla
Omuz omuza haklı davamızla

Lakin 1 Mayıs ruhuyla Petrol-İş

İşçi için, hak için, adalet için
Şanlı kavgamız Petrol-İş için,

Siz emekçilerle huzurlu yarınlara
El ele omuz omuza meydanlara
Naralar mutlu geleceğimiz için
Direnişimiz bütün haksızlıklara

İş için, işçi için, umut için
Kutlu bir gelecek için

Alın terimizin hakkı için
Sendikamız Petrol-İş

Izdıraptan refaha Petrol-İş

Öz
ca

n M
utl

u

Özcan MUTLU/Bursa Şube/Autoneum Erkurt
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Özcan MUTLU/Bursa Şube/Autoneum Erkurt

SENDİKAMIZ
İşçilerin hakkını koruyan sen

Her derdime koşan sen
Haksızlığa “hayır” diyen

Yüreğini koyan sen

Var gücüyle çalışan sen
İşçiye emekçiye koşan sen

Her sevincimizde çoşan sen
Petrol-İş Sendikası

Emeğimin karşılığını isteyen
Gerekirse kök söktüren

Alın terimiz için direnen
Petrol-İş Sendikası

Geleceğimi işimi
Çocuğumu eşimi

Evimdeki neşemi koruyan
Petrol-İş Sendikası

Özgün SAĞLAM/İST 1 NOLU/ Polimer
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Kim ne derse desin
Yiğidi öldürse de hakkını versin

Yüreği olan söylesin
Var mı daha iyisi Petrol-İş Sendikası

Öz
gü

n S
ağ

lam



-173-

PETROL-İŞ’İM
Petrol-İş!

Başlattığın mücadelelerle,
Sen ki yiğitlerin kahramanı,

Sen ki ulusun sesi,
Emekçinin gücüsün.

Sendikamız her şeyimiz
Sendikalı ol, güçlü ol.

Güvencesiz çalışma,
Ezilen hor görülen olma,

Sen de gel sendikaya,
Sesini duyur dünyaya.

Sendikamız her şeyimiz
Sendikalı ol, güçlü ol

Özgür AKBULUT/Düzce Şube/ Standard Profil
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Emekçi arkadaşım...
Susma!.. Susma ki
Hakkın yenmesin

Birlik ol!.. Birlik ol ki
Gücün daim olsun

Hakkım helal olsun
Petrol-İş Petrol-İş

Öz
gü

r A
kb

ulu
t
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SAFLARIMIZ PETROL-İŞ

Petrol-İş 
Bayrak yukarı

Saflarımız kapalı
Sessiz ve sağlam adımlarla ilerliyor

Kör cephenin, gericiliğin, köleliğin
Öldürdüğü yoldaşlarımızın 
Bedensiz ruhları yanımızda

Saflarımızda sessizce yürüyor

Petrol-İş bayrağı dalgalanacak
Kör cephenin, gericiliğin, köleliğin,

Bitiş sesleri geliyor.
Saflarımız sessiz sağlam adımlarla ilerliyor.

Öldürülen yoldaşlarımız
Ruhlarıyla yanımızda, saflarımızda

Köleliğin bitiş sesleri geliyor
Petrol-İş bayrakları yukarı

Saflarımız sessiz ve sağlam  ilerliyor

Özgür AKBULUT/Düzce Şube/ Standard Profil
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Dalgalanacak sokaklarda
Petrol-İş bayrağı

Kör cephenin, gericiliğin,köleliğin
Bitiş sesleri geliyor

Ekmek aşın, günü doğuyor

Dalgalan Petrol-İş bayrağı
Umut dolu milyonlar

Özgürlüklerini bekliyor
Kör cephenin, gericiliğin, köleliğin öldürdüğü

Yoldaşlarımız safl arımızda

Sokaklardan hücum sesleri geliyor
Kör cephenin, gericiliğin, köleliğin

Bitiş sesleri  geliyor
Dalgalan Petrol-İş bayrağı! Dalgalan...

Ekmek, aşın, özgürlüğün günü
Kör cephenin, gericiliğin,köleliğin 

Bitiş sesleri geliyor
Dalgalan Petrol-İş bayrağı! Dalgalan...

Öz
gü

r A
kb

ulu
t
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PETROL-İŞ PETROL-İŞ!

Petrol-İş!
Sen ki 23 kişiden buralara gelen

Sen ki işçiyi her durumda güvende tutan
Petrol-İş, Petrol-İş.

23 kişiyle doğduk, 500 olduk şimdi milyonlarız
İşgücümüzün hakkıyla

Güvendeyiz, mutluyuz, huzurluyuz
Petrol-İş, Petrol-İş.

Özgürlük, demokrasi içinde büyüyen
Petrol-İş’le yürüyen
Umut dolu insanlarız
Petrol-İş, Petrol-İş.

Gelecek nesilimizi düşünen 
Aklı selim, güvende, zinde

Arkadaşlarımızla kalacaksan
Petrol-İş’le güvende kal
Petrol-İş, Petrol-İş.

Özgür AKBULUT/Düzce Şube/ Standard Profil
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Başlarda bir adımken
Şimdi tırmanıyoruz

Petrol-İş’le büyüyoruz
Yarınımızı düşünüyoruz
Petrol-İş, Petrol-İş.

Devrimin güzel insanı
Sen de haklarını düşünüyorsun

Petrol-İş’e güveniyorsan
Petrol-İş’le olur diyorsan

Petrol-İş, Petrol-İş.

Öz
gü

r A
kb

ulu
t
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65 YILDIR 
PETROL-İŞ
Umudumuz seninle

Mücadelemiz seninle
Sevdamız seninle

Çok güzel Petrol-İş

Emeği namus bildik
Emeği ekmek bildik

Mücadeleyi öğrendik
Seninle Petrol-İş

İş oldun
Aş oldun

Rehber oldun
Yoldaş oldun Petrol-İş

Damla oldun su oldun
Dere oldun derya oldun
Derdimize derman oldun

Sen oldun Petrol-İş

Özgür ÇATANA/Düzce Şube / Standard Profil
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Çocuğumun geleceği
Geleceğimin umudu
Mücadelemin önderi

65 yıl Petrol-İş

Öz
gü

r Ç
ata

na
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PETROL-İŞ İLE EL ELE
Fabrikada, istasyonda, sondajda
Ezile ezile yaşıyoruz bu hayatta.
Kurtuluşumuz yakındır aslında.
Petrol-İş her zaman yanımızda.

Tek başına kimiz.
Birlikte bir ekibiz.

Geleceğe yön verenleriz.
Petrol-İş’te örgütlenmeliyiz.

Bir yiğit gelir anlatır.
Tek yumruk olmamız için savaşır.

Gerçeklerle karşılaştırır.
Petrol-İş ile şahlandırır.

Yakarız çoban ateşini.
Başlatırız emeğin direnişini.
Yaptıkça zalimler hamlesini.

Gösteririz Petrol-İş’in simgesini.

Polat DEMİR /İST 1 NOLU/ Ürosan Kimya
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Zafer direnen emekçinin.
Mücadeleye boyun eğmeyenin.

Birlikte güçlüyüz diyenin.
Petrol-İş ile yürüyenin.

Emekçiler birleşin.
Gelecek için mücadele edin.

Petrol-İş ile el ele.
Güzel ferah günlere.

Kurtuluş yok tek başına.
Güven Petrol-İş Sendikana.
Sokma karamsarlığı aklına.

Petrol-İş ile yürü aydınlığına.

İnadına sendika inadına Petrol-İş.
Bak birlikte ne güzelmiş.

Petrol-İş boyun eğmemekmiş.
Mücadele her şeyden güzelmiş.Pol

 at
 D

em
ir 
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PETROL-İŞ MARŞI
Emekçinin yanında

Huzur mutluluk onda
Hep mutlu eder sonunda

Petrol-İş Sendikası

Emekçinin umudu
Çalışanın sağ kolu
Kim sevmez ki seni
Petrol-İş Sendikası

Hak verilmez alınır
Zor gün geldi mi sarılır

Gece gündüz çalışır
Petrol-İş Sendikası

İşçinin tek güvencesi
67 yıllık hizmeti

Severek yapar işi
Petrol-İş Sendikası

Recep SÜTÇÜ/İST 2 NOLU/ Teknik Plastik
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Bir güneş gibi doğan
Hep yolumuzdan koşan

Birlikten güç alan
Petrol-İş Sendikası

Zorlukları aşarak
Sözleşmeler yaparak
Hakkımızı alacak

Petrol-İş Sendikası

Re
cep

 Sü
tçü
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PETROL-İŞ MARŞI
Bir güneş doğdu ufuktan

Bin dokuz yüz elli kuruluşu
Her zaman dik duruşu

İşte Petrol-İş

Doğusunda batısında
Kuzeyinde güneyinde
Üyesinin her şeyinde

İşte Petrol-İş

Ali’siyle Ahmet’iyle
Merkeziyle şubesiyle

Yönetimiyle denetimiyle
İşte Petrol-İş

Disipliniyle temsilcisiyle
Üyesiyle delegesiyle

Yine sen varsın
Şanlı Petrol-İş

Ruhi KÜÇÜKOĞLU /İST 1 NOLU/ Polimer
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Anasıyla babasıyla
Çoluğuyla çocuğuyla

Her zaman dik duruşuyla
İşte Petrol-İş

Petrol-İş’tir adımız
Dik durur başımız

Hep vardır savaşımız
İşte Petrol-İş

Gökkuşağı dergimiz
Gökten gelir rengimiz

Yağmur damlaları gibi
Ona olan sevgimiz

Grevde birinciyiz
Sözleşmede sözcüyüz
Alanlarda öncüyüz
İşte bizim farkımız

Şehidimize rahmet
Gazimize geçmiş olsun

Petrol-İş’in farkı
Burada belli olsun

Ru
hi 

Kü
çü

koğ
lu
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PETROL-İŞ
Bin dokuz yüz ellide,

İşçisiyle yürek yüreğe,
Başladı emek mücadeleye,

Eğilmedi bükülmedi köleliğe.

Beyazı dürüstlüğümüz,
Mavisi özgürlüğümüz,
Doğruluktur özümüz,

Petrol-İş son sözümüz.

İşçinin emeği iş,
Sesi olur Petrol-İş,
Bitmeyecek direniş,

 Petrol-İş,  Petrol-İş.

Tek şemsiye altındayız,
Sendikadır hakkımız,
Altmış altı yılındayız,

 Petrol-İş Sendikamız.

Safiye KARAMAN/Standard Profil Manisa
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İşvereni ezer geçer,
Haksızlığı deler geçer,
Mavi şapkamız yeter,
Petrol-İş’le gel yeter.

Sa
fiy

e K
ar 

am
an
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PETROL-İŞ
Altmış altıncı yılını kutluyoruz,

Petrol-İş’le onurluyuz gururluyuz,
İşçi demek emek demek iş demek,

Petrol-İş’le onurluyuz, gururluyuz.

İşçi gücü senden aldı Petrol-İş,
Hiç bitmedi bitmeyecek direniş,
Hak için başladı mücadelemiz,
Yüreklere güller seren sesleniş.

Sa
fiy

e K
ar 

am
an

Sa
fiy

e K
ar 

am
an

Safiye KARAMAN/Standard Profil Manisa
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PETROL-İŞ MARŞI
Şimdi çıktık greve elele verdik
Birleşerek büyüdük yenilmedik

Vazgeçmedik bu yolda seneleri bitirdik
İki kuruş uğruna hakkımızı yedirmedik

Durmasın kimse karşımızda
Sömürüldük bu düzende yıllarca

Köleliğe son vermekti, adil düzendi uğraşımız
Boşuna uğraşma karşı çıkamazsın hakkımıza

Sonuna kadar gider bizim kavgamız
Mücadelemizde artarak devam eder kardeşliğimiz

Kimse durduramaz sınıf dayanışmamızı
Yaşasın örgütlü mücadelemiz

Aç değil haklıyız...

Se
çil

 Ta
tar 

Seçil TATAR/Gebze Şube/Mecaplast
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Seçil TATAR/Gebze Şube/Mecaplast

Se
her 

 Ka
ya

PETROL İŞ MARŞI
Hep beraber el ele
Petrol-İş’le zirveye

Her zaman yanımızda
İşte gerçek sendika

Bir güven abidesi
Başarının adresi

Sanki Eyfel Kulesi
İşçinin birtanesi

Kararlı duruşunla
Gerçekçi bakışınla

Kalbimizde yer ettin
Petrol-İş bizi mest ettin

Her zaman yanındayız
Seni hiç bırakmayız
Gönülden sevdalıyız
Seninle çok şanslıyız

Seher KAYA /Bursa Şube/Faurecia
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PETROL-İŞ MARŞI
Bu dava büyük, ağır bu mücadele,

İşte, genç-yaşlı bütün işçi el ele,
Bir ses arar yanında, güçlü bir seda,

Yalnız kalır mı, her şeyini etmişken feda.

Biz biriz, hep birliğiz,
İşçinin emekçinin

Gür çıkan hep, sesiyiz.

Kavuşmak için aydınlık yarınlara,
Dönün, bakın şu terlemiş alınlara;
Hepsinin mi teri ekmek gibi kokar?

Tertemiz bir emekten başka ne çıkar!

Bilgi ışıktır bize, 
İşçiyiz emekçiyiz,

Haram girmez evimize.

Selman ASLAN/İST 1 NOLU /Polimer
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Selman ASLAN/İST 1 NOLU /Polimer

Al bayrağı çıkarmak için yükseğe,
Takılmaz önündeki hiçbir tümseğe,
Çalışır, yoktur o işçiye yorulmak,

Çalışmasa, mümkün mü bize doğrulmak?

Yolumuz bitmez bizim,
İşçiye, emekçiye

Gücümüz güçtür bizim.

Binbir cefa çeker de ayrılmaz haktan,
Baskı yer, zulüm görür, dönmez davadan.

Bir güç arar yanında hakkı tutacak;
Arar, hukuk için kim dağlar aşacak?

Sel olur dağ aşarız,
İşçiyiz, emekçiyiz

Hak-hukuk için yaşarız.

Bir birlik, bir güç, bir ses, işte burada;
Hakkı haykırmaktan korkmayan bir nida

Ne bir söz eksiktir ne de bir söz fazla;
Terin hakkına savaşır bin canbazla.
Bu ses ki, haykırır aşkla emekçiye,
Bu ses, işitsin, güçtür ferdir işçiye;
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Ey, varlıkta ve yoklukta hep üreten,
Ey, zifi ri de ham altına çeviren,

Ey, taştan ekmek çıkarmasını bilen,
Durma, sen yürüdükçe arkanda cihan,

Yılma, sen yoruldukça yanında sendikan.

Se
lm

an
 As

lan
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PETROL-İŞ SENDİKASI

Petrol-İş’iz biz, işçiyi severiz,
Hakkını arayana, haklarını veririz,

Emeğe saygı, alın terine minnet,
Hakkını arayan işçiye, bizim işimiz hizmet.

Hakkın için çıktık bu yola,
Ta’ki 1947’den beri,

Durmadık, susmadık, usanmadık,
Hakkını, terini, emeğini alana kadar.

Haydi yürüyelim beraber,
Gelecek nesillerin, hakkını aramaya,
Politikamız siz, güvenceniz biz olalım,

Petrol-İş sendikamız ile hakkınız arayalım...

Se
mi

h A
sil

Semih ASİL /İST 1 NOLU/Polimer
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PETROL-İŞ SENDİKA
Aynı yolda yan yanayız, omuz omuza

Sevgimiz, inancımız birdir sendika yoluna
Sırrımız birliktir, hep ileriye

Birlik beraberlik eşittir, Petrol-İş Sendika

Uzakta da olsa, hissettirir kendini
Her daim yanındadır, güvendesindir

Özveriyle çalışır, hakkını verir
Birlik beraberlik eşittir, Petrol-İş Sendika

Sevgi, saygı, hoşgörü ilkemizdir
Her insana saygı duyar, özverilirdir

Mücadelemiz bellidir, hep kazanmaktır
Birlik beraberlik eşittir, Petrol-İş Sendika

Temelimiz sağlamdır hep ileriye
Değerlerimiz bellidir hep ileriye
Haklı, adaletlidir sonuna kadar

Birlik beraberlik eşittir, Petrol-İş Sendika

Se
na

 Yı
lm

az

Sena YILMAZ/Kocaeli Şube/Tüpraş
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Sena YILMAZ/Kocaeli Şube/Tüpraş

Ser
 ka

n K
an

al

PETROL-İŞ MARŞI
Petrol-İş Petrol-İş Petrol-İş Heyyy
Petrol-İş Petrol-İş Petrol-İş Heyyy

Durmak yok daima ileri
Yurduma helal alnımın teri

Yuvamda huzurluyum
Petrol-İş daima yanımda

Petrol-İş Petrol-İş Petrol-İş Heyyy
Petrol-İş Petrol-İş Petrol-İş Heyyy

İşimin hammalı olurum
Emeğin dilencisi asla

İstemem ne rüşvet ne bahşiş
Her zaman yanımda Petrol-İş

  

Serkan KANAL /İzmir Şube/TPI
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65. YIL MARŞI
Yolumuza ışık tutan, ufkumuzu açansın

Sesimizi tüm dünyaya korkmadan duyuransın
Berabersek yaparız, zorlukları aşarız

Birlikten kuvvet doğar mutluluğa koşarız

Petrol-İş’tir adımız, sendikamız canımız
Hakkımızı her yerde her koşulda ararız

Sen bizim güvencemiz sen bizim geleceğimiz
Meydanlarda yollarda kenetlenip çoşarız

Haksızlığın karşısında, adaletten yanayız
Haramla işimiz yok helalinden ararız

Sendikamız gücümüz sendikamız canımız
Yüzyıllarca varol sen, biz seninle hep varız

Sin
an

 Sa
ya

n

Sinan SAYAN/Bandırma Şube/Eti Maden



-199-

Sinan SAYAN/Bandırma Şube/Eti Maden

PETROL-İŞ
İşçi için girdik kavgaya

Sizlerle beraber yürüyoruz
Biz bu zorlu yolun sonunda

Umutla doğacak ışık görüyoruz

Arşı aşar oldu sesimiz
Emek için son nefesimiz

Petrol-İş ile meydanlarda
Hak olur, gür olur sesimiz

Fabrikada soluğumuz
Tünellerde fenerimiz

Haksızlığa karşı zaferimiz
Meydanlardaki neferimiz

Kazanmak,
Kazandırmak istiyoruz
Daha güzel yarınlara
Petrol-İş ile yürüyoruz

Şahin YALÇINER/Bursa Şube/Autoneum Erkurt
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Umutlu bir gelecek
Helal emek istiyoruz

Üzülmeden korkmadan 
Mutlu yarınlar istiyoruz

Şa
hin

 Ya
lçı

ner
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PETROL-İŞ İŞÇİ MARŞI
Mahir olduk, gördük güzdeki saklı baharı

Yirmi üç yıldızın işaret ettiği yolları
Biz ki, bu yolda birlik olduk olalı

Yürüyoruz cesaretle kimse geriye bakmadı

Güneş olduk, ışığımızı yaydık ayrım yapmadan
Aydınlık geleceği yeşerttik bu çorak topraktan
Bil ki, düşersen bu yolda hasat toplamadan

Olacaktır mücadele bayrağını yarın da devralan

Deniz olduk, damla damla biriktik
Emeğin bayrağını göndere birlikte çektik
Görecekler ki; vazgeçmeyiz, sabrımız çelik
Petrol-İş’iz mücadeleyi onurumuz bildik Şe

nol 
 İlg

en
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Şenol İlGENOĞLU/Kocaeli Şube/Tüpraş
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PETROL-İŞ MARŞI
Çağdaşlığın önderliğini yaparız

Dünyaya sevgi, mutluluk katarız
İnsanlık için daima çalışırız

Biz gelişmenin adı Petrol-İş Sendikasıyız.

İşçinin diline, dinine, rengine bakmaz
Alın terine sahip çıkarız

İnsanlık onuruna yakışır, adaletli bir ücret isteyen
Emeğin, kardeşliğin adı Petrol-İş Sendikasıyız

İşçisine haksızlık edene
Sömürme ve ezme düzenine karşı çıkarız

Biz bir gövdenin beş kardeşiyiz
Şubeleriyle hızla büyüyen Petrol-İş Sendikasıyız

İlkemiz vatan için hep ileri gitmek
Amacımız ülkemizi yaşanır bir yurt yapmaktır
Haydi birleşelim ekmek, barış, özgürlük için

Geleceğe güvenle bakmanın adı Petrol-İş Sendikasıyız

Şe
nol 

 Ün
sa

l

Şenol ÜNSAL/Ankara Şube/TP
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Şenol ÜNSAL/Ankara Şube/TP

Tah
sin

 Çe
lik

PETROL-İŞ MARŞI
İşçinin emekçinin yanında

Hak emek davasıdır Petrol-İş
Güneş gibi en karanlık zamanda

Emekçinin yüz akı Petrol-İş

Yedi bölge üç deniz rotasında
Emekçiyle kol kola Petrol-İş
Göğsümüzde gururlu bir arma
Haksızlık karşısında Petrol-İş

Alın teri döker bu uğurda
Emeğin bekçisidir Petrol-İş

Yılmadan hak hukuk savaşında
Onurumuz gurururmuz Petrol-İş

İşcinin gücüne güç katarak
İlelebet payidar Petrol-İş

Onurla taşıdığı bu bayrakta
Geleceğe güveniş Petrol-İş

  

Tahsin ÇELİK /Ankara Şube/TP
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PETROL-İŞ ZAFER MARŞI
1950’de güneş doğdu ülkeye

İşçi ile birlikte yürüdüler el ele
Alın teri ile kazandık biz bu emeği

Çocuklarımıza bırakacağız mutlu bir geleceği
Petrol-İş Petrol-İş sen çok yaşa

İşçi ile birlite zaferler yaşa
Gece gündüz çalıştık ürettik biz herşeyi
Petrol-İş ile birlikte kazandık geleceği

İşci ile sendika her zaman el ele
Haksızlığa karşı omuz omuza mücadele Tam

er  
Erb

oz

Tamer ERBOZ/Aliağa Şube/Tüpraş
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Tamer ERBOZ/Aliağa Şube/Tüpraş

PETROL-İŞ SENDİKASI
Petrol-İş Sendikası
Sendikaların hası
Haktır onun ilkesi
Çalışanların sesi

İşçi ve işverenin
Arasındaki bağsın
Haksızın karşısında

Kocaman Uludağ’sın

Meydanlarda en önde
Yürüdük hep kol kola

Hakkımızı aradık
Haykırdık biz herkese

Bin dokuz yüz ellide
Kuruldu kutlu dava
Hakkın savunucusu

Yaşa varol Petrol-İş...

Tamer PALİGRAT /Bursa Şube / Autoneum Erkurt

Tam
er  

Pa
ligr

 a
t
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PETROL-İŞ MARŞI
Altmışbeş yıldır varsın sen,

Çalışmaktan ödün vermeyen,
İşçiyi en güzel temsil eden,

İyi ki varsın Petrol-İş-Sen.

İşçiyiz gece gündüz çalışan,
Doğruluk dürüstlük bize yakışan,

Hakkımız için uğraşan,
İyi ki varsın Petrol-İş-Sen.

Emeğin emanetçisi sen,
Ekmeğin mücadelesi sen,
Sorun yok var isen sen,

İyi ki varsın Petrol-İş-Sen.

Tan
er  

Kar
 a

ba
l

Taner KARABAL/İST 2 NOLU /Mehmetçik Vak.
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PETROL-İŞ
Emeğimiz birlikteyiz hep beraberiz,

Duruşumuz desteğimiz hep seninleyiz,
Attığımız her adımda güçleneceğiz,

Bilinçliyiz ve Petrol-İş’le bilinçleneceğiz.

Direniştir bu işin temeli,
Sadakkatır bu yolun ana merkezi,

Çıktığımız meydanlar güm güm inlemeli,
Petrol-İş’in varlığı hep hissedilmeli.

Meydanlarda sonuna kadar toplanacağız,
Hakkımızı hep birlikte arayacağız,

Tüm çalışanlar hep yanında olacağız,
Petrol-İş’le mutluyuz, mutlu kalacağız.

Hakkını aramanın adıdır  Petrol-İş,
İşçi kimliğimizin tek sesidir  Petrol-İş,

Öncemizin sonramızın gerçeğidir Petrol-İş,
Direnişimizin önderi güvencesidir Petrol-İş.

Tarık NALCI/İST 1 NOLU /Novartis
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Tarih  Petrol-İş’i yazdı ve yazacaktır,
İşçilerin dünyasını Petrol-İş aydınlatacaktır,

Nesilden nesillere güvenceyi anlatacaktır,
Petrol-İş gerçekçidir ve öyle kalacaktır.

Tar 
ık 

Na
lcı
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PETROL-İŞ MARŞI
Emeğin her dalında
İşçinin hep yanında
Yılmadan çalışırsın

Petrol-İş her alanda

Petrol-İş Petrol-İş
Petrol-İş Petrol-İş

Doğrudan hep yanasın
Sen bir işçi babasın

Yeri gelir anasın
Meydanların ağasın

Petrol-İş Petrol-İş
Petrol-İş Petrol-İş

Eğitirsin öğretirsin
Hak ile diretirsin

Tayfun METİN/İST 1 NOLU/ Novartis
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Meydanları inletirsin
Sen en büyük emekçisin

Petrol-İş Petrol-İş
Petrol-İş Petrol-İş

Tay
fun

 M
eti

n
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PETROL-İŞ SENDİKASI
1950’de başladı mücadelenin hası,
Emekçinin dinmeyen gür sedası,

Direnişlerin en önde simgesi,
Başarı sırrı mücadeleci üyesi.

Bahar eylemleriyle güce güç kattı,
Üyelerin çabasıyla hep zirvede oldu,

Nerde haksızlık karşısında dimdik durdu,
Anadolu’nun dört yanıyla hep birlik oldu.

Ey arkadaş! Gel sende sendikalı ol,
Bir başına değil, birlikte yürünür bu yolda,

Sende katıl bizlere, sende destek ol,
Haklarını aramak için yoktur başka yol. Uğ

ur 
 Ap

an

Uğur APAN/Aliağa Şube/Petkim
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PETROL-İŞ
Bu ülkenin dört bir yanında dünyada
İşçinin, emeğin, emekçinin yanında,

Birinci seni seçtik sana güvendik
Toplandık Petrol-İş çatısı altında

Demokratik ortamda seçende biz seçilende
Ben değil biz olduk bu yola koyulduk

1952’den bu yana
Anladık, anlattık, dinledik, dinlettik, eğittik

Petrol-İş’li olunca farkımızı gösterdik

Acıları paylaştık yaraları sardık
Sorumluluk aldık, sorunları çözdük ileriyi gördük

Amacımız iş, aş parolamız güven, sonuç, birliktelik,
Geleceğimize umutla bakmak için çatımız

Petrol-İş Sendikası unutma.

Uğ
ur 

 Dü
bü

ş

Uğur DÜBÜŞ/İST 1 NOLU/Sandoz İlaç
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Uğur DÜBÜŞ/İST 1 NOLU/Sandoz İlaç

PETROL-İŞ MARŞI
Farklı kültür ve renkleri bir araya getiren

Emekle nasırlaşan elleri buluşturan
İşçilerin hayatına güneş gibi doğan

Bir mücadele yoludur Petrol-İş

Güven, sağlık en çokta insana değer duyan
İlklere imza atan yol gösteren
Zor günleri kararlılıkla aşan

Boyun eğmeyen, eğdirmeyensin

Onurlu duruşlarınla örnek olan
Tarihini gururla dolduran

Alır gücünü üyeden, üye alır gücünü Petrol-İş’ten
Sesimiz tek bir ağızdan, kadınlarımızda var

Emekleri kocaman yürekleriyle
En büyük destekçilerimizdir kadınlarımız

Ulaş AKTAŞ/İST 1 NOLU/Sandoz
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Bir babanın kudreti, bir annenin kucağı kadar güvenli
Bir aile sıcaklığı kadar gerçektir Petrol-İş

Bu yoldaki gücümüz üyelerimiz
Gururumuz damla damla alın terlerimiz

Güven, onur, gurur, mayamızda
İnsan gibi yaşamın peşinden koşturan
Ulu bir çınar gibi toprağa kök salan

Akşam evine umutlarını hakkıyla sunan

Emekçinin yüreğidir Petrol-İş
Tarihin işçilere hediyesidir Petrol-İş...

Ula
ş A

kta
ş
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GÖRÜNMEYEN KÜÇÜK DEVLER
Emekle nefes alan 

Alın teriyle yaşayan 
Hak edip kazanan 

Görünmeyen küçük devlerdir onlar

Gece gündüz çalışan 
Uykusuz kalıp yorulan

Hakkını hakkıyla alamayan 
Görünmeyen küçük devlerdir onlar

Bitmez gece bayram vardiyası
Belki çöker burada bütün hayatı
En güzeli olan imkansızdır rüyası
Görünmeyen küçük devlerdir onlar Üm

it T
ac

ir 

Ümit TACİR/Trakya Şube/Elba Bant
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Üm
it T

ac
ir 

Ümit TACİR/Trakya Şube/Elba Bant

EMEK BEKÇİLERİ
En yakın dosttur sendikalar
Hakkımızı hep onlar arar
Bizim adımıza konuşurlar

Sesimizi herkese duyururlar

Birleşip dev oluruz 
Petrol-İş tek dostumuz

Yağmur çamur demeden 
Omuz omuza dururuz

Sendikayla yürürüz
Hakkımızı görürüz
Yarına umut ekip
Sesimizi duyururuz

Elimizden kim tutar
Düşersek tek sendika sahip çıkar

Emeğimize sahip çıkıp 
Haksızlığa uğratmaz
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Ümit TACİR/Trakya Şube/Elba Bant

PETROL-İŞ
Sen işçisin sahip çık işine kardeşine

Gün ideoloji günü değil emek günüdür
Gelin hep beraber olalım iri olalım diri olalım

Gün mücadele günüdür birlik günüdür

Dünya kapitalizmi doymamaktadır
Kanımızı emip canımızı almaktadır

Canımız ve aşımız gitmektedir
Yine de kimsenin umrunda olmamaktadır

Bir gün sende kabullenirsin
Emekçi ruhuyla hareket edersin

Mücadele ruhunu ortaya koyarsın
İşte o zaman emekçisin bizdensin

Dünyanın tüm memur işçileri
Yani isimsiz bütün kahramanları

Ortaya koymadan bütün benliğimizi
Kazanmak mümkün değil alın terimizi

Ünal KELEŞ/Adıyaman Şube/ TP
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Sen Petrol-İş’sin yaparsın
Planları bozar işçini tutarsın

Kim ne yaparsa yapsın işini bilirsin
Duruşunla işçinle güçlüsün
Var olasın haykır Petrol-İş

Ün
al 

Kel
eş
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PETROL-İŞ MARŞI
El ele, kol kola, omuz omuza

Alanlarda meydanlarda
Sesimiz duyulur tüm yurtta

Tek yürektir Petrol-İş

Emeğin alın terinin sesi
İşçinin emekçinin nefesi
Sendikanın yılmaz neferi

Gönüldedir Petrol-İş

Her zaman birliktedir
Zor günde yumruklar tektir

Hakkın yanındadır adaletlidir
Emekle güçlenir Petrol-İş

Sevgi kardeşlik umuttur yolu
Barışın adaletin işçinin dostu
Hak davasının yılmaz ordusu

Mücadeledir Petrol-İş

Yal
çın

 Ap
ay

Yalçın APAY/Trakya Şube/Zentiva
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İŞTE PETROL-İŞ
6 Eylül tarihinde kurulmuşuz biz
Yarım asrı birlik ile devirmişiz biz
Güneşli ve apaydınlık yarınlar için
Yürekli insanların sendikasıyız biz

Her daim ben değil biz diyen Petrol-İş’dir
Emeğe talip mücadele ilkemizdir
İşçi hakkı ve hukuk alın yazımız

Kadın erkek eşittir diyen Petrol-İş’dir

Demokratik hür ve özgür iradesiyle
Yüzünde petrol karası alın teriyle

Namuslu işçileri ve işvereniyle
Çocuklarımızın umudu Petrol-İş’dir

Yal
çın

 Ba
ytar

 

Yalçın BAYTAR/Adana Şube/ BOTAŞ



-221-

Yalçın BAYTAR/Adana Şube/ BOTAŞ

Yal
çın

 Se
l

DİRENİŞ
Umudumuz bizim alın terimiz
İşçinin kardeşi sendika biliriz

Sendikadır bize güç veren
İşverene karşı direnen

İşçi memur kardeş dediler
Her alanda bizi ayırt ettiler

Sendikalıyız dedik hor gördüler
Vurdular ama baş eğdiremediler

Bizler her zorlukta meydanlara indik
Sesimizi duyurduk hakkımızı almayı bildik

Geleceğimize rehber, yoldaş idik
Yine başardık sendikalıyız biz

Kaygı olmasın çocuklarıma
Yeter ki saygı olsun emeğime

Biliyorum ki geleceğime
Sahip çıkandır sendikam

  

Yalçın SEL /İST 2 NOLU/Mutlu Akü
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EMEKÇİNİN HAKKI 
ALIN TERİNDE

Kararlı adımla çalışma azmi
Emekçinin hakkı alın terinde
Yorgunluk içinde neşeli yüzü
Emekçinin hakkı alın terinde

Umut çemberinde hakkını tutar
Azim birliğine güvence katar

İşin sevgisinde Petrol-İş yatar
Emekçinin hakkı alın terinde

Mavi beyaz bayraklarımız
Şenleniyor meydanlarımız

Can bağıyla bağlı hep kalplerimiz
Emekçinin hakkı alın terinde

Yaşar GÜRSEL/İST 2 NOLU/ Teknik Plastik
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Yaşar GÜRSEL/İST 2 NOLU/ Teknik Plastik

Yaş
ar 

 G
ür

sel

İşçi birliğinden alır hep kuvvet
Koşar menziline netive şayet

Toplu bütünümüz herkese heyet
Emekçinin hakkı alın terinde

Emek için el ele sözümüz vardır
İşçinin gönlünde var olan yerdir
İnsanlık namının tümüne yardır

Emekçinin hakkı alın terinde
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PETROL-İŞ SENDİKASI

Petrolsüz yaşanılmaz
Petrol olmazsa olmazsa
Bizim aydınlık bağımız
Petrol-İş Sendikamız

İnsanların içinde vardır
Petrol-İş Sendikası

Petroldür bizim zenginlik kaynağımız
Petrol deyince akla 
Gelir iş sendikamız

Petrol aydınlık demek
Çalışıp ister emek
İnsanları çoşturur

Petrol-İş Sendikamız

Yaşar KARAÇAL/İST 2 NOLU/Mehmetçik Vakfı
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Yaşar KARAÇAL/İST 2 NOLU/Mehmetçik Vakfı

Petrol bizim bağımız
Sendikalıdır çalışanlarımız

Elektrik, su, doğalgaz
İş sendika bağımız

Petrol aydınlık demek
Çalışan insanlarımız
Gösterir ona emek
Petrol deyince akla 
Gelir iş sendikamız

Yaş
ar 

 Kar
 a

ça
l
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BİR SEVDADIR SENDİKAM
İşçinin alın teridir sendika

Barışın kardeşliğin emeğin adıdır Petrol-İş
Birken bin oluruz benken biz oluruz

Petrol-İş olmazsa yok oluruz
Birlik dayanışma yardımlaşma

Yarınlara umutla bakmaktır sendika
Zor zamanda yanımızdadır Petrol-İş

Gurur duy sen işçisin
Gurur duy hep Petrol-İş’lisin

Birken bin oluruz benken biz oluruz
Sendikam olmazsa yok oluruz

Yaş
ar 

 Ko
tab

aş

Yaşar KOTABAŞ/Bursa Şube/ Faurecia
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Yaşar KOTABAŞ/Bursa Şube/ Faurecia

PETROL-İŞ HOCAM
Binlerce insanın hakını arar

Vefa örneğidir Petrol-İş hocam
Uzun yıllardır umut kapısı

Çalışanı her zaman görüyor hocam

İşçi emekçi hep destek bekler
Yoksulun halini ancak o anlar

Hayat ekmek kavgası onda umutlar
Dualar onadır Petrol-İş hocam

Hiç kimsenin ahını almaz
Dürüsttür onda hile bulunmaz
Baksan mazisine vebali olmaz

Geçim kaynağıdır Petrol-İş hocam

Genç yaşlı demeden geçim derdinde
Petrol-İş her daim onun yanında
Güvenir çalışan her zaman ona

Dertlerin dermanı  Petrol-İş hocam

Yavuz GÜLTÜRK/İST 2 NOLU/ Mutlu Akü
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Canları dinler can-ı gönülden
O varken korkmaz kimse kimseden

Yoksul çareyi onda bulurken
Bıkmadan çalışır Petrol-İş hocam

Yav
uz

 G
ült

ür
k
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PETROL-İŞ MARŞI
Sabahın sessizliğinde uyanırım
Helale adım atar ayaklarım
Ekmeğim rızkım haktandır,

İşçidir benim adım...

Yüzüm tozlu, ellerim nasırlıdır benim
Gözlerimde ateş, alnımda ter vardır benim

Ekmeğim rızkım haktandır
İşçidir benim adım

Haramda yoktur gözüm, çalışmaktır özüm
Bilginliğim akıldandır, çalışmaktır fi krim

Ekmeğim rızkım haktandır
İşçidir benim adım...

Kardeşi kardeş bildim, yoldaşımı yoldaş
Birlikten kuvvet doğar dedi, ustam

Ekmeğim rızkım haktandır,
İşçidir benim adım...

Yen
er  

Yıl
ma

z

Yener YILMAZ/Aliağa Şube/Petkim
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PETROL-İŞ İŞÇİ MARŞI

Sektöründe öncüdür,
İşçisinin gücüdür,

Devam eder inanarak,
İnananları savunarak.

Yolu; sevgi, barış, yolu.
Yaptıkları umut dolu.

Nice insan O’na bağlı.
Bu bağları hiç kopmamalı.

İşçi güçtür, emekçidir.
Vatan için sipercidir.
İlmek ilmek alınteri...

Hakkı hak edene verilmeli.

Yeşim UÇAR/Ankara Şube/TP
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Mücadelesiz kazanılmaz
Yeter ki inanalım.

Bu inançla yola çıkıp,
Kendimizi savunalım.

Arkasında değiliz biz işçinin...
Hep yanında olacağız.

Biz de emek, biz de yürek,
Birlikte başaracağız.

Yeş
im

 Uç
ar 
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İŞÇİNİN MARŞI
Yeni bir dünya kuralım emekten yana
Akalım vardiyalardan doğru alana
Emek senle güzelleşir seninle dünya
Haydi gir halaya çalsın davullar

Birleşe birleşe yürüyoruz biz
Grev grev alanlara  doluyoruz biz
Hep bir yürek olduk emekçiyiz biz
Haydi gir halaya çalsın davullar

Gün gelir günler değişir
Rüzgar olur iklim değişir

Önümüz kavga düzen değişir
Haydi gir halaya çalsın davullar

Yıl
ma

z A
yın

Yılmaz AYIN/İST 2 NOLU/ Arılı Plastik
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Yılmaz AYIN/İST 2 NOLU/ Arılı Plastik

GÜVEN PETROL-İŞ’E
1950’de kuruldu sendikamız

Hedefimiz emekçinin özgürlüğü için
Tek yol sendikalı olmaktan geçer
Güven ki Petrol-İş’e bu bize yeter

Tek yol sendikalı olmaktan geçer
Güven ki Petrol-İş’e bu bize yeter

İnsanca yaşamak herkesin hakkı
Emeğe verdiğimiz değer en büyük katkı

Tek çare özgürlük diyorsan eğer
Güven ki Petrol-İş’e bu bize yeter

Tek çare özgürlük diyorsan eğer
Güven ki Petrol-İş’e bu bize yeter

Sabahın 5’inde yorulmuşsa gözlerin
Hayat için gelecek için varsa hedeflerin
Alnındaki tere her zaman saygı göster

Güven ki Petrol-İş’e bu bize yeter

Yılmaz GÖRDAŞ /Bursa Şube /Faurecia
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Alnındaki tere her zaman saygı göster
Güven ki Petrol-İş’e bu bize yeter

Çalışanın üretenin hep yanındayız
Atatürk’ün izinde doğru yoldayız

Türk, övün, çalış güven verdiğimiz değer
Güven ki Petrol-İş’e bu bize yeter

Türk, övün, çalış güven verdiğimiz değer
Güven ki Petrol-İş’e bu bize yeter

Yıl
ma

z G
örd

aş
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PETROL-İŞ SENDİKASI 
HEP YANINIZDA

Alın terini kutsal bilen, işçiyi ezdirmeyen
Hakları emanet bilen, emanete ihanet etmeyen

Adaletten haktan yana hiçbir emekçi düşmez dara
Başın sıkıştığı anda Petrol-İş hep yanında. 

Günlük değil ömürlüktür, işçiyle gülen gözleri
Haksızlığa aff ı yoktur, sevdalısı çok sevmeyeni yoktur

İşçiyle omuz omuza satmadı patrona yıllarca
Rahat olsun tüm gönüller Petrol-İş hep yanınızda

Gururla dimdik yürüyen emekçiyi düşünen 
Emekçiyi işine hiçbir zaman küstürmeyen

Yıllardır her gün hızla büyüyen, uzun yılları deviren
Gelecek nesillere miras olan Petrol-İş emekçileriyiz

Yus
uf 

Ba
yr a

tkt
ar 

Yusuf BAYRAKTAR/İST 2 NOLU/SA-BA
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EMEK İŞÇİSİ

Bizim ki alın teri değil, altın teri
Vurun çiviyi ustam çekici keseri

Sakın unutma işçidir ülkenin sesi
Çekiç sesidir ekonominin bestesi

İşçinin izi vardır ülkenin her yerinde 
Hayatın her notasında nağmesinde 
Şeref vardır ustam mukaddes terinde 
Ayrı bir değer var her çekiç sesinde.

Emeğinizle kurdunuz yurdu baştan 
Çelik ağlarla ördünüz her taraftan 

Güvencemizsiniz huzurlu güvenli yarınların
Kaynağımızsınız güçlü sağlam adımların.

Tırnaklarınla şekil verirsin ham çeliğe
Bir tuğla koyarsın aydınlık geleceğe

Meydan okursun kara geceye 
Sabırla azmi katarsın emeğe.

Yusuf KANKAL/Düzce Şube/Standard Profil
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Yusuf KANKAL/Düzce Şube/Standard Profil

Kalk ustam dinlenme zamanı değil
Yere düşen hayat ekmeğine eğil
Geleceğe sen verirsin azimle şekil

Bak! Paydosun için çalan senin zil.

Yus
uf 

Ka
nk

al
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PETROL-İŞ MARŞI
23 cesur yürek bir oldu,
1950 yılında kuruldu,

Adını Petrol-İş koydu
Görevi emek ve özgürlük oldu,

Petrol-İş Petrol-İş çok yaşa seninle
Hep beraber meydana.

Sen liman oldun çalışana,
Sevgi tohumu ektin vatana,

Ne kadın ne erkek ayırmadın,
Petrol-İş sen herkesi kucakladın.

Petrol-İş Petrol-İş çok yaşa seninle
Hep beraber meydana

Atatürk ilkeleri ışığında,
Sosyal adalet amacında,

Petrol-İş emek özgürlük bilincinde,
Mücadele ettin bu dünyada.

Yusuf ÖZDEMİR /Ankara Şube /TP
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Yusuf ÖZDEMİR /Ankara Şube /TP

Yus
uf 

Öz
de

mir
 

Petrol-İş Petrol-İş çok yaşa seninle
Hep beraber meydana.

İlk olarak sen gösterdin kendini uluslararası alanda,
Sendika sendikacılık seninle anlam buldu bu topraklarda,

Petrol-İş bırakmaz kimseyi yarı yolda
Ana şefkati ile sarıldın bazen yağmurda bazen de karlı havada.

Petrol-İş Petrol-İş çok yaşa seninle
Hepberaber meydana.
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Yücel SARI /İST 1 NOLU /Polimer

PETROL-İŞ MARŞI
Anlındaki ter şeref

Üstündeki kir namus
Petrol-İş’te olmasa hayat olurdu kabus

Ya sesini çıkar ya da sus

Açsa güller solmasa
Aksa sular durmasa

Hakkını kim savunurdu
Petrol-İş’te olmasa...

Şehirlerin arkası
Zenginler fabrikası

Sen rahat ol işçi kardeş
Arkanda Petrol-İş Sendikası

Verdiği kuru maaş
Hiç acımaz kovarlar çalışırsan yavaş

Elbette kazanacağız
Hep zafere ulaştı Petrol-İş’in açtığı savaş!...

Yüc
el 

Sar
 ı
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Yücel SARI /İST 1 NOLU /Polimer

PETROL-İŞ MARŞI
İşçi ölse şaşan olmaz

Evi yansa koşan olmaz
Mezar bile eşen olmaz
Ne olacak işçinin hali

Bağırıyoruz duyulmuyor
Haklarımızı da vermiyor

Petrol-İş’te olmasa
Kimse arkamızda durmuyor

Her geçen gün dertli gamlı
Faturalar zamlı zamlı
İşçi hakkı nerede kaldı

Kurtulacağız bu zulümden Petrol-İş haber saldı...

İşçinin iyisini göz kırpmadan attılar
Her türlü eziyeti işçiye yaptılar

İşçi arkasında duran Petrol-İş’i görünce
Geri vites yaptılar...

Yücel SARI /İST 1 NOLU /Polimer
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Kiminin duası kiminin parası
Değerlidir işçiden zenginin fabrikası

Çok teşekkürler sana hakkımızı savunan
Petrol-İş Sendikası

Yüc
el 

Sar
 ı
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PETROL-İŞ
Adaleti terazisinden ölçüp getirdik

Sizlere verdiğimiz değerlerle bu güne geldik
Doğru karararı bağımsız düşüncelerle verdik

Özgürlüğü de hakkı da biz temsil ettik
Biz Petrol-İş Sendikasıyız emekçiyi hep destekledik

Geceyi durmaksızın gündüze kattık,
Çıkarları gözetmeksizin çalışıp çabaladık
Her işimizde sizlerin huzurunu düşündük,

Ve sizler için en iyisini yaptıkda geldik
Petrol-İş sendikasını hep birlikte kurduk.

Ziş
an

 Şe
ntü

rk

Zişan ŞENTÜRK/Bursa Şube/Autoneum Erkurt
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