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Petrol-!" Ar"ivi

Önsöz

Petrol-!" ar"ivinden yaynlamaya ba"lad#mz üçüncü kitabmz, Petrol-!"’in
1990-1996 yllar arasnda yaynlam" oldu#u bildirileri kapsamaktadr.
Bu bildiriler okundu#unda ülkemizin söz konusu dönemdeki ekonomik ve
siyasi panoramas bütün çplakl#yla ortaya çkmaktadr.
1990-1996 dönemi özelle"tirme giri"imlerinin yo#unla"t#, buna paralel olarak gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde i"çi haklarnn ve ücretlerinin büyük kayplara u#rad# bir dönemdir. Bunlarn yan sra ta"eronla"ma
da giderek yaygnla"an bir uygulama olmu"tur.
Bu dönemde Petrol-!" öncülü#ünde birçok direni" gerçekle"tirilmi", i"çi haklar korunmu" ve yükseltilmeye çal"lm"tr. Ayrca sendikamz i"çi sa#l#
ve i" güvenli#ini de temel politikalarndan biri yapm"tr.
Petrol-!", demokrasi mücadelesinin geli"tirilmesine de büyük önem vermi",
insan haklar ihlallerine dikkat çekmi", Kürt sorununu dile getirmi", Güneydo#u’daki faili meçhul cinayetlerin durdurulmas ve soru"turulmas için çaba
göstermi", Kürt sorununun sadece demokrasi ve bar" temelinde atlacak
admlar ve yakla"mlarla çözüme kavu"abilece#ine vurgu yapm"tr.
1 Mays !"çi bayram, 8 Mart Kadnlar Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre
Günü gibi gösteri ve dayan"malara verdi#i destek de, Petrol-!"’in her zaman
i"çi snfnn birli#ini gerçekle"tirme çabalarnn bir parças olmu"tur.
1990-1996 döneminde yaynlanm" Petrol-!" bildirileri, sendikamzn bu dönemdeki kararl ve zorlu mücadelesinin tarihsel belgeleri niteli#indedir.
PETROL-!" SEND!KASI
MERKEZ YÖNET!M KURULU
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Derleyenin notlar

Yaynlanan bu üçüncü kitapta 1990-1996 yllar arasndaki basn bildirilerinin tamamna yer verildi.
Söz konusu belgelerin ar"iv katalog bilgileri ise "u "ekildedir: Dosya
Konu Kodu: 26. Basn Bildirileri, Ar"iv Yer No: 2 ve 3.
!"çi snf ve sendikal hareketlerin, hem ülkemiz hem de dünyadaki geli"imiyle birlikte izlenebilmesini kolayla"trabilmek amacyla konusal
ayrma gidilmeyerek, kronoloji esas alnd.
Kitapta yer alan metinlerin orijinallerine sadk kalnd. Buna kar"lk
orijinal daktilo metinlerdeki dizgi hatalar düzeltildi.
Muazzez Pervan
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06 Ocak 1990

AKGÜBRE’DE B!R YIL SONRA !"BA"I:
674 ÜYEM!Z 8 OCAK’TA !"BA"I YAPACAK
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Mersin "ubemiz kapsamndaki AKDEN!Z Gübre San. A.$. i"yerinde 25 Ocak
1989 günü ba"layan grev, 11,5 ay sonra 5 Ocak 1990 günü sendikamzla K!PLAS
i"veren sendikas arasnda varlan anla"ma üzerine sona erdi.
Anla"ma !stanbul’da Mersin "ubemiz yönetim kurulu üyeleri ve i"yeri temsilcilerinin de katld#, iki gün süren müzakereler sonunda imzaland.
01.09.1988 tarihinden geçerli olacak olan iki yllk sözle"meden, 8 Ocak 1990
günü i"ba" yapacak olan 674 üyemiz yararlanyor.
Birinci yl 500.000 TL/ay, ikinci yl 500.000 TL/ay ücret zamm alnan sözle"meye göre, izin, bayram ve yakacak paralarndan olu"an ‘üçlü paket’; birinci yl
1.350.000 TL, ikinci yl için ise 1.500.000 TL alacaklar.
Birikmi" farklar için 9 Ocak 1990 günü net birer milyon lira alacak olan üyelerimize kalan farklar ise iki e"it taksitle ödenecek.
Vardiya priminin bütün vardiyalar için %20 oldu#u, sendikal izinlerin artt# sözle"meye göre üyelerimiz her ay 35.000 lira kira yardm alacaklar.
Kamuoyuna duyurulmas için bilgilerinize sunarz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
Bildiriler (1990-1996)
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09 Ocak 1990

BASIN VE YAYININ DE$ERL! TEMS!LC!LER!
TÜPRA$ !zmit Ranerisi’nin deniz nakliye i"lerini yapan müteahhit rma
NETA’da 124 i"çi çal"makta olup, Petrol-!" olarak bu i"yerinde örgütlenmi" ve
Çal"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl#’ndan toplu i" sözle"mesi yapma yetkisini alm" bulunmaktayz. Bakanl#n vermi" oldu#u yetkiden sonra NETA i"vereni toplu i" sözle"me görü"meleri yapmaya ça#rld. Müteahhit rma NETA
sözle"me ça#rmza 85 üyemizi i"ten atarak yant verdi. !"verenin bir i"çinin en
do#al hakk olan sendikala"masna tahammülsüzlü#üne, bu i"yerinden atlmayan i"çiler, sendikamz öncülü#ünde 8 Ocak 1990’da i"lerini brakarak tavrlarn etkin bir biçimde ortaya koydular.
NETA Denizcilik A.$.’deki direni" ile dayan"ma amacyla TÜPRA$ !zmit
Ranerisi’nde çal"an 1.400 üyemiz, yine ayn gün 8 Ocak 1990’da, ön saarda Kocaeli "ube ba"kanmz Mehmet Güray ve di#er "ube yöneticileri oldu#u
halde topluca yürüyü"e geçtiler.
Ancak TÜPRA$’taki 1.400 üyemizin bu yürüyü"ü, ellerinde otomatik makinal tüfekleri olan raneri özel güvenlik görevlileri tarafndan da#tlmak istendi.
Kocaeli "ubemiz yöneticileri ve üyelerimizin göstermi" olduklar kararl tavr
kar"snda hiçbir olay çkmadan NETA i"vereninin sendika dü"man tavrn protesto ve halen direni"te bulunan NETA i"çileri ile dayan"ma gerçekle"tirilmi"tir.
Bu olay ülkemizde sendikaszla"trma politikalarnn varm" oldu#u ciddi boyutu bir kez daha gözler önüne sermi"tir. Bir zamanlar üyemiz olan, daha sonra
2495 sayl Yasa ile sendika üyelikleri yasaklanan özel güvenlik görevlilerine,
kendi i"çi arkada"larna silah çektirilmektedir. Yine özel kurulu"lara benzer,
kamu kurulu"larnda da yaygnla"trlm" olan müteahhit (ta"eron) eliyle i"çi
çal"trmann sendikaszla"trma yönündeki i"levi bu i"yerinde de açkça kendini göstermi"tir.

2

Petrol-!" Ar"ivi

Petrol-!" olarak üyelerimize silah çektirilmesini, üyelerimizin sendikala"malar
nedeniyle i"ten atlmalarn ve yine yürüyü" srasnda geli"en olaylar görüntülemek isteyen bir basn mensubu arkada"mzn da güvenlik görevlileri tarafndan tartaklanmasn knyoruz.
NETA Denizcilik A.$.’de i"ten atlan üyelerimizin tekrar i"e dönmelerini sa#lama kararll#mz sürdürülecek olup, bu i"yerindeki uygulamaya protestomuzu
daha da yaygnla"traca#z. Yine i"yerlerinde müteahhit rma eliyle i"çi çal"trlmasna kar" olan tavrmz bir kez daha belirtiriz.
Yukarda belirtilen ve di#er de#i"ik biçimleri ile sendikaszla"trma politikalarna kar" ranerilerden ba"lamak üzere tavrmz ortaya koyaca#z.
Kamuoyuna duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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12 Ocak 1990

!"Ç! SA$LI$I VE !" GÜVENL!$!
MEVZUATIMIZ TIRPANLANIYOR
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
!"çi sa#l# ve i" güvenli#i mevzuatmz, hükümetin ve i"verenlerin i"birli#iyle trpanlanmaktadr.
Çal"ma ve Sosyal Güvenlik Bakan’nn imzasyla yaynlanan ve !"
Yasas’nda i"in durdurulmas ve i"yerinin kapatlmas konusunda i"çi lehine olan hükümlerin uygulanmamasn getiren 1989/9 sayl genelge de
bu trpanlama çal"masnn son yansmasdr.
!" Yasamzda yer alan ve “!"çilerin ya"am için tehlikeli durum” saptanan i"yerlerinde, i"in durdurulmasn veya i"yerlerinin kapatlmasn
gerektiren düzenleme, i"çilerin i" kazas ya da meslek hastal# nedeniyle
ölmelerine engel olmak içindir. !"çi sa#l# ve i" güvenli#i yönünden ileri
hükümler ta"yan ülkelerin yasalarnda ise bir i"yerinin kapatlmas ya da
i"in durdurulmas için i"çilerin vücut bütünlü#ünü tehdit eden durumlarn varl# gerekli ve yeterli ko"uldur.
Brakn i"çilerin ölmelerini, yaralanmalarn önlemek için “i"in durdurulmas veya i"yerinin kapatlmas yaptrmn getiren ülkelerin mevzuat
yannda bir ayp olarak duran !" Kanunumuzun dahi uygulanmasn bir
genelgeyle zorla"tran bakanlk, siyasal iktidarn hukuk tanmazl#n bir
kez daha gözler önüne sererken; bile bile i"çilerin sakatlanmasna, ölmesine göz yummakta, taammüden adam öldürme suçuna ortak olmaktadr.
!"çilerin ve sendikalarn elindeki çk" yolunu da kapatmaya yönelik bu
saldrlara var gücüyle kar" duracak olan sendikamz, “i"çilerin ya"a-
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m için tehlikeli durum” saptanan i"yerlerinde i"in durdurulmasn ya da
kapatlmasn zorla"tran 1989/9 sayl bakanlk genelgesinin iptali için
Dan"tay’da “yürütmeyi durdurma” istemiyle birlikte dava açacaktr.
Bilgilerinize sunulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Hüseyin Do#du
Genel Sekreter
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24 Ocak 1990

BASIN VE YAYININ (TRT’N!N) DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Hazrlam" oldu#umuz Özelle"tirme Üzerine adl yaynmz tantmak, özelle"tirme konusundaki geli"melere de#inmek ve tavrmzn ne oldu#unu bir kez
daha yinelemek için sizleri davet etmi" bulunmaktayz.
Bildi#iniz gibi Ankara 1. !dare Mahkemesi Ç!TOSAN’a ba#l be" çimento fabrikasnn 30 Nisan 1987’de TKKO!’nin ald# karara uygun biçimde satlmad#ndan 11 Ocak 1990 tarihinden itibaren 90 gün süre ile sat"n durdurulmas
kararn alm"tr. Karara gerekçe olarak TKKO!’nin daha önce alm" oldu#u
karara göre, Ç!TOSAN çal"anlarna, yöre halkna, küçük tasarruf sahiplerine,
yurt d"ndaki i"çilere ve halka satlmad# belirtilmi"tir. !ktidar yetkilileri ise
yaplan sat"n yasal oldu#unu, karara itiraz edilece#ini ve özelle"tirme uygulanmasn daha da ciddi biçimde sürdüreceklerini belirtmi"lerdir.
Mahkeme karar bir yürütmeyi durdurma karar olup, Ç!TOSAN’a ili"kindir.
Bu karardan sonra iktidar yetkililerinin gerekli yasa ve mevzuat de#i"ikliklerine
giderek özelle"tirmedeki hukuki açklar kapatacaklarn açklamalar, özelle"tirmede srar bir kez daha ortaya koymaktadr.
Ç!TOSAN’n Fransz kökenli SCF tekeline sat"na getirilen bu yürütmeyi durdurma karar, mevcut iktidarn daha önce kendisinin ald# bir karara da uymayp, nasl acele ile özelle"tirmeyi gerçekle"tirmek istedi#inin bir göstergesidir.
!ktidar, parlamento ço#unlu#una dayanarak yeni yasal düzenlemelere giderek özelle"tirmenin önündeki hukuki engelleri a"abilir, ancak mahkemenin
Ç!TOSAN’n sat"nda yürütmeyi durdurma karar olmasnn kamuoyunda
yaratt# olumlu havay de#i"tiremeyecek, aksine özelle"tirmede srar ettikçe,
kendilerine yönelen olumsuz havann artaca#n söylemek temelsiz bir yakla"m olmayacaktr.
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Yine ülkemizdeki mahkemelerin özelle"tirmeyi durdurma yönündeki karar almalar, yaplacak yasal düzenlemeler ile engellense bile, uluslararas yarg yolunun açk oldu#unu hatrlatmak isteriz.
DE%ERL! BASIN-YAYIN TEMS!LC!LER!
Mevcut iktidar partisinin oy orannn %21’lere dü"mesinden sonra oldukça hzlandrlm" bir biçimde özelle"tirmelerin gerçekle"tirildi#ine tank olmaktayz.
Özelle"tirmenin, sat" de#eri üzerinden %80’inden fazlas 26 Mart 1989 yerel
seçimlerinden sonraya rastlamaktadr. Oy oran daha sonra giderek %15’lere
dü"mü" olan mevcut iktidar partisi, yabanc-yerli tekelci sermayeye, IMF ve
Dünya Bankas’na kar" görevini tamamlamak istemektedir. Özelle"tirmeyi
kamunun oldu#u her alanda ve her i"te gerçekle"tirmeye çal"maktadr. Bir
yandan yarm kalm" tesisler, di#er yandan Ç!TOSAN’a ba#l be" çimento fabrikas gibi büyük kamu i"letmelerine uzanan geni"likte kamu mal ve hizmet
üretimi i"letmecili#i özelle"tirilmi", PETK!M, ERDEM!R ve TURBAN gibi
geni" ölçekteki kamu kurulu"lar ise özelle"tirilmeye çal"lmaktadr.
Son olarak kamunun elektrik ödemelerini toplamada ba"arsz oldu#u ve özelin
bu ödemeleri tahsil i"ini daha iyi yapaca# ileri sürülerek, elektrik paralarnn
tahsili de özelle"tirilmeye ba"lanm"tr.
Ocak 1990’a kadar bir K!T, be" ba#l ortaklk, 14 i"tirak ve 11 yarm kalm" tesis özelle"tirilmi" bulunmaktadr. Sat"nda mahkemenin yürütmeyi durdurma
karar olan Ç!TOSAN’a ba#l be" çimento fabrikasn Fransz SCF, ülkemizde
çimento üretiminde hzla tekelle"mekte olup, bu orann Trakya için %37 oldu#u basnda yer alm"tr.
Özelle"tirilmek üzere iki K!T, be" ba#l ortaklk ve 33 i"tirak TKKO!’ye devredilmi" bulunmaktadr. Yine dört bankann özelle"tirilece#i belirtilmi"tir. Ayrca
özelle"tirmeye hazrlanan di#er baz K!T ve ba#l ortaklklar da bulunmaktadr.
Yaplan özelle"tirmeler sonucu, 1989 yl sonu itibariyle 284 milyar 400 milyon
TL’lik bir gelir elde edildi#ini hesapladk. Bu sat"lar %93,8’i 266,8 milyar TL
olarak yabanc sermayeye yaplm" olup, yerli sermayeye %6,2 oranda 17,6
milyar tutarnda sat" yaplm"tr.
Bu rakamlar ülkemizde uygulanmakta olan özelle"tirmenin, tipik bir geli"mekte olan ülke özelle"tirmesi oldu#unu ortaya koymaktadr. Aslnda mevcut ikti-
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darn yürüttü#ü “d"a dönük ekonomi politikalar” ile yabanc sermayeye devir
biçiminde gerçekle"en özelle"tirme uygulamalar bir bütünlük içindedir.
Ülkemiz ekonomi politikasn IMF’ye, Dünya Bankas’na teslim eden bir iktidar, özelle"tirmeyi de bu yakla"m d"nda gerçekle"tirmemektedir. Önce
Ç!TOSAN’ yerli sermayeye satmay hedeeyen bir iktidarn ksa süre sonra
yabancya satmas, sradan bir karar de#i"ikli#i de#ildir.
Ülkemizde özelle"tirmenin hazrlklarndan, uygulamann gerçekle"tirilmesine
de#in Dünya Bankas do#rudan devrededir. Bir ba"ka deyi"le ülkemizde özelle"tirme Dünya Bankas’nn yönlendirmesi altnda; yabanc banka, nans ve
dan"manlk kurulu"larna yaptrlmaktadr. $öyle ki; özelle"tirme ana plan
Morgan Guaranty Bank’a, raporlar ise çimento sanayi için Sema Metra Conceil, gübre sanayi için Arthur D. Little, tekstil sanayi için Boston Concultant’a
hazrlatlm"tr.
Özelle"tirilen ve özelle"tirilecek her kurulu"un raporlar yabanc nans kurulu"lar ve dan"manlarca yaplmaktadr. Bunlar Chase Investment Bank, Arthur
Andersen, Price Water House, Arthur Young, Samuel Montague, Sherson Lehman, Lazard Freres ve Rothchild gibi özelle"tirme uzman kurulu"lardr.
Özelle"tirme çal"malarnda kimi yerli banka ve dan"man kurulu"lar da, yabanclar ile yerli i"birlikçiler olarak yerlerini almaktadrlar. Özelle"tirmeyi yürüten bu yabanc ve yerli i"birlikçi kurulu"lara önemli tutarlarda ödemelerde
bulunulmaktadr.
Ülkemizde özelle"tirme raporlarn hazrlayan ve çal"malarn yürüten kurulu"lara yaplan ödemelerin bir ksmnn Dünya Bankas’nca kar"lanmas ise,
özelle"tirmenin yabanc sermayenin yararna oldu#unun bir ba"ka göstergesidir. Yalnzca Türkiye’ye de#il, di#er geli"mekte olan ülkelere de Dünya Bankas özelle"tirme ko"ulunu ileri sürmekte, bu yolla d" borçlarn ödenmesi için
kaynak olu"turulmakta ve olu"an bu kaynaklar uluslar ötesi tekellere aktarlmaktadr.
SAYIN BASIN-YAYIN MENSUPLARI
Ksacas ülkemizde yaplan özelle"tirme uluslar ötesi ad verilen dev tekellerin
yararna çal"an, bu IMF ve Dünya Bankas gibi nans kurumlarnn do#rudan

Bildiriler (1990-1996)

9

müdahalesi ve aracl# ile olmaktadr. “Yerli sermaye” ad ile bilinen çevreler
daha çok pay beklemekteydiler. Birkaç yem fabrikas ve yarm kalan tesis d"nda “yerli” ad verilen sermaye çevreleri özelle"tirmeden pay kapamaynca,
özelle"tirmeye ili"kin baz “utangaç” tepkilerde bulunmu"lardr.
Oysa yerli sermaye yabanc sermaye ile ortaklk kurarak kamu kurulu"larn
devralmak için yo#un bir hazrlk içindedir.
Özelle"tirme programna alnan PETK!M, SÜMERBANK ve ERDEM!R gibi
geni" boyutlu kamu kurulu"larn yalnzca yabanclar veya içinde küçük bir yerli
pay olan yabanc-yerli ortakl tekelci sermaye satn alabilecektir. Bu sat" biçimi
d"nda yukarda belirtilen büyük K!T ve ba#l ortaklar yalnz ba"na satn alabilecek yerli sermaye yoktur. Bu gerçe#i sermaye çevreleri de kabul etmekte olup,
mevcut iktidar yerli sermaye çevrelerine bir “sus pay” olarak aile "irketlerinin
paylar kar"l# K!T’leri devralabileceklerini getirdi. Daha çok aile "irketleri
biçiminde olan yerli tekeller bu yolla özelle"tirmeden daha çok pay kapabilecekleri gibi, verimli olmayan, bataktaki "irketlerini de devlete satabileceklerdir.
Böylece iki yönlü olarak aile tekellerine devlet kaynaklar aktarlabilecektir.
Bu arada hemen belirtmek gerekir ki, yabancla"trma, özelle"tirmenin bir alt
biçimi olup özelle"tirmeye kar" çkmada belirleyici bir anlam ta"mamaktadr.
Özelle"tirmeye kar" çkld#nda yabancla"trmaya kar" çklmakta, ancak yabancla"trmaya kar" çkld#nda özelle"tirmeye kar" çklm" olunmamaktadr. Kamuoyuna özelle"tirmenin daha çok yabancla"trma biçiminde yansmas,
özelle"tirmenin %93,8 gibi büyük ço#unlu#unun yabanclarca yaplmas nedeniyle oldu#unu göstermektedir. Ancak özelle"tirmenin yabanc veya yerli olsun
her türüne kar" oldu#umuzu da belirtmek isteriz.
Yerli ad ile bilinen tekelci sermaye, yabanclar ile ortaklklarn giderek artrmakta ve “yabanc "irketler ile evlilik” olarak basna bu bütünle"meler yansmaktadr. Böylesi yerli-yabanc sermayenin bütünle"mesi ile ülkemizde tekelci
sermayenin yerli niteli#i de, adna yerli diyecek kadar geni" oranda pek kalmam"tr.
Kamu kurulu"larnn özelle"tirmeler yolu ile yabancla"trlmalar yannda, özel
"irketlerin de hzla yabanclara satldklarna, kendi i"kolumuzda da tank olmaktayz. Ksacas “yabancla"trma” her iki sektör kamu ve özel için de geçerlidir.

10

Petrol-!" Ar"ivi

Ulusal gelirin be"te birini olu"turan, 1989 yl itibariyle 50 trilyon lira sat" haslat, 8 trilyon lira i"letme faaliyet kâr olan K!T’lerin ülkemiz ekonomisi ve
toplumsal ya"amnda önemli bir yeri vardr.
Özelle"tirmeyi kamuoyunda savunmak için mevcut iktidar ve sermaye çevreleri
K!T’lere kar" yo#un ve sürekli bir program da yürütmektedir. Oysa K!T’lerin
verimlili#i ile özelle"tirme farkl konulardr.
Hem iktidar olarak özelle"tirme yönünde, K!T’lere kar" bir politika yürüteceksiniz ve hem de K!T’ler verimsiz, iyi çal"myor diyeceksiniz. K!T’lerde verimsizli#in, kalitesizli#in bir kader oldu#u görü"üne katlmak olas de#ildir.
Her "eyden önce bir kurulu"un verimli veya verimsiz çal"mas, o kurulu"un
kamu ve özel mülkiyet biçimine de#il, i"letmecili#ine ba#ldr. Kald ki, bugünkü durumu ile K!T’ler verimsiz ve kârsz kurulu"lar da de#ildir.
Özelle"tirme her "eyden önce ideolojik ve politik bir uygulamadr. Özelle"tirmenin amac tekelci sermayeye kaynak aktarma, toplumda üretim araçlarnn özel
mülkiyetini daha da geli"tirme ve kapitalist pazar ekonomilerindeki tkanmalar
çözebilme amacyla kamu kaynaklarn özele aktarmadr. Kapitalist pazar ekonomilerinde 1929’larda ya"anan ekonomik krizde ise bu kez devletin do#rudan
ekonomiye müdahalesini azaltma yönünde bir çözüm pe"inde olunmu"tur.
Ülkemizde özelle"tirme, 24 Ocak 1980 ekonomik-politik kararlarndan sonra,
d"tan dayatmayla gündeme gelmi" ve 1983’te Özal iktidarnn K!T’lerde uygulanan politikalar ayn zamanda özelle"tirmeye de bir hazrlk olmu"tur. Bu
hazrlklar bir yandan K!T’lerde yönetim ve i"letme açlarndan organizasyonlar,
yatrmlarn durdurulmas biçiminde olurken, di#er yandan çal"anlar açsndan
önemli de#i"iklikler yaplm"tr. K!T’lerde çal"anlar açsndan yaplanlar "öyle
sralanabilir:
K!T’lerde sendikaszla"trma yönünde uygulamalara gidilmi" ve 1986’da
K!T’lerde sendikala"abilen oran %70,6 iken, 1989’da %55,9’a dü"mü"tür. Bugün saylar belli olmayan, sözle"meli personel istihdamna gidilmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararna ra#men sözle"meli personele giderek daha a#r
ko"ullar öngören de#i"ikliklerin yaplmas bo"una de#ildir.
!ktidar K!T’lerde ve tüm kurulu"larnda hakkn arayamayan “köle” çal"anlar
olsun istemektedir. Geçici ve mevsimlik i"çiler tüm kamu kurulu"larnda yay-
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gnla"trlm", de#il sendikala"mak SSK’ya kaytlar yaptrlmayan çal"anlarn
bile oldu#u ta"eron eliyle i"çi çal"trma hemen tüm kamu kurulu"larnda bulunmaktadr.
Özel güvenlik görevlilerin sendika üyeli#i yasakland# gibi, bu i"çi arkada"larmzn eline "imdi otomatik silahlar verilerek, direni"ler ile hakkn aramak
isteyen üyelerimizin üzerine do#rultturulmaktadrlar. Özellikle YHK marifetiyle
kapsam d" personel oran kamuda %20’lerde olup, sonuçta kamuda sendikala"ma bugün %50+1 gibi sözle"me yetkisinin kaybedilece#i çizgiye çok yakndr.
K!T’lerde ücret dü"üklü#ü özel hedef edinilmi", bu hedeerinde de ba"arl olmu"lardr. Ücretlere ili"kin tüm veriler kamudaki ücretlerin zaten dü"ük düzeyde
olan özeldeki ücretleri de geride brakr biçimde geriletildi#ini ortaya koymaktadr.
ISO’nun yapt# 100 Büyük Sanayi verilerinde kamuda sat" haslatnda üretim
pay 1982’deki %13’den 1988’de %7,7’ye dü"mü"tür. Yine i"letmeci K!T’lerde
üretim de#erinde ücretin pay 1979’da %46,4’den 1989’da %22,4’e dü"mü"tür. 1990 hükümet programnda yer alan YDK verilerinde ise 1983’de 100 olan
kamu gerçek i"çi ücretleri 1989’da %75,5’e dü"mü"tür. Ücretlerin böylesi dü"ü"ünden, mevcut iktidar büyük bir övünç duymaktadr.
Bugün K!T’lerde çal"an i"çilerin %43’ü, toplam olarak kamuda çal"an 930.000
SSK’l i"çinin ise 450.000’i grev yasa# kapsamndadr. Grev yasa# olan i"çilerin toplu i" sözle"meleri do#rudan YHK’nn eline verilmi"tir. Temel sendikal
haklardan olan sendikal örgütlenme, toplu i" sözle"me ve grev hakk K!T’lerde
oldukça snrlandrlm" veya yok edilmek üzeredir.
Petrol-!" olarak özelle"tirme yönündeki hazrlk ve uygulamalar ile ve bu geli"melerin getirdi#i olumsuzluklar ile do#rudan kar" kar"ya bulunmaktayz.
Özelle"tirme kapsamna alnan K!T’lerden PETK!M’de sendikamz örgütlü
olup, SÜMERBANK’ta 2.000’e yakn üyemiz bulunmaktadr. Di#er özelle"tirme kapsamna alnan GÜBRE Fabrikalarnda, TOROS Gübre’de, BASFSÜMERBANK’ta, !PRAGAZ’da örgütlü bulunmaktayz. Özelle"tirilmeye
hazrlanan TÜPRA$’larda ve MKE’nin üç büyük i"yerinde yine sendikamz
örgütlüdür.
Petrol-!" olarak, ideolojik-politik açdan ve do#rudan üyelerimizin olumsuz etki-
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lenmeleri nedeni ile özelle"tirmeye kar" çkmaktayz. Örne#in özelle"tirme kapsamna alnan PETK!M’de grev yasa# oldu#u iddiasn mahkeme yolu ile çürütmü" olmamza ra#men, üç ay sonra 1988 Haziran ay ba"nda hem de ILO’ya
kar" çal"ma yasalarnda makyajlarn yapld# bir srada grev yasa# resmen
kondu. Özelle"tirmeye kar" u#ra"mz, mevcut iktidarn ekonomi politikalarna
ve yine sermayeye kar" olan u#ra"mzdan ayrmyoruz. Ancak özelle"tirmeye
kar" olan tavrmz özellikle ortaya koyuyoruz ve bu yönde u#ra"mz yo#unla"trd#mz da ifade etmek isteriz.
Özelle"tirmeye kar" en etkin biçimde u#ra" vermemiz, Ekim 1989’da toplanan
20. Genel Kurulumuzda karar altna alnm"tr. 20. Genel Kurulumuzda alnan
ilgili kararda, özelle"tirmeye kar" üretimden gelen gücümüzün kullanlaca#
belirtilmekte ve Türk-!"’in Genel Kurulu’ndan da bu yönde karar çkarlmas
öngörülmü" olup, Türk-!" 15. Genel Kurulu’nda da bu kararlar çkm"tr.
Sendikamz ve Türk-!" Genel Kurulu’nun özelle"tirmeye ili"kin ald# bu kararlar çerçevesinde özelle"tirmeye kar" u#ra"mz, 1990 yl ba"larken daha da
yo#unla"trm" bulunmaktayz. Örne#in PETK!M’in özelle"tirilmesine kar"
Alia#a "ubemiz !zmir’deki di#er sendika "ubeleri ile ortak bir çal"ma ba"latm"
olup, “!mza” kampanyas açm"tr. Hemen toplanm" olan birkaç bin imza, ba"ta
iktidar yetkilileri olmak üzere ilgili yerlere “!mza” kampanyasnn bir ba"langc
olarak gönderilecektir.
Özelle"tirmeye kar" di#er önemli bir çal"ma biçimimiz de üyelerimizi ve kamuoyunu aydnlatma ve u#ra"mz tantmayd. Sizlere ula"m" bulunan Özelle"tirme Üzerine yaynmz da bu amaçla hazrlanm"tr.
Bir sendika olarak özelle"tirmeyi nasl de#erlendiriyoruz ve niye kar" oldu#umuz bu yaynmzda geni" olarak yer alm"tr. Ülkemiz ve di#er ülkelerden
özelle"tirme uygulamalar ve tepkilerinin yer ald# bu yaynmzda mevcut
K!T politikalarna alternatif önerilerimiz de yer almaktadr. Yine özelle"tirmeye
kar" taleplerimizi ve hedeerimizi ortaya koyduk. Halktan ve çal"andan yana
temellendirilmi", planl ekonomiyi savunmakta olan bu plann uygulanmasnda
K!T’ler bir araç olarak önemli bir paya sahiptirler. K!T’ler olmakszn halktan
yana ekonomi politikalarnn yürütülmesinde yetersiz kalnacaktr.
Yine K!T’lerde çal"anlarn yönetime katlmalarn sa#layacak, endüstriyel demokrasiyi savunmaktayz. Çal"anlarn yönetime katlmalarnda, sendikalar
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do#rudan yer almal ve üretenin, yönetimde de etkin söz sahibi olmas sa#lanmaldr.
SONUÇ OLARAK $U NEDENLERLE
ÖZELLE$T!RMEYE KAR$I ÇIKMAKTAYIZ
Sendikala"ma dü"ecek ve basklar artacak, yatrmlar olumsuz etkilenecek ve
i"ten çkarmalar daha da yaygnla"acak, i"çi sa#l# ve i" güvenli#i sorunlar
daha da a#rla"acak, sosyal devlet ilkesi gerileyecek, IMF-Dünya Bankas gibi
uluslararas nans kurulu"larnn ve uluslar ötesi tekelci sermayenin ülkemiz
üzerindeki hakimiyeti daha da artacak, ülkemizde sermayenin tekelci yaplanmas daha da artacak ve yine demokrasi dü"manlarnn ekonomik-politik gücü
de o oranda artacak, ulusal sanayi olumsuz etkilenecek, artan bunalmlarn
yükü emekçilere yüklenecek ve topluma yönelik hizmetlerden yalnzca paras
olanlar yararlanacaktr.
Özelle"tirme Üzerine adl yaynmzda sendikalar olarak özelle"tirmeye kar"
yapacaklarmz sralanm" olup, bu belirtilen hedeere varmak için tüm gücümüzle srarc olaca#z. Bu yönde açlacak kampanyalarn yan sra, di#er sendikalar ile ortak tavrlar ve etkinlikler için Türk-!" Ba"kanlar Kurulu’na somut
önerilerde bulunaca#z ve tüm sendikalar olarak özelle"tirmeye kar" giderek
yaygnla"an u#ra"lar gerçekle"tirece#iz. Sendikalar d"nda meslek odalar, aydnlar ve di#er pek çok kurum ve ki"iler özelle"tirmeye kar" çkmaktadrlar.
Bu vesile ile özelle"tirmeye kar" olan güçlerin birle"melerini, ortak eylemler
geli"tirmelerini ve daha etkin tavr almalarn bir kez daha hatrlatmak isteriz.
Biz gereken etkinlikte tavr almad#mzda mevcut iktidarn tüm hzla özelle"tirmeyi gerçekle"tirece#i açktr.
Tekrar mevcut iktidar uyaryoruz. Özelle"tirmeden vazgeçilsin, vazgeçilmedi#inde üretimden gelen gücümüzü kullanaca#z.
Halk özelle"tirmenin uygulanmasn kabul etmemektedir. $ayet özelle"tirmede
srar ediliyorsa, referanduma gidilmelidir.
Özelle"tirme Üzerine yaynmz bilgilerinize sunulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
14
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09 #ubat 1990

S!ZLER!, PETROL-!" ÇATISI ALTINDA !STEMLER!N!Z!
GERÇEKLE"T!RMEK !Ç!N B!RL!KTE MÜCADELEYE
ÇA$IRIYORUZ
AKSA’l i%çi arkada%lar
De#erli karde%lerimiz
AKSA i"yeri kuruldu#undan bu yana, sizler deste#iniz ve gücünüz ile i"yerinizde Petrol-!"’in varl#n sürdürdünüz. Bu uzun süre içinde, Petrol-!" sizlerden
ald# güçle, sizlerin özlem ve beklentilerine uygun bir "ekilde ülke düzeyinde
i"çi snfnn çkarlarn savunma u#ra" verdi. !nsan haklar ve demokrasi mücadelesinde hep ön saarda yer ald. Bu anlamda öncülük görevini "imdi de
bütün gücüyle sürdürme çabasnda.
Toplu i" sözle"meleri özelinde, Petrol-!" ülke genelindeki düzeyin hiçbir zaman
altnda kalmayan sözle"meler imzalad.
AKSA’da imzalanan her sözle"memiz sizlerin alk"lar ve be#enileri ile kar"land.
Elbette her olay kendi ko"ullar içinde de#erlendirildi#i zaman daha gerçekçi
olunabilir, daha sa#lkl tespitler yaplabilir.
!"yerinizde ortaya çkan sorunlar ve sizlerden gelen öneriler, olanaklar ölçüsünde çözümlenebilmi"tir. Daha iyi, daha sa#lkl çözümler elbette sizlerin deste#i
ve gücünüz ile sa#lanabilecektir.
Bugün i"yerinizde önemli sendikal sorunlar ya"anmaktadr. Gerek sizlerle
yapt#mz görü"melerden, gerek genel merkezimize yazl olarak yapt#nz
ba"vurulardan çkan sonuç, sorunlarnzn iki noktada odakla"t#n göstermektedir. Bu noktalar:

Bildiriler (1990-1996)

15

·

Temsilcilerinizi seçimle belirleme iste#iniz,

·

$ubemizin sizler üzerindeki basksnn krlmas ve i" güvencenizin sa#lanmasdr.

Her iki noktada da istemleriniz bu güne kadar yerine getirilememi", bu durum
ço#unlu#unuzun sendikamzdan istifasna yol açm"tr.
Her ki"i ve kurulu"un yapabilece#i gibi, bu geli"melerde bizlerin de önemli hata
ve eksikliklerimiz oldu. Bunu açk yüreklilikle kabul ediyoruz. Yo#un sorunlar
ya"ad#mz bu dönemde örgüte yönelik baz ele"tirilerin olmas do#aldr. Özele"tiri yapmay asgaride dürüstlü#ün bir gere#i olarak kabul ediyoruz. Ele"tiri
ve özele"tiri mekanizmalar demokratik bir "ekilde i"letilmedikçe, örgütü sa#lkl bir yapya kavu"turmann mümkün olmayaca#nn bilincindeyiz.
DE%ERL! AKSA !$Ç!LER!
$imdi bu eksiklik ve hatalarmz sizlerle birlikte süratle tela edebilmek,
Petrol-!"’in birçok biriminde var olan sa#lkl i"leyi" ve anlay", Yalova "ubemizde ve ba#l i"yerlerinde de sizlerle birlikte ya"ama geçirmek istiyoruz.
Bunun için sizleri yeniden Petrol-!" çats altnda birli#e ça#ryoruz.
Özgür iradenizle, sa#duyunuzla de#erlendirmenizi yapp bu ça#rya olumlu
yakla"aca#nz bekliyoruz.
Biz üzerimize dü"eni yapaca#z.
Bu birli#inizi örgütümüz çats altnda sa#lad#nz andan itibaren, sizin istekleriniz do#rultusunda en ksa zamanda temsilci seçimi yaplacaktr.
!kincisi; sizlere yönelik basklar nereden gelirse gelsin kabul edilmeyecek, tüm
olanaklarmzla bu basklara kar" konulacaktr.
Sizlerle tam bir anlay" ve uyum içerisinde, tabann söz ve karar sahibi olmas ilkemiz do#rultusunda ve sizlerin gücü ile her türlü basky birlikte bertaraf
edece#iz.
!" güvencenizin temini konusunda, özellikle son olaylardaki i"ten atma giri"imlerine nasl kar" çktysak, bu duyarll#mz aynen sürdürülecek, örgütümüz
sizler için en büyük teminat olma yolunda var gücünü ortaya koyacak, en ufak
bir ödün vermeyecektir.
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Gerek bu sorunlarn a"lmasnda, gerekse önümüzdeki dönem toplu i" sözle"mesinin sa#lkl ve arzu edilen bir düzeyde yaplabilmesi için birlik ve duyarll#mz devam ettirdi#imiz sürece, en güzel sonuçlar alaca#mzdan en ufak
bir ku"kumuz yoktur.
Ya"ad#mz bu olayn çözümünde do#ru olaca#na inand#mz tek çk" yolu,
i"çinin gücüdür. Bu olay d"nda hiçbir oda#n yönlendirmesi ve etkinli#iyle
soruna çözüm bulunaca#na inanmyoruz. Petrol-!" bu anlay"la sizlere inanmakta, gücünü sizlerden almak istemektedir. Hiçbir gücü i"çinin birli#i ve örgütlülü#ünden üstün görmemektedir.
DE%ERL! AKSA !$Ç!LER!
Bildi#iniz gibi AKSA’da 1990 Haziran’nda ba"layacak toplu i" sözle"mesi yetkisini Petrol-!" alacaktr.
Bu yetkiyi alrken yaplacak sözle"meyi tabann, yani siz AKSA i"çilerinin istemleri do#rultusunda sonuçlandrmak en büyük görevimiz olacaktr.
Bu görevi en iyi "ekilde yerine getirebilmek için özellikle, sizlerin özgür iradelerinizle seçece#iniz temsilcilerin görü"melere ba"ndan sonuna kadar katlmas, geli"meleri sizlere aktarmas, en uygun stratejilerin hep birlikte tespiti
sa#lanacaktr.
Bütün engeller sizlerle birlikte a"lacaktr.
Sizlerle en ksa zamanda bir araya gelmek, sorunu en ince detaylarna kadar
birlikte görü"mek, ço#u yalan-yanl" bilgilendirilmeleri ve çe"itli istismarlara
yol açan geli"meleri do#ru bir rotaya oturtmak ve her "eyi oldu#u gibi aç#a
çkartmak istiyoruz.
Bu olana# en ksa zamanda bulabilmek umuduyla, hepinize sevgi ve sayglarmzla.
Esenlikler dileriz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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07 Mart 1990

8 MART DÜNYA EMEKÇ! KADINLAR GÜNÜ’NDE,
EMEKÇ! KADINLARIMIZIN MÜCADELES!N!
SAYGIYLA SELAMLIYORUZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
8 MART, KADIN ÜYELER!M!Z!N YO%UN OLDU%U !$YERLER!NDE
TOPLU OLARAK KUTLANIYOR
8 MART’IN ANISINA 10 MART’TA PANEL DÜZENLED!K
8 Mart, Dünya Emekçi Kadnlar Günü.
8 Mart, dünya tarihinde emekçi kadnlarn mücadele gelene#ini yanstan bir
yldönümü.
8 Mart, tüm dünya emekçi kadnlarn, haklarnn ancak mücadele ile alnabilece#ini anlatan, onlar mücadele içinde aktif olarak yer almaya ça#ran bir gün.
Ülkemiz emekçi kadnlar da bu mücadele gelene#ine sahip çkyorlar. Üyelerimiz, 8 Mart’ i"yerlerinde kutluyorlar.
Topkap’daki B!RLE$!K Alman !laç Fabrikas’nda saat 14.30’da; Levent’teki DEVA !laç Fabrikas’nda saat 10.00’da; Zincirlikuyu’daki GR!P!N
!laç Fabrikas’nda, saat 12.30’da; Edirnekap’daki SANTA FARMA !laç
Fabrikas’nda saat 11.30’da ve daha birçok i"yerimizde üyelerimiz 8 Mart’
kutluyorlar.
Kadnlarmzn ve sorunlarnn sadece 8 Mart günü hatrlanan bir konumdan
çkmasnn, onlarn ya"amn her alannda örgütlenmelerinden ve mücadeleye katlmalarndan geçti#inin bilinciyle hareket eden sendikamz, 10 Mart’ta
“Sendikal Hareket !çinde Kadnn Yeri” konulu bir panel düzenliyor.
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Tüm dünya emekçi kadnlarnn 8 Mart’n kutluyor, ayrmcl#a, bask ve sömürüye kar" mücadele veren tüm kadnlar selamlyor, hakl mücadelelerinde
yanlarnda oldu#umuzu duyuruyoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
***
Panel
Panel Yöneticisi: Petrol-!" Sendikas Genel Ba"kan: Münir Ceylân
·

Cumhuriyet’ten Günümüze Sendikal Hareket !çinde Kadn: Tevk Çavdar

·

Kadn !"çi Eme#i: Prof. Dr. Yakup Kepenek

·

1946 Sendikal Hareketi !çinde Kadn: Prof. Dr. Toktam" Ate"

·

1960 ve Sonras Sendikal Hareket !çinde Kadn: Gazeteci $ükran Ketenci

·

Eski BANKS Genel Ba"kan: Meral Ekim

·

Petrol-!" Bo#aziçi $ube Yönetim Kurulu Üyesi: !lknur Karaca

Yer: Be"ikta" Anl Dü#ün Salonu
Tarih: 10 Mart 1990
Saat: 12.00-16.30
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20 Mart 1990

!" C!NAYETLER! G!DEREK ARTIYOR
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Sendikamz kapsamnda olan TÜPRA$ Alia#a Ranerisi’nde (19.03.1990)
Mehmet Asma adndaki bir üyemiz, i"verenin almad# önlemler nedeniyle i"
kazas geçirerek ya"amn yitirmi"tir.
Bu kaza, i"yerinde 1974 ve 1981 yllarnda meydana gelen ve yine iki üyemizin
ya"amn kaybetmesine neden olan kazalarn tekrardr ve ülkemizin i"çi sa#l#
ve i" güvenli#i alanndaki durumunun bir yansmasdr.
Ülkemizde, sa#lk ve güvenli#e ili"kin yasalarla, i"verenlere önemli görevler
verilmi"tir. Ancak i"verenler i"çilerin sa#l#na önem vermedi#i için yasalara
uymamaktadrlar. TÜPRA$’taki kazada i"veren, yasalarla kendisine verilen
yeni teknolojileri izleyerek, i"yerinde uygulama görevini yerine getirmemi"tir. !"yerinde daha önce meydana gelen iki kazaya ra#men i"verenin gereken
önlemleri almamas ve eski teknolojiyi uygulamakta srar etmesi nedeniyle,
i"veren suçludur.
Mays aynda düzenledi#i “!"çi Sa#l# ve !" Güvenli#i” haftas ile bu konuda
çok duyarlym" gibi davranan hükümet ise, elindeki en etkili silah olan denetleme ve yaptrm uygulama görevini yerine getirmekten kaçnmaktadr.
Meydana gelen kazalarda seyirciymi" gibi davranmakta ve emrindeki 270 civarndaki müfetti" ile 1 milyondan fazla i"yerini denetleyece#ini zannetmektedir.
!"verenlerin ve hükümetin tavr böyle devam etti#i sürece de bir önceki gün
Kumkap, dün Yeniçeltek bugün TÜPRA$’ta, yarn ise binlerce i" kazas ve
meslek hastal#nn meydana gelece#i açktr.
Önceden meydana gelece#i belli olan “i" cinayetlerine” ve “meslek hastalk-
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larna” dur demek için i"verenleri denetleme görevini sendikalarn ele almas
gerekmektedir.
Bu nedenle, bu kaza sonrasnda TÜPRA$’ta çal"an üyelerimiz bugün
(20.03.1990) 1,5 saat i"e geç ba"layacaklar ve 24 saat boyunca da yemek boykotu yapacaklardr.
!"verenlerin, i"yerlerinde i"çi sa#l# ve i" güvenli#ine ili"kin önlemleri almasn sa#lamak için eylemlerimiz devam edecektir.
Sa#l#mz hükümetin ve i"verenlerin eline braklmayacak kadar önemlidir.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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02 Nisan 1990

K!PLAS’A BA$LI !"YERLER!NDE GREVLER!M!Z BA"LADI
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Manisa’da POL!NAS ve !stanbul Bakrköy’de SCRIKSS’de bugün greve
çktk.
Mersin’de SODA ve KROMSAN’da 4 Nisan’da greve çkyoruz.
K!PLAS’a ba#l i"yerlerinde sürdürmekte oldu#umuz toplu i" sözle"mesi görü"melerinde, anla"ma sa#lanamam"tr.
K!PLAS’n dayatmalarna boyun e#meyen Petrol-!" üyeleri peyderpey greve
ba"lam"lardr.
Manisa’da kurulu POL!NAS A.$. i"yerinde 200 üyemiz ile !stanbul/
Bakrköy’de kurulu SCRIKSS’de 96 üyemiz bugün büyük bir co"ku içinde
greve ba"lam"lardr.
DE%ERL! BASIN TEMS!LC!LER!
Mersin’de kurulu bulunan SODA ve KROMSAN i"yerleri ile SODA’ya ba#l
kalker tuz ve kireçta" i"yerlerinde 1.150 üyemiz 4 Nisan günü sabah 8.00’da
greve çkacaklardr.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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10 Nisan 1990

AKSA !"Ç!S! KEND!S! !Ç!N EN UYGUN KARARI VERECEKT!R
AKSA’l i%çi arkada%lar
De#erli karde%lerimiz
!"yerinizin toplu sözle"me yetkisi Petrol-!" adna gerçekle"mi" bulunmaktadr.
Bu yetkiyi kullanma süresi yasa gere#i 15 günle snrlanm"tr. Bu süre içerisinde sendikamz müzakere ça#rs yapmazsa yetkimiz dü"ecektir.
Petrol-!", yasalarn ardna s#narak, mevcut antidemokratik yasalar kendisine
kalkan yaparak bir i"yerinde toplu sözle"me yapmay, hiçbir zaman savundu#u
sendikal anlay" içerisinde görmemi"tir. Bundan sonra da görmeyecektir.
AKSA i"çilerinin kendisine vermedi#i bir yetkiyi, AKSA i"çileri adna kullanmak, sendikal anlay"mzla kesinlikle ba#da"maz.
Sendikamzn, i"çi snfmzn ekonomik ve demokratik mücadelesi içerisindeki çizgisi hepinizce de bilinmektedir. Petrol-!" hiçbir uygulamada bu anlay"
inkâr edecek noktalara dü"memi"tir.
AKSA olaynda da ayn anlay"la hareket edece#imizden hiç kimse ku"ku duymamaldr.
Petrol-!" i"çisinin güvenini kazanmadan, gücünü arkasnda görmeden giri"ece#i mücadelede zayf kalaca#nn bilincindedir.
Sizin kararll#nz, mücadele azminiz ve iradeniz olay çözüme kavu"turabilecek tek faktördür.
Petrol-!"’in "u anda kendisine verilmi" bulunan toplu sözle"me yetkisini kullanmasn, bu son 14 gün içinde sizlerin verece#i karar belirleyecektir.
Bunu bir kez daha belirtmekte yarar görüyoruz.
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DE%ERL! KARDE$LER!M!Z
Ate" dü"tü#ü yeri yakar. Bu sorun da sizin sorununuzdur. En ba"ta sizleri yakmaktadr. Bu sorunu çözmek için mücadele biçimini, sendikanz, yol ve yöntemleri seçmek en do#al hakknzdr. Sizlerin iradenize sonuna kadar sayg duyuyoruz.
Ne var ki, sizler adna yetkimizi kullanmad#mz, sözle"me yapmad#mz takdirde do#abilecek tehlikeyi sizlere aktarmay da bir görev olarak görüyoruz.
Petrol-!"’in bu yetkiyi kullanmamas durumunda; AKSA i"çisi Petrol-!"’ten
kaynaklanmayan, uzun süreli bir yetki problemiyle kar" kar"ya kalacaktr.
Bu yetkisizlik durumu, uzun süreli bir belirsizlik döneminin ba"langc olabilecektir.
!"sizlik ve pahall#n kol gezdi#i ülkemizde, sizlerin sözle"me hakkn zamannda kullanamay"nz çok ciddi kayplara yol açabilecektir.
Bütün bunlar göz önüne alan sendikamz Petrol-!", bu ko"ullarda sizlere bir
kez daha ça#r yapmaktadr.
Bugüne kadar ya"ad#mz olaylar büyük bir açklkla ortaya koyduk.
Petrol-!"’in birçok biriminde var olan sa#lkl i"leyi" ve anlay" Yalova’da,
AKSA’da sizlerle birlikte ya"ama geçirmek istiyoruz.
Özgür iradeniz ve sa#duyunuzla, sa#lkl bir de#erlendirme yaparak, sizler için
en uygun dü"ecek karar verece#inizi umut ediyoruz.
Bizler üzerimize dü"eni yapaca#z.
Hiçbir kstlama söz konusu olmakszn, do#rudan sizlerin seçece#i temsilcilerle, sizlerin özlemleriniz, beklentileriniz do#rultusunda toplu sözle"menizi
gerçekle"tirme mücadelesine sizlerle birlikte giri"ece#iz.
Seçece#imiz temsilciler sözle"me görü"melerine sizin taslaklarnzla ba"ndan
sonuna kadar katlacak, uygun stratejiler birlikte tespit edilecek, Petrol-!" bütün
i"yerlerinde oldu#u gibi, sizlerin onaylamad# bir sözle"meye imza atmayacaktr.
Bugüne kadar ki"ilere göre de#il, kendi savundu#u anlay"a göre hareket eden
Petrol-!", bundan sonra da ilkelerinden ödün vermeyecektir.
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Bütün engeller sizlerle birlikte a"labilir. Sizlerle birlikte a"lacaktr.
Petrol-!" sizlere inanmakta, sizlere güvenmekte, ayn güveni sizlerden beklemektedir.
Toplu sözle"menizin gelece#ini tayin etme hakk sizlerindir.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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19 Nisan 1990

413 SAYILI KHK YÜRÜRLÜKTE KALDIKÇA, TÜRK!YE’DE B!R
HUKUK DEVLET!NDEN, !NSAN HAKLARINDAN, DEMOKRAT!K
VE SEND!KAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDEN SÖZ ETMEK
MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Tarm-!", G. Maden-!", Petrol-!", Deri-!", Basn-!", Kristal-!", Otomobil-!",
TÜMT!S, Hava-!", Likat-!" ve Harb-!" Sendikalarnn ortak basn açklamasdr:
413 sayl KHK, özü itibariyle Do#u ve Güneydo#u Anadolu’da ya"ayan milyonlarca insan üzerindeki basky daha da yo#unla"trmaya, demokrasi, hukuk
devleti, insan haklar gibi kavramlar tamamen yok ederek yöre halknn en
temel haklarn gasp etmeye yöneliktir.
!nsanlarmz en temel özgürlüklerinden bile yoksun brakarak yo#un bask
ve sürgünlere, insanlk d" i"kencelere kadar uzanan bir dizi antidemokratik,
gayriinsani uygulamalar altnda tutularak birçok insanmz bu basklar sonucu
ya"ad# topraklardan göç etmek zorunda kalrken, 413 sayl KHK, yangna
körükle gitmekten, var olan skntlar ve basklar daha da katmerle"tirmekten
öte bir anlam ta"mamaktadr. Kendisine “insanm” diyen, “demokratm” diyen
hiçbir insan bu duruma kaytsz kalamaz ve de kalmamaldr.
Durum sanld#ndan, görüldü#ünden daha ciddi ve vahimdir. Sorun yalnzca
Ola#anüstü Hal Valili#i’ne Ola#anüstü Bölge’yi a"an yetkilerin verilmesiyle
snrl de#ildir.
Türkiye’de, en azndan Güneydo#u Anadolu’da ola#and" bir dönem ya"anmaktadr. Her ola#and" dönemde oldu#u gibi, siyasal iktidar ve i"verenler bu
dönemi de, demokrasiyi askya almak, demokratik ve sendikal hak ve özgür-
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lükleri kstlamak, bir türlü a"lamayan ekonomik bunalmn faturasn i"çi snfmz ve emekçi halkmza yüklemek için bir frsat olarak görmektedir. Türkiye
yllar yldr bu tür örnekleri ya"amaktadr. Sözle"meli personel kararnamesinden, antidemokratik grev tüzü#üne bir dizi uygulama sonras çkartlan 413 sayl KHK, barda# ta"ran son damla olmu"tur.
!"çilerin her türlü demokratik direnme haklarn, hak arama yollarn “yasad"”
sayma e#iliminde olan i"veren örgütleri i"çi eylemlerine kar" müsamaha gösterilemeyece#ini açklarken, siyasi iktidar i"veren direktierini ne kadar do#ru
anlad#n gösterebilmek için ilk a#zda 16.000 çimento i"çisinin yasal grevini
yasaklam"tr.
“Erteleme” sözcü#ü sadece bir aldatmacadan ibarettir. Hiç inandrc olmamasna kar"n “milli güvenlik” gerekçesine s#nlmas, siyasi iktidarn ve i"verenlerin grevlere hangi gözle baktklarnn açk bir göstergesi olmu"tur. Grevlerin
hzla yayld# bir dönemde bu yasaklama ile kimlere gözda# verilmek istendi#ini anlamak hiç de zor olmasa gerekir.
!lk bak"ta 413 sayl KHK’yla hiçbir ilgisi yokmu" gibi görünen bu durum,
aslnda kayna# ayn uygulamalardan yalnzca bir tanesidir.
Nitekim 413 sayl KHK sonras her türlü dü"ünceyi açklayabilmenin, söz söylemenin yollarnn kapatlmasnn, yalnzca Güneydo#u ile ilgili haberlere ve
yorumlara kar" de#il, siyasi iktidara ve i"verenlere ho" gelmeyecek her türlü
dü"ünce ve habere de kar" oldu#u ksa zamanda ortaya çkm"tr. Bugün birçok
dergi ve gazete çkamama durumu ile kar"la"m"tr.
Yalnzca siyasi dergiler de#il, sendikalar bile yayn organlarn bastramaz duruma gelmi"lerdir. Nitekim sendikalarmz yayn organlar da "u anda bu somut
durumla kar" kar"yadrlar.
Yllar yldr halkmza skyönetimsiz skyönetim, demokrasisiz demokrasi
ya"atmakta ustala"m" bulunan siyasi iktidar i"verenlerle el ele, i"çi snfmzn,
emekçi halkmzn hak arama yollarn tkama gayretini ola#and" boyutlara
vardrmaktadr.
Seslerini siyasal iktidarn borazan TRT ve basn tekelleri aracl#yla zaten duyuramayan sendikalar, kendi yayn organlarn yaynlayamaz duruma dü"ürülmekte, bunun adna da demokrasi denmektedir.
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Böyle bir demokrasiye raz olmamz, siyasi iktidarn ve i"verenlerin her türlü
dayatmalarna boyun e#memiz bizden beklenemez, beklenmemelidir. Bekleyenlerin hevesleri kursaklarnda kalacaktr.
!$Ç! SINIFIMIZ VE TÜM DEMOKRAS! GÜÇLER!M!Z! BU
KARARNAMEYE KAR$I ÇIKMAYA ÇA%IRIYORUZ
413 sayl KHK yalnzca Ola#anüstü Hal Valili#i snrlar içinde kalsa bile, demokrasi anlay"mz gere#i, hukuk devleti anlay"mz gere#i insanlarn sorgusuz sualsiz, yarg güvencesiz sürgün edilebilmeleri, matbaalarn kapatlabilmesi, mahkemeye ba"vurma yollarnn tkanmas kabul edilemez bir durumdur.
Kald ki, bu kararname ola#anüstü hal uygulamasn tüm Türkiye sathna yaygnla"trmakta, demokrasi ile hukuk devleti ile insan haklar ile asla ba#da"mayacak uygulamalar gündeme getirmektedir.
Muhalefet partileri de bu antidemokratik geli"melere çanak tutar konumuna
dü"mü"lerdir.
Bu duruma sessiz kalmamak, hak ve özgürlüklerimize sahip çkmak i"çi snfmzn, emekçi halk y#nlarmzn ve tüm demokrasi güçlerimizin önünde bir
görev olarak durmaktadr.
Bizler demokrasinin vazgeçilmez birer unsuru ve demokrasinin en do#al savunucular olan sendikalar olarak bu duruma sessiz kalmayaca#mz, 413 sayl
KHK’nn iptali için üzerimize dü"en görevleri eksiksiz yerine getirece#imizi
kamuoyuna duyururuz.
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03 Mays 1990

1 MAYIS’IN 100. YILINDA VATAN B!R KEZ DAHA KURTARILDI
1 Mays 1990 geride kald.
Dünyann bütün ülkelerinde o gün, i"çiler ve emekçiler alanlardaydlar.
Dünyann bütün alanlar, Yavru Vatan Kbrs’ta bile rengarenkti o gün.
Yüzleri gülen insanlar, dostluk ve dayan"may doyasya ya"adlar.
Ve o insanlar, özgürlü#ün doyulmaz tadn bir kez daha hissederlerken, demokrasinin vazgeçilmezli#ini gördüler.
Ve hiçbir ülkede darbe olmad o gün.
Hiçbir alanda i"çiler katliam da yapmadlar.
!"çiler hükümet dü"ürmediler, enasyon bile yükselmedi o gün.
1 Mays’ kutlayan y#nlar sadece kendi özgür taleplerini haykrdlar.
Birlik ve dayan"mann sergilendi#i alanlarda i"çiler, ortak talepleri yolunda
mücadele sözü vererek evlerine döndüler.
Ve Türkiye de 1 Mays’ geride brakt.
Türkiye’de de i"çiler ya"yor.
Hem de milyonlarca...
Türkiye’deki i"çilerin de sorunlar var.
Dahas Türkiye i"çi snf da eme#in uluslararas gününü, anlamna uygun olarak kutlamak istiyordu.
Ama ne yazk ki, dünyann gözü önünde kendi ellerimizle, ülkemizin uluslararas prestijini bir kez daha yerle bir ettik.
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Sadece fabrikasnn önünde yasal bildiri okundu#u için,
Sadece i"yeri bahçesinde halay çekildi#i için...
Servis otosunda, i"yerinde ve üzerinde 1 Mays bildirisi bulundu#u için...
1 Mays’ alanda kutlayabilmek için yola çkan emekçilerin üzerine köpekler
salnd.
Kadn-erkek-çocuk ayrm gözetilmeden i"çilerin srtnda coplar krld. Gencecik insanlarn srtna kur"un skld. Yollarda insan avna çkld.
Hapisler yetmeyince spor salonlarna, sinema salonlarna tkld insanlar.
Yasal bildirilerini okuyan sendikaclar, temsilciler ve üyelerimiz zindanlara dolduruldular.
Deri-!" Sendikamzn dört merkez yönetim kurulu üyesi, Kazlçe"me yönetiminin tüm üyeleri ve saysz fabrikalardan üye ve temsilciler ile di#er sendikalardan Kristal-!", Petrol-!", Belediye-!" yönetici, üye ve temsilcileri gözaltndadr.
Biz, bu tabloyu yaratan, bu tabloya alet olanlar insanlk suçu i"lemi" kabul
ediyor, knyor, protesto ediyoruz.
Böyle bir sonuç olu"mas için ba"ta siyasi iktidar olmak üzere konunun muhataplar, bilinçli bir tertip içine girerek, demokrasinin kazanlmas yolundaki
mücadeleyi bastrmak, y#nlar korkutarak sindirmek istemi"ler ve bunun için
de dünyann hiçbir yerinde görülmemi" bir terör yaratm"lardr.
Ülkemizin demokratikle"tirilmesi yolunda atlan admlarn geriletilmesi,
Türkiye’ye demokrasinin getirilmeyerek polis devleti niteli#inin sürdürülmesi
anlamnda 1 Mays’ta yaratlan terörden Güneydo#u’daki geli"melerden, ba"kanlk sistemine do#ru gidi"ten, zindanlarda on binlerce insann çürümelerine,
açlk grevlerinde ölmelerine göz yummaktan, antidemokratik yasalarda srar
eden geri mantktan ayr de#erlendirilemez.
Sorun demokrasiye sahip çkanlarla, demokrasi mücadelesinde kararl olanlarla, ülkemizi ça# d" karanlklara bo#mak isteyenlerin kar"lkl mücadelesidir.
Biz a"a#da imzas bulunan sendikalar demokrasinin kazanlmas yolundaki
mücadelemizden asla taviz vermeyece#iz.
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1 Mays 1990 gününde ülkemizin her yannda estirilen terör havasn protesto
ediyoruz.
1 Mays 1990’da gözaltna alnan ba"ta sendikaclar, temsilci ve sendikalarmz
üyeleri olmak üzere tüm insanlarn derhal serbest braklmasn talep ediyoruz.
Ve biz tüm dünya ülkelerinde oldu#u gibi ülkemizde de 1 Mays’n “Eme#in,
Birlik Mücadele ve Dayan"ma Günü” olarak yasal kutlanmas için parlamentoyu göreve ça#ryoruz.
Türkiye de bir dünya ülkesidir...
Fuat Alan, Belediye-!" Genel Ba"kan/Münir Ceylân, Petrol-!" Genel Ba"kan/
Atilla Ayçin, Hava-!" Genel Ba"kan/Yener Kaya, Deri-!" Genel Ba"kan/Necati Altunkaynak, Kristal-!" Genel Ba"kan/Sabri Topçu, TÜMT!S Genel Ba"kan/Celal Özdo#an, Otomobil-!" Genel Ba"kan.
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04 Haziran 1990

5 HAZ!RAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ, KUTLAMA GÜNÜ
OLMAKTAN ÇIKARTILMALI, GEÇM!" B!R YILIN
MUHASEBES!N!N YAPILDI$I GÜN HAL!NE
GET!R!LMEL!D!R
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Bu gerçekle"tirilecek olan, i"çi snf ve emekçi kitlelerin ya"anlr bir çevre için aktif mücadelesidir.
Bir dünya çevre günü daha geldi. Bugün yine nutuklar atlacak, kutlama
törenleri yaplacak. Tam bir ikiyüzlülükle bu alanda atlan admlardan çkartlan yasa ve yönetmeliklerden söz edilecek.
Ancak, hava kirlili#inden su kirlili#ine, termik santrallerden nükleer santrale bir dizi sorun artarak sürecek, çevremizi geri dönülmez biçimde tahrip
etmeye devam edecek.
Özelde üyelerinin, genelde i"çi snfnn çal"ma ve ya"am ko"ullarnn geli"tirilmesi yolunda olanaklar ölçüsünde u#ra" veren sendikamz Petrol-!",
i"yerlerinde ve i"yeri d"nda ya"am ko"ullarmz tehdit eden çevre sorunlarnn i"çi snfnn sahiplenmesiyle artan oranda çözüm yoluna girece#i
bilinciyle soruna yakla"maktadr.
Bu temelde bir yandan üyelerimizin i"yerlerinde ve i"yeri d"ndaki çevre
sorunlarna duyarll#n artrmaya yönelik çabalar sürerken, kamuoyunu
ilgilendiren sorunlara da sahip çkmaya çal"yoruz.
Üyelerimizin aktif olarak yer ald# Alia#a’da kurulmas tasarlanan termik
santrala kar" sürdürülen kitlesel mücadele, bize yol göstermektedir. Çevre
sorunlar, i"çi ve emekçi y#nlarn sorunudur, onlarn aktif-y#nsal mücadelesiyle çevre korunabilir, çevre kirlenmesi önlenebilir.
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Uluslar ötesi "irketlerin, emperyalist kurulu"larn temsilcisi gibi davranan
siyasal iktidarn bu alandaki yeni giri"imleri kar"snda uyank bulunmak
ve gelecek 5 Haziran’da bu alanda yapabildiklerimizin muhasebesini hazrlamak gerekiyor. Bu anlamda:
·

Alia#a’da termik santral yapmndan vazgeçilmesi,

·

Konya’da “NATO-Alçak Uçu" Tatbikatlar” için havaalan yapmndan vazgeçilmesi,

·

Bursa-Orhaneli ve Zonguldak-Amasra’da kurulmas tasarlanan termik
santraller için ÇED (Çevresel Etki De#erlendirmesi) yaplmas, sonucun kamuoyuna açklanmas,

·

Ç!TOSAN vb. kamu kurulu"larn, özelle"tirme ad altnda, ülkemizi
çöplük olarak kullanmaya hazrlanan uluslar ötesi tekellere pe"ke" çeken politikalardan vazgeçilmesi,

·

Çevre Yasas gere#i çkartlmas gereken ÇED yönetmeli#inin bir an
önce çkartlmas ve bu yönetmelikte ÇED raporlarnn kamuoyuna
açklanmas zorunlulu#u getirilmesi, vb. bizlerin aktif mücadelesine
ba#l olacaktr.

Gelecek 5 Haziran, gündemdeki çevre sorunlarnn çözümü yolunda yapabildiklerimizin muhasebesinin yapld# bir gün olarak de#erlendirilmelidir. Biz Petrol-!" olarak, böylesi bir muhasebenin gerekli oldu#una, yol
gösterici olaca#na inanyoruz.
Sayglarmzla
Tekin Akn
Petrol-!" Genel Mali Sekreteri
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04 Haziran 1990

S!YAS! !KT!DAR RÜZGÂR EK!YOR!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
BOTA$’TA YHK SÖZLE$MES!:
B!R!NC! YIL ZAMMI; 450.000 TL/AY
Kamu kesiminde siyasi iktidar güdümündeki kamu i"veren sendikalar
özellikle grev yasa# kapsamndaki i"yerlerinde son derece gayri ciddi
ve günümüz ko"ullarna göre komik ücret zamm teklieriyle sözle"melerin YHK’ca sonuçlanmasna yol açm"tr. Ayn tezgâhn bir ba"ka
parças olan YHK’da, sözle"meleri kamu i"veren sendikalarnn önerdi#i zamlarla ba#tlayarak, özgür toplu pazarlk sistemini kökünden
yok eden bir tutum içine girmektedir. Bütün bunlar iktidar oldu#undan
bu güne her türlü demokratik geli"meyi reddeden, eme#e kar" Cumhuriyet tarihimizin en sert, en acmasz darbelerini vuran anlay"n, bu
tutumunu sürdürmekteki kararll#n göstermektedir.
Kamu kesiminde YKH tarafndan 9 Haziran’da imzalanan SSK sözle"mesinin yank ve tepkileri sürerken, bugün bu düzeyin altnda bir sözle"menin BOTA$’ta imzalanm" olmas siyasi iktidarn i"çi haklarna
olumsuz yakla"mnn temel göstergesi olmu"tur.
HÜKÜMET!N !$Ç! DÜ$MANI YÜZÜ: BOTA$ SÖZLE$MES!
BOTA$’ta 1 Ocak 1990 tarihinden geçerli olacak sözle"me için masa
ba"nda sendikamzn bütün iyi niyetli yakla"mlar sonuç vermemi"tir.
!çinde bulundu#umuz yl özellikle özel sektör sözle"melerinde yüzde
200’ü a"an ücret zamlar alnrken, BOTA$ gibi, yüz milyarlarca liralk
yatrm yapan, 1989 ylndaki net kar 132 milyar lira olan, i"çilik maliyetlerinin yüzde 2 düzeyinde oldu#u, ülke ekonomisi açsndan son
derece stratejik ve önemli bir i"yerinde Türk Kamu-Sen’ce verilen son
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teklier, ilk alt ay için yüzde 25 ve ikinci alt ay için yüzde 20 "eklinde
olmu"tur. Böylece ilk yln ücret zamm 450.000 lira olmaktadr.
1.100 BOTA$ çal"an grev yasa# ve YHK’nn verdi#i güvenceyle açl#a mahkûm edilmek istenmi"tir.
Grev yasaklar üzerinde demoklesin klc gibi sallanan, özgür toplu
pazarlk sisteminin kara lekesi olan YHK, BOTA$ sözle"mesini:
·

1. yl: !lk alt ay %25, ikinci alt ay %35

·

2. yl: !lk alt ay %25, ikinci alt ay %20

ücret zamlaryla ba#tlayarak olayn ciddiyetini bir kez daha sergilemi"tir.
S!YAS! !KT!DAR HAK ETT!%! KAR$ILI%I ALACAKTIR!
$u iyi bilinmelidir ki; siyasi iktidarn kamu çal"anlarna bu denli olumsuz yakla"abilmesinin ana nedeni, bu dönem i"çi snfmzdan, sendikalarmzdan y#nsal, yo#un bir tepki görmemi" olmasndandr.
Ancak unutulmasn ki 1989’un y#nsal, demokratik eylemlerini olu"turan, “Bahar Eylemleri”ni yaratan i"çi snfmz, bugün ayn kararllk
ve dirençle, üretimden gelen güçlerini kullanmaya hazrdr. Her gün bu
hazr olu"un de#i"ik örnekleri ya"anmaktadr.
Petrol-!", BOTA$’tan ba"layarak yaplan bu hakszlklara, gayr ciddi ücret zamlarna, özgür toplu pazarl#n önündeki YHK engeline ve
siyasi iktidarn i"çi dü"man politikalarna kar" kesinlikle seyirci kalmayacaktr. BOTA$ i"çileri bütün bir sözle"me dönemi içerisinde demokratik tepkilerini kesintisiz bir biçimde gösterecektir.
Böyle bir sonucu BOTA$ i"çilerine YHK vastasyla dayatan siyasal
iktidara ve BOTA$ i"vereninin zihniyetine kar", BOTA$’ta ya"anacak
olumsuzluklarn sorumlusu kesinlikle üyelerimiz olmayacaktr.
Siyasi iktidarn bu olumsuz tutumu sürdü#ü müddetçe, bu tepkilerin
giderek yo#unla"mas ve y#nsalla"mas kaçnlmazdr.
!"çi snfmz iyice anlam"tr ki, siyasi iktidarn tek anlad# yol, i"çi
snfmzn üretimden gelen gücünü ortaya koymas, y#nsal mücadelesidir.
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Hiç kimse kamu kesimindeki bu oldubittilere sessiz kalnaca#n dü"ünmemeli, rüzgâr eken siyasi iktidar, frtna biçmeye hazr olmaldr.
Sayglarmla
Münir Ceylân
Petrol-!" Genel Ba"kan
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19 Haziran 1990

BASIN VE YAYININ DE$ERL! TEMS!LC!LER!
!laç !"verenleri üyesi GR!P!N !laç A.$. i"yerinde çal"an 165 i"çi için yaplan
toplu i" sözle"mesi 18.06.1990 günü imza edilmi"tir.
Toplu i" sözle"mesiyle a"a#daki haklar sa#lanm"tr:
Yürürlük tarihi: 01.06.1990-31.05.1992 (iki yl sürelidir.)
·

1. yl zamm: 1.350.000 TL, 2. yl zamm: 1.300.000 TL

·

Art" oran: 1. yl %236, 2. yl %70.

·

Sözle"me öncesi ortalama ücret: 570.000 TL,
1. yl ortalama ücret: 1.920.000 TL,
2. yl ortalama ücret: 3.220.000 TL

·

Yakacak ödentisi: 1. yl: 1.400.000 TL, 2. yl: 2.000.000TL

·

!zin ödentisi: 15 günlük ücret tutarnda.

·

Bayram ödentisi: 1. yl: 1.400.000 TL, 2. yl: 1.600.000 TL

·

Gda ödentisi: 1. yl 900.000 TL, 2. yl: 1.000.000 TL

·

Aile zamm: 657 sayl Yasa (ayda 63.750 TL)

·

Çocuk zamm: 657 sayl Yasa (ayda 12.750 TL)

·

Yemek:1. yl: 5.000 TL, 2. yl: 7.500 TL

·

Ayakkab bedeli: 1. yl: 250.000 TL, 2. yl: 350.000 TL

·

Giyim ödentisi: 450.000 TL net

·

Evlenme ödentisi: 900.000 TL
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·

Do#um ödentisi: 400.000 TL

·

Ölüm ödentisi: 900.000 TL (yaknlar ölürse)/1.800.000 TL (i"çinin ölümü)

·

!hbar önelleri: 5, 8, 13 ve 20 hafta olarak

·

Yllk izin süreleri: 21 - 25 - 31 i"günü

·

Sendika e#itim izni: Her i"çi için iki i"günü

Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan

Bildiriler (1990-1996)

41

10 Temmuz 1990

KAPATILAN YAYINLAR AÇILMALI, 424 !PTAL ED!LMEL!D!R!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
2000’E DO$RU DERG!S! VE HALK GERÇE$! GAZETES!N!N
SÜRES!Z KAPATILMASI, BA$TA BASIN ÖZGÜRLÜ%Ü OLMAK
ÜZERE, DEMOKRAS!M!ZE VURULAN BÜYÜK B!R DARBED!R
Petrol-!", Belediye-!", A#aç-!", Harb-!", Basn-!", BAS!SEN, BASS, Hava-!",
Likat-!", Tarm-!", G. Maden-!", T. Maden-!", TÜMT!S, Selüloz-!", Kristal-!"
ve Deri-!" Sendikalarnn ortak basn açklamasdr:
12 Eylül askeri darbesiyle ba"layan demokratik hak ve özgürlükleri yasaklama,
askya alma harekât bugün de, 12 Eylül uzants sivil iktidarlarca amansz bir
"ekilde sürdürülmektedir.
Bunun, en son ve en somut örnekleri 413’le ba"layan kararnameler zinciri
sonucunda 2000’e Do%ru dergisi ve Halk Gerçe%i gazetesinin süresiz, Ilcak
Matbaas’nn da 10 gün süreyle kapatlmasdr.
Siyasi iktidar, kamuoyunda SS kararnamesi, yani “Sansür ve Sürgün Kararnamesi” olarak bilinen 424 sayl KHK ile kendisine ve i"verenlere ho" gelmeyecek her türlü dü"ünce ve habere sansür uygulamaya ba"lam"tr.
Bu ilk uygulamann kamuoyundan gereken tepkiyi görmemesi durumunda,
kapatlan gazete ve dergiyi yenileri izleyecek, sra kaçnlmaz olarak sendikal
yaynlara, sendikal hak ve özgürlükleri kstlayacak yeni KHK’lara kadar uzanacaktr.
Çünkü siyasal iktidar, gerçeklerden korkmakta, her türlü dü"ünceyi açklayabilme ve söz söyleyebilmenin yollarn kapatma gayreti içindedir.
Son seçimlerinde açkça ortaya koydu#u gibi, halkn deste#ini tümüyle yitiren
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siyasi iktidar, bu iktidarn bask ve yasaklarla Meclis’ten geçirmeye bile cesaret
edemedi#i KHK’larla sürdürmeye çal"maktadr.
Türkiye görünü"te ça# yakalama, gerçekte ise ça#n gerisine gitme yar" içindedir.
!"çi snfmza ve emekçi halkmza bask ve yasaklarla i"sizlik ve pahallk,
yokluk ve yoksulluk da#tlmakta, bir avuç sermayedar yararna uygulanan
ekonomi politikalarnn tüm yükü emekçi halk y#nlarna yüklenmek istenmektedir.
Ola#anüstü hal uygulamas giderek tüm Türkiye sathna yaygnla"trlmaktadr.
Demokrasi ile hukuk devleti ile insan haklar ile asla ba#da"trlamayacak uygulamalar birer birer gündeme getirilmektedir.
Basn özgürlü#ünü kökünden yok eden bu tip hukuk d" uygulamalar, var olan
sendikal hak ve özgürlüklerimiz için de ayn tehlike sinyallerini vermektedir.
Bu uygulamalara sessiz kalmak 413’le ba"layan kararnameler zincirine sürekli
yenilerinin eklenmesi, demokratik ve sendikal hak ve özgürlüklerimizin trpanlanmas sürecine ye"il "k yaklmas anlamna gelmektedir ki, i"çi snfmzn
ve onun ekonomik-demokratik örgütleri olan sendikalarn böyle bir tavr izlemeleri dü"ünülemeyecek bir durumdur.
Tüm kurum ve kurallar ile uygulanan ça#da" bir demokrasi için hedemiz yalnzca 424 sayl KHK’nn iptaliyle snrl olmayp, 12 Eylül ürünü olan 1982
Anayasas’nn tümüyle de#i"tirilmesine, emekçi halkmz üzerindeki tüm bask
ve yasaklarn kaldrlmasna yöneliktir.
Bizler bu do#rultuda üzerimize dü"en görevleri birlikte, aktif bir biçimde yerine getirece#imizi, 424 sayl KHK’nn tüm uygulama ve sonuçlarna aktif bir
biçimde kar" koyaca#mz kamuoyuna duyururuz.
Sayglarmzla
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25 Temmuz 1990

!"Ç! SINIFIMIZ VE SEND!KALARIMIZ, MEMURLARIN HAKLI
MÜCADELES!NDE ONLARLA OMUZ OMUZADIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Basn-!", G. Maden-!", Petrol-!", Deri-!", A#aç-!", Selüloz-!", Basn-!", BAS!SEN, BASS, Kristal-!", TÜMT!S, Hava-!", Likat-!", Harb-!", TGS, Belediye-!"
Sendikalarnn ortak basn açklamasdr:
Siyasi iktidar i"çi, memur, esnaf, küçük üretici, çal"an ve emeklisiyle, tüm
emekçi halkmzn kemerlerini alabildi#ine skarak, tekelci sermayeye kaynak
yaratma politikasn srarla sürdürmektedir.
Bunun en son örne#i de dü"ük bir katsay art"yla memurlara reva görülen
yüzde 25’lik maa" art"dr.
Siyasi iktidar bu tutumuyla tüm çal"anlara bak" açsn bir kez daha tüm açkl#yla ortaya koymu"tur.
Ba"ta sa#lk çal"anlar, belediye çal"anlar, ö#retmenler olmak üzere tüm memurlarn siyasi iktidarn bu haksz uygulamasna kar" ba"kaldrm" olmas,
emekçi halkmzn ekmek ve demokrasi mücadelesi açsndan son derece sevindirici bir a"ama olmu"tur.
Emekçi halkmz bu a"amadan sonra yaplan hakszlklara boyun e#meyece#inin mesajlarn daha gür bir sesle verecektir.
Bütün bu hakszlklar a"abilmenin yolu, ancak ve ancak emekçi halkmzn bir
bütün olarak direnmesinden, birlikte mücadele etmesinden geçmektedir.
Siyasi iktidarn anlayabilece#i tek dil budur.
Bunun en somut örne#i de “1989 Bahar Eylemleri”dir.
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SORUN, ÖZÜNDE B!R DEMOKRAS! SORUNUDUR
$u anda sorun memurlara verilen yüzde 25 zammn düzeltilmesidir. Bu yönde
ortaya konulacak olan her türlü mücadeleye sendikalar olarak tüm gücümüzle
omuz verece#iz.
Ancak, bu mücadele yüzde 25 zammn yüzde 40’lara, 50’lere çkmasyla snrl
kalmayacaktr. Sorunun özü, ILO ilkelerinde de yer ald# gibi, tüm çal"anlara
grevli toplu sözle"meli sendikal haklarn verilmesidir. Sorun, özünde bir demokrasi sorunudur.
EMEKÇ! HALKIN SORUNLARI ORTAKTIR
Siyasi iktidar tüm emekçileri ayn cenderede ö#ütme u#ra"ndadr. !nsan haklar fütursuzca ihlal edilmekte, SS kararnameleri birbirini izlemektedir. Sendikaszla"trma politikalar, depolitizasyon, i"ten atlmalarn alabildi#ine yaygnla"mas, dü"ük katsay art"lar, küçük üreticiler için taban yatlarnn dü"üklü#ü
hep bu bütünün birer parçalardr.
Çelik-!"’in i"kolu yetkisinin dü"ürülmesi, USA$’n i"kolunun de#i"tirilerek
SAS’a pe"ke" çekilmesi gibi, son örnekler de siyasi iktidarn bu politikalarn
sürdürmekteki kararll#n göstermektedir.
!$Ç! MEMUR ELELE, GENEL GREVE
Sorunlarn ortak olu"u, çözümün de ortak mücadeleden geçti#ini ortaya koymaktadr.
Direnen memurlarn “i"çi memur el ele, genel greve” sloganlar, en somut çözüm önerilerinden birini olu"turmaktadr.
Bir yandan memurlar, bugünkü örgütsüz yaplarna kar"n, saygyla selamlad#mz direni"leri ortaya koyarken, öte yandan da i"çiler, Türk-!"’i ve sendikalarn, hem kendi sorunlarnn çözümü, hem de memur direni"lerinin desteklenmesi için aktif tavr taknmaya zorlamaktadrlar.
Tabandaki bu zorlama sürdürülmelidir. !"çiler ba"ta Türk-!" olmak üzere tüm
sendikalar harekete geçirmek için birer bask unsuru olmaldr. Memur direni"lerine en aktif destek sa#lanmaldr.
!"çi-memur, tüm çal"anlarn birlikte gerçekle"tirecekleri genel grevin önü açlmaldr.
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Biz bu bildiride imzas olan sendikalar 28 Temmuz’da Ankara’da memur yürüyü"ünü, 29 Temmuz’da !stanbul’daki tüm sa#lk çal"anlarnn yürüyü"ünü
destekliyor, en geni" katlmn sa#lanmas için seferber oluyoruz.
GÖREV BA$INA
Son 10 yldr, demokrasinin askya alnmasyla yo#unla"an saldrlar hep i"çilere, hep emekçilere yöneltilmektedir. Ekme#imiz küçültülmekte, onurumuz
ayaklar altna alnmak istenmektedir. Bütün bunlar yüzeysel de#il, anayasal temelde ele alnmaldr.
Bütün bu olumsuzluklara kar" emekçi halkn hep birlikte tavr koymas direnmesi kaçnlmazdr. !"te bu mücadelenin yol ve yöntemlerini belirleme, örgütlü
bir yap içerisinde sa#lkl bir "ekilde ya"ama geçirebilme sorumlulu#u önümüzde durmaktadr.
Bizler bu görev ve sorumluluklarmzn bilincinde, tüm gereklerini yerine getirmeye hazr olarak, emekçi halkmza ve demokrasi güçlerimize “Görev Ba"na” diyoruz.
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27 Temmuz 1990

BASIN VE YAYININ DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Sendikamz kapsamndaki UNILEVER Holding’e ba#l Gebze ve !stanbul’da
kurulu LEVER-!$ Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.$. i"letmesinde ve
Topkap/!stanbul’da kurulu EL!DA Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.$. i"yerinde
01.06.1990 günü ba"layan grev uygulamas 26.07.1990 tarihinde imzalanan toplu i" sözle"mesi ile sona erdirilmi"tir. Her iki i"yerinde toplam 770 üyemiz için
yaplan toplu i" sözle"mesiyle a"a#daki haklar sa#lanm"tr:
Yürürlük tarihi: 01.02.1990-31.01.1992
!ki i"yerinde sözle"me öncesi ortalama ücret: 910.000 TL/ay
·

1. yl zamm: 1.919.500 TL
1. yl ortalama ücret: 2.829.500 TL

·

2. yl zamm: 2.513.600 TL
2. yl ortalama ücret: 5.343.100 TL

·

Yakacak paras: 1. yl: 2.000.000 TL, 2. yl: 2.000.000TL

·

!zin paras: 1. yl: 2.000.000 TL, 2. yl: 2.000.000 TL

·

Bayram paras:

·

-

$eker bayram: 1. yl: 1.400.000TL/2. yl: 2.000.000 TL

-

Kurban bayram: 1.yl: 100.000 TL/2.yl: 750.000TL

Ylba" paras: 2.000.000 TL

Toplu i" sözle"mesiyle idari ve di#er parasal maddelerde de art"lar sa#lanm"tr.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Hüseyin Do#du
Genel Sekreter
Bildiriler (1990-1996)
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30 Temmuz 1990

BASIN VE YAYININ DE$ERL! TEMS!LC!LER!
1984 ylndan beri aralksz her yl yaynlamakta oldu#umuz sendikamz yllklarnn altncsn da yaynlanm" bulunmaktayz.
Ülke ekonomi politikas ve yine dünyadaki geli"meleri bir sendika olarak de#erlendirmeyi, yorumlar yapmay, i"çiler ve tüm emekçilerden yana olanlar ayrt
etmeyi, alternatif politikalar ve sorunlara çözümler önermeyi ve bu önerilerimiz için u#ra" vermeyi kamuoyu olu"turmay, kamuoyuna bildi#imiz do#rular
aktarmay bir sendika olarak görev kabul etmekteyiz. Sürekli biçimde yaynlamakta oldu#umuz yllklar ve di#er ara"trma çal"malarmz bu yakla"m ile
yaynlanmaktadr. Mütevaz de olsa ülkemiz sendikal hareketine emekçilerin
u#ra"larna bu yol ile de katkda bulunmay amaçlamaktayz.
Bugün ülkemiz kamuoyu gündemini sermaye çevreleri oldukça yaygn ve etkin
biçimde belirlerken, biz sendikalarn ise bu yönde üzerine dü"eni yapmamas
ele"tirilecek bir konudur. Gerçek "u ki ekonomi-politikalarn de#erlendirilerek
alternatif politikalarn üretilmesi sermaye çevrelerinin iddialarna kamuoyu
önünde yantlarn verilmesi sendikal merkezlerin görevidir. Öncelikle Türk-!"’in
görevidir. Son yaplan Türk-!" 15. Genel Kurulu’nda alnan kararlar arasnda bu
amaca yönelik bir sendika enstitüsünün kurulmas da vardr. Ancak henüz Türk!" Yönetim Kurulu’ndan alnan bu kararn uygulanmas yönünde yaplan hiçbir
giri"ime tank olamamaktayz.
TÜS!AD ve di#er sermayedar kurulu"lar, i"verenler adna görevini yerine getirirken biz i"çi ve emekçilerin de bir ara"trma enstitüsüne sahip olmas gerekmektedir. Gazete man"etlerine TÜS!AD yorumlar, yakla"mlar, hükümet ile
ili"kileri geçerken; biz sendikalarn ise etkinliklerini gösterememeleri, temsil
etti#imiz üyelerimiz adna görevimizi tam yerine getirmedi#imiz anlamna gelmektedir.
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Bu arada TÜS!AD ile siyasi iktidar arasnda zaman zaman görülen söz atmalarn
ve savcl#n geçti#imiz hafta “siyaset yapyor” diye TÜS!AD ba"kan için soru"turma açmasnn, yukarda belirtilenler ile çeli"medi#ini ayrca belirtmek isterim.
Sendikamz parasal olanak ve personel açsndan zorlansa da sendikal politikalarn belirlenmesinde yararlanmak ve kamuoyuna açklama sorumlulu#u ile sizlere ula"an yllk ve di#er ara"trma çal"malarmz yapmaktadr.
DE%ERL! BASIN MENSUPLARI
’89 Petrol-!" yll#nda yine di#er yllklarmzda oldu#u gibi sendikalar ve çal"ma ya"amn ilgilendiren; ücretler, asgari ücret, toplu i" sözle"meler, grev ve
direni"ler, sendikala"ma, i"çi sorunlar, i"çi sa#l# ve i" güvenli#i, sosyal güvenlik, enasyon, i"sizlik, memurlar, gençlik gibi konular ayr ba"lklar ile yer
alm"tr. Bu yll#mzda di#er yllklardan farkl olarak, Türkiye ve di#er ülkelerde çal"ma süreleri, gündemden hiç dü"meyen ksa çal"ma süreleri, 12 Eylül
sonras tekelle"mede üç büyük holding, Türkiye’de i"çi snf ve di#er ücretlilerin saysal geli"imi, kadnlarn üretimde yeri ve sorunlar, i"çilik maliyetleri ve
gelirlerin payla"m bölümleri hazrlanm"tr.
1989 yl, sendikalar tarihinde “Bahar Eylemleri” yl olarak geçecektir. 1989
yl, içinde 1.317.993 i"çinin direni"lerde bulundu#unu derledik. 1989 yl direni"leri üretimden gelen gücün kullanlmas açsndan oldukça etkin uygulanm"tr. Geçti#imiz yln özellikle Nisan ba"nda ba"layan ve Mays aynda da
daha da yaygnla"an direni" ve eylemler sonucu 600.000 kamu i"çisinin toplu
i" sözle"mesi, 12 Eylül sonras ilk kez enasyon oran üzerinde ücret art" ile
ba#tlanm", gerçek ücretler minik de olsa artm"tr. !"çilerde görülen bu art"
memur ücretlerini de yine minik bir art" olarak etkilemi"tir. Ancak, gerçek ücretler henüz oldukça gerilerde olup, 24 Ocak temelinde gerçek i"çi ücret endeksi
100’den 1989’da 62,9’ye, 1983 yl ile ba"layan Özal döneminde ise 100’den
74,6’ya gerilemi" durumdadr. Gerçek memur ücretleri 1970’de 100 kabul edildi#inde 1989’da 25,9’a gerilemi"tir.
!"verenler minik de olsa bu gerçek ücret art"na koro halinde tepki gösterir,
“Avrupa düzeyinde ücret ödüyoruz” gibi sözlerle kamuoyunu yanltmaya çal"rlarken, kârlarnn enasyonun oldukça üzerinde art" gösterdi#inden hiç söz
etmemektedirler. 1982 yl 100 olarak endekslendi#inde i"çilik giderleri 500 büyük rmada 1988’de 729 olurken vergi öncesi karlar 1.955 gibi büyük bir art"
göstermi"tir.
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500 Büyük Firma verilerine göre i"çi ylda ili 18 gün çal"arak, ücretler dahil
bir yllk i"çilik giderini kar"layabilmekte ve kalan 236 günü i"verene çal"maktadr.
!"verenlerin i"çilik maliyetinden "ikâyetlerinin asl nedeni, “Konut Edindirme Yardm Fonu” ve “Tasarrufu Te"vik Fonu” ödentileridir. Önceleri “kdem
tazminat”na yo#un tepki gösteren i"verenler, i"çilik maliyetinde kdem tazminat ödentilerinin %7’lerden, son yllarda %4 dolayna dü"mesi yannda, Konut
Fonu ve zorunlu tasarrufun %5’leri geçmesi kar"snda hükümetten bu kesintilere son vermesini istemektedirler. Hükümet ise uygulad# d"a yönelik ekonomi
politikalarnn gere#i iç talebi ksc bir politika izlemektedir. Son yllarda uygulanmaya ba"layan tüketici kredisi ve benzeri krediler ile iç talep ancak kontrollü
ve istenilen yönde artrlmaktadr.
Ancak bu krediler ücretlilerin alm gücünü gerçek anlamda artrmad# gibi,
iç talebin dü"mesinden "ikâyet eden sermaye çevrelerini memnun etmek için
yaplmaktadr. Ücret art"larna kar" en kat tavrn koyan iktidar ve yerli-yabanc tekelci sermaye çevreleri bu tavrlar ile hedeedikleri ekonomi politikalarn sürdürmektedir. Ayn zamanda i"verene belli bir i"çilik maliyeti getirerek
daha az i"çi istihdamna zorlamaktadr. Son iki ylda görülen i"çi çkarmalarda
bu politikann da önemli bir paynn oldu#u söylenebilir. Yine hükümet zorunlu
tasarruf ve konut yardm ile kendine bir ba"ka kaynak olu"turmakta, yalnzca
1989 yl itibariyle bu kaynaktan sa#lad# tutar 2 trilyon, 1990 yl birinci yarda
5 trilyon liradr. Israrla sürdürülmeye çal"lan özelle"tirmeden "imdiye de#in 2
trilyon lira sa#land# göz önüne alnrsa Konut Fonu ve zorunlu tasarruf kesintilerinin ne denli büyük bir kaynak olu"turduklar daha net anla"lmaktadr.
Hemen belirtmek isterim ki zorunlu tasarruf i"çi payna kesinlikle kar" çkyoruz. Net ücretin brüt ücrete oran 1988’de 68,8 iken, bu oran, 1989’da %63,4’
inmi"tir. Ücretlerden dolayl olarak kesilen KDV de göz önüne alnd#nda net
ücretin brüt ücrete oran %53’lerdedir. !"çilik maliyeti açsndan, gerçek de#erler olarak gerileme söz konusudur. 500 büyük rmada i"çilik maliyeti 1982’de
100’den 1988’de 78,8’ye, T!SK verilerinde 1979’da 100’den 1988’de 68,3’e
gerilemi"tir.
D!E imalat sanayi anket ara"trmasnda ise üretim de#erindeki i"çilik pay oran
1979’da %14,75’ten 1987’de %6’ya gerilemi"tir.
Farkl veriler i"çilik maliyetlerindeki dü"ü"ü ortaya koymaktadr. !"verenlerin
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i"çilik maliyetinden "ikâyete hiç haklar olmad# gibi, Konut Fonu ve zorunlu
tasarruf kesintilerinin i"verenden kesilmesi sürmelidir. Aksi halde zaten i"verenlerden vergi alamayan iktidar, bu kesintileri i"verenlerden alamad#nda ücretliler ve tüm halktan bu eksi#ini kapatacaktr.
!"verenlerin sosyal ücretlerin art"ndan söz etmeleri, yaynlarnda geni" yer
vermeleri, yapt#mz ara"trma ile çeli"mektedir. Kendi verilerine dayanarak
yapt#mz ara"trmaya göre i"çilik maliyeti içinde ikramiye, prim ve sosyal yardmlarn pay 1979’da %24,6 iken 1988’de bu oran %20,2’ye dü"mü"tür. Son
yllarda i"çilik maliyeti içinde bir bölüm olan i"veren yükümlülükleri artm"tr.
Ücret ekleri de#il.
1987 yl için D!E’ce yaplan, 1989’da açklanan gelir da#lm ara"trmas yine
di#er geçen yllardaki gibi gelirlerin %55’inin %20 nüfusa, kalan %45’inin de
%80 nüfusa da#ld#n ortaya koymu"tur. Üst gelir grubunun kendi içinde da#lm açklanmamakla beraber, gelirin çok az bir nüfus orannda topland#n
tahmin zor de#ildir. Bu yakla"ma üç büyük holding üzerine yapt#mz ara"trma "k tutmaktadr. 500 büyük rma kârlarnn %51,84’ü, bu üç büyük holdingindir.
500 büyük rma içindeki özel rmalarn kârnn %78,21 gibi büyük oran bu üç
büyük holdingtedir. Katma de#er açsndan zddna bir oranda, 500 büyük rmann %19,99’u, özel rmalarn ise %41,41’i bu üç büyük holding tarafndan gerçekle"tirilmektedir. Bu veriler ülkemizde sermayenin tekelci yaplanmasnn ne
denli artt#n ortaya koyarken, gerçekle"tirdikleri kâr ile katma de#er arasndaki
zt denebilecek oranlar ise yaplanmann üretimden çok, kâr üzerine oldu#unu
da ortaya koymaktadr. Ba"ka deyi" ile tekeller ürettiklerinin çok üzerinde kâr
sa#lamaktadrlar.
Gelir da#lm bölgelere göre incelendi#inde ulusal gelir Marmara ve Ege bölgesi %34,5 ile en yüksek orana sahip olurken, Do#u ve Güneydo#u Anadolu bölgesi %10,1 gibi görece az bir oranda olup, bu oran 1979 ylnda %11 gibi biraz
daha yüksek durumda idi. Gelir da#lmnda en az paya sahip bölgede Kürtlerin
olmas bu bölgedeki gelir da#lmndaki bozuklu#u daha da dü"ündürücü duruma getirmektedir.
Bat Avrupa çal"ma saatleri haftada 35 saate yakla"rken, ülkemizde yasa ile belirlenen haftalk çal"ma saatleri 45 saatin de üzerindedir. 1985 yl D!E verilerine göre yapt#mz hesaplamada haftada ortalama 47,5 saat çal"lmaktadr. Yine
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ayn yl için çal"anlarn %27,81’i haftada 50 saatten fazla çal"maktadr. Fazla
mesai yapanlarn, çal"tklar fazla mesai süreleri ise ayda 33,19 saattir. Bu süre
Avrupa’da yakla"k bir haftalk çal"ma süresi olup, çal"ma süreleri açsndan
Türkiye’de dört hafta da be" hafta çal"lyor olunmaktadr.
Normal çal"ma süreleri açsndan di#er ülkelerde genellikle ylda 1700-1800
saat çal"lrken ülkemizde 500 saat daha fazla, yani 2.310 saat çal"lmaktadr.
Çal"ma saatlerinin dü"ürülmesi ülkemiz sendikal hareketinin gündeminde yok
saylacak bir durumda olup, bu vesile ile özele"tirimizi belirtir, dünyann hemen
tüm ülkelerinde oldu#u gibi ülkemizde de sendikalarn ksa süre çal"ma için
u#ra" vermesi gerekti#ini vurgulamak isterim. Çal"ma saatlerinin dü"ürülmesi ile yeni istihdam alanlar açlmaktadr. Örne#in F. Almanya’da yalnzca 185
ylnda 275.000 ki"ilik yeni istihdam alan açlm"tr. Çal"ma saatlerindeki dü"ü"ün verimlilik art" sa#lad#, i"çi ve i"veren çevrelerince yaplan ara"trmalar
sonucunda ortaya konmu"tur. Kamuoyuna da yansd# gibi ülkemizde yaygn
olarak i"ten çkarmalara gidilmekte olup, 1989 yl içine hemen hepsi de sendika üyesi 137.017 i"çinin i"ten çkarld#n derledik. Gerçek i"ten çkarma rakam bizim buldu#umuzun birkaç kat olmakla beraber, bulunan rakam yine de
önemli sayda i"ten çkarmalarn oldu#unu ortaya koymaktadr. Toplu sözle"me
masalarnda “krk katr m krk satr m” zihniyeti ile davranan i"verenler “i"ten
çkarma m, dü"ük ücret mi” dayatmacasn getirmektedirler.
Sendikalar olarak ya"ad#mz yakc sorunlarn ba"nda i"ten çkarmalar gelmektedir ve üye saymzn giderek azal"nda bu i"ten çkarmalar önemli bir
paya sahiptir.
Saylar 3 milyona varan i"sizler ordusu bu i"ten çkarmalar ile daha da büyürken,
i"sizli#in çözümü yönünde ksa süre çal"ma, hemen gerçekle"ecek bir uygulama olarak biz sendikalarn kararl u#ra" vererek sa#lanmasn beklemektedir.
Sendikaszla"trma yönünde ya"ad#mz di#er sorunlar arasnda sözle"meli personel, ta"eron i"çili#i, mevsimlik-geçici i"çi, artan kapsam d" personel oran ve
ça# ötesinden bu yana devam eden sendikala"an i"çinin i"ten atlmas yer almaktadr. Bu sendikaszla"trma uygulamalarna son yllarda bir de “kalite çemberleri” eklenmeye çal"lmaktadr. Ku"kusuz biz sendikaclar olarak, bizleri yok etmeye çal"an bu uygulamalara kar", birlikte ve etkin u#ra" vermedikçe sendika
üyeli#i erozyonu nedeniyle ksa sürede yetki kayplar ile kar"la"lacaktr.
Ülkemiz nüfusunun yarsn olu"turan kadnlarn faal nüfustaki paylar 1985
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yl itibariyle %35,4 olup, bu oran 1955’te %43,1 idi. Faal nüfusta gerileyen bir
oranda olan kadnlar 1985 yl itibariyle 6 milyon ücretsiz aile i"çisi, 8,3 milyon
ev kadn ve yalnzca 1 milyon ücretli olarak nüfus saymnda yer alm"lardr.
SSK’llar arasnda kadn oran %9,7, emekli sand#nda ise biraz daha yüksek
orandadr. Ülkemizde kadnlar erkeklere göre sosyal güvenlikten çok daha yoksun durumda ve dü"ük ücretli çal"maktadrlar. Sendikalarda siyasi partilerde
ve di#er örgütlerde oldukça az oranlarda yer alabilen, ba"ka deyi" ile örgütsel
ya"amda gere#ince yer alamayan kadnlarn, ev kadn ve kadn cinsiyetinde
olmalarndan kaynaklanan sorunlar da bulunmaktadr. Yine yasalar kadnlara
yalnzca kadn cinsiyetinde olmalarndan kstlamalar ve farkl hükümler getirmektedir.
DE%ERL! BASIN MENSUPLARI
Sizlere 456 sayfa olan yll#mzdan baz rakamlar aktardm ve yer alan yakla"mlarmzdan bazlarna de#indim.
Umarm sendikamzn yapt# bu çal"ma i"çilerin, ücretlilerin ve tüm emekçilerin hak almalar, çal"ma ve ya"am düzeylerini yükseltme yönündeki u#ra"larna
mütevaz da olsa bir katk sa#lar.
$u anda üyelerimiz tarafndan 10.000 örneklem kapsamnda doldurulan 100 soruluk anket çal"mamzn bilgisayarda de#erlendirmelerini yapmaktayz. Bu yl
bitmeden üyelerimize yönelik “prol” ara"trmamzn sonuçlarn bir kitap halinde yaynlamay hedeemi" durumdayz. Hatrlanaca# gibi ayn çal"ma biraz
daha dar kapsamda 1986 ylnda Üyelerimizin Ya"am Ko"ullarndan Rakamlar
ad ile yaynlanm"t.
Basn toplantmza gösterdi#iniz ilgiye en içten te"ekkürlerimizi sunarm.
Münir Ceylân
Petrol-!" Genel Ba"kan
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12 Eylül 1990

GÜLAY BECEREN !Ç!N 108 M!LYON L!RA TOPLANDI
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
!"çi ve emekçilerin geleneksek dayan"ma günü olan 1 Mays 1990’da güvenlik
güçlerinin açt# ate"le kur"unland# görgü tanklarnca belirtilen ve bu kur"unlanma sonucu felç olan Gülay Beceren ile dayan"ma amacyla; Ercan Karaka"
(SHP !stanbul ili), Turgut Kazan (Baro), Prof. Selçuk Apak (Tabipler Odas),
Münir Ceylân (Petrol-!"), Oktay Akbal (Yazarlar Sendikas), Yücel Gürsel (Mimarlar Odas), Emin Galip Sandalc (!nsan Haklar Derne#i) Ali Haydar Erdo#an
(!stanbul Milletvekili), Türkan $oray (SODER) ve Osman Kavala (Sanayici) tarafndan, “Tedavi Masraarnn Kar"lanmas” için bir kampanya ba"latlm"t.
Dayan"ma hesab Ziraat Bankas Taksim $ubesi’nden 30003-203999-3 No ile
açlm" ve dayan"ma ça#rmza geni" bir katlm gösterilmi" ve 10.09.1990 itibariyle 108.000.000 TL toplanm"tr.
Kampanyamza ilgi gösteren ba"ta sendikalar ve üyeleri olmak üzere siyasi partilere, meslek örgütlerine ve tüm demokratik kurulu" ve demokratlara en içten
te"ekkürlerimizi sunarz.
1 MAYIS TUTUKLULARININ SERBEST BIRAKILMASI !Ç!N BE$ B!N
!MZA TOPLANDI
Di#er yandan ise “1 Mays 1990 tutuklularnn” derhal serbest braklmas için
!stanbul’da kurulu “Sendika $ubeleri Platformu” tarafndan “!mza” kampanyas
açlm" ve be" bin imza toplanm"tr. Kampanya sonucu toplanan be" bin imzal
kampanya metni TBMM Ba"kanl#’na ve Meclis’te grubu bulunan siyasi parti
merkezlerine gönderilecektir.
Bir kez daha yineliyoruz ki; 1 Mays i"çi ve tüm emekçilerin bayram olup, kutlanmas, emekçilerin hak ve özgürlüklerine, demokrasiye tahammülü olmayan
mevcut iktidarca istenmemekte, kan dökmeye varan bask ve "iddet uygulanBildiriler (1990-1996)
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maktadr. 1 Mays 1990’da estirilen devlet terörü sonucu binlerce i"çi, emekçi
ve ö#renci tutuklanm", a#r bask ve i"kenceler dahil hukuk d"lklarla kar"
kar"ya kalm"lardr ve halen 13 ki"i tutuklu bulunmaktadr. Tüm bu uygulamalar protesto ediyor, 1 Mays’lar kana bulayanlarn açklanarak tutuklanmalarn
istiyor ve demokrasilere özgü hukuka uymaya ça#ryoruz. Açk ve kesin bir
dille söylüyoruz ki 1 Mayslarn ülkemizde de serbestçe kutlanmasn engelleyenlere kar" u#ra"mz sürecek ve bu engeller a"lacaktr.
Ercan Karaka" (SHP !stanbul ili), Turgut Kazan (Baro), Prof. Selçuk Apak (Tabipler Odas), Münir Ceylân (Petrol-!"), Oktay Akbal (Yazarlar Sendikas), Yücel Gürsel (Mimarlar Odas), Emil Galip Sandalc (!nsan Haklar Derne#i) ve
Ali Haydar Erdo#an (!stanbul Milletvekili).
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18 Ekim 1990

MEMUR MAA"LARINA YAPILMASI DÜ"ÜNÜLEN ZAM,
S!YAS! !KT!DARIN ÇALI"ANLARA KAR"I !ZLED!$!
DÜ"MANCA POL!T!KANIN SON ÖRNE$!D!R
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Belediye-!", Petrol-!", Deri-!", TÜMT!S, Hava-!" ve Kristal-!" Sendikalarnn
ortak basn açklamasdr:
Siyasi iktidar 1991 ylnn ilk yars için memur maa" katsaysn 320’den 346’ya,
taban aylk kat saysn 355’den 444’e ve yan ödeme katsaysn da 120’den
135’e çkartmay kararla"trm"tr.
Bu yeni katsaylarla memur ve emekli aylklarnda öngörülen art" oran yalnzca yüzde 8 ile 18 arasndadr. Bu art"lar aylk enasyon oranlarnn yüzde 9’lara
ula"t# günümüzde, de#il alt aylk, üç aylk maa" a"nmasn bile gideremeyecek düzeydedir.
!çinde bulundu#umuz yln ikinci yars için belirlenen katsay ile memur maa"larna yaplan yüzde 25’lik zamma memurlarn gösterdi#i büyük tepki henüz
belleklerden silinmemi"ken, siyasi iktidarn bu oran daha da gerilere çekmesi,
“sadaka de#il, hakkmz istiyoruz” diyen memurlar kar"snda ar kovanna çomak sokmaktan ba"ka anlam ta"mamaktadr.
Ba"ta belediye memurlar, sa#lk çal"anlar ve ö#retmenler olmak üzere tüm
memurlarn siyasi iktidarn bu haksz kararna kar" ba"latm" olduklar mücadeleyi daha da ileri boyutlarda sürdürmeleri için gerekli me"ru zemin siyasi iktidarn bu karar ile daha da sa#lamla"m" olmaktadr.
Körfez Krizi bahane edilerek, krizin getirdi#i ekonomik külfetin siyasi iktidar ve
i"verenlerce ikiye katlanarak emekçi halkmzn srtna yüklenmek istendi#i gü-
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nümüz Türkiye’sinde emekçi halkmz, sermaye çevrelerinin bu dayatmalarna
boyun e#memek azim ve kararll#ndadr.
MEMURLARIN SEND!KAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER! !Ç!N
VERECE%! MÜCADELEY! TÜM GÜCÜMÜZLE DESTEKL!YORUZ
Emekçi halkmz, ba"ta i"çi snfmz ve sendikalar, memurlarn bu haksz dayatmalara kar", sendikal hak ve özgürlükleri için verecekleri hakl mücadeleye
bütün gücüyle sahip çkacaktr, destek olacaktr.
Çal"anlarn sistemli bir "ekilde yoksulluk snrna itildikleri sendikal ve demokratik hak ve özgürlüklerimizin sistemli bir saldr kar"snda oldu#u günümüzde
i"çi-memur, tüm çal"anlarn birlikte gerçekle"tirecekleri bir genel grev bir zorunluluk olarak gündeme gelmektedir.
Bugünkü örgütsüz yaplarna ra#men tüm kamuoyunca sayg ve destekle kar"lanan büyük eylemleri ortaya koyabilen memurlarmz, siyasi iktidarn emek
dü"man politikalarnn önünün kesilmesinde, insan hak ve özgürlüklerinin, sendikal hak ve özgürlüklerimizin u#rad# fütursuz saldrlarn geri püskürtülmesinde i"çi snfmzn ayrlmaz bir parças olarak ön saarda yerini alacaktr.
Siyasi iktidarn emek dü"man politikalarn bu vesile ile bir kez daha protesto
ediyor, üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil, tüm gücümüzle memurlarn hakl davalarna omuz verece#imizi kamuoyuna duyuruyoruz.
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24 Ekim 1990

GÜNEYDO$U’DAK! BASKICI UYGULAMALARA
PETROL-!" SESS!Z KALMAYACAKTIR
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
BATMAN "ube ba"kanmz Ahmet Teymurta" ve "ubemiz personeli Mehmet
Kara 23 Ekim 1990 günü sabah evlerinden alnarak gözaltna alnm"lardr. Yine
15 gün kadar önce Batman "ubemiz 2. Ba"kan Nimetullah Sözen de gözaltna
alnm" ve daha sonra serbest braklm"t. Bir ay önce ise Nusaybin’de TPAO
lokalinde bulunan üyelerimiz, arama gerekçesi ile güvenlik güçlerinin dayak dahil, baskc uygulamalar ile kar" kar"ya kalm"lard.
414’le ba"layan ve daha sonra di#er Sansür-Sürgün Kanun Hükmünde Kararnamelerinin çkarlmasyla devam eden Güneydo#u’da ya"ayan halka yönelik
basklar, insanlk d" uygulamalar ve saldr boyutuna varan geli"meler önemli
ölçüde artarken, sendikalara yönelik bask ve kstlamalar da ayn paralellikte
olmu"tur. Bunlarn ötesinde Güneydo#u’da sürdürülen genel uygulamalarn bir
parças olarak, son bir aydr Batman "ubemize yaplan, basklar ve gözaltna almalarn artmasnn, ayn zamanda içinde bulundu#umuz toplu i" sözle"me dönemine rastlamas baskc uygulamalarn sendikal haklara yönelik yann ortaya
koymaktadr.
Güneydo#u’da ya"ayan halka, Cumhuriyet tarihinde görülmemi" bir biçimde
insanlk d" uygulama ve "iddetin artmas ve bu baskc uygulamalar içinde Batman "ubemiz yöneticilerinin gözaltna alnmalar ve bu gözaltna almalar ile toplu i" sözle"melerimizin böylesi basklar altnda yaplmaya zorlanmas, Petrol-!"
olarak konuya olan duyarllk ve dikkatimizi üst boyutlarda artrmaktadr.
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BATMAN $UBE YÖNET!C! PERSONEL!M!ZE YÖNEL!K BASKILARA
SON VER!LS!N, AHMET TEYMURTA$ VE MEHMET KARA SERBEST
BIRAKILSIN
Batman "ube yöneticilerimizin gözaltna alnmas vesilesi ile bir kez daha hatrlatmak istiyoruz ki; kimse bizden üyelerimize yaplan bask ve "iddetin yantsz
kalaca#n, toplu i" sözle"melerinde sunulan ac reçeteleri kabul edece#imizi
beklemesin. Tüm bu baskc uygulamalar kar"snda bizlerin tepkisinin de sert
olaca#n özellikle vurgulamak isteriz.
Batman $ube Ba"kanmz Ahmet Teymurta" ve sendikamz personeli Mehmet
Kara’nn gözaltna alnmasn protesto ediyor, "ubemize yaplan basklara son
verilmesini vurguluyor ve kamuoyunu bu yönde duyarl ve dayan"ma içinde
olmaya ça#ryoruz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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07 Kasm 1990

KAMUOYUNU DUYARLILI$A VE DESTE$E ÇA$IRIYORUZ
Cezaevlerinde dayanlmaz boyutlardaki insanlk d" ko"ullar ve basklara kar"
insanlk onuru adna, Diyarbakr 1 No’lu E Tipi Cezaevinde 116 tutuklu ve hükümlü 29 gündür açlk grevlerini sürdürürlerken, ayn amaçla grevler giderek
ülke genelinde di#er cezaevlerinde de yaygnla"maktadr. Yaknlar da, ba"ta Diyarbakr olmak üzere çe"itli kentlerde açlk grevlerindedirler.
Demokrasinin en temel göstergesi olan insan haklarna verilen de#er, ülkemizde sürdürülen genel olumsuzluk ile bütünle"tirilmi" olarak cezaevlerinde devlet
terörü niteli#indeki basklarla ayaklar altna alnrken, bu insanlk d" uygulamalarn Türkiye’nin de onaylad# Avrupa !nsan Haklar Sözle"mesi’nin Avrupa
Konseyi’nce kabul edilmesinin 50. yl dönümü olan 4 Kasm’a rastlamas ise
sanki kabul edilen sözle"me ile alay edercesine, mevcut iktidarn ibret verici bir
tavrdr.
Bu yakla"mla cezaevlerinde uygulanan her türlü insanlk d" bask ko"ullarn
protesto ediyor, Diyarbakr ve di#er cezaevlerinde sürdürülen açlk grevleriyle
dayan"ma içinde oldu#umuzu açklyor, cezaevlerindeki ko"ullarn iyile"tirilmesi yönünde ileri sürülen insani taleplerin bir an önce kabul edilmesini, ölüm
orucu ve di#er tüm açlk grevlerine son vererek cezaevleri ko"ullarnda ivedilikle iyile"tirmenin sa#lanmasn bizler de talep ediyor, kamuoyunu gereken duyarll#a ve destek vermeye ça#ryoruz.
Belediye-!", Yol-!", Petrol-!", G. Maden-!", Harb-!", Otomobil-!", Selüloz-!",
Kristal-!", Hava-!", Deri-!", Likat-!", TGS, Basn-!", TÜMT!S.
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24 Kasm 1990

22-23 KASIM 1990 TAR!HLER!NDE ANKARA’DA TOPLANAN
PETROL-!" GEN!"LET!LM!" BA"KANLAR KURULU
SONUÇ B!LD!R!S!
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Sendikamz Ortado#u’da bir scak sava"a, nedenleri ve sonuçlar itibariyle bütünüyle kar"dr. Bu kar" olmann gereklerini di#er sendikalar ve demokratik
örgütlerle birlikte yerine getirmek için her tülü göreve hazrdr.
Do#u ve Güneydo#u Anadolu’da insanlk d" uygulamalar giderek insan kymna dönü"mektedir. Buna kar" çkmak bir insanlk ve demokrasi görevidir.
Bu görevin yerine getirilmesi için bir adm olarak Güneydo#u’ya olabildi#ince
büyük bir heyet gönderilmesi, kamuoyunu duyarl klmaya ve aydnlatmaya yönelik faaliyetlere hz verilmesi sa#lanacaktr.
Kayna#n 12 Eylül ve 1982 Anayasas’ndan alan sendikaszla"trma, yo#un i"çi
çkarmalar ve benzeri tüm olumsuzluklara kar", demokrasinin önündeki engelleri a"mak için Türk-!"’in “genel eylem” kararlarn tam birlik içinde destekliyoruz. En iyi "ekilde hayata geçirilebilmesi için;
·

$ube temsilciler kurullarmz en ksa sürede bu amaçla toplanacaktr. Her
"ubemiz kapal salon toplantlar düzenleme ve en geni" katlm sa#lama
yönünde çaba harcayacaktr.

·

Türk-!"’in Aralk toplants ardndan bölgesel temsilciler kurullarmz en
ksa sürede toplanacaktr.

Sendikamz, memurlarn sendikala"ma mücadelesine, di#er emekçi halk kesimlerinin ekonomik ve demokratik talepleri için giri"ece#i mücadelelere tam gücüyle destek verecek, dayan"ma içinde olacaktr.
Sendikamz nereden gelirse gelsin terör olaylarn asla tasvip etmemektedir. “TeBildiriler (1990-1996)
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rörü önleme” ad altnda devlet terörünün trmandrlmasna kar" çkmaktadr.
Tek çözümün demokrasiyi tüm kurum ve kurallaryla ya"atmak oldu#una inanmaktadr.
Son günlerde yo#unla"an laiklik kar"t güçlerin saldrlarn da emekçi halkmza ve demokrasimize kar" saldr olarak nitelemekte ve üzerimize dü"en görevleri yapmaya hazr bulunmaktayz.
Toplu sözle"melerimizin ancak birlikte verilecek mücadele ile ba"arl olabilece#i gerçe#inden hareketle Türk-!" bünyesinde bir e"güdüm ve koordinasyon
içinde mücadele gere#ine inanyoruz. Ancak bu koordinasyon daha ilkeli ve
sa#lkl olmal, tabann taleplerine yant verebilmelidir. Bu konudaki eksiklik ve
yanl"lklarn giderilebilmesi için çal"lacaktr.
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13 Aralk 1990

BASIN VE YAYININ DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Sizlerin de yakndan izledi#i ve kamuoyunda da geni" olarak yanklanan TTK
ve MTA’da çal"an Genel Maden-!" üyesi 48.000 i"çi, 30 Kasm 1990’dan beri
grevdedirler. 42.000’i Zonguldak’ta olan, ülkemiz sendikalar tarihinin bu en büyük grevi, esnafyla, tarm emekçisiyle, meslek odalaryla, aydnyla ksaca, tüm
Zonguldak halkyla bütünle"mi" bir durumda ba"ar ile sürmektedir.
Madencilerin grevinin önemi yalnzca ülkemizin en büyük grevi olmasndan
de#il; her gün do#al mitinglere dönü"en yüz binler ile kayna"lmasndan, i"çi ve
halkn bütünle"mesinin en güzel örne#inin verilmesinden de gelememektedir.
Grev, yalnzca Zonguldak halknca de#il, tüm ülkemiz i"çi ve emekçilerince sahiplenilmektedir. Grev Zonguldak’n snrlarn çoktan a"m"tr.
Zonguldak Madenciler Grevi, sradan bir i" uyu"mazl#nn sonucu varlm"
bir grev uygulamas biçiminde de#il; 12 Eylül düzeninin yllardr i"çilere layk
gördü#ü dü"ük ücretlere kar" çk"n, dü"ük ücretler üzerine temellendirilmi"
ekonomi politikalarnn geçersizli#ini ortaya koyan, mevcut iktidarn i"çi hakk
tanmayan tavrna ve sendika dü"manl#na “dur” diyen ve yine iktidarn kamu
kurulu"larna sermaye yanls yakla"mn ortaya koyan bir grevdir. Madenciler
Grevi, bir grev olmaktan çkm", ba"ta 12 Eylül rejimi olmak üzere, çal"anlar
açsndan tüm olumsuzluklar sorgulayan bir harekete dönü"mü"tür.
Madencilerin grevi "u anda toplu i" sözle"me döneminde olan 650.000 i"çinin
grevidir. Madencilerin talepleri bizim de taleplerimizdir. Bu nedenledir ki, Madenciler Grevi tüm ülkemiz i"çi ve emekçileri için büyük önem ta"maktadr. Bu
nitelikleriyledir ki, TTK ve MTA’daki 48.000 i"çinin grevinin ba"arya ula"mas
ayr önem ta"maktadr.
Petrol-!" olarak Madenciler Grevi ile en anlaml dayan"mann eylemler ile
olaca#na inanyoruz. Bu amaçla tüm üyelerimiz ülke çapnda, 14 Aralk 1990
Bildiriler (1990-1996)
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Cuma günü Madenciler Grevi ile eylemsel dayan"ma içinde olacaklardr.
Yine Zonguldak grevci i"çileri ve halknn ortaya koyacaklar di#er her tür eylemlerinde, onlarla birlikte olaca#mz açk bir dille ifade ederiz.
Bu vesile ile mevcut siyasi iktidar, maden i"çilerinin taleplerini bir an önce kabulü için uyaryoruz. aksi halde i"çiler ve tüm emekçilerin tepkileri giderek artacaktr.
!çinde bulundu#umuz günleri; bizi dü"ük ücretli ya"amaya layk görenlere, hak
aramamz yasaklayanlara, ülkede gerçek demokrasinin olu"masn engelleyenlere kar" “u#ra" günleri” ilan ediyoruz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan

66

Petrol-!" Ar"ivi

28 Ocak 1991

PETROL-!" SEND!KASI OLA$ANÜSTÜ BA"KANLAR KURULU
SONUÇ B!LD!R!S!
27 Ocak 1991 tarihinde Ankara’da ola#anüstü toplanan Petrol-!" Ba"kanlar Kurulu sava" hali ve 3 Ocak genel eylemini görü"mü" ve a"a#daki sonuç bildirisinin kamuoyuna duyurulmasn kararla"trm"tr:
Görevimiz; sava"a kar", ülke çapndaki gizli potansiyeli aç#a çkartp, harekete
geçirmek, emperyalizmin hesaplarn bo"a çkararak, kukla yönetimler yerine,
demokrasiyi hakim klmaktr.
Türkiye’nin Körfez Sava"’nda ikinci cepheyi olu"turmas artk bir varsaym olmaktan çkm", ili bir duruma dönü"mü"tür.
Tümüyle emperyalizmin Ortado#u’daki çkarlarn korumaya yönelik, Ortado#u petrolünün payla"m temelinde, sonuçta emperyalizmin bölgedeki etkinlik
ve tahakkümünü perçinleyecek olan bu insanlk d" sava"n, halkmzn çkarlaryla uzaktan yakndan hiçbir ilgisi yoktur.
Ülkemize yönelik hiçbir saldr, hiçbir tehdit yokken, tümüyle emperyalizmin
çkarna hizmet etmek üzere insanlarmz sava"a sürülmek, do#rudan do#ruya
ölüme gönderilmek istenmektedir.
Ancak, ülkemize yönelik bir saldr halinde, en küçük bir tereddüde dü"meksizin cepheye ko"acak insanlarmz, “bu sava" bizim sava"mz de#ildir” demekte,
halkmzn yüzde 95’i bu haksz sava"a Türkiye’nin emperyalizmin güdümünde
taraf olmasna kar" çkmaktadr.
Bu sava"n galibi emperyalizm ve onun müttekleri olsa bile, ülkemizde emperyalizmin Ortado#u jandarmal#na soyunmu" olan siyasi iktidarn demokrasimizi
bo#ma giri"imleri sonucu ülke olarak kazanaca#mz sava"tan, i"çi snf ve emekçi halk olarak, demokrasiyi yitirmi" olarak çkmamz ihtimali a#r basmaktadr.
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!"çi snfmz, 12 Eylül sonras benzeri bir dönemi, sivil görünümlü bir diktatör
ve onun kuklas bir hükümetle yeniden ya"amak istememektedir. Bu nedenle,
ülkemizin hangi gerekçeyle olursa olsun, bu scak sava"a sokulmamasnda, ülkemizdeki ABD üslerinden yaplan saldrlara bir an evvel son verilmesinde ciddi bir kararllk içerisindedir.
Halkmzn bu kararll#, siyasi iktidarn, sava"a kar" demokratik tepkilerini ortaya koyan halk y#nlarna kar", Batman ve Tatvan örneklerinde oldu#u gibi,
silah kullanma derecesine varan bask ve zorbaca tehditlerle saldrmasna yol
açm"tr.
Siyasi iktidarn emekçi halkmz hedef alan, bu basklarn "iddetle protesto ediyoruz.
Ülke düzeyinde bu bask ve "iddet ne denli yo#un olursa olsun, hiçbir teslimiyetçi tavra girmeksizin, hiçbir korkuya kaplmakszn sava"a kar" mücadelemizi
tüm gücümüzle sürdürece#imizi duyuruyoruz.
Sava" ba"lam", ülkemizin de içinde yer alaca# bir kara cephesi açlm" olsa bile,
sava"a kar" toplumsal muhalefeti olu"turma çabasndan asla vazgeçilmemelidir.
Bu ba#lamda Türk-!"’i bir kez daha göreve ça#ryoruz. Türk-!" üyesi olsun olmasn, bütün sendikalar göreve ça#ryoruz.
Bu ça#rlarmzdan bir sonuç alnamamas durumunda, sava" kar"t bütün ortak
platformlarda yer alma, bu tür platformlarn olmad# bölgelerde ise, bu platformlar olu"turmakta en büyük çabay göstermekte kararlyz.
Hiçbir görü" ayrm gözetmeksizin, sava"a kar" bir platformun içinde olacak,
alnacak eylem kararlarnn yürütülmesinden organizasyonuna, her a"amasnda
var gücümüzle yer alaca#z.
Sava"a kar" her türlü demokratik direni"i hazrlamay, organize etmeyi, kimler
organize ederse etsin her eyleme katlmay, omuz vermeyi tarihi bir görev olarak
biliyoruz.
Ba"kanlar kurulumuzun bu tespitleri Türk-!" Ba"kanlar Kurulu’ndan, tüm demokratik örgütlere en ksa zamanda ula"trlacak, sava"a kar" en ksa zamanda
en geni" cephenin olu"turulabilmesi için her türlü çaba gösterilecektir.
Bütün bu hususlar örgütümüzün en alt birimlerine kadar ula"trlacak, hazrlklarn bir an evvel tamamlanmas sa#lanacaktr.
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Sava"a katlmamz yolundaki ülke çapndaki gizli potansiyel aç#a çkartlp harekete geçirilebildi#i takdirde emperyalizmin ve onun kukla yönetimlerinin hesaplar bo"a çkacak, sonucu belirsiz felaketlere sürüklenmemi" olmamzn yan
sra, demokrasimiz de çok daha sa#lam temellere oturmu" olacaktr.
Petrol-!" bu mücadelenin içinde olmakla yetinmeyecek, gücü orannda öncülük
edebilme gayreti içerisinde, her türlü görev ve sorumlulu#u onurlu bir "ekilde
omuzlayacaktr.
3 Ocak’n en güç ko"ullara ra#men sürdürülmesi, ülkemizin ve demokrasimizin
gelece#i açsndan tarihi bir görev olarak kar"mzda durmaktadr.
Petrol-!" yllarca, siyasi iktidarn i"çi istemlerine kulak tkamas, sendikal hak ve
özgürlüklerimiz üzerindeki bask ve yasaklarn artrlmas kar"snda i"çi snfmzn üretimden gelen gücünün kullanlmas gere#ini vurgulam"tr. Bunun en
etkin yolu olarak da genel grev önermi"tir.
Sonuçta bu önerisi i"çi snfmzn genel bir istemi olarak gündeme gelmi", 3
Ocak 1991 tarihinde ülke çapnda, beklenilenin çok üzerinde bir katlmla gerçekle"mi"tir.
Petrol-!", genel eylemin bir amaç de#il, bir araç oldu#undan hareketle, Türk-!"
Ba"kanlar Kurulu’nda belirlenen hedeere ula"lmakszn, bir gün i"i durdurmakla kalnrsa, hiçbir netice alnamayaca#n sürekli vurgulam"tr.
3 Ocak genel eylemi, Türk-!" Ba"kanlar Kurulu bildirisinde de açkça belirtildi#i
gibi i"çi snfmzn ilk uyarsdr. !lk uyar olmak zorundadr.
Bu ilk uyar hedene ula"mad# zaman, 3 Ocak’ daha nitelikli ve daha yaygn,
daha etkin eylemlerin izleyece#i mesajnn siyasi iktidar ve i"verenlere net bir
"ekilde verilmesi bir zorunluluktur.
Durum böyle iken siyasi iktidar ve i"verenler 3 Ocak eylemlerinden yeterli mesaj almadklarn, demokratik ve ekonomik taleplerimizin yerine getirilmesi
do#rultusunda en ufak bir niyetleri olmad#n açkça ortaya koymu" bulunmaktadrlar.
Verdi#imiz mesajlarn alnmas bir yana, sermaye çevreleri hesap sorma noktasna gelmi"lerdir.
“Tek bir üyemizin klna dokunulmasna izin vermeyece#iz” yollu mesajlarmza kar"n, 3 Ocak eylemimiz nedeniyle dördü sendikamz üyesi 268 i"çinin
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atlm" olmas, açlm" bulunan mahkemelerin srarla sürdürülmesi bu hesap sormann en belirgin örnekleridir.
Ülke çapnda tüm grevlerin ertelenmesi ise, bu hasmane tutumun artan bir dozla
devam edece#ini göstermektedir.
Petrol-!", 3 Ocak genel eyleminin daha nitelikli ve daha yo#un bir "ekilde sürdürülmesi için her türlü mücadeleye hazr bulunmaktadr.
!"çi snfmza onurlu bir deneyim kazandran, mücadele tarihinde ba"lca kö"e
ta"larndan biri olan 3 Ocak’n en güç ko"ullara ra#men sürdürülmesi ülkemizin
ve demokrasimizin gelece#i açsndan tek yol olarak kar"mzda durmaktadr.
Türk-!" bu günler için gereklidir.
Sendikalar bu günler için gereklidir.
E#er i"çi snf olarak “demokrasi” diyorsak, “sendikal hak ve özgürlükler” diyorsak, ekonomik haklarmz istiyorsak, var olan olanak ve yetkilerimizi bu
yolla kanalize etmek zorundayz.
!"te bugün Türk-!"’ten bekledi#imiz budur.
E#er Türk-!"’ten tüm bu olumsuz ko"ullara kar"n, 3 Ocak’n kald# yerden devam karar çkmazsa, bu örgütün i"çi snfmza yararll# sorusu ve dolaysyla
örgüte olan ciddi güven bunalm gündeme gelebilecektir.
!çinde bulundu#umuz bu günler, demokrasimiz, i"çi snfmz ve emekçi halkmz için bir dönüm noktasdr.
3 Ocak’ hedeerine ula"trabilme görevi, 3 Ocak nedeniyle i"ten atlan arkada"larmz geri döndürme görevi bizleri beklemektedir.
Petrol-!" bu tarihi dönemde önündeki tarihi görev ve sorumluluklarn bilincinde,
en güç ko"ullarda da olsa mücadeleyi sürdürme kararll#ndadr.
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13 #ubat 1991

DE$ERL! YARPET !"Ç!LER!, SAYIN ÜYELER!M!Z
Bilindi#i gibi 1 Eylül 1990 ylndan geçerli olacak sözle"meniz, görü"meleri 11
Aralk 1990 günü ba"lam" olmasndan dolay son a"amasna gelmi" bulunmaktadr.
Grev hakkmzn antidemokratik yasa ve uygulamalarla elimizden alnm" oldu#u, antidemokratik bask ve yasaklarn giderek artt# bu dönemde, en büyük
dayana#mzn, birlik ve beraberli#imiz, dayan"mamz ve üretimden gelen gücümüz oldu#u inkâr edilemez bir gerçekliktir.
Birlik ve dayan"mamzn en üst düzeyde olmas gereken bu dönemde, içinde
bulundu#umuz ko"ullar göz önüne alnnca hepimize büyük görevler dü"tü#ü
açktr.
Yarmca "ubemizde 1989 Eylül’ünde yaplan delege seçimlerinin ve dolaysyla Ekim 1989’da yaplan genel kurulun mahkeme tarafndan iptal edilmesi ve
nihayet 1 $ubat 1991 günü bu kararn Yargtay’ca onanmas sonucu, Yarmca
"ubemiz ba"kan ve yönetim kurulu üyeleri 07.09.1989 tarihi itibariyle görevsiz
saylm"lardr.
$u anda Yarmca "ubemizde bir yönetim bo"lu#u bulunmakta, bu bo"lu#un doldurulmas için en ksa zamanda delege seçimlerinin ve "ube genel kurulunun
yaplmas gerekmektedir.
Ne var ki; tam da sözle"me görü"melerinin sonuç a"amasna gelmi" bulundu#u
ve dolaysyla birlik ve beraberli#e en çok ihtiyaç duydu#umuz bir dönemde
yaplacak delege seçimlerinin birlik ve beraberli#imizi olumsuz yönde etkileyebilmesi durumu söz konusudur.
Bu durumu göz önüne alan merkez yönetim kurulumuz delege seçimlerinin sözle"me sonras yaplmasn uygun görmü" ve kararla"trm"tr. Sizlerin de ayn
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"ekilde dü"ünüp davranaca#nzdan en ufak bir ku"kumuz yoktur.
Sözle"me görü"meleriniz merkez yönetim kurulumuz tarafndan yürütülecek,
görü"melerle ilgili geli"melerin tüm açklamalar yine merkez yönetim kurulumuz üyelerince size aktarlacaktr.
Gücünü sizlerin birlik ve dayan"manzdan, mücadele azminizden alan sendikamz, günümüz ko"ullarna uygun en ileri haklarn alnabilmesi için her türlü
çabay gösterecek, tüm olanaklarn sonuna kadar kullanacaktr.
Kar"lkl güven ve sendikal disiplin çerçevesinde a"amayaca#mz engel olmad#na inanyor, hepinize ba"arlar diliyoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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20 #ubat 1991

K!PLAS’IN DAYATMALARI KAR"ISINDA UYU"MAZLIK
TUTULAN 52 !"YER!NDE, 6.500 ÜYEM!Z PROTESTO
EYLEM!NDE
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
ECZACIBA$I !LAÇ VE HASTANE ÜRÜNLER! !$YER!NDE DE 883
ÜYEM!Z !$VEREN!N UZLA$MAZ TUTUMUNU B!R HAFTALIK
EYLEMLERLE PROTESTO ED!YORLAR
Sendikamzla K!PLAS arasnda 52 i"yerinde toplam 6.500 üyemiz için
sürdürülen sözle"me görü"meleri uyu"mazlkla sonuçlanm" ve grev a"amasna gelmi" bulunmaktadr.
Bu a"amada K!PLAS’n idari maddelerdeki de#i"iklik önerilerimizi görü"meye yana"mamas, özgür toplu pazarlk sistemine vurulmak istenen
büyük bir darbe olarak, sendikamz ve üyelerimizin hakl tepkilerine neden olmu"tur.
K!PLAS’n Körfez Krizi bahanesiyle yaratlan antidemokratik ortamdan
yararlanarak ekonomik ve sendikal haklarmza ba"latt# bu saldr kar"snda üyelerimiz protesto eylemlerine ba"lam" bulunmaktadr.
Bugün (20.02.1991) ba"latlan yemek boykotu ve 22.02.1991 günü ba"latlacak servis boykotu ilk iki hafta, haftada birer gün, sonraki iki hafta ise,
haftada iki"er gün olarak sürdürülecektir. Üyelerimiz 21.02.1991 tarihinden itibaren tüm i"yerlerinde fazla mesaiye kalmayacaklardr.
Bu bir aylk süre sonunda K!PLAS’n tutumunda herhangi bir de#i"iklik
olmamas durumunda üyelerimiz üretime yönelik eylemler ba"latma ve
yo#unla"trma kararll#ndadr.
Öte yandan ECZACIBA$I !laç ve ECZACIBA$I Hastane Ürünleri i"yerBildiriler (1990-1996)
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lerinde de toplam 883 üyemiz 18-22 $ubat arasnda yapmay kararla"trdklar i"vereni protesto eylemlerini sürdürmektedir.
Sözle"me görü"melerinde uzla"maz bir tavr taknan i"vereni protesto için
fazla mesaiye kalmayan üyelerimiz yemek ve çay boykotuna da devam
etmektedir.
Bir yandan i" bar"ndan söz ederken, öte yandan her türlü frsat de#erlendirerek ekonomik ve sendikal hak ve özgürlüklerimize saldrmay ihmal
etmeyen i"verenler yaratacaklar olumsuz sonuçlarn ba"lca sorumlusu
olacaklardr.
Sendikamz ve üyelerimiz, siyasi iktidar ve i"verenlerin tüm bask ve dayatmalarna kar"n tüm gücüyle direnme azim ve kararll#ndadr.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Hüseyin Do#du
Genel Sekreter
Ek: Protesto eyleminde bulunan K!PLAS üyesi i"yerleri
***
Ek: Uyu%mazlkta ve Protesto Eyleminde Olan K!PLAS Üyesi !%yerleri
Üye says
Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.$. Bayrakl/!zmir

54

Aygaz A.$. Genel Müdürlü#ü ve ba#l i"yerleri

429

Haba" Snai ve Tbbi Gaz. !sth. End. A.$ ve ba#l i"yerleri

291

Akdeniz Gübre Sanayi A.$./Mersin

473

Gübre Fab. T.A.$. ve ba#l i"yerleri

817
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Bayer Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. $ti. Gebze/Kocaeli

178

Asit San. A.$./Kocaeli

20

Kav Orman San. A.$. Gebze/Kocaeli

253

Pima" Plastik !n"aat Malz. A.$. Gebze/Kocaeli

170

Yasa" Ya"ar Boya ve Kimya San. ve Tic. A.$. !st. ve Gebze

252

Basf Sümerbank Türk Kimya San. A.$. Gebze/Kocaeli

154

!zmir Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. $ti. Gebze/Kocaeli

31

Emin-!" Kimya San. A.$. Gebze/Kocaeli

69

Polisan Kimya San. A.$. Gebze/Kocaeli

568

Marshall Boya ve Vernik San. A.$. Gebze/Kocaeli

460

Bürosan A.$. ve ba#l i"yerleri Kartal/!stanbul

146

Tek Plastik San. ve Tic. A.$. Kartal/!stanbul
ÇBS Boya Kimya Sanayi ve Tic. A.$. Çayrova/Gebze
Deteks Kimya San. A.$. Kaynarca/!stanbul
Bursa Akü San. A.$. Panayrköy/Bursa

24
288
65
120

Çelik Akü San. A.$. Cevizli/!stanbul, Pendik/!stanbul

83

Mutlu Akü ve Malz. San. ve Tic. A.$. Kartal/!stanbul

531

Santa Farma !laç San. A.$. Edirnekap/!stanbul

136

Ege Kimya San. ve Tic. A.$. Ka#thane/!stanbul

55

Seta" Kimya San. A.$. Çatalca/!stanbul

12

Pe-Re-Ja !leri Kimya San. A.$. Bahçelievler/!stanbul

39

Ak-Yak Tic. A.$. Etimesgut/Ankara

23

Ege Gübre San. A.$. Alia#a/!zmir

187

DYO ve Sadolin Sen. Sel. Boya ve Ver. Fab. A.$./!zmir

222

DYO Durmu" Ya"ar ve O#. Boya Ver. ve Reç. Fab. A.$./!zmir

281
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Dewilüx A.$. Bornova/!zmir
Akril Kimya San. A.$. Bornova/!zmir

144
14

Etap Makina Kalp ve Plastik San. A.$. Pnarba"/!zmir

149

Çukurova Kimya End. A.$./Manisa

155
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12 Mart 1991

BASIN VE YAYININ DE$ERL! TEMS!LC!LER!
01.09.1990 itibariyle toplu i" sözle"me dönemi ba"layan YARPET, ALPET,
PETLAS ve PETK!M’de sürdürülen sözle"me görü"melerimiz uyu"mazlkla
sonuçlanm" olup, yasal prosedür gere#i 11 Mart 1991 günü resmi arabulucu
atanm"tr.
Toplu i" sözle"me görü"melerimizde kamu i"veren sendikas Kamu-Sen, hükümetin do#rudan yönlendirmesi ile dayatmac bir tutum ortaya koymakta, i"çi
hakk tanmaz tavrna yeni bir örnek daha eklemek istemektedir. Ancak iktidarn
bu tavrna üyelerimizin suskun kalmalar olas de#ildir.
ALPET (Alia#a) ve YARPET (Yarmca) i"yerlerinde, üyelerimiz yarn sabah,
15.03.1991 gününden itibaren 48 saat süre ile i"yerlerini terk etmeme eylemi
yapacaklardr.
Genel ba"kanmz Münir Ceylân 15.03.1991 sabah erken saatlerde YARPET’te
olacak ve saat 10.15’de basn toplants için YARPET’ten ayrlacaktr. 3.500
üyemiz Ceylân’a YARPET’in tel örgülerine kadar e"lik edeceklerdir.
Basn toplants 15.03.1991 günü saat 10.30’da Yarmca "ubemizde yaplacaktr.
Basn toplantmza katlmanzdan büyük onur duyaca#mz belirtir, en içten
sayg ve sevgilerimizi sunarz
Basn toplants:
Tarih: 15 Mart 1991, Cuma/saat: 10.30
Yer: Petrol-!" Yarmca "ubesi
Feridun Özbay Cad. No: 2/4, Kocaeli
Tel: 124253
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Not: Ca#alo#lu’nda bulunan Gazeteciler Cemiyeti önünden sendikamz,
YARPET direni"i ve Kocaeli’ndeki basn toplants için vasta bulunduracak
olup vastamzn hareket saati sabah saat 09.00’dadr.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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14 Mart 1991

DE$ERL! YARPET ÜYELER!M!Z
Bilindi#i gibi 01.09.1990-31.08.1992 tarihleri arasnda yürürlükte kalacak olan
toplu i" sözle"mesi görü"meleri uyu"mazlkla sonuçlanm"tr.
Yasalar gere#i 11 Mart 1991 Pazartesi günü resmi arabulucu atanm"tr. Bu a"amaya kadar idari maddelerin ço#u bitmi" olup, anla"mazlk büyük oranda parasal maddelerde olmu"tur.
Yarmca "ubemizin özel durumu nedeniyle toplu i" sözle"mesi görü"meleriyle
ilgili geli"meler merkez yönetimi tarafndan sizlere aktarlm"tr.
Son olarak 11 Mart 1991 ve 12 Mart 1991 tarihlerinde ilgili devlet bakanyla
i"veren sendikas, i"veren yetkilileriyle yaplan toplantlardan 11 Mart 1991 tarihinde yaplan görü"mede "unlar teklif etmi";
·

1. alt ay için %50+120.000 TL+kdem (5.000TL, yl+tahsis)

·

2. alt ay için %25+50.000 TL

·

3. alt ay için %25

·

4. alt ay için %25

Aile ve çocuk yardmnn kaldrlmas ko"ulu ile vardiya priminin yüzdeli olmasnn dü"ünülebilece#i, bakm priminin ise 2.400 TL/gün verilebilece#ini önermi"tir.
12.03.1991 günü yaplan toplantda ise bakann bir gün önceki tekliften de#i"ik
olarak aile yardmnn ve çocuk yardmnn "u andaki rakamlar olarak kalmas
ko"uluyla, üçlü vardiya %7,5, ikili vardiya %4, bakm primi %3 olarak önerilmi" olup, bu önerinin "u anda kabul edilmesi halinde geçerli olabilece#ini, aksi
halde önerinin yaplmam" olarak kabul edilmesinin gerekti#i bizzat ilgili bakan
tarafndan söylenmi"tir.
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Ayn paralellikte sendikamz da son toplantda verdi#i teklierin, bundan sonraki toplantlarda geçerli olmayaca#n beyan etmi"tir.
Bu nedenlerle bundan sonraki teklierimiz yeni geli"melere uygun olarak tespit
edilebilecektir.
Beklentimize uygun bir sözle"menin olabilmesi i"yerlerindeki birli#imizi peki"tirmekten ve i"yerlerimizde yapaca#mz mücadeleden geçmektedir.
Bu inançla hepinizi saygyla selamlar ba"arlar dileriz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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18 Mart 1991

BASIN VE YAYININ DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Pendik’te kurulu Continental uluslar ötesi tekeline ba#l CONTITECH Kauçuk
Sanayi A.$.’de sendikamz örgütlü olup bu i"yerindeki 163 üyemizin yeni toplu
i" sözle"me dönemi 1 Ocak 1991 tarihi itibariyle ba"lam"tr. Di#er i"yerleri gibi
toplu i" sözle"me prosedürü i"letilerek i"veren toplu i" sözle"me yeni dönem ba"langc öncesi görü"meye ça#rlm"tr. CONTITECH i"vereni Aralk 1990’da
verdi#imiz toplu i" sözle"me tasla#n kabul etmeyerek, 22 Ocak 1991’de kendi
teklierini ilk yl için %160 ücret art" biçiminde getirdi.
11 $ubat 1991’de daha önce izinli sayd# üyelerimizden 102’sini ve 20 kapsam
d" personeli i"veren i"ten çkard#n açklad. 13 $ubat 1991’de CENTITECH
i"vereni kalan 60 üyemiz için 1 Temmuz’dan geçerli %40 ücret zamm önerdi.
Sendika olarak hem i"ten çkarmalarn yasalar açsndan yanl" ve hem de önerdikleri toplu i" sözle"mesi tarihinin de#i"tirilmesinin toplu i" sözle"me prosedürüne uymamas bir yana, kesinlikle kabul edilemeyece#i ve atlan üyelerimizin
hemen geri alnmas belirtilmi"tir.
22 $ubat 1991’de yaplan görü"melerde CONTITECH i"vereni, toplu i" sözle"mesinin 1 Nisan’dan geçerli olmasn ve %80 ücret zamm önererek, bu teklierinin sendikamzca kabulü ile atlan 20 üyemizin geri alnaca#n belirtmi"lerdir.
Sendikamzn bu tekli de kabul etmemesi üzerine, i"veren gönüllü ve emeklilerin i"ten çkarlmasn ve Gebze’de kurulu benzeri üretim yapan yine sendikamzn örgütlü oldu#u bir i"yerindeki sözle"meden daha dü"ük düzeyde bir toplu i"
sözle"mesinin ba#tlanmasn getirmi"tir. Sendikamz yaplan bu son tekli kabul etmi" olmasna ra#men kalan üyelerimizden 10’unu 17. maddeye göre i"ten
çkarm" ve 35’inin de 13. madde ile 21 Mart’ta i"ten çkarlaca#n açklam"tr.
CONTITECH i"vereni Genel Müdür Wilfried O. Seidt imzas ile 18.03.1991
tarihli basn açklamasnda, sendikamzn toplu i" sözle"me görü"melerindeki
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“kat” tutumundan yaknlmakta, i"yerinin kapatlaca# bu nedenle i"çilerin i"ten
çkarld# açklanmaktadr.
Yukarda ksaca belirtti#imiz gibi CONTITECH i"vereni yeni toplu i" sözle"me
dönemi ba"ladktan sonra sürekli tavr de#i"tirmi", yasa ve prosedürler d"na
çkm", yaplan her görü"mede birbirinden oldukça farkl teklier getirmi"tir.
Yaplan son görü"mede, teklierini kabul etmi" olmamza ra#men uyu"mazlk
durumunu sürdürmü" ve yeniden üyelerimizi i"ten çkarmaya devam etmi"tir.
Hiç ku"ku yok Körfez Sava" srasnda, ülkemizde resmen ilan edilmemi" ama
ilen yaratlan ola#anüstü hal ko"ullarndan CONTITECH i"vereni de alabildi#ine yararlanmak istemi" ve i"i yasa ve prosedürler d"na çkmaya de#in vardrm"tr. Ancak sendikamz ve üyelerimizin kararl tavrlar kar"snda, yapt# bu
ça#d" tavrlar geri tepmi"tir. Bu geli"meler Türkiye kamuoyuna basn aracl#
ile yansm", uluslararas sendikalar, ba"ta Almanya ve !sveç olmak üzere di#er
ülke sendikalarnca üyelerimize etkin dayan"ma gösterilmi"tir. !"verenin basn
açklamas, “yavuz hrsz ev sahibini bastrr” örne#i, kamuoyunu yanltma yönünde, kaybettikleri prestijlerini sa#layabilme tela"ndadr.
Bu vesile ile tekrarlyoruz ki, i"veren atlan tüm üyelerimizi i"e alsn, gönüllü
ve emekliler ayrlsn, toplu i" sözle"mesini de belirtmi" olduklar “o” i"yerinden
daha dü"ük düzeyde ba#tlayalm.
Bilgilerinize sunulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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22 Mart 1991

BA"KANLAR KURULUMUZ SONUÇ B!LD!R!S!
21-22 Mart 1991 tarihlerinde genel merkezimizde toplanan 21. Dönem 4. Ola#an Ba"kanlar Kurulumuz son dört aylk dönemin genel bir de#erlendirmesini
yapm", önümüzdeki hedeeri belirlemi" ve a"a#daki sonuç bildirisinin tüm
üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasn kararla"trm"tr.
Körfezdeki scak sava" Irak’n kesin yenilgisiyle sona ererken Ortado#u’da ba"ta
ABD olmak üzere, emperyalizmin hegemonyas daha da artm"tr. Türkiye’nin
kom"ularmzla iyi ili"kiler kurma yönündeki geleneksel d" politikas, ABD’nin
inisiyatinde do#rudan emperyalizmin çkarlarna hizmet eder duruma getirilmi"tir. Bu hegemonya, tüm iddialarn aksine, ülkemizin demokratikle"me sürecini olumsuz yönde etkileyecek, bask ve yasaklarn daha da artmasna yol
açacaktr. !"çi snfmz ve emekçi halkmz bu durumu de#erlendirmeli, emperyalizmin bu etkinli#ini krma mücadelesini de hedeeri arasna açk bir "ekilde
koymaldr.
1 milyonu a"kn i"çinin, bir gün i"e gitmemek "eklinde gerçekle"tirdi#i 3 Ocak
genel eylemi hiç ku"kusuz i"çi snfmz tarihindeki en önemli kilometre ta"larndan, dönüm noktalarndan biri olmu"tur. Snf niteliklerinin ortaya çkmas
açsndan, birlikte mücadele mesajlar vermesi açsndan 3 Ocak’n gerçekle"tirilmi" olmas büyük ba"ardr. Gerçek ba"ar ise, 3 Ocaklarn belirlenen hedeere ula"trlmasyla sa#lanabilecektir.
3 Ocak’n ardndan, 3 Ocak’ bir araç de#il de, ula"lmas gereken bir amaçm"
gibi ortaya koyan sendikal çevrelerin içine gömüldükleri pasizmden yararlanan
siyasi iktidar ve sermaye çevreleri tüm grevlerin ertelenmesinden, 100.000’e yakn i"çinin atlmasna kadar yo#un bir saldr yürütmü", bu saldr srasnda di"e
dokunur bir direni"le kar"la"mam"tr. Bütün bunlar sermayenin eline geçirdi#i
her frsat, i"çi snfmza kar" nasl acmaszca kullanabilece#ini ortaya koyar-
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ken, i"çi snfmza da mücadele etmekten ba"ka bir seçene#imiz olmad#n
açkça göstermi"tir.
Türk-!" Kamu Toplu !" Sözle"meleri Koordinasyon Kurulu yalnzca ücretler ve
sosyal haklarn belirlenmesinde kendini yetkili görmektedir. Sendikamz sosyal
haklarn yedili, sekizli paketlere dönü"türülmesine kesinlikle kar" olmasna kar"n, bu paketlerdeki sosyal haklarn giderek artmas Türk-!"’i rahatsz etmemektedir. Koordinasyon Kurulu’nun idari maddeleri koordine etmeye yana"mamas,
ayrca Koordinasyon Kurulu kararlarna aykr davranan sendikalara herhangi
bir yaptrm olmay", Koordinasyon Kurulu’nun etkinli#ini asgariye indirmektedir.
Bir takm idari maddelerin en az ücret zamlar ve sosyal haklar kadar önem kazand# günümüzde, bu maddelerde hedeerimize ula"m" olamayaca#mz için
üyelerimiz koordinasyon d"nda bir mücadeleye de hazr olmaldr.
Bu dönem kamu sözle"melerinde hükümetin hede ücretleri bütün i"yerlerinde
belirli bir seviyeye getirmektir. !"yerlerinin kârll#, verimlili#i, maliyetlerdeki
ücretlerin pay, çal"anlarn nitelikleri gözetilmeksizin gerçekle"tirilmek istenen
bu uygulama özellikle i"kolumuzda ciddi skntlara yol açmaktadr. Di#er kamu
i"yerlerine oranla, i"kolumuzda ücretlerin yüzde 100’e varan oranda fazla olu"u,
hükümetin i"kolumuzda daha dü"ük yüzdeli zamlar dayatmas sonucunu vermekte, ortaya kabul edilemez bir durum çkmaktadr.
Gerek dayatlan ücret zamlarnn azl#, gerekse de sendikaszla"trma politikasnn bir parças olan müteahhit çal"trma, geçici i"çi gibi sorunlarmzn çözümüne yana"lmamas bizleri kamuda etkin bir mücadelenin bekledi#ini göstermektedir.
K!PLAS i"yerlerinde, K!PLAS’n idari maddeleri görü"meme yönündeki dayatmas "eklen krlm", fakat yeniden ba"latlan müzakerelerde herhangi bir geli"me sa#lanamam"tr. !lk giri" ücreti, kapsam, müteahhit çal"trma, geçici i"çi
çal"trma gibi bizim için çok önemli olan idari maddelerde K!PLAS dayatmac
tutumunu sürdürmü"tür. Bu durum kar"snda greve çkmaktan ba"ka yol kalmam", 4 Nisan ile 3 Mays tarihleri arasnda belirlenen günlerde, tüm i"yerlerinde
grev uygulama kararlar alnm"tr. Grevlerimiz K!PLAS’n dayatmalar krlncaya kadar büyük bir kararllk ve özveri ile sürdürülecektir.
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Bu dönem içerisinde baz özel sektör i"yerlerinde i"verenlerin de#i"ik bir taktik
uygulayarak, sözle"meyi i"çiler ya da i"yeri temsilcileri ile anla"mak suretiyle
bitirme a"amasna getirdikleri görülmektedir. Böylece toplu sözle"meler merkezi bir koordinasyondan, hatta "ubelerimizin yönlendirmesinden de çkmakta ve
bu sözle"melerin imzalanmasyla ortaya çkan taban kuyrukçulu#u giderek tehlikeli boyutlara ula"maktadr. Ayn durumda uygulama sorunlarnda, i"ten atlmalarda da kar"la"lmas durumun ciddiyetini daha da arttrmaktadr. “Tabann
söz ve karar sahibi olmas” olgusunun yanl" bir anlay"la uygulanmasyla örgüt
disiplinini zayatc, merkezi i"leyi"i sarsc sonuçlara yol açlmasna kesinlikle
son verilmelidir.
Siyasi iktidar tarafndan “her alanda demokratikle"me” iddialarnn ortaya atld# günümüzde 1 Mays’n özgür ve kitlesel bir biçimde kutlanlmas önündeki
yasak ve engellerin kaldrlmas, önde gelen hedef ve taleplerimiz arasndadr.
Türk-!"’in i"yerlerinde 1 Mays bildirisi okunmas, dört ilde salon toplantlar
düzenlenmesi yönündeki kararnn yan sra, tüm sendikalarn yasal bir miting
iznini sonuna kadar zorlamalar gerekmektedir. Petrol-!" bu yönde çaba gösterecek, bu arada 1 Mays’n tüm i"yerlerinde etkin bir "ekilde kutlanlmas hazrlklar bir an önce ba"latlacaktr.
Do#u ve Güneydo#u Anadolu’da insan haklar ihlalleri, Kürt halk üzerindeki
inanlmaz boyutlara ula"an bask ve yasaklar, hapishanelerdeki insanlk d" uygulamalar, gözaltnda i"kence ve ölümler bir an evvel sona erdirilmeli, Kürt sorunu çözümlenmeksizin demokrasi sorununun çözümlenemeyece#i anla"lmaktadr. Kürt sorunu, ancak demokratik bir ortamda tart"larak gerçeklerin açkça
ortaya konabilmesi durumunda sa#lkl bir çözüme ula"abilecektir.
Gündemimizin birinci maddesi olan demokrasiye ula"ma yönünde i"çi snfmzn mücadelesi ya"amn her alannda kararlkla sürdürülecektir.
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27 Mart 1991

PETK!M’DE 6.400 ÜYEM!Z, HAKLARI !Ç!N SONUNA KADAR
D!RENMEKTE KARARLIDIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
AMACIMIZ ÜRET!M! AKSATMAK DE%!L, HAKLARIMIZI
DEMOKRAT!K YOLLARDAN ALAB!LMEKT!R
Kocaeli Yarmca ve !zmir Alia#a’da PETK!M i"çisi 6.400 üyemizin sözle"meleri 1 Eylül 1990 tarihinden bugüne kadar geçen yedi aylk süre içerisinde
herhangi bir çözüme kavu"turulamam"tr. Bu i"letmeyi bir gecede yaplan yasa
de#i"ikli#i ile grev yasa# kapsamna sokan siyasi iktidar, ülke ekonomisinde
tart"lmaz bir yeri olan, kâr 100 milyarlarla ifade edilen PETK!M’de üyelerimize di#er kamu sözle"melerinin altnda bir ücret zamm dayatmakta ve bu
tutumunda srar etmektedir.
PETK!M i"çileri, sözle"melerindeki bu tkankl#n giderilmesi için ilk uyarlarn, i"yerlerini 48 saat terk etmeyerek yapm"lar, daha sonra da sorunlar çözüme
kavu"uncaya kadar sürdürülmek üzere toplu vizite eylemine ba"lam"lardr.
Amacmz hiçbir zaman üretimi aksatmak de#il, haklarmz demokratik yollardan alabilmektir.
Sözle"medeki tkankl#n giderilememesi, gerekli önlemlerin alnamamas durumunda, üretim kaçnlmaz olarak durma noktasna gelebilecektir.
Çünkü hükümet sorumlu ve olumlu bir yakla"mla sorunu çözmek yerine, antidemokratik bir organ olan YHK aracl#yla sözle"meyi bitirme yolunu seçmi"
bulunmaktadr.
PETK!M i"çisi bundan önce YHK sözle"mesinin sonuçlarn görmü" ve ya"am"tr. Bizim için ayn sonuçlarn yeniden ya"anlmas demek olan YKH sözle"-
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mesini dü"ünmek ve kabul edebilmek mümkün de#ildir.
Bütün bu uyarlarmza ra#men, PETK!M sözle"mesini YHK’da bitirmekte srarl olunmas, olayn arzu etmedi#imiz noktalara gelmesine yol açacak, üretim
tümüyle durma noktasna gelecek, bunun sorumlular da PETK!M i"çileri olmayacaktr.
Bu bir tehdit de#ildir. PETK!M i"çileri, önlerinde ba"ka bir seçenek braklmad# için, geri dönü"ü olmayan bir yola girmi" bulunmaktadr.
Olay bu noktalara gelmeden çözüme kavu"turmak için, tüm ilgilileri ve sorumlular, sorumluluklarnn gereklerini yerine getirmeye ça#ryor, basnmzn ve
kamuoyunun PETK!M i"çisinin bu hakl mücadelesine destek olaca#na inanyoruz.
Sayglarmzla
Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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28 Mart 1991

MEMUR SEND!KALARINA VURULAN MÜHÜRLER, S!YAS!
!KT!DARIN DEMOKRAS! DÜ"MANLI$ININ BELGELER!D!R
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Ba"ta Cumhurba"kan Turgut Özal olmak üzere siyasi iktidarn “ülkemizin her
alanda demokratikle"tirilmesi” ç#rtkanlklarnn sahteli#i her geçen gün yeni
yeni olaylarla, açkça ortaya çkmaktadr.
Bir yandan Kürt sorunu tart"maya açlrken öte yandan !smail Be"ikçi tutuklanmakta, bir yandan yeni uluslararas sözle"melere imza atlrken, öte yandan
gözaltnda ölümler giderek artmakta, bir yandan demokratikle"meden söz edilirken, bir yandan da memur sendikalarnn kaplarna mühür vurulmaktadr.
Dünyann demokrasiden söz edilebilen hemen her ülkesinde toplu sözle"meli
ve grevli sendikal haklar bulunan memurlarn ülkemizde bu haklarnn bulunmay", memurlarmzn almakta olduklar sefalet ücretlerinin en büyük nedeni
olmakta, bu durum memurlarn sendikala"ma mücadelesinin en temel ve me"ru
zeminini olu"turmaktadr.
MEMURLARIN SEND!KALA$MA MÜCADELES!, DEMOKRAS!
MÜCADELEM!Z!N AYRILMAZ PARÇASIDIR
Memurlarmzn sendikala"ma mücadelesi y#nsalla"tkça siyasi iktidarn tutumu sertle"mekte, polisiye tedbirlerle, hukuk d" uygulamalarla bu mücadelenin
önüne geçilmeye çal"lmaktadr.
!çi"leri Bakanl#’nn, 28.02.1991 tarihli, 72 ilin valiliklerine gönderdi#i yazl
bildirimle, memurlarn sendika kuramayacaklarn öne sürmesi, mevcut yasalara
ve uluslararas sözle"melere kar"n, siyasi iktidarn bu mücadeleyi engellemek
için her türlü yola ba"vurabilece#ini göstermektedir.
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Bu genelgenin ardndan !stanbul Valili#i’nin bir yarg kararna gerek görmeksizin “E#it-Sen, Kamu-Sen, Tüm Bel-Sen ve Tüm Sa#lk-Sen” Sendikalarnn
kapsna mühür vurmas, siyasi iktidarn demokrasi dü"manl#nn açk belgeleri
olmu"tur.
Bir yandan memur sendikalar ile ilgili mahkemeler devam ederken, bir yandan
sendikalarn mühürlenmesi açkça yargnn kararlarn hiçe saymaktr. Kapatlan
sendikalarca açlan “yürütmeyi durdurma” davalarnn sonucunda bu yanl"n
düzeltilmesi beklenmektedir.
Bu haksz uygulamalar demokratik yollardan protesto eden memurlarmzn çevik kuvvetle kar" kar"ya braklmas, var olan yaray daha da derinle"tirmekten
ba"ka bir i"e yaramayacaktr.
“Sendika hakkmz, söke söke alrz” slogan memurlarmzn bir lütuf bekleme
de#il, hak alma mücadelesi içinde olduklarn ve kararllklarn sergilemektedir.
!"çi snfmzn ayrlmaz bir parças olan memurlarmzn grevli toplu sözle"meli
sendikal hak ve özgürlükleri için vermekte olduklar mücadele, bu haklar alnmadan sona ermeyecek, ba"ta i"çi snfmz olmak üzere tüm demokrasi güçlerimiz bu mücadelede sonuna kadar memur karde"lerinin yannda yer alacaklardr.
Kamuoyuna sayg ile duyuruyoruz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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01 Nisan 1991

3.500 ALPET !"Ç!S! YÜRÜYÜ" YAPACAK
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
PETK!M’de 6.400 üyemizin kararl direni"leri, 48 saatlik i"yerini terk etmeme
eyleminden sonra toplu vizite eylemleriyle devam etmektedir.
Di#er kamu kurulu"lar sözle"melerinin altnda bir ücret zamm dayatlan ve
sözle"meleri YHK’ya gönderilmek istenen PETK!M i"çilerinin önünde direnmekten ba"ka bir seçenek braklmam"tr.
YHK’da srar edilmesi üretimi durma noktasna getirebilecek, olay çözüme kavu"turulmadkça üyelerimizin hakl direni"leri kararllkla sürdürülecektir.
Yarmca PETK!M’de (YARPET) çal"makta olan 3.500 üyemiz yarn (2 Nisan
1991) sabah saat 8.00’da E-5 Karayolu Raneri Kav"a#’ndan PETK!M’in içine
kadar yürüyecek, hakl ve özgür seslerini kamuoyuna bir kez daha duyurmaya
çal"acaklardr.
Gereken ilgi ve deste#i gösterece#inize inanyor ve sayglar sunuyoruz.
Petrol-!" Basn Servisi
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06 Nisan 1991

BASIN VE YAYINIMIZIN DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Diktatör Saddam rejimi Kuzey Irak’ta Kürtlere ve Türkmenlere çoluk-çocuk
demeden saldryor. Helikopterlerle bomba atyor ve kimyasal silah kullanyor.
Yüz binlerce Kürt ve Türkmen Türkiye snrnda ve snrn açlmamas nedeniyle kur"undan, bombadan, so#uktan, hastalktan ve açlktan ölmekte veya ölüme
mahkûm durumdadr.
Türkiye hükümetinin snr kapatmas bu insanlk dramnda önemli bir paya sahip olmakla beraber, dünyann di#er ülkelerinin, uluslararas örgütlerin-kurumlarn ve özellikle dünyann jandarmal#na soyunmu" ABD’nin suskun kalmas,
ya"anan bu insanlk dram kar"snda snavlarn kötü verdiklerini ortaya koymaktadr.
Biz Petrol-!" olarak üyelerimiz arasnda “Para, Yiyecek, !laç ve Gda Toplama”
kampanyas açtk. Gazete ilan ile gerekli bilgiler kamuoyuna da duyurulacaktr.
Türkiye’nin demokratik, insan haklarndan yana tüm örgütlerini ve çevrelerini bu yönde dayan"maya ça#ryor; daha fazla gecikilmeden Türkiye snrnn
Irak’tan gelenlere açlmas ve hiçbir hesaba dayanmakszn yalnzca insani nedenlerle her türlü yardmn sa#lanmasn açk bir dil ile vurguluyoruz.
Bilgilerinize sunulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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17 Mays 1991

ALPET VE YARPET’TE EYLEMLER!M!Z EN ÜST DÜZEYDE
SÜRDÜRÜLECEKT!R
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
SEK!Z AYDIR SÖZLE$ME BEKLEYEN 6.400 PETK!M !$Ç!S!,
PETK!M’!N KO$ULLARINA UYGUN OLMAYAN B!R SÖZLE$ME
DAYATMASINI KES!NL!KLE KABUL ETMEYECEKLERD!R
Alia#a ve Yarmca’da PETK!M i"çisi 6.400 üyemizin sekiz ay a"kn bir süredir
bekledikleri toplu i" sözle"mesi, siyasi iktidar ve Kamu-Sen’in günün ko"ullarna uygun, olumlu bir yakla"mda bulunmamas sonucu imzalanamamaktadr.
Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan, kâr 100 milyarlarla ifade edilen
PETK!M’de, PETK!M’in ko"ullarna uygun olmayan bir sözle"me sendikamz
ve üyelerimizce kesinlikle kabul edilmeyecektir.
PETK!M i"çisinin sözle"melerinin YHK’ya gitmemesi için ortaya koydu#u
hakl direni"lere kar"n, bu sözle"menin YHK’da bitirilmesinde srar edilmesi
kar"snda ALPET ve YARPET i"çileri bir bütün olarak eylemlerine en üst düzeyde devam edeceklerdir.
Bütün bunlara kar"n PETK!M sözle"mesinin bir oldubitti ile YHK’da imzalanmas durumunda, önümüzdeki 1,5 yl içerisinde PETK!M i"çisinden üretim ve
bakm beklemeye hiç kimsenin hakk olmayacaktr.
Grev haklar bir gecede çkartlan yasa ile ellerinden alnan 6.400 PETK!M i"çisi, böyle bir durumda, tek güvenceleri olan üretimden gelen güçlerini bütün bir
sözle"me dönemi boyunca kullanma azim ve kararll#ndadr.
Kamu kesiminde 600.000 i"çinin sözle"melerinde siyasi iktidarn dayatmalar
kar"snda masada anla"ma umudu kalmam"tr.
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TEK ÇIKI$ YOLU, 1989’U DA GER!DE BIRAKACAK YI%INSAL
EYLEMLERD!R
Aralarnda, TPAO, TÜPRA$, PETROL OF!S!, TÜGSA$, ET!BANK ve MKE
gibi i"letmelerde sendikamz üyesi 20.000 i"çinin de bulundu#u 1991 kamu
sözle"melerinde, 600.000 i"çinin sözle"me görü"melerinde, en ufak bir olumlu
geli"me sa#lanamam", tüm i"yerlerinde uyu"mazlklar tutulmu" bulunmaktadr.
Siyasi iktidarn yllardr bilinen dayatmac tutumu sonucu, tüm i"yerlerinde rahatszlklar en üst boyutlara ula"m" bulunmaktadr. Ülkenin dört bir yanndan
protesto sesleri ve eylemleri yükselmekte, siyasi iktidar ise bu seslere kulak tkamakta srar etmektedir.
Özel sektördeki i"çi kymlarnn ERDEM!R örne#inde oldu#u gibi, kamu kesimine de sçram" olmas, durumun ciddiyetini açkça ortaya koymaktadr.
Bu durumda Türk-!" üyesi sendikalara hiç vakit geçirmeksizin toparlanma ve
mutlaka, 1989 “Bahar Eylemleri”ni de geride brakacak y#nsal eylemleri, tam
bir örgütlülük ve dayan"ma içinde ba"latma görevi dü"mektedir.
Ekonomik ve demokratik haklarmz kazanabilmek için “tek çk" yolu birlikte
direnmektir” diyor, Türk-!"’i ve üye sendikalar göreve davet ediyoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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28 Mays 1991

!"Ç!N!N KEND!S!, E"! VE ÇOCU$U !Ç!N ASGAR! ÜCRET MAYIS
1991 !T!BARIYLA NE KADAR OLMALIDIR?
Asgari ücret, i"çi ve ailesinin mevcut geçinme ko"ullarnda en alt düzeyde
geçinmelerini sa#lamaya yetecek bir ücret olmak durumundadr.
Türk-!" tarafndan her ay yaplan gda harcamas ara"trmasna göre; Mays 1991’de bir i"çinin, e"i ve 4-6 ya" grubu bir çocu#u için gda harcamas
542.421 TL’dir. !"çilerin e"lerinin çal"mamalar ve bir çocuklar dikkate
alnarak asgari ücretin belirlenmesi gerekti#ini yineleriz.
D!E 1987 hane halk tüketim harcamalar anket sonuçlarna göre bir ailenin gda için ayrd# pay, toplam gelirinin %32,66’sdr. 1989 yl öncesi
asgari ücret hesaplamalarnda da temel alnan bu oran dikkate alnd#nda,
asgari bir geçim için Mays 1991 itibariyle asgari ücretin net 1.660.811
TL olmas gerekmektedir. Oysa geçen yl A#ustos’tan itibaren asgari ücret
brüt 414.000 TL’dir. Mays 1991 itibariyle net asgari ücret ise 266.454
TL’dir.
!"verenler ve Özal, ücretlerin yüksekli#inden yaknmaktadrlar. Ancak bir
kez al"-veri"e çkmaya yeten 266.454 TL asgari ücret ile ya"amak olas
de#ildir.
Di#er yönden ise ülkemizde ortalama i"çi ücretleri net 1.600.000 TL’nin
altnda oldu#undan, i"çiler ve memurlar ortalama olarak bugün alnmas
gereken asgari ücret düzeyinin dahi altnda ücret almaktadrlar.
Ülkemizde sendikal 2 milyon i"çi d"ndaki yakla"k 3 milyon i"çi asgari
ücretten do#rudan, di#er tüm i"çiler ve memurlar da dolayl-dolaysz etkilenmektedir.
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Asgari ücretin artrlmas, ayn zamanda i"ten çkarmalar açsndan caydrc bir i"lev görmektedir. !"ten çkarmalarn yo#un oldu#u günümüzde
asgari ücretin ivedilikle yeniden net 1.600.000 TL’den dü"ük olmamak ko"uluyla belirlenmesi gerekmektedir.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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29 Mays 1991

1991 SÖZLE"MELER!N!N KAMUDAK! !LK GREV!
SSK !LAÇ’TA BA"LIYOR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
1991 yl kamu kesimi toplu sözle"melerimizde ilk grevimiz yarn (30.05.1991)
saat 8.30’da !stanbul’da SSK !LAÇ ve Tbbi Malz. Müessesesi i"yerinde ba"layacaktr.
Kamu-!" i"veren sendikas ile sürdürülen sözle"me görü"melerinde anla"mazlk
sa#lanamamas nedeniyle çklacak bu grevimize 133 üyemiz katlacaktr.
Bilgilerinize sunarz.
Adres: SSK !laç ve Tbbi Malz. Müessesesi
Kazm Orbay Cad. No: 108, $i"li/ !stanbul
Petrol-!" Basn Servisi
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05 Haziran 1991

TOPLU !" SÖZLE"MELER! !Ç!N ÖRNEK B!R MÜCADELE
VEREN PETK!M !"Ç!LER!, SÜRGÜNLERE KAR"I DA AYNI
KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEKLERD!R
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
14 ÜYEM!Z!N SÜRGÜN KARARLARINA KAR$I ALPET VE
YARPET’TE PROTESTO EYLEMLER! BA$LADI
Alia#a ve Yarmca’da PETK!M i"çisi 6.400 üyemizin grev yasa#na kar"n
gerçekle"tirdikleri örnek direni" siyasi iktidarca bir türlü hazmedilememi"tir. Birlikte sürdürdükleri etkin eylemler sonucu, kendilerine dayatlan
rakamlar büyük ölçüde a"an PETK!M i"çileri sürgün yoluyla cezalandrlmaya çal"lmaktadr.
ALPET’te yedi ve YARPET’te yedi olmak üzere, direni"lerimizde aktif
görev alan toplam 14 üyemizin PETK!M’in Çanakkale’deki 50 ki"inin çal"t# PLAST!K !"leme Tesisi’ne nakil kararlarnn çkartlmas, direnen
i"çiye ve sendikasna verilmek istenen ciddi bir gözda#dr.
Bu sürgün kararnn Çanakkale’deki tesislerin eleman ihtiyacndan kaynaklanm" olmas söz konusu bile de#ildir. Hepsi kaliye birer eleman
olan arkada"larmzn Çanakkale’de yapacak bir i"leri olmamasna kar"n
nakilleri, tümüyle maksatl olup, açk bir “cezalandrma” anlay"ndan
kaynaklanmaktadr.
PETK!M i"çileri, grev yasa# kapsamndaki i"çiler ba"ta olmak üzere, tüm
kamu i"çilerine, tüm i"çi snfmza örnek olacak bir direni" ortaya koymu", bir anlamda öncülük görevlerini yerine getirmi"lerdir.
Bu direni"in ardndan YHK kanalyla imzalanan sözle"me sonras ba"la-
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tlmak istenen sürgünler, yalnzca PETK!M i"çilerine de#il, bugün direnmekte olan, yarn direnecek olan tüm i"çilere verilmek istenen açk bir
gözda# ve açk bir tehdittir.
Açk bir sürgün niteli#indeki bu nakillere kar" çkmamak, yeni sürgünlerin, yeni bask ve kymlarn kapsn açabilecek, yalnzca PETK!M i"çisinin de#il, tüm kamu i"çilerinin mücadelesini olumsuz etkileyebilecektir.
Sendikamz, PETK!M i"çisi 6.400 üyemiz, bu açk saldr kar"snda sessiz
kalmamak azim ve kararll#ndadr.
Nitekim ALPET ve YARPET’te dün (4 Haziran 1991) ba"latlan protesto
eylemleri önümüzdeki etkin mücadelenin ilk admlar olmu"tur.
PETK!M’de çal"ma bar"nn sa#lanmas bu olumsuzlu#un çözümüne
ba#ldr. Bunu çözebilmek için her türlü giri"imde bulunulacak, bütün etkinlikler ve bütün yollar denenecektir.
Bir yandan çal"ma bar"ndan söz edilirken, bir yandan da bu bar"n köküne sürgün ve benzeri basklarla dinamit koyma giri"imleri, gerekli cevab bugün PETK!M i"çisinden, yarn da tüm i"çi snfmzdan mutlaka
alacaktr.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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18 Haziran 1991

SSK !LAÇ GREV!M!ZDE EYLEM
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
1991 yl kamu kesimi toplu sözle"melerinin ilk grevi olan 30.5.1991 tarihinde
greve çkt#mz SSK !LAÇ ve Tbbi Malz. Müessesesi’nde grevci üyelerimiz,
serum imalinde çal"an grev yasa# kapsamnda bulunan yakla"k 30 üyemizle
birlikte (toplam 133 üyemiz) yarn (19.06.1991) saat 10.00’da çe"itli protesto
eylemleri yapacaklardr.
Bilgilerinize sunulur.
Adres: SSK !laç ve Tbbi Malz. Müessesesi
Kazm Orbay Cad. No: 108, $i"li/!stanbul
Petrol-!" Basn Servisi
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11 Temmuz 1991

KÜRT HALKI ÜZER!NDEK! DEVLET TERÖRÜ,
!NSANLIK ADINA UTANÇ KAYNA$IDIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
En temel insan hak ve özgürlüklerini bile kullanma hakkndan yoksun, “ola#anüstü hal” ad altnda “devlet terörü”nün katmerlisiyle kar" kar"ya bulunan
Kürt halknn üzerindeki basklar, Güney Amerika’daki fa"ist diktatörlükleri
aratmayacak düzeye ula"m"tr.
Kürtçe konu"ma yasa#nn kaldrlmasnn ardndan hzla trmandrlan devlet
terörü, Kürtçe konu"ma yasa#na “rahmet okutacak” cinstendir.
Ola#anüstü Hal Bölgesi’nde güvenlik güçlerinin, Özel Tim’in sk sk gerçekle"tirdikleri basknlarda, ya"l, kadn, çocuk demeden, yüzlerce ki"i gözaltna alnmakta, i"kenceden geçirilmektedir. Bazlar sorgusuz sualsiz kur"una dizilmekte,
cenazelerini almak isteyen halkn üzerine ate" açlmaktadr.
22 Haziran’da Hazro’da çocu#u öldürülen bir aileye ba"sa#l# dilemeye giden
halkn üzerine açlan ate" sonucu 11 ya"ndaki kz çocu#unun ölümü, bilinen
örneklerden yalnzca bir tanesidir.
Cizre’de !HD temsilcisinin evine, Diyarbakr’da HEP eski il ba"kannn arabasna, !HD’ye, Özgür Halk ve Medya Güne"i dergilerinin bürolarna bomba
konulmas, Kürt halk üzerindeki bask, terör, yldrma, sindirme saldrlarnn,
demokratik kitle örgütlerini ve siyasal partileri de içine alarak, giderek yaygnla"t#n göstermektedir.
Son olarak HEP Diyarbakr !l Ba"kan Vedat Aydn’n evinden alndktan üç
gün sonra, i"kence görmü", elleri kollar krlm" ve otomatik silahlarla taranm" "ekilde bulunmasnn ardndan, cenazeye katlanlar üzerine ate" açlmas,

Bildiriler (1990-1996)

101

üç ki"inin ölümü, yüzü a"kn insann yaralanmas, barda# ta"ran son damlalar
olmu"tur.
Basn yayn üzerindeki sansür, haberle"me özgürlü#ü üzerindeki kstlamalar
sonucu, kamuoyuna alabildi#ince çarptrlarak iletilen bu geli"meler devlet terörünü tüm ülkeye yaygnla"trabilmek için gerekçe yaplmaktadr.
E#er bölgede devletin prensiplerine, kurulu" amacna, anayasaya aykr çal"malar varsa, devletin bunlara kar" kendisini koruyucu yasalar vardr. Güvenlik
güçlerinin görevi, sosyal hukuk devleti olmann bir gere#i olarak, bu yasalar
uygulamak, çkacak olaylara bu yasalar çerçevesinde müdahale etmektir. Ceza
vermek ise, ancak ba#msz yarg organlarnn i"i olmaldr.
Bölgede Kontrgerilla terörü estirmekle, yargsz infazlar yaygnla"trmak ve
devlet terörünü trmandrmakla ça#da" demokratik bir gelecekten her geçen gün
biraz daha uzakla"lm" olunmaktadr.
!nsanlarn ya"am haklarndan daha kutsal bir hak olamayaca# iyi bilinmeli, tüm
insanlk bu insanlk d" katliamlara kar" çkmaldr.
Bizler, Türkiye’nin bu güncel sorununun, demokratik bir ortamda özgürce tart"lmasndan, soruna demokratik çözümler bulunmasndan yanayz.
Ancak siyasi iktidar bu yolu bilinçlice tkamakta srar etmektedir.
Böyle bir durumda Kürt halknn özgürlük mücadelesine omuz vermek, gerçekleri ülkemiz ve dünya kamuoyuna sergilemek, demokrasi adna olanca gücümüzle bu insanlk d" basklara kar" çkmak ba"lca görevlerimizdendir.
Kamuoyuna saygyla duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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07 A%ustos 1991

SANTA FARMA GREV!M!Z, B!RL!K VE KARARLILI$IMIZIN
EN GÜZEL KANITIDIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Son günlerde, 4 Nisan 1991 tarihinden bu yana üyelerimizce büyük bir kararllk, özveri ve inançla sürdürülmekte olan, sendikamzca da ayn kararllk ve
bilinçle desteklenmekte olan SANTA FARMA !laç Fabrikas’ndaki 130 üyemizin grevlerine gölge dü"ürücü, bir anlamda da grev krc bir takm açklamalarn
basnmza yansm" olmas, bizleri bu açklamay yapmak zorunda brakm"tr.
T!SK Ba"kan Rek Baydur’un K!PLAS Koordinatörü Uygun Kzlkor’un, bu
grevin genel merkezimize ra#men "ube yönetimince sürdürüldü#ü, grevin bitmemesine i"çi temsilcisinin engel oldu#u, grevimizin i"çi haklar ile hiçbir ilgisi
bulunmad# yolundaki iddialar tamamen aslsz ve maksatldr.
Bu i"yerinde grev kararnn tek muhatab Petrol-!" Sendikas tüzel ki"ili#idir.
Sendikamz hangi nedenlerle grev uygulama karar ald#nn bilinciyle bu grevimizi ba"latm" ve bu nedenler ortadan kalkmad# için de grevimiz sürdürülmektedir.
Sendikamz, SANTA FARMA i"yerinde, ilaç sektöründe ayn dönemde yaplm" olan toplu sözle"melerinde yer alan bir maddeyi talep etmi", i"veren sendikas K!PLAS bu maddeyi kabul etmedi#i için greve çklm"tr.
Bu talebimiz, mutfak, depo, ta"ma gibi devamllk arz eden i"lerde ta"eron i"çisi
çal"trlmamas, i"e yeni ba"layan i"çinin, girdi#i bölümdeki ortalama ücretin
yüzde 75’ini almasdr.
Bu talebimiz di#er ilaç fabrikalarnda oldu#u gibi bir çözüme kavu"turuldu#u
zaman uyu"mazlk ve do#al olarak da grevimiz sona erecektir.
Sendikamzn bu talebi için di#er i"yerlerinden çok SANTA FARMA’da srarl
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olmas, bu i"yerinin özel konumundan kaynaklanmaktadr. !"yerinin ilaç üretiyor olmas nedeniyle, kendisine emsal olabilecek i"yerleri de do#al olarak, di#er
ilaç fabrikalardr. K!PLAS’n da çok iyi bildi#i gibi, sendikamz i"kolu de#il,
sektör ya da i"yeri baznda toplu sözle"me politikalar yürütmektedir. Ayn sektörde kazanlm" haklar SANTA FARMA i"çilerinin de en do#al haklardr.
Sendikamz i"te bu bilinç ve anlay"la, üyeleriyle bütünle"erek SANTA
FARMA’da greve çkm"tr ve grevi kararllkla sürdürmektedir.
Merkez, "ube ve temsilcilik arasnda bu konuda en küçük bir sürtü"me söz konusu bile de#ildir. Bunun en güzel kant da grevimize gölge dü"ürme ve grevimizi
krma yolundaki tüm çabalara ra#men üye ve yöneticilerimizin tüm güçleriyle
bu grevimize sahip çkmalar ve kararllkla sürdürmeleridir.
Sendikamz SANTA FARMA grevimize bugüne kadar verdi#i maddi ve manevi
her türlü deste#i bundan böyle de ayn kararllk ve duyarllkla sürdürecek, ba"ar direnen üyelerimizin olacaktr.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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BASIN VE YAYININ DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Yedinci yll#mz olarak ’90 Petrol-!"’i çkarm" bulunmaktayz. 1990 ve
1991 ylnn ilk yarsn kapsayan 1,5 yllk bir dönem için hazrlanan yll#mz 624 sayfa tutmaktadr. 1990 yll#mzda da, di#er yllklarmzda oldu#u
gibi ilk bölümde, konu alnan döneme ili"kin yurt ve dünyadaki geli"melere
ksaca de#inilmi" ve daha sonra; ücretler, gelir da#lm, toplu i" sözle"meleri, grevler, direni"ler, sendikala"ma, sendikaszla"trma, i"ten çkarmalar, i"sizlik, enasyon, memur, gençlik, dünyada sendikal hareketler konular ayr
bölümler olarak yer alm"lardr. Bu geleneksel bölümler d"nda yll#mzn
dörtte biri geni"likte günümüz teknolojik geli"meleri, istihdama etkileri, Türkiye ve sendikalar üzerinde durulmakta ve yine Körfez Krizi ve sava", 3
Ocak genel eylemi, Madenciler Grevi, tarm, bankalar ve sermaye piyasas,
“istihdam” vergileri, “fon ekonomisi” bölümlerimiz de bulunmaktadr.
Yll#mzda geçen 1,5 yl de#erlendirilirken, önceki yllar ile de kar"la"trmalar yaplm", sonuçlar çkarlm" ve önerilerimiz sralanm"tr. Yinelemek
istiyorum ki; tüm di#er yllklarmzda ve her tür çal"mamzda oldu#u gibi
bir sendika olarak i"çiler ve tüm emekçilerden, ksacas insan haklarndan
yana tarafz. Ancak bu taral#mz bizleri objektiik ve bilimsellik ilkelerine sk skya ba#lamaktadr. Çünkü emekçilerden yana olmak bizi insan
temel alan bir eksende tutmakta ve bu eksen ayn zamanda toplumun ezici
ço#unlu#unun bile"kesidir. Bu nedenle verilerin seçiminde, tablolarn olu"turulmasnda ve de#erlendirilmelerinde büyük bir titizlik gösterilmi"tir.
Di#er yllklarmz ve ara"trma çal"malarmzda kar"la"t#mz veri yetersizli#i, yll#mzda da belirtti#imiz gibi ciddi bir sorun olarak sürmektedir.
Resmi verilerin kendi aralarnda bile çarpkl#, geçerlilik ve güvenirliklerinin
olmamas söz konusudur. Örne#in Çal"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl# ile
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sendikamz ara"trma servisinin grevler üzerine vardklar saysal sonuçlar oldukça farkldr. Yerli veri yetersizli#i bizi ister istemez yurt d"; OECD, ILO,
uluslararas sendikalar vb. kurulu"larn verilerinden geni" olarak yararlanma
durumunda brakmaktadr. Yine sendikamz ara"trmalarna yer vermekteyiz.
DE%ERL! BASIN MENSUPLARI
Yll#mzdan özetler sunmann yan sra, Cumhurba"kan’nn son kamu sektörü toplu i" sözle"meleri sonuçlar üzerine sendikaclar ve i"çileri “edepsizlikle” suçlamasn da dikkate alarak baz saysal verileri açklamak istiyorum.
Her "eyden önce bu son kamu toplu i" sözle"melerinde ücret art"lar ileri
sürüldü#ü gibi birinci yl %162,5, ikinci yl %46,3 oranlarnda de#ildir. Brüt
ücretler üzerine hesaplamalar yanltc olup, net ücretlerdeki art"lar birinci
yl %152,6, ikinci yl %40,8’dir. Yine net art"lar birinci yl ilk alt ay için
705.705 TL olurken, ikinci yl ikinci alt ay için ise 494.896 TL gibi son derece dü"üktür. Oysa ücret art"lar giderek artma göstersin ki enasyona yenik
dü"mesin. Bu durumda ücretler daha artmadan enasyon kar"snda erimi" ve
geriye saymaya ba"lam" olmaktadr. Son yaplan kamu toplu i" sözle"meleri
ortalama yedi ay geciktirilmi" ve bu gecikme nedeniyle 585.724 i"çinin her
birinin ortalama aylk kayb 504.125 TL’dir. Böylece ilk alt ay ücret art"
gerçekte %46,4 olup yl ortalamas %100,8’dir.
12 Eylül döneminde ücretler sürekli dü"ük tutuldu ve ilk kez “Bahar Eylemleri” ve içinde bulundu#umuz “yaz eylemleri” ile minik de olsa gerçek
ücretlerde art"lar sa#land. Ancak, 1990 itibariyle henüz 1983 yl gerçek
ücretlerinden %4,7, 24 Ocak 1980 önceki gerçek ücretlerden ise %19,7
oranda geri durumdayz. Oysa 1982 ylna göre 1989’da gerçek katma de#erde %51,2 orannda art" sa#lanm"tr ve gerçek i"çilik giderleri ise 1982
düzeyine yakndr.
Ülkemizde 6,5 milyon dolaynda i"çinin hiçbir pazarlk gücü yoktur ve 1990
yl itibariyle asgari ücretli, 1 kg et için 2,5 gün çal"mak zorundadr. Bu demektir ki ülkemizde en az 6,5 milyon i"çi sefalet çizgisinin altndaki bir standartta ücret almaktadr.
D!E verilerine dayanarak yapt#mz bir hesaplamada ulusal gelirde ücretin pay 1973’te %33,37 olurken, bu oran 1988’de %18,15’e dü"mü"tür ve
1990’da ise %20,7’dir.
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500 Büyük Sanayi Kurulu"u verilerine göre ise sömürü oran giderek artmaktadr ve 1989 itibariyle %354’dür.
Memur gerçek ücretleri 1990’da, 24 Ocak 1980 düzeyine göre %44,7 oranda
geri durumdadr.
1991 kamu toplu i" sözle"meleri yedi ay gecikme ile ba#tlanm" ve iktidar 5
trilyon 369 milyar TL tutarnda i"çi ücretini, i"çileri açl#a mahkûm ederek,
sfr faizli borç olarak kullanm"tr. Daha sonra de#erinden yakla"k 2 trilyon
kaybeden ücretler, i"çilere ödenmeye ba"lanm"tr.
Ara"trma servisimizin yapt# hesaplamaya göre Temmuz 1991 itibariyle
iki çocuklu bir ailenin geçinmesi için en az 2.600.000 TL’ye gereksinimi
vardr. Özel sektörde daha dü"ük olmak üzere, kamuda son yaplan sözle"melerle alnan ortalama net ücret yl ortalamas 1.389.180 TL, ikinci alt
ay için 1.522.755 TL’dir. Alnan ücret ile yalnzca mutfak giderleri kar"lanabilir. Di#er giderler ne olacaktr? Bu durumda gda giderleri kslarak
di#er giderler kar"lanmaya çal"lacak ve adna “sefalet” denen geçinme
standard ya"anacaktr.
DE%ERL! BASIN VE YAYINIMIZIN TEMS!LC!LER!
!"çiler böylesine dü"ük ücret alr ve iktidar tarafndan trilyonlarca liralk
ücretlerine yakla"k yedi ay gibi bir süre için el konurken, kamuoyunu i"çiler “yüksek” ücret art" alyor diyerek yanltmak ve sendikaclar ve kararl
u#ra" sürdüren yüz binlerce i"çiyi “edepsizlikle” suçlamak hakarettir. Bu
tavr yerinde midir? Yoksa sözü sahibine iade etmek mi gerekir? Takdiri
size brakr, Cumhurba"kan’na ve iktidar yetkililerine, halka hizmet yönünde ettikleri yeminlerini unutmamalarn hatrlatrm.
1989 ylndan bu yana gerçek ücretlerde az oranlarda art"larn olmas kar"snda, i"verenler koro halinde ücretlerin yüksekli#inden "ikâyet etmeye
ba"ladlar. 500 Büyük Sanayi Kurulu"u verilerine göre 1982 yl 100 olarak
endekslendi#inde çal"an ba" kârlar 1989’da 2.57 olurken, çal"an ba"na
i"çilik maliyeti 1.626’dr. Kârlar böylesine yüksek oranlarda iken, sat" haslatna göre i"çilik pay ise 1989 itibariyle %9,3’tür. Yine 1989 itibariyle
i"çiler yalnzca 24 i"gününü kendileri için çal"rken, 230 günü i"verene
çal"m"lardr.
Ücretler açsndan bir ba"ka önemli gösterge de ücretlerin brüt ve net maBildiriler (1990-1996)
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liyetleridir. 1989’da brütün ücretin maliyetine oran %63,8’den, 1990’da
%65,4’e yükselmi", ancak netin ücret maliyetine oran 1989’da %40,4’ten,
1990’da %38,1’e dü"mü"tür. Bu kar"la"trmalarda ücret maliyetlerinde
bir art" olmakla beraber, net ücretlerde aksine, bir dü"ü"ün oldu#u ortaya
konmaktadr.
!"verenler Avrupa düzeninde ücret alnd#n ileri sürerlerken, hesaplarnda
hata yapm" olacaklar veya kamuoyunu bilerek yanltyorlar ki gerçe#i ifade etmiyorlar. Örne#in asgari ücret Haziran 1991 itibariyle Türkiye’de brüt
414.000 TL olurken, en dü"ük ücret standard olan Portekiz’de dahi ayn
tarih için asgari ücret olarak 1.275.550 TL, !spanya’da 2.253.190 TL alnmaktadr. Kald ki asgari ücret yine ayn tarihlerde Hollanda’da 5.541.377
TL, Belçika’da 5.325.877 TL ve Danimarka’da 7.358.041 TL’dir. Yine
1988 yl itibariyle 30 ülke içinde Türkiye’de saat ücreti 0.41 dolar olurken, Hindistan’da 0,42 ve sanayile"mi" ülkelerden örne#in !talya’da 12.87
dolar saat ücreti alnmaktadr. Metal sanayi i"çileri için kar"la"trma da
ayn sonuçlar ortaya koymakta ve bir renkli televizyon için Türkiye’de 949
saat çal"mak gerekirken, $ili’de 282, Brezilya’da 286, Portekiz’de 104,
Fransa’da 45 saat çal"mak yeterlidir.
Yll#mzda satn alma gücü paritesi dahil bu yönde geni" kar"la"trmalar
olup tüm veriler de#il Avrupa’da, geli"mekte olan ülkelerden Hindistan’dan
dahi Türkiye’de daha dü"ük ücret alnd#n ortaya koymaktadr.
Ülkede gelir da#lmn ortaya koyan bir ba"ka gösterge de tarm alanlardr. Nüfusun yarsndan fazlasnn ya"ad# krsal kesimin, tarm olarak
ulusal gelirden ald# pay %16.52’dir. Fiyat endekslerine bakld#nda tarm
aleyhine e#ilimler görülmektedir. 1977’den 1989 ylna de#in toptan e"ya
yatlar endeksinde tarm, sürekli tarm d" yatlardan dü"ük seyretmi"tir.
Oysa krsal yerler tüketici yat endeksleri daha yüksek artm"tr. Örne#in
1981-1990 döneminde krsal yerler tüketici yat endeksleri endeksi 3.152.8
olurken, tarm toptan e"ya yatlar endeksi ayn dönem için 2.666.4’tür.
DE%ERL! BASIN VE YAYIN MENSUPLARI
Geçen 1,5 yl Türkiye tarihinde grev ve direni"lerin en yüksek rakamlara
ula"t# bir dönem olmu"tur. Çal"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl# verilerinde, 1990 ylnda grev says 458, greve katlan i"çi says 166.306 ve
grevler nedeniyle kayp i"günü says 3,446,550’dir. Oysa 1989 ylnda yine
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bakanlk verilerine göre grev says 171, katlan i"çi 39.435, kayp i"günü
2,911,407 idi. Yalnzca bakanlk verileri dahi grevlerdeki sçramay ortaya koymaya yetmektedir. Ancak ara"trma servisimizin yapt# ve yll#mzda yer verdi#imiz sonuçlara göre 1990’da i"yeri ve i"letme olarak 417
grev olmu" ve katlan i"çi says ise bakanlk verilerinden çok daha yüksek,
223.011’dir ve grevler nedeniyle kayp i"günü says ise 4,650,95’dir. Sendikamz verilerine göre grevlerdeki sçrama çok daha belirgindir. Grevlerdeki bu yo#unluk 1991’de de sürmü", yine sendikamz verilerine göre grev
says 408, katlan i"çi says 219.869 ve grevler nedeniyle kayp i"günü
5,045,052 olmu"tur.
Grevlerde böylesine bir yükselme olurken, mevcut iktidar, sendikal hak ve
özgürlüklere kar" olan yüzünü açk biçimde bir kez daha göstererek Türkiye tarihinin en çok sayda grev ve i"çiyi kapsayan grev ertelemesinde bulunmu"tur. 12 Eylül dönemi yasalar ile ilk grev 1986 sendikamzn örgütlü
oldu#u 650 i"çinin çal"t# bir i"yerinde ertelenmi", daha sonra 1989’da
26.000 i"çinin grevi, 1990’da 26.291 i"çinin grevi ve 27 Ocak 1991’de ise
102.846 i"çinin uygulad# 158 grev ertelenmi"tir. 1991’de imzalanan toplu i" sözle"meleri ise 1963 yl d"nda son 28 yln en dü"ük düzeyinde,
SSK’l i"çilere göre %14 orannda olmu"tur.
Geçen 1,5 yl uyu"mazl#n en yükse#e çkarld# bir yl olup, bu trman"a
iktidar ve i"verenlerin i"çi hakk tanmaz tavrlar neden olmu"tur.
Ancak i"çiler; iktidar ve i"verenlerin bu hak tanmaz tutumu kar"snda suskun kalmam"lar, bir yandan saysz engeller a"larak greve çklrken, di#er
yandan etkin direni"lerde bulunmu"lardr. 1990 ylnda direni"lere katlan
i"çi saysn 1.265.628, 1991’de ise 1.850.382 olarak derledik. Bilindi#i
gibi 3 Ocak 1991’de sendikal i"çilerin %80’inin yer ald# “genel eylem”
ülke tarihinde ilk kez gerçekle"tirilmi"tir. Yine Zonguldak Madenciler Grevi sendikal harekete yeni bir soluk kazandrm"tr. Hemen eklemeli ki Pa"abahçe cam i"çilerinin geçti#imiz günlerdeki i"ten çkarmalara kar" vermi"
olduklar ‘destans’ u#ra" ve sa#ladklar ba"ar ülkemiz sendikal hareketine
örnek niteliktedir.
!ktidar ve i"verenler, i"çileri sefalet ücretine ve kötü çal"ma ko"ullarna
mahkûm etmek ister ve yine hak aramalar önüne saysz engeller çkarrlarken, sendikaszla"trma uygulamalarna ve bu uygulamalar içinde i"ten
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çkarmalara daha önce hiçbir dönemde görülmedik bir biçimde yönelmi"lerdir. Grevli olsun veya olmasn her ba#tlanan toplu i" sözle"mesi sonras
adeta i"çiler cezalandrlrcasna i"ten çkarlmalara gidilmektedir. Metal ve
tekstil sektörlerinde on binlerce ve en son ya"anan $!$E CAM Holding’deki 1.500 i"çiyi bulan toplu i"ten çkarmalara gidilmektedir. Yine ba"bakan
bizzat son kamu sözle"melerinden sonra i"ten çkarmalara gidilece#inin
açk mesajn vermektedir. Ancak sayn ba"bakana Pa"abahçe örne#ini dikkate almasn ve çal"ma hakkn çi#nememesini hatrlatrm.
!ktidar yetkililerinin ücret art" nedeniyle i"ten çkarmalara gidilece#ini
açklamalar sendikalara kar" tahammülsüzlüklerini ortaya koymaktadr.
Çünkü i"çilik maliyetleri, yll#mzda da geni" olarak yer ald# gibi artmamaktadr. Son üç yldr görülen minik oranlardaki art"lar ise asla i"ten çkarlma nedeni olamaz. !ktidar sendikal i"çiye kar"dr. Örne#in PETK!M’de
9.644 i"çi çal"makta ve bu i"çilerin 6.724’ü daimidir ve sendikal olan
5.804’tür. Ancak 2.920 i"çi ta"eron eliyle çal"trlmaktadr. !"te mevcut iktidarn yapmak istedi#i budur: Sendikal i"çiyi i"ten atmak yerine ta"eron
veya geçici-mevsimlik i"çi çal"trmak.
Sendikamz ara"trma servisi tüm çabalarna ra#men yine de gerçe#in altnda belirleyebildi#i i"ten atma says; 1990’da 104.352, 1991 ylnn yalnzca ilk be" aynda 102.717’dir. Çkarlan i"çi saysn 1991 yl ilk yedi buçuk ay itibariyle 200.000 olarak tahmin etmekteyiz. Atlan i"çilerin hemen
hepsi de sendikaldr.
!"ten çkarmalar bir-iki istisna d"nda ekonomik bunalm veya i"yerlerinin
küçülmesi ile olmayp, do#rudan sendikal i"çilerin i"ten çkarlmas, yerine
geçici mevsimlik veya ta"eron i"çilerin getirilmesi biçimindedir. Hatta ayn
i"çiler bu statülerde çal"maya zorlanmaktadr.
$u ana kadar i"çi çkarlarak bir rmann bozuk olan i"letmecili#inin düzeldi#i görülmemi"tir. Çünkü bir rmann ekonomik sorunlarnn temelinde
pazar sorunlar bulunmaktadr. Ancak her nedense ekonomik güçlük içinde
kalan bir rma ilk önce i"ten çkarmalara giderek bunalmn atlatabilece#ini sanmaktadr. Oysa sabit sermaye artmakta ve maliyetler içinde i"çilik
pay %3-4’lerdedir.
Bugün sendikalarn gündemindeki en önemli madde, i"ten çkarmalarn önlenmesidir. Bu amaçla yasalarda de#i"iklik yönünde örne#in 13., 17. ve
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24. maddelerin kaldrlmas ve sözle"meli personel uygulamasna son verilmesi için mücadelemizi sürdürürken, di#er yandan toplu i" sözle"melerinde kazanmlar sa#lamay hedeemekteyiz. Sözle"me yolu ile kazanmlarmz; çal"ma saatlerinin dü"ürülmesi, ta"eron eliyle i"çi çal"trmaya
ve geçici-mevsimlik i"çilere kstlama yaplmas ve kapsam d" personel
orann dü"ürme biçiminde sralamak istiyorum. Ancak bu hedeeri gerçekle"tirmek bir sendikann boyunu a"maktadr. Tüm sendikalar olarak bu
hedeer yönünde mücadelemizi sürdürmemiz gerekir ve tüm sendikalara
bu vesile ile bu hedeerin gerçekle"tirilmesi için ortak tavr almaya ça#rda bulunuyorum.
Sendikamz kapsamnda yapt#mz bir ara"trmaya göre; örgütlü oldu#umuz i"yerlerinde çal"anlarn ancak %66,2’si sendikamz üyesidirler.
Kimi i"yerlerinde örne#in yabanc petrol "irketlerinde örgütlülük oranmz
%57’dir. Yine baz ilaç rmalarnda %50+1 orann kaybetmi" durumdayz.
Daimi çal"anlar içinde kapsam d" personel oran sendikamz ortalamas
olarak %20,9 gibi son derece ciddi bir orandadr. Sendikamzn örgütlü oldu#u i"yerlerinde ta"eron i"çilerinin daimi i"çilere oran %14,5’dir. Geçicimevsimlik i"çiler oran ise %7,9’dur.
Bugün sendikaszla"trma yönünde kamu-özel fark kalmam"tr. 1990
itibariyle Türkiye’de sendikala"ma oran %10,8’dir ve giderek bu oran
dü"ü" e#ilimindedir. Abartl resmi rakamlara dayanarak yapt#mz hesaplama ile buldu#umuz bu orann gerçekte daha da dü"ük oldu#unu
tahmin etmekteyiz.
Bu arada belirteyim ki bu oran dahi, bugün güçlü bir sendikal hareket olu"turabilecek düzeydedir. Kald ki hemen sendikala"abilecek 1,5 milyon memur ve yine milyonlarca i"çi bulunmaktadr.
Sendikalar olarak bir yandan üyelerimizin hak ve çkarlarn geli"tirme
yönünde u#ra" sürdürürken di#er yandan sendikalar olarak var olma-yok
olma u#ra" ile ba" ba"ayz. !ktidar ve i"verenler sendikalar tümden yok
edemeyeceklerini biliyorlar. Bu nedenle bir yandan tüm güçleri ile sendikaszla"trma yönünde uygulamalar ortaya koyarlarken, di#er yönden “tabela
sendikacl#” pe"indedirler. Bu yakla"mla biz sendikalar da günün ko"ullarna uygun sendikal anlay"mz geli"tirmek ve üyelerimiz ile ba#mz
skla"trmak durumundayz.
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Sendikal olmak ça#da"l#n ölçüsüdür. Bu ölçü ayn zamanda sendikalara
da yeni geli"me alanlar getirmektedir. Dünün cephanesi ile bugünün kavgasn vermek güçtür.
BASIN VE YAYINIMIZIN DE%ERL! MENSUPLARI
Ülkemizin gündeminde demokrasi ve ayn anlamda insan haklarna ili"kin
sorunlarmz tüm ciddiyetiyle durmaktadr. Körfez Krizi ve sava" bahane
edilerek demokratikle"meye yeni engeller getirildi. Türkiye’de, özellikle Güneydo#u yöresinde yeni oyunlar sergilenmektedir.
Bir ülkede demokrasi olacaksa herkese olmal, insan haklar herkese tannmaldr. Çifte standartl demokrasi olmaz. Yllardr resmi tabu olan “Kürt
sorunu”nun özgür bir ortamda tart"lmas gerekmektedir. Oysa aksine
Güneydo#u’da devlet teröründen hatta Diyarbakr olaylarnda oldu#u gibi,
devlet provokasyonundan söz edilmektedir. Ola#anüstü Hal Bölgesi’nde neler olup bitti#ini Türkiye basn-yayn izin verildi#i biçimde veya son derece
snrl verebilmektedir. Yine snr ötesi Kuzey Irak’ta yaplan harekâta ili"kin
yaplan açklamalar yetersizdir. Ancak hissedilen odur ki, kan dökmeler sürüyor. Ancak bask ile hiçbir sorun çözülemeyece#i gibi daha da alevlenir.
Yine Ola#anüstü Hal Bölgesi’nde grevlerimiz hiçbir hukuk kural ile ba#da"mayan biçimde yasaklanmaktadr. Yine "ubelerimize ve üyelerimize basklar
yaplmaktadr. Ola#anüstü Hal Bölge Valili#i 1990 yl ortasnda yaynlad#
bir genelge ile i"çi ve memurlarn her tür hak arama yollarn yasaklam" ve
hiçbir direni" biçimine izin vermemi"tir.
Zorla, bask ile ve kanla insanlarn susturuldu#unu henüz tarih yazmam"tr.
Öyleyse bu inat niye? Kürt halknn tüm di#er halklar gibi haklara sahip olmasndan, bu ülkede insanlarn insanca ko"ullar içerisinde, karde"çe ya"amalarndan kime ne zarar olur ki? Bugün Türkiye demokrasisinin gündeminde
Kürt sorunu vardr ve bu sorun çözülmeden demokratikle"me sa#lanamaz.
Nasl yarm hamile olunmazsa, yarm demokrasi, yani ülkenin bir yanna
demokrasi, di#er yanna ola#anüstü hal olmaz. Ceza Yasas’ndaki 141.-142.
maddeler kaldrld ancak daha a#r bask ve cezalar öngören Anti-Terör Yasas getirildi.
Ülke ekonomisi ile demokratikle"me arasnda do#rudan olumlu bir ba# oldu112
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#una inanyoruz. Ekonomiyi kötü yönetenler, demokratikle"mesinin gereklerini yerine getirmeyerek ülkeyi de kötü yönetirler. Devlet deste#i ile sermaye
piyasasnda hisse senedi sat" hacmi 1989’da 1.7 trilyondan, 1990’da 15.3
trilyona çkm" ise bunun bir ekonomik geli"me de#il, spekülatif kazanç pe"inde ko"anlarn hangi boyutlarda güce sahip olduklarnn anla"lmas biçiminde alglamalyz. Yine ülkede yatrmlar durma noktasnda iken 1990’da
4,5 trilyon TL kâr eden bankalarn yalnzca %10 vergi vermeleri mevcut
ekonominin i"leyi"ini nitelemektedir. Di#er yanda ise bir ba"ka çarpklk da
banka tasarruarnn %24,4’üne %93,2 orannda ki"i sahipken, %0, 5 oranda ki"inin ise %31,3’üne sahip olmasdr. 1986 ylndan bu yana parlamento
denetiminden uzak ve halkn bilgisine sunulamayan bir i"leyi"i olan fon ekonomisi bulunmaktadr ve fonlarn 1990’da vard# büyüklük gayri sa milli
haslann %11,3, konsolide bütçenin ise %60’ oranndadr. Demokrasiyi a#zna almayan mevcut iktidar “serbest pazar” ekonomisine öncülük etti#ini
dahi ifade etmektedir. Oysa bugün ülkede “serbest” de#il do#rudan iktidar
güdümlü ve baz sermaye çevrelerinin kayrld# bir ekonomik yap söz konusudur. !ktidar zorunlu tasarruf ve Konut Fonu aracl# ile 1990 yl itibariyle 5,5 trilyon TL toplam"tr, ancak hak sahiplerine ödedi#i 93 milyon TL’dir.
!stihdam vergileri adn verdi#imiz bu fonlar ile iktidar, i"verenleri kaçak i"çi
çal"trmaya, istihdam dü"ürmeye itmektedir.
1990 itibariyle i"siz says resmi verilerde 1.681.000 olarak gözükürken, katlma oran sabit tutularak yapt#mz bir hesaplama sonucuna göre yine i"siz
says 5 milyonu geçmektedir.
Bir türlü çözüm bulunamayan enasyon ise, 1991’de %70’lerden a"a# dü"meyecek bir e#ilimde yükselmektedir ve hatta Latin Amerika ülkelerinde oldu#u gibi hiper enasyon olaslk içindedir.
Yukarda belirtti#im gibi bugün Türkiye tablosunda: Demokrasi ve insan
haklarna ili"kin sorunlar çözülememi"tir ve hatta giderek artmaktadr. Ücretlilere ve tarm emekçilerine yoksulluk layk görülmekte, ekonomik bozukluk
ve i"sizlik görülmedik biçimde artmaya devam etmektedir.
Mevcut iktidar bir yandan ac reçetelerini sunarken di#er yandan erken seçim konusunu ortaya atarak kamuoyunun gündemini de#i"tirmektedir. Seçim
sistemine ili"kin öneriler ve anayasa de#i"ikli#i ise ANAP’n yararna olup
kabul edilmesi durumunda demokrasi kar"t tarihi bir hata yaplm" olunaBildiriler (1990-1996)
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caktr. Muhalefet partilerinin erken seçim hatrna bu öneriyi kabul etmemeleri gerekti#i inancndayz. Gündemimizde; demokrasi, insan haklar, i"ten
çkarmalarn durdurulmas, geçinme standartlarnn artrlmas, i"sizli#in
önlenmesi, sendikala"maya getirilen engellere son verilmesi ve memurlarn
sendikala"malar, adil vergi sistemi konular vardr.
DE%ERL! BASIN VE YAYIN MENSUPLARI
’90 yll#mzn yakla"k dörtte bir sayfas, günümüz teknolojik geli"melerine,
istihdama etkilerine, Türkiye’nin durumuna ve sendikal tavrlara ayrlm" ve
ayrca Günümüzde Teknolojik Geli"meler ve Türkiye üzerine yapm" oldu#umuz bir ara"trmaya yer verilmi"tir. Gerek yapt#mz ara"trma ve incelemelerde ve gerekse ara"trmamza yant verenlerce Türkiye’nin kaybolmu" bir
ülke olma olasl#nn anla"lmas, ürkütücü olmu"tur. !malat sanayinde yatrmlar sabit yatlarla 1979’da 100 olarak endekslendi#inde 1989 itibariyle
brüt olarak 52,5’e, amortismanlar dü"üldü#ünde net olarak 39,1’e dü"mü"tür.
Kamu sektörü 1986’dan sonra imalat sanayine yatrmlar durdurmu" ve özel
sektöre braklan bo"lu#u dolduramam"tr. !malat sanayinde yatrmlar böylesine yüksek oranlarda gerilerken, hangi teknolojik geli"meden söz edilebilir. Bir-iki alt sektör d"nda teknolojik geli"me dünya standartlarnn oldukça
gerisindedir. Ar-Ge (ara"trma ve geli"tirme) için ise Türkiye’de 1988 itibariyle yalnzca 89,7 milyon harcanrken Singapur’da dahi bu harcama 177,9
milyon dolardr. Türkiye’de Ar-Ge harcamalar OECD ülkeleri ile uçurum
denecek farkllkta ve gayri sa milli haslaya göre %0,7 oranndadr. Her bin
i"gücüne dü"en ara"trmac says yine di#er ülkelerle yaplan sralamada en
dü"üktür ve on binde altdr.
Ülkemiz toplumsal mozai#ini tamamlarcasna sendika konfederasyonlarna,
akademisyenlere, uzmanlara, holding yöneticilerine ve TÜS!AD Ba"kan’na
yöneltti#imiz 13 soruluk ara"trmamza verilen yantlar arasnda önemli farkllklar bulunmaktadr. Ancak tüm yantlarda Türkiye’de teknoloji politikasnn belirlenmesi gere#i belirtilmi"tir. Bize iletildi#i gibi aynen yer verdi#imiz
yantlar incelendi#inde görülecektir ki “iyimser” olunabilecek yakla"mlar
oldukça azdr. Ancak umutsuz de#iliz. Petrol-!" olarak yeni teknolojiler konusundaki görü", hedef ve önerilerimizi sraladk. Burada da ifade edeyim
ki biz bir sendika olarak teknolojik geli"melere kar" olmad#mz gibi, geli"tirilmesinden yanayz. Ancak bu geli"melerin i"çiye kar" kullanlmasna,
istihdam dü"üklü#üne yol açlmasna, çal"ma ko"ullarnn kötüle"tirilmesine
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ve standart olmayan çal"ma biçim ve sürelerinin getirilmesine kar"yz.
Olaylarn yo#unlu#u üzerine ’90 yll#mz di#er yllklarmzdan daha hacimli oldu ve bu nedenle de önceki yllklarmzn yaynlanma sürelerine göre
gecikti.
Bir sendika olarak resmi verilerden de geni" olarak yararlanlan ve özgün
çal"mamzn da yine geni" olarak yer ald# yllklarmza ili"kin, TRT’de
en küçük bir haberle de olsa yer verilmemesini ele"tirmek isterim. Oysa ayn
i"levi yapan ancak farkl snf temsil eden TÜS!AD’n çal"malarna ili"kin
haberler geni" olarak yer almaktadr.
’90 yll#mza çok sayda akademisyen ve hemen tüm sendikalar katkda
bulunmu", Teknoloji ve Türkiye ara"trmamzda akademisyenler, uzmanlar ve
holding yöneticileri geni" bir katlmda yer alm"lardr. Yll#mzn sunu" bölümünde de belirtti#imiz gibi, katks olan tüm bu ki"i ve kurulu"lara en içten
te"ekkürlerimizi belirtirim.
Türkiye’de bir sendika enstitüsünün bulunmamas üzerine yükümlendi#imiz
yllklarmzn mütevaz da olsa, i"çilerin ve tüm emekçilerin çkarlarna katk
sa#lamas dile#i ile ’90 Petrol-!" sizlere sunulur.
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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14 Ekim 1991

20 EK!M SEÇ!MLER!NE YÖNEL!K ÇA$RI:
EK!M 1991 SEÇ!MLER!NDE 12 EYLÜL REJ!M!NE SON VEREL!M
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Petrol-!" Bölgesel Temsilciler Kurullar 28 Eylül 1991’de !stanbul’da, 5 Ekim
1991’de Kütahya’da ve 12 Ekim 1991’e Adana’da toplanm", 1.100 i"yeri temsilcimiz ve yöneticimizin katld# bu toplantlarda sendikal sorunlarmzn yan
sra, a#rlkl olarak “demokrasinin gelece#i ve seçimler” konusu görü"ülmü"tür.
13 Ekim 1991 tarihinde Adana’da toplanan sendikamz ba"kanlar kurulu, bölgesel temsilciler kurullarmzca alnan kararlar içeren ça#r metninin kamuoyuna
duyurulmasn kararla"trm"tr.
12 Eylül rejimi, daha önce snrl da olsa zorlu u#ra"larmzla sa#lanan demokrasiyi, onun yap ta"lar insan haklarn, özgürlüklerimizi ve haklarmz yok ederken ayn anda ekme#imizi de küçültmü", biz tüm i"çi snf ve emekçilere ça#
d" standartta bir ya"am layk görmü"tür.
Bunu yaparken sendikalarmz kapatm" veya faaliyetlerini askya alarak tabela
sendikas durumuna getirmi", hak aramamz, dü"ünce ve örgütlenme özgürlü#ümüzü en büyük suç saym", yüz binleri zindanlara doldurmu", i"kencelerden
geçirmi", içerde ve d"arda her türlü a#r basky uygulam"tr.
Tüm bu yaptklarn me"ru göstermek için demokratik olmayan ko"ullarda, alternatifsiz bir biçimde 1982 Anayasas’n kabul ettirmi", yasalar çkartm" ve
özellikle çal"ma ya"amn ilgilendiren 2821 ve 2822 sayl Sendikalar, Toplu !"
Sözle"me, Grev ve Lokavt Yasalarn, kendi seçti#i Kurucu Meclis’e dahi iletmeden cuntac generaller, bizzat kendileri yasa olarak ilan etmi"lerdir.
12 Eylül rejiminin “sivil” görünümlü ANAP iktidarlarnn i"çilere, sendikalarna
ve tüm emekçilere ne denli dü"man oldu#unu; toplu i" sözle"melerimizdeki hak
tanmaz tavrlarndan, grevlerimizi krmak için bizlere tüzükleri ile bask uygu116
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larken i"verenlere sa#lad# kolaylklardan, grev ertelemelerinden, 3 Ocak’a kar"
tehditlerinden, Zonguldak grev ve yürüyü"ündeki hak tanmayp "iddet ve bask
uygulamasndan, sendikaszla"trma yönündeki uygulamalar ve di#er sendika
dü"man tavrlarndan, en ksa ifadesiyle sermayeden yana "imdiye kadar hiçbir iktidarn gösteremedi#i tavrlarndan, tüm bu belirttiklerimizle bir bütün olan
insan haklarna kar" olu"larndan, Kürt halkna devlet terörü uygulamalarndan
ve Kürt sorununun serbestçe tart"lmasn engellemelerinden, memur ücretlerini dü"ük tutmasndan, tarm üreticilerini enasyona ezdirmesinden vb. pek çok
olumsuzluklarndan yakinen tanyoruz. 20 Ekim genel seçimlerinde ANAP’a oy
vermemekle, 12 Eylül rejiminden kurtulmak için önemli bir adm ataca#z.
Bu yakla"mla diyoruz ki; ANAP’a oy yok.
Di#er partiler ise ileri sürdükleri vaatlerine, parti programlarna ve tüm bu ileri
sürdüklerini ne kadar yerine getirebileceklerine göre de#erlendirilmektedirler.
Siyasi partilerin, sermayenin teori ve politika üreten örgütü TÜS!AD’a görücüye çk" tavrlar, bizden yana vaatlerini de ne denli yerine getireceklerinin de
i"aretlerini vermektedir.
Ancak hemen ifade ediyoruz ki; biz i"çi snf ücretlilerin vazgeçilemez örgütü sendikalar asla bir partinin yan kurulu"u ve hele hele oy deposu hiç de#iliz.
Biz çok iyi biliyoruz ki; bizzat i"çi snf, ücretliler ve onlarn örgütü sendikalar
olarak sorunlarmzn çözümü ve hedeerimize varmak için birlikte, bilinçli ve
kararl u#ra" vermedikçe, kimse bizim admza hiçbir sorunumuzu çözmez. Bu
nedenle diyoruz ki; seçim sonuçlar ne olursa olsun, biz hedeerimizin takipçisiyiz. Kimse bize hak vermeyecek ve biz onlar alaca#z.
Dünyada ve bir parças olan Türkiye’de de toplumun her alannda de#i"ikliklerin oldu#u ve olaca#nn bilinciyle, sendikal hareketimizde de bu de#i"me ve
geli"melere göre i"çi snf, ücretliler ve tüm emekçilerin çkar temelinde anlay"mz geli"tirecek ve gerekirse yeniliklere gitmekten çekinilmeyecektir. Çünkü
biz sendikalar üyelerimizin hak ve çkarlarn, özgürlüklerini ancak ça#da" ölçülerde, ça#da" bir anlay"la savunup ilerletebilece#imizin inancn ta"maktayz.
Ku"kusuz ksa ve uzun dönemler için hedeerimiz vardr. Ancak yörüngemiz
i"çilerin ve tüm emekçilerin hak ve çkarlarn sa#lama ve geli"tirme temeli üzerinde bulunmaktadr. Bu yörüngemiz hem ekonomik hem de politiktir.
Böylece kimse bizden “uslu” durmamz, “tabela” sendikacl# yapmamz
beklemesin. Üye saymz ço#altaca#z ve sendikal anlay"mz zenginle"tirip,
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yeterli hale getirece#iz. Tüm bunlar yaparken üyemizden en üst düzey sendika
organndaki görevlimize kadar üzerimize dü"eni, bir bütünün parçalar olarak
yerine getirece#iz.
Biz demokrasiyi bir kültür, bir ya"am biçimi olarak anlyor, kendi sendikalarmzda ve di#er örgütlerimizde gerçekle"tirmekte oldu#umuz gibi, siyasal demokrasiyi de ayn düzeyde geli"tirmeyi hedef alm" bulunmaktayz.
Türkiye’de sendikalarn bir parças olarak sendikamz Petrol-!", yapm" oldu#u
bölgesel temsilciler kurullarndan güçlenerek ve bu gücünü de tanyarak çkm"tr. Hemen 20 Ekim seçimleri öncesi bu kurullarmzn toplanmas ayr bir
önemde olup, bu platformun 12 Eylül rejiminden kurtulmak için de#erlendirilmesinin gere#i ortaya konmu"tur ve bu “ça#r” yapm" oldu#umuz bölgesel
temsilciler kurullarmzdan çkan önemli bir sonuçtur.
Kamuoyuna saygyla duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu
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15 Ekim 1991

40 ÜYEM!Z!N ATILDI$I MUTLU AKÜ’DE D!REN!"
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
!stanbul Kartal Yunus’ta kurulu MUTLU Akü Malzemeleri San. A. $. i"yerinde çal"makta olan 90 üyemizden 40’, 11.10.1991 günü i"ten atlm"lardr.
Böylece Temmuz ayndaki sözle"me imzasndan sonra i"ten atlan üyelerimizin says 60’ bulmu"tur.
!"ten atlan 40 üyemiz tazminatlarn almayarak, bugün i"yeri önünde direni"e ba"lam"lardr. Fabrikadaki arkada"larnn da dayan"mas, e" ve çocuklarnn da katlm ile yarn (16 Ekim 1991) protesto eylemi sürdürülecektir.
Bu hakl eylemimize destek olaca#nz inanc içinde bilgilerinize sunarz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Basn Servisi
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15 Ekim 1991

BASIN VE YAYINIMIZIN DE$ERL! TEMS!LC!LER!
18 aydr ücret ve sosyal haklarnn büyük bir bölümünü alamayan, son dört aydr
hiçbir ödeme yaplmayan FARGLAS Kimyevi Maddeler San. A.$. i"yerinde
çal"an 235 üyemizin e" ve çocuklar bugün (15 Ekim 1991) i"yerine gelerek bu
durumu üyelerimizle birlikte protesto eylemini ba"latm"lardr. Protesto eylemi
gün boyunca devam etmektedir.
Ya"amlarn 1,5 yldr açlk snrnda sürdüren FARGLAS i"çilerinin ve ailelerinin bu sorunlarnn çözümüne katkda bulunaca#nz inanc ile duyurulur.
Sayglarmzla
Petrol-!" Basn Servisi
Adres: Farglas Kimyevi Maddeler San. A.$.
30 A#ustos Cad. No: 13, Cevizli/!stanbul
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15 Kasm 1991

ESK!"EH!R ÖZEL T!P CEZAEV! YIKILSIN, !NSAN HAKLARI
!HLALLER!NE SON VER!LS!N
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Son 12 yldr ya"ad#mz skntlarn temelinde demokrasimizin eksik i"letilmesinin, insan haklarnn sürekli ihlal edilmesinin yatt# toplumumuzda herkes
tarafndan kavranlm" bir gerçekliktir. Emekçi halk y#nlarmz, demokratik
kurulu"larmz ba"ta devlet terörü olmak üzere 12 Eylül rejimine bütün sonuçlaryla son verilmesini istemekte ve bunu seçimler de dahil her frsatta dile getirmektedir.
Nitekim önümüzdeki günlerde kurulmas beklenen hükümetin her iki orta# da
bu konuyla ilgili ciddi mesajlar vermekte, insan haklar bakanl# kurulaca#,
karakollarn "effaa"trlaca# gibi iyi niyetli giri"imler demokrasi özlemi içerisindeki insanlarmza umut vermektedir.
Ancak, bu umutlarn önüne set çekmek istercesine, Ankara Kapal Cezaevi’nden
iki mahkûmun kaçmasyla ba"latlan antidemokratik uygulamalar toplumumuzda büyük bir rahatszlk yaratm", yurt içinde giderek yaylan tepki ve protestolar
yurt d"na da ula"m"tr.
Siyasi tutuklu ve hükümlüler üzerindeki basklarn, i"kencelerin yo#unla"trlmas, birço#unun insanlkla ba#da"trlmas mümkün olmayan Eski"ehir Özel
Tip Cezaevi’ne nakledilmeleri, burada tabutluk tabir edilen ölüm hücrelerine
konulup, insanlarla insanlkla ili"kilerinin kesilmesi, kendisine “insanm”, “demokratm” diyen hiçbir insan tarafndan kabul edilemeyecek bir durumdur.
Dünya insan haklar gününün bir yenisini daha kutlamaya hazrland#mz, insan
haklar bakanl# kurulaca# beklentisine girdi#imiz bu günlerde, siyasi iktidarn
bu insanlk d" uygulamalarn "iddetle protesto ediyoruz. Devlet terörünün bu
yeni örne#ine tüm gücümüzle “HAYIR” diyoruz.
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Eski"ehir Özel Tip Cezaevi’nin kapatlmasn, bu uygulamalara kaynak te"kil
eden Terörle Mücadele Yasas’nn iptal edilmesini istiyor, tüm demokrasi güçlerimizi insan haklarnn gerçekten kazanlmas için birlikte mücadeleye ça#ryoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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10 Aralk 1991

!NSAN HAKLARI !Ç!N MÜCADELEM!Z DEVAM EDECEKT!R
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Ülkemizde yllardan beri srarla ve a"r ölçülere vardrlarak sürdürülen insan
haklar ihlalleri toplumumuzun ba#rnda silinmesi güç, kara bir leke olarak durmaktadr. Hepimizin görevi, bu pislikleri bir daha geri gelmeyecek bir "ekilde
geçmi"in karanlklarna gömmektir.
Yeni hükümette insan haklaryla ilgili bir devlet bakanl#nn kurulmu" olmas, artk Türkiye’de böyle bir aybn ya"anmayaca#nn garantisi olmaldr. Bu
bakanlk insanlara insan haklar bilincini verebilme görevini üstlenmeli, insanlarmz kendi hak ve özgürlüklerini kendi örgütlü güçleriyle koruyabilecek ve
geli"tirebilecek duruma gelebilmelidir.
Eski"ehir Özel Tip Cezaevi’nin kapatlmas olumlu bir adm olmakla birlikte,
tüm cezaevleri insanlk onurunun çi#nenmedi#i, insanca ya"anacak bir duruma
getirilmeden, yeterli saylmamaldr.
Cumhurba"kan’nn i"kenceden söz edilmesini “canileri yüreklendirme” "eklinde yorumlamas, Eski"ehir Cezaevi’nin tekrar açlmasn isteyebilmesi bile,
Türkiye’de insan haklar önündeki engellerin nerelere kadar uzanabilece#ini
göstermektedir.
Yeni hükümetin programndaki “herkes birinci snf yurtta"t” sözünün gerekleri en ksa zamanda yerine getirilmeli, Kürt sorununun demokratik bir ortamda
tart"lmasnn zemini yaratlmal, çözümler de insan haklar ihlal edilmeden, demokratik kurallar içerisinde aranmal ve bulunmaldr.
“Koruculuk” sisteminin, “Özel Tim”in, Kontrgerilla’nn varl#n sürdürdü#ü,
hukukun üstünlü#ü ilkesinin lafta kald# bir ortamda insan haklarnn varl#
nasl savunulacaktr?
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Ülkemizde sadece i"ten atlmalarn hiçbir kayda ba#lanmam" olmas bile, insan
haklar ihlallerine yeterli bir örnektir. !nsanlarmz en ufak bir i" güvencesinden
bile yoksun, dü"ük ücretle, sa#lksz ko"ullarda çal"maya mahkûm edilmekte,
hak arama, sendikala"ma çabalar da i"ten atlmayla sonuçlanmaktadr.
Böyle bir ortamda, demokrasi mücadelemizin ayrlmaz bir parças olarak, insan
haklar mücadelemiz tüm hzyla sürecektir. Petrol-!" di#er demokratik kurum
ve kurulu"larla birlikte bu mücadelede üzerine dü"ecek her türlü görevi yerine
getirmeye hazrdr.
Bu anlay"la dünya insan haklar gününü kutluyor, kendisine “insanm”, “demokratm” diyen tüm ki"i ve kurulu"lar insanca ya"am için, insan haklar için
birlikte mücadeleye ça#ryoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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29 Aralk 1991

EK ZAM TELEB!M!Z !Ç!N D!YALOGLA ÇÖZÜM YOLLARI
TIKANDI MÜCADELEYE HAZIR OLALIM!
PETK!M i%çisi karde%lerimiz
De#erli üyelerimiz
Kasm ay ba"nda yaynlad#mz bildiri ile sizlere ek zam talebimizle ilgili olarak o güne kadarki tüm geli"meleri aktardk. Sorunumuzun kar"lkl uzla"ma
ve diyalog yoluyla çözümlenememesi ihtimaline kar"lk, etkin bir mücadeleye
hazr olunmas gere#ini vurguladk.
Geli"meleri hepiniz biliyorsunuz. Kimse bizlere haksz oldu#umuzu söyleyemedi. Hatta PETK!M Yönetim Kurulu “ilgili bakanl#n onay alndktan sonra,
1 Eylül 1991’den geçerli olmak üzere PETK!M i"çilerinin ücretlerine yüzde 25
zam yaplmas” kararn bile ald.
Ancak “biz hükümet olarak herhangi bir engel çkartmayaca#z” yakla"mn
gösteren hükümet yetkilileri uygulama talimatn ancak seçimler sona erip, iktidar kaybettikleri anla"ldktan sonra verdiler. Bu talimat da yerine getirilmedi.
Üç aylk sabrl ve özverili bir bekleyi"in ardndan yeni bir durumla kar" kar"ya
kaldk. Önce yeni hükümetin kurulmasn beklemek, sonra da bu hükümetin ek
zam talebimize yakla"mnn ne olaca#n görmek zorunlulu#unu duyduk.
Çe"itli tarihlerde genel merkezimiz ve "ubelerimiz düzeyinde, gerek i"veren ve
gerekse de hükümet yetkilileriyle çe"itli görü"meler yaptk. Bölge parlamenterlerinin yardm ve deste#ine ba"vurduk.
Ancak bu son derece hakl ek zam talebimizin kar"lanmas ve daha önce verilen
sözlerin yerine getirilmesi yolunda yapm" oldu#umuz tüm u#ra"larmzn bir
kez daha sonuçsuz kald#n gördük.

Bildiriler (1990-1996)

125

DE%ERL! ÜYELER!M!Z
Daha önceki bildirimizde de açkça söyledi#imiz gibi, YHK’ya bitirilen sözle"memizin ardndan imzalanan 1991 kamu sözle"melerinin yaratt# ücret farkll#nn asgari düzeye indirilmesi talebimizde bütünüyle haklyz.
Bu hakl talebimizin yerine getirilmesi için kar"lkl uzla"ma ve diyalog giri"imlerimizin sonuçsuz kalm" olmas, bu i"in ortada kald# anlamna gelmeyecektir.
Ne sendikamzn ne de PETK!M i"çisi üyelerimizin bu hakl sorununa srtmz
dönmemiz, bu durumu kader sayp kabullenmemiz mümkün de#ildir.
!nanyoruz ki; bu ücret dengesizli#inin lehimize giderilmesi er veya geç mutlaka
sa#lanacaktr.
Bu ko"ullar altnda, bunun yolu da; demokratik direnme hakkmz hep birlikte
büyük bir kararllk ve inançla ortaya koymaktr.
PETK!M i"çisi bu mücadeleyi ba"arya ula"tracak bilinç, birikim ve deneyime
fazlasyla sahiptir.
Sendikamz PETK!M i"çilerine sonuna kadar güvenmekte, PETK!M i"çilerinin
de ayn güven duygular içerisinde, sendikamz önderli#inde örgütlü ve disiplinli
bir mücadeleye hazr oldu#una içtenlikle inanmaktadr.
Bu noktadan sonra çözüm için tek yol mücadeledir.
Bu hakl mücadelemizde hepinize ba"arlar diliyor, bu vesile ile yeni ylnz kutluyor, sevgi ve sayglarmz sunuyoruz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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10 Ocak 1992

HER SEND!KALILA"AN !"TEN ATILIRSA,
ILO STANDARTLARINA NASIL ULA"ACA$IZ?
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
YURT!Ç! KARGO Servisi A.$.’de çal"makta olan üç binin üzerinde i"çi,
i"kolundaki tek yetkili sendika olan TÜMT!S’de örgütlenmeye ba"laynca,
i"veren i"çi atmaya ba"lam", i"çiler direnmeye ba"laynca da 600 civarnda i"çi 17. maddeden tazminatsz olarak i"ten atlm"lardr.
Anayasal ve yasal “sendikal örgütlenme özgürlü#ünü” kullanmakta olan
i"çiler, i"ten atlmayan ama sendikaya üye olduklar için srann kendilerine de gelece#ini bilen i"çilerle birlikte direni"lerini sürdürmü", ancak
güvenlik güçlerinin zorbaca müdahalesiyle, yüze yakn i"çi gözaltna alnm", TÜMT!S yöneticileri hrpalanm"tr.
!"verenin bu uygulamalar kar"snda sessiz kalan yetkililer, anayasal haklarn kullanan i"çilerin direni"ini krmakta gösterdikleri ba"aryla, ülkemizde sendikal hak ve özgürlüklerin kazanlmas için, daha çok yol alnmas gere#ini ortaya koymu"lardr.
Bir yandan demokratik bir ülke yaratlaca# iddia edilirken, bir yandan da
insanlk d" bask ve terörle en demokratik hak ve özgürlüklerin kullanlmasn engellemenin sonu, çok geni" kapsaml ve sert mücadelelere zemin
hazrlamak olacaktr.
Yalnzca YURT!Ç! KARGO’da de#il, tüm i"kollarnda, tüm ülkede sendikala"mann sonu i"çi kym olmakta, bu kymlara kar" direni"ler yaylmaktadr. Sendikamzda örgütlenmek isteyen binlerce i"çi de ayn sonuçla
kar"la"m"lardr.
ILO standartlar yasalarda, kâ#t üzerinde de#il, uygulamada ya"ama ge-
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çirilmedikçe, i"çi kymlar engellenmedikçe, tüm özgürlükler havada kalmaya, çal"ma bar" bir hayal olmaya devam edecektir.
YURT!Ç! KARGO i"çilerine yaplan çevik kuvvet saldrsn "iddetle knyor, sorumlularn cezalandrlmasn talep ediyoruz.
YURT!Ç! KARGO i"çilerinin ve di#er sendikasz i"çilerin sendikala"ma
mücadeleleri sürecek, sendikal hak ve özgürlüklerimiz önündeki engeller
demokratik direnme hakkmz kullanlarak, mutlaka a"lacaktr.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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06 #ubat 1992

HÜKÜMET!N !" GÜVENCES!NE !L!"K!N YASA TASLA$I,
!"VERENLERE RA$MEN YASALA"ACAKTIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Siyasi iktidarn ülkemizi demokratikle"tirme çabalarnn bir parças da, çal"ma ya"amnda ILO standartlarnn hakim klnmasdr. Bir yandan Avrupa
Toplulu#u’na girmekten, dünya ile bütünle"mekten söz edilirken, öte yandan
en temek insan hak ve özgürlüklerini, en temel sendikal hak ve özgürlükleri 12
Eylül’ün ça#d" kalplar içerisinde tutmaya çal"mak çeli"kilerin en büyü#ü
olmaktadr.
12 Eylül mant# içerisinde, i"çileri istedikleri zaman ve diledikleri sayda i"ten atabilmelerine olanak veren baskc toplum anlay"na al"an i"verenler,
siyasi iktidarn i" güvencesine ili"kin yasa tasla# ile adeta bir pani#e kaplm",
sürekli feryat etmektedirler.
Oysa Çal"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl#’nca hazrlanan “1475 sayl !"
Kanunu ile 2821 sayl Sendikalar Kanunu’nun Baz Maddelerinin De#i"tirilmesine !li"kin Yasa Tasla#”nn amac tüm Avrupa Toplulu#u ülkelerinde
uygulanmakta olan, ILO’nun en temel sözle"melerinden birinin daha gere#ini
yerine getirmek, hakl bir nedene dayanmadan i"çi kymlarna engel olmaktr.
!"verenler ise, bir yandan, hiçbir zaman hakl nedenlere dayanmakszn i"çi
atmadklarn iddia etmekte, öte yandan da, sadece hakl nedenlere dayanmakszn i"çi çkartlmasna engel olacak bu yasa tasarsna kar" çkmaktadrlar.
Hiçbir hakl ve inandrc gerekçe gösterememekte ve bu tasarnn yasala"mas
halinde ekonominin büyük darbeler alaca#n iddia etmektedirler.
Bu çeli"ki ayn zamanda i"verenlerin demokrasi anlay"larndaki samimiyetsizli#i de açkça ortaya koymaktadr.
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!"ten atlmalara yarg güvencesi, haksz i"ten atlma durumunda “i"e iade” sistemi, toplu i"ten çkarmalarda idari denetim getiren bu yasa tasars, i"çilerin 12
yldr skntsn çektikleri büyük bir hakszl# ortadan kaldracak niteliktedir.
Sadece son bir yl içerisinde yakla"k 200.000 sendikal i"çi i"ten atlm"tr.
!"verenlerin iddia ettikleri “hakl” nedenlerle i"ten atlanlarn says son derece
snrldr. Son toplu sözle"melerin nispi iyi sonuçlarna tahammül edemeyen
ve bunu her frsatta dile getiren i"verenler, daha ucuz i"çi çal"trmak için kymlara hz vermi"lerdir.
Kymlarn ana nedeni i"verenlerin a"r kâr hrsdr. Bir di#er ana neden de,
bu kymlarn i"verenlerin sendikaszla"trma politikalarnn ana unsuru olarak
kullanlmasdr.
Bu nedenle, hazrlanan yasa tasarsnn bizce en temel eksikli#i, yasalara ve
yarg kararlarna uymayan i"verenlere getirilen cezalarn hai#idir. !"çilere
çe"itli hapis cezalar öngörülürken i"verenlere yalnzca para cezalar getirilmesi bizce bir eksikliktir. Yargnn i"e iade kararna uymayan i"verenler için hapis
cezas müeyyidesi getirilmelidir.
TASARI MUTLAKA YASALA$MALIDIR
Hükümetin, i" güvencesinin sa#lanmas yolundaki bu olumlu giri"imi, i"verenlerin tüm kar" çk"larna kar"n, tasarnn yasala"masyla sona erecektir.
Çünkü demokrasinin de, insan hak ve özgürlüklerinin de, sendikal hak ve özgürlüklerinin de gere#i budur.
Sendikamz bu do#rultuda tüm di#er sendikalarla birlikte üyelerimizin üretimden gelen güçleri de dahil, her türlü olana#n seferber etmeye hazrdr.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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25 #ubat 1992

KIR"EH!R PETLAS’TA SEND!KALILA"MA MÜCADELES!
VEREN 900 !"Ç! D!REN!"TE
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Kr"ehir’de kurulu 1.200 i"çinin çal"t# PETLAS Lastik Sanayi ve Ticareti
A.$. i"yerinde sendikamza üye olmak için mücadele eden 900 i"çi dünden bu
yana (24 $ubat 1992) i"i brakm", direni"e ba"lam"lardr.
Çal"an 1.250 i"çi içerisinde kadrolu olan ve sendikamzda örgütlü bulunan i"çi
says yalnzca 250’dir.
Di#er 900 i"çi devamllk arz eden üretim i"lerinde çal"tklar halde suni olarak yaratlan ta"eronluk-müteahhitlik kadrolarnda, sendikasz ve asgari ücretle
çal"trlmakta, tüm çabalarna kar"n sendikal haklarn kullanamamaktadrlar.
Sendikamzla birlikte mücadelelerini sürdüren bu i"çiler için bir kez yetki alnabilmi", ancak müteahhit rma ad de#i"tirilerek, bir kamu kurulu"una yak"mayacak oyunlarla sendikamzn yetkisi dü"ürülmü"tür.
!ki yldan beri böylesi bir bo#u"ma içerisinde bulunan 900 i"çi tek çözüm olarak
i"i brakma ve fabrikay terk etmeme eylemini seçmi"lerdir. Gerekirse Ankara’ya
yürüme kararll#nda olduklarn belirtmektedirler.
Sendikamz ve PETLAS’ta çal"an 250 üyemiz müteahhit i"çileriyle tam bir dayan"ma ve güç birli#i içerisinde, suni olarak yaratlan müteahhit olayn gündemden kaldrma kararll#ndadr.
Mücadelemiz PETLAS’ta çal"an tüm i"çiler sendikal oluncaya kadar sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygyla duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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28 #ubat 1992

!" GÜVENCES! YASA TASLA$I DERHAL YASALA"MALI!
Bugün ülkemizde çal"anlarn sorunlarnn ba"nda i"çi kymlar gelmektedir. Son bir yl içinde i"ten atlan yalnzca sendikal i"çi says 200.000’i
a"m"tr.
!"verenlerin haksz yere, pervaszca, diledikleri kadar i"çiyi diledikleri zaman i"ten atabilmeleri, çal"anlarn en yakc sorunu olarak onlar tedirgin
etmekte, gelece#e güvenle bakabilmelerini engellemektedir.
!"verenler “ksa günün kâr” anlay"yla yüksek ücretli i"çileri i"ten atmakta, müteahhit i"çisi, geçici i"çi çal"trarak ayn zamanda da sendikaszla"trmay hedeemektedir.
Bu durum i"çilerin örgütlenebilmesini de engellemekte, dolaysyla özünde demokrasiyi de zedelemektedir.
Artk sendikal hareketin en büyük hede; i" güvencesini sa#lamaktr. Bu
güvence sa#lanmadkça, çal"ma bar" sözleri de bir hayal olarak kalacaktr.
Hükümetin bu anlamda, yalnzca hakl nedene dayanmayan i"çi kymlarn önlemek, bir büyük hakszl# ortadan kaldrmak adna hazrlad# !"
Güvencesi Yasa Tasars i"verenlerin büyük tepkileriyle kar"la"m"tr.
Hem haksz yere i"çi atmad#n iddia etmek, hem de bu tasarya kar"
çkmak, i"verenlerimizin samimiyetsizli#inin, ayn zamanda da demokrasi
dü"manl#nn bir aynasdr.
Tasla#n yasala"masn engellemeye çal"an ve Çal"ma Bakan Sayn
Mehmet Mo#ultay’ da kendilerine hedef olarak seçen i"veren kurulu"larnn çabalarn bo"a çkarmak, yalnzca sendikalarn de#il, tüm demokrasi
güçlerimizin de görevidir, görevi olmaldr.
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Petrol-!" olarak bizler bu tasary desteklemekle, bu tasarya sahip çkmakla yetinmiyor, bu anlamda tüm gücümüzü seferber etmeye de hazr olarak,
tüm sendikalar ve demokratik kurulu"lar aktif mücadeleye ça#ryoruz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu
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05 Mart 1992

BASIN VE YAYINIMIZIN DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Zonguldak Kozlu’daki grizu faciasnda ya"amn yitiren i"çi karde"lerimizi anmak, olayla ilgili tepki ve protestolarmz dile getirmek amacyla, yarn sabah
(6 Mart 1992) i" giri"inde tüm i"yerlerimizde sendikamzca hazrlanan bildiri
okunacak, iki dakikalk sayg duru"unda bulunulacaktr.
Gere#i için bilgilerinize sunarz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Tekin Akn
Genel Mali Sekreter
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11 Nisan 1992

PETROL-!" GEN!"LET!LM!" BA"KANLAR KURULU
SONUÇ B!LD!RGES!
9-10 Nisan 1992 tarihlerinde Mersin’de toplanan 21. Dönem 6. Ola#an Geni"letilmi" Ba"kanlar Kurulumuz a"a#daki bildirgenin üyelerimize ve kamuoyuna
duyurulmasna oybirli#iyle karar vermi"tir.
Hükümetin tüm demokratikle"me vaatlerine kar"n, antidemokratik uygulamalarn bir türlü sona ermemi" oldu#u bir gerçektir. !nsan haklar ihlalleri sürmekte,
yargsz infazlar devam etmekte, basna sansür konulmakta, hukukun üstünlü#ü ilkesi sürekli çi#nenmektedir. Toplumun ve devletin demokratikle"tirilmesi
birinci gündem maddemizdir. Demokrasi evrensel kurallaryla uygulanmal,
Güneydo#u’da ya"anan üzücü olaylarn çözümünün ancak demokraside oldu#u unutulmamal, insanlarmz birbirine dü"man edecek her türlü giri"ime kar"
çklmaldr.
Hükümetin ekonomi politikas tümüyle i"verenlerin çkarlar, IMF ve Dünya
Bankas gibi uluslararas nans kurulu"larnn istekleri do#rultusundadr. Bunun en belirgin örne#i de; özelle"tirme çal"malarna hzla devam edilmesidir.
Yüz binlerce i"çinin daha i"siz kalmasna, tekellerin hakimiyetinin peki"mesine,
yerli-yabanc bir avuç aznlk lehine milyonlarca insanmzn daha da yoksulla"masna yol açacak olan özelle"tirmelere kar" çal"malarmz etkinle"tirilerek
sürdürülecektir.
1 Mays !"çi bayram, “tüm dünya i"çilerinin birlik, mücadele ve dayan"ma
günü” olarak ülkemizde de mutlaka y#nsal olarak alanlarda ve i"yerlerinde
kutlanlmaldr. Türk-!" bu do#rultuda sonuna kadar zorlanmal, genel kurul kararlarna sahip çkmas sa#lanmaldr. Provokasyon ku"kusu kutlamalara engel
olmamal, ancak göz ard da edilmemelidir. Sendikamz, Türk-!" ve di#er sendikalarla süratle ili"ki kuracak, 1 Mays’n !zmir’de y#nsal bir mitingle kutlanmas için gerekli tüm giri"imlerde bulunacaktr.
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‘!" Güvencesi Yasa Tasla#’ bir an önce ve taslakta yer alan hükümler geriye
götürülmeden yasala"maldr. !"sizlik sigortas, kdem tazminatlarna yeni kstlamalar getirilmesine vesile edilmeden çkartlmaldr. Kdem tazminatlarna getirilecek herhangi bir kstlamaya kar" tüm i"çileri ve sendikalar kucaklayacak
ortak bir mücadele platformu olu"turulmaldr.
Hükümet sendikal yasalarda vaat etti#i de#i"iklikleri bugüne kadar yerine getirememi"tir. Sendikamz ba"kanlar kurulu üyeleri iktidar orta# siyasi parti liderlerini, Çal"ma Bakanl# ve ilgili di#er bakanlklar ziyaret edecek, anayasa ve
yasa de#i"ikli#i önerilerimiz bir kez daha iletilecektir. Bu talepler 3 Ocak 1991
öncesi tüm Türk-!" toplulu#u olarak hükümete sundu#umuz taleplerimizdir. O
gün de belirtildi#i gibi, 3 Ocak eylemi ilk uyarmzdr. Bu taleplerimiz yerine getirilmedi#i takdirde 3 Ocaklarn devam niteli#inde eylemlerimiz sürdürülecek,
i"çi snfmz üretimden gelen gücü ile taleplerine sahip çkacaktr.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
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21 Mays 1992

PETK!M’DE E"!$!NE GELD!$!M!Z FAC!A ÇOK C!DD! B!R
UYARI OLARAK KABUL ED!LMEL!, GEREKEN ÖNLEMLER
MUTLAKA ALINMALIDIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Yarmca PETK!M’de 14 Mays sabah meydana gelen patlama ve yangn, özellikle de bu tür ya"l kurulu"larmzda i" güvenli#i önlemleri üzerinde ne kadar
hassasiyetle durulmas gere#ini bir kez daha açkça ortaya koymu"tur.
Ba"ta PETK!M ve çevre sanayi kurulu"larnn i"çileri olmak üzere, bölgedeki
tüm insanlarmz büyük bir faciann e"i#ine getiren bu olay, ciddi bir uyar olarak kabul edilmeli, gereken tüm önlemler en ksa zamanda alnmaldr.
Yaplmas gereken ilk i"; bu kazann olu" nedenleri üzerinde hassasiyetle durmak, objektif nedenleri ortaya çkarmak, bunlar ilgili kurulu"lar ve kamuoyu
önünde yüreklice tart"maktr.
Amacmz birilerini suçlamak de#il, ileride benzeri kaza ya da facialarn tekrarlanmasna engel olabilmektir.
Ekonominin can damarlarndan biri olan PETK!M ve benzeri sanayi kurulu"larnda, özellikle de petrokimya i"kolu gibi, büyük facialarn her an ya"anabilme
olasl#nn yüksek oldu#u i"kollarnda, üretimin mutlaka e#itimli, deneyimli,
tekni#i bilen insanlarla yaplmas bir zorunluluktur.
Eksiklik ve aksaklklar, teknik kadrolarn yan sra mutlaka bu insanlarla da tart"lmal, onlarn da görü" ve önerilerine de ba"vurulmaldr.
Ancak, uygulamada, bir takm ekonomik rahatlklar sa#lanmas u#runa, müteahhit i"çili#i, geçici i"çi istihdam gibi yollara ba"vurulmakta, e#itimsiz, deneyimsiz insanlarn bakm ve üretime katlmas kaza riskini oldukça arttran bir
unsur olmaktadr.
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Bu duruma öncelikle ve kesinlikle son verilmelidir.
Di#er bir önemli nokta da; periyodik bakmlarn hangi nedenle olursa olsun, aksatlmamasdr.
Ancak, 1989 ylndan günümüze PETK!M’de genel bakmn yaplmam" olmas, genel bakm öncesi ba"ka depolama ünitelerine nakledilmesi gereken bütadien gaznn bu kez nakledilmemi" olmas, hatlarn ve vanalarn bakmlarnn be"
yldr yaplmam" olu"u ve benzeri olgular, bu kazada sorumsuzluktan kaynaklanan ciddi ihmalleri gündeme getirmektedir.
Çkan yangnn söndürülmesinde gözlenen aksaklk ve eksikliklerin de bir an
önce giderilmesi gerekmektedir.
Sevk ve idare ekibinin yetersiz kal", kauçu#un depolanmasnda teknik emniyet
kurallarna uyulmam" olu"u, yangn annda ünitede bir elektrik teknisyeninin
bulunmay" ve yangn söndürmede su basncnn yetersizli#i gibi etkenler de,
ihmal ve sorumsuzluk olgusunu güçlendirmektedir.
Sendikamz bu tür olaylarn kaderle ve tesadüerle açklanmas ve geçi"tirilmesine kesinlikle kar"dr.
Bu tür olaylarn bir daha ya"anmamas için tüm önlemler alnmal, ça#mzn
teknolojisine uygun de#i"iklikler yaplmal, insan ya"amnn her "eyin üzerinde
oldu#u gerçe#inden hareketle, gerek çal"anlarn, gerekse de bölge halknn, i"
ve can güvenli#i için tüm olanaklar seferber edilmelidir.
Sendikamz tüm üyelerimizle birlikte, bu öneri ve taleplerimizin srarl ve kararl
takipçisi olacaktr.
Kamuoyuna saygyla duyurulur.
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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29 Mays 1992

BASIN VE YAYININ DE$ERL! TEMS!LC!LER!
28 Mays 1992 tarihli Milliyet gazetesinde “PKK için 290 imza” ba"l#
altnda yaynlanan maksatl haberde ad geçen imza metni, PKK veya
ba"ka bir örgütü destekleme amac ta"mad# gibi, tarafmzdan da böyle bir amaçla imzalanmam"tr.
Buna ra#men Milliyet gazetesinin haberi bu "ekilde veri"i, belli bir önyargnn, ciddi bir çarptma amacnn ta"nd#n göstermektedir.
Ad geçen bildiride yer alan konunun ve bizlerin bu bildiriyi imzalamamzn ana nedeni; dökülen kanlara dur diyebilmek, ya"anan zdraplara
son verebilmek, halkmzn çok ciddi bir biçimde ihtiyaç duydu#u karde"lik ba#larn peki"tirebilmektir.
Açk ve kesin bir dil ile ifade ediyoruz ki, biz Güneydo#u’da ve yurdun
di#er her kö"esinde insan hak ve özgürlükleri ihlallerine kar"yz ve bu
tavrmz her ko"ul ve platformda belirtmeyi kendimize bir görev olarak
kabul etmekteyiz. Bir ülkede insan hak ve özgürlükleri yoksa sendikal
hak ve özgürlükler de yoktur. Yakla"mmz bu temeldedir.
Bu arada belirtmek isteriz ki, hükümet yetkililerinin sürekli demokrasiden ve demokrasi içinde kalnarak sorunlarn çözümünden skça söz etmelerine ra#men, bu söylenenler ya"amda yank bulmamaktadr. Sorun,
suskun bir toplum mu? Yoksa konu"an bir Türkiye mi? üzerinedir.
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Demokrasi, insan haklar ve özgürlüklere sahip çkma, asla
Güneydo#u’da süren kanl olaylar desteklemek olarak yorumlanmamaldr.
Durumu bilgilerinize sunarz.
Sayglarmzla
Münir Ceylân
Petrol-!" Genel Ba"kan
Tekin Akn
Petrol-!" Mali Sekreteri
Mansur Burgucu
Petrol-!" Genel Te"kilatlanma Sekreteri
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30 Temmuz 1992
TAK!MSAN A.".’DE SEND!KALA"MAMIZ KIYIM GET!RD!
79 ÜYEM!Z !"TEN ATILDI
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Kartal-So#anl’da, Yelde#irmeni Mevkii’nde kurulu bulunan TAK!MSAN A.$.
i"yerinde çal"makta olan 229 i"çinin 135’inin sendikamza üye olmas üzerine,
i"veren 27 Temmuz 1992 günü 79 üyemizin i"ine son vermi"tir.
!"ten atlan üyelerimiz i"yeri önünde beklemekte, di#er üyelerimiz ise tepkilerini
i"i yava"latma "eklinde sürdürmektedir.
OYAK’a ba#l, yar resmi bir kurulu" niteli#indeki TAK!MSAN’da ya"anan kym, i"verenlerin key ve haksz i"çi atmadklar iddialarn yalanlamakta, i"çilerin sendikala"masna olan tahammülsüzlüklerini ortaya koymaktadr.
Daha önce tarm ilaçlar üretirken sendikamzca iki dönem sözle"me ba#tlanan
bu i"yerinin ruhsat, çevre ve insan sa#l#na zarar verdi#i gerekçesiyle bakanlkça iptal edilmi", sendikal i"çilerin tümü i"ten atldktan sonra, i"yerinde kozmetik üretimine ba"lanm"tr.
Birle"ik Devletler Toplulu#u’na kozmetik ihraç eden, 70 sat" elemanyla tüm
Türkiye’de da#tm yapan bu "irkette daha önceki örgütlenme çal"mamz 40
üyemizin i"ten atlmasyla krlm"tr.
Son olarak 79 üyemizin i"ten atlmas da örgütlenme çal"malarmz durduramayacaktr. TAK!MSAN A.$. i"çileri bu demokratik haklarn mutlaka kullanacaklardr.
Yar resmi nitelikteki bir kurulu"ta ya"anan bu kym, özel sektördeki kymlarn
hangi ölçülere varabilece#ini de kantlamakta, !" Güvencesi Yasa Tasla#’nn bir
an önce yasala"mas istemimizdeki hakll# da gözler önüne sermektedir.
Sayglarmzla
Merkez Yönetim Kurulu adna
Hüseyin Do#du
Genel Sekreter
Bildiriler (1990-1996)
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31 Temmuz 1992

BELED!YE !"Ç!LER!N!N HAKLI GREVLER!N!,
ÖZELLE"T!RMEYE KAR"I VERD!KLER! HAKLI
MÜCADELELER!N! BÜTÜN GÜCÜMÜZLE DESTEKL!YORUZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Ülkemizde i"çi hak ve özgürlüklerine yaplan çok yönlü saldrlarn önemli
bir tanesi de, asgari ücretle çal"maya hazr milyonlarca i"siz varken, sendikal i"çilerin çok yüksek ücret aldklar ya da toplu sözle"melerde çok
yüksek ücret zamm istedikleri "eklindedir.
Belediyelerin yapt# her sözle"me veya grevde ayn saldrlarn tekrarlanmasna kar"n, örne#in Ankara Belediyesi’nde çal"an i"çilerin eline geçen
giydirilmi" aylk ücret 1 milyon 447 bin ile 2 milyon 80 bin lira arasnda
de#i"mektedir.
Ayn Ankara’da, Türk-!"’in ara"trmalar dört ki"ilik bir ailenin yalnzca
gda harcamalarnn 1 milyon 370 bin liraya ula"t#n göstermektedir.
Demek ki her defasnda çok yüksek denilen ücret zamlar sonucu gelinen
noktalar, hiç de i"veren iddialarn do#rulamamaktadr.
Belediyeler de dahil, i"verenleri ta"eron kullanmaya iten "ey, çok daha
ucuza ve sendikasz i"çi çal"trma istekleridir. Ne kadar demokrat görünmeye çal"rlarsa çal"snlar, yaptklar "eyin özü çal"anlarn sendikal hak
ve özgürlüklerini gasp etmekten ba"ka bir "ey de#ildir.
Meydan bo" bulduklar anda, sendikala"ma ve grev hakkmz da gasp
edebileceklerinin bir örne#i de belediyelerdeki özelle"tirmedir.
Belediye i"çilerinin istedikleri ücret, insanca bir ya"am için gereken ücretin asgarisidir. Bu ücreti, bir sefalet ücretinden ba"ka bir "ey olmayan asgari ücretle kyaslamann, ülkemizdeki rejimi Güney Amerika’daki fa"ist
diktatörlüklerle kyaslamaktan fark yoktur.
Bildiriler (1990-1996)
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!"çiye insanca ya"am için gereken ücreti çok görenlere verilmesi gereken
tek yant; “Hak verilmez, alnr” ilkemizle, mücadelemizi daha da yükseltmektir.
Sendikamz, belediye i"çilerinin bu hakl grevlerinde, tüm gücüyle belediye i"çilerinin yannda olacaktr.
Sayglarmzla
Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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06 A%ustos 1992

BASINIMIZA KAR"I G!DEREK YO$UNLA"TIRILAN SALDIRI
VE YARGISIZ !NFAZLAR DURDURULMALI, FA!LLER! AÇI$A
ÇIKARILMALI VE BASIN ÖZGÜRLÜ$Ü MUTLAKA GÜVENCE
ALTINA ALINMALIDIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Son zamanlarda basn mensuplarna kar" giri"ilen saldrlar giderek yo#unla"makta, faili meçhul cinayetler birbirini izlemektedir.
Son alt ayda yedi gazeteci faili meçhul cinayetlere kurban edilmi", son
olarak 5 A#ustos 1992 sabah, Gündem gazetesi Diyarbakr muhabiri Burhan Karadeniz’in u#rad# silahl saldr sonucu ba"ndan a#r yaralanmas
da bu saldrlarn artarak devam edece#inin somut belirtisi olmu"tur.
Bu saldrlarn ana hede hiç ku"ku yok ki, gözbebe#imiz gibi korumaya,
geli"tirmeye çal"t#mz demokrasimizdir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basn özgürlü#üne, özlemini çekti#imiz çok seslili#e kar" sürdürülen bu saldrlar durdurulmal, failleri de mutlaka aç#a çkartlmaldr.
Demokrasiye, demokratikle"meye en çok ihtiyaç duydu#umuz bu dönemde, halkmzn sesi olan, tercüman olan basnmza yönelik bu saldrlar
devam etti#i sürece, ülkemizde basn özgürlü#ünün ve dolaysyla da demokrasinin varl# söz konusu edilemeyecektir.
Bu olaylarn halkmzn demokratikle"me do#rultusunda yo#un bir beklenti içine girdi#i yeni iktidar döneminde yo#unla"yor olmas, bu iktidara
ba#lanan umutlarn da giderek yok olmasna yol açm"tr.
Basnmza yönelik bu terör, toplumumuzun di#er kesimlerine de sçrama e#ilimi göstermekte, vatanda"larmzn can derdine dü"melerine zemin
hazrlamaktadr. Nitekim Burhan Karadeniz’in a#r yaraland# saldrnn
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hemen ardndan, yine Diyarbakr’da iki vatanda"mz u#radklar saldrda canlarn yitirmi"ler, bir vatanda"mz da a#r yaralanm"tr. !nsanlarn
ya"am haklar ve özgürlüklerinden daha önemli hiçbir "eyin olamayaca#
ve bu iki unsurun da ancak demokratik bir ortamda güvence altna alnabilecekleri unutulmamaldr.
Bu tür olaylar, bir hukuk devleti olmakla ba#da"trlmas mümkün olmayan yargsz infazlar sadece knamakla yetinmenin bile, bir insanlk ve
demokrasi suçu i"lemekle e"de#er tutulmas gerekirken, demokrasi güçlerimizin suskunluklarn anlay"la kar"lamamz mümkün de#ildir.
Basn özgürlü#ü mutlaka güvence altna alnmal, tüm demokrasi güçleri,
demokrasi ve insanlk dü"manlarna, halkn sesini kesmenin imkânszl#n
somut bir "ekilde gösterebilmek için seferber olmaldr.
Basnmza ve kamuoyuna saygyla duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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10 A%ustos 1992

BASIN VE YAYINIMIZIN DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Son günlerde basn mensuplarna kar" giri"ilen saldrlar giderek yo#unla"makta, faili meçhul cinayetler pervaszca devam etmektedir.
Son dönemde yedi gazetecini karanlk güçlerce katledilmesi, 5 A#ustos’da,
Gündem gazetesi Diyarbakr muhabiri Burhan Karadeniz’in a#r yaralanmas ve halen tedavi altnda bulunmasnn ardndan be" gün sonra yine
9 A#ustos sabah Gündem gazetesi, Uluslararas Yazarlar Birli#i (PEN)
üyesi ve Cumhuriyet gazetesi Ceylânpnar muhabiri Hüseyin Deniz’in u#rad# silahl saldr sonucu ba"ndan a#r yaralanmas da, bu saldrlarn
artarak devam edece#inin göstergesi olmu"tur.
Bu saldrlarn amac hiç ku"ku yok ki geli"tirmeye çal"t#mz demokratik hak ve özgürlüklerdir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan özgür
basn ve toplumsal çok seslili#e kar" sürdürülen bu saldrlar derhal durdurulmal, özgür basn anlay"na kar" i"lenen cinayetler aç#a çkarlmal
ve failleri yakalanmaldr.
Demokrasiye ve demokratik toplum anlay"na en çok ihtiyaç duyulan bu
dönemde, haklarn sesi olan, onlar ifadelendirmeye çal"an özgür basn
anlay"na yönelik bu saldrlar devam etti#i sürece, ülkemizde basn özgürlü#ünden ve dolaysyla demokratikle"meden söz edilemeyecektir.
Öldürülen Oramiral Kemal Kayacan’n faillerini birkaç saat içinde tespit
eden emniyet güçlerinin nedense ülkemizin Güneydo#u’sunda i"lenen faili
meçhul cinayetleri aç#a çkartamamas, bu cinayetlerin giderek hz kazand# ve demokrasimizin gözbebe#i olan basn mensuplarn da hedeer
hale gelmesi, halkmzn demokratikle"me do#rultusunda yo#un bir beklenti içine girdi#i yeni iktidar döneminde yo#unla"yor olmas, bu iktidara
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ba#lanan umutlarn da giderek yok olmasna yol açm"tr.
Basn mensuplarna yönelen terör, toplumun di#er kesimlerine de yönelmekte, toplum terörle sindirilip insanlarn can derdine dü"melerine zemin
hazrlamaktadr. !nsanlarn ya"am haklar ve özgürlüklerinden daha önemli bir "eyin olmayaca# ve bu iki unsurun da ancak demokratik bir ortamda
güvence altnda olabilecekleri unutulmamaldr.
Giderek yo#unla"an, demokratik ve hukuk devleti olmakla ba#da"trlmas mümkün olmayan basna kar" i"lenen cinayetlere ve yargsz infazlara
kar" tepkisiz kalnmas, sadece knamakla yetinmenin bile, bir insanlk ve
demokrasi suçu i"lemekle e"de#er tutulmas gerekirken, demokratik güçlerin suskunluk içerisinde bulunmasn anlay"la kar"lamamz mümkün
de#ildir.
Basn özgürlü#ü mutlaka güvence altna alnmal, basna yönelik cinayetler derhal durdurulmal, failleri aç#a çkarlmaldr. Tüm demokrasi güçleri, demokrasi ve insanlk suçlarna, halkn sesini kesmenin imkânszl#n
somut bir "ekilde göstermek için seferber olmaldr.
Basnmza ve kamuoyuna saygyla duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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13 A%ustos 1992

PETROL-!" GENEL BA"KANI MÜN!R CEYLÂN’IN, 13-14
A$USTOS’DA TOPLANAN BA"KANLAR KURULU AÇI"
KONU"MASI
Ba%kanlar kurulumuzun de#erli üyeleri
Sendikamz Merkez Genel Kurulu öncesi, bu son ola#an ba"kanlar kurulumuzu açarken, hepinizi "ahsm ve merkez yönetim kurulumuz adna sayg
ile selamlyor, ba"kanlar kurulumuzun örgütümüze ve i"çi snfmzn mücadelesine hayrl olaca# inanc içerisinde, çal"malarnzda üstün ba"arlar
diliyorum.
DE%ERL! ARKADA$LARIM
!"çi snfmz ve onun ekonomik-demokratik mücadele örgütleri olan sendikalar, sermaye sahiplerinin yo#un bir saldrsyla kar" kar"yadr.
Bu saldrlar ideolojik, politik ve ekonomik alanda büyük bir hzla sürdürülürken, do#al olarak, halkmz üzerindeki bask ve terörün dozu da arttrlmaktadr.
Demokrasi vaat ederek aldklar oylarla iktidar payla"an DYP ve SHP’nin
konumu da, bu geli"melere zemin hazrlamaktan ba"ka bir "ey de#ildir. Bu
durumun her gün de#i"ik bir örne#i ya"anmaktadr.
12 Eylül rejimine son verme iddialar adeta unutturulmaya çal"lmakta, 12
Eylül rejiminden devralnan ekonomi ve ekonomi politikalar mirasyla, ülkemizin demokratikle"mesi arasndaki çeli"ki, giderek netle"mekte ve geni"
halk y#nlarnn bilincine yerle"mektedir.
Memurlarmza yaplan dü"ük zamm, asgari ücretin yeniden ve bir sefalet
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ücreti olarak belirlenmesini, ba"ka türlü izah etmek mümkün müdür?
Yalnzca bu iki olay bile, siyasi iktidarn ekonomi politikasnn, çal"anlarn
kemerlerini daha fazla skmak üzerine kurulu oldu#unu açklamaya yeterlidir.
Bu durumu, ekonomide devletin küçültülmesi, yani özelle"tirme ile bütünle"tirdi#imizde, ortaya çkan sonuç, halkn kemerlerinin sklmasyla yaratlacak
kaynaklarn, özel sektöre aktlaca#dr.
On binlerce belediye i"çisinin, en hakl gerekçelerle çkm" olduklar grevler, siyasi iktidar ve sermaye tarafndan, özelle"tirmenin propagandas için
kullanlmakta, SHP’li ve DYP’li belediyeler de bu duruma açkça alet edilmektedirler.
Grev bilinçli bir "ekilde uzatlm", halkmza, “e#er özelle"tirme yaplm" olsayd, bu çileler ya"anmazd” mesaj verilmi"tir.
Özellikle belediyelerde özelle"tirmenin anlam çok açktr. Çok açk bir biçimde, özelle"tirmenin sonucu, i"çi kym ve sendikaszla"trmadr.
Bu politika, siyasi iktidarn politikasnn, belediyelere yansmasndan ba"ka
bir "ey de#ildir.
Halkmz örgütsüz brakarak, halka hizmet götürmeyi vaat edenlerin hiçbir
inandrcl# olamaz.
Hükümet sonuçta, yaplan çok yönlü propagandalarn hedene ula"mas, kamuoyunda i"çi ve sendikalarn aleyhine bir hava yaratlmasndan sonra, adeta
gururla grevi ertelemi"tir.
Anayasal ve yasal grev hakkmz bu tür politikalara alet ederek, grev krcl# yapmann da, grev yasaklamann da demokrasiyle, sosyal demokrasiyle,
demokratiklikle hiçbir ili"kisi olamaz.
DE%ERL! ARKADA$LARIM
Amacmz elbette ki, i"çi snfmzn ekonomik-demokratik mücadelesine en
ufak bir katkda bulunabilecek en ufak bir gücü bile kar"mza almamak, tam
tersine, yanmza çekebilmek, mücadelemize katabilmektir.
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Ne var ki, siyasi iktidarn izledi#i politikalar, tüm iyi niyetimizin üzerine ksa
zamanda sünger çekmi", çe"itli ele"tirilere hedef olma pahasna izledi#imiz,
bu iktidarn demokratikle"me do#rultusunda ataca# admlara destek olma
politikalarmzdan olumlu sonuçlar almamz mümkün olmam"tr.
Bu hükümetin en di"e dokunur giri"imlerinden biri olan, !" Güvencesi Yasa
Tasla# bile, kamuoyuna sunulduktan sonraki ksa süre içerisinde, on binlerce
i"çinin i"ini yitirmesine gerekçe olurken, bir türlü yasala"trlmas bir yana,
yaplan her de#i"iklikle, anlamn biraz daha yitirir olmu"tur.
Çal"ma ya"amnda ILO standartlarn hakim klma sözleri, giderek grev yasaklamaya kadar dönü"mü", Tarm-!" grevlerinin iki kez yasaklanmas, iktidarn ILO standartlarndan ne anlad#n ortaya koymu"tur.
Yine SSK’nn, bu iktidar döneminde hastasna ilaç bulamaz duruma dü"mesinin, geçmi"in mirasyla izah edilemeyecek bir olgu oldu#u, hepimizce de
çok iyi bilinmektedir.
Bunca kayna#na kar"n, bir kurumu bu hale dü"ürebilmek, özel sektörün kan
emici vantuzlarnn nereye kadar ve ne kadar pervaszca uzanabildi#ini göstermektedir.
Hükümet alnterimizden kesilen paralarn, i"verenlerce ucuz kredi olarak
kullanlmasna ses çkarmad# gibi, seçim bildirgelerinde verilen sözleri de
unutarak, Zorunlu Tasarruf Fonu’nu kaldrmaya da yana"mamaktadr. Çünkü
bu fonun amac da, özel sektöre kaynak aktarmaktan ba"ka bir "ey de#ildir.
DE%ERL! ARKADA$LARIM
Son günlerde basn mensuplarna kar" sürdürülen kanl saldrlar giderek yo#unla"makta, faili meçhul cinayetler pervaszca devam ettirilmektedir.
Alt ay içinde katledilen gazeteci says, Cumhuriyet Ceylânpnar muhabiri,
Özgür Gündem yazar Hüseyin Deniz’in eklenmesiyle, yediyi bulmu"tur.
Bu saldrlarn hede, basn özgürlü#ünü, dolaysyla da demokrasimizi katletmekten ba"ka bir "ey de#ildir. Halkmzn sesini dile getiren, onun tercüman olan basnmza yönelik bu saldrlar, halkmzn sesine, çok seslili#e
tahammülü olmayanlarca desteklenmekte ve sürdürülmektedir.
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Basn mensuplarna yönelen bu terör, giderek toplumun di#er kesimlerini de
tehdit etmekte, insanlarmzn sindirilmelerine, can derdine dü"melerine zemin hazrlamaktadr.
Bu tür olaylarn, halkmza demokrasi vadeden bir iktidar döneminde yo#unla"yor olmas da olayn ba"ka bir yönünü olu"turmaktadr.
Özellikle Güneydo#u’da yo#unla"an bu tür terör olaylar siyasi iktidarn, bölgede ya"anan gerçekliklerin kamuoyuna yanstlmasndan duydu#u rahatszl#n göstergesi olmaktadr. Tüm ülkede yo#unla"an yargsz infazlarn hiçbir
demokratik anlay"a, demokratik hukuk devleti anlay"yla ba#da"trlabilmesi kesinlikle mümkün de#ildir.
Üzerinde asl dü"ünülmesi gereken husus ise, demokratik kurulu"larmzn,
tüm demokrasi güçlerimizin, bu olaylar kar"snda içine gömüldükleri derin
tepkisizlik ve suskunluktur.
Sosyalist Parti’nin kapatlmasnda da sanki demokrasilerde bu tür olaylar çok
ola#anm" gibi sessiz kalnm", en ufak bir tepki gösterme gere#i duyulmam"tr.
Ba"ta ya"ama hakk olmak üzere, insanlarmzn en temel hak ve özgürlüklerinin böylesine pervaszca gasp edilebildi#i bir ülkede, sendikal hak ve özgürlüklerimizin korunmas ve geli"tirilmesi de elbette sanld#ndan da güç
olacaktr.
E#er i"çi snfmz ve emekçi halkmz, kendilerine yönelik herhangi bir hak
talep ediyorlarsa, bu haklarn kazanlmasnn demokrasiyi kazanmamzla
olan ba# iyice kavranmal, insanlarmz her "eyden önce demokrasiye sahip
çkmay, demokrasiyi içine sindirmeyi ö#renmelidir.
Bu konuda en büyük görevlerden birisi de ba#msz, demokratik bir kurulu"
olmalar gereken, sendikalara dü"mektedir.

DE%ERL! ARKADA$LARIM
Ba"kanlar kurulumuz elbette bu geli"melerin çok yönlü, geni" bir de#erlendirmesini yapacak ve gerekli kararlar alacaktr. Alnacak kararlar örgüt bü154
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tünlü#ü ve disiplini içerisinde ya"ama geçirilecektir.
Bu inançla sözlerimi noktalyor, çal"malarnzda ba"arlar diliyor, hepinizi
yeniden saygyla selamlyorum.
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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15 A%ustos 1992

PETROL-!" BA"KANLAR KURULU SONUÇ B!LD!RGES!
Sendikamz 21. Dönem 8. Ola#an Ba"kanlar Kurulu 13-14 A#ustos 1992 günlerinde Yalova’da toplanm", gündemindeki konular görü"mü", a"a#daki bildirgenin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#iyle karar vermi"tir.
!$ GÜVENCES! YASA TASLA%I DAHA FAZLA TAHR!P ED!LMEDEN VE
!VED!L!KLE YASALA$TIRILMALIDIR
Hükümet, i" güvencesinde, i"sizlik sigortasnda oldu#u gibi i"çileri vaatlerle oyalama politikasn terk etmeli, çal"ma ya"amnda ILO standartlarnn hakim klnmas yönünde somut admlar atmaldr.
Gerek !" Güvencesi Yasas’nn, gerekse de i"sizlik sigortasnn, kdem tazminat
hakkmza yeni kstlamalar getirilmesine alet edilmesine izin vermeyece#imiz,
tüm toplum kesimlerince çok iyi bilinmelidir.
Türk-!", i" güvencesi ile ilgili tasla#n bir an önce yasala"mas için somut bir eylem takvimi hazrlamal, hükümete daha fazla süre tannmadan, eylemler kademeli olarak ba"latlmaldr.
Sendikal hak ve özgürlüklerimizi, halkmzn örgütlenme özgürlü#ünü tehdit
eden en önemli unsurlardan bir tanesi de, kamu ve özel sektörde giderek yaygnla"an, müteahhit i"çisi çal"trma uygulamasdr.
Her türlü sosyal hak ve güvenceden mahrum, çok dü"ük ücretlerle sendikasz
i"çi çal"trmann böylesine yaygnla"trlmas, sendikal i"çilerin i" güvencesini
de tehdit etmekte, ücret düzeyini dü"üren, sendikal haklarn kullanlmasn zorla"tran, sendikalarn etkinliklerini kran bir unsur olmaktadr.
Gerek müteahhit i"çilerinin, gerekse de sendika üyelerinin hak ve menfaatlerinin
korunabilmesi, bu uygulamaya bir an evvel son verilmesini zorunlu klmaktadr.
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Ba"kanlar kurulumuz, bu olumsuzlu#a son verilmesi için kamu ve özel tüm i"yerlerimizdeki müteahhit i"çilerini sendikamz çats altnda örgütlenmeye ça#rmaktadr. Bu örgütlenme sonucu do#abilecek olumsuzluklara da üyelerimizle
birlikte, tüm olanaklarmz ve gücümüzü seferber ederek kar" koyma kararll#nda oldu#umuzu ilan etmektedir.
Son dönemde basn mensuplarna ve basn özgürlü#üne yönelik kanl saldrlar
giderek yo#unla"makta, cinayetlerin failleri ise bir türlü yakalanmamaktadr.
Özellikle Güneydo#u’da yo#unla"an bu tür terör olaylar, siyasi iktidarn ve egemen güçlerin, bölgede ya"anlan gerçekliklerin kamuoyuna yanstlmasndan
duyduklar korku ve endi"elerin bir göstergesi olmaktadr.
Bölgede ve tüm ülkede yargsz infazlar sürdürülmekte, insan hak ve özgürlükleri sürekli ihlal edilmekte, demokratik bir hukuk devletinde benimsenmesi asla
mümkün olmayan yöntemlerle, yara giderek derinle"tirilmektedir.
Halkmzn sesini yanstan, onun tercüman olan basnmza yönelik bu saldrlarn hede; basn özgürlü#ümüzün ve dolaysyla da demokrasimizin katledilmesinden ba"ka bir "ey de#ildir.
Giderek toplumumuzun di#er kesimlerini de tehdit eden, insanlarmzn sindirilmelerine, can derdine dü"melerine zemin hazrlayan bu terör mutlaka sona
erdirilmeli, bu tür yöntemlerle gerçeklerin gizlenemeyece#i, halkmzn demokrasi mücadelesinin durdurulamayaca# artk kabul edilmeli, demokrasi d"nda
çözüm aray"larndan vazgeçilmelidir.
Siyasi iktidar bugüne kadarki uygulamalaryla i"çi snfmzn ve emekçi halk y#nlarmzn beklentilerine yant verememi", kendisine ba#lanan umutlar da birer
birer yok etmi"tir.
Memur maa" katsaysnn son derece dü"ük tespit edilmesi, asgari ücretin sefalet
ücreti olmaktan kurtarlmamas, verilen sözlere kar"n Zorunlu Tasarruf Fonu’nun
kaldrlmamas, hayat pahall#nn dizginlenmeyi"i gibi unsurlar, bu iktidarn da
kendisinden öncekiler gibi uygulanan ekonomi politikalarnn tüm yükünü emekçi halkmzn srtna yükleme çabalarnn somut göstergeleri olmu"tur.
Adil bir vergi politikas olu"turulmam", çal"anlarn srtndaki büyük vergi yükünün azaltlmas yoluna gidilmemi"tir.
Belediye i"çilerinin hakl grevlerinin, siyasi iktidar ve sermaye çevrelerince özel158

Petrol-!" Ar"ivi

le"tirmenin propagandas için kullanlmasn, belediyelerin de bu duruma alet
edilmelerini ve son olarak da demokratik bir hakkn gasp edilmesi anlamna gelen
grev ertelemesini "iddetle protesto ediyoruz.
Özellikle belediyelerde, özelle"tirmenin i"çi kym ve sendikaszla"trmaktan
ba"ka anlam yoktur. Halkmz i"siz ve örgütsüz brakarak ona hizmet götürülemeyece#i son derece açktr.
Siyasi iktidarn özelle"tirme politikalarnda srar etmesi, onun özel sektörün yan
sra uluslararas nans kurulu"lar kar"sndaki ba#mll#n da ortaya koymakta,
sorunlarmzn çözümünün bu iktidarn iyi niyetine terkedilemeyece#i her geçen
gün daha iyi anla"lmaktadr.
Sendikalar ve di#er tüm demokratik kurulu"lar, ekonomik ve demokratik hak ve
özgürlüklerimizin korunmas ve geli"tirilmesi için örgütlü bir bask gücü olu"turmal, hükümet ve sermaye çevreleri bu gücün nefesini her zaman enselerinde
hissetmelidir.
Ba"ta ya"ama hakkmz olmak üzere, insanlarmzn en temel, ekonomik ve demokratik hak ve özgürlüklerinin böylesi pervaszca gasp edilebildi#i bir ülkede,
sendikal hak ve özgürlüklerimizin korunmas ve geli"tirilmesi de elbette zorlu bir
mücadeleyi gerektirmektedir.
Petrol-!" bu mücadelede üzerine dü"en görevleri, di#er i"çi örgütleri ve demokrasi
güçleriyle birlikte kararllkla üstlenmeye hazrdr.
Kamuoyuna saygyla duyurulur.
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05 Ekim 1992

21. OLA$AN MERKEZ GENEL KURULUMUZ SONUÇLANDI
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamz 21. Ola#an Merkez Genel Kurulu 4 Ekim 1992 günü yaplan seçimlerle sona ermi", Münir Ceylân yeniden genel ba"kanl#a seçilirken, Ankara "ube
ba"kanmz Bayram Yldrm genel sekreter, !st. Bo#aziçi "ube ba"kanmz Adnan Özcan ise genel mali sekreter olmu"lar, Genel örgütlenme ve e#itim sekreteri
Mansur Burgucu ile genel yönetim sekreteri Mustafa Çavdar ise ayn görevlerinde kalm"lardr.
Genel kurulumuzda seçilen genel merkez yöneticilerimiz ve görevleri a"a#daki
listede belirtilmi"tir.
Merkez Yönetim Kurulu:
Münir Ceylân: Genel ba"kan
Bayram Yldrm: Genel sekreter
Adnan Özcan: Genel mali sekreter
Mansur Burgucu: Genel örgütlenme ve e#itim sekreteri
Mustafa Çavdar: Genel yönetim sekreteri
Basnmza ve kamuoyuna duyururuz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
Bildiriler (1990-1996)
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23 Kasm 1992

GENEL BA"KAN MÜN!R CEYLÂN’IN 23 KASIM 1992
TAR!HL!, BASIN TOPLANTISINDA YAPTI$I AÇIKLAMADIR:
YILLIKLARIMIZIN SEK!Z!NC!S!N! YAYINLAMI"
BULUNMAKTAYIZ
Bu rakamlara göre son 4,5 yl içinde 465.160 sendika üyesi i"ten çkarlm"tr.
Bu ayn zamanda orta büyüklükte 10 sendikann yok olmas demektir.
***
Ancak i"verenler sendikala"an i"çiyi i"ten atmaktadrlar. Petrol-!" olarak son iki
yldr yeni örgütlendi#imiz 56 i"yerinden yalnzca yedisinde yetki alnabilmi"tir.
***
Sendikamzn örgütlü oldu#u i"yerlerinde 1992 yl ilk yar itibariyle yapt#mz
ara"trmada, toplam çal"anlara göre üyelerimizin oran %64,4’tür.
***
Ta"eron i"çilerin daimi i"çilere oran %15,5,
kapsam d" personelin daimi i"çilere oran ise %23,1’dir.
***
1992 yl ilk aylar itibariyle toplam 252.135 olarak açklanan sözle"meli personelin de sendikala"mas yasak olup, sendika üye says 1980 ylnda, toplu
i" sözle"meleri kapsamndaki i"çi saylar dikkate alnd#nda tahmini olarak
yapt#mz hesaplama ile 1 milyon 300 bindir. Bu say, 12 yl sonra, 1992’de
yalnzca 200.000 daha yüksek olarak 1,5 milyon olup, bu kyaslama Türkiye’de
sendikala"ma yo#unlu#unun ne denli geri düzeyde oldu#unu çarpc olarak ortaya koymaktadr.
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***
Türkiye’de sendikalarn ba"arl olduklar alan, üyelerinin kararl mücadeleleri
ile yalnzca sendika üyesi i"çilerin gerçek ücretlerinin 1989 yl ve sonrasnda
görece artrlmaya ba"lanmasdr.
***
Bu rakamlar, 1991’de 2,7 milyona varan i"çinin katld# direni"ler, yine katlmn 165.000’e vard# grevler biçimindedir.
***
Türkiye’de 1,5 milyon sendikal ve 1,5 milyon memur d"nda, resmi rakamlarda gözüken 4,5 milyon ücretli, asgari ücret belirlemesinden do#rudan etkilenmektedirler.
***
Asgari ücretli, 1991’de 1 kg. ekmek için 104 dakika çal"m"tr. Oysa 1 kg. ekmek için 1963’te 49 dakika çal"mas yeterli idi.
***
Satn alma gücü paritesine göre hesapland#nda Türkiye’de yine dü"ük biçimde 351,4 dolar aylk asgari ücret olurken, Yunanistan’da 498 dolar, Portekiz’de
389,4 dolar, !spanya’da 488,3 dolar ve Belçika’da 968,8 dolardr.
***
Aslnda i"verenler çok iyi biliyorlar ki, bir daha 1988’ler ücret düzeyine kolay
kolay dönülemeyecektir.
***
Sendikal i"yerlerinde gelinen ortalama ücret düzeyi henüz 24 Ocak dönemi öncesinde, 1979 yl gerçek ücret düzeyinden 1991 itibariyle %18,7 oranda geridir.
***
Oysa !SO 500 Büyük Firma verilerine göre 1982 yl 100 olarak endekslendi#inde i"çi ba" gerçek katma de#er 1990’da 52,8 olurken, ücretler %128,3’tür.
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***
Türkiye’de ücret hesaplamalar i"çilik maliyeti ve brüt ücretler üzerinden olmaktadr.
***
Çarpc olan, 1980 sonras imalat sanayinin sürekli büyümesi kar"snda, ücretlerin yllk ortalamasnn 1988 ylna de#in %1,2 oranda gerilemesidir.
***
Türkiye’de i"siz says D!E Hane Halk !"gücü anketlerinde yer ald# gibi, 1,5
milyonun altnda de#il, kaba bir hesaplama ile 1991’de 5 milyon dolayndadr.
***
Oysa OECD ülkelerinde i"sizlik sigortasnn uygulanmad# tek ülke
Türkiye’dir.
***
1991 yl itibariyle toplam 19,1 milyon sivil istihdam içinde aktif sigortal says
7,2 milyondur. Geriye kalan 12 milyon istihdamn hiçbir sigortas yoktur.
***
Dünyada üretimin 1990 itibariyle %71,4’ünün yedi “merkez” ülkeler, %20’sinin
29 “orta-çevre” ülkeler ve %8,6’snn da 59 “çevre” ülkelerce gerçekle"tirildi#i,
Türkiye ise “orta-çevre” ülkelerin alt e"i#inde olup, çevre ülkeler grubuna dü"me durumu ile kar" kar"yadr.
***
Önceden Özal Hükümeti’nce getirilen “kdem tazminat fonu” "imdi “kdem
tazminat kasas” olarak dayatlmaktadr.
***
12 Eylül rejiminin en karanlk döneminde yok edilemeyen kdem tazminat hakkmzn yok edilmesine asla ve asla izin verilmeyece#ini, mevcut yasal düzen
dahi memurlarn sendikala"masna yasak koymazken, hükümet srarla yasak
koymaya çal"m"tr.
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***
Memurlarn kadro dereceleri ortalama ücreti ise, 1979 yl gerçek memur ücretleri düzeyinden %61,6 orannda geridir.
***
1992 yl ikinci yar itibariyle 28 memur sendikasnn kuruldu#unu ve üye says
derlenebilen sendikalarda 160.000 dolaynda memurun sendikala"abildi#ini
belirledik.
***
Sendikalar Özal iktidarna gösterdikleri tavrlarn koalisyon hükümetine de göstermekten asla geri durmayacaklardr.
***
Ülkenin bir yanna “ola#anüstü hal”, di#er yanna “normal hal” diye, “yar hamilelik” yakla"m ikna edici de#ildir.
***
Kürt kimli#ini, Kürt sorununu tanmak illa ayrlk anlamna gelmez.
***
Koalisyon hükümeti, K!T’lerde özelle"tirmeye kar" oldu#u belirtirken, kendileri özelle"tirme çabas içindeler. Hatta bu amaçla 200.000 kamu i"çisini “emekli
etme” sürecini ba"lattlar.
***
Unutulmasn ki sendikalar Türkiye’de henüz önemli bir gücü, yani mal ve hizmet üretimini ellerinde tutma gücünü yitirmediler. Bu gücü kullanmaya zorlanmaktayz.
***
$imdiden Türk-!" yönetimine aday olmay açklamak yerine, Türk-!"’in hangi
çal"malarda bulunmas gerekti#ini vurgulamann daha do#ru oldu#una inanmaktayz.
***
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Türk-!" 16. Genel Kurulu’ndan çok "ey beklenmektedir ve Türk-!"’in "imdiye
de#in verdi#i olumsuz imajlar silinmek durumundadr.
***
Basn ve Yaynn De#erli Temsilcileri
Sendikamzn 1984 ylndan bu yana yaynn sürdürdü#ü yllklarn sekizincisini
yaynlam" bulunmaktayz.
Yllklarmzda geçen bir yl; elde edilebilen verilerin yan sra, sendikamzn
ara"trmalar ile de, objektii#e ve bilimselli#e ba#l kalma temelinde de#erlendirilmektedir. Yine söz konusu “yl” di#er yllar ile kyasland# gibi, bu kyaslamalar Türkiye ve di#er ülkeler ile de yaplmaktadr.
Elinize ula"m" bulunan ’91 Petrol-!" yll#mz, yalnzca 1991 yln de#il, kimi
konularda 1992 yl ilk yary da kapsamaktadr.
Geçen bu 1,5 yl, yll#mz incelendi#inde de görülecektir ki i"çi snf açsndan
olumlu geçmemi"tir.
Her "eyden önce i"ten çkarmalar kapatlmayan bir yara durumundadr ve ne var
ki bu yara sendikalarn ve i"çilerin kararl müdahaleleri olmad# sürece de kolay
kapanaca#a benzememektedir.
Yllklarmzda yer verdi#imiz, yapt#mz ara"trmalar sonucu i"ten çkarlan
sendika üye saysn 1988’de 52.822, 1989’da 137.107, 1990’da 104.352 ve 1991
yl için ise 136.804 olarak belirledik. 1992 yl ilk yarsnda ise i"ten çkarlan
sendika üye says 34.075 olarak derlenebildi. Bu rakamlara göre son 4,5 yl içinde 465.160 sendika üyesi i"ten çkarlm"tr. Bu ayn zamanda orta büyüklükte
10 sendikann yok olmas demektir. Ba"ka bir deyi"le her yl yakla"k iki orta
büyüklükte sendika yok olmu"tur.
!SO tarafndan 1991’de yaptrlan bir ara"trmaya göre son bir ylda i"çi çkaran
özel sektör rma oran %48,6’dr. Bu ara"trmada i"verenler, i"çi çkarma nedeni olarak ücret art"larnn yüksekli#inin %17,6 orannda ileri sürerlerken, otomasyon nedeni ile i"ten çkarlma oran ise %6,6’dr. Talep yetersizli#i nedeni en
büyük pay ile %39,8 ve rmalarn küçülmesi de küçük bir oranda, %6,6’dir. Bu
durumda i"verenler de i"ten çkarma nedenlerini i"çilere de#il, büyük a#rlkla
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kendilerine ba#l olarak geli"en nedenlere ba#lamaktadrlar.
$ubat 1992’de kamuoyuna açklanan “!" Güvencesi Yasa Tasla#” i" güvencesini
sa#lamaktan çok, tazminat artrarak caydrc yönü a#rlk kazanan bir nitelikte
idi. Ancak i"verenler bu tasla#a kar" tüm güçleri ile her koldan kampanya açtlar.
Hükümet ise milyonlarca i"çinin ve sendikalarnn de#il, i"verenlerin sesine kulak
vererek tasla#n ilk açklanan biçimini de#i"tirdi ve caydrclk niteli#ini yok etti.
!" Yasas’nn 13., 17., ve 24. maddeleri oldu#u sürece i"ten çkarmalar yasal olarak engellenmi" de#ildir. !"verenler de bu durumu pekâlâ biliyor olmalarna ra#men !" Güvencesi Yasa Tasla#’na kar" çkmakla di#er konularda ki i"çilerden
yana yasa de#i"ikliklerin de önüne geçmek istemektedirler.
Bu vesile ile hükümete i" güvencesi yönünde verdi#i sözü hatrlatr, !" Güvencesi Yasa Tasla#’nn ilk açkland# biçimiyle kabul edilmesi gerekti#ini özellikle
vurgularz.
Demokrasinin önde gelen göstergelerinden biri olan sendikala"ma hakk, Türkiye’deki yasalar ve i"veren tavrlar kar"snda yasakl ve snrldr. Türkiye’de
sendikaszla"trma uygulamalarnn ba"nda; i"ten çkarmalar, ta"eronla"ma, geçici-mevsimlik i"çi çal"trmann yaygnla"trlmas ve kapsam d" personel say
ve oranlarnn artrlmas gelmektedir.
Son yllarda sendikalar olarak yeni i"yerlerinde örgütlenemedi#imiz gibi, mevcut
sendikal örgütlülük düzeyi de gerilemektedir. Oysa sendikal örgütlenmeye büyük
önem veriyoruz ve bu yönde yo#un u#ra"larda bulunmaktayz. Ancak i"verenler
sendikala"an i"çiyi i"ten atmaktadrlar. Petrol-!" olarak son iki yldr yeni örgütlendi#imiz 56 i"yerinden yalnzca yedisinde yetki alnabilmi"tir. Ba"ka deyi"le
üye kaydedilen 2.917 i"çinin yalnzca 623’ü için toplu sözle"mesi ba#tlanabilmi"tir. Binlerce i"çi sendikala"tklar için i"ten atlm"lardr. Böylesine yo#un ve
önlenemeyen i"ten çkarmalar kar"snda yeni i"yerlerinin örgütlenmesi yönündeki giri"imlerimiz bizlere ayr bir titizlik gerektirmektedir. Ancak tüm güçlüklerine
ra#men sendikala"ma yönündeki çabalarmz sürmektedir. Çünkü sendikala"amamak diye bir seçenek yoktur bizim için.
Öyle bir dönemde ya"anyor ki, bir yanda yeni üyeler kazanlamaz iken, di#er
yandan mevcut üye yo#unluk düzeyi geriliyor. Sendikamzn örgütlü oldu#u i"yerlerinde 1992 yl ilk yars itibariyle yapt#mz ara"trmada, toplam çal"anlara
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göre üyelerimizin oran %64,4’tür. Bu oran 1990’da %66,2 idi. Örgütlü oldu#umuz i"yerlerinde kapsam d" personelin oran toplam istihdama göre %19,3,
ta"eron eliyle çal"anlarn oran %13’tür. Ta"eron i"çilerin daimi i"çilere oran
%15,5, kapsam d" personelin daimi i"çilere oran ise %23,1’dir. Geçici mevsimlik i"çilerin oran da %2,5’dir.
Sendikamzn örgütlülük düzeyi özel sektörde %65,2 olurken, kamuda %63,7’dir.
Bu fark kamu sektöründe daimi çal"anlara göre ta"eronla"ma orannn %21,1 gibi
yüksek olmasndandr. Özel sektörde ta"eronla"ma görece dü"ük olarak %9’dur
ve bu oran özel sektörde de hzla yükselmektedir. Kamu sektöründe ta"eron i"çi
oran 1990’da %17,8 idi.
Kapsam d" personelin daimi çal"anlara oran özel sektörde %26,5, kamu sektöründe %20,1’dir.
Sendikamzn örgütlü oldu#u i"yerlerindeki bu oranlara dayanarak sendikaszla"trma yönünde önde gelen yüksek oranda istihdam biçimi paynn kapsam d"
personel, daha sonra hemen yakn bir oranda da ta"eron i"çileri oldu#u belirtilebilir. Geçici-mevsimlik statüde çal"an i"çi oran da giderek artmaktadr ve yine
sendikala"malar yasaklanan özel güvenlik görevlilerinin says da az de#ildir.
1992 yl ilk aylar itibariyle toplam 252.135 olarak açklanan sözle"meli personelin de sendikala"mas yasak olup, koalisyon hükümetinin bu statüde çal"may
kaldraca#n açklamasna ra#men, anayasaya aykr olarak 3771 sayl Yasa ile
sözle"meli personel istihdam adeta yasala"trld. Oysa sözle"meli personel istihdamn öngören KHK’lar Anayasa Mahkemesi kararlar ile yürürlükten kaldrlmak durumunda kalnm"tr.
Türkiye’de sendikal i"çi says Çal"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl# istatistiklerinde yer alan rakamlarla, 2 milyon 200 binlerde olmayp, en iyimser tahminle
1,5 milyon dolayndadr. Bakanlk rakam do#ru olsa bile, i"veren says dü"ülerek toplam istihdama göre sendikala"ma yo#unlu#u OECD ülkeleri içinde en
dü"ük Türkiye’de olarak %10,9’dur.
Sendika üye says, 1980 ylnda toplu i" sözle"meleri kapsamndaki i"çi saylar dikkate alnarak tahmini olarak yapt#mz hesaplama ile 1 milyon 300
bindir. Bu say, 12 yl sonra, 1992’de yalnzca 200.000 daha yüksek olarak,
1,5 milyon olup, bu kyaslama Türkiye’de sendikala"ma yo#unlu#unun ne
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denli geri düzeyde oldu#unu çarpc olarak ortaya koymaktadr.
Türkiye’de sendikalarn ba"arl olduklar alan, üyelerinin kararl mücadeleleri ile
yalnzca sendika üyesi i"çilerin gerçek ücretlerinin 1989 yl ve sonrasnda görece
artrlmaya ba"lanmasdr. Gerçek ücretler 1988 ylna de#in 24 Ocak döneminde
yarya yakn dü"ürülmü" ve ancak 1989 ylnda gerçekle"tirilen “Bahar Eylemleri” ile bu gerileme durdurulmu" ve yine devam eden mücadelelerle yukar çekilmeye ba"lanm"tr.
Bu arada i"aret etmek gerekir ki, i"verenler ve hükümet çevreleri ücretlerin yüksekli#inden yaknrlarken, sanki bu ücret art"larn kendileri sa#lam" gibi bir
tavr taknmaktadrlar. Oysa ücret art"lar tarihin en yüksek saylarnda, milyonlarca i"çinin katlm ile yaplan direni"ler ve yine örne#in 1991’de 165.000 i"çinin yer ald# grevlerle gerçekle"tirilmi"tir. Türkiye i"çi snf en yaygn grev
ve direni"lerini, i"verenlerin “hak tanmaz” tavrlarna ba#l olarak 1989-1991
döneminde gerçekle"tirmi"lerdir. Bunlar, 1991’de 2,7 milyona varan i"çinin katld# direni"ler, yine katlmn 165.000’e vard# grevler biçimindedir. 12 Eylül
rejiminin kendilerine sa#lad# olanaklar ile “yüksek kâr” ve “dü"ük ücret”lere
al"an i"verenler, ancak böylesi yaygn grev ve direni"ler kar"snda, bu al"kanlklarndan esneme durumunda kaldlar.
Türkiye’de 1,5 milyon sendikal ve 1,5 milyon memur d"nda, resmi rakamlarda
gözüken 4,5 milyon ücretli, asgari ücret belirlemesi ile do#rudan etkilenmektedirler. Bu 4,5 milyon ücretlinin 2 milyonu SSK’l olup, sendika üyesi olmadklarndan ücretlerini belirleyecek kesin bir mekanizma yoktur. Kalan 2,5 milyon
i"çinin ise sosyal güvenlik hakk dahi yoktur. Asgari ücretli, 1991’de 1 kg. ekmek
için 104 dakika çal"m"tr. Oysa 1 kg. ekmek için 1963’te 49 dakika çal"mas
yeterli idi.
Temmuz 1991 itibariyle Türkiye’de brüt aylk asgari ücret 801.000 TL veya 174,3
dolar olurken, di#er ülkelerde örne#in Yunanistan’da 362,2 dolar, Portekiz’de
269,1 dolar, !spanya’da 490,8 dolar, Belçika’da 1.063,5 dolardr. Satn alma gücü
paritesine göre hesapland#nda Türkiye’de yine en dü"ük olarak 351,4 dolar asgari ücret olurken, Yunanistan’da 498 dolar, Portekiz’de 389,4 dolar, !spanya’da
488,3 dolar ve Belçika’da 968,8 dolardr.
Türkiye’de sendikal i"çilerin gerçek ücretlerinde son yllarda görülen art"lar
kar"snda i"verenler bir kampanya açarak, sendikasz i"çileri sendikal i"çiler ile
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kar" kar"ya getirmeye ve i"ten atlmalar bu ücret art"na ba#lamaya çal"maktadrlar. Oysa yine kendi ara"trmalarnda ücret art" nedeniyle i"ten çkarmalarn
oran %17,6 olarak belirtilmi"tir. Aslnda i"verenler çok iyi biliyorlar ki bir daha
1988’ler ücret düzeyine kolay kolay dönülemeyecektir.
Sendikal i"yerlerinde gelinen ortalama ücret düzeyi henüz 24 Ocak dönemi öncesi, 1979 yl gerçek ücret düzeyinden 1991 itibariyle %18,7 oranda geridir. Kald ki 1979 yl gerçek ücret düzeyinin yakalanmas ücretlerin yeterlili#i anlamnda
hiçbir "ey ifade etmemektedir. Çünkü önemli olan ça#da" ko"ullarda ya"amaya
yetecek ücret düzeyinin yakalanmas ve bu düzeyin artrlabilmesidir. Bugün
Türkiye’de arabas olan i"çi parmakla gösterilirken, di#er OECD ülkelerinde arabas olmayan i"çiler parmakla gösterilmektedir.
Ücretlerin art"ndan sürekli söz eden i"verenler, verimlilik, yani i"çi ba" katma
de#er art"ndan hiç söz etmemektedirler. Oysa !SO 500 Büyük Firma verilerine
göre 1982 yl 100 olarak endekslendi#inde i"çi ba" gerçek katma de#er 1990’da
153,8 olurken, ücretler 128,3’tür. Gerçek de#erler üzerinden hesapland#ndan
ücretlerin katma de#erdeki paylar 500 büyük rmada 1982’lerden de geri düzeydedir.
Türkiye’de ücret hesaplamalar i"çilik maliyeti ve brüt ücretler üzerinden olmaktadr. !"verenler i"çilik maliyeti üzerinden yaptklar hesaplamalar ile ücretler üzerine kamuoyuna yanl" bilgi vermektedirler. Oysa net ücretin brüt ücrete oran
1991 itibariyle ortalama %59,5’tir. !"çilerin cebine giren ücret, gerçek anlamda
ücrettir, kâ#t üzerinde gözüken de#il. Yine ücret verileri Türkiye genelini de#il
belli bir bölüm i"çinin ücretini yanstmaktadr. “!stihdam vergileri” ad verilen
zorunlu tasarruf i"çi pay ise, %4 gibi toplam ücretten aslan payn almaktadr.
1991 yl sonu itibariyle Toplu Konut Fonu’nda biriken tutar 15,3 trilyon olup, bu
tutarn yalnzca binde 6’s konut yapmnda kaynak olarak kullanlm"tr.
Tekrar vurgulamak isteriz ki i"çilerden kesilen zorunlu tasarrufa son verilmelidir.
!"verenden kesilen “zorunlu tasarruf i"veren pay” ve “Konut Fonu” devam etmelidir. Çünkü biliyoruz ki bu kesintiler i"verenlerden alnmazsa, bu kaynak yine biz
i"çi ve emekçilerden dolayl veya dolaysz vergi yolu ile alnacaktr.
’91 yll#mzda D!E verilerinden yararlanarak 1970-1989 dönemi, imalat sanayi
verimlilik ve bölü"üm ili"kileri açlarndan de#erlendirilmi"tir. !malat sanayi bu
dönemde yllk ortalama %7 orannda büyürken ücretler farkl bir seyir izlemi"tir.
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Çarpc olan 1980 sonras imalat sanayisinin sürekli büyümesi kar"snda, ücretlerin yllk ortalama 1988 ylna de#in, %1,2 oranda gerilemesidir. Yalnzca 1989
ylnda bu gerileme durmu"tur. 1980-1989 döneminde katma de#er büyüme hz
yllk ortalamas %10,1’dir. !lgili bölümdeki tablolar incelendi#inde görülecektir
ki, özellikle 1980 sonras ücretler, ki"i ba" katma de#er (verimlilik) art"ndan
dü"ük oranlarda seyretmi"tir. Yalnzca 1989 yl ve sonras bir paralellikten söz
edilebilir.
Yine di#er yllklarmzdan farkl olarak, ’91 yll#mzda “sanayile"me ve istihdam” konusu ele alnarak, dünya ve Türkiye’de ilgili geli"melere yer verilmi",
yorumlar yaplm"tr. Her "eyden önce belirtmek gerekir ki, Türkiye’deki i"siz
says D!E Hane Halk !"gücü anketlerinde yer ald# gibi 1,5 milyonun altnda
de#il, kaba bir hesaplama ile 1991’de 5 milyon dolayndadr. Hemen belirtmek
gerekir ki, bu say giderek artma e#ilimindedir. Bu durumda ivedilikle istihdam
art"n getiren yatrmlara yönelinmelidir. Devlet ve hükümet tavrn bu yönde
ortaya koymaldr. K!T’lerin özelle"tirilmesinden vazgeçilerek bu kurumlar reorganize edilmelidirler. Di#er yanda ise acilen yeterli ödentinin yapld# i"sizlik
sigortas çkarlmaldr. Koalisyon hükümeti, bu sigortann çkarlaca#n ileri sürmesine ve hatta yalnzca bu konuyu gündemine alarak 27-28 Nisan 1992’de 8.
Çal"ma Meclisi’ni toplamasna ra#men, somut hiçbir giri"im ve geli"me yoktur.
Oysa OECD ülkelerinde i"sizlik sigortasnn uygulanmad# tek ülke Türkiye’dir.
Ayrca çok sayda ülkede “en az geçim garantisi” bulunmaktadr.
1991 yl itibariyle toplam 19,1 milyon sivil istihdam içinde aktif sigortal says
7,2 milyondur. Geri kalan 12 milyon istihdamn hiçbir sigortas yoktur. “Sosyal
devlet” ilkesinin asla ça#d" kald# iddia edilemeyece#i gibi aksine ça#da"lk,
sosyal devlet ilkesini daha bir öne çkartmaktadr ve sosyal güvenlik kapsam da
bu nedenle tüm bireyleri kapsayacak biçimde geni"letilmek durumundadr.
’91 yll#mzn “Sanayile"me ve !stihdam” bölümünde, dünya üretiminin ülke
gruplarna da#lm ve bu da#lmda dünyada üretimin 1990 itibariyle %71,4’ünün
yedi “merkez” ülkeler, %20’sinin 29 “orta-çevre” ülkeler ve %8,6’snn da 59
“çevre” ülkelerce gerçekle"tirildi#i yer almaktadr. Mevcut gidi" içinde üretimin
bu da#lm “G-7 ad verilen “merkez” ülkeler ve belki de az bir oranda “orta-çevre” ülkeler lehine geli"irken, “çevre” ülkelerin aleyhine bir e#ilim söz konusudur.
Türkiye ise çevre ülkeler grubundadr. Teknolojik geli"meyi sa#lama ile ancak
küreselle"me içinde yer alnabilecektir. Türkiye’de de skça sözü edilen küresel-

172

Petrol-!" Ar"ivi

le"mede kurallar; uluslar ötesi tekeller ve bu tekellerin nans düzenini sa#layan
IMF, Dünya Bankas gibi uluslararas nans kurulu"lar ve yine sanayile"mi" ülke
hükümetleri belirlemektedirler.
!"te bu gidi" içinde Türkiye’de i"sizlik ve enasyon adeta birer kadermi"çesine
propaganda edilmek istenmekte ve çok daha kötüsü de ücret art"larna, sosyal
devlete ve dolaysyla demokrasiye ba#lanmaktadr. !"lerlikte olan ise özellikle
i"sizli#in sürekli art" ve geni" y#nlara ykmlar getirmesidir. Toplumsal süreçler ve sonuçlarn birer kader olarak kabulü olas de#ildir. Biz sendikalara dü"en
görev bu duruma müdahalelerde bulunabilmektir.
Açkça vurgulamak gerekir ki, koalisyon hükümeti seçim vaatlerinden oldukça
geri olan hükümet programnda ileri sürdü#ü vaatlerini dahi yerine getirmemi"tir.
Her "eyden önce demokrasi ve insan haklar açsndan hiçbir ilerleme sa#lanamam"tr. Yukarda da de#inildi#i gibi kdem tazminatlarmza el atlmak isteniyor.
Önceden Özal Hükümeti’nce getirilen “kdem tazminat fonu” "imdi “kdem tazminat kasas” olarak dayatlmaktadr. De#i"en, “fon” yerine “kasa” addr. Ancak
mantk ayndr. !"verenlerden kdem tazminat yükünü kaldrmak ve i"çiye bu
sosyal ödemeye son verme amaçlanmaktadr. 12 Eylül rejiminin en karanlk döneminde yok edilemeyen kdem tazminat hakkmzn yok edilmesine asla ve asla
izin verilmeyece#ini bir kez daha altn çizerek vurgulamak isteriz.
Koalisyon hükümetinin vaat ve programnda yer verilmesine ra#men henüz memurlara sendikala"ma hakk tannmam"tr. Bu tavr demokrasiden korkuldu#unun bir di#er açk ve çarpc örne#idir. Oysa mevcut yasal düzen dahi memurlarn
sendikala"malarna yasak koymazken, hükümet srarla yasak koymaya çal"m"tr. Hem memurlarn sendikala"malarna bask yap ve hem de tabela asmaktan
söz et. Koalisyon içinde “ciddi” bir çeli"ki olsa, demokrasi yanllarndan destek
beklenir ve bu da açkça ifade edilir. Oysa halen kitap fuarlarnda, kitaplar “zincire” vuruluyor ve sözde demokratikle"me vaatlerini halk ile alay etmek için telaffuz ediyorlar.
1990 itibariyle Türkiye’de toplam memur says 1.831.879’dur. Memurlarn kadro dereceleri ortalama ücreti ise, 1979 yl gerçek memur ücretleri düzeyinden
%61,6 orannda geridir. Sendikal i"çilerin gerçek ücretlerini 1989 ve sonrasnda
artrmalarna kar"lk memur ücretlerinde bu geli"me görülememektedir.
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1992 yl ikinci yars itibariyle 28 memur sendikasnn kuruldu#unu ve üye says derlenebilen sendikalarda 160.000 dolaynda memurun sendikala"abildi#ini
belirledik. Memur sendikalarnn günümüzdeki kurulu" a"amasnda, memurlarn
da i"çi snfnn bir parças oldu#unu ve kendilerinin yerinin mevcut sendikalarn
yan oldu#unu bu arada belirtmek isteriz. Biz, memur ve i"çi sendikalarnn ayr
örgütlenmelerinden yana de#iliz.
Bu arada vurgulamak isteriz ki, sendikalar Özal iktidarna gösterdikleri tavrlarn
koalisyon hükümetine de göstermekten asla geri durmayacaklardr. Oyalamacaya
gelmek ise asla kabullenilemez. Anayasa ve yasalarda demokratikle"menin sa#lanmas hedemiz, tüm ciddiyeti ile durmaktadr. Çifte demokrasi anlay" olmaz.
Ülkenin bir yanna “ola#anüstü hal” di#er yanna “normal hal” diye, “yar hamilelik” yakla"m ikna edici de#ildir. Türkiye’de halen i"kence vardr ve insan haklar çi#nenmektedir. Her "eyden önce Kürt sorununun varl# kabul edilmeli ve
çözüm demokrasinin sa#lanmas ile olmaldr. Kürt ve Türk halklarnn karde"li#ini bu hükümet istiyorsa, bu ülkede ya"ayan her bireye ayn hakk tanmaldr.
Kürt kimli#ini, Kürt sorununu tanmak illa ayrlk anlamna gelmez. Bir yandan
Kürt sorununun demokrasi içinde çözümünden söz edilecek, di#er yandan “Kürt
Enstitüsü’nün çal"masna izin verilmeyecek. Bu ülkede herkes örgütlenme, dü"ündü#ünü söyleme ve kültürünü geli"tirme özgürlü#üne, yine hükümet programnda belirtildi#i gibi sahip olmaldr. Bu yakla"m ile Kürt sorunu açkça tart"lmal ve bu tart"malar oldu#u gibi kamuoyuna iletilmelidir. TV, radyo, basn ve
çe"itli toplantlarda Kürt sorununun serbestçe tart"labilmesi sa#lanmaldr.
Koalisyon hükümetinin, K!T’lerde özerkle"tirme yaplaca# ve özelle"tirmeye kar" olundu#u belirtilirken kendileri özelle"tirme çabas içindeler. Hatta bu
amaçla 200.000 kamu i"çisini “emekli etme” sürecini ba"lattlar.
Unutulmasn ki sendikalar Türkiye’de henüz önemli bir gücü, yani mal ve hizmet
üretimini ellerinde tutma gücünü yitirmediler. Bu gücü kullanmaya zorlanmaktayz.
Sendikalar olarak, kamuoyuna açk olma ve onun tasvibini almann ba"arl mücadeleler için vazgeçilmez önemine inanmaktayz. Bu inançla di#erleri gibi ’91
yll#mz da a#rlkla kamuoyuna yönelik olarak hazrland. Amacmz gerçekleri oldu#u gibi yanstmak ve i"verenlerin sürdürdü#ü medya sava"na, çarptmalarna kar" do#rular ortaya koyabilmektir.
Bu vesile ile yakla"an Türk-!" 16. Genel Kurulu’na da de#inmek isteriz. Önem174
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li olan Türk-!" Yönetim Kurulu’nda kimlerin olaca# de#il, sendikal anlay" ve
olu"turulacak faaliyet programdr. $imdiden Türk-!" yönetimine aday olmay
açklamak yerine, Türk-!"’in hangi çal"malarda bulunmas gerekti#ini vurgulamann daha do#ru oldu#una inanmaktayz. D!SK’in sendikal ya"ama girmesiyle
i"verenler ve hükümetin sendikal rekabeti daha çok körükleyece#i açktr. Bu bilinçle Türk-!" yönetimi daha bir sorumlu tavr almaldr.
Türk-!" Genel Kurulu’ndan çok "ey beklenmektedir ve Türk-!"’in "imdiye de#in
verdi#i olumsuz imajlar silinmek durumundadr.
Bu arada merak ediyoruz ki, Türk-!" 16. Genel Kurulu’na, seçim propagandalar srasnda vaatlerini ve hükümet programnda i"çilere ve sendikalarna verdi#i
sözün tekini dahi yerine getirmeyen Koalisyon Hükümet yetkilileri hangi yüzle
katlacaklardr.
Türk-!" 16. Genel Kurulu’nda, Türkiye i"çi snfnn mücadelesini kucaklayc,
sorunlarn çözücü yönde kararlar alnmal, özellikle genel grevin gündemdeki
yeri somut olarak ortaya konmaldr. Evet, Türk-!", 1,3 milyona yakn i"çinin gücüdür. Bu güce uygun bir örgütsel vücut ve davran" beklenmektedir. Kald ki
Türk-!" yalnzca kendi üyelerinin de#il, tüm Türkiye i"çi snfnn sorumlulu#unu
ta"maktadr.
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18 Aralk 1992

BASIN VE YAYININ DE$ERL! TEMS!LC!LER!
158 sayl ILO Sözle"mesi yeniden parlamento tarafndan kabul edilmelidir.
***
!" Güvencesi Yasa Tasla# ilk haliyle yasala"maldr.
***
Çal"ma Bakan Mehmet Mo#ultay’ takdir ediyor ve tam destek veriyoruz.
***
Petrol-!" olarak 158 sayl ILO Sözle"mesi ve !" Güvencesi Yasa Tasla#’nn parlamentoda kabulü için “!mza” kampanyas açtk.
***
Kamuoyunca da yakinen bilindi#i gibi Cumhurba"kan parlamento tarafndan kabul edilen yedi ILO sözle"mesinden, 158 sayl “!"veren !nisiyatinde !stihdama
Son Verme” ile ilgili sözle"meyi geri çevirmi"tir. 2 Haziran 1982’de ILO’da i"çii"veren-hükümet temsilcilerinin kabul etti#i bu sözle"me, çal"ma bar"n bozaca# iddiasyla Cumhurba"kan’nca imzalanmam"tr. !"verenler son 4,5 yl içinde
465.160 sendika üyesini ve yüz binlerce sendikasz i"çiyi i"ten çkarrlarken “çal"ma bar"” bozulmuyordu da, i"çilerin haksz i"ten atlmalarn engelleyici baz
hükümleri içeren 158 sayl ILO Sözle"mesi’nin kabulü ile mi “çal"ma bar"”
bozulacak? Cumhurba"kan Özal ve i"verenlerin anladklar “çal"ma bar"” i"çilerin susturulmas, haklarn arayamaz durumda olmalardr.
Petrol-!" olarak Cumhurba"kan’nn 158 sayl ILO Sözle"mesi’ni geri çevirmesini bir Cumhurba"kan’nn tavr de#il, bir i"veren sendikas ba"kannn tavr ve
i"çi hak ve özgürlüklerini tanmama olarak de#erlendiriyor ve "iddetle protesto
ediyoruz.
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Cumhurba"kan “i"çi kar"t” tavrndan vazgeçmek zorundadr. Çok istiyorsa
yine MESS ba"kan olabilir, ancak bu tavr ile Cumhurba"kanl# koltu#unda
oturmaya hakk yoktur. Hele ve özellikle kendini parlamento üzerinde bir otorite
olarak görmesi, ancak demokrasiye kar" oldu#u anlamna gelir.
Petrol-!" olarak Cumhurba"kan’nn bu tavrn protesto eden, 158 sayl ILO
Sözle"mesi’nin yeniden parlamentoda da onaylanarak yürürlü#e girmesi ve !"
Güvencesi Yasa Tasla#’nn ilk haliyle yasalla"trlmas yönünde bir “!mza” kampanyas açm" bulunmaktayz.
!"ten çkarmalar en önde gelen sorunumuzdur. Bu sorunun çözümü yönünde
1475 sayl !" Yasas’nn maddeleri kaldrlmal ve Çal"ma Bakanl#’nca hazrlanan “!" Güvencesi Yasa Tasla#” ilk haliyle yasala"maldr. !"verenlerin bu yasa
tasla#na dahi tahammül edememeleri, koro halinde Cumhurba"kan’nn 158 sayl sözle"meyi geri çevirmesini alk"lamalar, i"ten çkarmalarn daha da artaca#nn en açk i"aretidir.
Çal"ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sayn Mehmet Mo#ultay’a 158 sayl
ILO Sözle"mesi’nin yeniden parlamentodan geçirilmesi ve !" Güvencesi Yasa
Tasla#’nn kabulü yönündeki çabalarna tam destek veriyor ve kendisini bu kararl çabalar nedeniyle takdir ediyoruz.
Kamuoyuna açklyoruz ki sendikalar ve tüm i"çiler olarak kendisinin yanndayz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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***
Petrol-!%’in 158 sayl ILO Sözle%mesi ve !% Güvencesi Yasa Tasla#’nn
Kabulü “!mza” Kampanyas
TBMM Ba"kanl#’na,
Cumhurba"kan’nn parlamentoda kabul edilen, i" güvencesine yönelik hükümler içeren 158 sayl ILO Sözle"mesi’ni imzalamayp geri çevirmesini bulundu#u görev ile asla ba#da"mayan bir biçimde, i"çi hak ve özgürlüklerini tanmama
olarak de#erlendiriyor ve "iddetle protesto ediyoruz.
Çal"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl#’nn hem 158 sayl ILO Sözle"mesi’nin
yeniden parlamentodan onaylanarak geçirilmesi ve hem de “!" Güvencesi Yasa
Tasla#”nn ilk haliyle yasalla"trlmas çabasn takdir ediyor ve tüm gücümüzle
destekliyoruz.
Sayn milletvekillerini, 158 sayl ILO Sözle"mesi’nin yeniden onaylanmasna
ve !" Güvencesi Yasa Tasla#’nn kabulüne ça#ryoruz.
Petrol-!" Sendikas Üyeleri

Bildiriler (1990-1996)

179

216

Petrol-!" Ar"ivi

05 #ubat 1993

PETROL-!" BA"KANLAR KURULU SONUÇ B!LD!RGES!
Sendikamz 22. Dönem 1. Ola#an Ba"kanlar Kurulu 4-5 $ubat 1993 günlerinde
Antalya’da toplanm", gündemindeki konular görü"mü", a"a#daki bildirgenin
üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#iyle karar verilmi"tir.
!" Güvencesi Yasa Tasla#’nn daha fazla tahrip edilmeden ve ivedilikle yasala"trlmas istemimizde kararlyz.
Ayn do#rultudaki 158 sayl ILO Sözle"mesi’nin Cumhurba"kan’nca veto edilmesini de "iddetle knyoruz. Cumhurba"kan’nn bu tavr O’nun kalpla"m" i"çi
dü"manl#nn do#al bir sonucudur.
Veto sonras TBMM D"i"leri Komisyonu’nca aynen kabul edilen 158 sayl ILO
Sözle"mesi’nin, TBMM Genel Kurulu’nca da aynen kabul edilece#ine inanyoruz. Bu do#rultuda açm" oldu#umuz “!mza” kampanyasnda toplanan on binlerce imza, bizlerin kararll#mzn bir göstergesidir.
Hükümeti, i" güvencesinde, i"sizlik sigortasnda oldu#u gibi, i"çileri vaatlerle
oyalama politikasn terk etmeye, çal"ma ya"amnda ILO standartlarnn hakim
klnmas yönünde somut admlar atmaya ça#ryoruz.
Gerek !" Güvencesi Yasas’nn, gerekse de i"sizlik sigortasnn, kdem tazminat
hakkmza yeni kstlamalar getirilmesine alet edilmesine izin vermeyece#imizin
de tüm toplum kesimlerince çok iyi bilinmesini istiyoruz.
Türk-!", i" güvencesi ile ilgili tasla#n bir an önce yasala"mas için, somut bir
eylem takvimi hazrlamaldr. Hükümete daha fazla süre tannmadan, eylemler
kademeli olarak ba"latlmaldr.
Sendikal hak ve özgürlüklerimizi, halkmzn örgütlenme özgürlü#ünü tehdit
eden en önemli unsurlardan biri olan, kamu ve özel sektörde giderek yaygnla"an,
müteahhit i"çisi çal"trma uygulamasna derhal son verilmelidir.
Bildiriler (1990-1996)

181

Her türlü sosyal hak ve güvenceden mahrum, çok dü"ük ücretlerle ve sendikasz
i"çi çal"trmann böylesine yaygnla"trlmas, ülkemizde var oldu#u iddia edilen
sendikal hak ve özgürlüklerin içini bo"altan ba"lca unsurlardan biri olmaktadr.
Ba"kanlar kurulumuz daha önce de alm" oldu#u kararlar do#rultusunda, bu
olumsuzlu#a son verilmesi için kamu ve özel tüm i"yerlerimizdeki müteahhit i"çilerini sendikamz çats altnda örgütlenmeye ça#rmaktadr.
Bu örgütlenme sonucu do#abilecek olumsuzluklara da üyelerimizle birlikte, tüm
olanaklarmz ve gücümüzü seferber ederek kar" koyma kararll#nda oldu#umuzu bir kez daha ilan etmekteyiz.
Son dönemde basn mensuplarna ve basn özgürlü#üne yönelik kanl saldrlar
giderek yo#unla"makta, cinayetlerin failleri ise bir türlü yakalanmamaktadr.
Laik ve demokrat bir yazar ve ara"trmac olan U#ur Mumcu’nun katledilmesiyle, son bir yl içerisinde öldürülen gazeteci says 13’ü bulmu"tur.
Faillerin yakalanmay", do#rulu#una inanmak istemedi#imiz ‘yargsz infaz’
söylentilerinin ve ku"kularnn böylesine yaygn oldu#u bir dönemde, onarlmas
güç tahribatlara neden olmaktadr.
Özellikle Güneydo#u’da yo#unla"an bu tür terör olaylar, siyasi iktidarn ve egemen güçlerin, bölgede ya"anlan gerçekliklerin kamuoyuna yanstlmasndan
duyduklar korku ve endi"elerin bir göstergesi olarak alglanmaktadr.
Bölgede ve tüm ülkede yargsz infazlar sürdürülmekte, insan hak ve özgürlükleri sürekli ihlal edilmekte, demokratik bir hukuk devletinde benimsenmesi asla
mümkün olmayan yöntemlerle, yara giderek derinle"tirilmektedir.
Türk-!"’in bu bölgede ba"kanlar kurulunu toplamas da bu endi"elerimizin ne
denli derin oldu#unu göstermektedir.
Giderek toplumumuzun di#er kesimlerini de tehdit eden, insanlarmzn sindirilmelerine, can derdine dü"melerine zemin hazrlayan bu terör mutlaka sona erdirilmelidir. Demokrasi d"nda çözüm aray"larndan vazgeçilmelidir.
Siyasi iktidar i"çi snfmz ve emekçi halk y#nlarmzn kendisine ba#lad#
umutlar birer birer yok etmeyi sürdürmektedir.
!"sizlik ve pahall#n yükü her geçen gün biraz daha artmakta, bununla orantl
olarak basklar da yo#unla"maktadr.
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Angaryann sözde yasak oldu#u ülkemizde, belediye i"çilerinin maa"lar ve alacaklar ödenmemekte, buna kar"lk demokratik direnme hakkn kullanan belediye i"çileri ve sendika yöneticileri polis barikatyla engellenmektedir.
PETK!M’de hakl bir direni" sürdüren üyelerimiz polis panzerlerini kar"larnda
bulmu", baz arkada"larmz yaralanm", üye ve yöneticilerimizin sa#duyulu davran"lar daha büyük çat"malara engel olmu"tur.
Artk, haklar aramann de#il, haklar gasp etmenin suç sayld# bir Türkiye için
tüm demokratik kurulu"larn mücadele bayra#n birlikte yükseltmeleri gerekmektedir.
!"çi snfmzn mücadelesini 12 Eylüllerin antidemokratik anayasa ve yasalarnn
ardna s#narak engelleyebileceklerini dü"ünenler gerekli cevab alacaklardr.
!"çi snfmz geçmi"in pasif mücadele yöntemleriyle yetinmeyecek, do#rudan
üretime yönelik eylemleriyle, haklarn sonuna kadar arayacaktr. PETK!M direni"imiz bu yolda onurlu bir örnektir.
Ba"ta ya"ama hakkmz olmak üzere, insanlarmzn en temel, ekonomik ve demokratik hak ve özgürlüklerinin böylesine pervaszca gasp edilebildi#i bir ülkede, sendikal hak ve özgürlüklerimizin korunmas ve geli"tirilmesi de, elbette
kolay olmayacaktr.
Sendikamz üzerine dü"en her türlü göreve hazrdr.
Kamuoyuna saygyla duyurulur.
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15 #ubat 1993

PETROL-!" SEND!KASI OLA$ANÜSTÜ BA"KANLAR KURULU
SONUÇ B!LD!RGES!
12 "ubat 1993/Batman
15 "ubat 1993/Diyarbakr
Merkez yönetim kurulu, merkez denetim kurulu üyelerimiz ve 22 "ube
ba"kanmzdan olu"an sendikamz ba"kanlar kurulu Güneydo#u Anadolu
bölgemizde ya"anan gerçeklerin yerinde izlenilmesi, sorunlarn ve skntlarn bizzat ya"ayanlardan ö#renilmesi, kamuoyu ve üyelerimizin bu gerçeklikler do#rultusunda aydnlatlmas, bilgi sahibi klnmas amacyla 12
$ubat 1993 tarihinde Batman’da ola#anüstü olarak toplanm"tr.
Batman "ube temsilciler kurulumuz toplantsna da katlan ba"kanlar kurulumuz bu toplantda çe"itli "ube yöneticisi, i"yeri temsilcisi ve üyelerimizi
dinlemi", bölgede ya"anan sorunlar hakknda bilgi alm" ve onlarn çözüm
önerilerini de#erlendirmi"lerdir.
Daha sonra ba"kanlar kurulu üyelerimiz iki grup olu"turarak, 13-14 $ubat
1993 tarihlerinde Hazro, Lice, Silvan, Hani, Midyat, !dil, Cizre, Nusaybin
ve Çnar’da incelemelerde bulunmu", belediye ba"kanlar, çe"itli partilerin
ilçe ba"kanlar, üyelerimiz ve vatanda"larmzla görü"meler yapm"lardr.
Ba"kanlar kurulu üyelerimiz 15 $ubat 1993 (bugün) Diyarbakr’da yeniden bir araya gelmi", bölgedeki izlenimlerini de#erlendirmi" ve a"a#daki
sonuç bildirgesinin kamuoyuna ve üyelerimize duyurulmasna oybirli#iyle
karar vermi"lerdir.
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SONUÇ B!LD!RGES!
Bölgede üç gün süren incelemelerimiz ve kurdu#umuz diyaloglar sonucu
edindi#imiz izlenim; bu bölge halknn ayr bir devlet kurma gibi bir dü"ünce ve niyetleri olmad# "eklindedir. Bölge halk, Türk ve Kürt halklarnn yüz yllardr bir arada ve karde" gibi ya"adklarn ve bundan böyle
de ya"ayabileceklerini belirtmekte, iki halkn birbirine dü"man edilmesi
giri"imlerinden duyduklar endi"eleri dile getirmektedirler.
Güneydo#u’da halk büyük bir korku ve endi"e içerisindedir. Ba"ta gelen
istemleri; can güvenliklerinin sa#lanmas, akan kanlarn durdurulmasdr.
!nsanlar saat 17.00’dan sonra soka#a çkamamakta, bu saatten sonra izin
almakszn hastalarn sa#lk kurulu"larna bile götürememektedirler.
Bu bölgede ola#anüstü hal ola#an hale gelmi" bulunmaktadr. !nsanlar yargsz infazlar, nedensiz gözaltlar giderek yadrgamaz duruma gelmi"lerdir.
Ancak, 21 Mart Nevroz bayramyla birlikte ve ilkbaharda büyük bir kitle
katliam yaplaca# ve bu katliamn büyük ilçe merkezlerini de kapsayaca# konusunda büyük bir korku ve endi"e ta"maktadrlar.
Özellikle bu konuda, tüm demokratik ki"i ve kurulu"lar, kamuoyunu duyarl klmaya ça#rmaktadrlar.
Bu gezimizde bombalanan, yklan, yaklan, bo"altlan, ya#malanan köyler bizzat yerinde görülmü"tür. !lçe merkezlerinde birçok bina ve dükkân,
üzerindeki kur"un delikleri ve krlan camlaryla durmaktadr. Dikkat çeken bir nokta da; evlerin bir ksmnn bo", dükkânlarn ise yarya yaknnn
kapal olu"udur. Bu durum bölgedeki göç olaylarnn sürdü#ünü göstermektedir. Bölge halknn deyi"iyle, varlkl insanlar göç etmekte, gücü yetmeyenler ise bölgede kaderleriyle ba" ba"a kalmaktadrlar. Birçok ilçenin
nüfusu üçte bir orannda azalm" bulunmaktadr.
Bölge halknn en büyük "ikâyetlerinden birisi de; ‘köy koruculu#u’ sistemidir. Köylüler ‘korucu’ olmaya zorlanmakta, bunu kabul etmeyen köyler
bo"altlmaya, insanlar göç etmeye zorlanmaktadrlar. Korucularn kimlik
kontrolü yapmaktan adam vurmaya kadar her "eyi rahatça yapabilmeleri
ve kimseye hesap verme zorunda olmay"lar, bölgedeki terörün devletten
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kaynakland# imajn güçlendirmektedir.
Bölgede “yargsz infaz” olarak adlandrlan, “faili meçhul” oldu#u iddia
edilen cinayetlerin alabildi#ine yaygn olmas, bu cinayetlerin Kontrgerilla tarafndan i"lendi#i krini yaygnla"trmaktadr. Bombalanan köylerin,
karakol kar"snda yklan dükkânlarn izah, devlet adna herhangi bir mazeret bulunmas mümkün olmamaktadr.
Kontrgerilla la#vedilmeli, e#er “yok” deniliyorsa, siyasi partilerden yetkili bir komisyon olu"turularak, Kontrgerilla’nn olmad# kesin bir "ekilde
ispat edilmelidir.
Bölgede i"lenen ‘faili meçhul’ cinayetlerin bir bölümü de ‘Hizbullahçlar’ olarak adlandrlan illegal örgüte mâl edilmektedir. Ancak, faillerin bir
türlü yakalanmay", bu örgütün de devletçe desteklendi#i kansn güçlendirmekte, bu nedenle olsa gerek, bu örgüt Hizbul Kontra olarak adlandrlmaktadr.
Bölge insanlarnn en çok tepki duyduklar konulardan bir tanesi de Ba"bakan Demirel’in “faili meçhul üç cinayet kald” "eklindeki sözleridir.
Bölgelerinde yüzlerce faili meçhul cinayetin bizzat "ahidi olan insanlar,
“yoksa bizleri insandan saymyorlar m?” veya “biz ayr bir devletin insanlar myz?” diyerek, tepkilerini ve devlete olan güvensizliklerini dile
getirmektedirler.
Bu bölgedeki sendikamz üyeleriyle yapt#mz görü"melerde, üyelerimiz
bizlere, ‘ücret zamm de#il, can güvenli#i istediklerini’ çok açk bir dille
belirtmi"lerdir. Üyelerimizin bulundu#u baz lokallerin pencerelerini çelik
saçlarla kapatlm" oldu#u görülmü"tür. Baz üyelerimizin can korkusuyla
i" çk"nda evlerine dahi gidemedikleri tespit edilmi"tir.
Edindi#imiz bir önemli izlenim de, bölge halknn yurdumuzun di#er bölgelerine oranla, çok daha büyük bir yoksulluk ve i"sizlik sknts içinde
olduklardr. Özellikle, baz bölgelerde uygulanan gda ambargosu, bu sknty daha da katlanlmaz hale getirmektedir. Birçok bölgede, halkn kur"unlanan duvarlarn onarmaktan, krlan camlarn de#i"tirmekten yoksun
oldu#u tarafmzdan bizzat yerinde görülmü"tür.
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SONUÇ
Bu ko"ullarda, Güneydo#u Anadolu’da ne insan hak ve özgürlüklerinden,
ne demokrasiden, ne de sosyal bir hukuk devletinden söz edilebilmesi
mümkün de#ildir. Ülkenin bir bölümü bu durumdayken, di#er bölümlerinde de sa#lkl bir demokrasinin kurulamayaca# açkça ortadadr.
Sendikamz, i"çi snfmz ve tüm demokrasi güçlerimiz Güneydo#u sorununu bir demokrasi sorunu olarak görmekte, demokrasiyi kazanmak için
de her türlü mücadelenin yaplmas gere#ine inanmaktadr.
Sorun demokrasinin snrlar içinde kalnarak ve mutlaka demokratik yöntemlerle çözümlenmelidir.
Bunun ilk ko"ulu da, halkmzn Güneydo#u’da ya"anlan gerçeklikler
hakknda eksiksiz ve do#ru bir "ekilde bilgilendirilmesidir.
Bu konuda, basn ve yaynmza, tüm demokratik kurulu"lara çok zor, ama
çok de#erli, tarihi bir görev ve sorumluluk dü"mektedir.
Halkmz gerçek durumu ö#rendi#i zaman, bu can alc sorunun çözümünde kendisine dü"en görevleri de kavrayarak, demokrasimizin, insan hak ve
özgürlüklerinin gelece#i için, bu görevlerin gereklerini de mutlaka yerine
getirecektir.
Ba"kanlar kurulumuz tüm bu gerçekler "#nda, Güneydo#u’da akan kann durdurulmas, Türk ve Kürt halklarnn ayn topraklar üzerinde, kendi
kimlikleriyle özgürce ve karde"çe ya"ayabilmesi için, kendisine ‘demokrat’ sfatn yak"tran tüm ki"i ve kurulu"lar göreve ça#rmaktadr.
Bu görev; bölgede ya"anlan gerçeklikleri olduklar gibi te"hir etmek, demokrasi d" her türlü çözüme de tüm gücümüzle kar" çkmaktr.
Kamuoyuna saygyla duyurulur.
Petrol-!" Ba"kanlar Kurulu adna
Münir Ceylân
Genel Ba"kan
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11 Haziran 1993

PETROL-!" GEN!"LET!LM!" BA"KANLAR KURULU SONUÇ
B!LD!RGES!
Sendikamz 22. Dönem 2. Ola#an Ba"kanlar Kurulu, 10-11 Haziran 1993 günlerinde Kbrs’ta toplanm", gündemindeki konular görü"mü", a"a#daki bildirgenin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#iyle karar vermi"tir.
ÜYELER!M!Z!N DAHA FAZLA BEKLEMEYE, S!YAS! !KT!DARIN
VAATLER!YLE DAHA FAZLA OYALANMAYA TAHAMMÜLÜ
KALMAMI$TIR
GEN!$LET!LM!$ BA$KANLAR KURULUMUZ, KAMU !$Ç!LER!N!N
EKONOM!K VE DEMOKRAT!K HAKLARININ KAZANILMASI !Ç!N,
TEK ÇIKAR YOL OLARAK EYLEM KARARI ALMI$TIR
Siyasi iktidarn vaatlerini gerçekle"tirmek için istedi#i 500 günlük süre dolmu",
bu süre içerisinde i"sizlik ve pahallk azalaca# yerde artm", emekçi halk y#nlarmzn sorunlar artarak büyümü"tür.
Gerek hükümet programndaki, gerekse de Koalisyon Protokolü’ndeki demokratikle"me hedeerine ula"lamam", ülkemiz 12 Eylül’ün antidemokratik bask ve
yasaklarndan kurtarlamam"tr.
Anayasa ve yasalarmzdaki antidemokratik hükümler de#i"tirilmemi", de#i"tirilmeleri do#rultusunda gerekli çal"malar da yaplmam"tr.
Ba"ta gelen sorunumuz olan i" güvencesi için Çal"ma Bakanl#’nca hazrlanan
“!" Güvencesi Yasa Tasla#”, i"veren dayatmalar do#rultusunda özünü büyük ölçüde yitirmi", buna ra#men yasala"mas sa#lanamam"tr.
Ayn do#rultudaki 158 sayl ILO Sözle"mesi Cumhurba"kan’nca veto edilmi",
daha sonra TBMM D"i"leri Komisyonu’nca aynen kabul edilmesine kar"n,
TBMM Genel Kurulu’nda henüz görü"ülmemi"tir.
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Hükümet, i" güvencesinde, i"sizlik sigortasnda oldu#u gibi, i"çileri vaatlerle oyalama politikasn sürdürmekte, çal"ma ya"amnda ILO standartlarnn hakim klnmas yönünde somut hiçbir adm atmamaktadr.
Gerek !" Güvencesi Yasas, gerekse de i"sizlik sigortas, kdem tazminat hakkmza yeni kstlamalar getirilmesine alet edilmeye çal"lmaktadr.
D" siyasette emperyalizmin dümen suyundan ayrlmamay ba"ar sayan,
Azerbaycan’da Ermeni katliamna, Bosna Hersek’te Srp katliamna, emperyalizm güdümlü Birle"mi" Milletler nezdindeki diplomatik giri"imlerle engel olmaya çal"an, yine on yllardr çözümlenemeyen Kbrs sorununu ikili görü"melerden Birle"mi" Milletler’in inayetinde çözümsüzlü#e terk eden siyasi iktidar, tüm
olumsuzluklara kar"n ba"arl oldu#unu iddia edebilmektedir.
Siyasi iktidarn ba"ars, uluslararas tekellerin dayatt# ekonomi politikalar,
emekçi y#nlarmzn sefaleti pahasna sürdürmekten, özelle"tirmeye devam
etmekten, i"çi kymlarna göz yummaktan, demokratiklik maskesi altnda, 12
Eylül’ün bask ve yasaklarn sürdürmekten ba"ka bir "ey de#ildir.
Kürt sorununun çözümü konusunda sa#lanan olumlu geli"melerden kendisine
pay çkarmaya çal"rken bile, sosyal bir hukuk devleti olmann gereklerine yeterli hassasiyeti gösteremeyen siyasi iktidar, olsa olsa uluslararas nans kurulu"larnn, her türlü tedbir ve te"vikle destekledi#i tekelci sermaye çevrelerinin gözünde
ba"arl bir konumdadr.
!"çi snfmz ve emekçi halkmz mevcut iktidar kar"sna alarak, ekonomik ve
demokratik talepleri için birlikte mücadele etmedikçe, gelecek günlerde çok daha
karanlk tablolar ya"anlaca# ortadadr.
610.000 kamu i"çisinin sözle"melerinin gündemimizde oldu#u bu dönemde,
ço#u sözle"meler altnc ayna girdi#i halde, siyasi iktidarn en ufak olumlu yakla"m göstermemi" olmas da bu tespitimizi do#rulamaktadr.
Kamu i"veren sendikalaryla bugüne kadar sürdürülen sözle"me görü"melerinde
hiçbir ilerleme sa#lanamam", idari maddelerle ilgili teklierimiz kabul edilmemi", müteahhit i"çili#ine son verilmesi, i" güvencesi sa#lanmas konular müzakere bile edilememi", parasal konular ise henüz gündeme bile girmemi"tir.
Üyelerimizin daha fazla beklemeye, siyasi iktidarn her türlü inandrcl#n yitirmi" vaatleriyle daha fazla oyalanmaya tahammülü kalmam"tr.
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Geni"letilmi" ba"kanlar kurulumuz bu de#erlendirmeler "#nda, kamu i"çilerinin ekonomik ve demokratik haklarnn kazanlmas için, tek çkar yol olarak
EYLEM KARARI alm"tr.
Sendikamz bünyesinde eylem hazrlklarna derhal ba"lanlacak, toplu vizite dahil, gereken her türlü eylem en ksa sürede ya"ama geçirilecektir.
Türk-!"’i de ayn do#rultuda kararlar almaya, eylemlilik sürecini en ksa zamanda
ba"latmaya ça#ryoruz.
Ba"bakan de#i"ikli#i ve kabinede meydana gelecek de#i"iklikler siyasi iktidarn
niteli#ini de#i"tirmeyecek, mevcut ekonomik ve sosyal politikalar i"çiler aleyhine
daha da a#rla"trlarak sürdürülecektir.
Bunun en açk örne#i, ba"bakan adaylarnn, özelle"tirme çal"malarnn hzlandrlaca# "eklindeki demeçleridir.
Sendikamz, Türk-!" Ba"kanlar Kurulu kararlar do#rultusunda, i" güvencesinin
sa#lanmas ve müteahhit i"çili#inin önlenmesi konularnda anla"ma sa#lanmakszn sözle"melerin bitirilmesine kesinlikle kar"dr.
Sendikal hak ve özgürlüklerimizi, halkmzn örgütlenme özgürlü#ünü tehdit
eden en önemli unsurlardan biri olan ve kamu ve özel sektörde giderek yaygnla"an, müteahhit i"çisi çal"trma uygulamasna derhal son verilmelidir.
Her türlü sosyal hak ve güvenceden mahrum, çok dü"ük ücretlerle ve sendikasz
i"çi çal"trmann böylesine yaygnla"trlmas, ülkemizde var oldu#u iddia edilen
sendikal hak ve özgürlüklerin içini bo"altan ba"lca unsurlardan birisidir.
Ayn "ekilde, özelle"tirme çal"malarnn sürmesi kamu i"çilerinin de i" güvencelerini tehdit etmekte, bu tehdit giderek çok daha tehlikeli boyutlara ula"maktadr.
Türk-!" her iki sorunun da çözümünde srarl olmal, aksi takdirde tüm olanaklarmz ve gücümüzü seferber ederek kar" koyma kararll#nda oldu#umuz, çok
açk bir dil ve somut bir eylem takvimiyle ilan edilmelidir.
Sendikamz bu do#rultuda alnacak, genel grev dahil her türlü karara tüm gücü ile
uyacak, verilecek mücadelenin ön saarnda yerini alacaktr.
!"çi snfmz geçmi"in pasif mücadele yöntemleriyle yetinmeyecek, do#rudan
üretime yönelik eylemleriyle, ekonomik ve demokratik haklarn sonuna kadar
savunacaktr.
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Sendikamz bütün bu sorunlarmzn çözümünü, demokrasinin tüm kurum ve kurallaryla i"letilmesinde görmekte, demokrasinin kazanlmas için ülkenin tüm sorunlarna duyarl ve sorumlu davran"lar içerisinde olmaya özen göstermektedir.
Demokrasi olmakszn, sendikal hak ve özgürlüklerimizin de olamayaca#nn bilincindedir.
Kürt sorununun da demokrasi snrlar içerisinde kalnarak çözümü konusunda
azami gayret gösterilmekte, bu sorun çözülmeksizin demokrasimizin sa#lkl bir
temele oturtulamayaca# gerçe#ini srarla vurgulamaktadr.
PKK’nn ate"kes kararyla birlikte geli"en olumlu sürecin devamna set çekici
basklarn ve saldrlarn bir an önce son bulmas için, terörün her türü lanetlenmeli, silahl çözüm aray"larna kar" çklarak demokratik çözümler sonuna kadar
zorlanmaldr.
Yangna körükle gitmenin ne Türk, ne de Kürt halkna hiçbir yarar olmayacak,
sonuçta kaybeden yine emekçi halk y#nlarmz ve de bir türlü kazanamad#mz
demokrasimiz olacaktr.
Kamuoyuna ve üyelerimize saygyla duyurulur.
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08 Temmuz 1993

PETROL-!" OLA$ANÜSTÜ BA"KANLAR KURULU SONUÇ
B!LD!RGES!
Sendikamz ba"kanlar kurulu Türk-!" Ba"kanlar Kurulu’nun hemen ardndan,
kamu sözle"melerindeki son geli"meleri, ba"ta özelle"tirme olmak üzere Türk-!"
Ba"kanlar Kurulu’nda ele alnan di#er konular de#erlendirmek ve gerekli kararlar almak üzere 8 Temmuz 1993 günü Ankara’da ola#anüstü toplanm" ve a"a#daki sonuç bildirgesinin kamuoyuna ve üyelerimize duyurulmasna oybirli#iyle
karar vermi"tir.
Kamuda 20.000 üyemizi, genelde ise 610.000 i"çiyi kapsayan toplu i" sözle"meleri yeni hükümetin kurulmas ve kamu sözle"meleri ile ilgili bakanlarn en ksa
sürede belirlenece#inin belirtilmesi ile yeni bir a"amaya girmi" bulunmaktadr.
Yedi aylk bir sürenin ardndan ilk kez, sözle"me görü"melerinde kar"mzda hükümet nezdinde yetkili bir muhatap ortaya çkm" ve böylece sözle"melerimizin
can alc noktalarnn müzakere edilebilece#i bir sürece girilmi"tir.
Sözle"me görü"melerinin son a"amas olarak nitelendirilebilecek bu süreçte,
Türk-!" Ba"kanlar Kurulu kararlar gere#ince, Türk-!" Koordinasyon Kurulu’nca
belirlenen ve kamuoyuna açklanan teklierimizde, 20 Temmuz’a kadar bir uzla"ma sa#lanamamas durumunda, tüm i"yerlerinde birden eylemler ba"layacak
ve mücadele haklar alnncaya kadar sürdürülecektir.
Ba"kanlar kurulumuz Türk-!"’in ald# ve alaca# her karara haryen uyulmasn,
alnacak eylem kararlarna da sendikamzn en etkin bir "ekilde katlmasn kararla"trm"tr.
Siyasi iktidar, gündeminin birinci maddesine ald# özelle"tirme konusunda hzl
ve etkin bir "ekilde yol almakta, kamuoyunu da “özelle"tirme d"nda hiçbir çkar
yol bulunmad#” "eklinde olu"turmaktadr.
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Uluslararas nans kurulu"larnn ve yerli tekelci holdinglerin sözcüsü durumundaki siyasi iktidarn bu tutumu, temsilcisi oldu#u kesimlerin çkarlarn yanstmakta, özelle"tirmenin i"çi snfmza, emekçi halkmza ve ülkemize getirece#i
hiçbir olumluluk bulunmamaktadr.
Siyasi iktidarn, özelle"tirme ba"ta olmak üzere mevcut ekonomi politikalarnda
srarl olmas, i"ten atlmalara ve müteahhit i"çili#i uygulamalarna devam edilmesi, demokratikle"me vaatlerinin sözde kalmasyla e" anlamldr.
Özelle"tirmeye devam edilmesi, sosyal devlet anlay"nn terk edilmesi, sanayile"me ad altnda sermaye kesiminin paynn bir kat daha arttrlmasdr.
Ba"kanlar kurulumuz, uyguland# hiçbir ülkede emekçi halk y#nlarna en küçük bir yarar sa#lamayan, i"sizlik ve pahall# daha da arttran özelle"tirmeye
kar" en etkin mücadeleye ve bu do#rultuda kamuoyu olu"turma çal"malarna
derhal ba"lanlmasn karar altna alm"tr.
Ülkemizin gelece#ini tehdit eden boyutlara ula"an terör olaylar birbiri ardna devam etmekte, bu durum tüm insanlarmzn, tüm demokratik ki"i ve kurulu"larn
bu tür olaylara daha duyarl ve sorumlu yakla"mlarn zorunlu klmaktadr.
Sendikamz, nereden ve kimden gelirse gelsin, her türlü terör olaynn kar"sndadr. Alevi-Sünni, laik-"eriatç ve Türk-Kürt gibi ayrmlarla insanlarmz birbirine
dü"ürmeye, birbirine krdrtmaya hiç kimsenin, hiçbir kurulu"un hakk yoktur ve
olmamaldr. Buna çanak tutan hiçbir anlay" tasvip etmemiz mümkün de#ildir
ve de olmayacaktr.
!"çi snfmzn gündeminin ilk maddesi demokrasi, demokrasiyi tehdit eden en
büyük unsur da terördür.
Amacmz her türlü sorunumuzun bar"ç ve demokratik yollardan çözülmesi,
akan kann durdurulmas, emekçi halk y#nlarmzn birlikte, karde"çe ve özgürce ya"ayabilecekleri bir ortamn yaratlmasdr.
Böyle bir ortamn ancak demokrasi içerisinde olu"turulabilece#inin bilincinde
olan ba"kanlar kurulumuz, antidemokratik ve hukuk d" her türlü çözümün kar"snda kararllkla yer almay sürdürecektir.
Kamuoyuna ve üyelerimize saygyla duyurulur.
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05 Ekim 1993

PETROL-!" BA"KANLAR KURULU SONUÇ B!LD!RGES!
Sendikamz 22. Dönem 3. Ola#an Ba"kanlar Kurulu, Kocaeli, Krkkale ve
Batman’da yaplan toplam 926 yönetici ve temsilcimizin katld# bölgesel temsilciler kurullarmzn hemen ardndan ve bu kurullarda dile getirilen, ülkemiz ve
çal"ma ya"am ile ilgili görü" ve önerilerin "#nda, 4-5 Ekim 1993 tarihlerinde
!skenderun’da toplanm" ve a"a#daki sonuç bildirgesinin kamuoyuna ve üyelerimize duyurulmasna oybirli#iyle karar vermi"tir.
Mevcut siyasi iktidar bugüne kadar uygulad# ekonomik ve sosyal politikalarla,
daha önceki iktidarlardan özünde hiçbir farll# olmad#n açkça ortaya koymu"tur.
24 Ocak Kararlar’nn devam niteli#indeki ekonomi politikalar srarla sürdüreni
IMF ve Dünya Bankas gibi uluslararas nans örgütlerinin direktierine haryen
boyun e#en hükümet, bu durumun do#al sonucu olarak, 12 Eylül’ün bask ve yasaklarna da dört elle sarlm", ülkemizin demokratikle"tirilmesi do#rultusundaki
vaatlerini ise adeta unutmu"tur.
Anayasa ve yasa de#i"ikliklerinin sözü bile edilmemekte, çal"ma ya"amnda
vaat edilen ILO standartlarn ya"ama geçirmek için en küçük çaba gösterilmemektedir.
!"sizlik ve pahallk hzla trmandrlr, dar ve sabit gelirli halkn kemerleri daha
da sklrken, halkmz üzerindeki basklar da her geçen gün biraz daha arttrlmaktadr.
Artk, i"çi snfmz ve emekçi halkmzn ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruyup geli"tirmek için, demokrasimizin tüm kurum ve kurallaryla i"lerlik
kazanabilmesi için, bu hükümeti kar"mza almaktan ba"ka bir yol kalmad# iyice aç#a çkm"tr.
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Bu tespitin gerekleri yerine getirilecek, siyasi iktidar ve i"verenlerin antidemokratik anlay" ve uygulamalarna kar" tek dayana#mz, birlik, mücadele ve dayan"mamz olacaktr.
Kamuda 20.000 üyemizi, genelde ise 610.000 i"çiyi kapsayan toplu i" sözle"meleri Türk-!" ile hükümet arasnda varlan anla"ma do#rultusunda imzalanm"
bulunmaktadr.
Bu sözle"melerle kazanlan ücret zamlarn ve sosyal haklar yeterli bulmamz
mümkün olmad# gibi, i" güvencesi ve müteahhit i"çili#i konularndaki maddeleri de ne i" güvencesini sa#lamakta, ne de müteahhit i"çili#ini önlemekte yeterli
görmemiz mümkün de#ildir.
Müteahhit i"çili#ine ili"kin maddenin uygulanma "ekli bir an önce açkl#a kavu"turulmaldr.
K!T’ler siyasi iktidarlarn bilinçli politikalaryla, teknolojilerinin yenilenmemesiyle, gerekli yatrmlarn yaplmamasyla ve de altna sokulduklar çok yüksek
faizli borç yüküyle bilerek ve isteyerek zarar ediyor hale getirilmi" ve ekonomik
olmaktan çkarlm"larsa, bunun cezasn K!T çal"anlarna ödetmeye hiç kimsenin hakk yoktur ve de olmamaldr.
Bu yola ba"vuruldu#u takdirde, i"çi snfmz gereken yant vermeye hazr olmaldr.
Gerek Türk-!" Yönetim Kurulu, gerekse de Türk-!" Ba"kanlar Kurulu son kamu
sözle"melerinde çok açk bir "ekilde, tabann potansiyelini belli bir çerçevede
tutup eritme, zevahiri kurtarma kaygsyla hareket etmi", siyasi iktidarla, siyasi
iktidarn istedi#i do#rultuda uzla"abilen bir yap sergilemi"tir.
Türk-!", son genel kurulundan sonra, kendisine duyulan umutlar ve güveni bu
sözle"melerle sona erdirmi", Türk-!" yöneticileri tabann alnan kararlara büyük
bir katlmla uymas ve mücadele kararll#ndan neredeyse siyasi iktidar kadar
kayg duymu"lardr.
Türk-!" kamu sözle"melerinin ana halkasn olu"turan özelle"tirmeye kar" net bir
karar almam", tutarsz bir tavr izlemi", SSK’nn bilerek içine itildi#i bataktan
kurtarlmas için etkin bir tavr koymam", bununla da kalmayarak, memurlarn
doru#una ula"an mücadele potansiyelini, üyelerinin potansiyeli ile bütünle"tirmeye yana"mam"tr.
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Türk-!", Ba"bakan Çiller’in TV ekranlarndan resmen i"çilere ve sendikalarna
yapt# saldrya bir eylemlilikle yant vermek yerine, saldrnn hemen ardndan
hükümetle uzla"arak teslimiyetçi tutumunu tescil etmi"tir.
Kald ki Türk-!"’in varl# ve ta"d# sorumluluk yalnzca çal"ma hayatyla da
snrl de#ildir. Bugün demokrasimizin ylmaz savunucusu olmas gereken i"çi
snfmz 12 Eylül’ü aratacak bir suskunluk içerisindeyse, bunda Türk-!"’in pay
da küçümsenemeyecek ölçülerdedir.
Bu gerçeklerden hareketle, Türk-!"’in, üyelerinin gerçek temsilcisi, demokrasimizin güçlü savunucusu olabilmesi için bugüne kadar gösterdi#imiz çabalar daha
da etkinle"tirilerek sürdürülecektir.
Bugün kamuoyu bilinçli bir "ekilde, özelle"tirmenin tek çkar yol oldu#u do#rultusunda "artlandrlmaktadr.
Özelle"tirmenin i"çi snfmza, emekçi halkmza ve ülkemize getirece#i hiçbir
yarar yoktur.
Aksine, özelle"tirme i"sizli#i ve enasyonu daha da arttracak, halkmz daha da
yoksulla"tracak, yatrmlar azaltacak, sanayimizin tasyesine, d"a ba#mll#mzn daha da artmasna yol açacaktr.
Özelle"tirme ile sosyal devlet anlay" terk edilecek, ülkemiz kaytsz "artsz yerli
ve yabanc tekellerin sultas altna sokulacaktr.
Ba"kanlar kurulumuz, uyguland# hiçbir ülkede emekçi halk y#nlarna en küçük bir yarar sa#lamayan özelle"tirmeye kar" etkin ve kararl bir "ekilde mücadele sürdürmek kararll#ndadr.
Özelle"tirme ve son günlerde gündemimize sokulan “gümrük duvarlarnn kaldrlmas” giri"imleri konularnda, akademik çevrelere, bilimadam ve ekonomistlere ara"trmalar yaptrlacak, bu konularn ülkemizin ve çal"anlarn çkarlar ile
ba#lantlar ayrntl olarak ortaya konulacaktr.
Türk-!"’in özelle"tirmeye kar" net bir tavr almas için çaba harcanlacak, bu sa#lanmad# takdirde Petrol-!" özelle"tirmeye kar" olan tüm sendika ve demokratik
kurulu"larla, varsa siyasi partilerle, özelle"tirmeye kar" geni" ve etkin bir platform olu"turulmas için üzerine dü"en her görevi yapacaktr.
!"çi snfmzn ayrlmaz bir parças olan, i"çi-memur gibi suni bir ayrmla i"çi
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snfndan koparlmaya çal"lan kamu çal"anlarnn, sendikal hak ve özgürlüklerine kavu"ma mücadelelerinin doru#una çkt# bu dönemde, onlara yeterli destek
verilmedi#i bir gerçektir.
Kamu çal"anlarnn sendikal hak ve özgürlüklerine, grevli sözle"meli sendikal
haklarna kavu"malar, i"çi snfmzn gücüne güç katacak, ülkemizin demokratikle"mesi konusunda atlm" çok etkin bir adm olacaktr.
Bu mücadele bundan böyle en etkin bir "ekilde desteklenecek, dayan"ma mesajlaryla yetinilmeyecek, snf karde"li#inin gerekleri yerine getirilecektir.
Ba"kanlar kurulumuz örgütümüzde rahatszlk veren bir seviyeye ula"m" bulunan hizmet ödeneklerinin makul ve adil bir düzeye çekilmesi do#rultusunda
görü" birli#ine varm" ve konunun ilk genel kurulumuzda çözümlenmesi do#rultusunda gereken çal"malarn yaplmas kararn alm"tr.
Ülkemizde giderek artan, bilinçli bir "ekilde trmandrlan ve demokratik haklarmzn kstlanmasna gerekçe yaplan, ülkemizin ve demokrasimizin gelece#ini
tehdit eden boyutlara ula"an terör olaylar birbiri ardna devam etmekte, me"ru ve
demokratik çözüm yollar bilinçli olarak tkanmaktadr.
Diyarbakr’da aralarnda "ube ba"kanmz Mehmet Yldz’n da bulundu#u 23
sendika ve demokratik kurulu" yöneticisi hakknda, ‘yargsz infazlar’ konusunda yaynladklar bildiri nedeniyle tutuklama karar çkartlmas, bu durumun son
örneklerinden biri ve kabul edemeyece#imiz, demokrasiyle ba#da"tramayaca#mz bir olgudur.
Baz i"yerlerimizde ‘güvenlik soru"turmas’ ad altnda sürdürülen, üyelerimizi
"leme çal"malarn da demokrasi d" bir uygulama olarak görmekte ve bu nedenle kar" çkmaktayz.
Ülkemizin ve demokrasimizin en büyük sorunu olmay sürdüren Kürt sorununun
çözümünde, Kürt realitesinin kabul edilmi" olmasna ra#men, sorunun silahlarla
çözümünde srar edilmesi kayglarmz daha da arttrmaktadr.
Sendikamzn ve üyelerimizin, bu ülkenin çkarlarn korumaktan ba"ka hiçbir
amacmz olmad# gibi, ülkemizi parçalamak gibi bir görü"ü ta"mad#mz da
çok açktr.
Ancak, bu ülke snrlar içerisinde de#i"ik yapda, de#i"ik kökende ve de#i"ik
inançta insanlar varsa, bu ülkenin insanlarysa, bunlar tanmak ve haklarna say198
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gl olmak da, bir insanlk ve demokratlk görevi olarak kabul edilmelidir.
Basknlarn, sürgünlerin, yargsz infazlarn, toplu katliamlarn yerini demokratik
ve siyasal çözümler almal, hedemiz Türk ve Kürt halklarnn karde"li#ini peki"tirmek olmaldr.
!"çi snfmz, neden ve kimden gelirse gelsin her türlü terör olaynn kar"sndadr. Ne Sivas katliamn, ne Erzincan katliamn, ne de sorunlar silahla çözmeye
yönelik herhangi bir anlay" onaylamamz mümkün de#ildir.
Alevi-Sünni, laik-"eriatç ve Türk-Kürt gibi ayrmlarla, insanlarmz birbirine dü"ürmeye, birbirine krdrtmaya yönelik her giri"imin, kar"snda i"çi snfmz ve
tüm demokrasi güçlerini bulaca# iyi bilinmelidir.
!"çi snfmzn gündeminin ilk maddesi demokrasi, demokrasiyi tehdit eden en
büyük unsur da terördür.
Amacmz; her türlü sorunumuzun bar"ç ve demokratik yollardan, demokratik
hukuk devleti snrlar içerisinde kalnarak çözülmesi, devletin de demokratikle"tirilmesi, akan kann durdurulmas, emekçi halk y#nlarmzn birlikte, karde"çe
ve özgürce ya"ayabilecekleri bir ortamn yaratlmasdr ve bu u#urda mücadelemiz sürdürülecektir.
Ba"kanlar kurulumuz bölgesel temsilciler kurullarmzn da önerileri do#rultusunda, en ksa zamanda ve en geni" katlmla bir ‘!$Ç! KURULTAYI’nn toplanabilmesi için çal"malara ba"lanlmas kararn alm"tr.
Bu i"çi kurultayna Petrol-!" yönetici ve temsilcilerinin yan sra, hiçbir ayrm
yapmakszn tüm sendikalar, bütün demokratik kurulu"lar, siyasi parti temsilcileri
ve bilim adamlarnn yan sra, yurt d"ndan da sendika ve kurulu" temsilcileri
ça#rlacak, bütün bu sorunlarmzn en geni" perspektie tart"lmasna, gerçekçi,
somut çözüm önerilerinin üretilmesine ve ya"ama geçirilmesine çal"lacaktr.
Kamuoyuna ve üyelerimize saygyla duyurulur.
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20 Ocak 1994

PETROL-!" BA"KANLAR KURULU AÇIKLAMASI
Ba"kanlar kurulumuz sendikamz genel ba"kan Münir Ceylân’n dü"üncelerinden dolay ald# 20 ay hapis cezasnn kesinle"mesi üzerine 19 Ocak
1994 günü !stanbul’da ola#anüstü toplanm", kamuoyuna a"a#daki açklamann yaplmasn kararla"trm"tr:
Anti Terör Yasas ülkemiz demokrasisi önünde ciddi, tehlikeli ve büyük
bir engeldir.
Terörü engelleme görüntüsü altnda, en temel insan hak ve özgürlüklerinin, insan insan yapan dü"ünme ve dü"üncelerini açklayabilme özgürlü#ünün önüne dikilen bu yasaya kar" demokrasi güçlerimizce gereken bir
tepki ortaya konulamam"tr.
Bu durumdan cesaret alan demokrasi kar"t güçler bu kez de !ller Yasas’n
gündeme getirerek, vali ve kaymakamlar ‘hukukun üstünlü#ü’ ilkesini
hiçe sayan ola#anüstü yetkilerle donatmaya giri"mi"lerdir.
Ülkemizin demokratik gelece#i adna büyük bir kaygyla izledi#imiz bu
olumsuz geli"meler, gelecekte bizleri ve demokrasimizi bekleyen tehlikelerin ne denli büyük oldu#unun çok açk göstergeleridir.
Bugün somut sonuçlarn ya"ad#mz Anti Terör Yasas’n, uygulamaya
konulmak istenen !ller Yasas’n ve insanlarn, hangi görü"e sahip olursa
olsunlar, dü"üncelerinden dolay mahkûm edilebilmelerini, genel ba"kanmz Münir Ceylân’a verilen ve özünde i"çi snfmz, dü"ünen insanlarmz sindirmeye yönelik hapis cezasn "iddetle protesto ediyoruz.
Emekçi halk y#nlarmz ve tüm demokrasi güçlerimizi duyarl olmaya
ve tepkilerini açkça ortaya koymaya ça#ryoruz.
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1- Münir Ceylân

Genel ba"kan

2- Bayram Yldrm

Genel sekreter

3- Adnan Özcan

Genel mali sekreter

4- Mansur Burgucu

Genel örgütlenme ve e#itim sekreteri

5- Mustafa Çavdar

Genel yönetim sekreteri

6- Bahri Ceylân

Merkez denetim kurulu ba"kan

7- Cemil Acar

Merkez denetim kurulu raportörü

8- Salman Uluhanl

Merkez denetim kurulu üyesi

9- Yusuf Do#an

Adana "ube ba"kan

10- Musa Özkan

Ankara "ube ba"kan

11- Mustafa Özta"kn

Alia#a "ube ba"kan

12- Vural Aygören

Bandrma "ube ba"kan

13- Emrullah Akan

Batman "ube ba"kan

14- !smet Yi#it

Bursa "ube ba"kan

15- Mehmet Yldz

Diyarbakr "ube ba"kan

16- !brahim Altunda"

Elaz# "ube ba"kan

17- Nuri Teke

Gebze "ube ba"kan

18- !smail Deliveli

!skenderun "ube ba"kan

19- Fikri Sarkaya

!stanbul "ube ba"kan

20- Kemal Akba"

!st./Anadolu "ube ba"kan

21- Re"at Tüysüz

!st./Bo#aziçi "ube ba"kan

22- Selahattin Akgül

!st./Rumeli "ube ba"kan

23- Nihat Erdo#an

!zmir "ube ba"kan

24- Hac Arap Karadurmu"

Krkkale "ube ba"kan

25- Mehmet Güray

Kocaeli "ube ba"kan
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26- Ahmet Özen

Kütahya "ube ba"kan

27- Enver Cuydur

Mersin "ube ba"kan

28- Sebahattin Çam

Samsun "ube ba"kan

29- Yüksel Ylmam

Yalova "ube ba"kan

30- Ali Bu#dayc

Yarmca "ube ba"kan

31- Hayrettin Özgen

Adyaman "ube ba"kan

32- Tekin Akn

Trakya "ube ba"kan
***

Kamuoyuna
Petrol-!% Sendikas Genel Ba%kan Sayn Münir Ceylân;
·

Ülkemizdeki her türlü sorunun demokrasi snrlar içerisinde kalnarak
ve demokratik yöntemlerle çözülmesini savundu#u için,

·

Ülkemizdeki tüm insanlarn, özgürce, insan onuruna yak"r bir "ekilde ve bir arada ya"ayabilmesini istedi#i için,

·

Yargsz infazlara, faili meçhul cinayetlere, toplu katliamlara, terörün
her türlüsüne kar" çkt# için,

·

Dü"ünce özgürlü#üne, basn özgürlü#üne, örgütlenme özgürlü#üne
sahip çkt#, kalemle silahn bir tutulmasn demokrasi anlay"na s#dramad# için,

·

En temel insan hak ve özgürlüklerinin bask ve yasaklarla kullanlamaz hale getirildi#i bugünkü antidemokratik uygulamalarna kar"
çkt# için,

DGM’DE YARGILANMI$, 20 AY HAP!S CEZASINA ÇARPTIRILMI$
VE CEZASI KES!NLE$M!$T!R
Biz a"a#da imzas bulunanlar her türlü dü"üncenin özgürce tart"lmas,
ortaya konulmas ve yazlmasn yasaklayan anlay"lar, uygulamalar "iddetle protesto etti#imizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
Bildiriler (1990-1996)
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17 Mays 1994

ÜCRET VE MAA"LARI DONDURMAK, GENEL GREVE
DAVET!YE ÇIKARMAKTIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Siyasi iktidar bir önceki hükümetten devrald# ve özünde hiçbir de#i"iklik yapmad#, ana hatlar IMF ve Dünya Bankas gibi uluslararas nans
kurulu"larnca çizilen ekonomi politikasn srarl ve kararl bir "ekilde sürdürmektedir.
Son 5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi, bu politikann, uluslararas tekelci sermayenin ve onlarn yerli uzantlarnn çkarlar u#runa geni" halk
y#nlarn sefalete mahkûm etmek oldu#unu çok açk bir "ekilde ortaya
koymu"tur.
5 Nisan Kararlar kar"snda ba"ta i"çi sendikalar olmak üzere, halkmz
ve demokrasi güçlerimizden bekledikleri tepkileri göremeyen siyasi iktidar, bundan ald# cesaretle "imdi de i"çi ve memur maa"larnn dondurulmasn gündeme getirmektedir.
Kamu sözle"meleri gere#ince i"çilere yaplmas gereken “yüzde 23+enflasyon fark” oranndaki ikinci yar zammnn 28 trilyon lira tuttu#unu ve
hazinenin bu paray ödeyecek gücü olmad#n ileri süren hükümet, i"çileri
bu zamdan vazgeçirtmeye çal"maktadr.
Ayn "ekilde memurlara yaplacak Temmuz zammnn sfr düzeyde tutulmas ve Eylül zammnn da küçük bir art"la geçi"tirilmesi planlanmaktadr. Ayn durumun emekli maa"lar için de geçerli oldu#u malumdur.
Ancak hükümetin bu hesaplar tutmayacaktr.
!"çiler henüz “yaplan zamlarn geri alnmas”, “K!T’lerin özelle"tiril-
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mesinden ve kapatlmasndan vazgeçilmesi” gibi istemlerinden vazgeçmemi"ken, bunun için alnan “sürekli eylem” kararlar henüz yürürlükte
iken, i"çilere “siz bunlar unutun, Temmuz zamlarnz kurtarmaya bakn”
demek, i"çileri, memurlar, emeklileri hiçe saymak, onlarla açk açk alay
etmektir.
Buna ne i"çiler, ne memurlar, ne emekliler, ne de onlarn bir parças olan
emekçi halk y#nlarmz izin vermeyecektir. Genel grev dahil her türlü
tepkimiz halkmz nezdinde me"ru olacak, bizleri ‘yok’ sayanlar, ‘var’ oldu#umuzu bütün sonuçlaryla göreceklerdir.
Kamuoyuna sayg ile duyururuz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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09 Haziran 1994

PETLAS’A !L!"K!N KARAYALÇIN’IN !DD!ALARINA YANITTIR
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
SHP Genel Ba"kan, Devlet Bakan ve Ba"bakan Yardmcs Sn. Murat
Karayalçn’n “PETLAS” üzerine bugün (09.06.1994) yapt# basn toplantsnda belirttikleri, hem daha önce sendikamza ve PETLAS i"çilerine
verdi#i söz, hem bizzat kendisinin ön ayak olmasyla olu"turulan PETLAS
Komisyonu Raporu ve hem de gerçekler ile ba#da"mamaktadr.
Sn. Karayalçn’n PETLAS’n %40 kapasite ile çal"t#n ve pazar paynn %5 oldu#unu belirtmesi gerçe#i yanstmayan eksik ifadedir. Her "eyden önce PETLAS tam kapasite ile üretime geçirilmemi"tir. Tam kapasite
üretime geçememesi tesisten de#il KO!’den kaynaklanmaktadr. !"letme
sermayesinin olmamas yan sra, KO! yetkililerinin PETLAS yetkililerine “üretimi dü"ürün, i"çi ücretlerini ödemeyin” yollu talimatlar verdi#inden, yine KO!’nin birkaç milyarlk kaynak vermeyerek nasl ilen üretimi dü"ürdü#ünden ve hatta son haftalarda durdurdu#undan sanrz Sn.
Karayalçn’n da haberi vardr. PETLAS’n i"letme sermayesi olmamasna
ra#men %40 kapasite ile çal"trlmas dahi mucize olarak de#erlendirilebilecek bir ba"ardr. Ayrca bu %5’lik pay, %20’lik de#il, %11’lik bir yat
deste#i ile sa#lanmaktadr. PETLAS’n üretimi ise uçak lasti#i dahil tüm
araçlar için yaplmaktadr. PETLAS’n yapt# aylk harcamalarn %20’si
devlete SSK primi, vergi, zorunlu tasarruf ve ba"ka biçimlerde geri dönmektedir.
PETLAS’n birikmi" borcu 590 milyar TL’dir, ancak bu tutarn 269 milyar kdem, ihbar, maa" ve ikramiye kar"l#dr. Sonuçta fabrikann vergi
dahil borcu 321 milyar TL’dir. Üretime devam edilseydi bu borç "imdi
250 milyar TL olacakt. Tüm bunlarn ötesinde birikmi" borçlarn %75’i
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faiz ve amortisman gideridir. Bayi alacaklar ve stok hesaba katld#nda
PETLAS’n faaliyet zarar yoktur.
PETLAS i"çilerinin ortalama ücreti, lastik sektörü ortalama ücretinin üçte
biri kadardr. Bu gerçe#e ve henüz tam kapasite ile faaliyete geçirilmemesine ra#men PETLAS’ta i"çilik paynn yüksekli#inden söz etmek, ancak
gerçe#i çarptan biçimde kendisine bilgi verilmi" olmas ile izah edilebilir.
Kimya Mühendisleri ve Makina Mühendisleri Odalarndan temsilcilerin
bulundu#u bir teknik heyet PETLAS’ta incelemelerde bulunmu" ve teknolojisinin eski olmad#, hatta kimi teknoloji üretiminin di#er özel lastik
rmalarnda dahi olmad# belirtilmi"tir. Söz konusu olabilecek sorun ise
birkaç kalbn de#i"tirilmesi ile çözülecektir.
PETLAS’n pazar paynn tüm engellemelere ve henüz üretime tam kapasite ile geçilememesine ra#men %5’lerde olu"u bir ba"ardr. PETLAS
ihracat yapmakta ve !sveç’e fason üretimde bulunmaktadr. Yine fason
üretim tekli !talya’dan da gelmi"tir. Soruyoruz, kalitesi ve standard kötü
olsa bu ihracat potansiyeli ve fason teklieri gelir miydi? PETLAS’n lastik yatlarnda bir kartel olu"mamasndaki fonksiyonu ise ayr bir önem
ta"maktadr.
PETLAS ülke ekonomisi, sanayisi, istihdam alan olu"turmas ve ulusal
gelire katk açlarndan yeri doldurulamaz bir potansiyele sahiptir. 13
trilyon TL harcanan ve bugün 25 trilyon TL’ye dahi yaplamayacak olan
PETLAS’, 3-4 trilyon TL kar"l#nda satmann hakl ve geçerli hiçbir
gerekçesi olamaz. Bu yola ba"vurma ayn zamanda kapatma olmaktadr.
Çünkü sradan bir ticari "irketin onu i"letmesi olanakszdr. Bu yönde baz
güvenceler verilece#inin açklanmasna yant, TELETA$’tr.
Sn. Karayalçn PETLAS’a ili"kin bir komisyonun Ba"bakanlk’ta olu"turulmasna bizzat öncülük etmi" ve bu komisyon raporu ortaya çkmadan
hiçbir i"lemin yaplmayaca#n ve rapora göre kararn gözden geçirilece#ini
açklam"t. Rapor ise yazm a"amasn tamamlam"t ve 13 Haziran Pazartesi günü komisyonda görü"ülerek açklanacakt. Ancak Sn. Karayalçn’n
bugünkü açklamas bu giri"im ve vaatleri ile çeli"mektedir. Dahas Sn.
Karayalçn PETLAS i"çilerine konunun incelenece#i ve kararn gözden
geçirilece#i sözünü de vermi", eylemlerden vazgeçilmesini istemi"ti.

208

Petrol-!" Ar"ivi

Biz henüz Sn. Karayalçn’n sözünü ciddiye alyor ve komisyon raporu
çkmadan son kararn verilemeyece#ine olan inancmz ta"yoruz. Aksi
halde biz sendika ve i"çilerin oyalanmak istendi#i sonucunu çkaraca#z.
Açkça belirtiyoruz ki i"çileri ve halk dü"ünmeyen ve hatta oyalamaya
kalk"anlara bizlerin de onlarn anlayaca# dilde yant vermesi d"nda seçene#imiz yoktur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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10 Haziran 1994

PETROL-!" BA"KANLAR KURULU SONUÇ B!LD!RGES!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamz 22. Dönem 5. Ola#an Ba"kanlar Kurulu 9-10 Haziran 1994
günlerinde !stanbul’da genel merkezimizde toplanm", a"a#daki sonuç
bildirgesinin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#iyle karar
vermi"tir.
Ba"kanlar kurulumuz DYP-SHP Hükümeti’nin 5 Nisan Paketi her yönüyle
ülkemize, demokrasimize ve emekçi halkmza yönelik bir saldr olarak
kabul edilmekte, bu saldrnn ancak i"çi ve memur sendikalarnn, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin birlikte mücadelesiyle geri
püskürtülebilece#i inancyla, Türk-!" Ba"kanlar Kurulu’nu ve Demokrasi Platformu’nun tüm üyelerini, alnan kararlara uymaya, sürekli eylem
kararnn gereklerini yerine getirmeye, birlikte mücadeleyi yükseltmeye
ça#rmaktadr.
5 Nisan Paketi’nin dar ve sabit gelirli emekçi halkmz üzerindeki olumsuz
etkileri her geçen gün biraz daha büyümekte, i"sizlik ve pahallk dayanlmaz boyutlara ula"makta, ülkemiz siyasi iktidar ve tekelci sermaye tarafndan bilinçli bir "ekilde bir patlamann e"i#ine getirilmektedir.
“SSK Reformu” ad altnda, prim ödeme gün saysn kadnlarda 7.200’e,
erkeklerde 9.000’e çkarma, kadnlar için 20, erkekler için 25 yl hiç eksiksiz prim ödeme uygulamasn ve yine kadnlara 55, erkeklere 60 ya"
snr getirme çabalar, i"sizli#in kol gezdi#i ve giderek artt# ülkemizde,
çal"anlara “önce öl, sonra emekli ol” demektir ki, tek ba"na bu uygulama
bile genel grev nedenidir.
Özel sektörde i"ten atlan i"çi says "imdiden 200.000’e ula"m" olup,
kamu sektöründe de K!T kapatma ve sat"laryla 300.000 i"çinin daha i"Bildiriler (1990-1996)
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siz kalmas söz konusudur. !" güvencesinin, i"sizlik sigortasnn olmad#,
i"sizler ordusuna sürekli yenilerinin katld# bir ülkede sosyal bar"n sa#lanabilmesi söz konusu bile de#ildir.
Kapatlmak ve satlmak istenilen K!T’ler halkmzn maldr. Bu K!T’lere
sahip çkmak, halkmzn, ülkemizin çkarlarna sahip çkmaktr.
PETLAS’n kapatlmas yerine sat"n gündeme getirmek ve i"çilere sahte
güvenceler vermek, sorunlarmza çözüm de#il, çözümsüzlük üretmektir.
Ne PETLAS’n, ne PETK!M Yarmca tesislerinin, ne de herhangi bir
K!T’in özelle"tirilmesine ve sat"na izin vermemek, üyelerimize, emekçi
halkmza ve ülkemize kar" sorumlulu#umuzun gere#i olup, ba"ta gelen
görevimizdir.
Siyasi iktidar genel greve davetiye çkarr gibi, 600.000 kamu i"çisinin
sözle"melerle kazanlm" 1994 yl ikinci yar zamlarn vermek istememekte, sendikalar pazarl#a ça#rmaktadr. Pazarlk sözle"me masasnda
bitmi"tir. Hükümet imzasna sahip çkamyorsa, i"çiler ve sendikalar mutlaka sahip çkmal, ücret zamlar ikinci kez pazarlk konusu edilmemelidir.
Sendikamz, TÜGSA$ ve SÜMERBANK’ta verilmeyen ücret zamlar,
ödenmeyen ikramiye ve sosyal haklar için derhal mücadele ba"latmakta kararl olup, 600.000 kamu i"çisinin haklar için Türk-!"’i ve Eylem
Komitesi’ni göreve ça#rmakta, alnacak her karara uymaya hazr bulunmaktadr.
Siyasi iktidar ILO Genel Kurulu’nda sahte vaatlerde bulunmaya devam
ederken, isteyenlere zorunlu tasarruf i"çi paylarn geri ödemeyi Nisan’dan
Haziran’a ertelemi", ancak henüz ödeme konusunda hiçbir adm atmam"tr. !"çilerin bugün için 21 trilyon, toplam 110 trilyon lirasna zorla el koymaktan ba"ka hiçbir anlam ta"mayan bu uygulama, devlete olan güvensizli#i körüklemektedir ve sonuçlarnn da iyi hesaplanmas gerekmektedir.
Bütün bu olumsuz uygulamalarn sahibi olan siyasi iktidarn “Demokrasi
Paketi” de, aynen programndaki demokratikle"me vaatleri gibi sahtedir.
Anti Terör Yasas’nda, !l !daresi Yasas’nda yaplmak istenilen antidemokratik de#i"iklikler bu durumun açk örne#idir.
Sermaye çevreleriyle bütünle"erek, emekçi halkmza açktan cephe alan,
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saldrlarn her gün biraz daha yo#unla"tran bu hükümet derhal istifa etmelidir.
PETLAS’n üretimini devam ettirmesi için 800 milyar bulunmazken,
Güneydo#u’daki sava"a her yl 400 trilyon ayrlabilmekte, ülkemizin en
önemli sorunlarndan biri olan Kürt sorununa silahl çözümlerde srar edilmektedir. Sorunun demokrasi d" yollarla çözümlenemeyece#i artk kabul
edilmelidir. Akan kanlar durdurulmal, ülke bütünlü#ü içinde iki halkn
kendi kimlikleriyle, karde"çe ve özgürce bir arada ya"ayabilmesinin ko"ullar yaratlmaldr. Hangi nedenle olursa olsun, on binlerin Kuzey Irak’a
göçü ülkemizin ayb olarak kabul edilmelidir. !lk adm olarak; sorunun
özgürce tart"labilmesi sa#lanmal, basn üzerindeki ola#anüstü sansür
kaldrlmaldr.
Bütün bu olumsuzluklarn çözümü için, Türk-!" Ba"kanlar Kurulu ve Eylem Komitesi derhal toplanmal, gerekirse 3 Ocak öncesi oldu#u gibi, tüm
sendikalar merkez ve "ube yöneticileri derhal toplantya ça#rlmal, üyelerimizin, halkmzn refah ve mutlulu#u için üretimden gelen gücümüzün
en etkin "ekilde kullanlmas karar alnmaldr.
Aksi takdirde ne sendikal, ne de demokratik hak ve özgürlüklerimizden
söz edebilme olana# kalmayacaktr.
Sendikamz üzerine dü"en her türlü görevi, tüm olanaklarn seferber ederek yerine getirmekte kararldr.
Üyelerimize ve kamuoyuna saygyla duyurulur.
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13 Haziran 1994

1.300 PETLAS ÇALI"ANI AÇLIK GREV!NE BA"LIYOR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
5 Nisan !stikrar Paketi’nde kapatlacak K!T’ler arasnda yer alan
Kr"ehir’de kurulu PETLAS i"yerinde üyelerimizin fabrika kapatmaya ve
özelle"tirmeye kar" mücadelesi sürüyor.
Bugüne de#in Ankara yürüyü"ü gibi eylemlerle kamuoyunu duyarl klmaya ve ilgilileri uyarmaya çal"an PETLAS i"çileri i"yerlerinin satlmas
kararn ve kendilerine verilen sahte güvenceleri protesto amacyla bu kez
topluca açlk grevine ba"lyor.
Kapsam d" personel de dahil olmak üzere toplam 1.300 PETLAS çal"an
yarn (14 Haziran 1994) saat 10.00’da PETLAS i"yerinde topluca açlk
grevi ba"latyor.
Ayn gün (yarn), ayn saatte, PETLAS çal"anlarn temsilen, alts üyemiz, ikisi kapsam d" olmak üzere sekiz PETLAS çal"an da Ankara "ubemizde açlk grevine ba"layacak.
Basn ve yaynmzn PETLAS çal"anlarnn bu hakl mücadelesine duyarl olaca# ve omuz verece#i inancyla bilgilerinize sunuyoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Basn-Yayn Servisi
Adres: !zmir Cad. Uçar Apt. No: 11/5 Yeni"ehir-Ankara
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17 Haziran 1994

SAYIN TEZCAN YARAMANCI K!M!N VE NEY!N SÖZCÜSÜ?
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Siyasi iktidar orta# her iki partinin de TÜS!AD önünde secdeye gelerek
iktidar olduklar için, IMF, Dünya Bankas ve di#er uluslararas nans kurulu"larnn direktierine haryen boyun e#melerini gayet do#al kar"lamaktayz.
Bu durumun en açk görüldü#ü alan özelle"tirme olmu"tur. Özelle"tirmede
artk “kamu yarar” gibi sözlerin bir safsata oldu#u, K!T’lerin bilinerek ve
istenerek zarar ettirildi#i, sanayile"me adna var olan tüm birikimlerimizin
tasye edilmek istendi#i açk bir olgudur.
Siyasi iktidar, K!T’leri adeta Özelle"tirme !daresi’ne, özel olarak da Özelle"tirme !daresi Ba"kan Sayn Tezcan Yaramanc’ya teslim etmi", “Ne
yaparsan, nasl yaparsan yap, yeter ki bu K!T’leri ya sat ya da kapat” demi"tir.
Sayn Yaramanc da bu görevini lâykyla yerine getirmekte, ne ülke yararn, ne K!T çal"anlarn dü"ünme gere#i ve sorumlulu#u olmakszn
davranabilmektedir.
17 Haziran 1994 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan PETLAS’n sat"yla ilgili beyan da, bu sorumsuzluk ve rahatl#n son örne#idir. Anla"lan
Sayn Yaramanc, K!T’lerin haraç mezat sat" yan sra, satn alacak "irketlerin sözcülü#ünü de üstlenmi" bulunmaktadr.
Yaramanc, !ran’l Nadir !mpex rmas hakknda yaplan ara"trmada hiçbir olumsuzluk bulmadklarn rahatlkla söyleyebilmektedir.
Nadir !mpex rmas daha önce PETLAS’tan lastik alp satmakta, ancak
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kendilerinden 10.000 dolar gibi bir alaca#n tahsili için epey zorlanlmaktadr. Daha 10.000 dolarlk borcunu ödemeyen bir rma nasl böyle bir
fabrikay satn alacak, nasl teknolojik yenilenme yapacak ve bu bacay
tüttürecektir? Kald ki bunlar yapabilse bile, kimin adna ve yararna yapacaktr? Halkmzn maln birilerine pe"ke" çekenler için elbette bu rmalarn, ülkeleri, amaçlar, güvenilirli#i de#il, satlm" olmalar önemlidir.
PETLAS’n 1974 Kbrs Bar" Harekât döneminde uçaklarmz lastik bulamadklar için, ulusal çkarlarmz korumak, ulusal savunmamz sa#lama almak amacyla kuruldu#u ne çabuk unutulmu"tur? Ayn amaca hizmet
edebilecek bir ba"ka lastik fabrikas var mdr?
Bugün PETLAS’ta ya"anmakta olan bu sorumsuzluk, yarn
SÜMERBANK’ta, PETK!M’de, TÜPRA$’ta, PETROL OF!S!’nde ve
di#er K!T’lerde de ya"anacak, ülkemiz ve sanayi birikimlerimiz telasi
mümkün olmayan yaralar alacaktr.
K!T’leri Yaramanc gibi özel "irket sözcülerine teslim edebilen siyasi iktidarn kendisi de ayn konumdadr.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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11 A%ustos 1994

PETROL-!" BA"KANLAR KURULU SONUÇ B!LD!RGES!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamz ba"kanlar kurulu 10 A#ustos 1994 günü Ankara’da ola#anüstü
toplanm", gündemindeki konular görü"mü" ve a"a#daki sonuç bildirgesinin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#iyle karar vermi"tir.
Siyasi iktidarn, 600.000 kamu i"çisinin sözle"melerle kazanlm" 1994
yl ikinci yarnn zamlarn vermek istememesi, genel greve davetiye çkartmaktan ba"ka bir "ey de#ildir. Pazarlk sözle"me masasnda bitmi"tir.
Bunun aksini dü"ünmek ülkemizde toplu sözle"me düzeninin sona erdi#ini
kabul etmektir. Hükümetin imzalar bir anlam ta"myorsa, bu hükümetlerle yeniden pazarl#a oturmann da bir anlam kalmamaktadr.
Ancak, bu görü"ümüz Türk-!"’in 8 A#ustos 1994 tarihli Ba"kanlar
Kurulu’nda itibar görmemi", daha önce alnan kararlarn aksine, hükümetle bir pazarl#n içerisine girilmi" bulunulmaktadr.
Bu pazarlktan elde edilecek sonuç ne olursa olsun, sonuçta, toplu sözle"melerle kazanlm" haklarn yeniden pazarlk konusu yaplabilmesi gibi
bir uygulama ba"latlm" olmaktadr ki, bunun tehlikeleri son derece açktr. Ayn durum yarn özel sektör sözle"melerinde de kar"mza çkacak,
pazarlk sadece ücret zamlar ile de snrl kalmayarak, kazanlm" di#er
haklarmz da pazarlk konusu yaplabilecektir.
Böyle bir pazarl#a giri"ilmesi, mevcut toplu sözle"me düzeninin resmen
sona erdirilmesi, sendikalarn bilinçli bir "ekilde yok olma noktasna itilmeleridir ki, Türk-!" Ba"kanlar Kurulu’nun böyle bir uygulamaya alet olabilmesi bizce kabul edilebilir bir durum de#ildir.
Sendikamz do#rudan teslimiyet anlamna gelen böyle bir uzla"maya ke-
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sinlikle sessiz kalmayacak, üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyup geli"tirmek için her türlü mücadeleyi tüm gücüyle sürdürecektir.
Sendikamz TÜGSA$ ve SÜMERBANK’ta verilmeyen ücret zamlar, ödenmeyen ikramiye ve sosyal haklar için mücadele ba"latm" olup,
"imdide gündemimizde PETK!M’in 01.03.1994 tarihi itibariyle uygulanmas gereken, TPAO, TÜPRA$, BOTA$, MKEK ve SSK !LAÇ’n
01.07.1994’te verilmesi gereken ücret zamlar bulunmaktadr.
Türk-!"’in hükümete götürdü#ü, “enasyon farklarnn yüzde 50’sinin
pe"in, yüzde 50’sinin alt ay içinde ödenmesi” "eklindeki teklife alnacak
yant ne olursa olsun, sendikamz bu konuyu tabanna götürerek tart"acak
ve tabanla birlikte alnacak kararlar do#rultusunda mücadelesini sürdürecektir.
Türk-!"’e ve ba#l sendikalara önerimiz de; ayn yolun izlenmesi, “uzla"ma” ad altnda hükümete ve i"verenlere teslim olmak yerine, tabanla birlikte alnacak kararlar çerçevesinde sorunlara adil bir çözüm bulunmas,
bu çözüm bulunamyorsa, 3 Ocak’lara, 20 Temmuz’lara kalnd# yerden
devam edilmesidir.
Ba"kanlar kurulumuz, Türk-!" Ba"kanlar Kurulu’nda “Niçin Genel Eylem?” ba"lkl bildiri ile nedenleri açklanan 20 Temmuz genel eylemi ile
ilk admlar atlan genel eylemin amacndan saptrlarak, sorunun salt “enflasyon farklar” düzeyine indirgenmesini de kesinlikle tasvip etmemekte,
bu durumu bir “hedef "a"rtma” olarak görmektedir.
DYP-SHP Hükümeti 5 Nisan Paketi’yle doru#a çkartt#, ülkemize, demokrasimize ve emekçi halkmza yönelik saldrlarn sürdürmekte, 20
Temmuz genel uyar eylemimizle vermeye çal"t#mz mesajlar almam"
görünmektedir. Memur karde"lerimize yaplan 217.000 liralk zam da bu
hükümetin yalnzca memurlara de#il, tüm çal"anlara bak" açsnn bir
göstergesidir. Böyle bir anlay" onaylayabilmemiz mümkün de#ildir. Asgari ücretin net 2 milyon 759 bin lira olarak ve Eylül ayndan geçerli olmak üzere tespiti ise hükümet-i"veren i"birli#inin somut göstergesidir. Yaplan ara"trmalar dört ki"ilik bir ailenin yalnzca aylk mutfak masrafnn
4 milyon liray a"t#n gösterirken, bu uygulama ile trilyonlar do#rudan
i"çilerin bo#azndan kesilerek i"verenlere aktarlm"tr.
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Ba"kanlar kurulumuz hükümetin ve sermaye kesiminin bu saldrlarnn
ancak i"çi ve memur sendikalarnn, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin birlikte mücadelesiyle geri püskürtülebilece#i inancn korumakta, Türk-!" Ba"kanlar Kurulu’nu ve Demokrasi Platformu’nun tüm
üyelerini, sürekli eylem kararnn gereklerini yerine getirmeye, yeni ve
daha etkin 20 Temmuzlar, gerekirse genel grevi organize etmeye, birlikte
mücadeleyi yükseltmeye ça#rmaktadr.
Siyasi iktidarn “Demokrasi Paketi”nin de aynen programndaki demokratikle"me vaatleri gibi sahte oldu#u her geçen gün daha iyi anla"lmaktadr. Ülkemiz tüm vaatlere kar"n halen 12 Eylül yasalar ve yasaklaryla
yönetilmektedir. Basn üzerindeki ola#anüstü sansür sürdürülmekte, Kürt
sorununa silahl çözümlerde srar edilmektedir. Bugün içine itildi#imiz
bunalmn ana nedenlerinden birinin, Güneydo#u’da sürdürülen, asla tasvip etmedi#imiz sava"a harcanlan trilyonlar oldu#u da unutulmamaldr.
Ba"kanlar kurulumuz her zaman belirtti#imiz gibi, her türlü sorunumuzun demokrasi snrlar içerisinde kalnarak çözümünden yana olup, bunun
sa#lanmas için üzerine dü"en görevleri yerine getirmekte kararldr.
Üyelerimize ve kamuoyuna saygyla duyurulur.
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25 Ocak 1995

BASIN VE YAYINIMIZIN DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Eski genel ba"kanmz Münir Ceylân “dü"ünce suçlusu” olarak yatmakta oldu#u Tekirda# ilinin Saray ilçesi Cezaevi’nden 29 Ocak 1995 Pazar
günü sabah saat 9.30’da çkacaktr.
Ayn gün Saray Belediyesi’nde Münir Ceylân için yörenin demokratik kitle
örgütleri ve sendikalar tarafndan bir u#urlama töreni gerçekle"tirilecektir.
Yine ayn gün saat 14.00’da sendikamz genel merkezinde, geni" katlml
bir toplant düzenlenecektir.
Siz basn ve yaynmzn de#erli temsilcilerinin de katlmlarn bekliyoruz.
Sayglarmzla
Münir Ceylân için toplant:
Yer: Petrol-!" Sendikas Genel Merkezi
Ku"bak" Sok. No: 25 Altunizade/!stanbul
Tarih: 29.01.1995
Saat: 14.00
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
Bayram Yldrm
Genel Sekreter
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28 Ocak 1995

KAMU SÖZLE"MELER! ÖNCES! HÜKÜMET!N GENEL MÜDÜR
OYUNU: !"Ç!LER !LE HALKIN D!$ER KES!MLER!N! KAR"I
KAR"IYA GET!RMEK
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
27 Ocak 1995 günkü Milliyet gazetesinde TÜPRA$ Genel Müdürü Ergun
Kuran’n baz raneri i"çilerinden daha dü"ük ücret ald#na ili"kin bir haber yer
alm"tr.
Bir zamanlar, ranerilere bir yandan borç dolar bulup di#er yandan da !mpex Bank’a 27 milyon dolar yatrtt# genel müdürlerine, hükümet, "imdi de,
700.000 i"çiyi kapsayan kamu toplu sözle"melerine ba"larken kamuoyuna yanltc haberler verdirtiyor.
Genel müdürün, kendisinden yüksek ücret ald#n ileri sürdü#ü i"çi says dört
raneride çal"an 5.031 i"çinin %1’i dolayndadr.
Gerçekte raneri i"çilerinin ortalama ücretleri brüt 25 milyon TL’dir. Di#er ekler
ise; vardiya primi, tahsil primi, sa#lksz ko"ullarda çal"ld#ndan zehirlenme
primidir. Genel müdürün açklad# ücretler ikramiyeler dahil giydirilmi" ücretlerdir. Ayrca yaplan uzun süreli fazla mesailer de açklanan ücret rakamlar
içinde yer almaktadr.
Raneride çal"an üyelerimiz arasnda ayda brüt 16 milyon lira alan da bulunmaktadr. Ta"eron i"çilerinin aylk ücreti ise 6 milyon liraya de#in dü"mektedir.
Görüldü#ü gibi raneride oldukça farkl ücretler alnmaktadr. Sendikal i"çilerin
durumu ise, di#erlerine kyasla yüksektir.
Ancak raneriler, ortalama ayda 5.000 dolar olarak, dünyada en yüksek ücretlerin alnd# i"yerleridir. Basna, genel müdürün ücretinden yüksek olarak ald# yanstlan niteli#e sahip i"çiler ise ayda 7 ile 10 bin dolar arasnda ücret
almaktadrlar. Bunda, ranerilerin çok kârl, i"çilik giderlerinin binde 7 gibi dü224
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"ük olmalarnn yan sra, i"yerinin meslek hastalklar ve i" kazalar açsndan
yüksek riskte olmalar ve i"çilerin kaliye düzeylerinin yüksekli#i büyük önem
ta"maktadr. Dahas sendikal olmak ücretlerin belirlenmesinde temel bir faktör
durumundadr.
Ranerideki üyelerimize bu ücretleri kimse kendili#inden vermeyip bunlar, 30
yldan fazla süren sendikal örgütlülü#ümüzün bir sonucudur. Kald ki bu sözle"me döneminde de enasyona ezdirmeyece#iz. Biz kapsam d" personelin de
sendikala"malar için yo#un çaba göstermekteyiz ve onlara sürekli "u ça#rda
bulunuyoruz; “gelsinler üyemiz olsunlar, ücretlerini yükseltsinler ve sendikal
olmann di#er olanaklarndan yararlansnlar.”
Biz ücretlerimizi sendikal güç ile artrrken neden dikkatler bize, “yüksek ücret
alyorlar” diye çekilmek isteniyor? Biz, iddia edildi#i gibi yüksek ücret almamaktayz ve asl sendikasz kesimin ücretleri son derece dü"üktür. Sanki bu i"çilerin ücretleri kamuoyundan saklanmak isteniyor.
Di#er yandan i"verenlerin dayatmalarna boyun e#meyece#imiz anla"lyor ki,
kamuoyu önünde bu çarptmalara ba"vuruluyor. Basna yansyan bu açklamann amac bir genel müdürün masum bir ücret talebi olmayp, yönetiminde oldu#u i"yerinde çal"an i"çilere ili"kin kamuoyunun tepkisini çekmek ve sözle"melerde psikolojik bask olarak kullanlabilecek bir kamuoyu olu"turmaktr.
Dikkat edilirse toplu i" sözle"meleri ve uyu"mazlk dönemlerinde böylesi “bölücü” oyunlar oynanmaktadr. !"çi ile i"siz, i"çi ile memur, sendikal i"çi ile sendikasz i"çi, i"çi ile di#er halk kesimleri sürekli kar" kar"ya getirilmek istenmektedir. Ancak devletin milyonlarca dolarn, trilyonlarca lirasn dolandranlardan
hiç söz edilmiyor.
TÜPRA$-!zmit’te dört ay önce olan i" kazasnda, iki üyemizin ya"amn yitirmesinin ve iki üyemizin de a#r yaralanmasnn aclar henüz tazeyken, TÜPRA$
Genel Müdürü Ergun Kuran’n bu “mektup” açklamasn "iddetle knyoruz.
Bilgilerinize sunulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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07 #ubat 1995

SEND!KALARIN GÖREV!, ÖZELLE"T!RMEYE YARDIMCI
OLMAK DE$!LD!R
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Baz sendikalarn özelle"tirilecek kurulu"lar alyor olmalar, sendika üyeleri, sendikasz i"çiler ve kamuoyu önünde sendikalarn yerini ve imajn
ypratt#ndan, Petrol-!" olarak a"a#daki açklamay yapmak zorunlulu#unu hissettik.
Bir sendikann özelle"tirilecek kurulu"lar satn almasn iki açdan yanl"
bulmaktayz.
Birincisi, bir sendikann örgüt olarak varl#, üyelerinin hak ve çkarlarn
korumak ve geli"tirmek olup i"letmecilik yapmak de#ildir. Sendikac seçilip, i"letmecilik yapmak sendika görevi ile ba#da"amaz. Hem sermayedar ve hem de sermayeye kar" i"çilerin hak ve çkarlarn koruma birlikte
olamaz. Sendikann, özelle"tirilecek bir kurulu"u almas ile de hem sendikann i"çi snfnn örgütü olma niteli#i zedelenmekte ve hem de i"çilere
“bo" hayal” a"lanmaktadr. Kald ki bu kurulu"lar i"çiler de#il sendikalar
almaktadrlar. Bu arada i"çi alacaklarnn i"letme sermayesi olarak kullanlmas ve böylece i"çilerin alacaklarndan olma riski de söz konusudur.
Dahas özelle"tirmenin ilk a"amasnda i"çi çkarlaca# açkça ifade ediliyor. Bir sendika için kendi üyesini i"ten atmak ise ancak ihanet olarak
açklanabilir.
!kincisi ise, sendikalarn özelle"tirmeyi kabullenmeleri yönündeki propagandalara alet olunmaktadr. Baz çevre ve ki"ilerin çkarna i"çiler ve
kamuoyu oyuna getirilmektedir. Yine bir sendikann özelle"tirilecek kurulu"lar alyor olmas, özelle"tirmeye kar" olu"turulan birlikteli#i bozucu
bir tavrdr.
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!"ten çkarlmaya yol açt#ndan, ücretleri dü"ürdü#ünden ve çal"ma ko"ullarn a#rla"trd#ndan, dünyada özelle"tirmeye “evet” diyen ve yine
EBK gibi bir kurulu"u veya bir demir çelik fabrikasn alan ve i"leten bir
sendika olmad#n bilerek, Türkiye’de “özelle"tirmeci” bir sendika örne#i
olunmas dü"ündürücüdür.
Mevcut K!T düzeni; özelle"tirme amaçl, daha ucuza satlmalar veya kapatlmalar yönünde i"letildi#inden ve ayn zamanda K!T’lerden sermayeye kaynak aktarm sürdürüldü#ünden savunulamaz. Ancak özelle"tirme
de alternatif olmamaldr. K!T’leri i"letmek iktidarlarn sorumlulu#unda
olup, bu konuda i"letmecili#ine ve dürüstlü#üne güvenmeyen iktidar olmasn.
Özelle"tirmeye alet olunmasn, üyelerin çkarna yönelik de#il aksine sendika kimli#inin yitirilmesi sürecine yol açma olarak görüyor ve sorumlu
sendika yönetimlerini kamuoyu önünde uyaryoruz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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09 #ubat 1995

30 TR!LYON L!RAYA MÂL OLAN PETLAS, 2,7 TR!LYON
L!RAYA YED! YIL VADEL! SATILIYOR
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Ocak 1995 itibariyle 30 trilyon TL’ye mâl olan PETLAS’n !ran’l Nadir
!mpeks’e 2 trilyon 675 milyar TL’ye satlmas yönünde Özelle"tirme Yüksek Kurulu karar vermi"tir.
Bir yandan kamuoyunun gündemi, EBK’nn Hak-!"’e sat" ile me"gul
olurken, di#er yandan PETLAS’n sat" kararnn çk", ERDEM!R ve di#erleri için de sat" kararlarnn alnmak üzere olu"u tesadü de#ildir. Hükümet gündem saptrarak özelle"tirmeyi oldubittiye getirmektedir. Ayrca
bugün yarn da#lma durumu söz konusu olan bir hükümetin yetkisi tart"mal iken, yangndan mal kaçrrcasna özelle"tirme sürecinin i"letiliyor
olmas dikkat çekicidir.
Sendikamzn örgütlü oldu#u PETLAS için Ba"bakanlk’ta resmi yetkililerden sendikaya de#in geni" katlml bir komisyon Mays 1994’te olu"turulmu" ve bu komisyonun hazrlad# rapora göre PETLAS 1993 yl
sonu itibariyle 13 trilyon TL, Ocak 1995 itibariyle ise 30 trilyon TL’ye
mâl olmu"tur. Yeniden yaplmas için de 250 milyon dolar gerekmektedir.
Raporda ayrca teknolojik yenilenme için ilk a"amada yalnzca 750.000
dolarn gerekli oldu#u yer almaktadr.
Ancak hükümet kendi kurdu#u bu komisyonun raporunu dikkate almamaktadr. Bu durumda ilgili komisyonlar i"çileri, sendikalar ve kamuoyunu oyalamak için kasten kurulmu" olarak de#erlendirmekteyiz.
30 trilyon TL’ye mâl olan, yeniden kurulmas için 250 milyon dolar gereken ve 750.000 dolar gibi az bir para ile teknolojisi önemli ölçüde geli"e-
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cek olan PETLAS’n 2 trilyon 675 milyar TL’ye satlmas, brakalm di#er
tart"malar, ticari açdan dahi "üpheler ile doludur. Kald ki ayn "irketin
1994 baharnda PETLAS’a 3,5 trilyon gibi daha yüksek bir teklif verdi#i
açklanm"tr. Bu demektir ki, PETLAS geçen bir yl içinde daha da ucuzlatlm"tr.
PETLAS’ta örgütlü sendika olarak açk ve kesin bir dil ile belirtiriz ki,
PETLAS’n özelle"tirilmesi ne PETLAS i"çilerinin, ne Kr"ehir halknn
ve ne de genel olarak ülkenin çkarnadr. Aksine tüm engellere ra#men
ayakta kalmay ba"arabilmi" bir K!T’in yok edilmesidir. Olayn bir ba"ka
yönü de de#erinin de altnda, ciddi soru i"aretleri ta"yan biçimde satlyor
olmasdr.
“K!T ganimeti”nin payla"m olarak yaplan özelle"tirmenin yalnzca ve
yalnzca sermayenin çkarna oldu#unu ve özelle"tirme uygulamalarndan
vazgeçilmesi gerekti#ini PETLAS’n sat" i"lemleri sürerken bir kez daha
vurgularz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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17 #ubat 1995

PETROL-!" BA"KANLAR KURULU SONUÇ B!LD!RGES!
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Sendikamz 22. Dönem 6. Ola#an Ba"kanlar Kurulu 16-17 $ubat 1995
günlerinde !stanbul’da genel merkezimizde toplanm", a"a#daki sonuç
bildirgesinin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#iyle karar
vermi"tir.
Ba"kanlar kurulumuz, siyasi iktidarn ve sermaye çevrelerinin i"çi snfna
ve emekçi y#nlara yönelik olarak, 1994 yl içinde git gide yo#unlu#u artan, ekonomik, sosyal ve siyasal saldrlarn 1995 ylnda da artarak devam
edece#i görü"ündedir. Bu nedenle tüm i"çi ve memur sendikalarn, meslek
örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini bünyesinde toplayan Demokrasi
Platformu’nun hem bu saldrlar gö#üsleyebilmek hem de mücadeleyi
yükseltebilmek için vazgeçilmez önemini bir kez daha vurgulam"tr.
5 Nisan Kararlar’n savunan, siyasi iktidar ve sermaye çevrelerinin sözcüleri o gün; ülkemizi ya"ad# skntlardan kurtarabilmek için, i"çilerin
ve emekçilerin bir fedakârlk yapmalar gerekti#ini söylemi"lerdir. Bu
“fedakârlk”, i"çi snf ve emekçilere kar" zor kullanlarak, bugüne kadar
hayata geçirilmi"tir. Uygulanan ekonomi politikalar ve kararlar sayesinde, bugün gelinen nokta; milyonlarca emekçiden gasp edilen birkaç yüz
trilyon lira, brakn ekonominin skntlarn gidermeyi tam tersine daha da
arttrm"tr. Bu fedakârlk 1995 Bütçe Yasa Tasars ile ba"layp bugün de
sfr sözle"me söylemi ile kalc bir hale getirilip, i"çi snf ve örgütlerini
ortadan kaldrmaya kadar götürülmek isteniyor.
Özelle"tirme yasasnn çkmas ve özelle"tirme uygulamalarna hz verilmesi, bizlerin bu do#rultuda verece#i mücadelelerin bitti#i anlamna
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gelmemektedir. Bizler bugün, kendimizin, çolu#umuzun-çocu#umuzun
gelece#ini ipotek altna alan ve bizlere karanlk bir gelecek hazrlayan,
e#itiminden sa#l#na ve beslenmesine kadar en temel ve insani gereksinmelerimizi dahi kar"layamayacak duruma getirecek özelle"tirmeye kar",
di#er emekçi katmanlarla birlikte mücadelenin devam ettirilmesi inancna
bugün de sahip çkmaktayz.
Türk-!" bünyesinde olu"turulan Koordinasyon Kurulu’nu 600.000’i a"kn
i"çiyi kapsayan kamu sözle"melerinde ortak talepler etrafnda birlikte mücadele ko"ullarnn yaratlmas gibi son derece önemli sorumluluk beklemektedir. Sendikamz bu alanda sorumlulu#unu yerine getirecek, kamuda
ve özel sektörde koordinasyon içinde mücadele yürütülmesine özen gösterecektir.
Kamu çal"anlarnn, sendikalar öncülü#ünde me"ru, ili ve kitlesel eylemlerle sürdürdükleri toplu sözle"meli grevli sendikal haklar mücadelesine, “i"çi” sendikalarnn gereken dayan"may yeterince göstermedikleri,
gösteremedikleri bir gerçekliktir. Kamu çal"anlarn, 1997 ylndan sonra
grevsiz ve son derece snrl toplu sözle"me hakk verilmesi ile ilgili yasa
tasars gündemdedir. Kamu çal"anlarna, sefalet ücretinin altnda bir gelir
düzeyiyle mahkûm etmek isteyen siyasal iktidar, seyyanen zam uygulamas ile i"çilerin kdem tazminatlarn da dondurmakta, i"çi-memur ayrmn
körükleyerek, birlikte mücadele ko"ullarn engellemeye çal"maktadr.
1995 yl, i"çi-memur ayrmn kracak, birlikte mücadele ko"ullarnn yaratld# ve somut olarak ya"ama geçirildi#i bir yl olabilir, olmaldr.
Asgari ücretin insanca ya"anacak bir düzeye yükseltilmesi, emekli maa"larnn ya"anabilir bir düzeye getirilmesi, 1995 ylnda sendikalarn temel
talepleri olmak durumundadr.
!"sizli#in korkunç boyutlara ula"t# ülkemizde çal"anlara mezarda emeklili#i reva gören yeni emeklilik yasa tasarsnda prim ödeme gün saysnn
kadnlarda 7.200’e, erkeklerde ise 9.000’e çkartlmas öngörülmektedir.
Yine tasarnn yasala"mas halinde kadnlar için 20, erkekler için 25 yl
hiç eksiksiz prim ödeme uygulamasn ve kadnlara 55, erkeklere 60 ya"
snr getirme, sigortalnn ve yaknlarnn sa#lk hizmetlerinden yararlanmas için ödenecek prim gün saylarn iki kat artrarak, bu kesimleri sa#lk
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hizmetlerinden de mahrum etme amacn ta"yan böyle bir yasa tasarsna
kar" sendikamz gerekli tepkiyi ortaya koyacaktr.
Bilindi#i gibi Selüloz-!" ve Harb-!" Sendikalarmz 1994 yl ikinci yar
zamlarnn alt ay geç ödenmesini kabul etmeyerek açtklar davalar kazanm"lardr. Yargtay 9. Hukuk Dairesi, “yargnn ba#mszl# ve hukukun üstünlü#ü” ilkelerini hiçe sayarak, hukuki zorlamalarla ikiye kar" üç
oyla, kazand#mz davalar bozmu"tur. Bu karar, zaten snrl olan toplu
pazarlk hakkn tamamen ortadan kaldrmaya yönelik bilinçli bir saldrdr.
Ba"kanlar kurulumuz, bu konuda sendikal hareketin suskunlu#unun kabul
edilemez oldu#unu ve bu suskunlu#un yeni saldrlara yol açaca#n vurgulayarak, Selüloz-!" ve Harb-!" Sendikalarmzn hakl mücadelelerinin
yannda olmay ve Türk-!" Ba"kanlar Kurulu ile Demokrasi Platformu’nda
ele alnarak desteklenmesi için çaba gösterilmesini sorumlulu#unun gere#i
sayar.
Hava-!" Sendikamz, kamuda ilk kez sfr sözle"me dayatmas ile kar"
kar"ya gelen ve bu dayatmay kabul etmeyerek grev karar alan sendikamz olmu"tur. Ba"kanlar kurulumuz, Hava-!" Sendikamzn bu hakl ve
onurlu mücadelesinin yannda oldu#unu, her türlü dayan"ma içinde olaca#n ilan eder.
Bu ülkede tüm ya"ayanlarn bir sorunu olan Kürt sorununun uzamas, bizleri de demokrasi, insan haklar açlarndan ilgilendirdi#i gibi, ekonomik
yükü de yine bizim srtmza yüklemektedir. Kürt sorununun demokratik
ve bar"çl yollarla çözümlenmesi do#rultusunda sendikalarn üzerine dü"eni yapmalar gere#ini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu konuda eski
genel ba"kanmz Münir Ceylân’n kamuoyuna yapm" oldu#u “Bar" Zinciri Olu"turma” dü"üncesini içtenlikle destekliyoruz.
Üyelerimize ve kamuoyuna saygyla duyurulur.
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24 #ubat 1995

THY’DE GREV ERTELEME, SEND!KAL HAKLARA SALDIRIDIR
HAVA" !"Ç!LER!N!N GREV!N! YÜREKTEN DESTEKL!YORUZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Kamuda 682.000 i"çiyi kapsayan toplu sözle"me görü"melerinin ba"lad# bir a"amada hükümetin, Hava-!" Sendikas’nn THY ve HAVA$ toplu sözle"me görü"melerinde enasyonun yüzde 150’leri a"t# bir ortamda, “sfr zam” teklinde bulunmas, tüm di#er sendikalar gibi Hava-!"
Sendikas’nn da do#al olarak kabul etmeyece#i bir “teklif”tir.
Kamuda ilk kez “sfr zaml” sözle"me dayatmas ile kar" kar"ya kalan ve
bu dayatmay kabul etmeyerek, 23.02.1995 tarihinde THY ve HAVA$’ta
grev karar alan Hava-!" Sendikas’nn, bu hakl grevlerinden THY grevinin, Bakanlar Kurulu’nca “milli güvenlik gerekçesiyle” 60 gün süreyle
ertelenmesi kararn, i"çilere ve sendikal özgürlüklere bir saldr olarak de#erlendiriyor, "iddetle protesto ediyoruz.
THY’de grev erteleme karar mevcut hükümetin, i"çi hakk tanmaz tavrn
ortaya koyarken ayn zamanda sözle"meleri sürmekte olan 682.000 kamu
i"çisine gözda# verilmek de istenmektedir. Bugün ülkenin içine dü"tü#ü
ekonomik krizin faturas i"çi ve emekçi y#nlara kesilirken, hiç kimse bizlerin bu faturalara sessizce boyun e#ece#ini de dü"ünmesin.
Hükümetin, kamu toplu sözle"melerini hedef alan bu saldrsn "iddetle
knarken, bugün (23.02.1995) greve çkacak olan HAVA$ i"çilerini tüm
gücümüzle destekleyece#imizi ve ba"arlar için Petrol-!" Sendikas olarak elimizden gelen her türlü katky sonuna dek sunaca#mz kamuoyuna
saygyla duyururuz.
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06 Mart 1995

POL!SAN’DA !"TEN ÇIKARTILAN 102 ÜYEM!Z!N,
!"YER!NDE KALMA EYLEM! BAYRAMDA DA
DEVAM ETT!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
POL!SAN’daki i"çi haklarn yok sayan i"veren uygulamalarn açklamak ve
protesto için bugün i"yeri önünde saat 14.00’de bir basn toplants düzenlenecektir.
Sendikamzn örgütlü oldu#u POL!SAN i"yerinde i"verenin sendikal örgütlülü#ü yok etme giri"imlerine 27 $ubat’ta yüzde 43 orannda üyemizin i"ten çkarlmasyla bir yenisi daha eklendi. !"veren, hiçbir gerekçe göstermeden, 102
üyemizi i"ten çkarm"tr.
27 $ubat 1995 Pazartesi gününden beri i"yerini terk etmeyerek i"yeri temsilcili#inde kalan üyelerimiz Ramazan bayramn da i"yerinde geçirdiler. POL!SAN
i"vereninin, toplu i" sözle"melerinin ba"lad# bir süreçte bu tür uygulamalarda
bulunmas her "eyden önce mevcut yasalara da aykrdr. !"veren uyu"mazl# "imdiden gördü ve greve çklmasn engellemek için üyelerimizin yüzde
43’ünü hiçbir gerekçe göstermeden i"ten att.
POL!SAN i"vereninin, bu olumsuz tavrlarn knamak ve yaplan hakszlklar kamuoyuna açklamak amacyla bugün (06.03.1995) i"yeri önünde saat
14.00’de düzenleyece#imiz basn toplantsna siz basn yaynmzn de#erli
temsilcilerini bekliyoruz.
Yer: Gebze Diliskelesi Mevkii
Saat: 14.00
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
Bildiriler (1990-1996)
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13 Mart 1995

!"TEN ATILMALAR DURDURULMALIDIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Ülkemizde ve bölgemizde 1995 yl toplu i" sözle"melerinin devam etti#i bir
süreç içerisindeyiz.
Gebze "ubemize ba#l Dilovas mevkiinde kurulu bulunan ve her dönemde kanayan bir yara olarak ismini duyuran POL!SAN Kimya San. A.$. ile !ZM!R
K!MYA !thalat ve !hracat A.$. i"yerinde i"veren, örgütlülü#ü yok etmek dü"üncesiyle her toplu sözle"me görü"meleri döneminde al"kanlk haline getirdi#i uygulamalarla üyelerimizin i" akitlerini feshederek kamuoyundaki yerini
alm"tr.
Bu kez ise daha ileri giderek tamamen insanlarn manevi de#erlerini hiçe sayarak Ramazan aynn son haftasnda 102 üyemize, “ya sendikadan istifa edersiniz veyahut ta i"inize son veririm” tehdidiyle ve “paranz da keym istedi#i
zaman veririm” diyerek, yllarca emek harcayarak srf çal"t#nn kar"l#n
almak isteyen ve bundan ba"ka beklentisi olmayan, bundan önceki toplu i" sözle"mesini SIFIR ZAMLA bitiren üyelerimizin i" akitlerini 27.02.1995 tarihinde
fesh etmi" olup, herkesin evlerinde çoluk çocu#uyla Ramazan bayramn birlikte geçirmelerini de önlemi" ve fabrikada demir parmaklklar arasnda geçirmelerini sa#lam"tr. Ne acdr ki babalarnn ve e"lerinin ziyaretlerine gelip
bayramla"mak isteyenlerin kar"sna da güvenlik güçlerini dikerek bayramla"malarn önlemi"tir.
!nsanlarn akllarna bile durgunluk veren bu insanlk d" yöntem ve uygulamalar zihinlerimizden silinmeyecektir. Böylesi ilkel ve ça#d" uygulamalarla
senaryolar üreterek insanlarn huzurunu kaçrmay i"veren al"kanlk haline getirmi"tir. Bu uygulamalar "iddetle knyoruz.
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Ve diyoruz ki i" akitleri hakszca feshedilen üyelerimizi tekrar i"e alarak i"yerindeki bask, zulüm ve sömürüleri kaldrarak, devam eden 1995-1996 yl
toplu i" sözle"me görü"melerine de hemen katlmaldr. Bizler hazrz. Bu hakl
davamzn halkmza ula"trlabilmesi için de#erli basnmzn “sesimiz” olmasn bekliyoruz.
POL!SAN Kimya San. A.$. ile !ZM!R K!MYA !thalat ve !hracat A.$. i"yerinde
i"ten atlmalar protesto etmek için anlan i"yeri önünde partilerin, sendikalarn,
demokratik kitle kurulu"larnn, aydnlarn ve ailelerin katlaca# geni" katlml
bir gösteri düzenlenecektir.
Basn ve yaynmzn gereken duyarll# gösterece#ine inanyor, çal"malarnzda ba"arlar diliyoruz.
Tarih: 14 Mart 1995
Saat: 16.30
Yer: Polisan Kimya San. A.$. ile !zmir Kimya !th. !hr. A.$.
Dilovas Mevkii-Gebze
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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14 Mart 1995

BARI" VE KARDE"L!K ANCAK DEMOKRAT!K B!R TÜRK!YE
!LE GERÇEKLE"ECEKT!R
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Türkiye’de ya"ayan insanlar birbirine dü"ürmeye yönelik öteden beri sürekli
oynanan oyunlara bir yenisi daha Gazi Mahallesi’nde yaplan kanl saldryla
eklenmi"tir.
Gaziosmanpa"a Gazi Mahallesi’nde Mart ay itibariyle 16 ki"inin ölümü ve
yüzlerce ki"inin yaralanmasna neden olanlar, Türkiye’deki halk birbirine dü"ürmeye yöneldiklerinden nefretle knyor ve güvenlik güçlerini bu olaylarda
yansz davranmaya ça#ryoruz.
Dikkat edilirse en son ö#renciler arasnda ba"vurulan tahriklerden sonra "imdi
de tahrikler mezhep çat"masna yönelik olarak çkartlm"tr.
Bu olaylar önlemenin yolu ivedilikle suçlularn derhal bulunarak yarg önüne
çkarlmasdr.
!ktidar yönetenler Türkiye kaynayan bir kazan durumuna gelmi"ken, demokratikle"me ve insanca ya"amann "artlarn olu"turma yerine kendi politik hesaplaryla me"gul durumdadrlar.
Demokratikle"menin gerçekle"medi#i, enasyonun %150 oldu#u, can güvenli#inin bulunmad#, “faili meçhul cinayetlerin” sürdü#ü, i"sizli#in korkunç
boyutlara geldi#i bir ortamda halkmz patlama noktasna gelmi"tir. Tüm bu
olumsuzluklara ra#men bu ülkeyi yönetenler ba"larn kuma gömüp beylik demeçlerle bu ülkenin yönetilece#ini dü"ünüyorlarsa aldanyorlar. Bu ülkeyi bu
hale getirenlerin sorunlara çare bulamyorlarsa çekip gitmeleri gerekiyor.
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Bu olumsuzluklarn sorumlusu emekçi halkmz olamaz, bizler "imdiye kadar
üzerimize yklan faturalarn bedellerini öderken bu ülkeyi talan edenler rahat
ya"amlarn devam ettiriyor. Artk “yeter” diyoruz. Sorumlular biz olmad#mza göre ödetilmek istenen bedellere de kar" durarak bu tavrlar reddediyoruz.
Gaziosmanpa"a Gazi Mahallesi’ndeki olaylarda patlama noktasna gelmi" halka polislerin sa#duyulu davranma yerine halk tahrik edici hareketlere giri"mesi
ve hedef gözeterek ate" açmas sonucu olaylar daha büyük boyutlara varm"tr. Biz bu görüntüleri medyadan izlerken deh"ete kapldk. Bu olayn üzerinde
hassasiyetle durulmal ve failler ivedilikle bulunup yarglanmaldr.
Bu tür olaylarn bir daha olmamas için daha demokratik bir Türkiye olmaldr.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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29 Mart 1995

BUGÜN !" GÜVENCES! OLMAYAN !"Ç!LER!M!Z!N, YARIN
CAN GÜVENL!$! DE OLMAYACAKTIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Yozgat’n Sorgun ilçesinde kurulu MADSAN Kömür !"letmesi’nde
meydana gelen göçükte yine onlarca i"çi, i" cinayeti sonucu ya"amn
yitirdi. !"verenlerin tatl kâr hrs, devletin yetersiz ve etkisiz denetimleriyle birle"ince, 37 can daha toprak altnda yanarak can verdi.
Dünyann en a#r i"çili#i madencilik olarak kabul edilmesine ra#men
madenlerde çal"an i"çilerimize, bir gaz maskesi kadar bile de#er verilmemektedir. Yozgat Valili#i’nin yeterli güvenlik ko"ullar bulunmamas nedeniyle be" yl içinde tam 54 kez kapatt# MADSAN maden
oca#n, i"verenin her defasnda iki"er milyon lira gibi komik cezalar
ödeyerek yeniden açmasna göz yumanlar, bu katliamn meydana gelmesinde en az i"veren kadar sorumlu ve suçlulardr. En temel güvenlik
önlemleri olan; gaz maskesi, karbondioksit ölçüm sistemi ile haberle"me ve alarm sistemlerini bile maliyet unsuru olarak gören ve yeterli güvenlik önlemleri almayan i"veren, i"çilerin bu taleplerini dikkate bile
almam"tr. !ki yl önce sendikaya üye olan i"çileri de i"ten çkartan
i"veren, tam bir köle sahibi mant# ile i"çileri sendikasz, sigortasz ve
karn toklu#una çal"maya mahkûm etmi"tir.
Bugün özelle"tirme ç#rtkanl# yaparak, i"çilerimize örgütsüz ve i"
güvencesi olmayan çal"ma ortamlar yaratanlara sesleniyoruz, “özelle"tirdi#iniz bu i"yerlerinde yarn i"çilerimizin can güvenli#i de kalmayacaktr.” Bugün i" güvencesi olmayan i"çilerimizin, yarnlarda can
güvenli#i de tamamyla ortadan kalkacaktr. !"verenlerin maliyetleri
azaltma u#runa i"çileri sendikasz, sigortasz ve i" güvencesiz çal"tra-
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rak, bu tür i" cinayetlerine davetiye çkartmalarna kar" ne bizler ne de
Türkiye kamuoyu sessiz kalmayacaktr.
Kamuoyuna sayg ile duyururuz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Genel Ba"kan
Adnan Özcan
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14 Nisan 1995

POL!SAN’DA GREVE ÇIKIYORUZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Gebze "ubemize ba#l Dilovas Mevkii’nde kurulu bulunan ve her dönemde kanayan yara olarak ismini duyuran POL!SAN Kimya San. A.$. ile !ZM!R K!MYA !thalat ve !hracat A.$. i"yerlerinde i"veren örgütlülü#ümüzü
yok etmek için 27.02.1995 tarihinde 10 üyemizin i" akitlerini feshetti.
1995-1996 yllarn kapsayan toplu sözle"me görü"melerine katlmayan ve
sadece “sfr zam” dayatmalarnda bulunan i"verenin bu tavr kabul edilemezdi. Bizim tüm olumlu yakla"mlarmza ra#men i"verenle bir anla"ma
sa#lanmad# için anlan i"yerlerinde grev karar alnd.
Alnan bu grev kararyla 17 Nisan 1995 Pazartesi sabah saat 10.00’da
POL!SAN’da greve çklacaktr.
Basn ve yaynmzn gereken duyarll# gösterece#ine inanyor, çal"malarnzda ba"arlar diliyoruz.
Tarih: 14.04.1995
Saat: 10.00
Yer: Polisan Kimya San. A.$. ile !zmir Kimya !th. !hr. A.$.
Dilovas Mevkii-GEBZE
Petrol-!" Merkez Yürütme Kurulu adna
Genel Ba"kan
Adnan Özcan
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19 Nisan 1995

MARSHALL BOYA VE P!MA"’TA GREVE ÇIKIYORUZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Gebze "ubemize ba#l Tav"ancl Köyü-Dilovas mevkiinde kurulu bulunan ve 330 üyemizin çal"t# MARSHALL Boya ve Vernik San. ile
Çayrova’da kurulu bulunan, 158 üyemizin çal"t# P!MA$ Plastik !n"aat
Malzemeleri A.$.’de greve çkyoruz.
1995-1995 yllarn kapsayan toplu sözle"me görü"melerinde idari ve ücretlerle ilgili maddelerde tüm olumlu yakla"mlarmza ra#men i"verenle
bir anla"ma sa#lanmad# için anlan i"yerlerinde grev karar alnd.
Alnan bu grev kararyla, 20 Nisan 1995 Cuma sabah saat 08.00’da
P!MA$’da, 08.45’te de MARSHALL Boya’da greve çklacaktr.
Basn ve yaynmzn gereken duyarll# gösterece#ine inanyor, çal"malarnzda ba"arlar diliyoruz.
Sayglarmzla
Tarih: 20.04.1995
Saat: 08.00
Yer: Pima" Plastik !n"aat Malzemeleri A.$.
Dilovas Mevkii-Gebze
Tarih: 20.04.1995
Saat: 08.45
Yer: Marshall Boya ve Vernik San. A.$. Tav"ancl Köyü-Dilovas
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15 Mays 1995

POL!SAN VE !ZM!R K!MYA’DAK! GREVC! ÜYELER!M!ZE
!"VEREN VE JANDARMA SALDIRDI
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Gebze "ubemiz kapsamnda, Dilovas Mevkiinde kurulu bulunan POL!SAN
Kimya San. A.$. ile !ZM!R K!MYA !thalat ve !hracat A.$.’de greve çkt#mz 17 Nisan 1995 tarihinden bu yana üyelerimize yönelik saldrlar durmak
bilmiyor.
Üyelerimizin iyi niyetine kar" her dönem yeni yeni oyunlar sahneye koyan
Necmettin Bitlis, i"çi ve sendika dü"man yüzünü gizlemeyerek, açkça ortaya
koymaktadr. Sfr zam dayatmalar, ücret ödemelerini geciktirme, sendikadan
istifaya zorlama, ta"eronla"trma ve süreklilik arz eden i"çi kymlaryla, üyelerimize yöneltti#i bu saldrlarda tek bir hede vardr. O da i"yerlerindeki örgütlülü#ümüzü yok ederek, üyelerimizi kölelik ko"ullarnda çal"maya boyun
e#dirmek. !"çileri, köleleri gibi gören bu insanlk d" zihniyet, var olan yasalar
da kendine kalkan yaparak olanca gücüyle birlikteli#imizi parçalamaya çal"rken, her defasnda üyelerimizin kararll# ile kar" kar"ya kald.
POL!SAN ve !ZM!R K!MYA’da hakl ve me"ru talepleri için greve çkan üyelerimiz, bugüne kadar hiçbir grevde görülmemi" saldrlarla kar"la"tlar. Daha
grevin ilk günü fabrika etrafnda jandarma ku"atmasyla kar"la"an üyelerimiz,
i"verenin çe"itli tahriklerine, grevci i"çilerin yerine müteahhit i"çileriyle yasa
d" üretimin devam etmesine ra#men, bugüne kadar güvenlik güçleriyle kar"
kar"ya gelmediler.
Grev öncesi 17 günlük ücretlerini ve zorunlu tasarruf nemalarn almak için
15.05.1995 Pazartesi sabah fabrika önüne gelen üyelerimize, önce i"verenin
adamlarndan bir müteahhit i"vereni, silahn çekerek tehdit etmi" ve üyelerimize saldrm", daha sonra da orada bulunan jandarmalar üyelerimize dipçikleriyBildiriler (1990-1996)

251

le saldrarak bir ço#unun yaralanmasna neden olmu"lardr. Necmettin Bitlis’in,
yasal hakkmz olan grevimizi, yasal olmayan mafya yöntemleriyle krmaya
çal"rken, güvenlik güçlerinden böylesi bir destek görmesi i"çi snfmz derinden yaralam"tr.
Bu ülkeyi talan edenlerin, dolandranlarn pe"ine dü"ülmezken, alnteriyle çal"an, vergisini veren i"çilerin, yasal haklarn kullanrken saldrya u#ramalar
ülkemizdeki demokrasinin kimler için var oldu#unun en açk göstergesidir. !"çi
snfnn örgütlü gücünü yok etmeye yönelik ve son dönemlerde skça ba"vurulan bu mafya tarz saldrlar "iddetle knarken, tüm i"çi snfmz ve kitle
örgütlerini duyarl olmaya ça#ryoruz.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Sekreter
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17 Mays 1995

AYÇ!N SERBEST BIRAKILMALI, SEND!KADAK! GÖREV!N!
SÜRDÜRMEL! VE GREVDEK! HAVA" !"Ç!LER!N!N HAKLI
TALEPLER! KABUL ED!LMEL!D!R
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Hava-!" Sendikas genel ba"kan Atilla Ayçin 1.835’i sendika üyesi 2.360 i"çinin çal"t# HAVA$ grevi ba"ar ile sürerken, kamu toplu i" sözle"meleri yo#unla"rken ve yine Anti-Terör Yasas’nn 8. maddesinin kaldrlmas gündemdeyken, hukuk sürecine dahi uyulmayarak sanki kaçakm"çasna bir muamele
ile tutuklanm"tr.
Hava-!" Sendikas Genel Ba"kan Atilla Ayçin, 1991 ylnda yapm" oldu#u bir
konu"ma nedeniyle Anti-Terör Yasas’nn 8. maddesine göre yarglanm"t ve
Yargtay’n kararnn kesinle"mesi beklenmekteydi.
Ayçin’in tutuklanmas, i"çi snfna, sendikalara, 700.000 i"çiyi kapsayan kamu
sözle"melerine, insan haklar savunucularna, demokrasi yanllarna, dü"üncenin suç saylmasna kar" çkanlara, Anti-Terör Yasas 8. maddesinin kaldrlmasn isteyenlere kar" yaplm" bir komplo, bir meydan okuma ve bir saldrdr.
Ayrca dünyada benzeri görülmeyen bir biçimde grevde iken HAVA$, YAZEKS !thalat ve !hracat $irketi’ne satlarak özelle"tirilmi" ve grev bu özelle"tirilmenin tamamlanmasnda bir engel olarak görülmü"tür. Bu nedenle de mevcut çal"ma yasalar da çi#nenerek grev krlmaya çal"lm"tr. Saysz oyunlara
ve basklara ra#men kramadklar HAVA$ grevine yeni bir saldr olarak da
Hava-!" Sendikas Genel Ba"kan Atilla Ayçin tutuklanm"tr.
Ayçin; Ceylânlar, Ba"kayalar, Gergerler ve daha yüzlercesi gibi en temel insan
hakk olan dü"üncesini açklad#ndan cezalandrlm"tr. Bu cezalandrma ile
ayn zamanda kamu sözle"melerini yürüten sendikalara ve ayrca Anti-Terör
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Yasas’nn 8. maddesinin tart"ld# "u srada bu maddenin kaldrlmasn savunanlara bir gözda# verilmek istenmektedir.
“Dü"ünce suçundan” hapsedilen ve sendikadaki görevine Hava-!" üyelerinin
iradesine ra#men son verilen Ayçin için verilen cezay "iddetle protesto ediyor
ve bu cezann geri alnmas yönünde açlan kampanya ile dayan"ma içinde
oldu#umuzu açklyor, verilen cezann geri alnmas ve ba"ta Anti-Terör Yasas ve özellikle 8. maddesi olmak üzere, di#er tüm insan haklar ve demokrasi
kar"t yasalarn kaldrlmas gerekti#ini ve bu yönde u#ra"mz sonuna kadar
sürdürece#imizi bu vesile ile bir kez daha tekrarlyoruz.
Sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Sekreter
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23 Haziran 1995

GEN!"LET!LM!" BA"KANLAR KURULU ÜYELER!M!Z,
GREVDEK! !"YERLER!M!Z! Z!YARET EDECEK
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
22-23 Haziran 1995 tarihinde genel merkezimizde geni"letilmi" ba"kanlar
kurulumuz toplants gerçekle"tirilmi"tir.
Geni"letilmi" ba"kanlar kurulumuz üyeleri Gebze "ubemize ba#l POL!SAN Kimya San. A.$. ile !ZM!R K!MYA !thalat ve !hracat A.$. ve Kocaeli "ubemize ba#l GÜBRE T.A.$. i"yerlerindeki grevci üyelerimizi ziyaret
edeceklerdir.
Basn ve yaynmzn gereken duyarll# gösterece#ine inanyor, çal"malarnda ba"arlar diliyoruz.
Sayglarmzla
Tarih: 23.06.1995
Saat: 14.00
Yer: Polisan Kimya San. A.$. ve !zmir Kimya !th. !hr. A.$., Dilovas
Mevkii-Gebze
Tarih: 23.06.1995
Saat: 15.30
Yer: Gübre T.A.$./Yarmca-Kocaeli
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23 Haziran 1995

CO"KU VE D!S!PL!NLE SÜREN GREVLER!M!ZDE
YILDÖNÜMÜ YAKLA"IYOR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamz, 22. Dönem 7. Ola#an Geni"letilmi" Ba"kanlar Kurulu 22-23
Haziran 1995 günlerinde !stanbul’da genel merkezimizde toplanm", a"a#daki sonuç bildirgesinin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#iyle karar vermi"tir.
Sermaye yanls siyasi iktidar, IMF ve Dünya Bankas gibi uluslararas
nans kurulu"larnn talimatlar do#rultusunda ülkeyi yönetmeye devam
etmektedir. IMF ve Dünya Bankas patentli ekonomik ve sosyal politikalar pe" pe"e devreye sokan siyasi iktidar, i"çi ve geni" emekçi y#nlarn
gelece#i belli olmayan karanlk günlere sürüklemektedir.
24 Ocak Kararlar’nn devam niteli#indeki 5 Nisan Ekonomik Kararlar
ile geni" emekçi halk y#nlarmz korkunç bir yoksulla"mann girdabna
sürüklenirken, sermaye kesimi kârlarna kâr katm"tr. Hükümetin, iç ve
d" borçlanma ve da#tt# faizler rant ekonomisini hakim klm" ve sanayi
yatrmlar durma a"amasna gelmi"tir.
5 Nisan Kararlar ile ücret ve maa"lar dondurmaya çal"an hükümet, “devlet küçülmeli” propagandalaryla, yerli ve yabanc sermayeye yeni kaynaklar yaratmann bir yolu olan K!T’lerin özelle"tirilmesine hz verirken,
di#er yandan devletin temel i"levlerinden olan e#itim, sa#lk, toplu ta"ma,
sosyal güvenli#e yönelik harcamalar her geçen gün biraz daha ksarak,
paral hale getirmektedir.
Özelle"tirme, sendikaszla"trma ve ta"eronla"trma gibi örgütlülü#e yönelik sistematik saldrlarn sonucunda 1994 ylnda bir milyonun üzerinde
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i"çi i"ten çkartlrken, bugün SSK Yasas’nda yaplmak istenen de#i"iklikle emekli olma hakkmz bile elimizden alnmaya çal"lmaktadr.
Uluslararas nans kurulu"larnn direktierini her "eyin üzerinde gören
hükümet, daha dün yüz binlerce kamu çal"ann grevli toplu sözle"meli
sendikal hak için sürdürdü#ü kararl ve onurlu direni"i görmezden gelerek, onaylad# uluslararas sözle"melere ra#men gerekli anayasal ve yasal
düzenlemeleri yerine getirmemekte direnmektedir. Kamu çal"anlarnn
günlerdir sokaklarda sürdürdükleri bu onurlu kavgada i"çi sendikalarnn
ili anlamda destek vermesi mümkün olmam"sa da, sendikamz bundan
sonraki süreçte bu birlikteli#in en geni" anlamda ya"am bulmas yönünde
çaba harcamada kararldr.
Sosyal güvenlik sisteminin özelle"tirilerek çökertilmesine kar" ba"ta i"çi
sendikalar ve konfederasyonlar olmak üzere, kamu çal"anlar sendikalar ve geni" emekçi y#nlarla birlikte ortak politikalarn bir an önce geli"tirilmesi ve bu saldrlara kar" etkin bir mücadelenin ba"latlmas gerekmektedir.
Özelle"tirme; vurgun ve soygunculara rant aktarmak için oldubittilere getirilmektedir. Buna kar", sendikalar ve toplumun di#er kesimleri daha aktif
politikalar olu"turmaldr.
1996 yl ba"ta sendikamz olmak üzere tüm sendikalar ve Türk-!", D!SK
ve Hak-!"’in örgütlenme seferberli#ini ba"latt# bir yl olmaldr.
Sendikamz bu do#rultuda, alt yap çal"malarnn bir an önce ba"latlmasna, bu çal"malarn e#itimler ve toplu sözle"me politikalaryla desteklenmesine ili"kin karar alm"tr. 1996 yl, sendikamz için, hem örgütlü
oldu#umuz i"yerlerindeki örgütlülü#ümüzün güçlendirilmesi, hem de yeni
i"yerlerinde örgütlenilmesi do#rultusunda çal"malarn hzlandrlaca# bir
yl olacaktr.
Petrol-!" Sendikas, dünyada ve ülkemizde ya"anmakta olan sorunlar kar"snda duyarll#n sürdürecek, nereden gelirse gelsin, terörün her türüne
kar", dün oldu#u gibi bugün de kar" çkacaktr.
Demokratik hak ve özgürlüklerin önündeki engeller bir an önce a"lmaldr. Bireyin özgürlü#ü sa#lanmal, toplum sivil toplum örgütleriyle donat-
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larak, demokratik ve katlmc bir devlet yaps olu"turulmaldr.
Kürt sorunuyla ilgili geli"mekte olan bar"çl siyasal çözümler desteklenmelidir. Bu sorunun, ülkede ya"ayan insanlarn ve sivil toplum örgütlerinin tart"arak çözüme ili"kin politikalar üretmesi ile a"laca# inancndayz.
E#itimin özelle"tirilmesine kar" üniversitelerde yükselen sese kulak verilmeli ve halktan yana e#itim politikalar uygulanmaldr.
ILO sözle"meleriyle ilgili yasal iç düzenlemeler bir an önce sonuçlandrlmal, i" güvencesi ve i"sizlik sigortas yasasnn çkartlmasna hz verilmelidir.
Kamu çal"anlarnn grevli toplu sözle"meli sendika haklarnn sa#lanmas ile ilgili mücadelelerine destek vermeyi görevimizin bir parças olarak
görüyoruz.
Petrol-!" Sendikas, 8 Mart Dünya Emekçi Kadnlar Günü’nün özüne uygun bir "ekilde kutlanmas do#rultusunda üzerine dü"en sorumlulu#u yerine getirecektir.
Dünya’da ve ülkemizde i"çi snf ve çal"anlarnn ekonomik ve demokratik haklarna yönelik saldrlarn giderek hz kazand# bir süreçte, i"çi
snfnn birlik, mücadele ve dayan"ma günü olan 1 Mays daha da bir
önem kazanmaktadr. 1 Mays 1996’nn alanlarda, co"kuyla kutlanmas
için gerekli çal"malar bugünden ba"latlmaldr.
Üyelerimize ve kamuoyuna saygyla duyurulur.
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03 Temmuz 1995

KAMUDA TIKANAN TOPLU SÖZLE"MELER!N ÖNÜNÜ
AÇMAYA YÖNEL!K !LK EYLEMLER!M!Z YARIN BA"LIYOR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Türk-!" Kamu Koordinasyon Kurulu 27 Haziran 1995 tarihinde yapt#
toplantda, Temmuz ayna ili"kin olarak bir eylem karar alnmasn, Temmuz aynda ola#anüstü toplanacak Türk-!" Ba"kanlar Kurulu toplantsna
ertelemi"tir. Sendikamz, 22-23 Haziran 1995 tarihinde gerçekle"tirdi#i
geni"letilmi" ba"kanlar kurulu toplantsnda ise Petrol-!" Sendikas olarak
Temmuz aynn ilk haftasnda eylemlere ba"lama karar alm"tr.
Türk-!" Kamu Koordinasyon Kurulu’nda bu do#rultuda bir karar çkmamas üzerine geni"letilmi" ba"kanlar kurulumuzda alnan karar gere#i 4-56 Temmuz 1995 tarihlerinde; sabah i"yerine gelmeden önce servislerden
inilerek toplu protesto yürüyü"leriyle i"ba" yaplmas, ö#le paydoslarnda
topluca idari binalarn önünde protestolarn sürdürülmesi ve ak"am i" çk"larnda servislere, i"yerinden topluca çkarak, d"arda binilmesi "eklinde eylemlerin yaplmas demokratik bir tepki olarak ya"ama geçirilecektir.
Bu eylemlerimizi, önümüzdeki süreçte de Türk-!" bütünlü#ü içerisinde di#er sendikalarla birlikte daha da ileri boyutlara ta"ma inancndayz.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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05 Temmuz 1995

KAMUDA !LK UYARI EYLEMLER!M!Z
BUGÜN DE DEVAM ED!YOR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Bugün hükümetin, ücretlerimizi dondurma ve kazanlm" haklarmz gaspa yönelik giri"imleri sonucu kamuda çal"an 600.000’in üzerindeki i"çinin toplu sözle"me görü"meleri tkanma a"amasna gelmi"tir.
22-23 Haziran 1995 tarihinde toplanan geni"letilmi" ba"kanlar kurulumuz,
tkanan toplu sözle"melerin önünün açlmas için 4-5-6 Temmuz 1995 tarihlerinde ilk uyar eylemlerinin yaplmas kararn alm" ve bu eylemler
Türkiye genelinde TÜPRA$, TPAO, SSK !LAÇ, SÜMERBANK, BOTA$,
MKE, TMO AFYON, ET!BANK, PETLAS, PETK!M, PETROL OF!S!,
TÜGSA$ ve TZDK i"yerlerinde çal"an 22 bin 110 üyemiz tarafndan bütünlük içerisinde hayata geçirilmi"tir.
Bir uyar ve ihtar niteli#inde olan bu eylemlerimiz, Türkiye genelinde yukarda sayd#mz i"yerlerimizde kararllkla devam ederken, ayrca Kocaeli bölgesinde !zmit ve Yarmca "ubelerimiz kapsamndaki TÜPRA$,
PETK!M, PETROL OF!S! Bölge Ba" Müdürlü#ü i"yerlerinde çal"an
üyelerimizin, 06.07.1995 tarihinde sabah saat 08.00’da Yarmca otoban
çk"nda topluca gerçekle"tirece#i eylemle daha kitlesel bir nitelik kazanacaktr.
Kamu i"çilerinin bu mücadelesi salt ekonomik olmayp, ayn zamanda bir
demokrasi mücadelesidir. Sendikamz eylemlerin Türk-!" bütünlü#ü içerisinde, daha etkinle"mesi ve daha y#nsalla"mas için her türlü çabay
gösterecektir.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.

Bildiriler (1990-1996)

261

Yer: Yarmca Otoban Çk" Köprü Üstü-Kocaeli
Tarih: 06.07.1995
Saat: 08.00
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Genel Ba"kan
Adnan Özcan
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24 Temmuz 1995

ADANA SASA’DA !"YER! TEMS!LC!M!Z ÖLDÜRÜLDÜ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Adana "ubemiz kapsamndaki SASA’da i"yeri temsilcimiz Cafer Bozdo#an 20.07.1995 tarihinde saat 23.15’te i"yerinde nöbetçi olarak görevini
yerine getirdi#i srada müteahhit i"çisi tarafndan arkadan bçakla saldrya
u#rayarak ald# 34 bçak darbesiyle ya"amn yitirmi"tir.
!"yerlerinde sendikal örgütle ve sendikal örgütlenmeye kar" demoklesin
klc gibi kullanlan ayn zamanda kölelik ko"ullarnda asgari ücretle ucuz
i"gücü çal"trma amacyla müteahhit eliyle üretimin sürdürülmesi, çal"ma bar"nn sa#lanmas önünde büyük bir engel te"kil etmektedir. Sendikal haklarn ve insanca ya"am ko"ullarnn talebi halinde sendikal örgütlülük içerisinde yer alanlar, mafya "eeri konumuna gelen müteahhitler
ve onlarn emrindeki ta"eron i"çilerinin hede haline gelmekte, saldrlara
maruz kalnmakta bu saldrlar sonucu kan dökülmekte, insanlar ya"amn
yitirmektedir.
Bugün sendikal örgütlülü#ün yok edilmesi ve ucuz emek nedeniyle beslenilen ve geli"tirilen müteahhit uygulamas silah unutulmasn ki yarn
i"verenlere dönecektir. Çünkü bu alanda mafya olu"mu" bulunmaktadr.
Dün müteahhit eliyle yasad" üretimin sürdü#ü POL!SAN i"yerinde grevdeki üyelerimize müteahhit ve emrindeki ta"eron i"çileri saldrm" birçok
üyemiz yaralanm"t. Bugün de SASA i"yerinde Sabanc Ailesi’nin yaratt# müteahhitle"me olgusu sonucu olarak i"yeri temsilcimiz Cafer Bozdo#an, müteahhit i"çisi "ahsn bçakl saldrs nedeniyle ya"amn yitirmi"tir.
Demokratik toplumlarn vazgeçilmez unsuru olan sendikal örgütlülü#e
i"verenlerin a"r kâr hrs nedeniyle gösterdikleri bu tahammülsüzlü#ün
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ve dü"manca tavrn sonucu olan müteahhitle"me olgusunun yaratt# kan
dökmeler ve saldrlar son dönemlerde yaygnla"maya ba"lad.
Bu saldrlar durmad# ve müteahhitle"meye son verilmedi#i takdirde
ku"kusuz çal"ma bar"nn sa#lanmas da zorla"acaktr.
Bu konuda kamuoyunu duyarl olmaya ve tavr koymaya ça#ryoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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08 A%ustos 1995

L!MAN-!" KOCAEL! "UBE BA"KANI SADETT!N ACAR’A
YÖNEL!K S!LAHLI SALDIRIYI "!DDETLE KINIYORUZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Liman-!" Kocaeli "ube ba"kan Sadettin Acar’n, 7 A#ustos 1995 saat
16.00’da makamna gelen iki ki"i tarafndan silahl saldrya u#ramas,
sendikalara ve sendikal i"çilere yönelik "iddet eylemlerinin hangi boyutlara sçrad#nn açk göstergesidir.
Ülkemizde sendikal hak ve özgürlüklerin kâ#t üzerinde kald#nn en
önemli göstergesi, sendikal olmak isteyen i"çilerin derhal kap önüne
konulmas ve sendikal örgütlülü#ü yok etmek için bask ve "iddetin her
türlüsüne ba"vurulmasdr. Sözde “anayasal” haklarn kullanan i"çilerin
örgütlenme haklar, i"veren ve bunlara ba#l silahl çetelerin saldrlaryla
engellenmek istenmektedir.
Sendikalar ta"eronla"trma, özelle"tirme, i"ten çkarma gibi çok kapsaml
ve sistemli saldrlarla yok edilmeye çal"lmaktadr. Müteahhit i"çisinin
bçakl saldrs sonucu ya"amn yitiren SASA i"yeri temsilcimiz Cafer
Bozdo#an ile yine i"veren silahl adamlar tarafndan Liman-!" Kocaeli
"ube ba"kan Sadettin Acar’a yönelik silahl saldr bu sistematik saldrlarn son örnekleridir.
Sözde yaplan anayasa de#i"iklikleri ile demokratikle"ti#ini iddia eden, çal"anlara ve sendikalara yönelik Eylül yasaklarna smsk sarlanlarn, sendikalara ve i"çilere yönelen saldrlar kar"snda sessiz kalmalar, demokratikle"me hedeerinin sahteli#ini açkça ortaya koymaktadr. Demokratik
toplumlarn vazgeçilmez unsuru olan sendikal örgütlenme haklarmza yönelik bu saldrlar bizleri yldramayacaktr. Bizler demokratik haklarmz
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kullanmada her ko"ulda mücadelemize devam edece#iz.
Bizler bu saldrlar kar"snda görevlerini yerine getirmeyen ama demokratik direnme hakkmz kulland#mzda kar"mza dikilen devlet güçlerinin, görevlerini yerine getirerek, Sadettin Acar’a saldranlar bir an evvel
yakalamasn istiyoruz.
Kamuoyuna saygyla duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Genel Ba"kan
Adnan Özcan
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15 A%ustos 1995

TÜRK-!" GENEL BA"KANI BAYRAM MERAL,
POL!SAN GREV!M!Z! Z!YARET ED!YOR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Gebze "ubemiz kapsamndaki POL!SAN Kimya San. A.$. ile !ZM!R K!MYA !thalat ve !hracat A.$. i"yerlerinde 17 Nisan 1995 tarihinde 266 üyemizle
ba"layan grevimiz i"verenin tüm saldrlar ve grevimizi krma çabalarna
kar" büyük bir kararllkla devam ediyor.
POL!SAN Kimya San. A.$. ile !ZM!R K!MYA !thalat ve !hracat A.$. i"yerlerinde grevde olan üyelerimizi Türk-!" Genel Ba"kan Bayram Meral ve
Kocaeli Sendikalar Birli#i 15.08.1995 tarihinde saat 16.00’da ziyaret edeceklerdir.
Basn ve yaynmzn gereken duyarll# gösterece#ine inanyor, çal"malarnda ba"arlar diliyoruz.
Sayglarmzla
Tarih: 15.08.1995
Saat: 16.00
Yer: Polisan Kimya San. A.$. ve !zmir Kimya !th. !hr. A.$./Dilovas
Mevkii-Gebze
Petrol-!" Merkez Yürütme Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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16 A%ustos 1995

GÜNEYDO$U’DA DEMOKRAS! YOK
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
BATMAN $UBE BA$KANIMIZ N!METULLAH SÖZEN’E HAKSIZ
GÖZALTI
Batman "ubemiz 14 A#ustos günü saat 17.00’da hiçbir gerekçe gösterilmeden polisler tarafndan baslm", "ubemiz ba"kan Nimetullah Sözen
baskn yapan polis ekipleri tarafndan alnm"tr. Basknn, Türk-!"’in
ald# eylem kararnn uygulanm" olmasnn ardndan yaplm" olmas
dü"ündürücüdür. Bu yaplan basknla üyelerimize ve sendikal faaliyetleri yürüten insanlara gözda# verilmek istenmi"tir.
Bu durum Güneydo#u’da bask ve yasaklarn, haksz ve key gözaltna
alnmalarn sürdü#ünün son kantlarndan birisi olmu"tur. Hatrlanaca# gibi; geçen yln ilk 10 gününde Batman’da biri eski yönetim kurulu üyemiz, di#eri ise eski TÜPRA$ i"yeri temsilcimiz olmak üzere iki
üyemiz faili meçhul cinayetlerle ya"amn yitirmi", sendikamz yargsz
infazlarn i"çilere yöneldi#i konusunda gerekli uyarlarda bulunmu"tu.
Bugün için Güneydo#u’da ne üyelerimizin ne de yöre halknn can ve
mal güvenliklerinin bulundu#unu, onlarn demokratik hukuk devleti ilkelerinin güvencesi altnda bulunduklarn iddia edebilmemiz mümkün
de#ildir.
Dile#imiz bu duruma, her türlü bask ve teröre, silahl çözüm aray"larna bir an önce son verilmesi, Kürt sorununa tek çözümün ancak ve ancak demokrasi snrlar içerisinde kalnarak bulunabilece#i gerçe#inin,
geç de olsa artk kabul edilmesidir.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
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01 Eylül 1995

!" KAZALARINA KAR"I ÖNLEM ALINSIN!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Krkkale "ubemiz kapsamnda ki Ankara Elmada#’da kurulu bulunan
MKE’ye ba#l ELMADA% Barut Fabrikas’nn (BARUTSAN) dinamit
ve ambalajlama bölümünde 31.08.1995 günü saat 17.05’te meydana gelen patlama sonucu, üyelerimiz Seyit Özgürlük ile Ya"ar Klç ya"amn
yitirirken !brahim Çeri’de a#r yaraland.
!"yerlerinde i" güvenli#i ve i"çi sa#l# ile ilgili yeterli tedbirler alnmamas, ülkemizde insan ya"amna da de#er verilmedi#inin göstergesidir.
!" kazalar sonucu binin üzerinde emekçi her yl ya"amn yitirirken,
ülkemizde her yln 4-10 Mays günlerinde yaplan “!"çi Sa#l# ve !"
Güvenli#i” haftalar d"nda hiçbir somut çal"ma yaplmamaktadr.
!"çilerin ücretlerinin yüksekli#inden yaknan devleti yönetenlerin, çal"anlar kar" kar"ya getirici demeçler verme yerine asl i"yerlerinde güvenli çal"ma ko"ullar ve enasyonun yüzde yüzlerin üzerinde oldu#u
bir ortamda insanca ya"ama ko"ullarnn sa#lanmasyla ilgili görevlerini
yerine getirmelerini beklemekteyiz.
!" kazalar sonras her zaman yapld# gibi yetkililerin, “Gerekli önlemler alnacaktr. Yaralar sarlacaktr” açklamalar d"nda somut bir
geli"me ya"anmamaktadr. Ülkemizde ya"anan i" kazalarndan dersler
çkarlmamakta, gerekli önlemler alnmamakta sadece hamasi nutuklarla i" yaplmaktadr.
Dün Sorgun’da onlarca çal"an ya"amn yitirdi, bugün de ayn ihmaller
sonucu BARUTSAN’da üyelerimiz Seyit Özgürlük ile Ya"ar Klç ya"amn yitirirken !brahim Çerin de a#r yaraland.
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Biz artk insanlarn ya"amna de#er vermeyen bu anlay"n son bulmasn, yönetenlerin nutuklar d"nda görevlerinin gere#ini yerine getirmelerini istiyoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Sekreter

Bildiriler (1990-1996)

271

27 Eylül 1995

K!PLAS’IN ÖNÜNDEY!Z
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
POL!SAN ve !ZM!R K!MYA’da i"çi haklarn yok sayan i"veren uygulamalarn açklamak ve protesto için 27 Eylül günü saat 10.00’da
K!PLAS önünde bir basn toplants düzenlenecektir.
POL!SAN ve !ZM!R K!MYA i"vereni, sendikal örgütlülü#ümüzü yok
etme gerekçesiyle yllardan beri çe"itli oyunlar tezgâhlayp durdu.
Bu yl ba"layacak toplu sözle"me görü"meleri öncesi üyelerimizin bir
ksmn haksz bir "ekilde i"ten atarak i"yerinde örgütlülü#ü krmaya
çal"t, üyelerimiz de buna i"yerini terk etmeme eylemiyle cevap verdi.
!"vereni sürekli masaya ça#rarak sorunlarn çözümü için anla"ma zeminlerini yaratmaya çal"tk. !"veren ise sözle"me görü"melerinde “sfr
zam” dayatmas, üyelerimizi istifaya zorlama ve ta"eronla"trma giri"imlerini sürdürdü. !"verenin olumsuz tavrlaryla toplu sözle"me görü"melerinde anla"ma sa#lanamaynca 17 Nisan günü yasal hakkmz
olan greve çktk.
POL!SAN ve !ZM!R K!MYA’da hakl ve me"ru talepleri için greve
çkan üyelerimiz, bugüne kadar hiçbir grevde görülmemi" saldrlarla
kar"la"tlar. Daha grevin ilk günü fabrika etrafnda jandarma ku"atmasyla kar"la"an üyelerimiz, i"verenin çe"itli tahriklerine, grevci i"çilerin
yerine müteahhit i"çileriyle yasa d" üretimin devam etmesine ra#men
yasal ve demokratik haklarn kullanma çerçevesinde hareket ettiler.
POL!SAN ve !ZM!R K!MYA i"vereni Necmettin Bitlis’in yasal olan
grevimizi yasal olmayan mafya yöntemleri kullanarak krma çabalarna
güvenlik güçleri de artan bir seyirde ortak olmaya ba"lad. Grev öncesi
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17 günlük ücretlerini ve zorunlu tasarruf nemalarn almak için 15 Mays günü fabrika önüne gelen üyelerimize önce i"verenin adamlarndan
bir müteahhit i"vereninin silah çekerek tehdit edip silahla saldrmas ve
jandarmann da üyelerimize dipçiklerle saldrmas sonucu birçok üyemiz yaraland. Jandarmann silah çekenleri etkisiz hale getirme yerine
haklar için mücadele veren i"çilere saldrmas kabul edilir bir durum
de#ildir.
Biz, bir taraftan i"verene kar" grevde yasad" üretim gerçekle"tirmesi nedeniyle yasal yollarla hukuki mücadelemizi verirken di#er taraftan demokratik direnme hakkmz da kullanmaya çal"tk. 4 Temmuz
günü üyelerimiz ile e" ve çocuklar fabrika kaps önünde toplanarak
müteahhit i"çilerinin yasad" üretimine engel olmaya çal"t. !"verenin
talimatyla yüzlerce jandarma tarafndan üyelerimiz ablukaya alnd ve
jandarmann sa#lad# güvenlik çemberi içinde müteahhit i"çileri i"yerine getirilerek yasad" üretim sürdürüldü. Orada jandarma yetkililerine, takndklar tavrn i"vereni cesaretlendirdi#i, jandarmann i"levinin
i"vereni korumak olmad# ifade edildi
Bizim uzla"ma çabalarmz bu dönemde de sürdürüldü. Amacmz bir
anla"ma sa#lamakt. Türk-!" Genel Ba"kan Bayram Meral’inde katld# bir toplant K!PLAS’ta yapld. Necmettin Bitlis ve K!PLAS yetkilileri uzla"maz tavrlarn bu toplantda da devam ettirdiler ve hiçbir
makul öneri sunmadlar.
Bizim anla"ma sa#lanmas yönündeki çabalarmza taknlan olumsuz
tavr üzerine 6 Temmuz günü üyelerimiz ile i"çilerin ve çocuklarnn
fabrika kaps önünde toplanarak yasad" üretimi gerçekle"tiren müteahhit i"çilerinin i"yerine giri"ine engel olma çabalarna kar" güvenlik
güçleri yine bilinen tavrlarn sergilemi"tir. Bizler güvenlik güçleriyle
kar" kar"ya gelmemek amacyla geri çekilmeye ba"ladk ve üyelerimiz
arabalarla "ubeye dönerken, müteahhit ve adamlar tarafndan saldrya
u#rad. Bu saldr srasnda da güvenlik güçleri saldrganlar yakalama
yerine üyelerimize saldrmay ve birçoklarn da gözaltna almay ye#lemi"tir. Hakszl#a engel olma yerine hakszl#a bu tavrla prim verilmi"tir.
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POL!SAN ve !ZM!R K!MYA’daki grevci üyelerimiz tüm bu olumsuz
ko"ullara ra#men yasal ve demokratik haklarn kullanarak ve kararl bir
"ekilde grevlerini sürdüre geldiler. Ayn kararllk haklarmz alncaya
kadar da sürdürülecektir.
POL!SAN i"verenin ve ba#l oldu#u i"veren sendikas K!PLAS’n
olumsuz tavrlarn knamak ve yaplan basklar kamuoyuna açklamak
üyelerimizle birlikte 27 Eylül günü saat 10.00’da K!PLAS önünde düzenleyece#imiz basn toplantsna siz basn ve yaynmzn de#erli temsilcilerini bekliyoruz.
Sayglarmzla
Tarih: 27.09.1995
Saat: 10.00
Yer: K!PLAS önü. Ku"bak" Sok. No: 29/B Altunizade/!stanbul
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Adnan Özcan
Genel Ba"kan
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17 Ekim 1995

ANT!DEMOKRAT!K GREV ERTELEMELER!, B!RL!K VE
BÜTÜNLÜ$ÜMÜZÜ BOZAMAYACAKTIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Uluslararas ve yerli tekelci sermayenin, IMF’nin ve Dünya Bankas’nn
buyruklarn her "eyin üstünde tutan siyasi iktidar, i"çi ve emekçi y#nlarmzn taleplerine sahip çkan, ülkemizin ba#mszl# ve demokratikle"mesi
için mücadele eden Türk-!"’in birlik ve bütünlü#ünü bozmak için çok yönlü
bir saldr harekât ba"latt.
Güven oylamasnn yaplaca# 15 Ekim’den bir gün önce baz sendikalarla
gizli görü"meler yaparak sözle"meleri bitiren siyasi iktidar, Türk-!"’in birli#ini, bütünlü#ünü parçalamaya çal"tysa da bunu ba"aramad. 15 Ekim’de
güvenoyu alamamasn Türk-!"’in sürdürdü#ü kararl mücadeleye ba#layan
aznlk hükümeti, u#rad# yenilginin hrsyla bugün (17 Ekim 1995) Liman!", $eker-!" ve Demiryol-!" Sendikalarmza üye on binlerce i"çimizin grevlerini ertelemi"tir. Siyasi iktidarn antidemokratik bu uygulamasn "iddetle
protesto ediyoruz.
682.000 kamu i"çisinin toplu sözle"mesini 10 aydr sürüncemede brakarak,
350.000 i"çimizi greve sürükleyen siyasi iktidarn, Türk-!"’in ücret art" talebinin mevcut kamu kaynaklaryla kar"lanamayaca#, bütçeye büyük yük
getirece#i ve enasyona neden olaca# açklamalar ise tamamyla gerçek
d"dr.
Siyasi iktidar, üretmeden ve katma de#er yaratmadan “para ile para kazanmaya” dayal ekonomi politikalaryla, kamu kaynaklarn uluslararas ve yerli tekelci sermayeye aktmaktadr. Türk-!"’in hesaplamalarna göre 682.000
kamu i"çisi için yllk 69,8 trilyon lira ücret art"n çok bulan siyasi iktidar,
1995 yl sonuna kadar iç borçlara yani bir avuç tefeciye 600 trilyon lira faiz
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ödemekte hiç de zorlanmamaktadr. Kald ki kamu i"çileri bugün rantiye kesimi gibi kar"lksz bir kaynak transferi de#il, yalnzca ürettikleri de#erden
hak ettikleri pay istemektedirler.
Sanki sayn ba"bakan, kamu i"çisinden esirgedi#i ücret art"larn memura,
emekliye, köylüye, küçük esnafa da#tacakm" gibi, “60 milyonun hakkn
600.000 kamu i"çisine da#tamam” diyor. Oysa siyasi iktidar bu taktikleriyle
tüm emekçi katmanlarn taleplerini bastrmaya çal"maktadr. Çünkü bugün
kamu i"çisinin alaca# ücret ne kadar artarsa, yarn di#er gruplara ve özel
sektörde çal"an i"çilere de ayn benzer art"lar yaplmak zorunda kalacaktr.
!"te bu yaln gerçe#i çok iyi gören siyasi iktidar, emekçi katmanlarda i"çileri
kar" kar"ya getirmeye çal"makta, ne var ki bu oyunlar da giderek artan
kamuoyu deste#iyle bo"a çkmaktadr.
Siyasi iktidar "unu çok iyi bilmelidir ki; grev ertelemeleri veya baz sendikalarla sözle"meleri ba#tlam" olmas, bizlerin birlik ve beraberli#ini asla bozmayacaktr. Bizler dün oldu#u gibi bugün de Türk-!" Kamu Koordinasyon
Kurulu’nun alm" oldu#u kararlar do#rultusunda bu onurlu mücadelemizi
sonuna kadar sürdürece#iz. Bir bütün olarak i"çileri ve emekçi katmanlarn
da sesi olan örgütleri kar"sna alan hiçbir siyasi iktidar rahat rahat koltu#unda oturamaz.
Uyu"mazlklarn ve siyasi krizlerin çözümü antidemokratik grev ertelemeleriyle de#il, bir bütün olarak i"çi ve emekçi y#nlarmzn taleplerinin dikkate alnmasyla çözümlenebilir.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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17 Ekim 1995

TÜRK-!" BÜTÜNLÜ$ÜNÜ KORUMAYA ÇALI"AN ORMAN-!"
SEND!KAMIZI VE ÜYELER!N! YALNIZ BIRAKMAYACA$IZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Siyasi iktidar, 12 Eylül’ün dahi göze alamad# bir pervaszlk içinde i"çi
snfmza ve onun örgütlerine saldrmaktadr. Yakla"k 700.000 kamu i"çisinin hakl taleplerini 10 aydr görmezden gelerek sürüncemede brakan
siyasi iktidar, i"çi snfmzn ve emekçi y#nlarmzn kaderini uluslararas
ve yerli sermayenin nans kurulu"larnn eline teslim etmi"tir.
Bir yandan ülkenin bölünmez bütünlü#ünden, ba#mszl#ndan söz edenler,
di#er yandan IMF’den aldklar direktierle bu ülkenin geçek sahibi, üreticisi olan i"çi ve emekçi y#nlarna yönelik saldrlarda bulunmaktadrlar. 15
Ekim’deki güven oylamasn kaybeden siyasi iktidar, IMF’ye verdi#i sözleri
yerine getirmesine tek engel olarak gördü#ü i"çi snfmz ve örgütlerini hedef alm"tr. Güven oylamas öncesi baz sendikalarla gizli sözle"meler imzalayarak birlik ve bütünlü#ümüzü zedelemeye çal"an siyasi iktidarn tüm
çabalar fayda etmemi"tir.
Türk-!"’in birlik ve bütünlü#ünü bozmak için her türlü oyuna ve tehdide
ba"vuran siyasi iktidar, son olarak Orman-!" Sendikamzn i"çi snfna ihanet etmesi için bask ve tehdide ba"vurmu"tur. Bugüne kadar Türk-!" Kamu
Koordinasyon Kurulu ile birlikte hareket eden ve i"çi snfmzn bu onurlu
mücadelesine sahip çkan Orman-!" Sendikamz ve onun de#erli üyeleri i"çi
snfmza ihanet etmeyerek, tek ba"larna sözle"meleri bitirmek istemedikleri için i"yeri temsilcisi ve ba" temsilcileri i"ten çkarmalarla kar" kar"ya
kaldlar.
Siyasi iktidarn bu gözü dönmü" saldrgan tutumunu protesto ediyoruz.
Orman-!" Sendikamza ve onun de#erli üyelerine saldranlar bir bütün ola-
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rak tüm sendikamz, Türk-!" Kamu Koordinasyon Kurulu ile i"çi snfmz
kar"larnda bulacaklardr.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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27 Aralk 1995

SERMAYE SÖZCÜSÜ TÜS!AD’IN !LANLARINI PROTESTO
ED!YORUZ
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
TÜS!AD, 1980 öncesi gazete ilanlaryla o zamanki mevcut hükümetin
devrilmesine etkide bulunmu" ve daha sonra 3. MC Hükümeti kurulmu",
24 Ocak Kararlar alnm" ve arkasndan 12 Eylül rejimi gelmi"ti. Benzeri
duruma yol açacak biçimde TÜS!AD yine gazete ilanlar vererek yeni kurulacak hükümet üzerinde etkide bulunmak istiyor. !lanlarnda belirtmeye
çal"t# gibi ülkeyi de#il, yalnzca sermaye çevrelerinin çkarlarn dü"ünerek verdi#i bu ilanlaryla yeni hükümet formülünü dayatyor. “Sa# merkez”
hükümet dayatmasnn arkasnda i"çi ve yoksul halkn daha çok ezilece#i,
Gümrük Birli#i’nde rekabet hatrna hiçbir hak tannmadan ve sfr ücret
zamlarnn uygulanaca# kölelik ko"ullarnn getirilmesi vardr. SHP-CHP
stepneli DYP Koalisyon Hükümeti döneminde, yeniden merkez sa# olarak
iktidara geldiklerinde neler yapacaklarn ortaya koyan yakc deneyimleri
ya"adk. TÜS!AD’n; demokrasi d", i"çi haklarn yok sayan, yeni 5 Nisan
Kararlar’nn alnaca#, IMF’nin yoksulluk ve basky öngören ac reçetesinin geçerli olaca# bir düzen getirmeyi dayatan gazete ilanlarn vermesini
Petrol-!" Sendikas olarak protesto ediyoruz.
Bizler için önemli olan kimlerin nasl hükümet kuraca# de#il, üyelerimizin
haklarnn korunmas ve ça#da" standartlarda geli"tirilmesidir. 24 Aralk seçimlerinde siyasi partiler, 1991 genel seçimlerinde olan biçimiyle dahi sendikal özgürlüklerden, i"çilerin haklarndan hiç söz etmediler. Bu durumu,
i"çilerin haklarn iktidara geldikten sonra yok sayacaklarnn açk i"areti
olarak anlyoruz.
Biz sendikalarn mücadele örgütü oldu#unu ve kim gelirse gelsin üyelerimizin ve genel olarak tüm emekçilerin hak ve çkarlar için sonuna kadar müBildiriler (1990-1996)
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cadele edilece#ini bu vesile ile bir kez daha tekrarlarz. Unutulmasn özellikle son 10 yldr saysz eylem yapan i"çiler, sonuç alma ve etkinle"tirme
açsndan deneyimlerinden de dersler çkararak, zorunlu kaldklarnda yeni
hükümet döneminde de bu eylemlerini sürdüreceklerdir.
Sayg ile bilgilerinize sunulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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09 Ocak 1996

MET!N GÖKTEPE’N!N ÖLDÜRÜLMES!N! PROTESTO ED!YOR
VE TÜM BASIN EMEKÇ!LER!NE BA"SA$LI$I D!L!YORUZ
Gazetenizin muhabirlerinden Metin Göktepe’nin görevi ba"nda öldürüldü#ünü üzüntü ile ö#rendik.
1996 ylnn ilk günlerine yine basn "ehitleri ile girmemiz, gelecek günlere
umutla bakamayaca#mzn ilk i"aretleridir. 8 Ocak 1996 Pazartesi günü gazetecilik görevini yaparken polisçe gözaltna alnan ve dövülerek ya"amn
yitiren Metin Göktepe’nin ba"na gelenler, ülkemizde giderek artan basna
yönelik saldrlarn bir devamdr.
!nsanlarn haber alma özgürlüklerinin engellenmesi ve gazetecilere yönelik
saldrlarn artmas, demokrasi özlemlerine vurulmu" a#r bir darbedir.
Basna yönelik yaplan saldrlar, en önce demokrasiye zarar verir. Metin
Göktepe’yi öldürenler bir an önce bulunmaldr.
Bu insanlk d" cinayeti "iddetle knyor, herkesi bir kez daha dü"ünmeye
ça#ryoruz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Genel Ba"kan
Bayram Yldrm
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17 Ocak 1996
S!YAS! !KT!DARIN, ÇALI"ANLARDAN GASP ETT!KLER!YLE
RANT!YEYE KAYNAK AKTARMASINA ARTIK DUR D!YEL!M
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Siyasi iktidar, bir avuç rantiyeye kaynak aktmak için yine milyonlarca i"çi ve
memurun cebine el att. Devletin zorunlu tasarruf ad altnda 1988 ylndan bu
yana çal"anlardan zorla kesti#i paray iç borç ödemeleri gerekçesiyle erteleme giri"imleri, siyasi iktidarn sermaye yanls tutumunu bir kez daha gözler
önüne sermektedir.
Siyasi iktidar, bugüne kadar toplu sözle"me zam farklarn, ikramiye ödemelerini “kaynak yok” gerekçesiyle erteleyerek ödemeyi bir gelenek haline getirirken, bir avuç rantiyeye kaynak bulmakta hiçbir sknt çekmemektedir. Bugün
yine ayn gerekçelerle 8,5 milyon çal"ann $ubat ay ba"nda ödenmesi gereken toplam 35 trilyon lira olan zorunlu tasarruf nema ödemelerini ertelemeye
çal"an siyasi iktidara kar", ba"ta i"çi sendikalar olmak üzere tüm çal"anlar
olarak sessiz kalmayaca#z.
Çal"anlarn nema ödemelerini, sermayeye, bir avuç rantiyeye, faiz ödemeleri
gerekçesiyle pe"ke" çeken siyasi iktidar, çal"anlara yönelik bu saldrlarna
derhal son vermelidir. Nasl ki iç borç faiz ödemeleri hiçbir kaynak sknts çekilmeden zamannda yaplyorsa çal"anlardan zorla kesilen tasarruarn
nemalar da zamannda ödenmelidir. Siyasi iktidarn, her frsatta çal"anlarn
cebine el atmasna artk hiç kimsenin tahammülü kalmam"tr. Nemalarn zamannda ödenmesi konusunda gerekenin yaplmas için tüm sendikalar ve çal"anlar duyarl olmaya ve birlikte hareket etmeye ça#ryoruz.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Genel Ba"kan
Bayram Yldrm
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09 #ubat 1996

PETROL-!" BA"KANLAR KURULU SONUÇ B!LD!RGES!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamz 23. Dönem 1. Ola#an Ba"kanlar Kurulu, 8-9 $ubat 1996 günlerinde !stanbul’da genel merkezimizde toplanm" a"a#daki sonuç bildirgesinin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#iyle karar vermi"tir.
24 Aralk erken genel seçimleri sonucu ortaya çkan olumsuz tablo, ülkenin
siyasi istikrarszl#na bir çözüm üretmemi" tam tersine daha da derinle"tirmi"tir. Antidemokratik seçim sistemi sonucu seçmen iradesi Meclis’e yansmam"tr. Bunu bir demokrasi ayb olarak görüyoruz. Parlamentoya bakld#nda, bir takm rutin i"lerin d"nda kararlar alacak bir hükümetin olmay",
i"çi snfn ve çal"anlar olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.
Ekonomik ve siyasal sorunlar giderek derinle"mektedir. 1996 ylnda ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlar giderek daha da a#rla"acaktr. Bu sorunlar direkt veya dolayl olarak i"çilere ve çal"anlara yansmaktadr. Uygulanan rant ekonomisi i"sizli#i daha da arttrrken, hayat pahall# dayanlmaz
boyutlara ula"m"tr.
Kurulacak olan hükümetin ortaklar, hangi siyasi partiden olursa olsun, uluslararas nans kurulu"larnn 1996 yl için dayatt# yeni istikrar paketlerini,
halkn daha da yoksulla"mas pahasna da olsa, uygulamaya sokacaklardr.
Gümrük Birli#i, küçük i"letmelerin iasna, orta ve büyük ölçekli i"letmelerin durgunlu#a girmesine neden olacak ve dolaysyla i"sizli#e i"sizlik katacaktr.
IMF, Dünya Bankas ve TÜS!AD gibi yerli ve yabanc sermaye tekellerinin
sözcüleri, kendilerine yeni pazar alanlar açmak için, sosyal güvenlik sisteminin özelle"tirilmesine ve emeklilik ya"nn yükseltilmesine yönelik hazrladklar raporlar, yeni kurulacak hükümete dayatmaktadrlar. Bu saldrlar
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sadece SSK ile snrl olmayp, memurun ve küçük esnafn içinde yer ald#
Emekli Sand# ve Ba#-Kur’u da kapsamaktadr.
Sosyal güvenlik sisteminin özelle"tirilerek çökertilmesine kar" ba"ta i"çi
sendikalar ve konfederasyonlar olmak üzere, kamu çal"anlar sendikalar
ve geni" emekçi y#nlarla birlikte ortak politikalarn bir an önce geli"tirilmesi ve bu saldrlara kar" etkin bir mücadelenin ba"latlmas gerekmektedir.
Özelle"tirme; vurgun ve soygunculara rant aktarmak için oldubittilere getirilmektedir. Buna kar", sendikalar ve toplumun di#er kesimleri daha aktif
politikalar olu"turmaldr.
1996 yl ba"ta sendikamz olmak üzere tüm sendikalar ve Türk-!", D!SK ve
Hak-!"’in örgütlenme seferberli#ini ba"latt# bir yl olmaldr.
Sendikamz bu do#rultuda, alt yap çal"malarnn bir an önce ba"latlmasna,
bu çal"malarn e#itimler ve toplu sözle"me politikalaryla desteklenmesine
ili"kin karar alm"tr. 1996 yl, sendikamz için, hem örgütlü oldu#umuz
i"yerlerindeki örgütlülü#ümüzün güçlendirilmesi hem de yeni i"yerlerinde
örgütlenilmesi do#rultusunda çal"malarn hzlandrlaca# bir yl olacaktr.
Petrol-!" Sendikas, dünyada ve ülkemizde ya"anmakta olan sorunlar kar"snda duyarll#n sürdürecek, nereden gelirse gelsin, terörün her türüne
kar", dün oldu#u gibi bugün de kar" çkacaktr.
Demokratik hak ve özgürlüklerin önündeki engeller bir an önce a"lmaldr.
Bireyin özgürlü#ü sa#lanmal, toplum sivil toplum örgütleriyle donatlarak,
demokratik ve katlmc bir devlet yaps olu"turulmaldr.
Kürt sorunuyla ilgili geli"mekte olan bar"çl siyasal çözümler desteklenmelidir. Bu sorunun, ülkede ya"ayan insanlarn ve sivil toplum örgütlerinin
tart"arak çözüme ili"kin politikalar üretmesi ile a"laca# inancndayz.
E#itimin özelle"tirilmesine kar" üniversitelerde yükselen sese kulak verilmeli ve halktan yana e#itim politikalar uygulanmaldr.
ILO sözle"meleriyle ilgili yasal iç düzenlemeler bir an önce sonuçlandrlmal, i" güvencesi ve i"sizlik sigortas yasasnn çkartlmasna hz verilmelidir.
Kamu çal"anlarnn grevli toplu sözle"meli sendika haklarnn sa#lanmas
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ile ilgili mücadelelerine destek vermeyi, görevimizin bir parças olarak görüyoruz.
Petrol-!" Sendikas, 8 Mart Dünya Emekçi Kadnlar Günü’nün özüne uygun
bir "ekilde kutlanmas do#rultusunda üzerine dü"en sorumlulu#u yerine getirecektir.
Dünya’da ve ülkemizde i"çi snf ve çal"anlarn ekonomik ve demokratik
haklarna yönelik saldrlarn giderek hz kazand# bir süreçte, i"çi snfnn
birlik, mücadele ve dayan"ma günü olan 1 Mays daha da bir önem kazanmaktadr. 1 Mays 1996’nn alanlarda, co"kuyla kutlanmas için gerekli
çal"malar bugünden ba"latlmaldr
Üyelerimize ve kamuoyuna saygyla duyurulur.
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11 Mart 1996

DÜ"ÜNCE ÖZGÜRLÜ$Ü, DEMOKRAS!N!N TEMEL TA"IDIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Son günlerde dü"ünce ve örgütlenme özgürlü#üne kar" olumsuz giri"imler yo#unla"arak artmaktadr.
Dü"ünce özgürlü#ünün ça#mza uygun bir "ekilde sa#lanmas için gerekli
yasal düzenlemelere en ksa sürede gidilmeli ve artk sonuç alnmaldr.
De#erli yazarmz Ya"ar Kemal’e Dü"ünce Özgürlü#ü ve Türkiye ba"lkl
kitabndan dolay verilen ceza aslnda demokrasimize verilen bir cezadr.
Verilen bu ceza ile insan haklar ve özgürlükler de cezalandrlm"tr.
Dü"ünceye kar" verilen bu ceza, gelecek açsndan da umut verici de#ildir.
Artk ülkemizde insanlar dü"üncelerini serbestçe dile getirebilmelidirler.
De#erli yazarmz Ya"ar Kemal’e verilen cezay knyor, demokrasinin ve
özgürlüklerin ça#mz gereklerine uygun bir yasal düzenlemeye kavu"mas için her türlü çabay gösterece#imizi bildiriyoruz.
Sayglarmla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Genel Ba"kan
Bayram Yldrm
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14 Mart 1996

SA$LIK ALINIP SATILAMAZ
SSK VE D!$ER KAMU SA$LIK KURUMLARI, DEVLETÇE
DESTEKLENMEL! VE GEL!"T!R!LMEL!D!R
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Bilimsel tbbn ba"langc olarak belirlenen 14 Mart Tp bayramnn yldönümü bu yl da buruk olarak kutlanyor.
Günümüzde sa#lkl ya"am, hasta haklar ve hekimlerimizin özgür ve ba#msz çal"ma ortam sorunlar, en önemli ülke sorunlarndan birisi olarak
gündemdeki yerini korumaktadr.
SSK ve di#er kamu sa#lk kurulu"larnn özelle"tirme u#runa çökertilmesi
yönünde de baz çkar çevrelerinin çabalar sürmektedir. Ayrca, ülkemizdeki toplam nüfusun yakla"k üçte biri sa#lk güvencesinden yoksundur. Bu
ko"ullarda önümüzdeki dönemde olumsuzluklarn artarak sürece#ini söyleyebiliriz.
Sürekli artan ilaç yatlar, SSK ve di#er kamu sa#lk çal"anlarnn ücretlerinin yetersizli#i ve hasta haklar gibi acil çözümlenmesi gereken sorunlar ile
SSK ve kamu sa#lk kurulu"larnn özelle"tirilmek istenmesi gibi bir y#n
ya"amsal sorunun ortada oldu#u günümüzde Tp bayramn anlamna uygun
kutlamak da mümkün de#ildir.
·

SSK ve kamu sa#lk kurumlar devletçe desteklenmeli, geli"tirilip güçlendirilmelidir.

·

Hekimlerimizin mesleklerini özgür ve ba#msz ko"ullarda uygulayabilmeleri sa#lanmaldr.
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·

Sa#lk çal"anlarnn ücretleri mesleklerinin gere#ine göre belirlenmelidir.

·

Sa#lk çal"anlarnn örgütlenme sorunu çözümlenmelidir.

·

Sa#lk alnp satlamaz, sa#lk alan piyasa ekonomisine teslim edilmemelidir.

Tüm bu olumsuzluklara kar"n tüm hekimlerin ve sa#lk çal"anlarnn bayramn kutlarz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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25 Mart 1996

PARALI E$!T!ME HAYIR
ÜN!VERS!TELERDE DEMOKRAT!K REFORM YAPILMALIDIR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
24 Mart günü “e"it, parasz e#itim” istemi ile Ankara’da toplanan binlerce
ö#renci bir miting yaparak, baz çkar çevrelerinin üniversitelerin özelle"tirilmesi isteklerine kar" çktlar.
Çe"itli sendika ve demokratik kitle örgütlerinin de destek verdi#i eylem sona
erece#i srada yine güvenlik güçlerinin müdahalesi ile son buldu. Parasz
e#itim slogan ile en hakl ve demokratik istemlerini haykran ö#rencilere
kar" giri"ilen bu ça#d" tutum, hükümetin e#itime bak"nn da bir göstergesi olmu"tur. Olaylarda ö#rencilere kar" gaz bombalar kullanlm", yine
sadece görevlerini yapan gazeteciler saldrya u#rayarak yaralanm"lardr.
Hakl istemlerini dile getirmek, seslerini duyurabilmek için gösteri yapanlara kar" saldr düzenleyenler, basklarla hiçbir yere varlamayaca#n artk
bilmelidirler.
Yetkililerin ö#rencileri suçlamasnn ardnda çaresizli#in belirtileri vardr.
Üniversitelerin özelle"tirilerek, e#itimin paral hale getirilmesi sonucu binlerce i"çi ve emekçi çocu#unun ö#renim e"itli#inden yararlanamayaca# gün
gibi açktr. Böylesi bir durumda da ö#rencilerin seslerini mitinglerle duyurmak istemesi demokratik bir haktr.
Önce harçlarla ba"layp ardndan, e#itimin özelle"tirilmesini gündeme getirmek, ulusal gelir da#lmnn son derece dengesiz oldu#u ülkemizde, zaten
bozuk olan e#itimde frsat e"itli#ini, “paras olan daha e"it” durumuna sokacaktr.
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Zaman zaman olagelen do#al y#nsal tepkilerde, i"çileri, emekçileri veya
ö#rencileri potansiyel suçluymu" gibi gören anlay", ça#d" bir anlay"tr.
Ö#rencilerin ve gazetecilerin hiçbir neden olmadan dövülmesini "iddetle knyoruz.
Üniversite ö#rencilerinin hakl demokratik istemlerinin destekçisi olaca#z
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Genel Ba"kan
Bayram Yldrm
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18 Nisan 1996

GREVL! TOPLU SÖZLE"MEL! SEND!KA HAKKI !Ç!N
MÜCADELELER!N! YÜKSELTEN KAMU EMEKÇ!LER!N!N
YANINDAYIZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu’na (KESK) ba#l 500.000
kamu emekçisinin, grevli toplu sözle"meli sendikal hak ve yaplan yetersiz ücret zamlarna hayr demek için bugün gerçekle"tirdi#i i"i brakma
eylemini, sendikamz Petrol-!" sonuna kadar desteklemektedir.
Uluslararas sözle"melerde yer alan kamu emekçilerinin örgütlenme ve
sendika kurma haklarna ili"kin maddeler Türkiye tarafndan da imzalanarak kabul edilmi"tir. Yetkililere, altna imza atlarak kabul edilen bu
maddelere uymalar gerekti#ini hatrlatyoruz.
Anayasa’da yaplan son de#i"ikliklerle, kamu emekçilerinin sendikal
haklar güvence altna alnm"ken, bugünkü i" brakma eylemine ili"kin
hükümet tarafndan yaplan açklamalar, kamu emekçilere tannan anayasal hakkn kâ#t üzerinde kald#n göstermektedir.
Ayrca, ana muhalefet liderli#i srasnda “isyan etmeyen memurun insanl#ndan "üphe ederim” diye açklamalarda bulunan Ba"bakan Mesut
Ylmaz’n bugün bunun tam tersini söyleyerek bugün yaplacak eylemleri yasad" ilan etmesi dü"ündürücü ve çeli"kilerle doludur.
Kamu emekçilerinin grevli toplu sözle"meli sendika hakk için üretimden gelen güçlerini kullanarak ba"lattklar i" brakma eylemini destekliyoruz.
Bu hakl mücadelelerinde kamu emekçilerinin yanndayz.
Sayglarmzla
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25 Nisan 1996

E$!T!MDE FIRSAT E"!TL!$! !STEYEN Ö$RENC!LER!N
BU HAKLI !STEMLER!N! DESTEKL!YORUZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
24 Nisan günü “YÖK ve harçlar kaldrlsn, ö#rencilere yönetimde söz
ve karar hakk verilsin, e#itim ve sa#lktaki özelle"tirilmeler durdurulsun
ve ö#renim hakkmz geri verilsin” hakl istemleri ile yurdun çe"itli yörelerinden gelerek !stanbul Üniversitesi önünde bir miting yapan ö#renciler demokratik istemlerini dile getirdiler. Üniversite Ö#rencileri Koordinasyonunca düzenlenen miting halaylarla bir "enlik havasnda geçti.
Ancak olgun bir "ekilde geçen gösteriye güvenlik güçleri yine "iddetle
kar"lk verdi. Polis köpekleri ve panzerlerle alan ku"atan güvenlik güçleri, ö#rencilerin üzerine saldrarak, gözda# vermeye çal"t.
Senaryo hep ayn.
Gelece#imiz olan gençlerimize, ö#rencilerimize nefretle saldrmak, öldüresiye vurmak ve gözaltna almak hiçbir "ekilde hakl gösterilemez.
Ö#rencilerin bu hakl istemleri ülkemizdeki tüm emekçi çocuklarnn
ve ailelerinin de istemleridir. Bu istemlerin kar"sna çkmak ancak özel
okul ve özel dershane sahiplerinin i"ine gelir.
Ö#rencilerin bu gösteride att#; “Polis bo" durma Civan’ yakala” slogan, Türkiye’de ya"anan trajikomik olaylarn giderek boyutunun artt#n
gözler önüne sermektedir. Güvenlik güçleri hakl istemlerini demokratik
bir biçimde dile getiren ö#rencilere ve gençlerimize zarar vermek için
de#il, topluma zarar verenleri etkisiz hale getirmek için vardr.
Yüksekö#renim Kanun Tasla# derhal geri çekilmelidir.
Ö#rencilere kar" giri"ilen bu ça#d" davran" tepkiyle kar"lyoruz.
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Gözaltna alnan ö#renciler derhal serbest braklmal, ö#rencileri yaralayanlar belirlenerek cezalandrlmaldr.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Mansur Burgucu
Genel Sekreter
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25 Nisan 1996

1 MAYIS, !"Ç! SINIFININ B!RL!K, MÜCADELE VE
DAYANI"MA GÜNÜDÜR
De#erli üyelerimiz
1 Mays, dünyann her yerinde i"çilerin ve emekçilerin, ba#mszlk, demokrasi, e"itlik, özgürlük ve karde"lik özlemlerinin dile getirildi#i bir
gündür.
1 Mays, yüzyl a"kn bir süredir, i"çi snfnn zulüm ve yoksullu#a kar" çkt# bir gündür.
Ve 1 Mays’lar, 1886’da Amerika’nn $ikago kentinde i"çilerin SEK!Z
SAATL!K !$GÜNÜ talebi ile ba"lattklar genel grevin yldönümüdür.
1 Mays 1996 kutlu olsun!..
Milyonlarca emekçi bugün, i"çi snfnn birlik, mücadele ve dayan"masn haykryorlar.
Biz de ülkemizin çe"itli illerinde, alanlarda, i"yerlerinde ve ya"amn her
alannda ayn duygu ve dü"ünce birli#i ile sesimizi yükseltiyoruz.
Ya"asn 1 Mays!.. diyoruz
DE%ERL! ÜYELER!M!Z
Bugün i"çilerin, emekçilerin ve toplumun demokratik kesimlerinin her
zamankinden daha çok birli#e ve dayan"maya ihtiyac vardr. Çünkü
ülkemizde bunalm devam ediyor.
Bu bunalm ortaya çkaranlar emekçiler de#ildir ama krizin yükünü
emekçiler çekiyor.
IMF ve Dünya Bankas’nn dayatmalar sonucu ortaya çkan kriz tüm
çal"anlar ve emekçileri, açlk, yoksulluk ve i"sizlik ile kar" kar"ya b296
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rakyor. Bu dayatmalarna boyun e#ilmesini ulusal ba#mszl#mz açsndan onurlu bulmuyoruz. !stikrar paketlerinin ard arkas kesilmiyor.
Bununla da kalnmyor, çal"anlar mezarda emekli edilmek isteniyor.
SSK gerçek sahiplerine teslim edilmelidir. SSK özerkle"melidir.
DE%ERL! ÜYELER!M!Z
Sorunlarmzn çaresi, demokrasidir.
Biz demokrasi istiyoruz.
Biz tüm çal"anlar için özgür bir toplu sözle"me ve örgütlenme düzeni
istiyoruz.
Biz demokratikle"menin artk vaat olmaktan çkarlarak hayata geçirilmesini, ba"ta anayasa olmak üzere, tüm yasalarn demokratikle"mesini
istiyoruz.
Biz, bar" içinde ya"ayan bir Türkiye istiyoruz.
Bugün halaylarmzla, bildirilerimizle, birli#imiz ve gücümüzle kazanlm" haklarmzn gasp edilmesine hep birlikte DUR!.. diyece#iz. Ülke
düzeyinde sesimizi yükseltip, hakl istemlerimizi dile getirece#iz...
Ya"asn !"çi Snfnn Örgütlü Birli#i, Mücadele ve Dayan"mas!..
Ya"asn 1 MAYIS!..
Bu yl her ikisini de birlikte ya"ad#mz, Kurban bayramnz ve 1 Mays
bayramnz kutlar aydnlk, mutlu ve sa#lkl günler dileriz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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02 Mays 1996

1 MAYIS BAYRAMIMIZI PROVOKASYON TESL!M ALDI
1 Mays, i"çi snfnn ‘Birlik, Mücadele ve Dayan"ma Günü’dür.
1 Mays, dünyann her yerinde i"çilerin ve emekçilerin, ba#mszlk, demokrasi, e"itlik, özgürlük ve karde"lik özlemlerinin dile getirildi#i bir
gündür.
1 Mays, yüzyl a"kn bir süredir, i"çi snfnn zulüm ve yoksullu#a kar" çkt# bir gündür. Ve 1 Mays’lar, 1886’da Amerika’nn $ikago kentinde i"çilerin SEK!Z SAATL!K !$GÜNÜ talebi ile ba"lattklar genel
grevin yldönümüdür.
Tüm dünyada emekçiler 1 Mayslarda, i"çi snfnn birlik, mücadele ve
dayan"masn dile getirirler.
Biz de ülkemizde 1 Mayslarda, alanlarda, i"yerlerinde ve ya"amn her
alannda ayn duygu ve dü"ünce birli#i ile istemlerimizi dile getirerek
bayrammz kutlarz.
Ancak, 1977 1 Mays’nda oldu#u gibi; baz çkar gruplarnca, ülkemizdeki 1 Mays kutlamalar zaman zaman provokasyona getirilmektedir.
Emekçilerin ve toplumun demokratik kesimlerinin her zamankinden
daha çok birli#e ve dayan"maya ihtiyac oldu#u ülkemizde, 1996 1 Mays kutlamalar srasnda yaratlan provokasyon sonucu üç ki"i ya"amn
yitirdi ve onlarca ki"i yaraland.
!"çilerin katlmnn az oldu#unun gözlemlendi#i 1 Mays kutlamalar srasnda çkan olaylarn içinde hiçbir i"çi sendikas yer almad. !"çiler büyük bir olgunluk içinde, kürsünün i"gal edilmesine bile tepki göstermedi.
Olaylara kar"an veya kar"mayanlarn, yaratlan provokasyondan kimlerin zarar gördü#ünü dü"ünmelerinde yarar görüyoruz.
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!"çilerin ve emekçilerin çözümlenmesi gereken ya"amsal sorunlar varken eme#in bayramna kar" giri"ilen bu provokasyon, yüz binlerce i"çi
ve emekçinin sorunlarn dile getirmesinin de önünü tkam"tr.
Tüm bu sorunlarn temelinde ülkemizin hâlâ tam olarak demokratikle"ememesi yatmaktadr. Ülkemizde demokratikle"me artk vaat olmaktan
çkarlmal, ba"ta anayasa olmak üzere, tüm yasalar demokratikle"tirilmelidir
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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17 Mays 1996

POL!SAN’DA MEYDANA GELEN PATLAMADAN,
GREV KIRICI !"VEREN SORUMLUDUR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamzn örgütlü oldu#u Gebze Dilovas’nda kurulu POL!SAN
Kimya San. A.$.’de 16 Mays 1996 Per"embe ak"am saat 21.00’da meydana gelen kaza sonucu biri a#r olmak üzere üç i"çi a#r yaralanm" ve
patlamann etkisiyle çevredeki ev ve i"yerlerinin camlar krlm"tr.
Sendikamz B!TL!S Holding’e ba#l POL!SAN ve !ZM!R K!MYA i"yerlerinde i"verenin uzla"maz ve sendikal örgütlülü#ü yok etme giri"imlerine kar" 17 Mays 1995 tarihinde greve çkm"t. Greve çkt#mz ilk
günden bu yana grevimizi krmaya çal"an i"veren, sokaktan ça#rd#
ta"eron ve müteahhit i"çileriyle yasad" olarak üretimini devam ettirdi.
Sendikamzn, i"verenin grevci i"çilerin yerine d"ardan i"çilerle üretimi
devam ettirdi#ine dair açt# davalar ve tespitlerin olumlu çkmasna ra#men, i"veren yasa tanmaz tutum ve tavrn sürdürmü"tür.
Sendikamz, kimya sanayii gibi her an i" kazalarna ve tehlikelere açk
bir i"kolunda deneyimsiz i"çilerin çal"trlmasnn ba"ta i"çilere, i"yerine, çevreye ve di#er i"yerlerine verebilece#i zararlar konusunda i"vereni
defalarca uyarm"tr. Ne var ki sendikamzn bu samimi uyarlarn dahi
dikkate almayan ve hiçbir anla"maya yana"mayan POL!SAN i"vereni,
deneyimsiz ta"eron i"çisi çal"trmaya devam etmi"tir. Ba"tan beri yapt#mz bu uyarlara ra#men, grev süresince i"yerinde çe"itli kereler meydana gelen i" kazalar sonucu ölümler ve yaralanmalar devam etmi"tir.
Dün ak"am üretim sahasnda ya"anan patlama sonucu üç i"çinin yaralanmas ve çevreye verdi#i zarar sendikamz uyarlarnda bir kez daha hakl
çkarm"tr.
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POL!SAN i"verenin, 10-15 yllk i" deneyimine sahip grevci i"çilerle anla"mamakta direnmesi ve grev krc tutumunu devam ettirmesi sonucu
i"yerinde daha çok kazalar meydana gelir. POL!SAN’da bugüne kadar
olan ve bundan sonra da meydana gelebilecek i" kazalar ve patlamalardan POL!SAN i"vereni sorumludur, bu konuda tüm yetkilileri görev
ba"na ça#ryoruz. Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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10 Haziran 1996

6 M!LYAR DÜNYALININ GÖZLER! ÖNÜNDE, K!"!LER!N
DEMOKRAT!K HAKLARI SALDIRIYA U$RADI
8 ve 9 Haziran günleri, demokratik istemlerini kamuoyuna duyurabilmek için !stanbul’da !HD, ÇHD ve ba"ta KESK olmak üzere sendikalarn yaptklar gösteriler güvenlik güçlerinin saldrsna u#rad.
Hakl istemlerini yetkililere ve kamuoyuna duyurmak amacnda olan
demokratik kurulu" temsilcilerine kar" art arda yaplan bu saldrnn ardnda, kitlelerin demokratik tepkilerini sindirmek, ki"ileri hak arayamaz
duruma getirmek dü"üncesi yatmaktadr.
Habitat toplantlar srasnda, güvenlik güçlerinin bu ça#d" davran",
bizleri; “ülkemizi uygar dünyadan soyutlamak isteyen zihniyetin ürünü”
dü"üncesine sevk etmektedir.
Demokrasilerin olmazsa olmaz kurallarndan birisi de bireylerin dü"üncelerini serbestçe dile getirmeleridir. Basn açklamas yapmak için toplananlara kar" giri"ilen saldrlar ba"ta demokrasimizi yaralamaktadr.
Olaylar srasnda sadece görevlerini yapan gazeteciler bile saldrya u#ram"tr. Ya"anan hükümet bunalmnn ardna s#narak, görevini yapan
basn mensuplarnn da yaralanmas, ülkemizin içinde bulundu#u demokratik bunalmn son göstergesi olmu"tur. Olaylar srasnda yüzlerce
ki"i haksz gerekçelerle gözaltna alnm" ve yaralananlar olmu"tur.
Demokrasimizin bu gibi haksz olaylara tahammülü yoktur. Ki"ilerin
hak arama özgürlükleri hiçbir gerekçe ile engellenemez.
Güvenlik güçlerinin çifte standart göstererek, kimilerince yaplan izinsiz gösterilere müdahale edilmezken, demokratik taleplerini dile getirmek isteyenlere kar" tüm dünyann gözleri önünde yaplan bu ça#d"
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davran"lar knyor, halen gözaltnda bulunanlarn bir an önce serbest
braklmasn istiyoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Mansur Burgucu
Genel Sekreter

304

Petrol-!" Ar"ivi

25 Haziran 1996

23 VE 24 HAZ!RAN GÜNLER!NDE DEMOKRAS! DÜ"MANI
KARANLIK GÜÇLER Y!NE SAHNEDEYD!
Siyasi istikrarszl#n sürdü#ü bir ortamda, daha önce de gördü#ümüz
bir takm karanlk senaryolar yine sahneye konuyor.
Ülkenin demokrasisi ve milli duygular hedef alnarak, ilk önce Diyarbakr Söz gazetesine saldr, ardndan; HADEP kongresinde ulusal ba#mszl#mzn simgesi bayra#mzn asld# yerden indirilmesi, kongreden dönen HADEP’lilere yaplan kanl saldr ve dün de Ankara’da
DGM’deki duru"may izlemeye gelen Emek Partililere yaplan saldr. Pe" pe"e gelen bu olaylar Türkiye’de i"çi ve emekçilerin özledi#i
demokratik düzene vurulan büyük bir darbedir. Özellikle, bayra#mza
kar" yaplan saygszlk; ülke bütünlü#ü, demokratik düzeni ve insan
haklarn hedef alm"tr. Her ulusun en hassas noktalarndan en önemlisi
bayraklardr. Bayra#mz emperyalizme kar" onurlu bir mücadelenin
zafer simgesidir. Bu mücadele içinde Anadolu topraklar üzerinde ya"ayan herkes yer alm", her aileden en az bir "ehit verilmi"tir. Ulusal
bütünlü#ümüz baz karanlk güçlerce yllardr bölünmeye, demokratik
düzen bozulmaya çal"lyor. Böylesi bir ortamda ulusal birlik ve beraberli#imizi korumak isteyen herkesi sa#duyulu olmaya ça#ryoruz.
Son aylarda olu"an hükümet bo"lu#u sonucu, ö#rencilerin, i"çi ve emekçilerin, kayp ailelerinin ve cezaevi ko"ullarna kar" seslerini duyurmak
isteyen tutuklu ve hükümlülerin toplumsal hak ve aray"larna kar" yaplan basklar toplumu olumsuz yönde etkilemekte, enasyon ve hayat
pahall# altnda ezilen geni" y#nlar umutsuzlu#a sürüklemektedir.
Seçimler öncesi snrsz vaatler verenleri, sorumluluklarn yerine getirmeye ve siyasi istikrarszl#a son vermelerini istiyoruz.
Sayglarmzla
Bildiriler (1990-1996)
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28 Haziran 1996

PETROL-!" BA"KANLAR KURULU SONUÇ B!LD!R!S!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamzn 23. Dönem 2. Ola#an Geni"letilmi" Ba"kanlar Kurulu,
27-28 Haziran 1996 günlerinde !stanbul’da genel merkezimizde toplanm", a"a#daki sonuç bildirgesinin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#iyle karar verilmi"tir.
Ülkemizde ya"anan derin ekonomik krizin bir yansmas olan siyasi
kriz, 24 Aralk genel seçimleriyle de a"lamam"tr. 60 günde kurulan
DYP-ANAP koalisyonu, vurgun, soygun, yolsuzluk, örtülü ödenek
tart"malaryla 90 günde sona ermi", buna kar"n yeni hükümet kurma giri"imleri yakla"k bir aydr devam etmektedir. Hükümet bo"lu#u
ve ya"anan siyasi belirsizlik, i"çi ve emekçi y#nlarnn ekonomik ve
demokratik sorunlarn her geçen gün daha da derinle"tirmektedir. Bugün parlamenter rejim d"ndaki aray"larn önünü kesmek ve ülkenin
içerisinde bulundu#u ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlarndan çk"
yollarnn bulunmas için istikrarl bir hükümetin bir an önce kurulmas
gerekmektedir.
Ekonomik ve siyasi krizin derinle"mesi sonucu i"çi ve emekçi y#nlar üzerindeki bask politikalar da artm"tr. Özellikle 1 Mays sonras,
enasyon altnda ezilen, demokrasi mücadelesi veren emekçi y#nlarn seslerini yükseltmesi sistemli basklarla engellenmektedir. Mehmet
A#ar’n Adalet Bakanl#’na getirilmesiyle birlikte cezaevlerine yönelik
basklarn artmas sonucu siyasi tutuklularn ba"lattklar açlk grevleri
ölüm snrna yakla"m"tr. Tutuklu yaknlar ve kayp aileleri ile cezaevlerinde insan onuruna yak"r bir biçimde ya"amak isteyen tutuklulara
yönelik saldrlarn bir an önce son bulmas için siyasi yetkililer üstlerine dü"en sorumluluklar yerine getirmelidirler.
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Son HADEP Genel Kurulu’nda Türk Bayra#’nn yerlere atlmasn knamamak mümkün de#ildir. Emperyalizme kar" verilen mücadelenin
bir yansmas olan bayra#mz, bu ülke moza#inin de bir sembolüdür.
Bu olayn halklar arasndaki karde"lik duygularn zedelemesine, dü"manlklar körüklemesine izin vermemek için olaylara so#ukkanl ve
sa#duyulu yakla"mak zorundayz. Kald ki kongre sonras HADEP üye
ve yöneticilerine yönelik tutuklama, dövme ve silahl saldr sonucu üç
ki"inin ya"amn yitirmesini de knamamak mümkün de#ildir. Bugün
ya"anan Kürt sorunu demokratik yakla"mlarla kalc ve gerçekçi bir çözüme kavu"acaktr. HADEP kongresinde ya"anan olaylar ise bu olayn
çözümlenmesinden ziyade önünü tkayan geli"melere sahne olmu"tur.
Sendikamz, ülkenin bütünlü#ünün, Misak- Milli snrlar içerisindeki
varl#nn ve bayra#nn tart"ma konusu yaplmasnn kar"snda yer
alrken, ülkede var olan sorunlarn da demokratik bir biçimde tart"larak çözümlenmesinden yanadr.
Emek Partisi’nin kapatlmasna yönelik Anayasa Mahkemesi’nde ön savunma vermek amacyla Ankara’da Emek Partisi genel merkezi önünde
toplanan Emek Partisi üye ve yöneticilerine polisin vah"ice saldrmasn
onaylamak ve görmezden gelmek mümkün de#ildir. Ülkemizdeki i"çi
ve emekçi y#nlarn siyaset yapmasn engelleyen parti kapatma gibi
antidemokratik uygulamalar ve partilerine sahip çkmaya çal"an emekçi y#nlara yönelik saldrlar "iddetle knyoruz.
Ekonomik ve siyasi istikrarszl#n tüm faturas i"çi ve emekçi y#nlara kesilirken, hazrlanan yeni yasa tasarlar ile kazanlm" haklarmz
elimizden alnmaya çal"lmaktadr. IMF ve Dünya Bankas gibi uluslararas nans kurulu"larnn istekleri do#rultusunda hazrlanan ve mezarda emeklili#i öngören yasa tasars ile her ilin valisine Ola#anüstü Hal
Valisi’nin yetkilerini veren !l Özel !dare Yasas, Bakanlar Kurulu’nda
imzaya açlm"tr. En temel insan hakk olan sa#lkl ya"am hakkn i"çi
ve emekçilerin ellerinden almaya çal"an sosyal reform paketlerine ve
buna kar" geli"ecek toplumsal muhalefeti "iddet uygulamalar ile bastrmaya yönelik yeni saldr yasalarna kar" tüm demokrasi güçlerini
birlikte mücadeleye ça#ryoruz.
!"çilerin anayasal ve yasal hakk olan örgütlenme hakk bugün de i"ve308
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renlerin bask uygulamalar ile engellenmeye çal"lmaktadr. Sendikamz 1996 yln örgütlenme yl ilan etmi" ve bu do#rultuda öncelikle
Trakya, Gebze ve Bursa "ubelerimizde düzenledi#i toplantlarla çal"malarn hzlandrm"tr. Sendikamz yalnz örgütsüz i"yerlerinde de#il
örgütlü oldu#umuz i"yerlerinde de sa#lam, güçlü bir örgütlülük için gerekli çal"malarn yo#unla"tracaktr.
BP, MOBIL ve SHELL’de ya"anan sendikaszla"trma uygulamalarna
kar" tüketim tercihimizi kullanaca#z. Bu kampanyalar sendikala"may engelleyen di#er "irketlere kar" da yaygn bir "ekilde uygulayaca#mz "imdiden beyan ederiz.
Kamu sektöründe yakla"an toplu sözle"me sürecine ili"kin olarak Türk!" içerisinde koordinasyonun sa#lanmas ve geçen yl ya"anan olumsuzluklarn ya"anmamas için yeni bir anlay" ile hareket edilmesi ve 120
gün önceden yetki i"lemlerine ba"lanmas konusunda Türk-!" içerisinde
birli#in sa#lanmas gerekmektedir.
Bütçedeki istikrarszlk nedeni ile her frsatta aç#n ücretlilerden çkarma al"kanl#nn bir sonucu olarak; "imdi de ücretlilerden yllardr
kesilen zorunlu tasarruf nemalarna el konulmak istenmektedir. Bu kelimenin tam anlam ile ki"ilerin mülkiyet hakkna tecavüzdür. Ki"ilerin
rzas alnmadan tasarruarna el konulmak istenmesi kabul edilemez.
Örgütlenmenin önündeki yasal engellerin kaldrlmas için mücadele
etmek, demokrasi mücadelesinin bir parçasdr. Örgütlülük düzeyi, ça#da" ve uygar ülke ölçeklerindendir. Ba"ta i"çi ve emekçiler olmak üzere
geni" kitlelerin özlemi olan ça#mza yara"r bir demokratik düzene geçmemizin yolu, her alanda örgütlenebilmektir. Örgütlenmenin önündeki
yasal engellerin bir an önce kaldrlmas için mücadele edilmelidir.
Tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygyla duyurulur.
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08 Temmuz 1996

DEMOKRAS! GÜÇLER!N!, POL!SAN !"Ç!LER!N!N
HUKUK SAVA"INDA YANIMIZDA GÖRMEK !ST!YORUZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamz, örgütlü oldu#u POL!SAN ve !ZM!R K!MYA i"yerlerinde
i"verenin uzla"maz kat tutumu ve sendikal örgütlülü#ü yok etme giri"imleri sonucunda 17 Mays 1995 tarihinde greve çkt. !"verenin daha
greve çkmadan önce ba"layan yasa tanmaz saldrlar kar"snda sendikamz, üyelerimizin demokratik ve yasal haklarn korumak için a"a#da
ksaca özetlemeye çal"t#mz bir hukuk sava"n da ba"latm"tr.
!"veren, daha toplu sözle"me görü"meleri devam ederken bir ksm üyelerimizin i" akitlerini toplu olarak feshetmi", di#er üyelerimizin tamamna yaknn da yine kendine ba#l di#er "irketlere nakletme giri"imlerini ba"latarak olas bir grevi ba"tan krmaya çal"m"tr. Sendikamz,
i"verenin bu yasad" lokavt uygulamasnn tespiti ve ihtiyati tedbir yolu
ile durdurulmas için dava açm"tr. Nitekim Çal"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl# müfetti"leri ile bilirki"inin i"yerinde yapt# incelemeler
sonucunda hazrladklar raporlar iddialarmz do#rular nitelikte olmasna ra#men Kocaeli 1. !" Mahkemesi aleyhimize karar vererek davamz reddetmi"tir.
Greve çkt#mz gün i"veren d"ardan i"çiler getirerek, üretimine devam etmi"tir. Sendikamz, yasad" üretimin tespiti ve önlenmesi için
Gebze !" Mahkemesi’ne dava açm"tr. Yarglama srasnda ya"anan bir
y#n olumsuzlu#a kar"n 06.12.1995 tarihinde mahkeme i"yerinde çal"trlan i"çilerin yasaya aykr olarak çal"trld#nn tespitine karar
vermi" ve tespit karar Yargtay 9. Hukuk Dairesi’nce onanarak kesinle"mi"tir. Sendikamz, i" bu tespit kararna dayanarak yasad" çal"tr-
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lan bu i"çilerin çal"trlmamas için yeni bir dava açm" ve dava sonuna
kadar da bu "ekilde i"çi çal"trlmasnn ihtiyati tedbir karar ile durdurulmasn talep etmi"tir.
Gebze !" Mahkemesi, ihtiyati tedbir karar verilmesi konusundaki srarl talebimize ra#men 27.03.1996, 22.04.1996 ve 05.06.1996 tarihlerinde yaplan duru"malarda talebimizi “tedbir karar verilmesi hususunun
gerekiyorsa daha sonra dü"ünülmesine” demek suretiyle sürekli olarak
geçi"tirmi"tir.
Grevimiz bir yl a"an bir süredir devam ederken i"verenin yasalara aykr üretimini sürdürmesi, üyelerimizi, hem maddi hem de manevi anlamda ma#dur etmektedir. Özel televizyonlara milyarlarca lira tutarnda
insan ve do#ay koruyucu reklam lmleri yaptran POL!SAN i"vereni, di#er yandan POL!SAN’a yllarn vermi" üyelerimize ve ailelerine kar" gayriinsani bir tutum sergilemektedir. Sendikamz, ba#msz
yarg organlarnn i"verenin yasalar hiçe sayan uygulamalar kar"snda
daha adil davranmasn talep ederken, tek bir üyemiz de kalsa bu hukuk sava"n sonuna kadar sürdürmekte kararldr. POL!SAN i"çilerini
bu mücadelelerinde yalnz brakmamak için tüm snf karde"lerimizi ve
demokrasi güçlerini 10 Temmuz 1996 saat 10.50’de Gebze Adliyesi’ne
bekliyoruz.
Kamuoyuna duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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09 Temmuz 1996

SEND!KAMIZ DÜN UYARDI BUGÜN DE UYARIYOR:
POL!SAN’DA YA"ANAN !" KAZALARI HAF!FE ALINAMAZ
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamz B!TL!S Holding’e ba#l POL!SAN ve !ZM!R K!MYA i"yerlerinde i"verenin uzla"maz ve sendikal örgütlülü#ü yok etme giri"imlerine kar" 17 Mays 1995 tarihinde greve çkm"t. Greve çkt#mz ilk
günden bu yana grevimizi krmaya çal"an i"veren, sokaktan ça#rd#
ta"eron ve müteahhit i"çileriyle yasad" olarak üretimini devam ettirdi.
Sendikamzn, i"verenin grevci i"çilerin yerine d"ardan i"çilerle üretimi yasad" devam ettirdi#ine dair açt# davalarn sürüncemede kalmas
sonucunda i"veren yasa tanmaz tutum ve tavrn sürdürmü"tür.
Sendikamz, kimya sanayii gibi her an i" kazalarna ve tehlikelere açk
bir i"kolunda deneyimsiz i"çilerin çal"trlmasnn ba"ta i"çilere, i"yerine, çevreye ve di#er i"yerlerine verebilece#i zararlar konusunda i"vereni
defalarca uyarm"tr. Ne var ki sendikamzn bu samimi uyarlarn dahi
dikkate almayan ve hiçbir anla"maya yana"mayan POL!SAN i"vereni,
deneyimsiz ta"eron i"çisi çal"trmaya devam etmi"tir. Ba"tan beri yapt#mz bu uyarlara ra#men, grev süresince i"yerinde çe"itli kereler meydana gelen i" kazalar sonucu ölümler ve yaralanmalar devam etmi"tir.
16 Mays 1996 tarihinde üretim sahasnda ya"anan patlama sonucu üç
i"çinin yaralanmas ve çevreye verdi#i zarar sendikamzn uyarlarnda
ne kadar hakl oldu#unu bir kez daha ortaya koymu"tur.
Nitekim sendikamz, 17 Mays 1996 tarihli açklamasnda; POL!SAN
i"verenin, 10-15 yllk i" deneyimine sahip grevci i"çilerle anla"mamakta direnerek, i"yerinde vasfsz müteahhit i"çilerini çal"trmaya devam
etmesinin i"yerinde daha çok kazalara neden olaca#n belirterek yetki-
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lileri görev ba"na ça#rm"tr. Sendikamzn yapt# bu basn açklamasndan yakla"k 1,5 ay sonra oldukça ciddi bir patlama daha ya"anm"tr.
8 Temmuz 1996 tarihinde saat 15.00 sralarnda meterol adyla bilinen
ve boya yapmnda kullanlan patlayc özelli#e sahip hammadde tanknda meydana gelen patlama yalnz POL!SAN’ de#il çevrede bulunan
tüm i"yerlerini ve yerle"im bölgesini de tehdit etmi"tir. Bu do#rultuda
yetkili ve sorumlular bir kez daha uyaryoruz. POL!SAN’da ya"anan i"
kazalar hafe alnamaz, Dilovas’nda ya"ayanlarn can ve mal güvenli#i için i"verene gerekli uyarlar bir an önce yaplmaldr.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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24 Temmuz 1996

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER!N !NSAN! TALEPLER! KABUL
ED!LMEL!D!R
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Cezaevlerinde insanca ya"ama ko"ullarnn sa#lanmas amacyla ba"latlan açlk grevleri ve ölüm oruçlar sonucu Aygün U#ur, Altan Berdan
Kerimgiller ve Bilginç Özkeskin ya"amn yitirirken hükümet vurdumduymaz tavrn sürdürmektedir.
Cezaevlerinin insanile"tirilmesinden ba"ka amaçlar olmayan tutuklu ve
hükümlülerin dünyann gözü önünde ölmesine seyirci kalan, tutuklu yaknlarnn hakl protestolarn "iddetle bastrmaya çal"an hükümet açkça cinayet i"lemektedir. Tüm dünyann ve toplumun gözleri önünde i"lenen bu cinayetlere kar" duyarl her insan ve örgüt, demokratik tepkisini
ortaya koymaldr. !nsanlk onuruna yara"r bir ya"am için ölümü göze
alan tutuklu ve hükümlülerin insanca ya"amas önünde engel te"kil eden
A#ar-Kazan genelgeleri kaldrlarak, Eski"ehir tabutlu#u kapatlmaldr.
Hükümet daha fazla ölümün, sakat kalmann önüne geçmek için tutuklu
ve hükümlülerin taleplerini acilen kar"layarak bu ç#l#a kulak vermeli
ve gerekli önlemleri acilen almaldr. Aksi takdirde hükümet gerek Türkiye gerekse dünya kamuoyu önünde cezaevlerindeki ölümlerin getirece#i a#r siyasi bedelleri ödemek zorunda kalacaktr.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Mansur Burgucu
Genel Sekreter
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01 A%ustos 1996

ASGAR! ÜCRET Y!NE SEFALET ÜCRET!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
%100’lere varan art" oranlarnda açklanan asgari ücret gerçekte %90’lardaki
yüksek enasyon kar"snda hiçbir anlam ifade etmiyor. Kald ki asgari ücret,
1993’ten bu yana gerçek de#er olarak sürekli bir dü"ü" içindedir.
1996 yl için net 11 milyon 84 bin olarak açklanan asgari ücret, 1996 yl
ortalamas olarak net 7 milyon 371 liradr.
Refah Partisi-DYP Koalisyon Hükümeti, vaatlerinin tersine asgari ücrette gerçek de#er açsndan bir art" getirmemi"tir ve 1980’ler öncesi düzeyde dahi
de#ildir. Yakn geçmi"te ise 1992 ve 1993 yllarndan da dü"üktür.
4 milyon 350 bin aktif SSK’lnn yalnzca 1 milyon 100 bininin sendikal oldu#u göz önüne alnrsa, az bir bölüm yüksek ücret alanlar d"nda yakla"k 3
milyon i"çi do#rudan asgari ücretten etkileniyor durumdadr. SSK’l olmayan
i"çi says da yakla"k 5 milyon olup bu i"çiler de do#rudan asgari ücretten
etkilenmektedirler.
Bu durumda 5 milyonun üzerinde i"çinin asgari ücretle geçindi#i söylenebilir.
Ancak yeni açklanan asgari ücret 1963 ylndan dahi %33 oranda daha dü"üktür.
Asgari ücretin vergi d" braklmas yllardr söylenir ve ancak sürekli de dü"ük belirlenir. Adeta psikolojik tela olarak vergi d" braklmasnn propagandas yaplmaktadr. Oysa önemli olan yeterli bir asgari ücret düzeyinin belirlenmesidir. Vergi alnmayaca#nn ileri sürülmesi ise hem bir oyalamacadr
ve hem de sorun bu de#ildir. Gündem çarptlmaktadr. Vergi alnsn, ancak en
az geçimi sa#lamaya yetecek düzeyde belirlensin.
Bizim hesaplarmza göre asgari ücret 1970 yl düzeyinde dahi belirlenseydi
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net 21 milyondan a"a# olmamalyd. Belirlenen yeni asgari ücret yine sefalet
ücreti olmaktan kurtulamam"tr.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
Ek: Asgari ücret tablosu
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Ek: 1963-1996 Yllarnda Belirlenen ve Yl Ortalamalarna Göre Brüt-Net
Aylk Asgari Ücretler (TL)
Gerçek

Belirlenen

Yl ort.

Belirlenen

Yl ort.

yl ort.

net

net

Gerçek yl

D!E tüketici

1963

267,3

267,3

267,3 100,0

243,5

243,5

243,5

100,0

100,0

1964

280,2

280,2

279,6 104,6

254,5

254,5

254,0

104,3

100,2

1965

291,0

291,0

277,6 103,9

263,4

263,4

251,3

103,2

104,8

1966

321,6

321,6

283,1 105,9

288,8

288,8

254,2

104,4

113,6

1967

372,3

372,3

287,2 107,4

330,7

330,7

255,1

104,8

129,6

1968

372,3

372,3

270,4 101,2

344,7

344,7

250,4

102,8

137,7

1969

512,0

442,2

306,5 114,7

474,5

409,6

283,9

116,6

144,3

1970

512,0

512,0

328,9 123,0

474,5

474,5

304,8

125,2

155,7

1971

512,0

512,0

276,4 103,4

472,5

472,5

255,1

104,7

185,3

1972

702,0

527,9

246,9 92,4

610,0

484,0

226,4

93,0

213,8

yatlar endeksi

1973

702,0

702,0

288,0 107,8

603,0

603,0

247,4

101,6

243,7

1974

1.200,0

951,0

314,9 117,8

948,9

776,0

257,0

105,5

302,0

1975

1.200,0

1.200,0

327,9 122,7

941,9

945,4

258,3

106,1

366,0

1976

1.800,0

1.550,0

360,8 135,0

1.302,5

1.152,3

268,2

110,1

429,7

1977

1.800,0

1.800,0

332,5 124,4

1.302,5

1.302,5

240,6

98,8

541,4

1978

3.300,0

3.300,0

376,5 140,9

2.164,8

2.164,8

247,0

101,4

876,5

1979

5.400,0

4.700,0

328,0 122,7

3.276,9

2.906,2

202,8

83,3

1.433,0

1980

5.400,0

5.400,0

193,9 72,6

3.276,9

3.276,9

117,7

48,3

2.784,4

1981

10.000,0

8.466,7

221,0 82,7

7.196,0

5.889,6

153,7

63,1

3.831,3

1982

10.000,0

10.000,0

196,7 73,6

7.193,9

7.193,9

141,5

58,1

5.084,2

1983

16.200,0

16.200,0

242,5 90,7

10.946,6

10.946,6

163,9

67,3

6.680,6

1984

24.525,0

22.443,8

226,4 84,7

16.420,9

15.052,3

151,8

62,4

9.914,0

1985

41.400,0

28.743,8

200,0 74,8

27.999,9

19.315,7

134,4

55,2

14.375,3

1986

41.400,0

41.400,0

214,0 80,0

28.037,4

28.018,7

144,8

59,5

19.349,1

1987

74.250,0

57.825,0

215,2 80,5

49.094,2

38.565,8

143,5

58,9

26.875,9

1988

126.000,0

100.125,0

212,4 79,5

83.766,0

66.430,1

140,9

57,9

47.140,3

1989

225.000,0

167.250,0

209,2 78,3

141.975,0

108.019,8

135,1

55,5

79.950,0

1990

414.000,0

303.750,0

232,2 86,9

261.954,0

191.966,3

146,8

60,3

130.798,2

1991

801.000,0

575.250,0

264,9 99,1

502.921,0

362.356,9

166,9

68,5

217.125,0

1992

1.449.000,0 1.071.000,0

290,0 108,5

907.839,0

671.636,8

181,9

74,7

369.329,7

1993

2.497.500,0 1.885.875,0

307,4 115,0

1.563.473,0 1.181.019,8 192,5

79,1

613,456,6

1994

4.173.750,0

3.056.250,0

241,5 90,3

2.759.429,0 1.962.125,0 155,0

63,7

1.265.561,1

1995

8.460.000,0

5.245.312,0

220,5 82,5

5.514.192.0 3.448.119,8 144,9

59,5

2.379.254,8

1996

17.010.000,0 11.310.000,0

250,2 93,6

11.084.652,0 7.371.012,0 163,1

67,0

4.520.584,1

Not: 1996 yl enasyonu %90 olarak tahmin edildi. Petrol-!" Ara"trma
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02 A%ustos 1996

KAYNAK, Y!NE !"Ç! VE EMEKÇ!LER!N SIRTINDAN
ALINMAK !STEN!YOR
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Refahyol Koalisyon Hükümeti’nin kaynak bulma yollar olarak açklam" oldu#u paket; kayt d" ekonominin vergilendirilmesini ve gelire
göre vergi alnmasn getirmezken, yine daha önceden oldu#u gibi özelle"tirmeye bel ba#lanmakta ve ücretlilerin kazanmlarna el uzatlmaktadr. Hiçbir kaynak yaratmayacak kamu lojmanlarnn sat" ise, buralarn hükümete yakn çevrelere pe"ke" çekilmesi demektir. Borç bata#na
sokularak mali sermayeye sürekli kaynak aktardklar K!T’lerin tüm
gelirlerine bundan böyle resmen Hazine el koyacaktr. Böylece zaten
K!T’lere uzun süredir yaplmayan yatrmlar, tamamen engellenmi" olacaktr. Oysa iç borçlanma yerine K!T’lere yeni yatrmlarn yaplmas
ile hem bu i"letmeler geli"tirilebilir ve hem de karlar çok daha artrlabilirdi. Ancak bu hükümet de çözümü, sermayenin çkarlarna dokunmadan aramaktadr.
Pakette 180 trilyon TL anapara ve 220 trilyon TL faiz olmak üzere toplam 400 trilyonluk zorunlu tasarrufa da el konulmas da bulunmaktadr.
!"te kayna#n kimlerden elde edilmek istendi#ini bu öngörü de açkça ortaya koymaktadr. ANAP-DYP Hükümeti’nden sonra bu hükümet
de zorunlu tasarrufa gözünü dikmi"tir. Amaçlar i"çinin bu kazanmn da yok etmek, bedava kaynak olarak kullanmaktr. Zorunlu Tasarruf
Fonu’nda biriken tutar anapara ve nemasyla hak sahiplerine enasyon
kar"snda eritilmeden veya dü"ük faizle tutulmadan verilmelidir. Faiz
ödemelerinin savsaklanmas ise açkça hrszlktr.
Özelle"tirme; i"ten atlmalar, ücretlerin dü"ürülmesi, çal"ma ko"ullarnn kötüle"mesi ve sendikaszla"trma gibi çal"an i"çilere son dereBildiriler (1990-1996)
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ce olumsuz yansrken, ülke ekonomisini de ne denli olumsuz etkiledi#i
günlük basndan da izlenebilmektedir. Böylesi olumsuzluklarla dolu
olan özelle"tirme uygulamasn halen kaynak olarak ileri sürmek, yalnzca birkaç sermaye çevresine çkar sa#lama ve daha önce yaplan yanl"n devam d"nda bir anlam ta"mamaktadr.
Kaynak pe"inde olanlar; zaten kaynaklar daralm" dü"ük ücret ve a#r
enasyon ko"ullarnda ya"amakta olan i"çi ve emekçileri de#il, büyük
sermayeye, kayt d" ekonomiye ve rant geliri edenlere yönelmelidir.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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09 A%ustos 1996

BASIN VE YAYINIMIZIN DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Geli%mi% ülkelerin nükleer çöplü#ü de#iliz. Ülkemizde nükleer enerji kullanm ile ilgili yeterli teknik bilgi ve personelin bulunmad#
göz ard edilmemeli, altndan kalkamayaca#mz nükleer felaketlere çanak tutulmamaldr.
Tüm dünya ülkelerinde nükleer santral yapmndan vazgeçilirken, ülkemizde nükleer santral yapm için giri"imlerde bulunulmas dü"ündürücüdür.
Türkiye, nükleer santral yapm ile u#ra"an baz "irketlerin pazar de#ildir. Onlarn i"siz kalan teknik personelinin geçim kayna# olarak da
görülmemeliyiz.
Nükleer santralda çal"acak, bu konuda üniversite ö#renimi görmü" teknik personelin ayrca iki yl, düz i"çilerin ise en az dört yl uzmanlk
e#itimi almas gerekti#i, konunun uzmanlar tarafndan dile getirilmektedir. Ülkemizde bu konuda yeti"mi" eleman çok az düzeydedir. Nükleer
santral kuracak olan "irket, ayn zamanda kendi yeti"mi" personelinin de
istihdamn isteyecektir. Türkiye bu "irketlerin oyununa gelmemeli, hâlâ
tam olarak denetlenemeyen nükleer enerji kullanmndan, tüm halkmzn sa#l# ve gelece#i için vazgeçilmelidir.
Do#al kaynaklarmz enerji ihtiyacmzn kar"lanmas için yeterlidir.
Kurulu barajlarmz dünyann sayl büyük barajlarndan olup tam kapasite ile çal"trlmal, Kayseri-Ankara aras bir türlü tamamlanamayan
enerji nakil hatt bir an önce yaplmaldr.
Birçok ülke güne" enerjisine ve di#er do#al enerji kaynaklarna yönelmi"ken; ülkemizin nükleer çöplük haline dönü"türülmesine izin verilmemelidir.
Sayglarmzla
Bildiriler (1990-1996)
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12 A%ustos 1996

GENÇL!$E PARA KAYNA$I OLARAK DE$!L,
GELECE$!M!Z!N GÜVENCES! OLARAK BAKILMALI VE
TÜM GENÇLER!N PARASIZ E$!T!M! !Ç!N ÇABA
GÖSTER!LMEL!D!R
YÖK’ün “harçlar %50 arttrlsn” iste#i, ülkemizde zaten var olan ö#renim dengesizli#ini daha da arttracaktr.
YÖK’ün bu önergesinin hükümetçe kabulü halinde en dü"ük harç 7,5
milyon lira olacak. Harçlarn yan sra ö#rencilerin normal araç gereç
giderleri de dü"ünülürse; dü"ük ücretli i"çi çocuklarnn üniversite ö#renimi görmeleri imkânsz hale gelecektir.
Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan yanl" ekonomi politikalar
sonucu, ücreti ve eme#i ile geçinenler enasyon kar"snda günlük geçimlerini bile sa#layamaz durumdadr. Kayt d" ekonomi kontrol altna
alnamam"tr ve hiçbir yatrm yapmayan ki"iler, kar"lksz krediler
verilerek zengin edilmektedir. Haksz kazanç sa#layan ki"ilerle, i"çi ve
emekçileri bir tutmak onlarn çocuklarndan ayn paray ödemelerini istemek uygar ve demokratik bir davran" de#ildir.
Geçti#imiz yllarda, ö#rencileri harçlar ödeyemez hale getirerek soka#a döken yanl"lklarn bu ö#renim ylnda tekrarlanmamas için, YÖK
tarafndan yaplan ve ö#renim özgürlü#ü dengesini altüst eden harçlarn
arttrlmas istemi dikkate alnmamaldr.
Dü"ük ücretle çal"anlarn çocuklar da bizim çocuklarmzdr, onlar
para kayna# olarak görerek ö#renim haklarn ellerinden almak antidemokratik bir uygulamadr.
Gençli#imizin ö#renim hakk hiçbir gerekçe ile engellenemez.
Hükümetin bu konuda alaca# karar, i"çilerin, emekçilerin ve dar gelirlilerin beklentileri açsndan da bir ölçek olacaktr.
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BASIN VE YAYINIMIZIN DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Demokrasi ve insanlk dü%manlarnca Kangal Demiriz Tren
!stasyonu’nda yaplan katliam %iddetle knyoruz.
Ya%am hakk, en kutsal haktr.
Giderek boyutlar geni%leyen terörün çözümü için demokratik hak
ve özgürlükler tam anlam ile i%lerlik kazanmaldr.
Her türlü sorunun çözümünü, demokrasi içinde aramalyz.
Sivas Kangal ilçesi Demiriz Tren !stasyonu’nda alts demiryolu i"çisi
olmak üzere sekiz ki"inin katledilmesi, terörün çirkin yüzünü bir kez
daha göstermi"tir.
Her gün oldu#u gibi hiçbir "eyden habersiz i"lerine giden sekiz demiryolu çal"an kimli#i belirsiz ki"ilerce, silahl saldrya u#ram" ve acmaszca katledilmi"lerdir.
Terörün trmandrlmas sonucu faili meçhul cinayetler, hiçbir örgüt tarafndan üstlenilmeyen saldrlar daha da yo#unluk kazanmaktadr.
Savunmasz insanlarn saldrya u#ramas ve ya"amlarna son verilmesi
hiçbir gerekçe ile hakl gösterilemez.
Ülkede yaygnla"an terör ve saldrlarn son bulmasnn, insanlarn huzur ve güven içinde ya"amlarn sürdürmesinin çözümü demokrasidedir.
Olayda ya"amn yitiren i"çilere Allahtan rahmet, ailelerine ve çal"ma
arkada"larna ba"sa#l# dileriz.
Nereden gelirse gelsin terörün her türlüsünü "iddetle knyoruz.
Sayglarmzla
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05 Eylül 1996

“SHELL, MOBIL VE BP ÜRÜNLER!N! TÜKETMEME”
KAMPANYAMIZ ÇE"!TL! ETK!NL!KLERLE SÜRMEKTED!R
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
SHELL, MOBIL ve BP’de çal"an i"çiler 1950’de sendikamz kurmu"lar ve ancak bugün bu "irketlerde çal"an i"çiler, i"verenlerin sendika
hakk tanmayan yo#un basklar sonucu toplu i" sözle"me yetkilerini
yitirmi"lerdir.
Sendikala"amayan “kapsam d" personel” sürekli artrlm" ve bu "irketlerde çal"anlarn yarsna yakn bir orana varm"tr. Sendikala"malar son derece güç olan ta"eronla"ma yaygnla"trlm"tr. Son birkaç
yldr üyelerimiz i"ten atlma tehdidi dahil çe"itli basklarla ve vaatlerle
sendikamzdan istifa ettirilmi"lerdir.
Bu uygulamaya Petrol-!" olarak kar" çktk ve sorunun önce diyalog yoluyla çözülmesini amaçladk. $irketlerin Türkiye ve yurt d"ndaki merkezlerine yaplan yaz"malarda; sendika hakknn temel bir demokrasi
ko"ulu ve bir ilke oldu#u, Türkiye’nin de kabul etmi" oldu#u özellikle
“örgütlenme özgürlü#ü” ve “toplu sözle"me hakkn” tart"lmaz biçimde hüküm altna alan 87 ve 98 sayl ILO Sözle"melerinin bulundu#u
ve ayrca çal"ma yasalarnda sendikala"maya engellemenin yaplamayaca# yönünde hükümlerin bulundu#u belirtildi. Ancak bu "irketler
tüm bu evrenselle"mi" ve ayn zamanda demokrasi ve ça#da"lk gere#i
olan sendikal haklar tanmamakta srar ettiler. Onlar doymak bilmeyen
kârlarn dü"ünürlerken, i"çilerin hak aramalarn hazmedemediler.
500 i"çinin çal"t# SHELL’de 113 üyemiz, 600 i"çinin çal"t#
MOBIL’de 27 üyemiz ve 250 i"çinin çal"t# BP’de 99 üyemiz kalm"tr. Bu durumda bir yandan örgütlenme çal"malarmz sürerken, di#er
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yandan da SHELL, MOBIL ve BP ürünlerine tüketimden gelen gücümüzü kullanmay gerekli gördük. Kampanyamz 18 Temmuz’da yaplan
basn toplants ile kamuoyuna duyurulmu"tur.
Bu kampanyamzda; Türk-!", Hak-!", D!SK ve KESK Konfederasyonlar ve üye sendikalarn yan sra TMMOB, T. Barolar Birli#i, T. Tabipler Birli#i, T. Di" Hekimleri Birli#i, T. Eczaclar Birli#i, baz siyasi
partiler, belediyeler, "oför cemiyetleri ve dernekleri, esnaf dernekleri ve
çevre dernekleri bizlerle dayan"ma içindedirler. Medyada geni" olarak
yansmasa da kampanyaya katlm oldukça geni"tir. Kampanyann 51.
günü itibariyle kabaca yapt#mz hesaplamaya göre 150.000’e yakn
araç sahibi ve 100’e yakn kurulu", sendika hakkn tanmadklarndan
bilinçli olarak bu "irketlerin ürünlerini satn almamaktadrlar.
Kampanyamz çe"itli etkinliklerle sürmektedir ve bunlardan bir tanesi
de "u anda bizlerin yapaca# gibi araç konvoylar olu"turmaktr. Bugün
bu "irketlerin genel merkezlerine gidilerek sendika hakkn tanmadklarndan, protesto amacyla siyah çelenkler braklacak ve bayileri dola"lacaktr. Konvoyun gidi"i srasnda ise anonslarla kamuoyuna bilgi
verilecektir.
Bu kampanyamz ayn zamanda söz konusu "irketlerin ülkemizde yol
açm" oldu#u çevre kirlili#ini protestoyu ve onlar bu açdan uyary da
kapsamaktadr.
SHELL, MOBIL ve BP "irketleri sendika hakkn tanyncaya de#in
ürünlerini tüketmeme kampanyamz, yeni yeni etkinlikler de katlarak
sürecektir. Bu kararll#mz ayrca vurgulamak isteriz.
Sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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!"Ç!LERDEN YILLARDIR KES!LEREK B!R!KEN 450
TR!LYON L!RAYA K!MSEN!N GÖZ D!KMEYE HAKKI
YOKTUR
MEVCUT HÜKÜMETÇE, FONDA B!R!KEN PARALAR GASP
ED!LMEK !STENMEKTED!R
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Bu paray 5 milyona yakn emekçi alnteri dökerek kazanm"tr.
!"çilerin, emekçilerin tasarruar üç ay içinde, gerçek faiz çal"trlarak
geri ödenmelidir.
Yeni yasaya ili"kin taleplerimiz:
·

Dört konfederasyonun üzerinde anla"t# gibi, Tasarruf Fonu’nda
biriken tüm anapara ve nema üç aya yaylarak hak sahiplerine ödenmeli ve bu ödeme plan bir ay içinde açklanmaldr.

·

Bu süre içinde nemalandrma cari faiz üzerinden ve bile"ik faiz yöntemiyle yaplmaldr.

·

!"veren pay olan %3 ücretlere eklenmelidir.

·

Ödemeye ili"kin mevcut yasa iptal edilerek, yukarda üç madde ile
belirtilen hükümleri içeren yeni yasa çkarlmaldr.

Zorunlu tasarruf hesabndaki kazanlm" haklarmz yedirmemek için
tüm i"çi sendikalarn ve konfederasyonlarn birlikte mücadeleye ça#ryoruz.
Sayglarmzla
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BASIN VE YAYINIMIZIN DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Cumhurba"kan Sn. Demirel’in zorunlu tasarruf uygulamasn tasye
eden ancak ödemeye ili"kin yeni düzenleme getirmeyen ve yine %3 i"veren puann ücrete katma yönünde de bir hüküm getirmeyen yasay
geri çevirmesi üzerine T!SK Ba"kan Rek Baydur’un “popülist politika” ve Çankaya’ya çkann i"çiye taviz vermesi” biçiminde yorumlamas i"verenlerin kendilerini nasl Türkiye’nin hakimi gibi gördüklerinin
yeni bir örne#idir.
Baydur, Cumhurba"kan’na çatarak, TBMM iradesine ipotek koymak
istiyor. Yasann yine eski haliyle Meclis’ten geçmesi yönünde TBMM
üyelerine bask uyguluyor. Cumhurba"kan’nn 5 milyon ücretlinin hakknn çi#nenmesine izin vermemesinden do#al bir "ey olmazken, i"verenler kendi snfsal çkarlar için demokratik i"leyi"leri hazmedememektedirler.
Zorunlu tasarruf hesabna i"verenden kesilen %3 payn toplu i" sözle"me masasnda i"gücü maliyeti olarak hesapland# ve ücret olarak sayld#n bizzat Sn. Baydur çok iyi bilmektedir. Çünkü bu pazarl# bizzat
kendisi yapmaktadr. %3 i"veren pay ücret içindedir ve yeni çkarlacak
yasa bu yönde olmaldr. Bu pay bizim kazanlm" hakkmz içindedir.
Ayrca fonda biriken 450 trilyon lirann üç ay gibi bir sürede ödenmemesi için hangi hakl gerekçe olabilir. Bizlerin kazanlm" hakk çi#nenirken sesi çkmayanlar, hiçbir haktan söz edemezler.
SSK’ya ili"kin sorunlarn emeklilik ya" snrn artrmakla asla düzelmeyece#i kesinken, emeklilik ya" için getirilmek istenen düzenlemelere kar" çkyoruz. SSK ve sosyal güvenli#e ili"kin onca sorun varken
yalnzca emeklilik ya" snrna ili"kin düzenlemelere gitme, sorunun
çözümündeki ciddiyetsizli#i ve ayn zamanda çal"an ma#dur etmek
istemelerini ortaya koymaktadr.
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BASIN VE YAYINIMIZIN DE$ERL! TEMS!LC!LER!
Nesrin !di%, Cuma !di%, Sadettin Küçük ve U#ur Gören en kutsal
görevlerden birini zor ko%ullar altnda yapan e#itim emekçileriydi.
Dört ö#retmenimizin katledilmesini %iddetle knyoruz.
1 Ekim günü Diyarbakr Hantepe köyü lojmanlarndan kaçrlan yedi
ö#retmenden dördü Nesrin !di", Cuma !di", Sadettin Küçük ve U#ur
Gören kimli#i belirsiz ki"ilerce alçakça katledildiler.
Görevleri sadece e#itim vermek olan ve elleri sadece kalem tutan, ö#retmenlerimize yönelik bu saldrlarn failleri de ne yazk ki bulunamam"tr.
Saldr demokrasimize yaplm"tr.
Olay sonras OHAL Bölge Valisi Nejat Bilican faillerin bulunmas yerine, bölge halkn isyana ça#rmak gibi trajikomik açklamalarda bulunmu"tur.
Lojmanlarda yeterli koruma tedbirleri alnmazken, kime ve nasl yaplaca# belli olmayan isyan te"viki, zaten var olan gerginli#i arttrmaktan
ba"ka hiçbir i"e yaramayacaktr.
Cinayet failleri bulunmad# sürece bu ve benzeri olaylar süregelecektir.
Olay nefretle knarken, yetkilileri katillerin bulunmas için göreve davet ediyoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Mansur Burgucu
Genel Sekreter
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11 Ekim 1996

ÖRGÜTLÜLÜ$E SALDIRI
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
SEND!KAMIZIN ÖRGÜTLÜ OLDU%U HARAM!DERE,
YARIMCA, BURSA VE ESK!$EH!R’DEK! AYGAZ
!$YERLER!NDE !$VEREN SEND!KAL ÖRGÜTLÜLÜ%E KAR$I
SALDIRIYA GEÇEREK, ÜYELER!M!Z! !$TEN ATIYOR
AYGAZ !$VEREN!N!N BU TUTUMU CEVAPSIZ
KALMAYACAKTIR
AYGAZ !$Ç!LER! BU ÇA%DI$I UYGULAMALAR SON
BULUNCAYA KADAR !$YERLER!N! TERK ETMEYECEKLERD!R
Son yllarda baz i"verenler, i"yerlerini sendikaszla"trma politikalarna
a#rlk vererek, “ya i" ya sendika” tehdidiyle sendikasz i"yeri yaratmak istiyorlar. Bu kervana "imdi de AYGAZ i"vereni katld. Yarmca
ve Haramidere’de kurulu AYGAZ i"yerlerinden üyelerimiz gerekçesiz
olarak i"ten atlyorlar.
Yaplan tüm görü"meler olumsuz sonuçlanm"tr ve üyelerimizin i"ten
atlmalar sürdürülmektedir. Örgütsüz ve karanlk bir Türkiye özlemlerinin bir sonucu olan bu ça#d" giri"imlere kar" sessiz kalnmayacaktr.
Alia#a, Bursa, !stanbul, Krkkale, Kocaeli, Kütahya ve Samsun "ubelerimizde mevcut tüm AYGAZ i"yerlerinde, i"verenin bu antidemokratik
tutumu devam etti#i sürece i"yerlerini terk etmeme karar uygulanacaktr.
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Ülke çal"ma bar" açsndan da çok vahim sonuçlar do#urabilecek
olan, baz i"verenlerin sendikaszla"trma çabalarna artk bir son verilmelidir. Hiç kimse i"çilerin anayasal haklarn gasp edemez.
AYGAZ i"vereninin bu tutumuna son vermemesi durumunda, halen sürmekte olan SHELL, BP ve MOBIL ürünlerini tüketmeme kampanyamza, AYGAZ ürünleri de dahil edilecektir.
Sayglarmzla

Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Yusuf Do#an
Genel Örgütlenme ve E#itim Sekreteri
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18 Ekim 1996

PETROL-!" BA"KANLAR KURULU SONUÇ B!LD!RGES!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamz 23. Dönem 3. Ola#an Ba"kanlar Kurulu 17-18 Ekim 1996
günlerinde, Kütahya’da toplanarak, a"a#daki sonuç bildirgesinin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#i ile karar vermi"tir.
!çinde bulundu#umuz dönemde, ya"anan ekonomik ve siyasal sorunlar,
i"çileri, emekçileri ve ücreti ile geçinen tüm çal"anlar olumsuz yönde
derinden etkilemektedir. Bu ko"ullarda hükümet yetkilileri pembe tablolar çizerek denk bütçe kuruldu#unu, e"el-mobil sisteminin ücretlere
uygulanaca#n ve böylelikle çal"anlarn enasyona kar" korunaca#n
iddia ederek, görüntüyü kurtarma çabas sarf etmektedirler.
Dört ay bulan yönetimi ile Refahyol Hükümeti’nin geçti#imiz günlerde
açklad# 1997 yl bütçesi ile i"çilere ve memurlara olumlu bir katknn
olmayaca# ortaya çkt. Gelecek günlerde de ekonomik krizin devam
edece#i, i"çilerin yüksek düzeyde seyreden enasyon kar"snda daha da
korumasz braklaca#, genel sorunlarn sürece#i de belli oldu. Geçmi"ten beri biriken sorunlarmza her gün bir yenisinin daha ilave olaca#
"imdiden bellidir.
Tüm bu sorunlarn üstesinden gelebilmek için, ba"ta sendikamz olmak
üzere i"çilerden, memurlardan, ücreti ile geçinen tüm çal"anlardan
yana olan demokratik kurulu"lar el birli#i ile mücadele etmenin yollarn bulmal ve bu do#rultuda mücadeleyi yükseltmelidir.
Öncelikle örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldrlmas, insan
haklar ve demokrasinin ça#mza yara"r biçimde, tüm kurum ve kurallaryla uygulanmas mücadelesi verilmelidir.
Ülkemizin ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlarnn ve sendikal haBildiriler (1990-1996)
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reketin önünde engel olan tüm sorunlar a"mann yolunun etkin bir mücadele ile olanakl oldu#u unutulmamaldr.
Özelle"tirilerek birbirine çkar sa#lama adna yok edilmek istenen sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi mücadelesi verilmelidir. Yaplan özelle"tirme çabalarna tüm i"çi sendikalar ve konfederasyonlar
birlikte kar" çkmaldr.
Kamu kurulu"larnn özelle"tirilmesine kar" mücadele yükseltilmeli,
sonuçta ülkemizde ya"ayan tüm dar gelirlileri olumsuz yönde etkileyecek olan bu politikalarn kar"sna alternatif politikalar üretilerek, i"çilerden yana çözümler gündeme getirilmelidir.
Ki"i hak ve özgürlüklerinin yok sayld# ülkemizde, insan haklar ihlallerine son verilmeli, demokratik hak ve özgürlüklerin kazanlmas için
mücadele edilmelidir.
Kamu çal"anlarnn “grevli toplu sözle"meli sendikal hak mücadelesi”
sonuç alnncaya de#in desteklenmeli, verdikleri mücadelede onlar yalnz braklmamaldr.
SHELL, BP ve MOBIL "irketlerinin, çal"trdklar i"çilerin sendikal
haklarn yok sayarak, özgürce sendikala"ma haklarn ellerinden alarak
ortaya koydu#u antidemokratik tutuma kar" sendikamzca ba"latlan;
“!"çilerin Sendika Hakk Kabul Edilene Kadar SHELL, BP ve MOBIL
Ürünlerini Tüketmiyoruz” kampanyamz, daha geni" çevreye ula"arak
devam etmeli, kampanyann tüm ülkemizde ve yurt d"nda duyurulmas
çal"mas arttrlarak sürdürülmelidir.
!"ten atlmalarn önlenmesi ve i"sizli#in azalmas için mücadele sürdürülmelidir.
Zorunlu Tasarruf Fonu’nda biriken tüm anapara ve nemalar üç aya yaylarak, hemen hak sahiplerine geri ödenmelidir. Bu süre içinde nemalandrma cari faiz üzerinden ve bile"ik faiz yöntemiyle yaplmal, i"veren
pay olan %3 ise ücretlere eklenmelidir. Bunun güvence altna alnmas
için, bu istemlerimizi kapsayan bir yasa acilen çkarlmaldr.
Kazanlm" haklarmz daha da gerileten, sendika hakkn tanmayan,
“üretimde yeni organizasyon, esnekle"me” politikalarna kar" mücadele verilmeli, hiçbir ko"ulda bu politikalar onaylanmamaldr.
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Kamu sözle"melerimizde mümkün oldu#u ölçüde Türk-!" koordinasyonu içinde hareket edilmeli, 120 gün önceden yetki i"lemlerine ba"lanmas çal"malar sürdürülmelidir. Bu konuda bizimle beraber hareket
edebilecek sendikalar ile birlikte davranlmaldr.
Ülkeyi sivil skyönetim ortamna sokmay amaçlayan yasa de#i"ikliklerine kar" duyarl olmal, yasa çkmadan önce kar" çklmaldr. Bu
konuda duyarl davranan sendikalar, meslek kurulu"lar ve demokratik
kurum ve kurulu"larla birlikte hareket edilmelidir.
Var olan Kürt sorunu sadece demokrasi ve bar" temelinde atlacak
admlar ve yakla"mlarla çözüme kavu"turulabilir. Bu konuda atlacak
her türlü adm desteklenmelidir.
“Ça#da" insan örgütlü insandr” sözünden yola çklarak, örgütlenmenin
önündeki tüm engellerin kaldrlabilmesi mücadelesinin kesintisiz olarak verilmesi gereklidir. Gelecek günlerin i"çi ve emekçiler açsndan
skntl geçece#i, son hükümet program ve dört aylk uygulamalar ile
ortaya çkm"tr. !"çi snfnn her gün oldu#undan daha fazla dayan"ma
ve birlikte hareket etmeye ihtiyac vardr. Ya"anacak zor günlerin en az
zararla a"labilmesi için, i"çi hak ve çkarlarna kar" geli"tirilecek her
türlü politika ve uygulamaya kar" duyarl olunmal, bu konuda mücadele veren i"çi ve memur sendikalar ile birlikte hareket edilmelidir.
Sorunlarmzn çözümünün demokrasi içinde mümkün olabilece#i gerçe#i unutulmamal, i"çi hak ve özgürlüklerine, insan haklarna, serbestçe sendikala"ma ve örgütlenme hakkna, ksaca tüm çal"anlarn, ücreti
ile geçinenlerin ekonomik ve demokratik haklarna kar" geli"tirilecek
her türlü politika ve uygulamaya kar" durulmaldr. Gasp edilmek istenen haklarmz için aktif mücadele verilmelidir.
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21 Ekim 1996

TÜRK-!", D!SK, HAK-!" VE KESK’E ÇA$RI:
DAHA FAZLA B!RL!K, DAHA FAZLA GÜÇ !Ç!N
YAPAY AYRIMLARI B!R KENARA BIRAKALIM
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Refahyol Hükümeti’nin i"çi ve emekçi y#nlarn kazanlm" haklarna
yönelik saldrlar giderek trmanmakla birlikte tabandaki ho"nutsuzlu#un birlikte mücadeleye dönü"mesinin kanallarn da açmaktadr. Nitekim son günlerde ülkenin çe"itli bölgelerinde i"çi ve kamu çal"anlar
sendikalarnn hak gasplarna kar" birlikte geli"tirdikleri mücadeleler
önemli bir adm niteli#indedir. Bu birliktelikler ayn zamanda 1 Mays
sonras devlet tarafndan estirilen terörün geriletilmesi açsndan da bir
ba"langçtr.
Tefecilere olan faiz borçlarn günü gününe ödeyen siyasi iktidar, bugün
i"çisi ve kamu çal"anyla birlikte toplam 6 milyon ücretlinin zorunlu tasarruf paralarna fonda ‘para yok’ gerekçeleriyle el koymaya çal"maktadr. Sosyal güvenlik sistemlerindeki tkankl# emeklilik ya"na kilitlemeye çal"an siyasi iktidar, yeni hazrlad# yasa tasars ile emeklilik
ya"n ve prim ödeme oranlarn yükseltmekle birlikte sosyal güvenlik
kurumlarnn mal varlklarn da sat"a çkartmaktadr. !ller !daresi ve
terörle mücadele yasalarnda yaplan yeni de#i"iklikler, ola#anüstü hal
uygulamasnn ülke geneline yaylmasna yol açacak niteliktedir.
Siyasi iktidar, önümüzdeki süreçte i"çi ve emekçi y#nlara yönelik çok
daha kapsaml bir saldr hazrl# içerisindedir. IMF ve Dünya Bankas
gibi uluslararas nans kurulu"larnn direktieri do#rultusunda hazrlanan 97 Bütçesi’nde, ücretlerin dü"ürülmesi ve özelle"tirmenin hzlandrlarak bütçe gelirlerinin artrlmas ba" sralarda yer almaktadr.
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Önümüzde kamu ve özel sektörde yakla"k 800 bin i"çi ile 1 milyon
800 bin kamu çal"annn ücretlerinin belirlenece#i scak mücadele günleri var. !"çi ve emekçi y#nlarn bu birlikte mücadelelerden yeni kazanmlarla çkabilmesi için sendika merkezlerine ve üst organlar olan
konfederasyonlara büyük görevler dü"mektedir. Saldrlar tersine çevirmek için Türk-!", D!SK, Hak-!" ve KESK gibi üst konfederasyonlar
ba"ta olmak üzere tüm sendikalar, i"çi ve emekçi y#nlarn birlikteli#ini
zedeleyen yapay ayrmlar bir kenara brakarak, bu tarihi frsat en iyi
"ekilde de#erlendirmeliyiz. Daha önce dört konfederasyonun zorunlu
tasarruarn gasp ba"ta olmak üzere bir dizi saldr kar"snda gerçekle"tirdikleri birlikteliklerin, önümüzdeki dönem içleri de doldurularak
daha nitelikli ve daha güçlü klnmas için yeni mücadele yollarnn açlmas hepimizin ba"lca görevi olmaldr.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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24 Ekim 1996

ATA" ÖRNE$!, RAF!NER!LER! VE D!$ER
PETROL SEKTÖRÜ K!T’LER!N! ÖZELLE"T!RMEK
!STEYENLERE ÇARPICI B!R YANITTIR
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
ATA$ Ranerisi i"vereni zarar ettikleri gerekçesiyle üretimi durdurmu"
ve Çukurova yöresinde akaryakt kuyruklar olu"mu"tur. Zaten son günlerde azaltlm" olan sat"larn bir anda durdurabilmi"lerdir. Önceki yllar toplam rane üretiminin %15’ini üreten ATA$, bu payn son aylarda
%7’lere dü"ürmü"tü. Ba"ka deyi"le toplam Türkiye geneli rane üretimi
%93 oranda bir kamu kurulu"u olan TÜPRA$ tarafndan yaplmaktayd.
Bu durumu tersine çevirelim. Raneri üretiminin %93’ü özel sektörün
elinde olsayd ve bir çrpda yatlar yetersiz buldu#undan veya 1974
“Kbrs Bar" Harekât” srasnda oldu#u gibi bir ba"ka gerekçe ile üretimi durdursayd ne olurdu? !"te bu soruyu, özelle"tirme tutkunu çevrelere ve mevcut hükümet yetkililerine yöneltiyoruz.
ATA$ örne#i çarpc biçimde ortaya koymaktadr ki, raneri, petrol sanayi alannda kurulu di#er K!T’ler ve genelde kamu kurulu"larnn özelle"tirilmesi, tüm toplumun özel sektörün kâr hrs u#runa feda edilmesi
olmaktadr. TÜPRA$’n özelle"tirilmesi de özelle"tirme program içerisindedir. $u ana kadar özelle"tirilmedi ancak di#er K!T’lerle birlikte
süratle özelle"tirilece#i programlanm"tr. Tüm topluma zarar vermesi
yannda i"çilerin i"inden olmalar, dü"ük ücrete ve kötü çal"ma ko"ullarna mahkûm edilmeleri, sendikasz braklmalar gibi sonuçlara da
özelle"tirmenin yol açt# yine ya"anan örneklerden de anla"lmaktadr.
Biraz daha yakndan baklrsa ATA$ ortaklar; SHELL, MOBIL ve BP
gibi dünya petrol devleridir. SHELL 1995’te 6,9 milyar dolar kârla

340

Petrol-!" Ar"ivi

dünyann en kârl "irketiydi. Bir çe"it birle"me sürecinin sonuna gelen
MOBIL ve BP’nin kârlar ise 4,1 milyar dolardr. Dünyann en büyük
uluslar ötesi petrol tekelleri olan bu "irketlerin i"yeri olan ATA$ ham
petrolü de kendi "irketinden alabilmekte ve yine kendi "irketlerine pazarlamasn yaptrabilmektedir. Bu durumda TÜPRA$’a göre, mevcut
raneri çk" yatlar belirlemeleri nedeniyle zarar etmeme açsndan
çok daha avantajldr.
ATA$’da üretimin durdurulmas yan sra SHELL, MOBIL ve BP da#tm-pazarlama "irketleri faaliyetlerini TÜPRA$ ürünlerini alarak veya
ithal ederek sürdürebilecektir. Bu da TÜPRA$’n zararna sat" politikasndan bu "irketlerin yüksek kâr etmeleri anlamna gelir. Di#er yanda
ise bu durdurma ile ATA$ vergi veya fonlarda indirim sa#layarak, 1994
ylnda oldu#u gibi yeni tavizler koparmak isteyebilir.
Tüm bunlarn yan sra sendikamz ATA$’da örgütlüdür ve toplu sözle"me görü"meleri arifesinde bu durdurma yaplmaktadr. Üyelerimizin
hak ve çkarlar için de titizlenerek geli"meleri dikkatle izliyoruz.
Bilgilerinize sunulur
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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07 Kasm 1996

“SHELL, MOBIL VE BP ÜRÜNLER!N! TÜKETMEME”
KAMPANYASININ YÜRÜTÜLMES! !Ç!N E"GÜDÜM
KOM!TES! OLU"TURULDU
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Petrol-!" Sendikas adna kurulu"lar temsilen katlan dostlara ve medya
emekçilerine “ho" geldiniz”der, yo#un i"leriniz arasnda konuya duyarllk göstererek gelmenize en içten te"ekkürlerimizi sunarm.
SHELL, MOBIL ve BP’ye kar" tüketimden gelen gücümüzün ortaya
kondu#u kampanyamzn daha etkin yürütülmesi için bir e"güdüm komitesinin kurulmas hissedildi. Bu komitenin ilk toplantsn yapmak
üzere bugün toplanm" bulunuyoruz.
!stedikleri halde elde olmayan nedenlerden katlamayan kurulu"lar sakl
kalmak üzere, bu komite toplantmza "u kurulu"lar temsilcileriyle katlmaktadrlar:
Türk-!", D!SK, Hak-!", KESK (Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu), TMMOB, T. Tabipler Birli#i, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu), Türkiye Barolar Birli#i, T. Eczaclar Birli#i,
TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) ÇGD (Ça#da" Gazeteciler Derne#i), Tüm Tüketicileri Koruma Derne#i, Tüketiciyi Koruma Derne#i,
Çevre Gönüllüleri Derne#i, S.O.S. Akdeniz, Üniversite Ö#retim Üyeleri
Derne#i, Ça#da" Sinema Oyuncular Derne#i, $OF-DER (Minibüs ve
Taksi Çal"anlar Yardmla"ma ve Dayan"ma Derne#i), !SMMMO (!stanbul Mali Mü"avirler ve Muhasebeciler Odas).
Bildi#iniz gibi sendika hakk tanmadklarndan “SHELL, MOBIL ve
BP Ürünlerini Tüketmeme” kampanyamz 18 Temmuz’da ba"latlm"t.
Kampanyamzn yurt d" da dahil geni" bir katlmla sürmekte oldu#unu sözlerimin ba"nda belirtmek isterim.
Bildiriler (1990-1996)
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Kampanyamza "u kurulu"lar katlmaktadr:
Türk-!", Hak-!", D!SK, KESK Konfederasyonlar ve üyeleri sendikalar,
TMMOB, T. Barolar Birli#i, T. Tabipler Birli#i, T. Di" Hekimleri Birli#i, T. Eczaclar Birli#i, baz siyasi partiler, belediyeler, "oför cemiyetleri ve dernekleri, esnaf dernekleri, tüketici dernekleri, çevre dernekleri,
üniversite ö#retim üyeleri dernekleri ve adlarn sayamayaca#m di#er
çok sayda demokratik kurulu" bizlerle dayan"ma içindedirler. Yine
hiçbir kurulu" üyesi olmayp katlan çok sayda ki"i de bulunmaktadr.
Kampanyamzla dayan"ma gösteren tüm kurulu" ve ki"ilere huzurlarnzda Petrol-!" ve bu i"yerlerinde çal"an i"çiler adna tüm içten te"ekkürlerimizi sunarm.
18 Temmuz’dan bu yana kampanyamza ili"kin 1,5 milyonun üzerinde
a" ve bildiri da#tld. Yukarda ad geçen ve geçmeyen çok sayda kurulu" bu kampanyay yayn organlarnda dile getirdiler ve üyelerine katlma ça#rlarnda bulundular. $ubelerimizin bulundu#u tüm illerde araç
konvoylar olu"turuldu. !stanbul’da minibüs ve ticari taksi "oförleri aralarnda imza toplayarak kampanyamz destekleme amacyla SHELL,
MOBIL ve BP ürünlerini almayacaklarn belirttiler.
Oldukça sevindiricidir ki ayrmsz tüm sendikalar, odalar ve di#er demokratik kurulu"lar kampanyamza aktif olarak katlmaktadrlar. Görü"
ve siyasi anlay" farkllklarnn da bu kampanyamza katlmaya bir engel te"kil etmedi#ini de örnekleriyle ya"amaktayz. Büyük medyadan
ise "ikâyetimiz vardr. Reklam geliri ve sermaye yanls tutumlarndan
büyük medyada istedi#imiz ölçüde yer alamyoruz. Bu nedenle kampanyamz istenen ölçüde ve sklkta duyurulamamaktadr.
Kampanyamza yurt d"ndan katlm ABD’den Almanya’ya,
Pakistan’dan Gana’ya tüm ktalar kapsayan geni" bir alana yaylm"tr. Bu ülkelerde kurulu sendikalar sendikamzn bu kampanyas ile dayan"ma içinde olduklarn açklarlarken, SHELL, MOBIL ve BP’nin
genel merkezleri ve Türkiye genel müdürlüklerine birer yaz göndererek Türkiye’de i"çilere uyguladklar basklara son verme ve sendika
hakkn tanma ça#rlarnda bulunmaktadrlar. Bu "irketlerin sendikaszla"trma tavrlar Türkiye’deki baz yasalara aykr oldu#u gibi, ba"ta
ILO’nun ilkeleri olmak üzere uluslararas sözle"melere de aykrdr.
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Uluslararas ve Avrupa Ktas için kurulu olan sendikalar bu "irket yetkilileriyle do#rudan çe"itli organlarda birlikte oluyorlar ve Türkiye’deki sendikaszla"trma durumunu dile getiriyorlar. Ayn i"leyi" çe"itli
ülkelerdeki yönetime katlma organlarnn yer ald# ülkelerde de yaplmaktadr. Örne#in Almanya ve Fransa’da da bu "irket i"verenlerine
do#rudan konu iletiliyor ve Türkiye’de sürdürülen sendikaszla"trma
politikalar gündeme getiriliyor. Petrol-!" olarak bu sendikalar ile sürekli yaz"ma içinde olunup geli"meler üzerine bilgi aktarlmakta, i"veren
iddialarna ve çarptmalarna tarafmzdan yantlar verilmektedir. $irket
yöneticileri ise cevabi açklamalarnda gerçekleri saklamak istemektedirler. Sendikamz di#er ülkelerde kurulu sendikalara açklama yazlar
göndererek, bu "irketlerin nasl sendikaszla"trma yöntemleri denediklerini anlatmaktadr. Böylece kampanyamz içinde bu "irket i"verenleri
ile kar"lkl açklamalarda bulunma düellosu da sürmektedir.
Kampanyamzn 113. günü itibariyle kabaca yapt#mz hesaplamaya
göre 150.000’e yakn araç sahibi ve 100’e yakn kurulu", sendika hakkn tanmadklarndan bilinçli olarak bu "irketlerin ürünlerini satn almamaktadrlar. Ranerilerden bu "irketlere yaplan sat"lar son aylarda
dü"mü" gözükmektedir.
Bu verilere dayanarak bu üç "irketin sat"lar ayda 1,5 trilyon TL dü"mü" olarak hesaplanabilir.
Kampanyaya ba"lamadan önce SHELL, MOBIL ve BP i"verenlerini bir
yaz ile Türkiye’deki yasalara, ILO ilkelerine ve di#er uluslararas sözle"melere uymalar, yine demokrasiye inanyorlarsa sendikaszla"trma
yönünde i"çilere bask yapmamalar yönünde uyarlarda bulunduk. Yine
sorunlarmz masa ba"nda çözme yönünde tüm iyi niyetimizi gösterdik. Ancak onlar dünya geneli sendikaszla"trma politikas da yürüttüklerinden bizi oyalama yönüne gittiler. Üyelerimize önce vaatlerde
bulundular, sonra tehditkâr oldular. Kampanyamz açklaynca kapal
zarar içinde i"çilere para da#ttlar. Sinsi biçimde sendikaszla"trma
uyguladlar. 46 yldr sendikamz üyesi olan bu i"çilere ne oldu da bir
bölümü istifa etti? Hangi i"çi kendili#inden sendikasndan istifa eder?
500 i"çinin çal"t# SHELL’de 113 üyemiz, 600 i"çinin çal"t#
MOBIL’de 27 üyemiz ve 250 i"çinin çal"t# BP’de 99 üyemiz kalm"Bildiriler (1990-1996)
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tr. Örgütlenme çal"malarmz sürmekle beraber, dünyann bu uluslar
ötesi dev petrol tekellerine geri adm attrmann da kolay olmad#n
biliyoruz.
Ancak onlarn en zayf yönü ürünlerinin satlmamasdr. Tüketimden
gelen gücümüzün kullanlmas son derece pasif ve ancak son derece
etkili de bir eylemdir. Yeter ki katlm geni" olsun.
SHELL, 1995 ylnda dünyada 7 milyar dolar kâr ile en çok kâr eden
"irkettir. Yine bir çe"it birle"me süreci içinde olan MOBIL ve BP de 4
milyar dolarn üzerinde kâr etmi"lerdir. Bu "irketler dünyann pek çok
ülkesinden dahi büyük gelire sahip olurlarken, en temel demokrasi ko"ullarndan olan sendika hakkn tanmaya, di#er baz ülkelerde oldu#u
gibi ülkemizde de yana"mamaktadrlar.
Bu "irketler kârlar için çevreyi kirletmekten de çekinmiyorlar.
Nijerya’da oldu#u gibi SHELL’in çevreyi kirletti#ini açklayanlarn
“vatan hainli#i” damgasyla itham edilmelerine yol açmaktan çekinmemi"lerdir. Yine SHELL’in atklar ile Diyarbakr içme suyunun kirlenmesi, basna da geni" olarak yansm"tr.
Türkiye’de tüketimden gelen gücün sendikalarca kullanlmas gelene#inin olu"masna da büyük katk sa#layaca#na inand#mz bu kampanyamz sonuç alncaya de#in, ba"ka deyi"le bu "irketler i"çilere sendikaszla"ma yönünde uygulad# basklar kaldrncaya de#in sürdürme
kararll#ndayz.
E"güdüm komitesi olarak bir eylem plan olu"turulacaktr. Bu eylem
plan için "u önerilerde bulunuyoruz:
·

A" ve bildiri da#tmn daha da geni"letme,

·

Basna ortak ilanlar verme,

·

Kurulu"larn kendi yaynlarnda konuyu daha geni" dile getirmeleri
ve katlmn artrlmas ça#rlarnda bulunma,

·

“!mza” kampanyas açma,

·

Otogarlar, minibüs ve taksi duraklarn kampanyaya katlmalar
amacyla ziyaret,
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·

!stanbul’daki köprü gi"elerine yakla"an araçlara konfederasyon,
oda ve di#er demokratik kurulu" ba"kanlarnn bildiri ve a" da#tmalar,

·

Kentlerde araç konvoylar olu"turma.

Bu öneriler elbette bu toplantmzda daha da zenginle"tirilecek ve geli"tirilecektir.
Sözü daha fazla uzatmyor ve katlmc kurulu" temsilcilerine brakrken, tekrar siz kurulu"lar temsilen katlmclara ve basn emekçilerine
te"ekkür ederim.
Mansur Burgucu
Genel Sekreter
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11 Kasm 1996

PETROL-!" OLA$ANÜSTÜ BA"KANLAR KURULU SONUÇ
B!LD!RGES!
Sendikamzn Ola#anüstü Ba"kanlar Kurulu 11 Kasm 1996 günlerinde
!stanbul’da genel merkezimizde toplanm", a"a#daki sonuç bildirgesinin üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasna oybirli#iyle karar verilmi"tir.
Ülkemizde son günlerde ya"anan olaylar polis-mafya-siyasetçi ili"kilerini gözler önüne sermektedir. Katilleri ve her türlü karanlk i"leri çeviren mafya çetelerini yakalamakla görevli polisin bu yaplar koruyan
ve iç içe geçen ili"kiler a#, ola#anla"an trak kazalaryla dahi aç#a
çkabilmektedir. Devlet, sosyal hukuk devleti olma konumundan çkarak çetecilerle i"birli#i yapan, onlar koruyan kollayan bir yapya do#ru
hzla yol alrken, hukuk kurallar yerine mafya kurallar geçerli olmaya
ba"lam"tr.
Her geçen gün yeni çetelerin ortaya çkt#, polis-mafya-siyasetçi üçgeninin bu karanlk ve çarpk ili"kilerinin üstü, !çi"leri eski Bakan
Mehmet A#ar’n görevden alnmasyla örtülemez. Bu karanlk ili"kiler
a#, ancak biz i"çi snfnn ve sivil toplum örgütlerinin ortaya koyaca#
etkin tavrlarla ortadan kalkabilir. Ülkemizin bu karanlk ki"iliklerden
kurtulmas için, ba"ta bu olayn failleri olarak olaya ad kar"an tüm
siyasilerin derhal dokunulmazlklar kaldrlmal ve Yüce Divan’a gönderilmeleri için demokrasi güçleri harekete geçmelidir.
Mafya ile kol kola gezen, demokrasi dü"man gerici radikal akmlara el
kaldrmayan polis, e#itimin özelle"tirilmesine kar" çkan, demokratik
ve ça#da" üniversite e#itimi isteyen üniversite ö#rencilerine ise acmaszca saldrmaktadr. Gelece#imizin güvencesi olan gençlere vah"ice
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saldran, gözaltna alan polis, gerici akmlarn gösterilerine müdahale
etmeyerek izlemekte, hatta yardmc olarak ne denli tara davrand#n
açkça ortaya koymaktadr.
Biz bu ülkenin namuslu çal"an, vergisini ödeyen i"çileri olarak bu baskc, karanlk güçlerle kol kola gezen yöneticilere layk de#iliz. Bizlere
ve gelece#imiz olan çocuklarmza karanlk bir gelecek hazrlayan bu
karanlk ki"ilerden hesap sorulmaldr.
Bu hukuk d" ve insanlk d" uygulamalar protesto ediyor, hükümeti
derhal istifa etmeye ve Cumhuriyet savclarn, TBMM’yi göreve ça#ryoruz.
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19 Kasm 1996

HÜKÜMET VE DEVLET "A!BE ALTINDADIR
ÖZELLE"T!RMEYE !L!"K!N TÜM !"LEMLER HEMEN
DONDURULSUN!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Bilindi#i gibi Petrol-!" Sendikas olarak; sosyal devlet olanaklarn yok
etmesi, kamu giri"imcili#ini dü"ürmesi ve mevcut yeni liberal ekonomi
politikalarn peki"tirmesinin yan sra i"ten çkarmalara, ücretlerin dü"mesine, çal"ma ko"ullarnn kötüle"mesine ve sendikaszla"maya yol
açt#ndan her iki ekonomi politika ve uygulama açlarndan özelle"tirmeye kar"yz. 30.000’e yakn üyemizin özelle"tirme kapsam i"yerlerinde çal"yor olu"u ise bu duyarll#mz üst düzeylere çkarmaktadr.
Daha önce de örnekleri görülen ancak Susurluk’ta olan kaza nedeniyle bir kez daha ve net biçimde ortaya çkan devlet-mafya-siyasi çevre
ili"kisi, mevcut hükümet ve yönetimi altndaki devlete olan güveni, geni" y#nlar kar"snda yok etmi"tir. Bu ülkenin sahibi yurtta"lar olarak
mevcut hükümete güvenmememiz için ayrca çok sayda örnekler de
vardr. Devlette ve basna da yansyan toplumun çe"itli kesimlerinde
kirlenme söz konusudur. Ancak mevcut hükümet tüm bu olumsuz geli"meleri yok saymakta, suskunlu#unu sürdürmekte ve dokunulmazlk
zrhna s#nmaktadr.
Devletin trilyonlarnn sanki “özelli#i olmayan olaylarm"” gibisine karanlk ili"kilere aktarld#, kara parann katlanarak artrld#, hükümet
çevrelerinin ise bunlara yalnzca seyirci kalmayp bazlarnn birlikte oldu#unun basna da geni" olarak yansd#, bu durumun “çetele"me” olarak adlandrlarak yargnn da devreye girdi#i bir ortamda özelle"tirme
i"lemlerinin de hemen durdurulmas gerekmektedir. Devleti yönetenle-

Bildiriler (1990-1996)

351

rin böylesine töhmet altnda kald# bir durumda yaplacak özelle"tirme
ile de K!T’lerin, devlet mallarnn “malum” çevrelere pe"ke" çekilmesinin de hükümet yetkililerinin zaman zaman belirttikleri gibi “özelli#i
olmayan olay” olarak geçi"tirilece#ini tahmin etmek zor de#ildir. SSK
ve Emekli Sand# gayrimenkullerinin satlaca# “ekonomik paketler”de
yer almaktadr. Böylece K!T’ler ve kamu mallarnn yan sra, do#rudan
ücretlilerin parasyla alnan mülkler de pe"ke" çekilecektir.
Üçüncüsü açklanacak “ekonomik paket”de kaynak olarak yine özelle"tirme yer almaktadr. DYP’nin yan sra, Refah Partisi de özelle"tirme
tutkusuna kaplm" durumdadr ve kim bilir hangi yanda" ki"i ve kurulu"lara K!T’ler ve kamu mallarnn pe"ke" çekilmesi hesaplar yaplmaktadr.
Hükümeti ve parlamentoyu bu konuda bir kez daha uyaryor, görevlerini yapmaya ça#ryor ve Cumhurba"kan Sn. Süleyman Demirel’i, yarg organlarn daha fazla gecikmeden özelle"tirmeyi durdurmaya davet
ediyoruz.
Kirli ve "aibeli ellerin özelle"tirmeden ellerini çekmeleri yönünde kamuoyunu daha aktif olarak duyarl olmaya ça#ryoruz.
Bu ülkenin gerçek sahibi olan bizler, gerekli duyarll# göstermeliyiz
ki, “kirlenmi"ler” rahat at oynatamasn ve her kim olursa olsun tüm "aibeliler yarg önüne çksnlar. Hele ve sakn özelle"tirmeye ellerini uzatmasnlar.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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20 Kasm 1996

HALKIN GERÇEKLER! Ö$RENME HAKKI GASP ED!LEMEZ
Basna sansür amac ile düzenlenen yasa tasla#, kamuoyundan
gerçeklerin gizlenmesi amac ile hazrlanm%tr.
Halkn gerçekleri ö#renme hakkna açk saldr olan bu giri%imle,
21. yüzyla dört kala ülkemiz demokrasisi karanl#a gömülmek
istenmektedir.
Refahyol Hükümeti’nin, Basn Yasas’nda de#i"iklik yapmak için hazrlad# yasa tasla#, kelimenin tam anlam ile diktatörlük rejimlerinin yasalarnda yer alabilecek düzeydedir. Ülkenin bunca a#r sorunlar
varken, halkn gerçekleri ö#renme hakkna darbe vurmakla u#ra"mak,
Meclis’i basn sansürü gibi ça#d" konularla me"gul etmek, halkmzn
ya"amsal sorunlarn görmezden gelmekle e"anlamldr. !"çiler, memurlar, çiftçiler, küçük esnaf ve tüm dar gelirliler enasyon kar"snda her
gün biraz daha azalan gelirleri ile mücadele verirken, hastane kuyruklarnda, maa" kuyruklarnda, i" kuyruklarnda canndan bezerken, gerçekleri ö#renme haklarnn da ellerinden alnmas ile kar" kar"ya braklmaktadr.
Cumhuriyet tarihimiz boyunca ilk kez bir araya gelerek, karanlk güçlerin üstüne giden basn kurulu"lar “hükümet+mafya+güvenlik güçleri” üçgeninin aç#a çkarlmas için ola#anüstü çaba göstermektedirler.
Böylesi bir dönemde basnn sesinin kslmak istenmesi soru i"aretinin
boyutlarn büyütmektedir. Bugün basnn sesinin kslmas, yarn di#er demokratik örgütlerin de sesinin kslmasn getirecektir. Refahyol
Hükümeti’ni öncelikle, seçimler öncesi verdi#i sözleri yerine getirmeye
davet ediyoruz. Hükümet kendisini iktidar yapan seçmenlerine verdi#i
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sözleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ülkenin üzerini kaplayan karanlk sis perdesinden kurtulmas için basna sansür de#il tam tersine, daha
geni" yetkiler veren yasa de#i"iklikleri gereklidir.
Demokrasiden yana olan, ülkesini seven tüm ki"i, kurum ve kurulu"lar, temiz toplum, temiz yönetim ve demokratik bir Türkiye için duyarl
olmaya ça#ryoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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22 Kasm 1996

DER! !"Ç!LER! YANLIZ DE$!LD!R
Anayasal haklarn kullanan grevci deri i%çilerine yönelik yaplan
saldr, ülkemizde alnterine kar% gösterilen tahammülsüzlü#ün
bir göstergesidir.
Güvenlik güçleri tarafsz olmaldr. Grevcilerin çadrlarn
ykarak; grev krcl# yapmak, i%yerinden mal çkartlmas için
i%verenden yana tavr almak, çal%ma bar%na vurulan bir darbe
olmu%tur.
Önceki gün Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki KOPUZLAR Deri
Fabrikas’nda alt aya yakn süredir grevde bulunan grevci deri i"çilerinin güvenlik güçleri tarafndan saldrya u#ramas, anayasa ve
yasalarn sadece imtiyazl ki"ilere özgü oldu#unu bir kez daha göstermi"tir.
En do#al haklar olan grevlerinin ba"arya ula"mas için fabrikadan
mal çkarmayan deri i"çilerinin; zor kullanlarak, gözaltna alnarak,
grev çadrlar yklarak, yasal haklar ellerinden alnm"tr. Güvenlik
güçleri tarafsz olmaldr. KOPUZLAR’da süren mücadelede iki taraf
vardr, bu yasal hak mücadelesinde, i"verenden yana tavr almak, alt
aydr mücadele veren i"çilere bask uygulamak, ülkemiz çal"ma bar"na vurulan büyük bir darbe olmu"tur. Güvenlik güçleri bu ülkenin
güvenlik gücüdür, KOPUZLAR Deri Fabrikas i"çileri de i"veren gibi
bu ülkenin insanlardr. Güvenlik güçlerinin bu ça#d" uygulamalarn knyor, yetkilileri, ülkemizin insanlarna kar" tarafsz olmaya
davet ediyoruz.
Grevci deri i"çileri yalnz de#ildir.

Bildiriler (1990-1996)

355

Sendikamz Petrol-!", KOPUZLAR Deri Fabrikas grevci i"çilerinin
hakl mücadelesinde onlarn yanndadr.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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26 Kasm 1996

SHELL, MOB!L VE BP, TOPKAPI M!N!BÜS DURAKLARINDA
PROTESTO ED!LECEKT!R
Basn ve Yaynn De#erli Temsilcileri
27 Kasm 1996, Çar"amba günü saat 12.30’da !stanbul "ubesi temsilciler kurulu olarak eski Uluslararas Otogar $oförler Derne#i Lokali
önünde bulunan Topkap-Bakrköy minibüs duraklarnda Shell, Mobil
ve BP’nin uygulamakta olduklar sendikaszla"trma politikalar protesto edilecektir. Bu eyleme $OF-DER yöneticileri de katlacak ve birlikte
"oför esnaf ve kamuoyuna açklama yaplacak, bildiri da#tlacak ve
özel hazrlanm" önlükler giyilecektir.
Basn ve yanmzn de#erli temsilcilerine sayg ile duyurulur.
!stanbul $ubesi Yönetim Kurulu adna
Nejat Elibol
Ba"kan
Hareket yeri: Petrol-!" !stanbul $ubesi
Adres: Millet Cad. Dr. Adnan Advar Sok. No: 22/2 Aksaray-!stanbul
Haseki Hastanesi giri"i kar"s
Saat: 11.45
Açklama yaplacak yer: Eski Uluslararas Otogar $oförler Derne#i Lokali
Saat: 12.30
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28 Kasm 1996

SSK, EMEKL! SANDI$I VE BA$-KUR MALLARINA
EL UZATILMASIN
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Refahyol Hükümeti’nin açklad# üçüncü kaynak paketi de di#erlerinden farksz. Yine özelle"tirme ve emekçilerin çkarlarn yok sayma var.
Kriz ko"ullarnn umutsuz ve ancak tüm maln mülkünü satan esnaf
mant# ile bu paketler hazrlanmaktadr.
Yeni paket ile daha önceden de açklanm" olan SSK, Emekli Sand# ve
Ba#-Kur mallarnn sat", enerji santrallerinin kiralanmas, yurt d"na
da uzanan emekçilerin gelirlerine göz dikilmesi ve özellikle %50’ye varan SSK prim borçlarnn ve vergi yükümlülüklerinin affyla da sermayeden yana önlemler öngörülmektedir. Bu arada SSK primini yatranlar
ve vergi yükümlülüklerini ödeyenler de cezalandrlm" olacaktr.
Ekonomik sorunlar yeni liberal ve küreselle"mi" ekonomi politikalar
ile çözemeyen, yeni yatrmlarla ekonomik büyümeyi sa#lama yerine
kamu mallarnn sat" veya kiralanmasna umut ba#layan hükümetin
yeni kaynak paketleri açklamas bir türlü son bulmuyor.
Do#ru ekonomi politikalar ile ekonomik düzelmeyi sa#layamayan Refahyol Hükümeti’nin, emekçilerin primleri ile sahip olunan SSK, Emekli Sand# ve Ba#-Kur mallarn satmaya asla hakk yoktur. Bu kurumlara olan borçlarn ödemek, yanl" uygulamalar ile milyarlarca dolar gelir
kaybna u#ratmalarna son vermek yerine halen bu kurum kaynaklarna
uzatlan eller geri çekilmelidir. Açk ve kesin bir dil ile söylüyoruz ki
biz sosyal güvenlik kurumlarmza sahip çkaca#z ve varlklarna uzanan ellerin geri çekilmesi için tüm gücümüzle u#ra" verece#iz.
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Kamu ve emekçi mallarna göz dikilen bu paketlerin açklanmasna son
verilmeli ve emekçilerin çkarlar göz ard edilmemeli, adil vergi alm
ve yeni kamu yatrmlar ile kaynak sa#lanmaya çal"lmaldr.
Sayg ile bilgilerinize sunulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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03 Aralk 1996

PETLAS’IN ÖZELLE"T!R!LMES! ÜZER!NE OYNANAN
OYUNLARA SON VER!LMEL!D!R
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
PETLAS’n özelle"tirilmesi üzerine Ö!B tarafndan, 7 Aralk 1996 son
tarih olarak yeni ko"ullar getirilmi"tir. Satn almay dü"ünen sermaye
çevrelerine göre, öncekilere kyasla “a#r” olarak nitelenen bu ko"ullar, aslnda PETLAS üzerine sürdürülen oyunlarn bir yenisidir. Daha
önce kapatlmas amaçlanan PETLAS’n, sendikamzn kar" çk" ve
üyelerimizle o yöre halknn birlikte direnmesiyle kapatlmaktan vazgeçilmi"ti. Daha sonra ise !ranl "irket Nadir !mpeks’e Ocak 1995 yatyla
2 trilyon 675 milyar TL’ye oldubittiyle satlacakt. Oysa yine o tarih
itibariyle PETLAS 30 trilyon de#erindeydi. Sat", teminatlarn yatrlmamas nedeniyle gerçekle"tirilemedi.
Yeniden satlma sürecine sokulan PETLAS için yeni alclarn ad geçmeye ba"lad.
PETLAS üzerine yeni özelle"tirme senaryolaryla yeni oyunlar oynanmaktadr. Amaçlar arasnda Refahyol yanda"larna yok pahasna satma
oldu#unu da ciddi olarak dü"ünebiliriz. Belki “i"te yine satlamad ve bu
ko"ullarla vermek zorunda kaldk” diyecekler.
SEK’in, EBK’nn ve di#er tüm özelle"tirilen kurulu"larn ba"na ne geldiyse özelle"tirildi#inde PETLAS’n ba"na da ayns gelecektir. Büyük
sermaye PETLAS’n yok edilmesini istemektedir.
Açk ve kesin bir dil ile bir kez daha belirtiyoruz ki PETLAS’n özelle"tirilmesi ad altnda PETLAS’n yok edilmesine kesinlikle kar"yz ve
özelle"tirmeye kar" tüm kurulu" ve toplum kesimlerini de bu özelle"tirme oyunlarna son verilmesi için dayan"maya ça#ryoruz.
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PETLAS’n ksa vadede 750.000 dolar ile dahi durumunun düzelece#i
tüm teknik raporlarla ifade edilmi"ken ve bugün pazarda tüm engellemelere ra#men yerini almakta iken üzerinde yaplan oyunlara son verilsin.
Sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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03 Aralk 1996
!" KAZASI C!NAYETLER!NE SON VER!LMEL!D!R
Basn ve yaynn de#erli temsilcileri
Çankr’nn Yaprakl ilçesine ba#l Da#ovas köyündeki linyit oca#nda be"
i"çinin ya"amn yitirdi#i grizu patlamas, ülkemizde i" kazalarn önlemede
i"verenlerin sorumluluklarn yerine getirmediklerinin bir örne#ini daha ortaya
koymu"tur.
!" kazalarn önlemenin ba"lca yolu tehlikeli durumlarn ortadan kaldrlmasdr. !lk defa ortaya çkan bir i" kazasnn nedenlerini önceden bilme, belli güçlükler ta"yabilir. Ancak ayn türden ikinci bir kaza gaet anlamnda ihmaldir.
Üçüncüsü ise cinayettir.
Bu kaçnc grizu patlamas, bu kaçnc göçük ve bu kaçnc ölüm.
Bu kaza derhal yarg önüne çkarlmaldr. Kazada ihmalleri belirlenen i"veren
veya görevliler hesap vermelidir.
Ülkemizde SSK verilerine göre her yl 100 dolaynda i" kazas olmaktadr.
Bu kazalar sonucu her yl ortalama 3.000 civarnda ki"i sürekli i" göremez
durumuna dü"erken, ortalama 1.500 ki"i de ya"amn yitirmektedir. Tüm bu
i" görememezlik ve ölümler bir kader olmayp i"verenlerin gereken önlemleri
yerine getirmemeleri sonucudur.
Bu i" kazas nedeni ile tüm i"verenleri, i"yerlerindeki güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirmeleri yönünde bir kez daha uyarmay bir görev sayyoruz.
Kamuoyuna ve bilgilerinize sayg ile sunarz.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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04 Aralk 1996

POL!SAN VE !ZM!R K!MYA !"Ç!LER!N!N SEND!KAL
HAK VE MÜCADELES! YEN! BOYUT KAZANIYOR
!"verenin sendikaszla"trma oyunlarn aç#a çkarmak için Türk-!",
D!SK ve Hak-!" yöneticileri ile sendikalar, bölge belediye ba"kanlar,
Kocaeli milletvekilleri, demokratik kurulu"lar, 5 Aralk 1996 per"embe
günü saat 14.30’da POL!SAN ve !ZM!R K!MYA i"yerleri önünde toplanyorlar. Sendikamz tarafndan yaplacak açklama ile 20 aydr süren
mücadelemiz yeni bir boyut kazanacaktr.
POL!SAN ve !ZM!R K!MYA’daki grevci üyelerimiz, aileleri ile birlikte
17 Nisan 1995 tarihinden bu yana sendikal hak ve ya"am mücadelesi
veriyorlar.
!"veren Necmettin Bitlis, i"yerindeki sendikal örgütlülü#ü yok etmek ve
i"çileri kölelik ko"ullarnda çal"trmak, sendikasz brakmak için türlü
oyunlar denemi"tir. Zaman zaman bölge güvenlik güçlerinin aracl#
ile grevci i"çilere bask uygulam", tehdit etmi" ancak, POL!SAN ve !ZM!R K!MYA i"çilerinin mücadelesi durmam"tr. POL!SAN ve !ZM!R
K!MYA i"çilerinin tüm iyi niyet çabalarna kar"n i"verenin bu derece
srarl olmas, ülkemizde zaten var olan sendikaszla"trma politikalarna yeni halkalar ekleme amacn ta"maktadr. Grevin ilk gününde bile
jandarma ku"atmas altna alnan i"çiler aileleri ile birlikte tartaklanm",
zaman zaman gözaltna alnm" ancak grev krlmam", aksine i"çiler
aras dayan"ma daha da güçlenmi"tir. !"verenin yasa d" olarak i"yerinde ta"eron çal"trmas üzerine sendikamz tarafndan açlan davalarn
bugüne kadar olumlu bir "ekilde sonuçlanmamas da dü"ündürücüdür.
!"verenlerin deneme yanltma taktikleri sürmektedir. Bölgede yaplacak
olan 97 yl sözle"melerine gölge dü"ürülmek istenmektedir.
Tüm bu geli"meler üzerine sendikamz Petrol-!" 5 Aralk 1996 Per"embe günü saat 14.30’da Gebze Dilovas’nda bulunan POL!SAN ve !Z364
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M!R K!MYA i"yerlerinin önünde konuya yeni boyutlar kazandracak bir
açklama yapacaktr.
Yaplacak olan toplantya; Türk-!", D!SK, Hak-!" ve KESK yöneticileri
ile sendikalar, siyasi parti temsilcileri, bölge belediye ba"kanlar, bölge
milletvekilleri ile demokratik kurum ve kurulu"lar da davet edilmi"tir.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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!NSAN HAKLARINA SAYGISI OLMAYANLARIN,
!NSAN EME$!NE DE SAYGISI YOKTUR
!nsan Haklar Evrensel Beyannamesi’nin kabul edili"inin üzerinden 48
yl geçti.
Birle"mi" Milletler tarafndan kabul edilen 30 maddelik bildiri baz ülkelerde oldu#u gibi ülkemizde de lafta kalmaktadr. Ülkemiz taraf oldu#u uluslararas sözle"melere uymaldr.
Örgütlenme özgürlü#ünün olmad#, gazetecilerin, yazarlarn, aydnlarn dü"üncelerinden dolay cezalandrld#, ki"i hak ve özgürlüklerinin
baz çkar çevreleri tarafndan çi#nendi#i ülkemizde insan haklarndan
söz edilebilir mi?
!nsan haklarna saygs olmayanlarn, insan eme#ine de sayg göstermeyece#i açktr.
Ki"i hak ve özgürlüklerinin çi#nendi#i ülkemizde, zaman zaman çifte
standart izlenmekte, egemen dü"ünce, muhalif dü"ünceyi suç olarak kabul etmektedir.
Oysa insan, haklaryla insandr.
Ça#da" uygarlk çizgisini yakalayabilmek için, örgütlenmenin ve dü"üncenin önündeki tüm engeller kaldrlmaldr.
Ba"ta faili meçhul cinayetler olmak üzere, karanlk çkar odaklarnca
gerçekle"tirilen cinayetlerin sorumlular ortaya çkartlmadan, gerekçesiz gözalt ve kayp olaylar son bulmadan, ülkemiz bu karanlk ortamdan kurtulmadan, sadece dü"üncesini açklad diye ki"ileri cezalandrmak hiçbir adalet terazisi ile ölçülemez.
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Tüm demokratik kurum ve kurulu"lar ülkemizde insan haklarnn ve ki"i
özgürlü#ünün tam anlam ile uygulanmas için birlikte bu mücadeleyi
yükseltmelidir.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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ÜN!VERS!TE DI"INDAN GELEREK S!LAHLI SALDIRI
DÜZENLEYENLER KAMUOYUNA AÇIKLANMALI, Ç!FTE
STANDART UYGULAMALARINA SON VER!LEREK
GERÇEK SUÇLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALIDIR
Bir süredir üniversitelerde ya"anan olaylar, Susurluk kazas ile doru#a
çkt. Planl ve örgütlü bir "ekilde, öldürme kast ile saldrya u#rayan
ö#renciler yaralanmakta, bu da yetmiyormu" gibi ma#dur olmalarna
kar"n, bu ö#renciler her defasnda polisçe gözaltna alnmaktadr. Bu
durum kamuoyunca da ibretle izlenmektedir.
Polis ma#durdan yana olmaldr. Silahl saldr düzenleyenler ellerini
kollarn sallayarak serbestçe dola"maktadr. Bu silahl ki"ilerin üniversitelere nasl girdi#i de aydnlatlmas gereken ba"ka bir karanlk
noktadr.
Saldrganlara belli çkar çevrelerinin göz yummas, demokrasi ve
adalet anlay"yla da ba#da"amaz. Ö#rencileri kim niye tahrik etmek
ve sindirmek istiyor? Gelece#imiz olan gençlerimizin antidemokratik
uygulamalarla bask altna alnmaya çal"lmas, tahrik edilmesi ve
ö#renim özgürlüklerinin engellenmesi hiç kimseye yarar getirmeyecektir.
Ülkemizin zaten yetersiz olan demokrasisi, bu tür karanlk olaylarla
daha da yara almaktadr. Hiçbir devlet yetkilisi, vatanda"larna çifte standart uygulayamaz. Üniversitelerde gerçekle"tirilen saldrlarn
failleri derhal kamuoyuna açklanmal, bu ki"ilerin ellerine öldürücü
silahlar vererek yönlendirilenler ortaya çkartlmaldr.
Demokrasiden yana olan tüm ki"i ve kurulu"lar üniversitelerimizde giderek trmandrlan bu saldrlara kar" duyarl olmaya, saldrya
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u#rayarak haksz yere gözaltna alnan ö#rencilerimize sahip çkmaya
ça#ryoruz.
Sayglarmzla
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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PETK!M’DE SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLÜNCEYE KADAR
EYLEMLER!M!Z DEVAM EDECEKT!R
Sendikamzn örgütlü oldu#u PETK!M’in Yarmca ve Alia#a tesislerinde “ücret skalalarnn güncelle"tirilmesi” talebiyle dört ay önce ba"latt#mz eylemlerimiz devam ediyor.
Toplu i" sözle"mesinde yer alan “asgari ücretin artmasna ba#l olarak,
çal"anlarn ba"langç ücretlerinin yükseltilip, ücretlerinin iyile"tirilmesi” maddesinin bugüne kadar i"letilmemesi üzerine çe"itli kereler yapt#mz eylem ve görü"melerden bir sonuç alnamam"tr.
Üyelerimizin bu çok hakl ve me"ru talebine ba"ta i"veren olmak üzere,
Kamu-!" ve ilgili Devlet Bakanlar Bekir Aksoy ve Mehmet Altnsoy,
“scak baktklarn” belirtmelerine ra#men sorunun çözümüne yana"mamaktadrlar.
Sendikamz, bu sorunu 1 Ocak 1997’de ba"layacak yeni dönem toplu i"
sözle"me görü"melerinden önce mutlak çözme amacndadr.
Biz bu sorunun ertelenerek ilerideki bir tarihe atlmasn de#il, derhal
çözümlenmesinden yanayz.
PETK!M’de var olan sorunumuzun çözümü için yetkili ve etkili ki"ilerin, hakl talebimize yakla"mlar bir an önce somutla"mal ve gerekli
admlar atlmaldr.
Aksi takdirde PETK!M gibi böyle önemli bir i"letmede sorunun uzun
bir zamana yaylmasnn Alia#a ve Yarmca i"letmelerinde çal"anlar
üzerindeki olumsuz etkileri daha da artacaktr.
Bu hakl ve me"ru talebimizin bir an önce ya"am bulmas için 23.12.1996
itibariyle Alia#a ve Yarmca i"letmelerinde çal"an 5.300 üyemizle birlikte yeniden eylemdeyiz.
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Eylemlerimiz, sabah saat 08.00’dan itibaren sat" kaplarnn kesilerek,
sat"larn yaplmamas ile fazla mesaiye kalmama ve gece de i"yerinde
kalma biçiminde devam edecektir.
Sendikamz, bu sorunun çözümü için yetkilileri bir kez daha uyarrken,
sorunumuz çözülünceye kadar eylemlerimiz devam edecektir.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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PETK!M D!REN!"!M!Z DÖRDÜNCÜ GÜNÜNE G!RERKEN
MAL SEVK!YATI TAMAMEN DURDU
PETK!M i%letmelerinde çal%an 5.300 üyemizin sat%lar durdurma
ve i%yerinde kalma eylemleri dört gündür devam ediyor.
Sendikamzn örgütlü oldu#u PETK!M’in Yarmca ve Alia#a tesislerinde “ücret skalalarnn güncelle"tirilmesi” talebiyle 23.12.1996 Pazartesi
günü ba"latt#mz eylemlerimiz devam ediyor.
Toplu i" sözle"mesinde yer alan “asgari ücretin artmasna ba#l olarak,
çal"anlarn ba"langç ücretlerinin yükseltilip, ücretlerinin iyile"tirilmesi” maddesinin bugüne kadar i"letilmemesi üzerine çe"itli kereler yapt#mz eylem ve görü"melerden bir sonuç alnamam"tr.
!"veren ve yetkili devlet bakanlar üyelerimizin bu hakl talebini kabul
etmekle birlikte, çözüm do#rultusunda en ufak bir adm atmamaktadrlar. Sendikamz, toplu i" sözle"mesi maddelerinin açkça ihlali anlamna
gelen bu olumsuz uygulamay 1 Ocak 1997’de ba"layacak yeni dönem
toplu i" sözle"me görü"melerinden önce mutlak çözme amacndadr.
PETK!M’DE GÜNLÜK ORTALAMA 4.000 TON OLAN MAL
SEVK!YATI TAMAMEN DURDU
Alia#a ve Yarmca PETK!M i"letmelerinde 23.12.1996 Pazartesi gününden bu yana sat"lar durduran 5.300 üyemiz, i"yerini terk etmeyerek, geceleri de i"yerlerinde kalyorlar.
Alia#a ve yarmca PETK!M’de toplam günlük ortalama 4.000 ton olan
mal sevkiyatnn tamamen durmas sonucu, PETK!M’den mal alan özel
sektör i"yerlerinde "imdiden mal sknts ba"lam"tr.
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Eylemlerimizin niteli#i ve seyri, kar" tarafn yakla"mna paralel olarak
her an yeni bir boyut kazanabilir.
Bugüne kadar yeterli özveride bulunan üyelerimizin, artk sabr kalmam"tr. Bu sorun çözümleninceye kadar sat"lar durdurma ve i"yerinde
kalma eylemlerimiz, Cumartesi, Pazar ve ylba" tatili olsa da devam
edecektir.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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PETK!M !"LETMELER!NDEK! EYLEMLER!M!Z
ANLA"MAYLA SONA ERD!
Basn ve yaynmzn de#erli temsilcileri
Sendikamzn örgütlü oldu#u PETK!M’in Yarmca ve Alia#a i"letmelerinde “ücret skalalarnn güncelle"tirilmesi” talebiyle 23.12.1996 Pazartesi günü ba"latt#mz eylemlerimiz, üyelerimiz ve "ube yöneticilerimizin kararl tutumu sonucu anla"mayla sona erdi.
Toplu i" sözle"mesinde yer alan “asgari ücretin artmasna ba#l olarak,
çal"anlarn ba"langç ücretlerinin yükseltilip, ücretlerinin iyile"tirilmesi” maddesinin uygulanmas talebiyle ba"latt#mz eylemlerimiz, sendikamzn istemleri ve PETK!M i"vereninin yapt# hazrlklar do#rultusunda anla"mayla noktaland.
Kamu !"verenler Sendikas’nn, PETK!M’de var olan sorunumuzun 1
Ocak 1997 tarihinde ba"layacak toplu i" sözle"mesi görü"melerinde masada çözümlenmesi do#rultusunda PETK!M Genel Müdürlü#ü’ne yetki
vermesi sonucunda anla"maya varlm"tr.
Alia#a ve Yarmca PETK!M i"letmelerindeki eylemlerimiz süresince
bizlere destek veren, dayan"mada bulunan snf karde"lerimize ve sendikalarna, kitle örgütlerine, duyarllk gösteren herkese ve basnmza
te"ekkür ederiz.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.
Petrol-!" Merkez Yönetim Kurulu adna
Bayram Yldrm
Genel Ba"kan
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