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Genel Başkan’dan

Değerli üyelerimiz, değerli okurlar,
Petrol-İş Sendikası, 31 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihlerinde 28. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiştir. Bu Genel Kurul sonucunda,
delegelerimizin iradesi doğrultusunda yeni bir merkez yönetim kurulu oluşmuş ve sendikamız açısından yeni bir dönem başlamıştır.
Genel Kurulumuz, tarihimize yakışır biçimde yapılmış, demokratik bir yarış içerisinde 35 bin dolayında üyemizi temsilen delegelerimiz, birlik ve beraberlik yönünde bir irade ortaya koymuştur. Demokratik işleyişimize uygun olarak Genel Kurulumuzda, uzun
tartışmalar ve konuşmalar gerçekleştirilmiş, bunun sonucunda delegelerimiz Petrol-İş’in tarihsel misyonunu hatırlatmıştır.
Bir mücadele ve emek örgütü olan Petrol-İş Sendikası, kurulduğu günden bu yana demokratik ilkeler ve sınıf sendikacılığı anlayışı ile
faaliyetlerini sürdürmüştür. Bugün, bu ilkeler ve anlayış doğrultusunda hizmet vermek için birçok görev bizi bekliyor.
Öncelikle, sendikamızın kurulları ve kurallarıyla işleyen, kişilerden bağımsız ilkeleriyle var olan yapısına yeniden kavuşturulması
gerekmektedir. Ne yazık ki, bu yapımızdan son dönemde biraz uzaklaşmış, birlik ve beraberliğimizi sağlama noktasında sıkıntılar
yaşamıştık ancak Genel Kurulumuzda da ortaya çıkan yeni irade ile bu sıkıntıları aşacağız. Şimdi emeğin ve üyelerimizin sorunlarının
çözümü için hizmet vermeye, emeğe dönük düzenlemelere karşı mücadeleye hazırlanıyoruz.
Kıdem tazminatı hakkımız yeniden tartışmaya açıldı, işverenler esnekleşme uygulamalarının daha da yaygınlaştırılmasını istiyor. Vergi
adaletsizliği devam ediyor, krizin sonuçları emekçilere fatura edilmeye çalışılıyor. Enflasyon artarken, işsizlik yükseliyor ve yoksulluk
artıyor. Özelleştirme politikalarının tüm hızıyla sürdürüleceği ilan ediliyor.
Bu koşullarda, sendikaların ve emek örgütlerinin bir araya gelmekten ve birlikte mücadele etmekten başka çaresi yok. Emeğin,
sendikaların ve emekçilerin birliğini mücadele içerisinde sağlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda, önümüzdeki günlerde kongresini
gerçekleştirecek olan Türk-İş’in silkinmesi ve en büyük işçi konfederasyonu olarak sendikal harekette ve sorunlarımızın çözümü için
vereceğimiz mücadelede öncü olması gerektiğini düşünüyoruz.
Bir dönem emek karşıtı düzenlemelere karşı kurulan Emek Platformu, yeniden canlandırılmalıdır. İşçi konfederasyonları yeniden,
emeğin hakkı ve hukuku için bir araya gelmelidir. Petrol-İş önümüzdeki dönemde bu birlik ve dayanışmanın sağlanması için elinden
gelen tüm çabayı gösterecektir.
Sendikamız, 6 Eylül 1950 tarihinde Beykoz’da küçük bir dükkanda, 25 petrol ve akaryakıt dağıtım işçisi tarafından kuruldu. O yıllardan bugüne, sendikal harekette öncü bir rol oynayarak tüm Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Petrol-İş, deyim yerindeyse,
bugün işçi sınıfı hareketinde bir çınar haline gelmiştir. Sendikamızın kuruluşunun 69. yılında gerçekleştirdiğimiz 28. Olağan Genel
Kurulumuza ayırdığımız dergimizi dikkatinize sunuyor, tüm üyelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Süleyman Akyüz
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GENEL KURUL

28. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ 31 A

“ FARKLILIKLARIM
ORTAK NOKTALARDA
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Genel kurula
siyasi partilerin,
sendikaların,
meslek odalarının, demokratik
kitle örgütlerinin
temsilcileri, sendikamızın eski genel
başkan, şube başkanları ile yöneticileri, merkez yöneticilerimiz, şube
yöneticileri, temsilci ve delegeler
katıldı. İki gün
süren genel kurulda Petrol-İş’in
de bileşeni olduğu
uluslararası üst
örgütlerin temsilcileri de yer aldı.
Sendikamızın 28. Olağan Merkez
Genel Kurulu 31 Ağustos-1 Eylül
tarihlerinde sendikamız Genel
Merkez Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel Kurulumuz 31 Ağustos
Cumartesi günü saat 09.30’da
Genel Sekreter Ahmet Kabaca’nın
açış konuşmasıyla başlayıp, 1
Eylül tarihinde oylama işleminin
sona ermesi ve seçim sonuçlarının
açıklanmasının ardından yaklaşık
saat 20.00’de sona erdi.

Genel kurula siyasi partilerin,
sendikaların, meslek odalarının,
demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, sendikamızın eski genel
başkan, şube başkanları ile yöneticileri, merkez yöneticilerimiz,
şube yöneticileri, temsilci ve delegeler katıldı. İki gün süren genel
kurulda Petrol-İş’in de bileşeni
olduğu uluslararası üst örgütlerin
temsilcileri de yer aldı.

MUZ 31 AĞUSTOS-1 EYLÜL TARİHLERİNDE YAPILDI

ARIMIZI BİR TARAFA ATARAK,
RDA BİRLEŞEREK YÜRÜYECEĞİZ”
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31 Ağustos Cumartesi günü
saat 09.30’da başlayan Genel
Kurul ilk gün saat 23.30’a kadar
devam etti. İkinci gün ise seçimler yapıldı. Genel Kurulun
açış konuşması, sendikamız
27. Dönem Genel Sekreterlik
görevini yürüten Ahmet Kabaca
tarafından yapıldı.
Ahmet Kabaca konuşmasına
Merkez Yönetim Kurulu adına

tüm katılımcıları selamlayarak ve
katıldıkları için teşekkür ederek
başladı. Kabaca, tezgahları başında alınteri dökerken hayatını
kaybeden emekçiler ile vatan
uğruna canını hiçe sayan tüm
şehitler için katılımcıları saygı
duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı
okundu.
İstiklal Marşı’nın okunmasının

ardından Memet Metin Çiftçi
tarafından hazırlanan iki video
gösterimi yapıldı. Yaklaşık 15
dakika süren video gösteriminin
ilkinde Petrol-İş’in sendikal hareket içerisindeki yeri, özelleştirme
karşıtı hareket içerisinde verdiği
mücadeleler ağırlıklı olarak yer
aldı. İkinci videoda ise Petrol-İş’in 27. Dönem zarfında öne
çıkan eylem, direniş ve örgütlenme faaliyetleri gösterildi.
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Divan Belirlendi
Video sunumundan sonra
Petrol-İş 28. Olağan Merkez
Genel Kurulunu yönetmek
üzere oluşturulacak Divan için
sunulan liste oylandı. Oylama
sonucunda Divan Başkanı
Türk-İş Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri ve Koop-İş Genel
Başkanı Eyüp Alemdar oldu.
Divan Başkan Vekilliği Aliağa
Şube Başkanı Ahmet Oktay ile
Bursa Şube delegesi Nagihan
Kanberoğlu’dan, Divan Katipliği ise Adıyaman Şube Başkanı
Ali Tirpan ve Mersin Şube Başkanı Erçin Çulcu’dan oluştu.
Divanın oluşmasından sonra,
divan başkanı sıfatı ile Türk-İş
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Genel Başkanı
Eyüp Alemdar bir konuşma
yaptı.

Eyüp Alemdar: “Örgütlü olmaktan, güçlenmekten başka
çaremiz yok”
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Eyüp Alemdar konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

“Köklü bir geçmişe sahip, işçi
hak ve özgürlükleri konusunda mücadeleci yapısı ile öne
çıkan, her geçen gün büyüyen,
güçlenen, yeni yeni başarılara
imza atan, özelleştirme konusunda Türk sendikal hareketinin
öncü sendikalarından biri olan
Petrol-İş’in” kongresinde görev

almanın kendisi adına onur ve
gurur verici olduğunu belirten
Alemdar, sendikası Koop-İş ve
Türk-İş adına selam getirdiğini
söyledi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın asgari ücret görüşmeleri
sırasındaki açıklaması ve son

Neoliberal ekonomi
politikalarının bir sonucu olarak sendikalı
işçi sayısı her geçen
gün düşüyor. Bütün bu sorunlarımızı
çözmek için örgütlü
olmaktan, büyümekten, güçlenmekten
başka çaremiz yok.

olarak kamu kesimi toplu iş
sözleşmeleri sırasında Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ile konuşmasının basında yer
alması ile ilgili de açıklama
yapan Alemdar, “Bu ülkede
ne yazık ki sendika deyince birilerinin rahatı kaçıyor.
Endüstri ilişkileri sisteminde
dikensiz gül bahçesi isteyenler kuralsız, güvensiz, emek
sömürüsüne dayalı bir çalışma
sistemini özleyenler sendikalara saldırıyor. Sendikalarda
bu süreçte kara propagandanın etkisiyle zaman zaman
güç kaybediyor. Ama aslında
güç kaybeden çalışma hayatı,
çalışanlar ve üretenler oluyor.
Bakınız bu yılın başında Türkİş Genel Başkanı sayın Ergün
Atalay asgari ücret görüşmeleri sırasında bir konuşma
yaptı. Asgari ücretle geçinenlere, ay sonunu zor getirenlere sahip çıktı. Medyanın bir
kısmı bu konuşma nedeniyle

genel başkanımızı linç etmeye
kalktı. Diğer bir kısmı ise bu
konuşmalara övgü yağdırdı.
Biz, işte böyle bir açmazın
içinde sendikacılık yapmaya
çalışıyoruz. Değerli dostlarım son kamu kesimi toplu
sözleşmelerinde bunun bir
örneğini yaşadık. 2017 yılındaki sözleşmeye göre daha iyi
koşullarda biten bu sözleşme
bir mikrofon azizliği gerekçe
yapılarak karalanmaya çalışıldı. Sözleşme görüşmelerinin
her aşamasında bulunan ve
üyelerinin büyük bölümü kamu
kesiminde olan bir genel başkan olarak açıkça söylüyorum:
Kamu sözleşmelerinde Türkİş, bırakın birilerinin iddia ettiği
gibi işçiyi satmayı ülkemiz
koşullarında alınabilecek bir
ücret artışı almıştır.” dedi.
67 yıllık tarihinde Türk işçisi
adına çalışma hayatına katkı
veren, grev hakkından toplu
sözleşme hakkına kadar Türki-

ye’de işçi hak ve özgürlükleri
adına birçok hakkın kazanılmasında Türk-İş’in çabası
ve mücadelesinin olduğunu
belirten Alemdar, tüm bunlara
rağmen kendileri adına özeleştiri verdiklerini de belirterek,
“Türk-İş, taşerondan kadroya
geçen kamu işçisi arkadaşlarımızın sorununu henüz çözememiştir” dedi.
Konuşmasının devamında Türkiye işçi sınıfının içinde bulunduğu sorunlarına da ayrıntılı
bir şekilde değinen Alemdar,
“Değerli dostlarım, çalışma
hayatının birçok sorunu var.
Vergi adaletsizliğinden iş
kazalarına, örgütlenme sorunumuzdan emeklilikte yaşa
takılanlara kadar, özelleştirme
uygulamalarından işsizliğe
ve hayat pahalılığına kadar
birçok sorunumuz var. Bütün
dünyada uygulanan neoliberal ekonomi politikalarının bir
sonucu olarak sendikalı işçi
sayısı her geçen gün düşüyor. Bütün bu sorunlarımızı
çözmek için örgütlü olmaktan,
büyümekten, güçlenmekten
başka çaremiz yok. Örgütlenme yalnızca sayısal bir büyüklük değildir. Daha paylaşımcı,
daha adil, daha demokratik
toplum için gereklidir. Çünkü
biz ne kadar örgütlü ve güçlü
olursak demokrasimiz de o
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oranda güçlü olur.” diyerek
örgütlenmenin endüstri ilişkileri sistemindeki yerine işaret
etti.
Konuşmasını, Petrol-İş Genel
Kurulu’nun Petrol-İş Sendikası ve çalışma hayatına katkı
vermesini temenni ederek
sonlandıran Alemdar, akabinde Genel Kurul gündemini
okuyarak delegelerin oylarına
sundu.

Ali Ufuk Yaşar, “Birlik ve beraberliği güçlendirecek bir
kongre olmasını diliyorum”
Genel Kurul gündeminin
oluşturulmasının ardından
Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar,
Merkez Yönetim Kurulu adına
katılımcılara hitap etti. Selamlama ve teşekkür konuşmasının ardından Ali Ufuk Yaşar,
küresel ekonomik gidişat ve
Türkiye ekonomisine dair
rakamlar üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Dünya
genelinde emekçilerin her
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geçen gün daha da yoksullaştığı, buna karşın bir grup
milyarderin ise servetlerine
daha da fazla servet kattığı
bir sistem içinde yaşadıklarını
belirten Yaşar, Türkiye’de de
mevcut ekonomik koşulların
iç açıcı olmadığını söyledi.
TL’nin son yıllardaki aşırı
değer kaybı, yürütülen yanlış
ekonomi politikaları, enflasyonun çok yüksek seyretmesi
ile emekçilerin her geçen gün
biraz daha ezildiğini ve ekonomideki daralmanın işsizlik
rakamlarını daha da körüklediğini belirten Yaşar, bu krizin
sebebinin emekçiler olmadığını ama krizden çıkış ve emekçilerin en az zararla bu süreci
atlatabilmesi için sendikaların
elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yaptı.
Emperyalist müdahalelerle
sürekli kaosun devam ettirilmeye çalışıldığı Ortadoğu’daki
sosyal hareketliliğin Türkiye’ye
de etki ettiğini belirten Yaşar,
“Petrol-İş olarak demokra-

tik bir ortamda kongremizi
icra ediyoruz ama Suriye’de
çalışan emekçinin böyle bir
şansı yok. Çünkü emperyalist
güçlerin daha önce Irak’ta
başlatmış oldukları şimdi Suriye’de devam ettirdikleri savaş
yoluyla muazzam bir sömürü
var. Bu savaş ve sömürü ortamı Türkiye’de göçmen sorunu
olarak ortaya çıktı; şu anda
Türkiye’de 4 milyona ulaşmış
Suriyeli var. Elbette misafirperverlik yapmaktan geri durmayız. Ama sonuç itibariyle Türkiye bu kadar sorumluluğu tek
başına kaldırabilecek durumda değildir.” dedi. Türkiye’nin
ABD ve Rusya ile uzun süren
diyalog ve görüşmelerden
sonra S-400 füzelerini kendi
topraklarında konumlandırmasına ilişkin olarak da Yaşar,
“Ülkemizin savunma amaçlı
olarak almış olduğu S-400 füzelerinin yerleştirilmiş olmasını
da destekliyoruz. Çünkü biz
ülke olarak ülkemizi bu coğrafi
şartlarda mutlak bir şekilde
korumak zorundayız. Biz de

duğunu belirtiyoruz ama ne
kadar duyarlıyız bu konuda,
ne kadar hazırlıklıyız, bunu
gözden geçirmemiz gerekiyor” dedi.
Ali Ufuk Yaşar konuşmasını
Petrol-İş’in son dört yıllık periyottaki örgütlenme faaliyetleri, toplu sözleşme çalışmaları ve örgütsel gelişmeleri
hakkında bilgi vererek, 28.
Olağan Genel Kurulun
Petrol-İş Sendikasına yaraşır bir biçimde, sendikanın
gücünü ortaya koyan, birlik
ve beraberliğe vesile olması
dileğiyle sonlandırdı.

Komisyon Seçimleri Yapıldı

bir sivil toplum kuruluşu olarak
bunun arkasındayız ve sonuna
kadar savunma amaçlı yapılan
bu konuşlandırmaları destekliyoruz.” dedi.
Ali Ufuk Yaşar konuşmasının
devamında sırasıyla, askeri
darbelerin işçi sınıfı mücadelesine etkisi, özelleştirmeler ve
Petrol-İş’in tavrı, kamuoyunda
emeklilikte yaşa takılanlar
olarak bilinen EYT mücadelesi, taşeron işçilerin kadroya
geçirilmesi, kıdem tazminatı,
iş cinayetleri ve kadın cinayetleri gibi birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.
Yaşar askeri darbelerin
emekçiler için anlamının “tüm
haklarının uçurulması anlamına” geldiğini, özelleştirmelere
ilişkin olarak da “Petrol-İş’in
özelleştirmelere karşı verdiği mücadeleyi hiç kimse

görmezden gelemez, aksine
herkes takdir etti, ediyor da.
Bu mücadele geleneği aynen devam edecektir. Ancak
maalesef biz sendika olarak
özelleştirmelerin sadece
petrol kimya sektöründe değil,
diğer sektörlere de yayılacağı
noktasında haklı çıktık. Bu
konuda yeni nesil işçi arkadaşlarımızın yeterince bilgilendirilmediği kanaatindeyim,
bu da bizim kendi adımıza
yaptığımız özeleştiridir.” dedi.
Genel Başkan Yaşar, “Kıdem
tazminatının fona devrini asla
kabul etmediğimizi, etmeyeceğimiz bu genel kurulda da
bir kez daha kırmızı çizgimiz
olduğunu haykırmak istiyorum.
Ama şunu da söylemeden
geçemeyeceğim değerli arkadaşlarım, özeleştiri yapmak
gerekirse kıdem tazminatı
konusunda kırmızı çizgimiz ol-

Ali Ufuk Yaşar’ın konuşmasının ardından Petrol-İş 28.
Olağan Genel Merkez Divan
Başkanlığına, tüzük tadil
komisyonu, hesap tetkik komisyonu, tahmini bütçe komisyonu ve genel kurul kararları
komisyonu için delege isimleri
sunuldu ve sunulan listeler
oybirliği ile kabul edildi. Buna
göre;
- Tüzük Tadil Komisyonu: Orhan Zengin, İlyas Satırlı, Erçin
Çulcu, Murat Kaya
- Hesap Tetkik Komisyonu:
Eyüp Kahraman, Ahmet
Oktay, Abdülmecit Dönmez,
Erhan Yakışan
- Tahmini Bütçe Komisyonu:
Ali Haluk Koşar, Yavuz Katırancı, Salih Akduman, Ercan
Yavuz, Niyazi Recepkethüda
- Genel Kurul Kararları Komisyonu: Ercan Yavuz, Ahmet Baranlı, Şehmuz Kaygusuz’dan
oluştu.
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GENEL KURUL KONUK KONUŞMALARI
GENEL KURUL KONUK KONUŞMALARI
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IndustriALL
Genel Sekreter
Yardımcısı
Kemal Özkan
IndustriAll Küresel Sendika’nın Genel Sekreter
Yardımcısı Kemal Özkan,
50 milyonu aşkın üyenin
selamlarını getirdiğini
belirterek konuşmasına
başladı. Bütün dünyada
ve Türkiye’de demokrasi
kurumunun zayıfladığına işaret eden Özkan
“Bir ülkeye gittiğinizde
demokratik olup olmadığını nasıl anlarsınız: Eğer
ülkede erkler arasında bir
ayrım var ve birbirlerine
müdahale etmiyorlarsa,
yürütme yargıyı kontrol etmiyorsa, yürütme
yasamayı kontrol etmiyorsa, yasama oyunu
aldığı halkın menfaatlerini
gözetiyorsa orada demokrasinin önemli bir temel
taşı vardır. Eğer hukukun
üstünlüğü söz konusuysa,
herkes; sosyal statüsü
ne olursa olsun, hukukun
herkese eşit uygulandığını
ifade ediyorsa ve buna
inanıyorsa, bu çok önemli
bir demokratik alt yapıdır”
dedi.
Dünyada ciddi bir türbülansın olduğunu belirten
Özkan; Amerika, Brezilya,
Hindistan ve diğer birçok
dev ülkede ekonomik ve
sosyal anlamda gerilemenin olduğunu, demokrasinin her geçen gün daha
da azaldığını belirttikten
sonra, “Dolayısıyla burada
demokrasiyi ilerletmekten öte artık demokrasiyi
tekrar yerleştirmenin çok
önemli olduğunu ifade
etmek gerek. Burada biz-

lere çok önemli bir görev
düşüyor. Çünkü sendikalar
olmadan bu demokrasinin
tahsis edilme şansı yok.
Dünyada 2.9 milyar işçi
var, bunların yalnızca yüzde 7’si sendikalarda örgütlü. Dolayısıyla eğer burada
demokrasi tekrar tesis
edilecekse bu demokrasi
ancak güçlü sendikalarla
olabilir.” diyerek sendikaların demokrasi kültürünün
yerleşmesinde önemli bir
yeri olduğuna dikkat çekti.
Kemal Özkan’ın konuşmasındaki öne çıkan bir diğer
başlık özelleştirmeler üzerine oldu. Özellikle 1970’li
yılların sonuna kadar
sınıflar arası devam ettirilen sosyal akitin 1980’li
yıllarda bozulmaya başladığını ve bu bozulmanın
neoliberalizm adı altında
özelleştirmelere sebep
olduğunu belirten Özkan,

“Özelleştirme denen süreç
aslında bütün hepimizin
olan malların, kamusal
değerlerin belli bir grubun
eline transfer edilmesidir.
Yani karlar özelleştirildi,
zararlar devletleştirildi.”
dedi. Kemal Özkan konuşmasını, 28. Olağan Genel
Kurul’un Petrol-İş’i tek
yumruk ve bütün mücadeleyi göğüsleyecek güçte
çıkarması dileğinde bulunarak sonlandırdı.

Retunsee
Genel Başkanı
Goran Takiç
Güneydoğu Avrupa Enerji
Sendikaları Ağı(Retunsee)
adına Petrol-İş Genel Kurulu’nu selamlayan Goran
Takiç, “Örgütlü olduğumuz
ülkelerdeki emekçilerin
sorunları ya aynı ya da çok
benzer, hepimiz daha iyi
bir maaş, daha güvenli ve

güvenceli bir iş için çalışıyoruz. Bu yüzden sendikaların
en büyük gücünün dayanışma olduğunu ve bu dayanışmayı da sadece ve sadece
sendikal örgütlülük üzerinden
kurabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Takiç konuşmasını, 28. Olağan Genel
Kurulun Petrol-İş’i daha güçlü
ve yekvücut bir sendikaya
dönüşmesine katkı koyması
dileğiyle sonlandırdı.

Kıbrıs Dev-İş
Genel Başkanı
Hasan Felek
Kıbrıs Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Genel
Başkanı Hasan Felek genel
kurulu selamladıktan sonra,
Petrol-İş ile Dev-İş Federasyonu’nu arasındaki ilişkilerin
sınıf temelli ve dayanışma
odaklı olduğunu belirtti.
“Dünyamızda adaletsizlik,
eşitsizlik, yoksulluk, ırkçılık ve
kölelik neoliberal politikalar
aracılığıyla emekçilere dayatılmaktadır. Her geçen gün
emeğinin gerçek değeri ve
sendikal örgütleri itibarsızlaştırmaya çalışılmakta, aynı
zamanda sermayedarlar ve
çokuluslu şirketler kârlarına
görülmemiş oranda kârlar
katmaktadır. Günümüzde bütün bu saldırılara ve egemen,
emperyalist savaşlara karşı
uluslararası emek dayanışmasının çok daha fazla önem
kazandığının bilincindeyiz.
Bugün sayın başkanın ortaya
koyduğu Petrol-İş üyelerinin
ve Türkiye işçi, emekçilerinin
yaşadığı sorunların tıpatıp aynılarını bugün biz de Kıbrıs’ta
yaşamaktayız.” diyen Hasan Felek konuşmasını, 28.
Olağan Genel Kurul’un emek
mücadelesine katkı sağlaması dileğiyle bitirdi.
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Mustafa Öztaşkın
Eski Genel Başkan
Dört dönem sendikamız
genel başkanlık görevini
yürüten ve bu görevi 2015
yılında gerçekleştirilen 27.
Olağan Merkez Genel Kurulu’na kadar sürdüren Mustafa
Öztaşkın da sendikamız 28.
Olağan Genel Kurulu’nda
bir konuşma yaptı. Öztaşkın
konuşmasına katılımcıları
selamlayarak başladı ve
ardından Petrol-İş’e emek
vermiş yönetici ve çalışanları
“vefa” duygusunun önemine
atıfta bulunarak andı.
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Dört yıldır sendikal faaliyet
içinde olmadığını belirten
Mustafa Öztaşkın, “ Ben 4
yıldır aktif sendikacı değilim. Ama ömrümün büyük
bölümünü, yaklaşık 30 yılımı
bu sendikaya verdim. Temsilcilik, baş temsilcilik, mali
sekreterlik, şube başkanlığı
ve genel başkanlık. Evet çok
zorluklar gördük, çok çileler
çektik. Ama hiçbir zaman
zorluklarımızı ön plana çıkarıp yakınmadım. Örgütümle
sizlerle her zaman gurur
duydum, onur duydum. Çünkü Petrol-İş’in üyeleri onur
duyulacak, gurur duyulacak
insanlardır. Hepinizle onur
duyuyorum değerli arkadaşlarım. Tabi ki şu anda sendikal hareket içinde aktif olarak
yer almıyorum ama yüreğim,
gönlüm her zaman burada”
diyerek Petrol-İş Sendikası
ile bağının hiçbir zaman kopmayacağını belirtti.
Sendikaların ve emek örgütlerinin birçoğunun eski
saygınlık ve itibarlarını kaybettiğini; büyük bir kısmının

inanılmayan, güvenilmeyen,
toplum nezdinde dikkate
alınmayan örgütler haline
geldiğini belirten Öztaşkın,
ancak bu gerçeğe rağmen
birçok sendika yöneticisinin
radikal kararlar alarak gerçek
mücadeleci kimliklerine dönmek yerine örgütlerinin eriyip
gitmesine göz yumduklarını
belirtti.
Petrol-İş ile ilgilli olarak da
“Petrol-İş’in çizgisini korumasını, mücadeleci kimliğini
devam ettirmesini, kurumsallığını devam ettirmesini,
özünü, ruhunu korumasını,
sınıf mücadelesine, sendikal
mücadeleye katkı koymasını
ve hepsinden de önemlisi
Türkiye sendikal hareketine
yön vermesini istiyoruz.”
diyen Öztaşkın, sendika
yönetici ve temsilcilerine de
örgütün sendikal anlayışını,
mücadeleci kimliğini, ilkelerini, prensiplerini, kültürünü,

yazılı veya yazılı olmayan
kurallarını yaşam biçimi
haline getirip onları gelecek
kuşaklara aktarmak gibi bir
görevleri olduğunu, böyle
yapıldığı takdirde örgütün
kurumsal kimliğinin korunarak ve tekrar saygın, itibarlı,
etkili, güçlü bir yapıya dönüşeceğini belirtti.
Sendikaların her kademesinde rol alan, kendisini kurumuna ait hisseden her kişinin
ilkeli, inançlı, şeffaf, eleştiriye
açık, dayanışmacı ve bağımsız olması gerektiğinin
altını çizen Öztaşkın, “Sizden
ricam özünüzü, ruhunuzu,
kimliğinizi, mücadeleci anlayışınızı kaybetmeyin değerli
arkadaşlarım.” dedi. Mustafa
Öztaşkın konuşmasını, genel
kurulun sonucunun her ne
olursa olsun kazananın Petrol-İş Sendikası’nın birliğinin
olması gerektiğini dileğiyle
sonlandırdı.

Ahmet Kabaca ve Yusuf Ziya Kahyaoğlu Veda Etti
Petrol-İş Sendikası 26. Dönem Genel Yönetim Sekreterliği ve 27. Dönem Genel Sekreterlik görevini
yürütmüş olan Ahmet Kabaca ile 27. Dönem Petrol-İş Merkez Denetim Kurulu Başkanı olan Yusuf Ziya
Kahyaoğlu, 28. Olağan Genel Kurul’da aday olmayarak Petrol-İş Sendikası’na veda ettiler.
Ahmet Kabaca veda konuşmasında, “1983 yılı Aralık ayında iş hayatıma başladım. Ve aynı gün Petrol-İş üyesi oldum. 35 yılı aşkın süredir Petrol-İş Sendikası üyesiyim. O günden bugüne Petrol-İş Sendikası’nın bir üyesi olmaktan gurur duydum ve gurur duyacağım. Bu genel kuruldan sonra seçilecek tüm
arkadaşlardan Petrol-İş’in yapısını koruyarak devam ettirmesini istiyorum.” diyerek veda etti.
Yusuf Ziya Kahyaoğlu da yaptığı konuşmada “Değerli arkadaşlar, 1976 İPRAŞ’a giriş. Tarih 2019, elveda diyorum Petrol-İş’e… Aday olmadan bırakıyorum. Bu zamana kadar kırdığım arkadaşlar varsa özür
diliyorum. Hakkınızı helal edin diyorum, hepinizi Allah’a ısmarladık.” dedi.
Konuşmalarından sonra Ahmet Kabaca ve Yusuf Ziya Kahyaoğluna Petrol-İş Sendikası’na hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

Genel Kurula Katılan Misafirler
Turabi Kayan Cumhuriyet Halk
Partisi Kırklareli Milletvekili,
Industriall Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal
Özkan, Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş
Genel Başkanı Eyüp Alemdar,
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri
ve Teksif Genel Başkanı Nazmi
Irgat, Retunsee Genel Başkanı
Goran Takiç, Retunsee Genel Sekreter Yardımcısı Mitja
Fabian, Kıbrıs Dev-İş Genel
Başkanı Hasan Felek, Kristal-İş
Sendikası Genel Başkanı Bilal
Çetintaş, Deriteks Sendikası
Genel Başkanı Musa Servi,
Dok Gemi-İş Sendikası Genel
Başkanı Necip Nalbantoğlu,
Türkiye Maden-İş Sendikası
Genel Başkanı Hakan Yeşil,
Güvenlik-İş Sendikası Genel

Başkanı Ömer Çağrıcı, Toleyis
Sendikası Genel Başkanı Cemalettin Bakındı, Tes-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Özil, Petrol-İş Sendikası eski Genel Başkanı Mustafa
Öztaşkın, Petrol-İş Sendikası
eski Genel Mali Sekreteri
Adnan Özcan, Petrol-İş Sendikası eski Genel Mali Sekreteri
İbrahim Doğangül, Petrol-İş
Sendikası eski Genel Örgütlenme Eğitim Sekreteri Nimetullah
Sözen, Petrol-İş Sendikası Eski
Denetim Kurulu Başkanı Muhlis
Nergis, Kristal-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Şeref Ömer
Gülbaş, Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı Serdar Başyiğit,
Tez Koop-İş Genel Sekreteri
Hakan Bozkurt, Tez Koop-İş
Mali Sekreteri İsmail Aydın, Tez

Koop-İş İstanbul 4 Nolu Şube
Başkanı Hasan Dere, Çimse-İş
Şube Başkanı Arif Sarı, Tümtis
Sendikası Genel Sekteri Gürel
Yılmaz, Deriteks Sendikası Eski
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Hasan Uluşan, Türkiye
Sağlık İşçileri Sendikası Genel
Başkan Yardımcısı Süleyman
Turgut, Deriteks Tuzla Şube
Başkanı Binali Toy, DİSK DevYapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, Kristal-İş
Sendikası Trakya Şube Başkanı
Ufuk Yaratan.
Genel Kurula başarı mesajları gönderenler: Azerbeycan
Petrol ve Gaz İşçileri Sendikası
Cihangir Aliyev, Kıbrıs Türk İşçi
Sendikaları Federasyonu Genel
Başkanı Aslan Bıçakçı.
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28. OLAĞAN GENEL KURULU ADAY LİSTELERİ
Ali Ufuk Yaşar’ın listesi;

Süleyman Akyüz’ün listesi;

Ali Ufuk Yaşar
Genel Başkan

Süleyman Akyüz
Genel Başkan

Abdülmecit Dönmez
Genel Sekreter

Salih Akduman
Genel Sekreter

Erhan Yakışan
Genel Mali Sekreter

Turgut Düşova
Genel Mali Sekreter

Niyazi Recepkethüda
Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri

Mustafa Mesut Tekik
Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri
Ünal Akbulut
Genel Yönetim Sekreteri
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Merkez Yönetim Kurulu Yedek

Merkez Yönetim Kurulu Yedek

Murat Kaya
Ali Haluk Koşar
Ali Tirpan
Ahmet Baranlı
İlyas Satırlı

Orhan Zengin
Ahmet Oktay
Erçin Çulcu
Şehmuz Kaygusuz
Ercan Yavuz

Merkez Denetim Kurulu Asil

Merkez Denetim Kurulu Asil

Yavuz Katırancı
Turgut Altun
Abdulkadir Eligür

Selami Kırlı
Ziya Selvi
Adem Çokdan

Merkez Denetim Kurulu Yedek

Merkez Denetim Kurulu Yedek

Doğan Güney
Karaca Kubilay Çalışkan
Selçuk Ulutaş

Ulus Türker
Temel Gürsel
Mehmet Ali Turan

Merkez Disiplin Kurulu Asil

Merkez Disiplin Kurulu Asil

Hasan Akçay
Erdem Üstünce
Gürsel Acar

Asım Çavuşoğlu
Mehmet Saptan
Vahap Orhan

Merkez Disiplin Kurulu Yedek

Merkez Disiplin Kurulu Yedek

Eyüp Candemiş
Muhittin Bülent Ağca
Mehmet Şahin

Mustafa Tokul
Hakan Zaptiyeoğlu
Hakan Tarhan

Türk-İş Üst Kurul Delegeleri

Türk-İş Üst Kurul Delegeleri

Ali Ufuk Yaşar
Abdülmecit Dönmez
Erhan Yakışan
Niyazi Recepkethüda
Ali Haluk Koşar
Ali Tirpan
Ahmet Baranlı
İlyas Satırlı
Murat Kaya
Mevlüt Çınar
Osman Aslan
Osman Çakıl
Ergün Artuç
Kemal Karakaya
Mahsut Öz
Müzeyyen Karakaya

Süleyman Akyüz
Salih Akduman
Turgut Düşova
Mustafa Mesut Tekik
Ünal Akbulut
Orhan Zengin
Ahmet Oktay
Erçin Çulcu
Ercan Yavuz
Şehmuz Kaygusuz
Muzaffer İşık
Nesimi Yetişoğlu
Veysel Gündüz
Eyüp Akdemir
Şivan Kırmızıçiçek
Mustafa Övgen

Bağımsız Aday

Adalet Kul
Genel Yönetim Sekreteri

DELEGELER KONUŞUYOR
Selim Demir
Gebze Şube Delegesi
“Petrol-İş harici herhangi bir örgüt,
siyasi parti üyeliğim ve bağlılığım
yoktur. Şu ana kadar Genel Kurul’da
yapılan konuşmaları sonuna kadar
dinledim. Ancak takıldığım yer şurası, biz dört yıl önce de aynı dertleri
dinliyorduk, şimdi de. Bu makamlar
şikayet değil, çözüm makamlarıdır.
Ama bu koltuklara aday olanlar, her
ne hikmetse tekrar bu koltuklara oturmak için siyasetçilerden medet umar
hale geldiler. Burada bulunan her bir
birey Petrol-İş daha iyiye gitsin, işçi
sınıfı kazansın diye burada. Vereceğimiz kararlar gelecekte çoluk çocuğumuzun rızkını ilgilendiriyor.”

Barış Balkay
Gebze Şube Delegesi
“Değerli arkadaşlarım, Konya’da savaşımızı
vermeye devam ediyoruz. Ama bu mücadeleyi verirken gerektiğinde yaslanacak bir
duvara ihtiyacım vardı benim. Bizim iş hayatına bunu uyarlarsak, iş hayatında temsilcilik
yaparken bizler her türlü mücadele verirken
yaşayabileceğimiz zorlukların farkındayız;
Unilever’de çalışan her bir arkadaşım da
bunun yaratacağı en menfi sonuçtan bile
şikayetçi olmaz. Yani işimizden olduk, aşımızdan olduk, bazılarımız dünyevi görüşleri
noktasında canından oldu. Bunlar bizim için
dert değil. Ama bununla beraber böyle bir
mücadelenin içerisindeyken, işveren karşısında-sermaye karşısında tabi ki bir galibiyet
istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, abilerime düşüncelerimi, küçüklerime tavsiyelerimi, başkan
size de hissettiklerimi söylüyorum, söylemek
istiyorum; dünya bu koltuk veya arabanın
direksiyonu ya da köşelerde birileriyle ilginç
ilginç pazarlıklar yapmaya kendini verecek
kadar kaliteli mekan değildir.”
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Ziya Selvi
İstanbul 1 No’lu Şube Delegesi
“Bir seçim yapılacak yarın ve Petrol-İş’in
kaderi belirlenecek. Korku, insanın
beynine hükmeder. O korkuyu yenersek, bugün herkes ben olacak, kendi
olacak, ona göre karar verecek. Biz
ilaç işyerinden dokuz arkadaş olarak,
destekleyeceğimiz listedeki arkadaşlarımızdan bizleri savunurken söylemlerine,
diline ve bu örgütün parası harcanırken
ellerine dikkat etmelerini istiyoruz. Dokuz arkadaşım da sizden bunu bekliyor.
Yapılan yanlışların devam etmesi, bu
örgütün daha da dibe vurması demektir. Nasıl biz diyorsak bu bayrak altında
yaşamayan burada durmasın, her türlü
ayrımcılık yapan da, faşizm de, bu
sendikanın kaldırımından bile geçemez
artık. İnşallah da geçemeyecek.”

Ali Naim Demirel
Düzce Şube Delegesi
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“Temkinli olunması gereken iki şey; terbiye ve
samimiyet. Elimden geldiğince buna dikkat
edeceğim. Eleştirilerden yararlanma yeteneği kalmamış, kendine benzemeyenlere sırtını
dönmüş, lider sultasına yenik düşmüş zihinlerin,
her farklı sesten irkilmesi ve kendilerine eleştiriyi
bir saldırı olarak algılaması gayet doğal. Eğer
bir sınıf kaygısı taşıyor, temsil ettiğimiz, önderlik
ettiğimiz çalışanların menfaatleri uğruna çabaladığımız iddiasındaysak önce öğretenler olarak
biz tek yumruk olmalıyız. Bizler aksine sorumluluk, liyakat ve tevazu sahibi, özverili, cesur,
gelişmeye açık, öğrenmeyi sağlayan, kişisel
ve fikri liderlerin ve isimlerin kıymetini bilmeli,
tercihlerimizi ona göre yapmalıyız. Unutulmamalı ki tercihlerimiz kaderimize yön verir. 40 bin
insanın örgütlü olduğu, yaklaşık 70 yıllık mazisi
olan sendikamız ülke siyasetinden etkilenemez.
Örgüt içi siyaset ise bu örgüte zarar veremez,
vermemeli ve herkes buna göre hareket etmeli.
Hacı yatmaz olmayalım. Biz aidatını işverenin
ödediği sendika değiliz. Kendi irademizle taslağımızı belirler, masaya öyle oturur, pazarlığı ona
göre yaparız.”

Mustafa Köksöken

Düzce Şube Delegesi
“Bugün, sonuç ne olursa olsun birlik, beraberlik duygusu içerisinde daha güçlü bir yapıya
sahip olma edası ile kısır çekişmeleri bir tarafa
bırakıp, en faydalıyı ve en güzeli ortaya koymanın mücadelesini verecek adımları atmalıyız.
Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları gönüllülük esası ile bir araya gelen siz değerli rehberlerin aracılığı ile haksızlıkları ortadan kaldırmak,
zulme karşı durmak, mazlumun yanında olmak
ve her daim doğruyu savunmak ve haklıya
hakkını teslim etmek amacı içerisinde olmalı.
Hedefimiz, Petrol-İş Sendikası’nı en güçlü ve
en güvenilir sendika haline getirmek ve bunu
da belli bir disiplin içerisinde ortaya koymak.
Bu noktada bir hak arayışı mücadelesi olan,
kendimin de Bolu-Düzce-Sakarya Emeklilikte
Yaşa Takılanlar Derneğinde yer aldığım, yönetiminde bulunduğum derneğimizin 1 yılda yapmış olduğu örgütlü çalışmaları örnekleyerek
bizlere bu çalışmaların ışık tutmasını tavsiye
edeceğim. 8 Eylül 2019 Pazar günü Tandoğan’da yapılacak olan mitinge sendikamızın
bütün fertlerini davet ediyor, destek vermesini
canı gönülden temenni ediyoruz.”

Kemal Karakaya
Kırıkkale Şube Delegesi
“Ben sizlere burada sendika hakkında
açıklama yapmayacağım. Ben, bizzat
şahit olduğum ve görevim sebebiyle
katılmak zorunda olduğum toplantılarda yaşanılanları anlatmak istiyorum.
Burada kırgın olduğum, yüzyüze
gelmek istemediğim birçok kişi var;
bunun sebebi ise Tüpraş. Kamuda,
özel sektörde çalışan kardeşlerimiz
var burada, kamuda imzalanan sözleşmelerin sebebi Tüpraş. Tüpraş’ta
bu sözleşmeyi imzalayanlar, benim
emeğimi çaldığı gibi sizlerin de emeğini çaldılar.” Kemal Karakaya, Yüksek
Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan
Tüpraş sözleşmesinin içeriği hakkında
ayrıntılı açıklamalarda bulunduktan
sonra konuşmasını, genel kurulun hayırlı olması dileğiyle sonlandırdı.
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GENEL YÖNETİM SEKRETERİ ADAYI

ADALET KUL
“İYİ BİR SENDİKACILIK BİLGİ,
CESARET, FEDAKARLIK ÜZERİNE
KURULUR”

18

Sendikalar geleneksel olarak büyük
fabrikalarda, işçilerin yığınsal olarak
çalıştığı yerlerde
örgütlenmiştir. Bunu
biliyor sendikalar,
yani parçalı yerde
örgütlenmeyi bilmiyor. Ama artık,
işçinin niteliği değişti, teknoloji değişti, üretim araçları
değişti. Peki sendikalar-sendikacılar
değişti mi? İki yüz
yıllık alışkanlıkla değişen bu işçi sınıfına
cevap veremeyiz.

Sayın divan üyeleri, yöneticilerimiz ve bütün işçi arkadaşlarım,
delegelerim hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum. Gayet
hareketli, coşkulu bir salonumuz
var, ne kadar güzel. Biz aslında
bu salonda, sorunlarımızı anlatarak birbirimize içimizi döküyoruz.
Niye bu sorunları yaşıyoruz?
Neden bu sorunların çözümü için
akılcı bir tartışma yürütemiyoruz?
Elbette ki bunun en büyük nedeni
koltuk… Bu koltuklar keşke tabure olsaydı, sıradan bir sandalye
olsaydı, bakalım bu kadar cengaverce savaş olacak mıydı sendikalarda, görecektik o zaman. Ben
Aliağa şubesindenim arkadaşlar,
Petkim’de çalışıyorum. 25 yıllık
Petrol-İş üyesiyim. Bu üyeliğim
boyunca da temsilcilik, şube
yöneticiliği, iki yılı aşkın bir süre
de mali sekreterliğim oldu. Ama
şunu da itiraf edeyim; benim en
büyük okulum Petrol-İş oldu.
Biliyoruz ki esnek istihdam koşulları her yanımızı sarmış durumda.
İşyerlerimizde de bu çalışma
düzenine maruz kalıyoruz maale-

sef. Esnek çalışma 2003 yılında
yasal düzenleme olarak geçti. O
sıralarda sendikalar bu durumun
ne getirip ne götüreceğini çok
hesap etmediler. Ama gelinen
noktada; sendikalaşma önündeki
en büyük engelin esnek çalışma
olduğunu görüyoruz. Esnek çalışma düzeni ile sayı olarak azaldığımız gibi hem ücretlerimiz hem
de örgütlülük oranımız düşüyor.
Aynı zamanda işçiler hem zamansal hem de mekânsal olarak
bölünüyor.
Diğer önemli sorunlarımızdan
biri de şu; sendikalar geleneksel olarak büyük fabrikalarda,
işçilerin yığınsal olarak çalıştığı
yerlerde örgütlenmiştir. Bunu
biliyor sendikalar, yani parçalı
yerde örgütlenmeyi bilmiyor.
Ama artık, işçinin niteliği değişti,
teknoloji değişti, üretim araçları
değişti. O üretimin talep ettiği
işçiler de değişti. Peki sendika
değişti mi? Sendikacılar değişti
mi? 200 yıllık alışkanlıkla değişen
bu işçi sınıfına cevap veremeyiz.
Öncelikle üye profilimizi iyi tanı-

çıkarlarını korumalıyız. Bu
yüzden yeni bir sınıf tanımı
lazım.

mamız lazım. Artık karşımızda
teknolojiyi iyi kullanan, kendini mesleki olarak geliştirmeye
çalışan, araştıran, öğrenen,
merak eden bir kitle var.
Her konuda öncü olan benim
sendikam kadın konusunda, siz de takdir edersiniz ki
çok da yol kat etmedi. Yine
denetim kurulu raporlarında okuduğuma göre bütün
sendikada sadece dokuz
kadın temsilci arkadaşımız
var. Severiz de, örgüte de
katmak isteriz, mücadelelerde yanlarında oluruz ama
aday olmadığın sürece sen
bir çiçeksin... Bir yere gelmek
istediğin zaman bir dakika... Selam olsun Flormar’da
direnmiş kadınlara. Direnmeye kalktığı zaman kadınlar

direnmesini de bilir, mücadeleyi de.
Biz ağzımızı açtığımız zaman
küreselleşen neoliberal politikalar deriz. Küreselleşen bu
politikalar sadece bir yerde
işçi olarak çalışanları mı etkiliyor? Hayır; işsiz bırakıyor,
yoksul bırakıyor, ötekileştiriyor. Bundan mağdur olanlar ise neredeyse halkların
tamamı.

Bir diğer sorunumuz ise
sendika enflasyonu ile
ilgili. Bu kadar çok sendikanın olduğu yerde
sendikacı burjuvazisi oluşuyor. Sınıftan habersiz,
sınıfın sorunlarından uzak
sendikacılar var. Peki niye
uzaklaşıyor? Bu arkadaşlarımızla biz fabrikada
çalışırken çok iyiydik, aynı
şeyleri düşünüyorduk,
aynı şeylerden dertleniyorduk. Bunun oluşmasında
bizim kabahatimiz var
arkadaşlar; seçtiklerimizi
iyi denetleyemiyoruz. Etkin
bir hesap sorma mekanizmasının çalışması lazım.
Sendikalarda demokrasinin gelişmesi için ilk önce
temsili olarak yürütülen delege sisteminin kalkması lazım.
Üyeyle seçim olsun. Biz bu
beyanı, bu iradeyi göstermedikten sonra bir şeyleri değiştireceğimizi düşünmüyorum.

Ben iyi bir sendikacılığın bilgi,
cesaret, fedakarlık üzerine
kurulduğunu bilirim. Bunu
göstereceksiniz. Bu üç ilke
olmadan iyi bir sendikacı
olamazsınız. Listeyi elinize
Peki siz sadece bir zümrenin aldığınızda, bu işi aklıyla,
fikriyle, bilgisiyle yapmak
çıkarlarını koruyarak geniş
halk kesimlerine hitap edebilir isteyen birini ararsanız Adalet
Kul diye bir isim var. Eğer
misiniz? Öncelikle biz toplumun çıkarlarını koruyabilmeli- tevazu buyurursanız mutlu
yiz. Tüm bu sistemin mağdur olurum. Hepinize yürekten
teşekkür ediyorum ve genel
ettiği kitleler; yoksullar, işsizkurulumuzun hayırlı olmasını
ler, fakirler, geride kalmışlar,
dışlanmışlar, göçmenlerin de diliyorum.
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ÜNAL AKBULUT
SENDİKAL SADAKATİN,
NORMAL SADAKATTEN ÖNEMLİ
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
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Ben herhangi bir
amel defteri işleyerek gelmedim. Kendi amel defterimle
geldim; bir sağımda, bir solumda.
Eğer bana göreve
devam et derseniz,
bu zihniyetle göreve devam edeceğim. Demezseniz
de eyvallah, hak
sizin helal edersiniz, etmezsiniz.
Ben samimi olarak
şunu söylüyorum,
oy kullanırken borç
ödemeyin. Yaptığımız işin tamamı kul
hakkından ibarettir.

Sayın divan, cennet memleketimin güzel insanları, yurdun
her tarafından Petrol-İş’in genel
kuruluna bizim adımıza seçim
yapın diye size emanet verilmiş iradeleri kullanmak üzere
geldiniz. Hepinizi saygıyla ve
sevgiyle selamlıyorum.

cılık bir irade beyanıdır. Ben
de sendikacılığı bir tavır olarak
gördüm, yaşadım ustalarımdan. Eğer birgün bir ayrılık
olacaksa, başka bir şeyden olmasın varsın fikren olsun, tavır
olarak olsun. Ben 59 yaşındayım, sadece 6 senedir profesyonel sendikacıyım. Benim
Geçen gün bir radyo proghayatımın önemli kısmı işyeri
temsilcisi olarak geçti. Taslakramında dinledim. İnsanoğlu
ilk var olduğunda işlediği ilk
lar olur bazen imreniriz ama
günah kibirmiş. Şeytan demiş
her taslak kendi mecrasında
ki ben ateşten yaratıldım bu
yetişmiştir. Benimle sözleşme
topraktan. İnsanın olduğu yer- yürütmüş arkadaşlar bilir, ben
de fazla alkışa, cümbüşe gerek arkadaşların hürriyetlerini kısıtyok arkadaşlar. Beni zaten
lamak gibi hiçbir gaye içinde
tanıyorsunuz. Masalarda bera- olmadım, olmam. Çünkü benim
12 senelik temsilcilik mazim
berdik. Sözleşmeleri beraber
var.
yürüttük, iyisini de biz yaptık,
kötüsünü de biz yaptık. Hatta
ben şöyle derim, sözleşmeler
Bizim birbirimize şahsi sorumarkadaşları çok memnun ve
luluklarımız, yaptığımız görevle
mutlu edecek şekilde bitince,
ilgili solda sıfır olmak zorun“başkan sen de gel iki alkışdadır, vakti saati geldiğinde.
Bu sıfır öyle bir rakamdır ki
lanalım” dediklerinde, “gidin
matematikte yok desen olmaz;
alkış alın, alkış da sizin hakkıbirinin önüne gelince değerini
nız yuh da sizin hakkınız.”
düşürür, arkasına gelince deAdalet (Kul) dedi ki, sendikağerini büyütür. Hep sıfır olduk.

Bizden ibaret bir kıymetimiz olsun sanal aleme, temsilciyok, buralarda oturduliğin de değerini azalttı.
ğumuz için şeref bulmuş
Ben herhangi bir amel
insanlarız.
defteri işleyerek gelmeBen bu sendikanın önce
imreneni oldum. Birleşik Al- dim. Kendi amel defterimle
man İlaç Fabrikası 11 Eylül geldim; bir sağımda, bir
solumda. Yapmanız gere1980’de sözleşme imzalaken neyse onu yapın. Eğer
dığında yan tarafta Ülker
Bisküvi Fabrikası’nda gıpta bana göreve devam et derseniz, bu zihniyetle göreve
eden adamdım ben. Sondevam edeceğim. Demezra Tüpraş’a geçtik, sayın
Genel Başkan da o zulmün seniz de eyvallah, hak sizin;
helal edersiniz, etmezsiniz.
mağdurlarındandır. Bunca
sene sonra sizin karşınızda Benden yana varsa 25-30
konuşma imkanını bahşetti- yıl içinde bir hizmetim, sizin
ği için Rabbime hamdolsun. bana bir borcunuz yok,
benim size var. Ben samimi
Başka hiçbir şey önemli
olarak şunu söylüyorum, oy
değil. Biz, eskiden sözleşkullanırken borç ödemeyin.
meden dönünce arkadaşHesap sorucu tarafı var mı?
larımız fabrikalarında bizi
Var. Buyurun arkadaşlar
beklerlerdi. Şimdi lanet

buradayım. Bu yaştan sonra
değişme imkanım yok.
Sendikal sadakatin, normal
dostluktan ve sadakatten
önde ve önemli olduğunu,
olması gerektiğini düşünüyorum. Buyum, buradayım,
yaptım, yapmadım, ne
yaptıysam, hakkım neyse,
neye inanıyorsanız ben
adımı buraya koydum. Bununla ilgili hükmünüz neyse
başımla gözüm üstüne.
Yaptığımız işin tamamı kul
hakkından ibarettir. Sizler
benim kardeşlerimsiniz.
Ben bu garip adı kardeşlerime emanet ediyorum
yanına ne yazarsanız yazın,
kabulümdür. Gözlerinizden
öpüyor, hayırlı bir kongre
olmasını diliyorum.
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NİYAZİ RECEPKETHÜDA
TEMEL AMACIMIZ SENDİKACILIKTA
BİRLİK VE BERABERLİĞİ
SAĞLAMAK
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Ben buraya sadece
adaylık amacıyla
değil, sizlere katkı
sunmak, sizler için
gecemi gündüzüme
katarak mücadele
etme hedefi koyarak geldim. Bunun
için geliyorum arkadaşlar. Seçilirim,
seçilmem hiç sorun
değil. Ben, ilk önce
bu makamları hak
edenler kazansın
diyorum. Onun için
sizden başka bir şey
istemiyorum.

Sayın divan, değerli genel
merkez yöneticilerim, şube
başkanlarım, delege arkadaşlarım, ülkemizin farklı yerlerinden gelen üye arkadaşlarım,
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar ülkemizde
örgütlenmek gerçekten çok
zor. Önümüzdeki en önemli engel ise hukuki süreç ile
alakalı oluyor. Yani mevzuat ve
mahkemelerde ciddi zaman
kaybediyoruz, bu sebeple de
Bizim en çok ihtiyaç duyduörgütlenemeyebiliyoruz. Bir
ğumuz şeyin öncelikle, birlik
işyerini örgütlemenin dört yıl
ve beraberlik olduğunu, bu
sürdüğü dönemde örgütlennoktada kimseyi ayrıştırmaya- menin ne kadar zor olduğunu
cağımı belirtmek istiyorum. De- biliyoruz ama biz bu sisteme
ğerli arkadaşlar, ben İstanbul
rağmen 1700 üye yapmışız.
2 No’lu Şube Başkanıyım. Üç
Demek ki mücadele verince
dönem amatör mali sekreterlik gereken yapılıyor. Değerli
yaptım. İki dönemdir de İstan- arkadaşlar biz bu örgütlenmebul 2 No’lu Şube Başkanlığı
leri hem müzakereyle hem de
görevini yürütüyorum. Şube
mücadeleyle yaptık. Bu mücabaşkanlığı görevini yürütmeye delenin sonunda da gereken
başladığımda 1200 üyemiz
sonuçları elde ettik.
vardı. Şu anda 3000’e yakın
üye sayısıyla buraya gelmiş
Kendi değer ve çıkarları için
bulunmaktayım. Bunu yapmış değil sendikal çıkarları koruolmaktan da onur ve gurur
mak için buraya aday olanlara,
duyuyor, Petrol-İş Sendikası’na sendikayı en iyi şekilde yönetkatkı sağlamaktan, görevimi
mek için aday olanlara, Allahhelaliyle yapmakla alakalı da
tan bu görevi kendilerine nasip
vicdanen kendimi çok rahat
etmesini diliyorum. Değerli
hissediyorum.
arkadaşlar bizim temel ama-

cımız sendikacılıkta birlik
ve beraberliği sağlamaktır.
Ne benim için ne bir başkası için asla kavga etmeyin. Kendi geleceğiniz ve
ekmeğiniz için kavga edin.
Birilerinin kuklası olmayın.

gerektiğinin bilincindeyiz.
Ben buraya sadece adaylık
amacıyla, buraya seçileyim
de ne olursa olsun diye
değil, sizlere katkı sunmak,
sizler için gecemi gündüzüme katarak mücadele
etme hedefi koyarak geldim. Bunun için geliyorum
arkadaşlar. Oy verirsiniz,
vermezsiniz. Seçilirim,
seçilmem hiç sorun değil.
Hiç kaygı da duymam, moralim dahi bozulmaz. Ben,
ilk önce bu makamları hak
edenler kazansın diyorum.
Onun için sizden başka bir
şey istemiyorum.

Bu aile içerisinde herkes
birbirini tanıyor. Bizler 16
şube, genel merkez ve örgütlü olduğumuz işyerlerindeki onbinlerce üyemizle,
kimin, hangi şubenin ne iş
yaptığını, nasıl insan olduğunu biliyoruz, anlatmamıza gerek yok. Sizler, bizleri
çok iyi tanıyorsunuz ancak
biz, sizleri iyi tanımıyoruz.
Sizleri tanımak için de birlik Eğitim sisteminizi yeniden
elden geçirmemiz gerektiberaberliği sağlamamız
gerektiğini, tabana inmemiz ğini düşünüyorum. Biz her

şubeden, işyerinden 2-3
delegeye eğitim vererek bir
sendikal anlayışı oluşturabileceğimizi sanmıyorum.
Biz, bütün tabanı kapsayan
farklı düzeyde eğitimlerle,
örgütün her kademesini
sendikal eğitimlerle tanıştırmayı hedefliyoruz. Sendikacılığın nereye gittiğini
kamuoyunda hep beraber
görüyoruz. Onun için bizim
bizden başka dostumuzun
olmadığını bilmenizi istiyorum.
Ne sağcılık yapın, ne solculuk yapın. Ekmeğinizin
ve davanızın peşinde olun.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Allah’a emanet olun.
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MUSTAFA MESUT TEKİK
“KONGREMİZİN BİRLİK VE
BERABERLİĞE ARACI OLMASINI
DİLİYORUM”

24

Bu kongrede, hangi
arkadaşımız seçilirse seçilsin, Tüpraş’ın gasp edilen
haklarının yeniden
alınabilmesi, Türkiye
işçi sınıfına umut
olabilmemiz anlamında bir şahlanışın
andını içmemiz gerekir. Toplumun, işçi
sınıfının hakları söz
konusu olduğunda
kapitalist sistem tarafından nasıl manipüle
edildiğini, Tüpraş
işçisine nasıl düşman
edilmek istendiğini,
nasıl kastlara böldüğünü ve başardığını
gördük...

Saygıdeğer divan ve değerli
merkez yönetim kurulu üyeleri,
daha önce sendikanın genel
merkezinde ve şubelerinde
örgütümüz için emek vermiş
arkadaşlarım, sendikamızın
28. Olağan Genel Kurulu’na
hoşgeldiniz diyor, kongremizin
hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Polemiğe girmeyeceğim fakat
söyleyeceklerimi ferasetimiz
ve cesaretimiz elverdiğince
eleştiri ve özeleştiri mekanizması olarak değerlendirilmesini diliyorum. Değerli dostlar,
kapitalizmin hem dünya ölçeğinde hem de ulusal ölçekte
neoliberal politikaları kurumsallaştırdığı, uluslararası anlamda
koordine ederek gelişmekte
olan ülkelere göre uyguladığı ve bizim gibi ülkeleri ucuz
işgücü olarak gördüğü, vahşi
sömürüyü alabildiğine dayattığı
hepinizin kabul edeceği bir
gerçek. 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye işçi sınıfının uğradığı amansız saldırıları, özelleştir-

me zulmüne uğrayan buradaki
herkes bilir. Yine ülkeyi yanlış
ekonomik ve politik uygulamalarla yöneten, Cumhuriyetin 90
yıllık kazanımları olan ve üzerine en çok titrememiz gereken
kamu kuruluşlarını hepimizin
gözü önünde hallaç pamuğuna nasıl çevrildiğini, yerli ve
yabancı para baronlarına nasıl
peşkeş çekildiğini, elde kalanların da Varlık Fonu’na devredilmek suretiyle nasıl gözden
çıkarıldığını görüyoruz.
Örgütlü olduğumuz TPAO’da
entegre yapının korunup geliştirilmesi gerekirken son beş
yılda, bize göre vatana ihanet
anlamına gelen politikalarla
nasıl paramparça edildiğini,
yaptığımız bütün eylemlere
rağmen nasıl bölünüp özel
sermaye gruplarına peşkeş çekilmek istendiğini hepimiz görüyoruz. Örgütlenme çalışması
yürüttüğümüz ve 1700-1800
işçinin çalıştığı ve şu anda üye
sayımızın 400’ü geçtiği TPIC,
o ilkel köleci anlayıştan sendi-

kamızın etkisiyle düzelme
eğilimine giriyor. Ama
elbette sizlerin de takdir
edeceği üzere o zamanki bakanlık aklının önüne
geçemedik, TPAO’daki en
önemli operasyonel birimlerin örgütsüz, taşeron bir
şekilde çalışan ve iş güvencesi olmayan ama kamu
sermayeyle kurulan TPIC’e
devrini engelleyemedik.
Bu sendikada iyisiyle- kötüsüyle ne olduysa yüzde
20’si de bana ait arkadaşlar. Tüpraş sözleşmesi de
bize ait. Bu kongrede hangi arkadaşımız, hangi ekip
seçilirse seçilsin, Tüpraş’ın
gasp edilen haklarının yeniden alınabilmesi, Türkiye

işçi sınıfına umut olabilmemiz anlamında kongreden
sonra bir şahlanışın andını
içmemiz gerekir. Toplumun, işçi sınıfının hakları
söz konusu olduğunda
kapitalist sistemin iletişim
araçları tarafından nasıl
manipüle edildiğini, Tüpraş işçisine nasıl düşman
edilmek istendiğini, nasıl
kastlara böldüğünü ve
başardığını gördük.

eğitimler organize etmek,
Türkiye işçi sınıfının direnen, mücadele eden diğer
evlatlarıyla dayanışmak, iş
cinayetlerinde katledilen
emekçilerin acısını duyumsayabilmek epey bir zaman
aldı benim açımdan.

Ben bu genel kurulumuzun
Türkiye işçi sınıfına kapitalizmin azgın saldırılarının
sürdüğü bir dönemde
birlik, beraberlikle nihayetDiğer arkadaşlarım da bah- lenmesini diliyor, Tüpraş
setti, bizim bir an önce ör- başta olmak üzere öfkemizi
gütlenme modelini değiştir- bilediğimiz ve bu öfkemizi
memiz lazım. Açıkça ifade bir manifestoyla taçlandıretmem gerekirse merkez
dığımız bir kongre olmasını
yöneticiliği, şube yöneticitemenni ediyor ve bütün
arkadaşlarıma başarılar
liğine benzemiyor. Eylemdiliyorum.
ler, direnişler örgütlemek,
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ERHAN YAKIŞAN
“AMACIM, PETROL-İŞ’İN
16 ŞUBESİNE DE MALİ SEKRETER
OLMAK”
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Mali Sekreterliğe
aday olmamı birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarım
tavsiye ettiler, layık
gördüler. Ben de
bunu yapacağıma
inandığım için
mali sekreter adayı
oldum. Amacım
her zaman Petrol-İş Sendikası’nın
gelirini giderlerinin
üzerine çıkarmak
ve sendikamızı hak
ettiği yere; en üst
seviyeye taşımak
olacak.

Sayın divan, çok değerli genel
merkez yöneticilerimiz, Petrol-İş
Sendikası’nın Şube Başkan ve
yardımcıları, örgütümüzün geçmiş dönem yönetim kademlerinde
bulunmuş arkadaşlarım, değerli
basın mensupları, genel merkezimizin emektarları, çok değerli delege
arkadaşlarım hepinizi saygıyla
selamlıyorum, hepinize hoş geldiniz
diyorum.
Petrol-İş Sendikası Bursa Şube
Başkanıyım. 2003’te Orhangazi’de
kurulu Fransız sermayeli Poliflex
fabrikasında işe başladım. 2008 yılından 2012 Ekim ayına kadar işyeri
baş temsilciliği yaptım. Baş temsilcilik dönemimizde bayağı badireler
atlattık. Açık açık konuşacağım; asıl
göreve gelmek istememizin sebebi
ücretlerimizdi. Beş yıl asgari ücretin
altında çalıştık. 2010 yılının temmuz
ayının başında, tam izin döneminde
işveren, baştemsilci olarak beni ve
10 arkadaşımı işten çıkardı. Biz beş
gün direnişten sonra, sağolsunlar
genel merkez yöneticilerimizin de
desteği ve katkıları ile tekrar işe
döndük. Tabi işveren şöyle düşün-

dü; biz buna gözdağı verdik artık
bundan sonra fazla isteyemezler,
alamazlar. Ama öyle olmadı, sonraki sözleşmede biz daha fazlasını
yazdık, daha fazlasını aldık.
Uzun mücadeleler sonucu ve
arkadaşlarımın da talebi ve desteği ile 2012 yılının Ekim ayında biz
göreve geldik. Ama şunu arkadaşlarıma söyledim “Allah’ım benden
bu amatör ruhu almasın.” Neden?
“Bakın arkadaşlar” dedim, “Sizin
ne zor şartlarda çalıştığınızı, nasıl
çalıştığınızı, nereye yetemediğinizi,
nereye yettiğinizi çok iyi biliyorum.”
Bu amatör ruh sayesinde arkadaşlarımızın ne derdi olup olmadığını
anlıyor, onların dertlerine, mutluluklarına ortak oluyoruz.
Bursa sanayi kenti olmasına rağmen, bizim o bölgede örgütlenmemiz olmasına rağmen üye sayımız
450’nin altını görmüştü. Bugün
buraya 1984 üyeyle geldik. Zaten
göreve gelme amacımız, ücretler
ve sonra da örgütlenmekti. Şu anda
başkanlar kurulu raporunda da
var, rahatlıkla görebilirsiniz; 10’dan

çıktık. 16 ay grevde kaldık.
16 ay sonra arkadaşlarımız
sendikadan istifa ederek işyerlerine geri döndüler. Şu anda
da örgütsüz nasıl çalışılırmış
onun bedelini ödüyorlar. Orada
80’e yakın emekli çalışan vardı,
bu emekli çalışanlar gençleri
peşlerinden sürüklediler, şimdi
bedelini örgütsüz çalışarak
ödüyorlar.
Arkadaşlar, faaliyet yürüttüğümüz bölgede sıkıntılarımız da
yok değil. Bursa bölgesinde
bizim işkolumuzda bulunan
birçok firma işkollarını kolaylıkla
değiştirebiliyorlar. Türk-İş’imizin Genel Sekreteri de burada,
ciddi anlamda bu konuda
sıkıntılarımız var, bütün bölgelerde bu sıkıntı var. En azında
Türk-İş yönetimizinin kendisine
bağlı sendika başkanlarıyla
biraraya gelip bu konu hakkında ortak bir akıl oluşturmasını
bekliyoruz.
fazla işyerinde işkolu tespit
raporu istedik, hala bekliyoruz.
Biz göreve geldikten hemen
sonra, şubemizi tekrar ayağa
kaldırmak için örgütlenme çalışmalarımızı hızlandırdık ve kısa
süre sonra da bu hamlemizin
meyvelerini almaya başladık.
İnegöl’de kurulu bulunan Plastiform adlı işyerinde devam eden
yargı süreci vardı. Ama biz
şube yönetimi olarak işverenle
kurduğumuz sağlıklı bir sosyal
diyolog sayesinde bu işyerindeki örgütlenmemiz başarıyla
sonuçlandı. İlk sözleşmemizde
de dört ikramiye aldık. Daha
sonra Alman menşeili Contitech
işyerinde örgütlenmeye başladık. Burada da kısa sürede
ve uluslararası bağlantıları da
kullanarak başarıya ulaştık. Neticede uzun ve zorlu mücadelelerimiz sonucunda çalışmaları-

mıza ara vermeden 7 işyerinde
1450 yeni üye yaparak sendikamıza katkı yaptık. Dediğim
gibi çalışmalarımız hiç durmadı,
hızla devam ediyor. Hepinizin
bildiği üzere DEMO işyerinde
yasal süreç devam etmekle
birlikte işverenle temaslarımız
da sürüyor. Aslında daha önce
sendika buraya girmişti ancak
yamalı bohça gibi bir durum
söz konusuydu. Biz burayı bir
hafta, on gün içerisinde örgütledik. İşveren yetkimize itiraz
etti. İnşallah genel kuruldan
sonra oranın sözleşmesini
yapıp, şube üye sayımızı da
2400’lere taşıyacağız.
Biz bu süreçte birkaç tane
de işyeri kaybettik. Bunları da
anlatmadan geçemeyeceğim.
Bunların içerisinde Gemlik
Gübre de var. Gemlik Gübre’de
350 çalışanımız vardı. Greve

Mali Sekreterliğe aday olmamı birlikte hareket ettiğimiz
arkadaşlarım tavsiye ettiler,
layık gördüler. Ben de bunu
yapacağıma inandığım için
mali sekreter adayı oldum.
Amacım Petrol-İş Sendikası’nın
16 şubesine de mali sekreter
olmak. Her zaman için Petrol-İş
Sendikası’nın gelirini giderlerinin üzerine çıkarmak ve sendikamızı hak ettiği yere, en üst
seviyeye taşımaktır. Sendikacılık bilinci ve ilk günkü heyecan
ile bu göreve aday olduğumu
buradan bütün üyelerimize, üst
kurul delegelerimize, Petrol-İş
Şube Başkanlarımıza saygıyla bildirmiş olayım. Bu genel
kurulun başta Türkiye işçi sınıfı
olmak üzere, Türk-İş’imize,
Petrol-İş Sendika’mıza hayırlı
olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
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Petrol-İş’in en
önemli ilkesi özelleştirmelere karşı
olmasıdır. Petrol
İş’in bir diğer özelliği de bağımsız
olması, hiçbir siyasi
partiyle organik
bağı olmaması, hiçbir siyasi partiden
veya herhangi bir
işverenden medet
ummamasıdır. Petrol-İş tüm kazanımlarını lütufla değil,
mücadeleyle kazanmıştır. Biz mücadele örgütüyüz,
sivil toplum örgütü
değiliz. Birilerinin
bize lütfetmesini
beklemeyiz.

Salondaki tüm sınıf dostlarımı, sınıf
kardeşlerimi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Değerli sınıf kardeşlerim, Petrol-İş 28. Olağan Genel
Kurulu nezaket sınırları içerisinde,
eleştiri hakkı sonuna kadar kullanılarak seviyeli ve düzeyli bir şekilde
gitmektedir. Bundan dolayı çok
memnunum.
Sevgili konuklar öncelikle tüm
zorluklara rağmen 297 gün mücadelelerini sürdüren, Türkiye’den
dünyanın her köşesine, haksızlığa,
sömürüye, işveren baskısına nasıl
direnileceğini gösteren Flormar işçisini buradan selamlıyorum. Yine
501 gündür örgütlendikleri için
işten atılan ve işveren zulmüne,
örgütlenmenin önündeki en zalim
yasalara karşı direnen Cargill işçilerini selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar 1992 yılında
eski ismi Eczacıbaşı olan ilaç
fabrikasında işe başladım. 26 yaşında temsilci oldum. 27 yaşında
mali, 30 yaşında idari, 38 yaşında
şube başkanı, 4 yıl önce de; 45
yaşında genel merkezde yönetici

oldum. Bu süre zarfında çok ciddi
örgütlenme mücadeleleri yaşadık,
sözleşmelere imza attık. Tabi ki
toplu sözleşmeler çok önemlidir
fakat örgütlenmek Türkiye’deki bu
yasalarla neredeyse imkansızlaştı.
Kim nerede örgütlendiyse, ne kadar örgütlendiyse tebrik ediyorum
o şubelerimizi. Sendikal mücadelenin en zor tarafı örgütlenmedir
değerli arkadaşlar.
Hükümetler, işverenlerin temsilcileridir. Bu ülkede özelleştirmeleri de bu hükümetler yapmıştır.
Birçok arkadaşımız da bunun
sonucunda işsiz kalmıştır. Petrol-İş
de bu süreçte en çok etkilenen
sendikalardan biri olmuştur. Gübre fabrikalarımız, Tüpraş, Petkim
özelleştirilmiştir ve özelleştirmeler
hızla devam etmektedir.
Petrol-İş’in en önemli ilkesi özelleştirmelere karşı olmasıdır.
Petrol-İş’in bir diğer özelliği de
bağımsız olması, hiçbir siyasi partiyle organik bağı olmaması, hiçbir
siyasi partiden veya herhangi bir
işverenden medet ummamasıdır.

özgürce yarın sandığa gelecek, hiçbir baskı ve tehdit
altında kalmadan, özgürce
oyunu kullanacak. Bizler de
saygı göstereceğiz.

Petrol-İş tüm kazanımlarını lütufla değil, mücadeleyle kazanmıştır. Biz mücadele örgütüyüz, sivil
toplum örgütü değiliz. Birilerinin
bize lütfetmesini beklemeyiz.
Eğer lütuf ile hak bekliyorsanız
sendikaya gerek yok zaten.
Değerli kardeşlerim kimse
kusura bakmasın, 17 yıldır işçi
haklarıyla ilgili söylemden başka
bir şey yapılmamıştır. Çalışma
yaşamı tamamen esnekleştirildi, mahkemeler özgürlüğünü
kaybetti, arabuluculuk yasası
geldi. Kıdem tazminatımız kırmızı çizgimiz, ne zaman direnişe,
mücadeleye geçeceğiz? Sanıyorum geçmeyeceğiz.
Peki EYT ile ilgili ciddi anlamda
bir örgütlenme sağlandı mı?

Türkiye’de sendikaların yalnızca
toplu sözleşme yapmak gibi bir
sorumluluğu yok. Sendikalar ezilenlerin, haksızlıklara uğramışların yanında olmalı, toplumsal
muhalefetin önderliğini yapmalı.
Ama şunu asla unutmayın; tek
kurtuluş vardır, tek kazanım vardır; işçi sınıfının birliğidir.
Değerli arkadaşlarım, siz 35
bin üye adına buraya geldiniz.
Vicdanınızla, aldığınız vebal ile
karar vereceksiniz. Onu seviyorum, bununla dostum, olmaz...
Ama fabrikalarda gecesine
gündüzüne katıp evine ekmek
götüremeyen arkadaşlarımız
var. Her gün işverenlerin tacizlerine, baskısına, zulmüne
uğrayan üye arkadaşlarımız
var. Durum böyleyken, herkes

Tüpraş meselesine gelirsek,
Yüksek Hakem Kurulları sermayenin emrindedir. Bunu
Koç emretmiştir, yandaş
hükümette imzasını atmıştır.
Eleştiri yeri burasıdır. Ancak
sevgili dostlarım biz kavgamızı, eleştirilerimizi, farklılıklarımızı sermayenin önünde
konuşursak, sermayenin
göreceği şekilde sendika
yöneticilerimize saldırırsak
bu sadece sermayeye yarar.
Kimdir bizim düşmanlarımız?
Her gün 16 saat kardeşlerimize alın terinin karşılığını
vermeden çalıştıran sermayedir, sermayeye uşaklık
edenlerdi tabi ki de. Tüpraş’la ilgili özellikle söylüyorum; sendika daha demokratik
hale gelmelidir. Tabanın daha
fazla söz, yetki, karar sahibi
olması gerekir.
Değerli dostlar, bugün seçerseniz devam edeceğiz, seçmezseniz yine birlikte alanlarda
mücadeleye devam edeceğiz.
Sermayenin gece gündüz bir
rüyası var; sendikadan nasıl
kurtulurum, sendikayı nasıl ıslah
ederim. Bunu bir uyarı olarak
söylüyorum. Sözlerimi de bitiriyorum. 28. Genel Kurulu’muzun
başta Petrol-İş’e, Petrol-İş üyelerine ve tüm işçi sınıfına hayırlı
olmasını diliyorum. Umarım bu
kongre Türkiye işçi sınıfına umut
olur. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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“Eğer oturduğun
koltukta yanını,
sağını, solunu arkanı, sürekli acaba
mı diye düşünerek
yaşarsan asla düzgün iş yapamazsın.
İşveren bir yandan,
diğerleri bir yandan
sürekli senden bir
şeyler isterler. Sen
de istenilenleri yaparak herşeyi yönettiğini sanırsın. Sözün
vardır söyleyemezsin, bilirsin susarsın,
kısacası dilsiz şeytan
olursun.”

Sayın divan, merkez yöneticilerimiz,
sendikamıza yıllarını vermiş geçmiş
dönem yöneticilerim, Türkiye’nin
dört bir yanından gelmiş üyelerimiz,
değerli konuklar ve Petrol-İş adına
bu kongrenin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Petrol-İş emekçileri,
hepinizi selamlıyor, genel kurulumuza hoş geldiniz diyor, katılımınız ve
katkılarınız için hepinize teşekkürü
borç biliyorum.
Sevgili dostlar, 1984 yılında teknik liseyi bitirdikten sonra sanayi
sektöründe işe başladım. Uzun bir
çalışma döneminin ardından, sendikamızın şube yönetim kurullarında
yer aldım.1992’den beri sendikal
mücadelenin içindeyim. Hepinizin
de bildiği gibi 2011 yılında arkadaşlarımızın da desteği ile göreve
geldik. Yani kısacası 20 yıl içinde örgütün işleyişi, geçmişi, nasıl yönetilmesi gerektiği veya yönetmeye talip
kişilerin, hangi bakış açısıyla, ne tür
perspektif geliştirmelerine dair fikrim
olduğuna inanıyorum.
Değerli dostlarım, üç yıl önce
kaybettiğimiz Petrol-İş’in efsane

başkanlarından olan ve benim abi
saydığım Muammer Bekaroğlu, her
pazartesi şubeye gelir, bana nasihat
eder, notlar bırakırdı. Bir tane notunda, “Evlat, eğer oturduğun koltukta
yanını, sağını, solunu arkanı, sürekli
acaba mı diye düşünerek yaşarsan
asla düzgün iş yapamazsın” demiş.
“İşveren bir yandan, diğerleri bir
yandan sürekli senden bir şeyler
isterler. Sen de istenilenleri yaparak
herşeyi yönettiğini sanırsın. Sözün
vardır söyleyemezsin, bilirsin susarsın, kısacası dilsiz şeytan olursun
evlat.” derdi. Kendisini rahmetle
anıyorum, notları rehber oldu, yol
gösterdi bana.
Bugün şu kürsüye gelen delege
arkadaşlarımın hepsine çok büyük
saygı duyuyorum. Konuşmaları beni
de sizleri de zenginleştiriyor. Arkadaşlar sendikacılık bizim mesleğimiz değil, biz buraya üyeydik, üye
olduğumuz için delege seçtik, temsilci seçtik. Bu delege de zamanı
geldi bizleri seçti. Ancak üye, bizleri
seçerken şunu diyor “Bu sendikanın
politikalarını belirle, politikalarının
belirlenmesinde söz sahibi ol. Sen-

ilgili Kiplas hakkında yaptığım
açıklamalar. Kurumsal ilişkileri
bozmak, merkez yöneticilerine
hakarette bulunmak vs. Şimdi
Tüpraş’lı arkadaşlara soruyorum? O resmi görüp de öfkelenmemiş bir arkadaşım var mı?
Tabii ki işverenle görüşmeler
olacak, temaslar olacak. Ama
beş gündür işe girilmemiş, iş
bırakma eylemi yapan üyelerin
mücadele verirken, o fotoğraflar
yer almayacak basında.

dikanın genel politikasına dair ne
varsa gündemde fikir oluştur, algı
yarat, politika üret.” Peki politika
üretebilen sendikacı var mı?
Şimdi kanunlardan şikayet ediyoruz. Nasıl değiştireceğiz sorusunu soruyoruz? Haklı olarak da
Türk-İş’i, Türk-İş Genel Başkanını
eleştiriyoruz basına sızan olaylardan dolayı. Türk-İş Genel Başkanı
basına yaptığı açıklamada ne
diyor; “17 tane genel başkan grev
yapamayız, sendikalarımızın parası
bitti, kaç para veriyorlarsa imzala” diyor. Şimdi bu hükümet mi,
sermaye mi bizden korkacak? Yine
sayın Atalay, Ocak ayında haklı
olarak asgari ücretle ilgili dobra
dobra birkaç laf söyledi. Sarı Yelekliler eylemlerine de gönderme
yaparak mevcut şartlarda işçilerin
koşullarının çok ağır olduğunu

belirtti. Bu açıklamasından sonra
kendisine söylenmedik bırakılmadı.
Türk-İş’in yaklaşık 35 sendikası ve
bunların yönetimi var. Ben istiyorum ki sayın Atalay’ı sahiplenelim,
işveren de ürksün. Ancak ne oldu?
Sadece beş sendikanın genel başkanı açıklama yapabildi. Açıklama
yapacaktım bu meseleyle ilgili,
sevdiğim bir genel başkan beni
engelledi, “devlet çöker başına”
dedi. Düşünebiliyor musunuz
devletimle korkuttular beni, beni
neden devletimle ürkütüyorsunuz?
Sendika içi hizmet yarışını sendikanın güçlenmesi olarak görüp,
sendika içi hukuku ise sendikaların meşruluk aldığı zemin olarak
görmek gerekir. Arkadaşlar iki ay
önce şahsımı disipline verme teşebbüsü oldu. Sebebi neydi biliyor
musunuz? Tüpraş sözleşmesi ile

Masada(Tüpraş sözleşme
görüşmeleri) en küçük bir
yanlışımız yoktu, sendikacılık
adına dört şubeyle her türlü
gayreti göstermiş ve neredeyse
sözleşmeyi bitirme noktasına
getirmiştik. Hiç madde vermeden bitiriyorduk. Ancak bildiğiniz üzere süreç, Yüksek Hakem
Kurulu’nda devam ediyordu.
Biz, Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde Yüksek Hakem Kurulu’nun
kararını duyar duymaz, bu
karara karşı, karardan vazgeçilmesi için muazzam bir görüşme
trafiğine girdik. Yaptığımız tüm
görüşmelerde YHK’nın kararının
hukuksuz olduğunu, işçileri hiçe
saydığını anlatmaya çalışıyorken,
benim rafinerimde bazı arkadaşlar
ünitelerinde açıklama yapıyorlardı.
Şimdi soruyorum 6+5+5 teklifini
önceden kim biliyordu? Sözleşme
teklifleri masada sunulur, ilgili tüm
şubelerin yöneticileri, temsilcileri
ile birlikte işverenle oturulur. Teklif
böyle resmi olur.
Sevgili dostlar, oy verirsiniz,
vermezsiniz ama ben kader bize
nerede, hangi görevi tevdi edecek
veya etmeyecek inanırım. Görevin
sahibi de, görevi tevdi edecek
olan da sizsiniz. Ben hepinizi
seviyorum ve sizinle mücadele
alanlarında tekrar beraber olmak
için hepinize hoşça kal diyorum ve
sevgiler sunuyorum.
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Asgari ücretin
2020 TL olduğu bir ortamda
gerçekle bağdaşmayan enflasyon
rakamlarına atıfta
bulunan işverenler,
sözleşme masalarında görüşmeleri
kısır bir döngüye
çevirerek işçilerin
haklarını sürekli
geriye götürmek
için büyük çaba
sarf etmektedirler.

Sayın divan, merkez yöneticilerim,
Petrol-İş Sendikası’nda daha önce
görev yapmış değerli başkanlarım,
şube başkanlarımız, başkan yardımcılarım, temsilci arkadaşlarım
ve Petrol-İş Sendika’mızın değerli
çalışanları, Petrol-İş Sendikası’nın
28. Olağan Genel Kurulu’na hoş
geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi
sunuyorum.
Değerli arkadaşlar, konuşmama
başlarken ülkemizde uzun yıllardır
devam etmekte olan terör olaylarında ve 15 Temmuz 2016 darbe
girişiminde hayatını kaybeden
şehitlerimizi, kadın cinayetlerinde,
iş kazalarında hayatını kaybedenleri, Petrol-İş Sendikası’nda çeşitli
görevler de hizmet edip hakkın
rahmetine kavuşmuş olanları,
özellikle şubemizde yöneticilik ve
Dörtyol BOTAŞ işyeri baştemsilciliği
yapmış Yalçın Baytar arkadaşımızı
rahmetle anmak istiyorum.
Değerli arkadaşlar bugün küreselleşme denilen ve etkisi dünyamızın

her köşesinde hissedilen bir süreci
yaşamaktayız. Bu yeni dünyada
kapalı bölge ya da ülke neredeyse
kalmamıştır. Bu yeni koşullarda
devletlerin rollerinin yeniden belirlenmesi ve piyasa sisteminin yeniden düzenlenmesi yönündeki uygulamalar ağırlık kazanmış, devletlerin
ulusal üretimi merkezden yönlendirme işlevi ortadan kaldırılmış, özel
girişimcilerin etkinlik alanları genişletilmiştir. Küreselleşme sürecinin
toplumları ve ülkeleri yakınlaştırma,
işbirliği imkanını geliştirme fırsatına
rağmen sosyal devlet anlayışı tasfiye edilmiş ve ekonomik politikaların
yarattığı çelişki yaşadığımız sorunların kaynağını oluşturmuştur.
Arkadaşlar şimdi sizlere emekçileri
yakından ilgilendiren, bahsettiğim
ekonomi politikalarının bir sonucu
olan sıkıntılardan bahsedeceğim.
Kamuoyunda kiralık işçilik diye bilinen, özel istihdam bürolarına işçi
kiralama yetkisi verilmesi bunlardan
biridir. Kiralık işçilik ile iş güvencemize ciddi darbe vurulmuştur. Yine

Asgari ücretin 2020
TL olduğu bir ortamda
gerçekle bağdaşmayan
enflasyon rakamlarına
atıfta bulunan işverenler,
sözleşme masalarında
görüşmeleri kısır bir döngüye çevirerek işçilerin
haklarını sürekli geriye
götürmek için büyük
çaba sarf etmektedirler.
Asgari ücret yeniden
düzenlenerek vergi dışı
kalmalı ve vergi dilimleri
düşürülerek emekçilerin
emeği korunmalıdır.

bu bağlamda karşımıza çıkan
bir diğer konu kıdem tazminatı.
İşçinin en büyük güvencesi olan
kıdem tazminatı parasal boyutundan öte sosyal boyutu olan,
yalnızca çalışan işçiyi değil, o
emekle geçinen işçi ailesini de
ilgilendiren bir durumdur. Kıdem
tazminatının kaldırıldığı ya da
çeşitli formüllerin uygulandığı bir
sistemde çalışma barışının ve
işgücü veriminin ne denli zarara
uğrayacağının farkına varılması
gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, tartışma konuları arasında
bulunan fazla çalışma süreleri
meselesi Türkiye’nin yapısına uygun düşmemektedir. Türkiye’de
fiili çalışma süreleri özellikle kayıt
dışı çalışan özel sektör işçileri açısından yasal üst sınırın çok daha
üstünde süreleri bulmaktadır. Bir
diğer konumuz işsizlik sigortası

fonunun amacı dışında kullanılmaya devam edilmesidir. İşsizlik
fonu işçinindir. İşçi zor günlerinde
derdine derman olacak parayı
devlete emanet etmiştir. Fonla
ilgili bir tasarruf yapılacaksa ona
erişim kolaylığı ve miktar artırımı
yapılmalı ve ona uygun süresi
uzatılmalıdır.
Değerli arkadaşlar, taşeron işçiliği Türkiye’nin kanayan yarasıdır.
Taşeron işçilik özel sektörde kullanıldığı kadar kamu işyerlerinde
de kullanılmaktadır. Hükümetin
çıkartmış olduğu taşeron yasası
KİT’leri kapsam dışında bıraktığı
için Petrol-İş Sendikası olarak bu
yasadan maalesef hiçbir kamu
işyerinde faydalanamamış bulunmaktayız. Yasanın KİT’leri ve özel
sektörü de kapsayacak hale getirilmesini öneriyor ve bekliyoruz.

Ben Abdülmecit Dönmez, 60 yaşındayım,
Adanalı’yım. Küçük yaşlarda babamı işyerinde
ziyarete gittiğim için, işçiliğin ne olduğunu erken
gördüm. Adana’da tekstil
sektörü yoğun olduğu
için ilk iş deneyimim
Paktaş işyerinde, 1980 öncesinde oldu. Daha sonra Adana’da,
Sabancı’nın Sasa işyerinde 1983
yılında kalite kontrolcü olarak
başladım. 2003’ten bu yana da
profesyonel sendikacılık yapıyorum. 2011 yılından bu güne
Adana Şube Başkanlığı görevini
yürütüyorum.
Değerli arkadaşlarım doğruluktan, dürüstlükten ve yalan söylemekten çok sakınırım. Benim için
bu değerleri taşıyan herkes çok
kıymetlidir. Buradaki delegenin
tamamının oyuna talibim, sizler
için genel sekreterlik yapmak
niyetindeyim. Ben bugün burada
hiçbir şeye şaşırmamayı öğrendim. Bu hayat sizlere öyle şeyler
öğretecek ki sakın zayıf olmayın.
Hepinize çok teşekkür ediyorum.
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ALİ UFUK YAŞAR
“BİRLİK VE BERABERLİĞİ
GÜÇLENDİRECEK BİR KONGRE
OLMASINI DİLİYORUM”
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Oy verirsiniz,
vermezsiniz. Ben
yaptıklarımı önce
vicdanıma anlatırım. Ben 38
senelik üyelik, 26
senelik yöneticilik
hayatımda hiç
kimseyi ayırmadım, ayırsaydım
buraya gelemezdim. Ben insan
mı diye bakarım,
sağcı solcu diye
bakmam.

Türk-İş’imizin değerli Genel Başkan
Yardımcıları, Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun çok değerli başkan ve yöneticileri, şube başkanları, yönetim kurulu
üyesi arkadaşlarım, Küresel Sendikamız IndustriALL’ın Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Retunsee’nin
çok kıymetli Başkanı Goran Takiç ve
Genel Sekreteri Mitja Fabian, yavru
vatandan Kıbrıs Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek, hepiniz tekrardan
hoşgeldiniz, şerefler verdiniz. Hepinizi
şahsım ve Petrol-İş Sendikası adına
saygıyla selamlıyorum.
Hepinize çok teşekkür ediyorum,
insan bu gücü arkasında gördüğü
zaman yapamayacağı bir şey yok.
Değerli arkadaşlarım adayların konuşmalarında itham edici konuşmalar
oldu. Genellikle iyi bir dinleyiciyim
ama haketmediğim itibarsızlığa karşı
da iyi bir savunucuyum.
İlk konuşmacılardan bir arkadaşım,
Petrol-İş Genel Başkanı olarak beni
hedef aldı. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki şahsıma yönelik eleştiriler Ali
Ufuk Yaşar’ı değil, Petrol-İş Sendikası
Genel Başkanı’na yapılmaktadır. Bu

sebeple eleştiri yapılırken, ithamlarda
bulunurken Petrol-İş’in kurumsal kimliğinin ön planda tutulmasını beklerdim. Bu ithamın sebebi ise benim bir
toplantıda “İşverenle işbirliği yapan
temsilcilerin görevden alınması kadar
doğal bir şey olamaz” demem. Buradan tekrar ve açık bir şekilde söylüyorum, işverenle işbirliği yapan temsilcinin görevden alınması kadar doğal bir
şey olamaz. Bu despotluk değildir.
Değerli dostlar, bugün kürsüde
yapılan birçok konuşmada Tüpraş
sözleşme görüşmeleri tartışıldı, çokça
konuşuldu. Bu süreçte yaşananları herkesin vicdanına bırakıyorum.
Sözleşme müzakerelerinin yaşandığı
aylarda bizim doğal olarak işveren
sendikası olan KİPLAS ile görüşmelerimiz de oluyordu. Kaldı ki biz 23
işyerinde KİPLAS ile müzakere ediyoruz. Aylar öncesinde randevusu oluşturulmuş bir toplantının bazı konulara
malzeme edilmesini anlamak çok zor.
Biz ilişkimizi devam ettirmek zorundayız. Bahsi geçen KİPLAS toplantısında bizim hep beraber güldüğümüz
söylendi. O bahsedilen ziyaret, iade-i
itibar ziyareti idi. Bizim bu sözleşme

me çalışmasıyla bitirdik.
Dolayısyla örgütlenme
modeline dikkat çekmek
istiyorum. Bir örgütlenme yapmak istiyorsanız
Amerika’yı yeniden
keşfetmeye gerek yok.
Eğer bir örgütlenmede
dışarıdaki insan içerden
destek görmüyorsa o
örgütlenme iki ayı görmeden bitmiştir.

sürecinde, öncesinde ya da sonrasında görüşmelerimiz elbette ki
oluyor. Şubelerimiz de görüşüyor.
Kaldı ki Aliağa Şubemiz de görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak
bu çok normal. Bu fotoğraflardan
yola çıkarak gündem yaratmaya,
sendikanın itibarını zedeleyici
davranışlarda bulunmaya kimsenin hakkı yok.
Tüpraş sözleşmesinde bir suçumuz varsa ben de elbette genel
başkan olarak bu kabahate ortak
olmuşumdur. Ben Petrol-İş Genel
Başkanı olarak sıkışan bir sözleşmenin,Yüksek Hakem Kurulu’na
gitmesini engellemek için işverenle görüşme yapamaz mıyım? Gelinen noktada ben arkadaşlarımın
bana söylediğini söyledim; ama
masada ama telefonda bana ne
söylendiyse. Biz kazanımlarımızdan vazgeçmeyiz. 3 tane mad-

deden asla taviz vermeyiz. Benim
en son söylediğim budur. Yani
ben bu süreçte sizi söylediklerinizi işverene, işverenin söylediklerini de sizlere ilettim. Ama bana
eleştiriler şu noktadan geliyor,
“Sen Genel Başkandın, ne yapıp
edip bu sözleşmeyi bitirmeliydin.” Kusura bakmayın o kadar
da saf değilim. Benim sadece bir
şubenin talebini iletmek gibi bir
görevim yok. Tüm şubelerimizin
talebini dikkate almak durumundaydım.
Standard Profil Ege, bizim aslında namus meselemiz olmuş bir
örgütlenme girişimimizdi. Ciddi
paralar harcamamıza rağmen
maalesef tespit çoğunluğunu bile
yakalayamadık. Ama en son 1800
kişinin çalıştığı bu fabrikayı yaklaşık 40-50 bin liralık bir para ve
yaklaşık bir yıla yakın bir örgütlen-

Gelelim Flormar’a... Biz
de katkı sunmak için çok
çaba sarf ettik. Her ne
kadar bizi dışarda tutmak
için çaba sarfedilse de....
Biz daha direnişin ilk
ayında sendikal davanın
devam etmesi koşuluyla geri döndürebilme
koşullarını arkadaşlarla
konuştuk ama netice
itibariyle olmadı. Zaman
geçti ama bu kez de
işveren içerde yetiştirdiği
insanlarla üretimi devam ettirdi.
Demek ki içerde üretim devam
ediyorsa dışarıdaki adamı ateşe
atmanın lüzumu yok. Bu sadece
Flormarla ilgili, değil birçok direniş içeriden destek görmedikçe o
mücadelenin ömrü iki aydan fazla
süremez.
Oy verirsiniz, vermezsiniz. Ben
yaptıklarımı önce vicdanıma
anlatırım. Ben 38 senelik üyelik,
26 senelik yöneticilik hayatımda
hiçkimseyi ayırmadım, ayırsaydım
buraya gelemezdim. Ben insan
mı diye bakarım, sağcı solcu diye
bakmam. Ama bize sağcı-solcu
muamelesi yapıldı.
Değerli arkadaşlarım 28. Olağan
Genel Kurulumuzun öncelikle
Petrol-İş camiasına, tüm işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyor, sizleri
saygıyla selamlıyorum.
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SÜLEYMAN AKYÜZ
“PETROL-İŞ’İ BARIŞTIRACAK,
DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEK
BİR YAPI İNŞA EDECEĞİZ!”
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Yıllarca mücadele
etmiş, örgütlenmiş ve kazandığı
sendikal haklarla
da kendini geliştirmiş emekçilerin
bu kazanımlarını
azaltma, yok etme
adına sermaye
tarafından ciddi
saldırılar devam
ediyor.

Sayın divan, değerli yöneticilerim,
değerli misafirler, sendika başkanlarım, işçi arkadaşlarım, Petrol-İş
Sendikası emekçileri, basın emekçileri ve 28.Olağan Genel Kurul’da
Petrol-İş Yönetimini oluşturacak değerli delege arkadaşlarım, hepinizi
şahsım ve ekibim adına saygı ve
sevgiyle selamlıyorum.
Bu genel kurulumuzu 30 Ağustos’ta
yapıyoruz. 30 Ağustos emperyalizme, işgalcilere karşı mücadele
etmiş Anadolu insanının mücadelelerini zaferle taçlandırdığı gündür. Zafer bayramımız kutlu olsun
arkadaşlar. Bugün ayrıca manevi
açıdan hepimiz için çok değeri
olan Hicri Yılbaşı; ulusumuza, İslam
alemine hayırlı olmasını diliyorum.
Yarın da 1 Eylül Dünya Barış Günü.
Petrol-İş Sendikası’nı barış gününde barıştıracak, daha güçlü hale
getirecek, sınıfsal mücadeleyi,
mücadele azim ve kararlılığını yükseltecek yapıyı da yarın itibariyle
yeniden inşa edeceğimize inanıyorum.

Kolay bir dönemden geçmiyoruz.
Dünyada emperyalist savaşlar, sömürü düzeni bitmedi, bitmeyecek.
Biz böyle davrandığımız, duyarsız
ve birbirimizle itişip kakıştığımız
sürece emperyalistler istediklerini
yapacaklar. Kapitalistler istediklerini alacaklar. Yıllarca mücadele
etmiş, örgütlenmiş ve kazandığı
sendikal haklarla da kendini geliştirmiş emekçilerin bu kazanımlarını
azaltma, yok etme adına sermaye
tarafından ciddi saldırılar devam
ediyor. Sabah açıklamalarda
söylendi; dünya yoksullaşıyor. 700
milyon insan yoksulluk sınırı altında. 170 milyon insan işsiz. 1 dolar
karşılığında çalışan insan sayısı da
milyarları buluyor. 26 kişinin serveti
3.8 milyar. Şimdi biz kiminle kavga
ediyoruz? Birbirimizle mi kavga
etmemiz lazım yoksa bu düzeni
kuranlarla, bu sömürüyü yapanlarla
mı?
Biz sendikamızla, sendikamızın
tarihiyle övünüyoruz, 1950’de
kurulmuş 69 yıllık koca bir çınardır

dık. Sendikaları birbirine
düşürdüler. Ondan sonra
neredeyse konfederasyon içerisinde ayrı ayrı
sendikalar haline geldik.
Şimdi nasıl mücadele
edeceğiz? Kimle mücadele edeceğiz?

Petrol-İş. Petrol-İş, 1980 darbesine kadarki 30 yıllık mücadelesinde birçok kazanımın öncüsü
olmuş, Türkiye emek hareketi
politikalarına yön verebilmiştir.
Ama hepinizin bildiği gibi 1980
darbesi emek mücadelesine büyük bir darbe vurmuş, sendikaların, işçi sınıfının birçok kazanımını
hiç etmiştir. 1980’den sonra yine
en büyük grevlerin ve eylemlerin
altında Petrol-İş’in imzası vardır.
Petrol-İş Sendikası 63 işyerinde
10 bine yakın insanla grev yapmış bir sendikadır. Sendikanın
tarihi başarılarla doludur. Bu
sendikayı bize emanet edenler
bize çok büyük bir emanet bıraktı.
Tüm zorluklara rağmen 1980’li ve
1990’lı yıllarda güzel kazanımlar
aldık ama 2002’den sonra her
şeyimiz ters yüz oldu.
Arkadaşlar benim işçiliğim 1983

yılının sonunda başladı. 1984’te
de Özal iktidarları başladı ve ardı
ardına bir sürü kararlar ve fonlar
çıkarıldı. Tasarruf fonları, özelleştirmeler, kıdem tazminatı vs… Biz
işçi sınıfı ve sendikalar olarak o
hükümetlere karşı mitingler, grevler yaptık. Büyük büyük eylemler
örgütledik. Hangi iktidar geldiyse, işçi sınıfına dokunacak her
hamleye karşı refleks gösterdik,
birlikte mücadele ettik ve hatta bu
çerçevede Emek Platformu haline
gelmiş karşı koyuşları birlikte
örgütledik.
Ama öyle bir hale geldik ki
2002’den sonra önce Emek
Platformu’nu dağıttılar. Arkasından sendikalar birlikte hareket
ediyordu, sendikaları parçaladılar. “Taksim’i açtık size”, “1
Mayıs serbest” dediler, “tatil”
dediler, birlikte 1 Mayıs yapama-

Petrol-İş’in 28. Genel
Kurul Kararları ile ilgili
olarak yirmi bir maddemiz var. Bunların hepsi
bizim sorunlarımız.
Bunlar herhalde geçen
kurulda 10-15 değildi.
Bugün yirmi bir oldu, bir
sonraki genel kurulda
muhtemelen daha fazla
olur. Niye? Eğer sorunlarımızı ve problemlerimizi
çözemezsek, üst üste
yığarsak, bu problemlerin ve sorunların altında
bir gün kalmış olacağız.
Kıdem tazminatı her
dönem gündeme geliyor, tepki
oluşunca rafa kalkıyor, belirli bir
zaman geçince tekrar önümüze
koyuluyor. 2015-2019 arası mevcut sorunlarımızın üstüne bir de
hangileri eklendi bir bakın; kiralık
işçi düzenlemesi hemen geçirildi.
Zorunlu BES uygulaması geçti.
OHAL döneminde grev ertelemeleri had safhaya ulaştı.
Siz de biliyorsunuz OHAL döneminde Kanun Hükmünde Kararnameler ile birçok hakkımıza göz
dikildi. Kıdem tazminatı konusu
tekrar ısıtıldı. Varlık Fonu’na
örgütlü olduğumuz TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden devredildi.
Özelleştirmelere zemin yaratılan
bu tür uygulamalardan Petrol-İş
çok çekti. Özelleştirmelere, peşkeş çekmelere karşı çok büyük
mücadeleler verdik. Petkim’in,
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Tüpraş’ın özelleştirmesine karşı
Petrol-İş’in yürüttüğü karşı kampanyalar Türkiye emek hareketine ışık olmuştur. Ama bir eleştirimiz olacaksa, diğer işkollarındaki
birçok sendikanın kendilerine
dokunmadığı için duyarlı davranamamaları noktasında olacaktır.
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Tüpraş sözleşmelerinde Yüksek
Hakem Kurulu haktan, hukuktan,
adaletten, tarafsızlıktan yana
olsaydı en kötü ihtimalle o sözleşme enflasyonla biterdi. Çünkü
gerçek değer kaybı neyse onu
verirdi. İdari ve sosyal maddelerde de derdiki, “Ey işçi senin de
dediğini yapmıyorum işverenin
de”, adaletliyse böyle olurdu.
Ama bu ülkede adalet yok. Bir
gecede kendileri için yasa çıkarırlarken bizi neyle korkutuyorlar:
Yüksek hakemle. O hakları o
masadaki arkadaşlarım, kim olursa olsun hangisi verseydi hain
ilan edilecekti, satmış olacaktı.
“Vermeyeceğiz” dedi işçi, vermedi. Sendika da vermedi arkadaşlar, zorla aldılar. Ne yapmak
gerekiyor? Petrol-İş düşmedi, biz
düşmedik, işçi arkadaşlarım asla

moralinizi bozmayın. Biz ayaktayız, birlikte mücadele vereceğiz
geçmişte haklarımızı nasıl aldıysak, yine alacağız. Arkadaşlar, Türkiye işçi sınıfı uyuduğu
dönemde siz bütün Türkiye’ye
eylem nasıl yapılırı gösterdiniz.
Niye küçümsüyorsunuz bunu?
Bu sendikanın 36 yıllık üyesiyim.
1988’den bu yana temsilcilik, baş
temsilcilik yapıyorum, 16 yıldır da
şube başkanlığını yürütüyorum.
Siz verdiğiniz mücadele ile bir
şey kaybetmediniz. Kaybedenler
düşünsün. Çünkü siz Türkiye’de
ilk defa dört rafineri birlikte hareket etmiş, aylar süren bir eylemlilik ortaya koymuşsunuz. Ama bu
birilerini rahatsız etmiş. Sözleşme
masasında yapılmayan teklif,
teklif değildir. Asla da kabul
etmem. O teklifler masada yapılır.
Değerli dostlarım Tüpraş birlikteliğini, Petrol-İş ve sınıf birlikteliğini
devam ettirelim.
Türk-İş ile ilgili çok konuşuldu,
ama bu kurumların yöneticileri
gelip geçicidir, kurumlar bakidir.
O yüzden kişinin veya yöneticinin
suçunu kuruma bağlamayacaksı-

nız. Ben ne Türk-İş’e laf dedirtirim
ne de Petrol-İş’e. Türk-İş’e de
Petrol-İş’e de sarı dedirtmem.
Türk-İş ailesiyiz, bu yüzden daha
iyiye gitmek için eleştiriyoruz.
Ama biz emeğin gündemi olan
her konuda Türk-İş’in öncülük
etmesini istiyoruz. Türk-İş’in içerisinden üç tane Hak-İş, üç tane
DİSK çıkar, Türk-İş o kadar büyük
bir sendikadır. Ama biz Türk-İş’in
işçi sınıfı hareketi içerisinde daha
fazla rol almasını, daha fazla mücadele etmesini istiyoruz.
Bizim sorunlarımız sadece sendikal mi? Hiç yasal sorunumuz yok
mu? Söylüyoruz ya yasalardan
dertliyiz, yasaları kim çıkarıyor?
Kusura bakmayın bunun da hesabı siyasal olarak sorulmalıdır.
Eğer işçi sınıfı kendi hak ve menfaatleri doğrultusunda siyasal
duruşunu da göstermezse çekeceklerimiz var. Arkadaşlar her
giden bizden gidiyor. Bunlarla
mücadele etmek, kavgayı sürdürmek durumundayız. Son yıllarda
hiç kitlesel eylem görebiliyor
musunuz? Genel grev görüyor
musunuz? Mesele bu. Türk-İş’ten

bunu beklerdik, diğer konfederasyonlarla birleşerek ortak bir
tavır koymasını isterdik. EYT’liler
kadar olamadık. EYT’liler daha
dün bu mağduriyetlerini dile
getirmeye başladılar, birleştiler,
dernekleştiler, yaygınlaştılar ve
Türkiye’nin her yerinde mücadele
veriyorlar. Yaptıkları eylemlerde
katılan insan sayısını görüyorsunuz. Biz bir mücadele örgütü
olarak bunları yapamıyoruz.
Ben arkadaşlarımın hiçbirinin
yüzünü kara çıkarmadım, inşallah da çıkarmam, mahcup
etmem. Görevimi uzun yıllar
yaptım, bugün genel başkanlığa
adayım. Bu çok büyük bir onur.
Ben ilk işe girdim “Sendikalı
olacaksınız!” dediler. Bilirsiniz
muhafazakar-sağ kesime “Sen
komünist mi olacaksın?”, “Ne
işin var o işlerde” derler. Girdik,
girdiğim günden beri onur duyuyorum sendikamdan. Temsilci oldum, baş temsilci oldum.
Dediğim gibi 2004’ten bu yana
da şube başkanlığı yapıyorum.
Biz arkadaşlarımızı barıştırdık,
arkadaşlarımızı birbirine kaynaştırdık. Üyelerimiz şubemize
gelmezdi, eğer bir çarşamba
günü Gebze Şube’ye gelirseniz
bütün temsilcileri hemen hemen
görebilirsiniz. Temsilciler kurullarımızı düzenli yaparız. Temsilciler
kurullarımızda bütün konularımızı
tartışırız. Eğitimlerimizi yaparız.
Türkiye’nin en güzel, en kitlesel
1 Mayıs’larını yaparız arkadaşlar.
Konfederasyonların yapamadığı
1 Mayıs’ı biz Gebze’de, Sendikalar Birliği olarak yapıyoruz. Bizim
farklı konfederasyonlara bağlı
memur ve işçi sendikalarıyla
birlikte Sendikalar Birliğimiz var.
Farklılıklarımızı bir tarafa atarak,
ortak noktalarımızda birleşerek
yürümeye çalışıyoruz. Biz Türkİş ve Petrol-İş’in içerisinde de

birleşeceğiz, birbirinden kaçan
bu insanları barıştıracağız, kavga
etmeyeceğiz. Biz kavgamızı
örgütsüz yerleri örgütleyerek
yapacağız, biz kavgamızı işverenin bize dayattığı haksızlıklara
ve yasadışı uygulamalara karşı
vereceğiz.
Toplu sözleşme servisiyle alakalı
çalışmalarımız olacak. Sendikal
eğitimi yaygınlaştırıp tüm üyelerimizi eğitimden geçireceğiz.
Temsilci, yönetici eğitimlerinden
çok fazla yararlanamıyoruz.
Dolayısıyla bunu tabana yayarak
üyelerimize mutlak suretle uygulamak durumundayız. Örgütlenme en önemli gündemlerimizden
biri olacak, öncelikli olarak petro
kimya havzalarından başlayıp,
Türkiye’nin her yerinde örgütlenme hamleleri yapacağız. Mali
konularla alakalı da çok daha
dikkatli, çok daha titiz bir çalışma yürüterek var olan sorunların
üzerine kararlılıkla gideceğiz.
Keyfi uygulamalar bu örgütte
olmaz, olamaz. Ama şubelerimizi de, yöneticilerimizi de zan
altında bırakacak bütün uygulamalara mutlak suretle bakacağız. Fabrikalarımızın yüzde 50’si
neredeyse yabancı şirket oldu
ama dış ilişkilerimiz maalesef çok
güçlü değil. Dolayısıyla yabancı
menşeili ve uluslararası şirketlere dönük ayrı bir çalışma alanı
yaratacağız. Örgütlü olduğumuz
çokuluslu şirketlerin farklı ülkelerdeki kuruluşlarıyla da iletişimi
de sağlamak durumundayız.
Arkadaşlar sendikamız büyüyor,
ama hukuk servisimiz bitmiş
vaziyette. Mutlak suretle hukuk
servisine bakmak durumundayız.
Bütün şubelerimize, işyerlerimize
ve merkezimize yardımcı olacak, ufkumuzu açacak bir yapıyı
oluşturmak durumundayız. Bütün
şubelerimiz ve personel birimle-

Biz Türk-İş ve
Petrol-İş’in içerisinde de birleşeceğiz,
birbirinden kaçan bu
insanları barıştıracağız,
kavga etmeyeceğiz.
Biz kavgamızı örgütsüz
yerleri örgütleyerek yapacağız, biz kavgamızı
işverenin bize dayattığı
haksızlıklara ve yasadışı uygulamalara karşı
vereceğiz.
rimizin tamamı gözden geçirilecek, her taraf verimli hale getirilecektir. Ekonomik, sosyal her
türlü işleri mutlak suretle gözden
geçireceğiz.
İnşallah bu birikimimizi, bu deneyimimizi sendikamıza vermek istiyoruz. Eğer görev verirseniz size
hizmet etmeye devam edeceğiz.
Verenlere de vermeyenlere de
teşekkür edeceğim. Bu sendikada onlarca yıldır verdiğimiz
mücadeleler bizleri deneyim sahibi yaptı. Bu mücadeleler bugün
atacağımız adımlara da rehber
oluyor. Allah bana bu sendikada
gelmiş geçmiş bütün başkanlarımızı görmeyi nasip etti, hepsiyle
ayrıca sohbette ettim. Bu anlamda da iyi bir birikim ve deneyimimiz var. Fırsat verilirse arkadaşlar sizlerle beraber bu işi inşallah
götüreceğiz. Sabırla dinlediğiniz
için hepinize teşekkür ediyorum.
28. Olağan Genel Kurulu’muz
Türkiye işçi hareketine, Türk-İş’imize, Petrol-İş Sendika’mıza ve
siz değerli emekçilerimize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun,
var olun.
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MERKEZ GENEL KURULU SONUÇLARI
Merkez Yönetim Kurulu
Süleyman Akyüz
Genel Başkan
Salih Akduman
Genel Sekreter
Erhan Yakışan
Genel Mali Sekreter
Niyazi Recepkethüda
Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri
Ünal Akbulut
Genel Yönetim Sekreteri

Merkez Yönetim Kurulu
Yedek Üyeliğine Seçilenler

40

Orhan Zengin
Murat Kaya
Ahmet Baranlı
Ali Tirpan
İlyas Satırlı

Merkez Denetim Kurulu Asil
Ziya Selvi
Abdülkadir Eligür
Adem Çokdan

Merkez Denetim Kurulu Yedek
Ulus Türker
Temel Gürsel
Mehmet Ali Turan

Merkez Disiplin Kurulu Asil
Vahap Orhan
Asım Çavuşoğlu
Erdem Üstünce

Merkez Disiplin Kurulu Yedek
Hakan Zaptiyeoğlu
Mustafa Tokul
Mehmet Şahin

Türk-İş Üst Kurul Delegeleri
Süleyman Akyüz
Salih Akduman
Ünal Akbulut
Orhan Zengin
Nesimi Yetişoğlu
Muzaffer İşık
Abdülmecit Dönmez
Erçin Çulcu
Erhan Yakışan
Eyüp Akdemir
Niyazi Recepkethüda
Ercan Yavuz
Şehmus Kaygusuz
Ali Haluk Koşar
Ahmet Baranlı
Murat Kaya

YENİ MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZ OLUŞTU
1 Eylül Pazar Günü Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim ve Disiplin Kurulları ile Türk-İş Delegeliği seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçimlere göre 250 delegeden 129’unun oyunu alan Süleyman Akyüz Petrol-İş Sendikası’nın yeni Genel Başkanı oldu. Salih Akduman 126 oyla Genel Genel
Sekreter seçilirken, 122 oy alan Erhan Yakışan Genel Mali Sekreter oldu(Kura çekimi sonucunda).
124 oy alan Niyazi Recepkethüda Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliğine, 155 oy alan Ünal
Akbulut ise Genel Yönetim Sekreterliğine yeniden seçildi.

SÜLEYMAN AKYÜZ
GENEL BAŞKAN

1960 yılında Trabzon, Çaykara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon, lise öğrenimini ise Kocaeli-İzmit’te tamamladı. 1983 yılında Petrol-İş’in örgütlülüğünü
hâlâ koruduğu Unilever işyerinde işe başladı. Aynı yıl içerisinde Petrol-İş üyesi
oldu. 36 yıldır Petrol-İş üyesi ve bu süre zarfında delege, temsilci, baştemsilcilik
gibi birçok kademede görev aldı. 1988-1997 yılları arasında işyeri temsilciliği,
1997-2004 yılları arasında baştemsilcilik yaptı. 2004 yılında ise Gebze Şube
Başkanlığına seçildi. 2019 yılında gerçekleştirilen 28. Olağan Genel Kurulda ise
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı oldu. Evli ve 3 çocuk babası.
41

SALİH AKDUMAN
GENEL SEKRETER

1966 yılında İzmit/Kocaeli’de doğdu. İlk, orta ve teknik lise eğitimini İzmit’te
tamamladı. 1984 yılında Uzer Makina Kalıp işyerinde çalışmaya başladı. 1992
yılında ise iş değişikliği yaparak Tüpraş Kocaeli Rafinerisi’nde, Bakım Müdürlüğü bölümüne geçti. Aynı yıl Petrol-İş Sendikasına üye oldu. Uzunca bir süre aktif
sendikal üyelikten sonra 1999 yılında Kocaeli Şube Yönetim Kurulu üyesi seçildi.
2010 yılında ise işyeri temsilcisi seçildi. 2011 yılında Kocaeli Şube İdari Sekreteri, 2011 Eylül ayında ise Kocaeli Şube Başkanı oldu. 2019 yılında gerçekleştirilen
28. Olağan Genel Kurulda Petrol-İş Sendikası Genel Sekreteri oldu. Evli ve üç
çocuk babasıdır.

ERHAN YAKIŞAN

GENEL MALİ SEKRETER
1971 yılında Erzurum Merkez’e bağlı Tınazlı Köyü’nde doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1997 yılında Bursa’nın Orhangazi ilçesine
taşındı. 2003 yılında otomotiv yan sanayide faaliyet gösteren Faurecia Polifleks
işyerinde çalışmaya başladı. İşyerindeki beş yıllık tecrübenin ardından 2008
yılında işyeri baştemsilcisi seçildi ve 2012 yılına kadar bu görevi devam etti.
2012 yılında Bursa Şube Genel Kurulu’nda Şube Başkanı oldu. 2019 yılına kadar
da bu görevini sürdürdü. 2019 yılında gerçekleştirilen 28. Olağan Genel Kurulda
Petrol-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

NİYAZİ RECEPKETHÜDA

GENEL ÖRGÜTLENME ve EĞİTİM SEKRETERİ
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1973 yılında Kastamonu/Pınarbaşı’nda doğdu. İlköğrenimini yine aynı ilçede
tamamladı. 1985 yılında İstanbul/Maltepe’de gıda sektöründe çalışmaya başladı. Uzun yıllar gıda sektöründeki aktif çalışmadan sonra 1995 yılında Malazlar
Kibrit Fabrikası’na geçiş yaptı. Aynı yıl fabrikada örgütlü Petrol-İş Sendikası’nın
üyesi oldu. 24 yıllık Petrol-İş üyeliğinde Şube Disiplin Kurulu’nda yer aldı, işyeri
temsilciliği yaptı. 2002 yılında İstanbul 2 No’lu Şube Mali Sekreterliğine, 2013
yılında da Şube Başkanlığına seçildi. 2019 yılında gerçekleştirilen 28. Olağan Genel Kurulda Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri oldu. Evli
ve 2 çocuk babasıdır.

ÜNAL AKBULUT

GENEL YÖNETİM SEKRETERİ
1960 yılında Düzce Gölyaka’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.
Çalışma hayatına 1980 öncesi İstanbul’da başladı. 1988 yılında Kocaeli’de Petrol-İş’in örgütlü bulunduğu İGSAŞ işyerinde müteahhit işçisi olarak çalıştı. 1989
yılında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde bakımcı olarak iş başı yaptı. 1995-2006 yılları
arasında aralıksız 12 sene işyeri temsilciliği yaptığı işyerinden emekli olarak
ayrıldı. 2008 yılında Düzce Örgütlenme Sorumlusu olarak başladığı Standard
Profil örgütlenmesi sonrası 2013 yılında Düzce Şube Kurucu Başkanı oldu. 2015
yılında yapılan Petrol-İş Sendikası 27. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Yönetim
Sekreteri oldu, 28. Olağan Genel Kurul’da bu göreve yeniden seçildi. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

MERKEZ DENETİM KURULU
Petrol-İş Sendikası 28. Olağan Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerin ardından oluşan Merkez
Denetim Kurulu, 12 Eylül tarihinde sendika genel merkezinde toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi.
Merkez Denetim Kurulu görev dağılımına göre Adem Çokdan Başkan, Ziya Selvi Raportör
Abdülkadir Eligür ise üye olarak belirlendi.

ADEM ÇOKDAN

DENETİM KURULU BAŞKANI
1978 yılında Denizli’de doğdu. 2007 yılında Aliağa Şubeye bağlı Petkim’de çalışmaya başladı ve Petrol-İş üyesi oldu. 12 yıldır Petrol-İş üyesi
olan Adem Çokdan, Petkim işyerinde çalışmaya devam ediyor. 28. Olağan Genel Kurul’da Merkez Denetim Kurulu’na seçildi ve Merkez Denetim Kurulu Başkanı oldu. Kendisi ayrıca, Sınırlı Sorumlu Aliağa Petrol
Kimya ve Lastik Tüketim Kooperatifi’nde (SSA Pet Koop) 2009-2014 yılları arasında Yönetim kurulu Üyeliği ve Başkanlığı da yaptı.

ZİYA SELVİ

DENETİM KURULU RAPORTÖRÜ
1983 yılında Kocaeli-Gebze’de doğdu. 2003 yılında çalışma hayatına
başladı. 2008 yılında İstanbul 1 No’lu Şubede örgütlü Sandoz İlaç işyerinde yeniden örgütlenerek Petrol-İş’e üye oldu. 2014 yılında işyeri temsilcisi oldu ve görevi halen devam ediyor. Aynı zamanda 2018 yılında
İstanbul 1 No’lu Şubede, Şube Denetim Kurulu üyesi oldu. 28.Olağan
Genel Kurulda Merkez Denetim Kurulu’na seçildi ve Merkez Denetim
Kurulu Raportör’ü oldu. Sendikacı bir babanın oğlu olan Ziya Selvi evli
ve 2 çocuk babası.

ABDÜLKADİR ELİGÜR

DENETİM KURULU ÜYESİ
1978 yılında Trabzon’da doğdu. 1997 yılında çalışma hayatına başladı.
2012 yılında İzmir’de kurulu Star Rafineri’de İş Sağlığı ve İş Güvenliği
teknisyeni olarak çalışmaya başladı ve aynı yıl sendikaya üye oldu. 2016
yılında işyeri temsilciliği görevine başladı, 2017 yılında da baştemsilci
oldu. 28.Olağan Genel Kurulda Merkez Denetim Kurulu’na seçildi ve
Merkez Denetim Kurulu Üyesi oldu.
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MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Petrol-İş Sendikası 28. Olağan Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerin ardından oluşan Merkez
Disiplin Kurulu, 12 Eylül tarihinde sendika genel merkezinde toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi.
Merkez Disiplin Kurulu görev dağılımına göre Asım Çavuşoğlu Başkan, Vahap Orhan Raportör,
Erdem Üstünce ise üye olarak belirlendi.

ASIM ÇAVUŞOĞLU

DİSİPLİN KURULU BAŞKANI
1974 yılında Sinop’un Boyabat ilçesinde doğdu.Çalışma hayatına Mutlu
Akü Fabrikası’nda başladı. Sendikamızın İstanbul 2 No’lu Şubesinde üst
kurul delegeliği yaptı. 27. Olağan Genel Kurul’da Merkez Disiplin Kurulu’na seçildi ve Disiplin Kurulu üyesi oldu. 28. Olağan Genel Kurul’da
da yeniden Merkez Disiplin Kurulu’na seçildi ve Disiplin Kurulu Başkanı
oldu.

VAHAP ORHAN

DİSİPLİN KURULU RAPORTÖRÜ
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1972 yılında Malatya’da doğdu. 1996’da Tüpraş İzmit Rafinerisinde işe
başlayarak aynı yıl Petrol-İş üyesi oldu. 23 yıldır Petrol-İş üyesi. 20132019 yılları arasında Tüpraş işyeri temsilciliği yaptı. 28. Olağan Genel
Kurul’da Merkez Disiplin Kurulu’na seçildi ve Disiplin Kurulu Raportörü
oldu. 2009-2011 TEMA Kocaeli Vakfı’nda Yönetim Kurulunda yer aldı.
Kendisi, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda gönüllü olarak
yer alıyor ve ekip liderliği yapıyor.

ERDEM ÜSTÜNCE

DİSİPLİN KURULU RAPORTÖRÜ
1980 yılında, Düzce’de doğdu. Çalışma hayatına 2004 yılında, metal
sektöründe başladı. 2008 yılında Düzce Şubede örgütlü Standard Profil
işyerinde çalışmaya başladı ve aynı tarihte Petrol-İş üyesi oldu. 11 yıldır
Petrol-İş sendikasında örgütlü olarak çalışmaya devam ediyor. 28. Olağan Genel Kurul’da Merkez Disiplin Kurulu’na seçildi ve Disiplin Kurulu
Üyesi oldu. Erdem üstünce evli ve 2 çocuk babası.

DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Yeni Dönemin İlk Başkanlar
Kurulu Toplandı
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Petrol-İş Sendikası 28. Olağan Genel Kurul
sonrası ilk Başkanlar Kurulu, 2 Eylül Pazartesi günü önceki dönem ve yeni seçilen merkez yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Devir teslim töreninin ardından Başkanlar Kurulu yeni bileşimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda şube başkanları ve denetim
kurulu üyeleri de yer aldı. Toplantı, Genel
Başkan Süleyman Akyüz’ün açış konuşmaToplantının ilk bölümünde devir teslim töreni sıyla başladı. Toplantıda yeni seçilen Merkez
gerçekleştirildi. Başkanlar Kurulu görev devri Yönetim Kurulu ve şube başkanları, ülke ve
sırasında, dilek ve temenniler dile getirilirken sendika gündemi üzerine değerlendirmelerde bulundular. Ayrıca Genel Kurul’da ele
görevini tamamlamış yönetim kurulu üyeleri
alınan konular da ayrıntılı bir şekilde yeniden
de değerlendirmeler yapıp, yeni dönem için
değerlendirildi.
başarı dilediler.
Toplantıda yeni seçilen Merkez Yönetim
Devir teslim töreninde önceki Merkez YöKurulu üyeleri, şube başkanları ve denetim
netim Kurulu’ndan Ahmet Kabaca, Turgut
kurulu üyeleri tarafından yapılan konuşmalarDüşova ve Mustafa Mesut Tekik yer aldı.
da birlik ve beraberlik mesajları verildi.

RÖPORTAJ

Süleyman Akyüz:

“İŞİMİZ ÇOK AMA İMKANSIZ
DİYE BİR ŞEY YOK”
“Sendikalar öncelikle güven duyulan kurumlar olmalı. Sendikaya gelenler haklarını,
menfaatlerini geliştirmek, çalışma koşullarını düzeltmek, iş güvencesi ve onurlarını
korumak için gelirler. İşçiler bu amaçla geliyorsa, sendikalar bunu sağlamak durumundadır. Ve bunu kurumları, kuralları işleterek; yani kişiye özgü değil kurum kurallarını çalıştırarak yapabilirler. Biz son zamanlarda sendika olarak bu özelliğimizi kaybetmiştik.”
Petrol-İş 28. Olağan Genel
Kurulu’nda Genel Başkanlık makamına seçildiniz.
Kongreye ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?
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28. Olağan Genel Kurul diğer
genel kurullardan biraz farklı oldu. Üyelerimiz 27. Olağan
Genel Kuruldaki genel yapı ve
onun meydana getirdiği, yarattığı
atmosferi değiştirme arzusu ve
isteği ile bu kongreye geldiler.
Bir mücadele örgütü olan Petrol-İş, kuruluşundan bugüne esas
ilkesini ve amacını emekten yana
demokratik ve sınıf sendikacılığı üzerine kurmuştur. Öyle de
devam etmeye çalışmıştır. Ancak
bu ilke ve esaslar belirli zamanlarda sekteye uğramadı değil.
Sıkıntılar yaşanmadı değil ama
yine de Petrol-İş her zaman aslına
uygun hareket etmeyi bilmiştir. O
yüzden Petrol İş’i devşirmek, değiştirmek, farklı yönlere çekmek
kolay iş değil.
Sendikaların dağınık yapısı, kendilerine olan güvenin yitirilmesi,

mücadele azmi ve kararlılığından vazgeçmeleri sınıf hareketi
içerisinde büyük olumsuzluklar
meydana getirdi. Türkiye’deki
sendikal hareketin değişmesiyle
birlikte Petrol-İş Sendikası da
nasibini aldı.
Petrol-İş’ten sadece kendi üyeleri
değil Türkiye işçi sınıfının beklentileri vardır. O yüzden Petrol-İş
sadece Petrol-İş ile sınırlı değildir.
Yetmiş yıllık tarihi olan bir sendikayız ve bu yetmiş yılda verdiğimiz mücadelelerle işçi sınıfı
hareketinin öncü sendikalarından
biri olmuşuz. O yüzden Türkiye
işçi sınıfı hareketi Petrol-İş’e her
zaman bakmıştır. Bizim kaynaklarımızdan, bizim yayınlarımızdan,
verdiğimiz mücadelelerden her
zaman örnekler ve dersler almıştır. Ama son zamanlarda bu
kimliğimizi hemen hemen yitirdik.
En azından kamuoyunda itibarımızı biraz kaybetmeye başlamıştık. Dolayısıyla Petrol-İş’i tekrar
kuruluş felsefesine uygun, işçi
mücadelesinin, hak mücadelesinin içinde olan kimliğine kavuş-

turmak için tabanımız tabi ki bir
değişim istedi. 28. Olağan Genel
Kurulumuz böyle başladı. Tabi ki
karşılıklı iki liste ortaya çıkmıştı.
Ve delegasyonumuzun iradesi ile
iki listeden de arkadaşlar seçildi.
Dolayısıyla Petrol-İş’te artık liste
yok, Petrol-İş var, Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu var ve ona
bağlı organlar var. Artık hizmet
etme yönünde mücadelemizi
sürdüreceğiz.
Ve tabi ki kongremiz, Türkiye işçi
sınıfı hareketi içerisinde vermesi
gereken mesajları da vermiştir.
Yaşanmaması gereken, demokratik olmayan bir takım şeyler olmuş
olabilir ama Petrol-İş kongreleri
işçi sınıfının sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin ortaya
konulduğu bir mecra. Biz kongrelerimizin demokratik bir seçim
ortamı ve sınıf sorunlarının ele
alındığı bir yer olması için mücadele verdik. Dolayısıyla bizim
kongrelerimiz uzun ve yoğun olur.
Ancak şunu söyleyebilirim ki 28.
Olağan Genel Kurul Petrol-İş’e
yaraşır oldu.

Genel Kurul konuşmanızda
sıklıkla Petrol-İş’in mücadeleci kimliğine geri döneceğini vurguladınız. Her kurumun kişilerden bağımsız bir
kimliği olduğunu düşünüyor musunuz?
Ben bu örgütün 36 yıllık üyesiyim
övünerek söylerim. Delegeliğimi
de sayarsanız 33 yıl boyunca
aktif olarak sendikal mücadelenin içerisinde oldum. Sendikalar
öncelikle güven duyulan kurumlar
olmalı. Sendikaya gelenler haklarını, menfaatlerini geliştirmek,
çalışma koşullarını düzeltmek, iş
güvencesi ve onurlarını korumak
için gelirler. İşçiler bu amaçla
geliyorsa, sendikalar bunu sağlamak durumundadır. Dolayısıyla
sendikaların temel amacı budur.
Ve bunu kurumları, kuralları işleterek, yani kişiye özgü değil kurum
kurallarını çalıştırarak yapabilirler. Biz son zamanlarda sendika
olarak bu özelliğimizi kaybetmiştik. Dolayısıyla örgüt kişiye özgü
değil, sınıfa dayalı, sınıfa özgü
olmalıdır. Emeğe dayalı olmalıdır.

Sınıfsal davranmak mecburiyetindedir.
Beklentiler çok. Üyelerimizin
bize verdikleri sorumluluk tabi ki
ağır ama ben her zaman söylüyorum hiç kimse Petrol-İş’ten
büyük değildir. Biz bu sendikanın
içerisinde bir toz kadar küçüğüz.
O yüzden kişisel ihtiraslar, egolar
bu işin içerisine katılmaz ve herkes aldığı görevi layıkıyla yapmak
durumundadır. Biz de onu yapmaya çalışacağız.
Benim Ziya Hepbir’den sonraki
bütün başkanlarla birebir konuşmuşluğum, sohbet etmişliğim
var. İsmail Topkar, Cevdet Selvi,
Münir Ceylan, Bayram Yıldırım,
Adnaz Özcan, hepsiyle sohbet
etmişliğim var. Zaten Mustafa
Öztaşkın ile de uzun yıllar beraber çalıştık. Ancak son dönemde
ortak çalışmanın tadına ulaşamadık. Biraraya gelemedik. Ancak,
her zaman söylediğim gibi bu
örgüt bu saatten sonra tek vücut
olacak, her türlü ayrım konusu
ortadan kalkacak.

Ekonomik krizin derinleştiği, işçi sınıfının sorunlarının had safhaya çıktığı bir
dönemde Petrol-İş Genel
Başkanlık makamına seçildiniz. Böyle bir süreçte
sendikal mücadele nasıl
verilmeli?
Bir kere şunu söyleyeyim, ekonomik krizin yansıması bütün ülke
emekçilerini ve ülke insanını yani
çalışanı da çalışmayanı da etkiliyor. Çünkü enflasyon da, işsizlik
de herkesi etkiliyor. Çalışansanız
ve eğer ki ülke gündeminde kıdem tazminatı tartışılıyor, bireysel
emeklilikten bahsediliyorsa veya
EYT’deki eşitsizlikler, adaletsizlikler haykırılıyorsa bu sadece
Petrol-İş’in meselesi değildir.
Evet, işçi sınıfının beklentileri var
bu beklentileri karşılayacak mücadeleyi, birlikteliği göstermemizi
istiyorlar.
Biz Gebze’de, Gebze Sendikalar
Birliği çatısı altında bu mücadeleyi ve birlikteliği sağladık. Biz
emekten yana bütün birimleri
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biraraya getirerek bir oluşum
sağladık ve yaklaşık otuz yıldır
da bir mücadele veriyoruz orada.
Türkiye’de böyle bir birlik yok.
Dolayısıyla bu yapılabiliyor demek
ki. Bir kere bu birlik örnek alınarak
Türkiye’de sendikalar biraraya
gelebilir, çünkü sorunlarımız ortak. Kıdem tazminatı beni ilgilendirmez kim diyebilir? Vergideki
adaletsizlik için kim beni ilgilendirmez diyebilir? SGK tavanının
yüksekliği, kıdem tazminatının düşüklüğü bu anlamda kimi etkilemiyor? Bireysel emeklilik sisteminin
dayatılması hangi sendikacıyı ya
da hangi emekçiyi etkilemiyor? Ya
da EYT ile ilgili benim sendikam
da EYT’ye takılan yok diyen olabilir mi? Telafi çalışması, ödünç
işçilik, özel istihdam bürolarının
örgütlenmenin önünde yarattığı
engeller hepimizi etkiliyor. Esnek
çalışma modeli bütün işyerilerimizin problemi. Dolayısıyla ortak
sorunlarımız haddinden fazla.
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O zaman ne yapmamız lazım ortak bir tavır, ortak bir hareket içerisinde olmamız lazım. Bu işi sadece sendikal olarak değil siyasal
olarak da görmemiz lazım. Bunun
çok fazla sendikal mücadeleyle
çözüleceğine de inanmıyorum.
Petrol-İş üyeleri, delegeleri bizim
demokratik ve mücadeleci bir
sendikal anlayışımız olduğunu biliyor. Bu anlamda seçilmemizi anlayabiliyorum. Emekten yana olan
birçok sendika başkan ve yöneticileri de seçilmemiz noktasında
çok olumlu tepki gösterdiler.
Şimdi bunu ortaklaştırmak,
geliştirmek lazım. Ve işçi sınıfı
adına bunu kullanmak gerektiğine
inanıyorum. O yüzden işimiz çok
ama imkansız diye bir şey yok.
Dediğim gibi hem sınıfsal sendikal

Kamu toplu iş sözleşme
görüşme sürecini esas
alırsak, Türk-İş’in tek
başına bu tür şeylere
karar vermeyeceğini
herkes biliyor. Türk-İş’i
oluşturan merkezler,
yani sendikalar o kararı verir. Dolayısıyla bu
sözleşme bitsin denildi
ve ona göre bitirildi.
Dolayısıyla on yedi merkezin bitsin dediği sözleşmeyi bitirmeme lüksü
kimsede yok.
hem de siyasal mücadelemizi bu
anlamda yürütmek durumundayız.

Son dönemde Türk-İş çok
eleştirildi. Özellikle kamu
toplu iş sözleşme görüşmelerindeki diyologla ilgili
kamuoyunun tepkisi oldukça fazlaydı. Bu bağlamda
Türk-İş politikaları ile ilgili
ne söylemek istersiniz.
Aralık ayında Türk-İş Genel Kurulu var, yaşanan bir takım olaylar,
olumsuzluklar var. Bu olumsuzlukların Türkiye kamuoyuna ve işçi
sınıfına yansımaları oldu. Olumlu
adımlar atılmış olsa bile olumsuz
yansımalar daha fazla kullanılıyor.
Kamu toplu iş sözleşme görüşme
sürecini esas alırsak, Türk-İş’in
tek başına bu tür şeylere karar
vermeyeceğini herkes biliyor.
Türk-İş’i oluşturan merkezler, yani
sendikalar o kararı verir. Dolayısıyla bu sözleşme bitsin denildi
ve ona göre bitirildi. Bitmesin
diyen on yedi merkezden bir tek
başkan olmadı. Bir tanesi şerh
koymadı ya da itirazda bulunmadı. Dolayısıyla on yedi merkezin

bitsin dediği sözleşmeyi bitirmeme lüksü kimsede yok.
Bildiğiniz üzere ücreti 3 bin 500
TL’nin altındaki işçiye 150 TL
iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için
yüzde 8+4 zam alındı. Bu görüşmeleri Türk-İş, 170 bin üyesi
adına yürüttü. Ama Türk-İş’in
dışında milyonlarca üyesi bulunan memur sendikaları 4+4 ile
bitirdiler. Halbuki Türk-İş, Hak-İş,
memur sendikaları birleşip bir
emek platformu üzerinde ortak bir
tavır geliştirseydiler ve Ankara’da
bir miting yapsaydılar. En az
500 bin kişiyle Ankara’da miting
yaparlardı.
O yüzden ben EYT’yi bazen
örnek veriyorum. Son zamanlarda
biraraya gelen EYT’liler sendikal
hareketten daha iyi davranıyorlar
ve daha iyi mitingler ve yenilikler
yapıyorlar. Bu sendikalar açısından bir nevi utanç durumudur.
Dolayısıyla tekrar konuya dönersek, keşke bütün mücadele
tamamen sınıfa yönelik şeffaf ve
insanlarımızın kafalarında soru
işareti bırakmayan şekilde bitseydi. Türk-İş bunlardan dersler
çıkarıp en azından Türk-İş kongresinde daha kucaklayıcı, sınıf
adına mücadele edici bir yapı
oluşturursa, tekrar o güveni kazanıp hareket rotasını çizmiş olur.
Kim ne derse desin Türk-İş, Türkiye işçi sınıfı hareketinin önderidir.
Türk-İş’te her türlü görüş, düşünce ve anlayış vardır. Öyle memur
sendikaları gibi bir siyasi partinin
arka bahçesi olamaz. Türk-İş’in
ideolojisi, sınıf adına ve herkesi
kucaklayıcı bir tavır içerisinde
olmalıdır. Bence aralık ayında yapılacak olan kongre çok önemlidir

ama buna yönelik bir hareket
görüyor musunuz diye sorarsanız, çok da bir hareket görmüyorum maalesef. Eline delege
gücünü geçiren sendikaların
tavrıyla sonuç belirleniyor.
Benim buradan çağrım böyle davranılmaması yönünde.
Türk-İş Genel Kurulu’nun, hem
Türk-İş’in tamamını kucaklayacak hem de sosyal, sendikal ve
siyasal anlamda ortaklaştırıcı
bir yapının oluşturulup, tekrar
mücadele örgütü haline getirmesine aracı olmasını diliyorum.

Yönetime geldikten sonra ilk
ziyaretiniz Cargill direnişçilerine oldu. Bununla ilgili ne
söylemek istersiniz?
Türkiye’de maalesef böylesi mücadeleler çok fazla desteklenmiyor. Bizim mücadelemiz haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe,
örgütsüzlüğe, demokrasiye karşı
olanlara. Güvence istiyoruz, iş
garantimizi istiyoruz, işçi sağlığı
ve işgüvenliğini istiyoruz. Bütün
bunların olması için biz mücadelemizi veriyoruz.
Ama tabloya baktığımızda olumsuz bir gidişatla karşılaşıyoruz.
Bu tabloyu değiştireyim diye mücadele eden insanlara reva görülen muameleyi biz protesto ediyoruz, karşı çıkıyoruz. O yüzden
Cargill işçisinin 530 günü aşmış
haklı mücadelesi çok önemlidir.
Ama her şekilde hukuk işlemiyor
ya da yavaş işliyor. Mahkeme
süreçlerinin çok yavaş ilerlediği
herkesin malumu. O yüzden yargı
süreci de bizi kurtarmıyor. Bu
sebeple mücadele etmekten başka bir seçenek kalmıyor bizlere.
Cargill Direnişi ve buna benzer
uzun süreli hak mücadeleleri bir

sendikanın tek başına altından
kalkabileceği bir şey değildir.
Biz Flormar ile 297 gün tüm
zorluklara karşı durduk. Ama
ne kadar zor olduğunu da biz
biliyoruz. Orada ki insanların geçinmeleri lazım, ailelerine yardım
etmek lazım gibi bir sürü detay
var. İşverenler dayanışma içinde
olup birbirlerini koruyor, hükümetleri arkasına alıp bizim karşımızda
duruyor. Ama biz birbirimize destek çıkamayıp o arkadaşları yalnız
bırakıyorsak, bu yanlıştır. Ben o
yüzden sınıf mücadelesinin, işçi
mücadelesinin olduğu her yerde
olmaya çalışıyorum. Bugüne kadar böyle olmaya çalıştım, bundan sonra da çalışacağım.

Yeni dönemde emek mücadelesi içerisinde nasıl bir
Petrol-İş olacak? Gelecek
dört yıldaki hedefleriniz
nedir?
Öncelikli amacımız Petrol İş’in
özüne dönerek, kurumsal yapısını
tekrar gözden geçirerek, bütün
birimleriyle, organlarıyla daha
aktif, daha etkin, daha doğru
çalışmasını sağlamak. Medyada
yer aldı, bugün Türk-İş bile greve

çıkamama sebebinin sendikaların
mali yapısı ile ilgili olduğunu belirtti. Bu sendikalar açısından çok
önemlidir. Gerek maddi konular,
gerek sendikal konular olsun dikkatli adımlar atmamız lazım.
Sendikamızın iç işleyişini yeniden
gözden geçireceğiz. Uzmanlık
birimlerimizi ve diğer çalışma
alanlarını daha etkin bir hale getirip hem çalışanlarımızın menfaatine olabilecek hem de bizi ayakta
tutabilecek yapıyı oluşturmak
ve o yapının içerisinde yürümek
istiyoruz. Bunu yapacağız, başka
yolu da yok.
Petrol-İş bir ailedir. Bu ailenin her
ferdine görev düşüyor. Biz temsil
ettiğimiz insanlara o anlamda
hizmet getireceğiz. Tabi ki bütün
üyelerimize ulaşamayız ama ulaşma hedefimiz var. Bu, eğitimlerle
olur, toplantılarla olur, bilgilendirmelerle olur ama biz üyemize
ulaşmaya çalışacağız. Ve tabi ki
bu demokratik işleyişi de kimse
kötüye kullanmayacak. Yoksa hepimiz birlikte huzursuz oluruz. Biz
huzursuz olmak için değil huzurlu
ve güvenli bir ortamda çalışmak
için mücadelemizi vereceğiz, ona
göre de yol haritamızı çizeceğiz.
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PETROL-İŞ 28. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

1. Petrol-İş Sendikası, faaliyetleri ve mücadelesiyle, yoksulluğu ortadan kaldırmayı, sömürüyü sınırlandırmayı amaçlar. Yüzyılı aşkın bir
süredir insana ve doğaya zarar veren küresel
kapitalizmin yol açtığı, yoksulluk, gelir dağılımı
adaletsizliği, açlık, ırkçılık, çocuk işçiliği ve
göçmen emeği sömürüsüne karşı mücadele
eder. Uluslararası sermayenin ve emperyalist
ülkelerin daha fazla kâr ve güç elde etmek
uğruna gündeme getirdikleri savaş, işgal ve
yıkım politikalarına karşı çıkar. Bu politikaların
bir parçası olan ve insan yaşamını doğrudan
hedef alan terörün her türlüsünü lanetler. Sendikamız, dünya barışından yanadır ve komşu
ülkelerle barış, dostluk ve kardeşlik temelinde
politikalar benimsenmesi gerektiğini savunur.
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2. Petrol-İş, yurttaşların düşünce, inanç ve
kimliklerinden dolayı dışlanmadığı, ayrımcılığın
ortadan kalktığı, hak ve özgürlüklere dayalı,
toplumsal barışın hakim kılındığı, özgür, adil ve
demokratik bir Türkiye istemektedir. Sendikamız,
12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan mevcut
Anayasanın değiştirilmesi gerektiğini savunurken, demokratik, laik, özgürlükçü, eşitlikçi ve
sosyal yeni bir Anayasa talep eder.
3. Petrol-İş, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşıdır, toplumsal cinsiyet eşitliğine kararlılıkla bağlıdır. Sendikamız kadın işçilerin hem evde
hem işte kadın olmalarından kaynaklanan farklı
bir ezilme pratikleri olduğunun bilincindedir.
4. Petrol-İş, sendikaların emeğin hak ve çıkarlarını korumak ve genişletmek için siyasete müdahil
olmalarını, siyasete yön vermeleri gerektiğini savunur. Bu anlamda ülkemizde uygulanan başta
ekonomik ve sosyal politikaların işçi sınıfından
ve genel olarak emekçilerden yana olması için
toplumsal muhalefete öncülük ederek her türlü
çabayı sarf eder.
5. Petrol-İş, dışa bağımlı olmayan, çevreyi ve
doğayı tahrip etmeyen yenilenebilir enerjiden
yanadır. Bu bağlamda nükleer enerjiye, ülke-

nin derelerini ve ekolojik alanlarını tahrip eden
HES’lere, madencilik yatırımlarına, GDO’lu
gıdalara doğayı ve ekolojik dengeyi bozan her
girişime karşıdır.
6. Ülkemizde ekonomiyi yeniden kriz koşullarına
sürükleyerek işsizliğin artmasına ve yoksulluğun
derinleşmesine yol açan, yerli ve yabancı sermayeye kaynak aktarmayı merkeze alan iktisadi
politikaların derhal terk edilmesi gerekmektedir.
Petrol-İş, üretimin dışa bağımlı yapısını ortadan
kaldıracak, yeni bir yatırım hamlesinin kamu
öncülüğünde gerçekleştirilmesini savunur. Bu
hamlede yurtiçinde yüksek katmadeğerli üretim
hedeflenirken istihdamın artırılmasına, ulusal
gelirin adil bir biçimde dağıtılmasına, vergi
adaletinin sağlanmasına, asgari ücretin insanca
yaşanacak bir seviyeye çıkarılmasına ve sosyal
devletin yeniden tesis edilmesine dönük uygulamalar merkeze alınmalıdır.
7. Petrol-İş, kamu-özel işbirliği projeleri, yap-işlet-devret, işletme hakkı devri vb. yöntemlerle
sürdürülen özelleştirme uygulamalarının hemen durdurulmasını savunur. Bu doğrultuda,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lağvedilmeli,
toplumsal ve iktisadi ihtiyaçlar doğrultusunda
kamulaştırmalar gündeme getirilmelidir. Geçtiğimiz dönemde, kamu kuruluş ve varlıklarını büyük
bir risk altına alan Türkiye Varlık Fonu kurulmuş,
Petrol-İş’in örgütlü olduğu TPAO, BOTAŞ ve Eti
Maden dahil olmak üzere birçok önemli KİT bu

I
fona devredilmiştir. Varlık Fonu’nun yurtdışından
borçlanmasını kolaylaştıran düzenlemelerden
sonra bünyesindeki kamu kuruluşlarının resmen
ve fiilen ipotek altına alınmasının önü açılmıştır.
Petrol-İş, Türkiye ekonomisinin kaynak ihtiyacının zor şartlar altında halkımızın birikimleriyle
kurulmuş TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden başta
olmak üzere kamu kuruluşlarını ipotek altına
sokabilecek girişimlerle giderilmeye çalışılmasına karşıdır. Sendikamız, uğruna savaşların
çıkarıldığı petrol ve doğalgaz gibi son derece
stratejik bir sektörde faaliyet gösteren TPAO ve
BOTAŞ; dünya bor rezervlerinin %73’ünü elinde
bulunduran ve dünyaya yüzlerce yıl yetecek bor
kaynaklarına sahip olan Eti Maden’in, Türkiye
Varlık Fonu’ndan çıkarılması gerektiğini savunmaktadır.
8. Petrol-İş, sendikal hareketin siyasetten bağımsızlığını ödünsüz biçimde savunur. Siyasete
bağımlı sendikal yapı oluşturma girişimlerini reddeder. Bu girişimlere zemin oluşturan ve sendikal mücadeleye 12 Eylül’de getirilmiş çeşitli
engelleri muhafaza eden sendikal mevzuatın
gözden geçirilmesi gerektiğini savunur. Çalışma mevzuatı, 12 Eylül’ün getirdiği yasakçılık ve
denetimcilikten tümüyle arınmış değildir. Yapılacak yasaların ve yasal değişikliklerin felsefesini
işçi sınıfının evrensel ve ulusal düzeydeki hak
mücadeleleriyle geliştirilmiş olan insan hakları
standartları oluşturmalıdır. ILO normları, Avrupa
Sosyal Şartı vb. uluslararası çalışma hukuku
düzenlemeleri oluşturulurken asgari düzeyi
belirlemelidir.
9. Petrol-İş, bütün çalışanların sendikalı olma
hakkını savunur. Grev ve sendikalaşmaya yönelik barajların, yasal ve fiili engellerin, yasakların
ortadan kaldırılması, çalışanların sendikalarını
serbestçe seçebilmesi için mücadele eder. Bu
doğrultuda, 6356 sayılı Kanun’da yer alan işkolumuzdaki “doğalgaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve
dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan
petrokimya işlerinde” grev yasağının kaldırılmasını talep eder. Grevlerin fiili olarak yasaklanması anlamına gelen grev erteleme kararlarına son
verilmesi ve yasalarda iktidarların müdahalesine
izin vermeyecek özgürlükçü bir anlayışın hakim
kılınması gerektiğini savunur.

10. Örgütlenmenin önündeki en önemli engellerden biri, gerçek anlamda iş güvencesinin
yokluğudur. Petrol-İş, işten çıkarılmalar sonucunda mahkemenin işe iade kararında, nihai
kararın işverene değil işçiye verilmesini talep
eder. Petrol-İş, örgütlenme yetkisi konusunda
sadece sendikalar arası oluşturulacak kurulların
söz hakkı olmasını, ILO tarafından da savunulan, işçilerin iradesini ortaya çıkaran referandum
kurumunun yasalaştırılmasını savunur. Dayanışma grevi, hak grevi ve genel grevin çalışanlara
hak olarak tanınması için mücadele eder.
11. Petrol-İş, kıdem tazminatının fona devredilmesi veya kıdem tazminatını sadece mevcut
hak sahiplerinin yararlanabileceği bir şekle
büründürülmesi veya süresinin azaltılması gibi
hiçbir olumsuz düzenlemeyi kabul etmeyeceğini
duyurur. Kıdem tazminatında 1 yıl çalışma şartı
ile tavan limiti kaldırılmalı, her türlü işten çıkarma
ve işten ayrılmalarda kıdem tazminatı ödenmelidir. Kıdem tazminatının ödenmesi devlet ve
Hazine güvencesine alınmalıdır. Sendikamız,
kıdem tazminatının fona devredilmesi ile ilgili her
türlü düzenlemeye şiddetle karşı çıkacaktır. Bu
hakkımızda kayba neden olacak herhangi bir
düzenleme karşısında, konfederasyonumuzun
“genel grev” kararı doğrultusunda üretimden
gelen gücümüzü kullanmak dahil her türlü mücadele verilecektir.
12. Ülkemizde tasarruf düzeyinin yükseltilmesi
ve çalışanlara emeklilikte ek gelir sağlanması
gerekçesiyle başlatılan zorunlu BES uygulaması
asıl olarak, çalışanların zaten yetersiz olan ücretlerinden yapılan kesintilerle ekonomiye yeni
kaynak yaratılması amacını taşımaktadır. Kıdem
tazminatı fonu ile entegre edilmesi planlanan
zorunlu BES uygulaması, kamusal bir hak olan
emeklilik ile sosyal güvenlik sisteminin piyasaya açılmasının önemli bir adımıdır. Petrol-İş, bu
zorbalığa ve söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılması girişimlerine karşı çıkar. Bu çerçevede kamuoyunda EYT olarak bilinen ve kanunun
geriye işlemesi sebebiyle kazanılmış hakları
ellerinden alınan 1999 yılından önce sigortalı
olarak çalışanların sorunları derhal çözülmelidir.
Sendikamız, emeklilik sistemi ve yaşının yeniden
düzenlenmesi gerektiğini, mesleklere ve yapılan
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işin niteliğine uygun, gerçekçi ve uygulanabilir
emekliliğe hak kazanma yaşlarının ayrı ayrı değerlendirildiği bir yaklaşımı savunur.
13. İşsizlik Sigortası Fonu, sadece işsiz kalan
işçilerindir. Petrol-İş “İşsizlik Sigortası Fonu”
yönetiminin işçilere devredilmesini, alınacak idari
kararlarda işçi temsilcilerinin kesin veto yetkisine
sahip olmasını ve bunun için gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını talep eder.
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14. Petrol-İş, çalışma hayatında işçiler için esas
olanın kadrolu, güvenceli ve ömür boyu sürecek
bir istihdam politikası olması gerektiğini savunur.
Müteahhit, taşeron, 4/C, 4/B, geçici, yarı zamanlı,
esnek ve benzeri isimler altında işçilerin sosyal
haklarını tırpanlayan, işsizlik korkusuyla özgüvenlerini yok eden, geleceğe kaygıyla bakmalarına
yol açan tüm istihdam biçimlerinin ortadan kaldırılması için mücadele yürütür. Sendikamız, Özel
İstihdam Bürolarını geçici iş sözleşmesi yapma
yetkisine kavuşturan “kiralık işçilik” uygulamasına
karşıdır ve örgütlü olduğumuz işyerlerinde gündeme gelmesi halinde bu uygulamaya karşı üretimden gelen gücümüz dahil her türlü mücadeleyi
verecektir. Diğer yandan kamuda çalışan taşeron
işçilerin kadroya alınması ile ilgili düzenleme, ne
yazık ki, beklentileri karşılamaktan oldukça uzaktır. Kamuda farklı statülerde ve koşullarda çalışan
işçi kesimleri yaratılmış, kamu istihdamında eşitsizlik ve ayrımcılık had safhaya çıkmıştır. KİT’lerde
çalışan taşeron işçiler, başta bu düzenlemeye
dahil edilmemiş, daha sonra yapılan KİT’lerdeki
taşeron işçileri ilgilendiren ek düzenleme ise belirsiz kalmış, uygulamada herhangi bir sonuç sağlamamıştır. Kamuda taşeron işçilerle ilgili, 4857
Sayılı ve 6356 Sayılı Yasalardaki hakları koruyan
ayrımsız ve istisnasız bir düzenleme yapılmalıdır.
Kamuda ve yerel yönetimlerde taşeron işçiler,
kadrolu çalışanlarla eşit hak ve koşullara sahip
hale getirilmelidir. Taşeron çalışma, insan onuruna
aykırı bir istihdam biçimidir. Sadece kamuda değil
özel sektörde de tümüyle ortadan kaldırılmalıdır.
15. İş cinayetleri, ülkemizin en acil toplumsal
sorunu haline gelmiştir. Petrol-İş, iş kazalarının
ve meslek hastalıklarının engellenmesi için işverenlikler tarafından gerekli önlemlerin alınması,
yasal düzenlemeler kapsamında gerekli denetimlerin devlet kurumları tarafından etkin şekilde
yapılması, toplumun tüm kesimlerinin, güvenlik

kültürünün yerleştirilmesine yönelik olarak eğitim
alma imkanına kavuşturulması gerektiğini düşünür. Eğitim, örgütlenme, toplu iş sözleşmesi başta
olmak üzere tüm faaliyetlerinde işçi sağlığı ve iş
güvenliği konusuna öncelik verir. İş cinayetlerinin önlenmesi için, örgütlü olduğu işyerlerinden
başlayarak araştırmalar yapar, sendikal politikalar
geliştirir, toplu iş sözleşmelerini bu amaca uygun
düzenler ve bu doğrultuda faaliyet gösteren diğer
kurumlarla işbirliği içerisinde olur.
16. Türkiye işçi hareketinin en geniş birlikteliğinin
savunulması Petrol-İş’in temel ilkelerindendir. Petrol-İş, Türkiye emekçilerinin tek çatı altında toplandığı bir sendikal düzeni savunur. Türk-İş’in güçlü
mücadeleci, demokratik bir yapıya kavuşmasını
sağlamak öncelikli hedeflerdendir. Petrol-İş siyasi
partilerin ve iktidarın güdümünde olmayan ama
siyasete müdahale eden, siyasi alanı sermaye
temsilcisi odaklara terk etmeyen bir sendikal
yapının ve yaklaşımın gerekliliğine inanır. Petrol-İş,
Türk-İş’in ve emek hareketinin değişim, demokrasi
ve dayanışma temelinde güçlenmesi ve yeniden
yapılanması için öncelikle konfederasyona bağlı
sendikalar olmak üzere tüm sendikalarla her türlü
dayanışma ve mücadele ortaklığı içerisinde olmayı savunur. Emeğin ortak çıkarları doğrultusunda
sendikalar arasında işbirliği, deneyim aktarımı ve
ortak çalışmalar yapmayı hedefler.
17. Petrol-İş, faaliyetlerinde örgütlenmeye stratejik
öncelik tanır. Maddi ve insani kaynaklarını, örgütsel enerjisini ve birikimini örgütlenme faaliyetlerinde kullanır. Örgütlenme öncelikli bir yapı ve kültürü geliştirmek için gerekli araştırmaları, eğitimleri,
yapılanmayı oluşturmayı, ihtiyaç duyulan istihdamı
sağlamayı ve uygun araçlarla örgütlenme çalışmalarının güçlendirilmesini hedefler. Yenilikçi bir
anlayışla, sendikal örgütlenme kampanyalarında
yeni araçları, söylemleri, olanakları, eylemleri
gündemine alarak diğer emek örgütleriyle dayanışma içerisinde faaliyetlerini sürdürür. Bu konuda
ihtiyaçlar doğrultusunda, sendikal örgütlenmenin
önündeki başta hukuki olmak üzere engellerin
kaldırılması ve sendikal örgütlülüğümüzün güçlenmesi için yeni stratejiler belirler. Hem ulusal hem
de uluslararası düzeyde sendikal dayanışmaya
önem verir. Yürütülen örgütlenme çalışmaları ile
toplumun her kesimine ulaşmayı, sendikal bilinç
ve duyarlılık geliştirmeyi hedefler. Sendikamız,
sendikal mücadelenin etkili ve sonuç alıcı hale

gelmesi, sendikal örgütlülüğün güçlenmesi ve
verilen haklı mücadelenin meşruluğunun geniş
halk kesimleri tarafından kabul edilmesi amacıyla
araştırma ve yayın faaliyetleri yürütür. Bu çalışmalarda, bilimsel yaklaşımı benimser ve toplumsal
bilincin arttırılmasını hedefler.
18. Petrol-İş eğitimleri, sendikamız üyelerini kapitalist sistemin yıkıcı etkilerine karşı her açıdan
donatmayı hedefler. Petrol-İş eğitimleri, örgütlü,
bağımsız bir kuvvet olmadan sermaye sistemine
karşı başarılı olmanın mümkün olmadığı bilincini
oluşturmak üzere programlanır. Bireyci ve bencil
bir sisteme karşı ortaklaşmayı içeren bir dayanışma kültürünü geliştirmeyi ilke olarak kabul eder.
Sendikamızın eğitimleri, farklı fikirlere ve dünya
görüşlerine saygılı, insanlar arasında asla din, dil,
ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayan; emekçi olmanın birleştirici gücüne inanan üyeler yetiştirmeyi
hedefler. Eğitim programlarının çerçevesini, bu
bağlamıyla insan hakları ve çevreye saygı ile
ezilenlere duyarlılık oluşturur.
19. Petrol-İş, küresel kapitalizmin emek hareketine yönelik saldırılarına karşı, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının büyük önem taşıdığını düşünür. Bu anlayıştan hareketle Petrol-İş, küresel
ve bölgesel işbirliklerinin daha etkin çalışmasına
öncelik verir. Bağlı olduğu işkolu federasyonu
IndustriALL Küresel Sendika ile olan ilişkisine
özel bir önem verir. Federasyonun çalışmalarına
katkı sunmak ilkesel bir önceliktir. IndustriALL’un
faaliyetlerini tüm gücüyle destekler. Sendikamız
örgütlenme ve eğitim alanlarında uluslararası
araçları ve imkanları yetkin bir biçimde kullanmayı
hedefler. Farklı ülke sendikaları ve federasyonlarla deneyim paylaşımı ve işbirliğine özel bir önem
verir.
20. Petrol-İş, toplu iş sözleşmelerini, hakları
geliştirmeye yönelik en doğru politikalarla, akılcı
taleplerle ve gerçekleştirilebilir hedeflerle yapma
koşullarını yaratır. Petrol-İş Sendikası, toplu iş
sözleşmelerini, merkez yöneticileri, toplu sözleşme uzmanları, şube yöneticileri ve işyeri sendika
temsilcileriyle birlikte yürütür. Üyeleri ile kurduğu
ilişkinin açık, şeffaf ve güven duygusu temelinde
olması için gerekli tüm tedbirleri alır. İşverenlerin, küresel rekabet gerekçesiyle, ucuz işgücü
yaratmak için toplu iş sözleşmelerindeki mükte-

sep haklar üzerinde yapmak istediği değişiklikleri
reddeder. Toplu iş sözleşmeleri müzakere süreçlerinde, örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde şube
ve işyeri farkı gözetmeksizin yüksek dayanışma
duygusu ile sorunlara sahip çıkılması konusunda,
Petrol-İş Sendikası çatısı altında olma sorumluluğu ile çalışmalar sürdürülür. İşyerlerinde aynı işi
yapan, aynı kalifikasyona sahip işçiler arasında
adaletli ücret dağılımını sağlamak için bilimsel
temelli iş değerlendirmesi çalışmalarının yapılmasını destekler. Toplu iş sözleşmelerinde çevrenin
korunması, kadın erkek eşitliği, mobbinge karşı
koruma, engelli işçilerin çalışma koşullarına ilişkin
düzenlemelerin yer almasını sağlar.
21. Petrol-İş, son dönemlerde iyice artan kadın
cinayetlerine ve şiddete karşı mücadele edilmesi
gerektiğini savunur, cinayetlerin bertaraf edilmesi
için sendika olarak üzerine düşen her türlü görevi
yerine getirmeyi amaçlar. Petrol-İş Sendikası,
geçmiş dönemlerde sendika tüzüğünü toplumsal
cinsiyet açısından gözden geçirerek, kadın üyelerimizin sendikada, işyerlerinde yolunu açmak
ve kadın erkek eşitliğini temin etmek için pozitif
ayrımcı uygulamaları gündemine almıştır. Sendikamız üyeleri arasında kadına yönelik, şiddet,
taciz ve mobbing suçu işleyenlere yönelik çeşitli
yaptırımlar söz konusudur. Sendikamız kadınların
örgütlenerek güçlendiğini, güçlenen kadınların da
sendikayı güçlendireceğini bilmektedir. Sendikaların daha demokratik kurumlar haline gelmesi,
kadın örgütlenmesine önem vermekle mümkün
olabilir. Petrol-İş olarak “örgütlü kadın, güçlü
sendika” şiarını benimsiyor, bunu örgütlenme
politikalarımıza da yansıtıyoruz. Sendikamız kadın
üyelerin işyerlerinde ve sendikal görevlerde eşit
temsilinden yanadır. Kadınların sayıları oranında
sendika yönetimlerinde karar alma süreçlerinde yer almaları ve temsiliyetlerinin artması için
yürüttüğümüz toplumsal cinsiyet ile kadın ve
eşitlik eğitimlerini önemsiyor, geliştirerek devam
ettirmeyi amaçlıyoruz. Petrol-İş, küresel federasyonumuz IndustriALL’un işyerinde ve sendikada
kadına yönelik şiddet ve tacize karşı yayımladığı
taahhütnameyi 7 Mart 2018 tarihinde imzalamıştır.
Sendikamız, işyerinde kadına yönelik şiddeti, işçi
haklarını, güvenliğini, sağlığını ve onurunu etkileyen temel bir sorun olarak gören bu taahhütnamenin gerektirdiği her türlü faaliyetin, küresel ve
yerel dayanışmanın içerisinde olacaktır.
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GEBZE, KOCAELİ, BURSA VE
İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBELERİMİZDE
GÖREV DEĞİŞİMİ

Petrol-İş’in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği 28. Olağan Genel Kurulu
sonrası yeni oluşan Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte şubelerde de görev değişiklikleri yaşandı. Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz’ün Genel Başkanlık, Kocaeli Şube
Başkanı Salih Akduman’ın Genel Sekreterlik, Bursa Şube Başkanı Erhan Yakışan’ın
Genel Mali Sekreterlik ve İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Niyazi Recepkethüda’nın da
Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliğine seçilmesinin ardından ilgili şubelerde de
yönetim değişiklikleri oldu.

GEBZE ŞUBE
54

Eyüp Akdemir

Şivan Kırmızıçiçek

Dönmez Aytekin

Petrol-İş’in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği 28. Olağan Genel Kurul sonrası Gebze Şube
Başkanı Süleyman Akyüz’ün Merkez Yönetim Kuruluna seçilmesi sebebiyle Gebze Şube Yönetimi yeniden
yapılandı. Yeni görev dağılımından sonra Şube Başkanı Eyüp Akdemir olurken, Başkan Yardımcılıkları
ise Şivan Kırmızıçiçek ve Dönmez Aytekin’den (Mali) oluştu. Yönetim Kurulu Üyeleri ise Fikret Ağbaba ve
Ramazan Ateş oldu.

KOCAELİ ŞUBE

Nesimi Yetişoğlu

Kamil Keskin

Teoman Aydınoğlu

Petrol-İş’in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği 28. Olağan Genel Kurul sonrası Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman’ın Merkez Yönetim Kuruluna seçilmesi sebebiyle Kocaeli Şube Yönetimi yeniden yapılandı.
Yeni görev dağılımından sonra Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu olurken, Başkan Yardımcılıkları ise Kamil Keskin
ve Teoman Aydınoğlu’ndan (Mali) oluştu. Yönetim Kurulu Üyeleri ise Necmettin Özgül ve Bayram Tekiner oldu.

BURSA ŞUBE

Ersin Birgül

Hüseyin Gürkaş

Kamil Bayrak

Petrol-İş’in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği 28. Olağan Genel Kurul sonrası Bursa Şube Başkanı
Erhan Yakışan’ın Merkez Yönetim Kuruluna seçilmesi sebebiyle Bursa Şube Yönetimi yeniden yapılandı. Yeni
görev dağılımından sonra Şube Başkanı Ersin Birgül olurken, Başkan Yardımcılıkları ise Hüseyin Gürkaş ve
Kamil Bayrak’dan(Mali) oluştu. Yönetim Kurulu Üyeleri ise Kadir Yeni ve Ahmet Cumhur Yanar oldu.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE

Abdullah Çilli

Mehmet İldem

Ender Şahiner

Petrol-İş’in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği 28. Olağan Genel Kurul sonrası İstanbul 2 No’lu
Şube Başkanı Niyazi Recepkethüda’nın Merkez Yönetim Kuruluna seçilmesi sebebiyle İstanbul 2 No’lu Şube
Yönetimi yeniden yapılandı. Yeni görev dağılımından sonra Şube Başkanı Abdullah Çilli olurken, Başkan Yardımcılıkları ise Mehmet İldem ve Ender Şahiner’den (Mali) oluştu. Yönetim Kurulu Üyeleri ise Murat İzmir ve
Mahmut Özdemir oldu.
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ÜYELERİMİZ İÇİN
KURUMLARLA
HİZMET ANLAŞMALARI
YAPIYORUZ

Halen devam etmekte olan, Genel Merkez ve Şubelerimiz tarafından yapılmış olan tüm kurumsal anlaşmaların listesine ve detaylarına, web sayfamızdaki “ANLAŞMALI KURUMLAR” bağlantısı ile ulaşabilirsiniz.

http:// www.petrol-is.org.tr/anlasmali-kurumlar

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
56

Nail Adıgüzel
Kocaeli Şube
Tüpraş İzmit Rafinerisi

Hasan Duman
Adana Şube
İskenderun Gübre

Vefat eden üyelerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine
sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu
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