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STANDARD PROFİL İŞÇİSİ İNANDI ve KAZANDI 
 
Dayanışma  kazanacak,  adalet  kazanacak,  Standard  Profil  işçisi  kazanacak 

demiştik,  öyle  oldu.  Standard  Profil  işçisi,  sendikası  Petrol‐İş'in  öncülüğünde, 
örnek bir sendikalaşma mücadelesini, sonunda toplu sözleşme hakkını da alarak 
zafere ulaştırdı. Çalışma Bakanlığı 13 Aralık 2012 tarihli yazısıyla Standard 
Profil  işyerinde  Petrol‐İş  Sendikasının  toplu  sözleşme  yetkisine  sahip 
olduğunu bildirdi. Böylece sabırla, özveriyle, bilinçle ve dayanışmayla yaklaşık 
dört yıldır sendikal hakları için çabalayanlar hak ettikleri sonuca ulaştı. Örgütlü 
mücadeleye inanan, birbirine ve sendikasına güvenerek uzun ve engelli bir yolu 
gururla yürüyen Standard Profil'deki üyelerimizi gönülden kutluyoruz.  
 
Bu  zorlu  süreçte  yanımızda  olan Düzce  halkına  ve  yerel medyasına, Düzce'li 

sendikacı  dostlarımıza,  sivil  toplum  kuruluşlarına,  siyasi  partilere,  yerel 
yöneticilere;  çabalarımıza  her  düzeyde  katkı  sağlayan  uluslararası 
federasyonumuz  IndustriALL'un  yöneticilerine,  bizimle  dayanışma  içinde  olan 
Avrupa ve Amerika'dan emek örgütlerine teşekkür ediyoruz.   
 
Aynı  zamanda  yeni  yürürlüğe  giren  Sendikalar  ve  Toplu  İş  Sözleşmesi 

Kanunu'nun  43.  maddesinde  yer  alan;  “itiraz  dilekçesinde  veya  ekinde  somut 
delillerin yer almaması hâlinde itiraz incelenmeksizin reddedilir” biçimindeki yeni 
düzenlemeyi  öncü  bir  kararla  uygulamaya  sokan  mahkemeyi  de  kutluyoruz. 
Yıllardır  örgütlenme  süreçlerini  tıkayan,  anayasal  bir  hakkın  kullanımına  fiilen 
engel olan, gereksiz “çoğunluk” itirazlarının bu tür örnek kararlarla artık tarihe 
karışmasını bekliyoruz.   
 
Bu  noktaya  gelmek  hiç  de  kolay  olmadı.  Petrol‐İş  Sendikası  olarak  2009 

yılında Düzce'den  başlattığımız  Sendikalı Ol!  kampanyamız  bölgede  büyük  etki 
yarattı. Anayasal haklarını  kullanmak  için kendilerine yaptığımız:  “Sendikalı Ol! 
Çünkü  sendika  gücündür,  gelecektir,  dayanışmadır,  hakkındır”  çağrısına  kulak 
veren binlerce işçi sendikamızda örgütlendi, umutlarını büyüttü. Bugünkü sonuç, 
sendika  olarak  benimsediğimiz  örgütlenme  öncelikli  sendikal  anlayışın  ve  bu 
doğrultudaki  öncü bir  çaba olan Sendikalı  Ol!  kampanyasının doğruluğunu ve 
önemini göstermiştir.  
 



Çalışma  mevzuatımızdaki  yetersizlikler  ve  engeller  yüzünden,  üyelerimizin 
sayısı  Mart  2011'de  yeterli  çoğunluğa  ulaştığı  halde  bugüne  kadar  uzun  ve 
karmaşık bir hukuki süreci beklemek durumunda kaldık. Ama Düzce'de etkili bir 
çalışma  yürüten  Temsilciliğimiz  sayesinde  Standard  Profil  işçisi  elini  kolunu 
bağlayıp  beklemedi,  sendikal  disiplin  içinde  örgütlü  bir  duruş  sergiledi.  1 
Mayıs'lara en önde katıldı, eğitimlerde yer aldı, sendikası ile bütünleşti.    
 
Ülkemizde sendikal haklar anayasal düzeyde güvence altına alınmış olmasına 

karşın  pratikte  ciddi  engellerle  karşılaşmakta,  sendikal  örgütlenme  ve  toplu 
sözleşme  hakkını  elde  etme  sürecinde  yoğun  hak  ihlalleri  yaşanmaktadır. 
Türkiye  işçi  sınıfı  son  yıllarda  birçok  olumlu  örnek  yaratarak  bu  karamsar 
tabloya rağmen örgütlenme iradesine sahip olduğunu göstermiştir. Yaratılan her 
örnek diğerleri için de cesaret ve umut kaynağı olmaktadır. Eminiz ki, Standard 
Profil  işçilerinin  yarattığı  bu  son  örnek  de  Düzce'nin  ve  Türkiye'nin  her 
tarafındaki işçilerin sendikal haklarını kullanma yönündeki azmini artıracaktır.  
 
Türkiye  otomotiv  yan  sanayinin  en  büyük  kuruluşu  ve  aynı  zamanda 

dünyanın sayılı sızdırmazlık profili üreticilerinden biri olan Standard Profil aynı 
zamanda  yurtdışında  da  birçok  yatırıma  sahiptir.  Böylesi  küresel  düzeyde  bir 
işletmenin sendikal örgütlülüğe kavuşması işkolumuz ve sendikamız için olduğu 
kadar, Düzce'de sendikal kültürün kökleşmesi, çalışma ilişkilerinin gelişmesi için 
de  önemlidir ve anlamlıdır.  
 
Sendikamız Standard Profil  işyerinde toplu sözleşme yetkisini aldı. Yakın bir 

zamanda  da  toplu  pazarlık  masasına  oturmayı  hedefliyor.  Üyelerimizin 
ücretlerini  ve  sosyal  haklarını  geliştirecek,  çalışma  koşullarını  iyileştirecek, 
bunca  yılın  çabalarının  karşılığı  olacak  ve  herkesin  içine  sinecek  bir  toplu 
sözleşme  yapmak  başlıca  dileğimizdir.  Şimdiye  dek  gayretlerimize  rağmen 
Standard Profil  yönetimiyle  geliştirme olanağı  bulamadığımız diyalog  zeminini, 
bundan  sonra  karşılıklı  anlayış  ve  sağduyuyla  oluşturabileceğimizi  umuyoruz. 
Kurumsal  bir  işletmenin  ve  62  yıllık  deneyimli  bir  sendikanın  bunu 
başarabileceğine  ve  hem Standard Profil  işçisinin mutluluğu,  hem de  işyerinde 
huzur ortamının sağlanması için birlikte çalışmanın gerekliliğine inanıyoruz.    
 
    Petrol‐İş  Sendikalı  Ol!  diyerek  çıktığı  yolda  şimdi  daha  büyük  hedeflere, 

daha  güçlü  ve  kararlı  biçimde  yürümeye  hazırdır.  Birlikte  yürüdüklerimize  ve 
yürüyeceklerimize selam olsun...  
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