
KARAR  NO. 1: SENDiKAL POLiTiKALAR 

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış ve iç tehditleriyle karşı karşıyadır. 
Sendikamız Anatüzüğü’nün 2. maddesine göre, Sendikamız, "üyelerin ekonomik ve sosyal hak 
ve menfaatlerini koruma ve geliştirme" amacının gerçekleştirilmesi için, "Devletin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması" temelinde 
çalışmalar yapmaktadır. 10. Olağan Genel Kurulumuz, Anatüzüğümüzde yer alan bu anlayış 
çerçevesinde, TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI’NIN 2015-2019 dönemi çalışmalarında yol gösterici 
olmak üzere aşağıdaki kararları almıştır: 

1-İşçi sınıfımızın ve üyelerimizin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerinin korunabilmesi 
ve geliştirilebilmesinin ön şartı, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısının bütünlüğünün 
ve bağımsızlığının, laik ve demokratik sosyal hukuk devletinin, parlamenter demokrasinin, 
insan haklarının, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması geliştirilmesi ve Atatürk ilkelerinin 
tavizsiz bir biçimde yaşatılmasıdır. Bu ilkesel yaklaşım; Türkiye YOL-iŞ Sendikasının 2015–2019 
döneminde çalışmalarında ve tüm politikalarında yol gösterici olacaktır.   

2-Türkiye Cumhuriyeti ve Ortadoğu, ABD emperyalizminin Büyük Ortadoğu Projesi’nin 
tehdidi altındadır. Sendikamız, Büyük Ortadoğu Projesi’ne kesinlikle karşı çıkmakta, 
Amerikan emperyalistlerinin ve emperyalist güçlerin işgal ettikleri ülke topraklarından 
derhal çekilmesi için,  

3-Genel Kurulumuz, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile müzakerelerinde Avrupa 
Komisyonu’nun süreci yavaşlatma politikasını ve Avrupa Birliği’nin ulusal çıkarlarımızla 
bağdaşmayan taleplerini kınamakta; Türkiye’nin geleceğinin yalnızca Avrupa Birliği’ne 
bağlanması çabalarına karşı çıkarak, dünyadaki güç dengeleri konusunda meydana gelen 
gelişmelerin dikkate alınması için,   

4-Emperyalist ülkelerin ve ulus ötesi sermayenin denetimi ve yönlendiriciliği altındaki 
IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından ülkemize dayatılan politikalar, 
Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü ile temelden çelişmektedir. Bu politikalarla Türkiye'nin 
sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi mümkün değildir. Türkiye'ye dayatılan bu politikalar 
reddedilmeli, sendikaların da içinde yer alacağı bir platform aracılığıyla uzun vadeli milli 
menfaatlerimize uygun çözümler üretilmesi için,  

5-Ülkemizin önemli bir sorunu haline gelen Kürt sorununun Demokratik açılımlar 
yapılarak, anlamsız ölümler olmadan, anaların gözyaşlarını sona erdirecek, barış ortamının 
gelişmesini sağlayacak demokratik kurallar çerçevesinde ülkenin bütünlüğü içinde çözüm 
yollarının bulunması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.  Din, vicdan ve düşünce özgürlüğü 
toplumun tüm kesimlerine hakim kılınmalı, kardeşi kardeşe düşman edecek, toplumu 
kutuplaştıracak, yurttaşların bir bölümünü ötekileştirecek söylem ve uygulamalar 
demokratik sınırlar içinde etkili bir mücadeleyle engellenmesi için,  

6-Genel Kurulumuz, özelleştirmelerin durdurulmasını; özelleştirmelere ilişkin olarak 
yargı organları tarafından verilen kararlarının uygulanmasını; kamu kurum ve kuruluşlarının 
yeni yatırımlarla güçlendirilmesini; taşeronlaşmaya son verilmesi, kamu kuruluşlarının özerk 
bir yapıya kavuşturularak kamu kesimi istihdamının arttırılması için; 

7-Devletimizi soyanların mal varlıklarına el konulmasını; her türlü rüşvetin, yolsuzluğun 
ve hırsızlığın önlenmesini; herkesin geliri ve serveti ile orantılı bir vergi sistemi ile adaletin 
sağlanmasını, vergi kaçağı ve kamuda her türlü israfın önlenmesi için,  



8-Nüfusumuzun bugün yaklaşık yüzde 80’ını oluşturan, sayısı ve oranı her geçen gün 
artan işçi sınıfımızın sorunlarının çözümü, işsizlikle etkili bir biçimde mücadele edilmesi, 
kaçak işçilik önlenmesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nda geriye götürülen iş güvencesinin 158 sayılı 
ILO Sözleşmesi ile uyumlu hale getirilmesi; Anayasanın 90. maddesinde yapılan değişiklik 
sonrasında doğrudan uygulanırlık kazanan ILO Sözleşmelerinin uygulanması ile çalışma 
mevzuatının tam demokratikleştirilmesi için, 

9-Her geçen gün daha da büyüyen işsizlik sorununun çözümü, yalnızca piyasa güçlerine 
bırakılmayarak, işsizlik sorununun çözülmesi konusunda sorumlulukların "sosyal devlet" ilke 
ve anlayışı çerçevesinde yerine getirilmesi, işsizlik sigortasının eksikliklerinin gidermesi ve 
işsizlik fonunun sermayenin talepleri doğrultusunda kullanılmaması için,  

10-Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasından sonra çalışanların önce İl 
Özel İdareleri ve daha sonra da bir bölümünün Büyükşehirlere devredilmesi ile, köye ve 
köylüye yönelik hizmetlerde aksaklıklar yaşanırken çalışanlar da hak etmedikleri 
muamelelerle karşılaşmaktadırlar. Genel Kurulumuz; sayıları yaklaşık 20 milyonu bulan 
köylerde yaşayan yurttaşlarımızın yeterince hizmet alabilmeleri, on binlerce çalışana yönelik 
haksız uygulama ve baskıların son bulması ile kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi 
ancak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi bir kamu kuruluşunun yeniden kurulması 
gerektiğine olan inancı ile gerekli çalışmanın yapılması için; 

11-Hükümet, piyasayı ulus ötesi ve yerli tekellerin hâkimiyetine bırakmamalı, "sosyal 
devlet" anlayışının bir gereği olarak, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri azaltıcı, ekonomik 
sıkıntı içinde olanları koruyucu, pahalılığı giderici politikalar izlemelidir. Emeklilerin gelirleri 
insanca yaşamalarına yetecek bir düzeye yükseltilmeli, emeklilerin ve yaşlıların sorunlarına 
çözüm arayacak özel birimler oluşturulması için, 

12-Genel Kurulumuz; ulus ötesi sermayenin ve gelişmiş kapitalist ülkelerin çıkarları 
doğrultusunda uygulatılan politikalar sonucunda, çiftçiler topraklarını işlemekten 
vazgeçmekte ve şehirlere göç etmek zorunda kalmaktadırlar. Ülkemiz tarımda dışa bağımlı 
hale gelirken; şehirlerdeki esnaf-sanatkar kesimi hızla tasfiye olmaktadır. Sermaye yanlısı 
politikalardan vazgeçilerek nüfusumuzun ezici çoğunluğunu oluşturan işçi, memur, emekli, 
işsiz, çiftçi ve esnaf-sanatkardan yana politikalar belirlenmesi ve uygulanması için,  

13-Genel Kurulumuz, son yıllarda başta maden ve inşaat işkolu iş kazalarının arttığı ve 
işçi ölümlerinin cinayetlere dönüştüğünü tespit etmektedir.  Buna dur denilmelidir. İş 
cinayetlerinin nedeni; aşırı kar hırsı ile davranan ve insan hayatına saygı duymayan 
taşeronluk sistemidir. Bu sistem; Zonguldak, Soma, İstanbul ve Ermenek’te madenlerde ve 
örgütsüz inşaat şantiyelerinde iş cinayetlerine dönüştüğünü belirleyen genel kurulumuz; 
Sendikamızın Türk-İş önderliğinde daha koordineli ve etkin bir çalışma için çaba harcaması, 
taşeronlaşmaya son verilmesi ve işyeri denetimlerinin işverenlerden bağımsız hale 
getirilmesi için,  

14-Genel Kurulumuz; Kıdem Tazminatı Hakkının emekçilerin biricik güvencesi 
olduğunu belirleyerek, Kıdem Tazminatının gün ve miktar yönünden düşürülmesi, ülkemiz 
tarihinde pek çoğu başarısızlıkla tasfiye edilmiş benzerleri gibi bir fona devredilmesine 
şiddetle karşı çıkmaktadır. Böyle bir girişim karşısında Konfederasyonumuz Türk-İş’in Genel 
Kurul Kararında belirtildiği gibi; “ genel grev” ile cevap verilecektir.   

Kıdem Tazminatı Hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz! 

 



Çalışma Hayatının taşeronlaştırılması, esnek çalışma biçimleri ile güvencesizleştiril-
mesi, Bölgesel Asgari Ücret ve Özel istihdam Büroları gibi tamamı sermaye örgütlerinin 
programları olan dayatmalar ile emekçilerin tarihsel haklarını gasp edilerek, çalışma 
hayatının tümüyle kuralsızlaştırılmasına karşı tüm gücümüzle etkin ve kararlı bir mücadele 
yürütülecektir.  

Türkiye YOL-İŞ Sendikası 10. Olağan Genel Kurulu, üst örgütümüz TÜRK-İŞ'in de bu 
anlayışlar doğrultusunda daha kararlı ve geniş ittifaklar temelinde etkili bir mücadele 
sürdürmesini talep etmekte; işçi sınıfının siyasal alandaki gücünü doğrudan kullanmasının 
önünde yasal engel bulunmadığını hatırlatarak bu gücün etkili bir biçimde kullanılması için 
gerekli demokratik girişimlerde bulunulması gerektiğini belirtmekte; bu çizgideki meşru ve 
demokratik her türlü eyleme, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en güçlü bir biçimde 
katılacağını özellikle vurgulamaktadır.  

KARAR N0. 2:   ÖRGÜTLENME 

Sendikaların gücünün temel kaynağı, üyeleridir. Bir sendika, işkolunda ne kadar yüksek 
bir temsil kapasitesine sahipse, üyelerinin ve ülkenin çıkarlarını koruma ve daha iyi bir dünya 
yaratma mücadelesinde o kadar güçlü olacaktır. 

Türkiye YOL-İş Sendikası, kuruluşundan bu yana zor koşullar altında örgütlenme 
mücadelesi vermiş ve yıllar boyunca üye sayısını artırarak inşaat işkolunda toplu sözleşme 
yetkisine sahip tek gerçek sendika haline gelmiştir. YOL-İŞ'in tam örgütlülüğe sahip olduğu 
kamu kesimi işyerlerinde, kamu yatırımlarının daraltılması, özelleştirme, taşeronlaşma, hizmet 
satınalma, kiralık işçilik, emekliliğe zorlama gibi nedenlerle kamu işçisi ve dolayısıyla YOL-İŞ 
üyesi sayısının azalmasına neden olmuştur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 16 Mart 
2005 tarihinde kaldırılması da bu süreci etkileyen bir diğer gelişmedir.  

Genel Kurulumuz; Sendikamızın işkolunun tüm sektörlerinde örgütlenerek üye sayısı 
ve sendikal etkinliğini tekrar yükseltebileceğine olan kesin inancıyla; bölgesel ve ülke çapında 
araştırmalar yapılması, tanıtım kampanyalarının sürdürülmesi ile birlikte ülke içinde ve dışında 
kardeş sendikalarımızın deneyimlerinden yararlanması gerektiğine inanan Genel Kurulumuz;   

İnşaat işkolu krizlerden en çok etkilenen, üretimi, çalışanların sürekliliği ve mevsimsel 
faktörlerden fazlasıyla etkilendiğini tespit etmektedir. İnşaat sektörünün niteliği gereği proje 
bazında çalıştığını, her iş için işyeri tesis edildiğini, iş bitince işyerlerinin kapatıldığını, faaliyetin 
mevsim koşullarından da etkilendiğini ve işçilerin de şantiye; geçici çalışma, mevsimlik 
çalışma, işyerinin değişmesi ve benzeri uygulamalarla birlikte taşeronlaşmanın da yoğun 
biçimde yaşanması sendikal örgütlenmenin önündeki engeller olduğunu değerlendiren Genel 
Kurulumuz; 

Sendikamızın özel sektörde örgütlenmesini TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI’NIN stratejik 
amacı kabul etmiş ve bu amaçla, Sendikamızın tüm olanaklarının seferber edilmesine; 
örgütlenmenin önündeki tüm yasal engellerin kaldırılması için gereken çalışmaların 
yapılmasına; özel sektörde örgütlenme için strateji, plan ve program geliştirilmesine; özel 
sektörde örgütlenme için gerekirse ayrı personel istihdam edilmesine; araştırma, eğitim ve 
yayın çalışmalarında örgütlenme konusuna ağırlık verilmesine; Sendikamızın kurduğu İNTES ile 
birlikte işlettiği Türkiye Eğitim Şantiyesi’nde verilen eğitimlerde Sendikamızın tanıtılması ve 
eğitime katılanların gelecekte Sendikamıza üye kaydedilmesi için gerekli çalışmaların 
yapılmasına; örgütlenme stratejisinin uygulanmasında şubelere aktif görev ve sorumluluk 
verilmesine, ILO’nun 94 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi’nin sendikal mücadelede etkili bir 
araç olarak kullanılması için kararlı bir mücadele yürütülmesine karar vermiştir. 


