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K ıdem tazminatı Türkiye 
işçi sınıfı olarak doksan 
yıla yakın bir süredir sahip 

olduğumuz en köklü kazanılmış 
hakkımızdır. Bugünlerde yine kı-
dem tazminatı hakkımızın gaspına 
yönelik girişimler hız kazandı.

Kıdem tazminatı hakkının yok edil-
mesi, sermayenin ve iktidarların 
45 yıllık hayalidir. Bugün, iktidar 
kıdem tazminatı hakkını yok etme 
hayalini gerçekleştirmek için iki 
yola başvurmaktadır. Bunlardan 
birincisi, Tamamlayıcı Emeklilik Sis-
temi adı altında kıdem tazminatını 
fona devretmek; ikincisi ise esnek 
ve güvencesiz çalışma yoluyla kı-
dem tazminatına hak kazanama-
yan geniş kitleler yaratmaktır. Bu 
amaçla iktidar, 25 yaş altı ve 50 yaş 
üstü çalışanlardan başlayarak kı-
dem tazminatına hak kazanılama-
yan “belirli süreli çalışma” sistemini 
yaygınlaştırmak istemektedir. 

Pandemi koşullarında 82 milyon 
insan yaşam mücadelesi verirken, 
işçiler olarak bizler canımızı, işimizi 
ve gelirimizi korumak için uğraşır-
ken, işsizlik rekorlar kırmışken, ül-
keyi yönetenler kıdem tazminatı-
mıza el uzatmakta ve daha esnek, 
daha güvencesiz, kölece çalışma 
dayatmaktadır.  

Kıdem tazminatı Tamamlayıcı 
Emeklilik Sistemi'ne (TES), yani 
fona devredilirse neler götürecek?

1) İŞTEN ATILMAMIZ
KOLAYLAŞACAK!

Kıdem tazminatı bir işveren so-
rumluluğudur. Kıdem tazminatının 
işverenle bağı kopartılarak fona 
devredildiğinde işverenler işçi çı-
kardığında toplu bir ödeme yap-
mak zorunda olmayacak. Böylece 
işten çıkarmalar kolaylaşacak. İş-
ten çıkarılan işçiler önemli bir hak-
kını kaybetmiş olacak. 

2) TAZMİNAT ALMAMIZ
HAYAL OLACAK!

Şu anda işveren bizi işten çıkardı-

ğında, erkek işçiler askere gittiğin-

de, kadın işçiler evlendiğinde, 15 yıl 

ve 3 bin 600 gün prim ödeme süre-

sini doldurduğumuzda kıdem taz-

minatımızı alabiliyoruz. Fon siste-

minde ise bu yararlanma koşulları 

ortadan kalkacak. Kıdem tazminatı 

almak hayal olacak. 

3)MİKTAR AZALACAK!
Kıdem tazminatı şu anda 

işçinin son aldığı ücret üzerinden 

ödenmektedir. Fon sisteminde ise 

en son alınan ücret ile bağ kopa-

rılmakta, böylece kıdem tazminatı 

düşmektedir. Fonlarda biriken pa-

ranın nasıl çarçur edildiğini ise bu 

halk İşsizlik Sigortası Fonu gibi de-

neyimlerden bilmektedir. 



B ugün ülkeyi yönetenler kı-
dem tazminatı hakkını yok 
etmek, budamak için sade-

ce fona devretmek ve Tamamlayıcı 
Emeklilik Sistemi ile de yetinme-
mektedir. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü 
işçilerden başlayarak belirli süreli 
sözleşme ile çalışmayı yaygınlaştır-
mak istemektedir. Bu sistemle işçi-
ler yıllarca kıdem tazminatına hak 
kazanamadan, sürekli girdi-çıktı 
yapılarak güvencesiz koşullarda 
çalıştırılacaktır. Bu kölece çalışma 
sistemi bir süre sonra işçi sınıfının 
tamamına yaygınlaştırılmak isten-
mektedir.

Sendikalı-sendikasız tüm işçiler 
olarak kıdem tazminatı hakkı-
mızın ne anlama geldiğini çok iyi 
biliyoruz. Esneklik adı verilen kö-
lelik düzeninin farkındayız. Salgın 
koşullarında dahi haklarımızı gasp 
etmeye kalkışanlara karşı biriken 
öfkemiz ve bu saldırıları örgütlü 
mücadele ile püskürtme kararlılı-
ğımız var! 

Kıdem tazminatını ortadan kaldır-
maya, daraltmaya ve budamaya, 
işçi sınıfının belirli kesimlerini bu 
haktan mahrum etmeye yönelik 
her girişime karşı tüm gücümüzle 
direneceğiz! 

Kıdem tazminatı ile ilgili konuşula-
cak tek şey, mevcut sistemin güç-
lendirilmesi, kuvvetlendirilmesi, 1 
gün bile çalışsa tüm işçilerin istifa 
hali dahil kıdem tazminatı alacağı 
bir düzenlemenin yapılması ve iş-
verenler işçilere kıdem tazminatını 
vermediğinde devletin kanun haki-
miyetini sağlamasıdır. 

Bir kez daha kararlılığımızı ve 
irademizi ortaya koyuyor ve 
iktidarı uyarıyoruz: 

Kıdem tazminatı kırmızı çizgi-
mizdir! “Kırmızı çizgi” geçilmesi 
mümkün olmayan bölge anlamı-
na gelmektedir ve işçi sınıfı kıdem 
tazminatına o ya da bu biçimde 
dokunulmasına izin vermeyecek, 
hakkını savunacaktır.

Kıdem tazminatı bize çocuklarımı-
zın emanetidir! Kıdem tazminatına 
sahip çıkmak; emeğimize, gelece-
ğimize, memleketimize sahip çık-
maktır. 

Bu mücadeleyi omuzlama onuru-
nu, atölyelerde, fabrikalarda, be-
lediyelerde, plazalarda, okullarda, 
hastanelerde evine ekmek götür-
mek için alnının teriyle çalışan sen-
dikalı-sendikasız tüm işçi kardeşle-
rimizle birlikte büyüteceğiz!

Bizleri yok sayarak bu dayatmaları 
hayata geçirmek gibi hayallere ka-
pılanlar tarihten dersler çıkarmalı-
dır: Bilsinler ki; bu ülkede yaratılan 
her şey işçi sınıfının eseridir. Bu top-
raklarda üretilen tüm değerler ve 
güzellikler işçilerin ve emekçilerin 
ellerinin, aklının ve yüreğinin eseri-
dir. Ve o eller durursa hayat durur; 
o akıl ve yürek ayağa kalktığında 
karşısında hiçbir güç duramaz.

Haklarımız için omuz omuza 
mücadeleye devam…

Türkiye'nin dört bir yanında 
düzenlenen basın açıklamalarından 
kesitler izlemek için kodu okutunuz
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ANTALYA

BALIKESİR

İSTANBUL

KOCAELİ

KIRŞEHİRİSTANBUL

SAMSUN

AYDIN

BURSA

ESKİŞEHİR

MANİSA

İZMİR

BİLECİK

ANKARA

OSMANİYE

TEKİRDAĞ

GAZİANTEP

SAKARYA


