
 

“KIDEM TAZMİNATINA DOKUNMAK GENEL GREV NEDENİDİR.” 
“TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ” KABUL EDİLEMEZ” 

 

İŞÇİLERİ YOK SAYAN PLANLARINIZDAN VAZGEÇİN! 
 

Koronavirüs salgını da Kıdem Tazminatı ezberini değiştirmedi. Açıklanan sözde “İstihdam Kalkanı” 
Paketinin, işçilerin işini, gelirini, geleceğini, sağlığını güvenceye almayı amaçlamadığı; asıl amacın 
1936 yılından beri güvencemiz olan kıdem tazminatının tasfiyesi; emekli aylıklarının düşürülmesi ve 
25 yaş altı ve 50 yaş üstü için daha fazla esneklik ve belirsizlik olduğu ortaya çıktı. Çalışan kesimler bu 
zor günlerinde dahi yanıltılmak isteniyor.  

Özellikle Kıdem Tazminatı ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusunda bugün yapılmak istenenler, 
akıllarımıza herkes 1999 depreminin yaralarını sarmaya çalışırken bir gecede yasalaştırılan “Mezarda 
Emeklilik Sistemi”ni getiriyor. Sözde “İstihdam Kalkanı” üzerine yapılan açıklamalar ve bugüne kadar 
çalışma hayatında yaşananlar, yapılmak istenen tasfiye ile ilgili bize bir fikir veriyor:  

• Her ay hakkedip almadığımız ve bir kenarda biriken kıdem tazminatımız, tamamlayıcı 
emeklilik sistemi, fon veya benzer bir sistemle kullanılamaz hale getirilecek, böylece 
sermayenin yükü azaltılacak, diğer yanda ücretimize getirilecek ek yasal kesintilerle hem 
sermaye teşvik paketlerine hem hükümete ucuz kaynak yaratılacak,   

• Biz emekli aylıklarının insanca yaşanabilir bir seviyeye çıkarılmasını talep ederken, getirilmek 
istenen “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” ile daha da düşürülecek; Özel Sektör (Bireysel) 
Emeklilik Sistemi ile Zorunlu Kamusal Emeklilik Sistemi piyasanın insafına terkedilecek, 

Biz bu oyunları IMF ve Dünya Bankası paketlerinden, hükümet programlarından biliyoruz: 

Emeklilik Sistemini düzelteceğiz dediler, mezarda emeklilik sistemi geldi, emekli aylıkları erimeye 
başladı, BES dayatıldı; Sağlık Sistemini düzelteceğiz dediler, yıllarca sağlık primi ödememize karşın 
ilaçlar, tedaviler, muayeneler paralı hale geldi, üç kuruşluk maske erişilmez oldu; Çalışma Hayatını 
düzenleyeceğiz dediler, esneklik, kiralık işçilik, taşeron sistemi yaygınlaştı, haklarımız geriletildi; 
Eğitim Sistemini düzelteceğiz dediler, hem paralı hem içi boş hale geldi; Vergi Adaleti getiriyoruz 
dendi, artan oranlı vergiyle, tarife oyunları ile vergi yükümüz arttı; Enflasyonu indireceğiz dediler, 
sayılarla oynayıp hayat pahalılığını alabildiğine artırdılar; İşsizlik Sigortası dendi, düzenli, tam zamanlı 
işçiler açısından kısmen bir boşluğu doldursa da yıllarca prim ödemesine rağmen binlerce işçi ise 
şartların ağırlığı nedeniyle yararlanamaz oldu, koronavirüs döneminde dahi getirilen ücretsiz izin 
uygulaması ile bu hak da kullanılmaz hale geldi, fon sermaye teşviklerinde kullanıldı, kamu 
harcamalarına ucuz kaynak oldu; Ekonomik Sistemi düzelteceğiz dediler, işyerlerimizi özelleştirip 
sattılar, tarım sektörünü yıkımın eşiğine, memleketi dışarıya bağımlı hale getirdiler.  

 

“HAYIR KABUL ETMİYORUZ! KIDEM TAZMİNATI FONUNU DA, TAMAMLAYICI 
EMEKLİLİK SİSTEMİNİ DE KABUL ETMİYORUZ” 

Bir kez daha tekrarlıyoruz: 

Çalışanların işini, gelirini, geleceğini güvence altına alan, sosyal devlet uygulamalarını hayata 
geçiren, vergide, gelir dağılımında adaleti sağlayan politikalara sonuna kadar desteğimiz var.  

Ancak haklarımızı geri götüren hiçbir uygulamaya evet demeyiz. Kıdem Tazminatını tasfiye 
etmeyi amaçlayan tüm düzenlemelere karşı Türk-İş Genel Kurulunda aldığımız “Genel Grev” 
Kararının arkasındayız. 
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