
Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği
Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği

Basına ve Kamuoyuna
Değerli basın emekçileri, değerli vekillerimiz, işçi-emekçi kardeşlerimiz;

AKP hükümeti, Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında işçilerin kazanılmış haklarına yö-
nelik bir saldırı paketini daha meclis gündemine getirmek için hazırlık yapıyor. AKP 
hükümeti, bu saldırı paketini Orta Vadeli Hükümet Programına da almış durumda. Bu 
saldırı programı hayata geçtiğinde;

 z Kıdem tazminatı fiilen yok edilecek!

 z Bölgesel asgari ücrete geçilecek!

 z İşçilerin kiralanabileceği “özel istihdam büroları” (kölelik büroları) kurulacak!

 z Deneme süresi 25 yaşın altındaki işçiler için 4 aya çıkartılacak!

 z Esnek çalışma alabildiğine yaygınlaştırılacak ve kadrolu işçilik tarihe karışacak!

AKP hükümeti, işçilerin aleyhine olacak bu yasaları meclisten geçirebilmek için tek ayak 
üstünde kırk yalan söylemektedir. Başbakan ve bakanlar işçilerin küçük bir kısmının kı-
dem tazminatı alabildiğini, oluşturulacak fonla birlikteyse tüm işçilerin kıdem tazminatı 
alacağını söylüyor. Bu hükümet, besbelli ki bizleri saf yerine koyuyor ve açıkça alay 
ediyor. Eğer AKP hükümeti tüm işçilerin kıdem tazminatı almasını istiyorsa, yapılması 
gereken şey aslında bellidir: Tüm patronlar üzerinde sıkı bir denetim uygulanmalı ve 
işçilerin kıdem tazminatlarını vermeyen patronlar cezalandırılmalıdır! 

Ancak AKP hükümetinin derdi tüm işçilerin kıdem tazminatı alabilmesi değildir. Amaç 
patronların yükünü hafifletmek ve sermayelerini büyütmeleri için önlerini açmaktır. 
Geçmişteki burjuva hükümetler gibi AKP hükümeti de, patronlar sınıfı için dikensiz gül 
bahçesi yaratmaya çalışmaktadır. Türkiye ekonomisi büyürken, patronların sermayesi 
de büyümektedir. Patronlar ve hükümet sözcüleri övünüp seviniyor ve bizleri de sevin-
meye çağırıyorlar. Peki, ne için sevineceğiz? Patronlar palazlandıkça, işçilerin üretilen 
toplumsal değerden aldıkları pay düşmektedir. Ücretler yerinde saymakta, yoksulluk 
yaygınlaşmakta, uzatılan iş saatlerine hızlı çalışma temposu eşlik etmekte, iş kazaları ve 
işçi ölümleri artmaktadır. İşsizlik ve yoksulluk işçilerin ruhunda onarılmaz tahribatlara 
neden olmaktadır. 10 milyon işçinin sigortası yok! Taşeronlaştırma ve esnek çalışma, 
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standart uygulama haline getirildi. Özetle; kan, acı, kahır, bıkkınlık, tükenme… Bu tab-
lonun neyine sevineceğiz? Bu tablonun sorumlularından biri olan AKP hükümetinin 
işçileri düşündüğünü söylemesi samimi olabilir mi? 

İşçiler kıdem tazminatı alamıyorsa bunun sorumlusu patronlardır. Ama gelin görün ki 
kıdem tazminatının bir fona devredilmesini öneren de bizzat TÜSİAD, MÜSİAD, TUS-
KON, TİSK, MESS, TOBB gibi patron örgütleridir. Nasıl oluyor da patronların istekleri 
doğrultusunda hazırlanan bir fon işçilerin çıkarına oluyor?

Patronların hizmetindeki AKP, kıdem tazminatını toptan ortadan kaldıramadığı için, 
şimdilik fon biçiminde bir ara formül getiriyor. Bu fonu nasıl kullanacakları bellidir. İşsiz-
lik Sigortası Fonunu nasıl kullandıklarını biliyoruz: İşçilerin paralarından oluşturulan bu 
fon patronlara peşkeş çekiliyor, işçilerle ilgisi olmayan alanlarda kullanılıyor. Soruyoruz: 
İşsizlik Sigortası Fonu üzerinde işçilerin bir denetimi var mı? Yok! Eğer kıdem tazminatı 
fonunu kurmayı başarırlarsa bu fon üzerinde de işçilerin bir denetimi olmayacak! Üste-
lik kıdem tazminatı fonundan yararlanabilmek için 10 yıl çalışmak gerekiyor! Biz işçiler 
bu fonu neden kabul edelim?

Bu fonu kabul etmiyoruz! Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) olarak, kı-
dem tazminatımızı AKP hükümetine ve patronlara gasp ettirmemek için bir kampanya 
başlattık. On binlerce bildiri bastık ve afişler hazırladık. Kurduğumuz işçi ekipleri gecele-
rini gündüzlerine katarak çalışmaya başladı. Tek tek işçilerin kapılarını çaldık; işçi semt-
lerinde, fabrika ve işyerleri önlerinde, grev ve direniş alanlarında, kent merkezlerinde 
stantlar açtık; yüz binlerce işçi-emekçiye gerçekleri anlattık. Kara kışa, yağmura, çamura 
ve tüm engellemelere rağmen, 65 bine yakın imza topladık. 

İmza veren 65 bine yakın işçi, UİD-DER aracılığıyla kıdem tazminatının patronlara peş-
keş çekilmesini protesto ediyor. Kampanya boyunca, toplanan imzaları ve haklı tepkimi-
zi emekten yana olan milletvekilleri aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 
taşıyacağımıza söz vermiştik. Şimdi bu sözümüzü yerine getirmek üzere, topladığımız 
imzaları emekten yana olduğuna inandığımız milletvekillerimize teslim ediyoruz. Bura-
dan, kıdem tazminatımızın gasp edilmek istenmesini protesto ediyoruz. İmzalarımızın ve 
kıdem tazminatı hakkımızın takipçisi olacağız! 

Ayrıca, on binlerce işçinin protestosunu Meclis’e taşımamızda bizlere yardımcı olan ve-
killerimize de huzurunuzda teşekkür ediyoruz. 

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği!
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