
CHP heyeti TÜRK-İŞ ile kıdemi görüştü. Atala/ın TİSK, TOBB ve ASO’nun da fona karşı olduğunu söylediği belirtildi

İşveren de fona devir istemiyor
C

HP heyeti Türk-İş Baş
kanı Erglin Atalay’ı zi
yaret etti. Toplantıda 

en önemli gündem maddesi, kı
dem tazm inatı
nın fona devre
dilme planı oldu. 
Kıdem tazm ina
tının fona devri 
durumunda bu
nun nasıl kulla
nılacağını gör
mek için işsiz

lik fonuna bakılm asının yeter
li olduğunu söyleyen CHP he
yeti, işsizlik fonunun işçi değil, 
işveren tarafından kullanıldığı
nı kaydetti. Atalay'm da kıdem 
tazminatının fona devrine karşı
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olduklarını iletti.
CHP Em ek Büroları üyelerin

den oluşan CHP heyeti, Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay ile 
Türk-İş Genel M erkezi’nde bir 
araya geldi. Heyette, CHP Genel 
Başkan Yardım cısı Veli Ağba- 
ba, Kocaeli Milletvekili Fatma 
Hürriyet Kaplan, Niğde Millet
vekili Ömer Fethi Gürer ve Zon
guldak Milletvekili Ünal Demir- 
taş y er  aldı. Basına kapalı ola
rak 1 saat süren görüşmede, kı
dem tazm inatının fona devre
dilme planı, yasaklanan grevler 
ve işçi haklarına ilişkin geliş
m eler m asaya yatırıldı.

Türk-İş Başkanı Atalay’ın da 
Türk-İş’in kıdem tazminatının

fona devrine karşı olduğunu, 
kazanılm ış haklara dokunujma- 
ması gerektiğini söylediği öğ
renildi. Ayrıca Atalay’ın TİSK, 
TOBB ve Ankara Sanayi Odası 
gibi kurum ların da başkanları- 
nın böyle bir fon taleplerinin ol
madığım söylediği belirtildi.

Garanti Fonu kurulsun
Kıdem tazminatına ilişkin 

bir çalıştay düzenleyeceklerini, 
söyleyen CHP heyeti, bu çalış- 
taya Atalay’ı da davet etti.

Görüşme öncesinde basın 
açıklam ası yapan Ağbaba, “Biz, 
sendikaların ‘hayır’ dediği hiç
bir şeye ‘evet’ demeyiz. Sendi
kalar ne diyorsa, biz sendika

larla hareket edeceğiz" dedi. Kı
dem tazm inatının fona devre
dilm esine karşı olduklarını söy
leyen Ağbaba, işçilerin  kıdem 
alabilm eleri için CHP'nin verdi
ği bir kanun teklifinin olduğu
nu, bir garanti fonunun kurul
ması gerektiğini dile getirdi.

Atalay, Türk-İş’in olmazsa ol
mazının “30 gün” olduğunu, bu 
süreden bir adım geri gitme
den yapılacak düzenlemeye kat
kı sağlayabileceklerini söyle
di. Atalay, “Yarın öbür gün bu 
29 güne düşerse, bunun hesabı
nı ne ben ne benim ailem verir 
ne çoluğum çocuğum, hiç kim se 
veremez. Bu bizim sigortamız, iş 
güvenliğimiz” dedi. • ANKARA

Grev erteleme 
doğru değil
Kristal-İş Sendikası'nın bazı iş
yerlerinde aldığı grev kararının, 
Bakanlar Kurulu’nca nmilli gü
venliği bozucu nitelikte” oldu
ğu gerekçesiyle ertelendiğini 
anımsatan Ağbaba, "Bu barda
ğın, camın hangi milli güvenliği 
tehlikeye düşürdüğünü merak 
ediyoruz. Grev hakkı yoksa iş
çinin, sendikanın da anlamı yok. 
2017 yılında grev ertelenmesi 
doğru  değildir" dedi.
Türk-lş Genel Başkanı Ergün 
Atalay da kıdem tazminatının, 
işçinin kızının çeyiz, oğlunun 
düğün parası olduğunu belirtti.


