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Mevcut kıdem tazminatı uygulaması
Kıdem Tazminatı 1475 sayı-

lı �� Kan�n��n�n 14� maddesin��� Kan�n��n�n 14� maddesin�Kan�n��n�n 14� maddesin-
de düzenlenmi�tir� 2003 yılında 
b� kan�n deği�tirilerek yerine 
4857 sayılı �� Kan�n� yürür��� Kan�n� yürür�Kan�n� yürür-
lüğe girmi�tir� Eski kan�ndan 
sadece kıdem tazminatını dü-
zenleyen 14� madde yürürlük-
te kalmı�tır� Kıdem tazminatı 
hakkı i�çi sınıfının önemli bir 
kazanımıdır� Tüm i� kan�n� 
deği�irken sadece kıdem tazmi-
natı maddesine dok�n�lmamı� 
olması i�çi sınıfının b� hakkı 
kırmızı çizgi olarak sahi�len�çizgi olarak sahi�len� olarak sahi�len-
mesindendir� 

Kıdem tazminatının
hesaplanması:

Kıdem tazminatı i�çinin 
çalı�tığı her yıl için 30 günlük 
brüt ücret t�tarındadır� B� 
t�tara, ücrete ek olarak 
süreklilik arz eden yakacak, 
kon�t, çoc�k, eğitim �b� yar�eğitim �b� yar-
dımlar da dâhildir� Tüm bir 
yılda b� �ekilde ödenen t�tar 
365 güne bölünerek kıdem taz-
minatına esas olan günlük t�tar 
b�l�n�r� Kısmi süreli çalı�an 
i�çiler için (örneğin haftada iki 
gün) çalı�ılan gün sayısı değil 
i� akdinin ba�ladığı günden 
bittiği ana kadarki süre esas 
alınır� Örneğin be� yıl boy�nca 
aynı i�yerinde haftada iki gün 
çalı�an i�çi be� yıl üzerinden 
kıdem tazminatı alır� ��çinin 

kıdem tazminatı en yüksek 
de�let mem�r�na ödenecek 
azami emekli ikramiyesi 
miktarını geçemez� B�na kıdem 
tazminatı ta�anı denir� 2016 yılı 
için b� rakam her hizmet yılı 

için 3�828,37 lira t�tarındadır�

Kıdem tazminatını
kimler alabilir:

Bir yıl boy�nca bir i�ye-
rinde çalı�mı� olan her i�çi 

kıdem tazminatı almaya hak 
kazanır� Girdi çıktı ya�ılması, 
i�letmenin ba�ka i��erene de�-
ri �b� hiçbir �ekilde b� hakkı 
ortadan kaldırmaz� ��çi aynı 
i�yerinde çalı�tığı her yıl için 

30 günlük kıdem tazminatını 
alır� Ta�eron i�çisi için kıdem 
tazminatı ödeme sor�ml�l�ğ� 
asıl i��erendedir� Söz gelimi on 
yıl aynı i�yerinde ama on ayrı 
ta�eron �irket bünyesinde çalı-
�an i�çi i�ten çıkarıldığında 300 
gün brüt ücret t�tarında kıdem 
tazminatını asıl i��erenden 
alma hakkına sahi�tir�

Kıdem tazminatını
kimler alamaz:

�� Kan�n� ka�samı dı�ında 
çalı�anların, örneğin mem�r 
statüsündeki kam� emekçi-
lerinin kıdem tazminatı hak-
kı yokt�r� �� Kan�n��n�n 25� 
maddesinde belirtilen haklı 
fesih nedenleri ile i�ten çıkarı-
lanlar kıdem tazminatı almaz� 
B� nedenler yasaya göre i�çi-
nin kendi kastı ya da düzensiz 
ya�antısı dolayısıyla çalı�a-
mayacak �ekilde hastalığa t�-
t�lması dolayısıyla i�e ardı ar-
dına üç gün �eya bir ayda be� 
gün de�amsızlık etmesi ya da 
sağlık k�r�l� tarafından i�çinin 
söz kon�s� hastalık dolayısıyla 
çalı�amayacak d�r�mda 
olmasının belgelenmesi, ahlak 
�e iyi niyet k�rallarına �yma-
yan da�ranı�larda b�l�nması �e 
bir haftadan fazla de�amsızlık 
ya�masına neden olan gözaltı, 
t�t�klama gibi zorlayıcı hâller 
olarak tanımlanmaktadır�

Ya�amak �e ailesini geçindir-
mek için ya�abileceği tek �ey üc-
retli bir i�e girmek olan i�çilerin 
i�siz kalması, ka�italizmin i�çi-
leri birbirine kar�ı oynamak için 
bir yedek sanayi ord�s� yaratma 
ihtiyacının bir ürünüdür �e insan 
hayatına kar�ı büyük bir s�çt�r� 
Parti, i�sizliğe kar�ı, i�ten atma-
nın yasaklanmasını tale� ederek, 
ücretlerde kesinti olmaksızın ça-
lı�ma sürelerinin kısaltılması �e 
ek �ardiyalar yaratılması yol�yla 
�e geni� bir kam� yatırımları se-
ferberliği aracılığıyla mücadele-
yi sa��n�r� 

İşçinin 
Programı

Özel �stihdam Strateji Bel-
gesi: 2000›li yılların ba�ından 
itibaren sermaye �e hükümet-
lerin ortak giri�imleriyle ül-
kedeki çalı�ma ya�amının es-
nekle�tirilmesi için çalı�malar 
ba�latılmı�tır� Özel �stihdam 
Strateji Belgesi 2014 yılın-
da Yüksek Planlama K�r�l� 
tarafından resmi bir strateji 

hâline getirilmi� �e b� temel-
de bir eylem �lanı ol��t�r�l-
m��t�r� B� çerçe�ede i�çilerin 
i� gü�encesini ortadan kaldır-
mayı, yarı zamanlı �e belirli 
süreli çalı�ma gibi yöntemle-
ri hâkim kılmayı, �atrona i�-
çiyi i� old�ğ� zaman çağırı� 
ona göre ücret �erme olanağı 
sağlamayı hedefleyen, kıdem 
tazminatının kaldırılarak fona 
de�redilmesini, b� temelde 
özel istihdam büroları k�r�l-
masını �e kiralık i�çi �yg�la-
masına geçilmesini öngören 
sermayenin stratejik sınıf sal-
dırısı belgesidir�

Özel �stihdam Büro-
s�: Özel istihdam büroları, 
��k�r��n üstlendiği i�le�in 
özel sektör tarafından ger-
çekle�tirildiği i�çi simsarlığı 
k�r�l��larıdır� ��siz i�çilerle 
i�çi istihdam etmek isteyen i�-
�erenler arasında aracılık ya�-
maktadır� Esneklik �yg�lama-
larının yasala�tırılmasıyla çok 
daha yaygınla�acak olan özel 
istihdam bürolarının, kiralık 
i�çi �yg�lamasıyla �atronla-
ra ihtiyaç d�yd�kları anda, 
bazen günlük, bazen birkaç 
saatlik temelde �c�z i� gücü 
sağlaması öngörülmektedir� 

��çiler, i��eren tarafından i�-
ten çıkarıldığında �eya emekliye 
ayrıldığında, erkekler askerlik 
sebebiyle, kadınlar ise e�len-
dikten sonra bir yıl içinde kendi 
istekleriyle i�ten ayrıldıklarında, 
eğer me�c�t i�yerinde en az bir 
yıl çalı�mı�larsa kıdem tazminatı 
almaya hak kazanırlar� ���eren, 
sadece i�çiyi iyi niyet �e ahlak 
k�rallarına aykırı da�randığı ge-
rekçesiyle i�ten çıkartırsa kıdem 
tazminatı ödemez�

İşçinin Sözlüğü

Özel İstihdam 
Strateji Belgesi

Kıdem tazminatı



• Tazminat zarara �ğra-
yan ki�i ya da k�r�ma, za-
rara neden olan ki�i ya da 
k�r�m tarafından ya�ılan te-
lafi edici ödemedir� Me�c�t 
düzenlemede �atronlar i�ten 
çıkardıkları i�çiye bir tazmi-
nat ödemektedir� Eğer fona 
de�ir söz kon�s� ol�rsa, �at-
ron bir tazminat ödemeyecek, 
i�çi kıdem fon�ndan �arasını 
alacaktır� B� kıdem tazminatı 
değil bir tür bireysel emekli-
lik sistemidir� Çalı�ma Bakanı 
Süleyman Soyl� i�çiden sak-
lanan b� gerçeği �öyle itiraf 
ediyor: “De�letin yönettiği 
değil herkesin kendi bireysel 
bir kıdem emeklilik hesabı ol-
masını istiyor�z�”

• Me�c�t �lan gerçekle-
�irse, her i�çi için fona �rim 
ödenecek, her yıl için 30 gün-
lük ücreti t�tarında aldığı taz-
minat 12 ila 15 güne dü�ürü-
lecek� ��çi ancak 10 yıl �rim 
ödedikten sonra askere gitme, 
e�lenme ya da e� satın alma 
hâlinde fonda biriken �aranın 
yarısını çekebilecek� 15 yılın 
ardından da herhangi bir ge-
rekçe olmadan yine biriken 
�aranın yarısını çekebilecek� 
Böylece kıdem tazminatı �e 
i� gü�encesi ili�kisi tamamen 
kaldırılarak bireysel emekli-
lik mantığı hâkim olacak�

• En önemlisi i�çi i�ten 
ayrıldığında ya da çıkarıldı-
ğında fon tarafından ödeme 

ya�ılacağı için i�ten çıkarma 
�atronlar açısından maliyetsiz 
hâle gelecek� ��sizlik arttıkça, 
özel istihdam bürolarının da 
de�reye girmesiyle �atronlar 
için �c�z i�gücü sağlanacak 
�e b� büyüyen i�sizler ord�s� 
zamanla çalı�anların ücretle-
rini de a�ağıya doğr� çeke-
cek� Patronlara s�nd�ğ� b� 
hizmetlerin kar�ılığında hü-
kümet de siyasi amaçları doğ-
r�lt�s�nda k�llanabileceği �e 
yanda�larına kaynak aktarımı 
sağlayabileceği, kon�t edin-
dirme fon�, i�sizlik sigortası 
fon�, tasarr�f te��ik fon� gibi 
fonların yanına bir yenisini 
daha eklemi� olacak� 

Kıdem tazminatının fona devredilmesi 
kıdem tazminatının kaldırılmasıdır

İşçilerin yüzde 100’ü kıdem tazminatını alabilir! 
İş ki devlet patronun değil işçinin çıkarını korusun!

Patronlar neden kıdem 
tazminatının kaldırılıp fona 
devredilmesini istiyor?

Neden kıdem tazminatını i�ten 
atılan i�çilerin sadece yüzde 10�� 
alabiliyor?

Kıdem tazminatını kaldırmak 
isteyenlerin en fazla öne sürdükleri 
gerekçe i�ten çıkarılan i�çilerin sa-
dece yüzde 10��n�n kıdem tazmi-
natı alabilmesidir� Hükümet �e on�n 
�aralelinde yer alan Hak��� sendika-
sı b� kon�da s�ç� kıdem tazminatı 
düzenlemesine atıyor� Hâlb�ki s�çl� 
kıdem tazminatı düzenlemesi değil, 
i�çinin hakkını gas� eden �atronlar 
�e hak gas�ına göz y�man hükü-
mettir� Ya i�çilerin yüzde 90›ı kasten 
hastalanmakta, ahlaka �e iyi niyet 
k�rallarına aykırı da�ranmaktadır 

ya da birileri ahlaka, iyi niyet k�-
rallarına �e me�c�t yasalara aykırı 
da�ranarak i�çilerin hakkını gas� 
etmektedir�

Türkiye›de sendikal örgütlenme 
anayasal hak old�ğ� hâlde, �atronlar 
öncü i�çileri 25/2›den yani ahlak �e 
iyi niyet k�rallarına aykırı da�ran-
maktan i�ten çıkarmakta �e kıdem 
tazminatlarını da ödemeyerek i�çile-
re gözdağı �ermektedir� Uz�n süren 
i�e iade da�alarını kazanan i�çiler 
ise yeni i� kan�n�n �atronlara sağla-
dığı olanakla tazminatları ödenmek 
s�retiyle i� ba�ı ya�tırılmamaktadır� 
B�rada s�çl� kıdem tazminatı �yg�-
laması mı, sendikala�mayı engelle-

mek için kan�n dı�ı da�ranan �atron 
�e haksız yere i�ten çıkarıldığı mah-
kemece sabit b�l�nan i�çinin i�ine 
dönme hakkına garanti getirmeyen 
yasa mı?

Kayıt dı�ı çalı�tırılan i�çilerin de 
kıdem tazminatı hakkı gas� ediliyor� 
��çiler ancak mahkemede o i�yerin-
de çalı�tıklarını �ahitler �e ba�kaca 
belgelerle kanıtlarsa kıdem tazmina-
tı alabiliyor� Kayıt dı�ı çalı�tırmanın 
yaygınlığı �e hükümetler tarafından 
kollanması i�çinin �e kıdem tazmi-
natı yasasının s�ç� m�?

�flas eden ya da iflas etmi� gibi 
gösterilen �irketler i�çilerin kıdem 
tazminatlarını ödemiyor� Çünkü if-

las eden �irketin borçlarının tahsilin-
de de�lete �e bankalara olan borçlar 
öncelikli, i�çinin hakkı en son ge-
liyor� ��çiye gelinceye kadar zaten 
�atron tarafından hort�mlanmı� ka-
sada hiçbir �ey kalmıyor� B�n�n da 
mı s�çl�s� i�çi �e kıdem tazminatı 
hakkı?

Üç maddede i�çinin çözümü
Yüzde 10 edebiyatı, �atronları 

aklamaya yarayan bir yalandır� ��çi-
lerin yüzde 100�ünün kıdem tazmi-
natını alması mümkündür! Nasıl mı?

1� ��çi kan�na aykırı da�ranırsa 
bedelini ödüyor� Patronlar ise kolla-
nıyor� Kıdem tazminatı hakkını gas� 
eden, kayıt dı�ı, sigortasız i�çi çalı�-

tıran �atrona �ara cezasına çe�rile-
meyecek �ekilde ha�is cezası �eril-
sin �e i�yeri kam�la�tırılsın!

2� �cra�iflas kan�n�nda ya�ıla-
cak tek cümlelik bir deği�iklikle, 
derhal �irketlerin borçları arasında 
i�çi alacaklarına öncelik tanınsın! ��-
çiye ücretini, tazminatını ödemeyen 
i�yeri i�çi denetiminde kam�la�tırıl-
sın!

3� Sendikalı i�yerlerinde i��e-
ren, i�çi haklarını kolay gas� ede-
miyor� Sendikala�mayı engelleyen 
ki�iye �erilen ha�is cezası �araya 
çe�rilemeyecek �e ertelenemeye-
cek �ekilde arttırılsın, i�yeri kam�-
la�tırılsın! 

Patronlar hükümetle el ele �er-
mi� kıdem tazminatı hakkını kal-
dırma çalı�malarını “A��st�rya 
Modeli”, “Danimarka Modeli” gibi 
cilalı laflarla �arlatmaya çalı�ıyor-
lar� Türkiye insanında A�r��a�da 
her �eyin daha iyi old�ğ�na dair 
yerle�ik inancı s�istimal ediyorlar� 
Ankara Sanayi Odası Ba�kanı N�-
rettin Özdemir geçtiğimiz günlerde 
A��st�rya Modeli›ni önerdi� Özde-
mir �öyle diyor: “A��st�rya b�n� 
denemi�� Her iki taraf b� i�ten kârlı 
çıkmı�� Herkes kıdem tazminatını 
alır hâle gelmi�� A��st�rya�nın �y-
g�ladığı model, kıdem tazminatının 
belirlenen özel finans �irketlerince 
ol��t�r�lan fonlara i��erenler tara-

fından aktarılması �e b� fonlarda 
değerlendirilmesi temeline daya-
nıyor�” Özdemir›in kasten �n�tt�k-
larını biz ekleyelim� A��st�rya›da 
esnek çalı�maya geçi�in bir �ar-
çası olarak �yg�lanan b� modelle 
birlikte son 10 yılda tam zamanlı 
çalı�anların sayısı azalırken yarı 
zamanlı çalı�anların sayısı yüzde 
40 arttı, i�sizlik oranı yüzde 10›� 
geçerek A��st�rya tarihinin en 
yüksek rakamlarından birine �la�tı�

Daha önce de AKP çe�relerin-
den Danimarka Modeli kis�esiyle 
kıdem tazminatı saldırısı cilalanmak 
istenmi�ti� Tabii ki Danimarka›da 
da i�çilerin sadece yarısının tam 
zamanlı i�lerde çalı�abildiğini, geri 

kalan yarısının ise yarı zamanlı �e 
geçici i�lerde çalı�tırıldıklarını �ek 
söylemediler� �stihdam garantisi adı 
altında Danimarkalı i�çilerin özel 
istihdam bürolarının modern köle-
si old�ğ�n�, bir ay sanayide, sonra 
k�aförde, ardından hizmet sektö-
ründe çalı�mak zor�nda bırakıldık-
larını anlatmadılar� Danimarka›da 
b� modelle sendikaların etkinliği-
nin yok edildiğini, sadece kıdem 
tazminatının değil asgari ücretin de 
kaldırıldığını, Danimarka›nın i�çi-
lerinin 1555 yıllık çalı�ma süresi ile 
A�r��a›nın en fazla çalı�an i�çileri 
old�ğ�n� gizlediler�

��çinin çözümü m�tlak i� gü-
�encesi: So�yet modeli

��sizlik bir kader değildir� Ka-
�italizmden önce i�sizlik yani ça-
lı�mak istediği hâlde i� b�lamamak 
söz kon�s� değildi� Ka�italizmden 
sonra da i�sizlik olmayacak� Çünkü 
ka�italizmde fabrikalar, bankalar, 
tarlalar he�si özel �ahısların �e �ir-
ketlerin kârı için çalı�ıyor� Kâr emek 
sömürüsünden ileri geliyor� Eğer i�-
sizlik olmazsa �atronlar i�çileri üret-
tikleri değerden daha azını alarak kıt 
kanaat geçinmeye �e hâline �ükret-
meye zorlayamaz� Sor�n b� kadar 
basit� Çalı�mak bir hak ise i� gü-
�encesi b� hakkın �azgeçilmez bir 
�arçasıdır� Fabrikaların, bankaların 
de�letin old�ğ� �e bir i�çi de�rimi 
ile k�r�lan So�yetler Birliği›ndeki 

çalı�ma düzeninde çalı�ma hakkı 
dok�n�lmazdı� Tüm i�çilerin i� gü-
�encesi �ardı� Bir i�çiyi i�ten çıkar-
mak hemen hemen imkânsızdı� B� 
�ekilde on yıllarca i�sizlik belasın-
dan �zak d�r�ld�� ��çiyi i�sizlikle 
kork�tmaya gerek yokt�� Çünkü 
fabrikalar de�letindi �e üretim kâr 
için değil �lanlama hedeflerine göre 
ya�ılıyord�� ��te i�çinin modeli ne 
A��st�rya ne Danimarka ne Ameri-
kan modelidir� ��çinin modeli, So�-
yet modelidir� Elbette ki gelecek i�çi 
iktidarında b� düzen çok daha iyi 
�ekilde geli�tirilecektir� So�yetler 
Birliği›nde eksik olan i�çi demok-
rasisi bir kez yerle�ince sistem çok 
daha iyi i�leyecektir� 

Patronların çözümü esneklik: Avusturya ve Danimarka modelleri

Patronlar k�lübü TÜS�AD 2009 
krizini değerlendirdiği bir ra�or�n-
da �� değerlendirmelere yer �eri-
yord�: “2000�2001 dönemi krizin-
den farklı olarak dı� �iyasalardan 
da tale� olmayınca sanayi üretimi 
2008 yılı son çeyreğinde �e 2009 
yılında önemli ölçüde azalmı�tır� 
Verimliliği sabit t�tacak düzeyde 
i�çi çıkarmaları da ya�ılmayınca 
sanayi sektöründe istihdam edilen 
ki�i ba�ına �erimlilik 95 değerinin 
altına inmi�tir�” (2010 Yılına Girer-
ken Türkiye Ekonomisi, TÜS�AD 
Ra�or�, 2009) 2008�2009 arasında 
yeterince i�çi çıkaramamaktan ya-
kınan �atronlar aynı dönemde kaç 
i�çiyi ka�ı dı�arı etmi�lerdi biliyor 
m�s�n�z: 475 bin! �stihdam edilen 
ki�i ba�ına �erimliliği sabit t�tmak 

adına yani Türkçesi ile daha az 
sayıda i�çiyle aynı üretimi ya�a-
bilmek için herhangi bir tazminat 
yükü olmadan i�çi çıkarmak istiyor 
�atronlar� Önümüzün kriz old�ğ�n� 
en iyi onlar biliyor� B� yüzden bir 
an e��el kıdem tazminatının fona 
de�redilmesini �e böylece mali-
yetsizce i�çi çıkarı� �erimliliklerini 
sabit t�tmayı, yani yine Türkçesi 
ile kârlarından �azgeçmeden krizin 
fat�rasını i�çiye yıkmayı hedefli-
yorlar� B�gün her kim �atronların, 
AKP �e yanda� Hak��� sendikasıyla 
k�rd�kları t�zağa dü�erse, gelecek-
te değil 475 bin, milyonlarca i�çinin 
i�ten atılmasının �e özel istihdam 
bürolarının elinde köle �azarlarına 
sürülmesinin yol�na ta� dö�üyor 
demektir�


