
TKP EMEK MERKEZİ AÇIKLADI
KIDEM TAZMİNATINI BUHARLAŞTIRACAKLAR

Emekçilerin en önemli kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatı, fona devredilerek
buharlaştırılmak isteniyor. Patronlar ülkedeki siyasi krizin bir sermaye uzlaşması ile çözülmesini
hedeflediğinden, “kıdem tazminatı reformu” bu uzlaşmanın anahtar konularından bir tanesi. TKP
Emek Merkezi, bir broşür yayımlayarak emekçilere kıdem tazminatına sahip çıkılması çağrısı
yaptı.
 
Gündemdeki kıdem tazminatı fonu ile işçilerin uğrayacağı hak kayıplarının ayrıntılı olarak
anlatıldığı broşürde, patronların ve hükümetin bu düzenlemenin gerekçesi yaptığı tespit ve
argümanlar da tek tek çürütülüyor.
 
Kıdem tazminatı işçinin temel hakkıdır

Kıdem tazminatı işçinin hak ettiği ama patronun el koyduğu emek gücünün karşılığının yalnızca
bir miktarıdır. Kıdem tazminatı tartışmalarında söz konusu olan işçinin el konmuş hakkının,
alınterinin işçiye ödenip ödenmemesidir.

Kıdem tazminatı, emekçiler açısından yıpranma karşılığıdır ve emeklilik ikramiyesi niteliğindedir.
Gerçek anlamda bir tazminat niteliğinde de olan kıdem tazminatı, işçiler için bir iş güvencesi
sağlama işlevine sahiptir.

Henüz çıkarılmış bir yasa ya da yasa taslağı olmamakla birlikte, AKP hükümeti, 61. hükümet
programında, “Kıdem tazminatı sorunu kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem
tazminatlarını garanti altına alan bir fon teşkil etmek suretiyle, sosyal taraflarla istişare içinde
çözülecektir.” maddesine yer vererek Kıdem tazminatı fonu kurulacağını ifade ediyor.



FON SİSTEMİ NE GETİRİYOR?
 
Fon için güncel bir yasa tasarısı henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, geçmişte yayınlanan ya
da çeşitli biçimlerde basına sızdırılan taslaklardaki bilgiler kıdem tazminatında nasıl bir
düzenleme yapılmak istendiğini gösteriyor.
 

    • Kıdem tazminatı fonu gelirleri işveren tarafından yatırılacak 
        olan primlerden oluşacak.
 
    • Prim oranları belirlenirken işverenin mevcut kıdem tazminatı 
      yükü artırılmayacak. Yayınlanan çeşitli taslak metinlerinde   
        prim oranı için brüt ücretin yüzde 3’ü ya da 4’ü rakamları     
        telaffuz edilmişti.
 
   • Kıdem tazminatı fonuna işverenin ödeyeceği prime geçici     
       olarak İşsizlik Sigorta Fonu’ndan katkı yapılacak.
 
   • İşçilerin fonda biriken tazminatı çekmeleri için çeşitli şartlar   
       getirilecek. Yine yayınlanan çeşitli taslak metinlerde işçinin
     10 ya da 15 yıllık kıdem şartı yer almıştı. Yine çeşitli taslak

metinlerde bu şarta haiz işçilerin paranın tamamını değil, bir kısmını alabilecekleri ifade edildi.
Aynı taslak metinlerde işçilerin fonda biriken kıdem tazminatının tümünü alabilmesi için ise
“emeklilik” ya da “ölüm” şartı yer almıştı.
 
• Bir yıllık çalışma karşılığında verilen kıdem tazminatı miktarı, uzun vadede OECD ortalamasına
çekilecek.
 
• Patronlar oran telaffuz etmemekle birlikte prim tutarının olabildiğince düşük belirlenmesini, fona
yatırılan paranın nemalanacağının da dikkate alınması gerektiğini ileri sürüyorlar.

• Patronlar haklı gerekçeyle istifa edenlere, askere giden erkeklere ve evlendikten sonra bir yıl
içinde işinden ayrılmak isteyen kadın işçilere kıdem tazminatı ödemek istemiyor. Gerekçesini ise
deneyimli ve nitelikli işçilerin “nasıl olsa kıdem tazminatı kaybım yok” diyerek kolayca iş
değiştirmeleri olarak gösteriyorlar. Fon sistemi, patronların bu isteklerini yerine getirecek.

FONDA İŞÇİNİN BÜYÜK KAYBI OLACAK

İşçinin fon sistemine geçildiğinde uğrayacağı maddi hak kaybı ise yüksek meblağlara
ulaşacak. Daha önce tartışılan taslaklarda belirtilen aylık yüzde 3 prim tutarı baz
alındığında 10 yıl boyunca bir asgari ücretlinin kaybı, 16 bin TL’nin üzerinde olacak.



İşçinin mevcut durumda hak ettiği kıdem tazminatı tutarı 25.042,01 TL iken, fon
uygulaması gerçekleştiğinde işçinin aynı kıdem yılı için patronun fona yatıracağı
primlerinin toplamı 4.977,79 TL olacak. Bu tutar Merkez Bankası aylık mevduat faiz
oranı ile nemalandığında ise 10 yıl sonunda fonda biriken tutar 8.601,51 TL olacak.

Kıdem tazminatı fona geçirildiğinde işçilerin maddi olarak hiçbir kaybı olmayacağını
söyleyen siyasi iktidar, bu farkın nasıl kapanacağını söylemediği gibi bu gerçeği de
gizliyor.

 

KIDEM TAZMİNATI SALDIRISINA KARŞI NE YAPMALI?



“Kıdem Tazminatı Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz” başlıklı broşüre aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
  http://tkp.org.tr/sites/default/files/kidem_brosur_mayis2019_dijital.pdf
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