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1- Kýdem Tazminatýnýn Tanýmý Niteliði ve Geliþimi

Kýdem tazminatý iþçiler için tanýnmýþ bir haktýr. Bu haktan sadece Ýþ
Kanunu'nun  1.maddesinin ikinci fýkrasýnda sayýlan kimseler deðil, Deniz Ýþ Kanununa
göre iþçi sayýlan gemi adamlarý(md.2/B) ile Basýn Ýþ Kanununa göre iþçi tanýmýnýn
dýþýnda kalan fikir ve sanat iþlerinde ücret karþýlýðý çalýþan  gazeteciler(md.1) kýdem
tazminatý hakkýndan yararlanýrlar (Dz.ÝþK.md 20, Basýn ÝþK.md.6). Ayrýca Ýþ Kanunu
kapsamý dýþýnda kalan Borçlar Kanununa tâbi iþçilerden," 50'den az (50 dahil) iþçi
çalýþtýran tarým ve orman iþlerinin yapýldýðý iþyerlerinde ve iþletmelerde"(ÝþK.md.4/b)
çalýþan iþçilerde,"hizmet akdi veya toplu iþ sözleþmelerinde hüküm bulunmasý" koþu-
luyla kýdem tazminatýna hak kazanabilirler1. Ev iþlerinde çalýþanlarýn, çýraklarýn, staj-
yerlerin, memurlarýn, sözleþmeli personelin kýdem tazminatý hakký yoktur.   

Kýdem tazminatý 1475 sayýlý Ýþ Kanununun 14. maddesinde belirtilen asgari bir
çalýþma süresini dolduran iþçinin iþ sözleþmesinin kanunda sayýlan nedenlerden biriyle
son bulmasý durumunda iþverence iþçiye veya ölümü halinde mirasçýlarýna yapýlan bir
ödemedir. 4857 sayýlý Ýþ Kanununda kýdem tazminatý ile ilgili bir düzenleme yapýl-
mamýþtýr. 22.5.2003 tarihli 4857 sayýlý Kanun 1475 sayýlý Ýþ Kanununu yürürlükten
kaldýrýrken bu kanunun kýdem tazminatýna iliþkin 14. maddesini yürürlükte
býrakmýþ(md.120) ancak 1975 yýlýnda 1927 sayýlý kanun gibi bir "kýdem tazminatý fonu"
kurulmasýný geçici 6. maddesi ile öngörmüþtür. Buna göre halen iki tane Ýþ Kanunu
yürürlüktedir. Bunlardan biri sadece 14. maddesi saklý tutulmuþ 1475 sayýlý Ýþ Kanunu
diðeri ise 4857 sayýlý iþ Kanunudur. Böyle bir sonucun oluþmasýndaki temel neden
4857 sayýlý kanun çýkartýlýrken, kýdem tazminatýnýn geleceði konusunda sosyal
taraflarýn bir anlaþmaya varamamýþ olmasýdýr2.

Kýdem tazminatý 1936 yýlýnda 3008 sayýlý Ýþ Kanunu ile hukukumuza girmiþtir
Kýdem tazminatý düzenlemesi gerek 3008 sayýlý kanunun yürürlükte kaldýðý sürede,
gerekse 931 sayýlý Ýþ Kanunu ve bunun iptali üzerine yürürlüðe konulan 1475 sayýlý Ýþ
Kanununun çýkarýlmasý sýrasýnda deðiþikliklere uðramýþ, son olarak da 1475 sayýlý  Ýþ
Kanununda deðiþiklikler yapan 1927, 2320, 2457, 2762 ve 2869 sayýlý kanunlarýn
yürürlüðe konulmasýyla bugünkü biçimini almýþtýr3.
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3008 sayýlý kanunun yürürlüðe girdiði 1936 yýlýnda yaþlýlýk, iþsizlik ve iþ
güvencesi hükümleri bulunmamaktaydý. Yaþlýlýk Sigortasý 1.4.1950 tarih ve 5417 sayýlý
kanun ile, Ýþsizlik Sigortasý 25.8.1999 tarihinde 4447 sayýlý yasa ile ve iþ güvencesi de
2003 yýlýna 4857 sayýlý yasa ile hukukumuza girmiþtir. 1936 yýlýnda bu sigorta ve
güvencenin yasal olarak var olmamasý nedeni ile o tarihte kýdem tazminatýnýn varlýðý
kýsmen iþsizlik sigortasý tazminatý, kýsmen iþ güvencesi tazminatý, kýsmen de bedensel
yýpranma tazminatý olarak deðerlendirilmiþtir. Kýdem tazminatý ücret niteliðinde
olmadýðýndan, iþçinin ücretine güvence saðlamak için 4857 sayýlý yasanýn 33. madde-
si ile oluþturulmuþ bulunan "ücret garanti fonu" kapsamýna da alýnmamýþtýr4. Kýdem
tazminatý iþsizlik sigortasý deðildi. 4447 sayýlý kanunun yürürlüðe girdiði 1999 yýlýna
kadar onun yerine geçtiði söylenebilir. 4857 sayýlý kanunun 18-21. maddelerinde
düzenlenen iþ güvencesi hükümlerinin olmadýðý dönemlerde dolaylý olarak iþ güvence-
si benzeri bir düzenleme olduðu düþünülebilir ve belki de iþçi statüsünde çalýþanlarýn
memurlar gibi emeklilik ikramiyesi olmadýðýndan SSK'ya emeklilik baþvurusu yapmak
için iþten ayrýlanlar için emeklilik ikramiyesi olarak algýlanabilir5.

Kýdem tazminatýnýn iþsizlik sigortasý görevini kýsmen yerine getirdiði görüþü
3008 sayýlý Ýþ Kanunu yürürlükte iken gündeme getirilmiþ, 931 sayýlý Ýþ Kanununun
gerekçesinde de kýdem tazminatýnýn ülkemizde iþsizlik sigortasý bulunmadýðý için Ýþ
Kanununda muhafaza edildiði belirtilmiþtir. 4447 sayýlý kanun ile Ýþsizlik Sigortasý
hükümleri yürürlüðe girince kýdem tazminatý hükümlerinin yeniden güncelleþmesi gün-
deme getirilmek istenmektedir6. Bir görüþe göre iþsizlik sigortasý ve yasal iþ güvence-
si kabul edildikten sonra kýdem tazminatýnýn mevcut durumu tartýþma yaratmaktadýr.
Bu düþünceye göre iþsizlik sigortasý ve yasal iþ güvencesi  kýdem tazminatý ve fonu ile
ayrýlmaz bir bütünü oluþturmaktadýr7.

Kýdem tazminatý için bir fon kurulmasý düþüncesi ilk kez 1962 yýlýnda Üçüncü
Çalýþma Meclisinde gündeme getirilmiþ ve iþverenler ödeyecekleri primler karþýlýðýnda
kýdem tazminatýnýn Sosyal Sigortalar Kurumu tarafýndan karþýlanmasýný istemiþlerdir8.
1975 yýlýnda 1475 sayýlý Ýþ Kanununun 14. maddesine 17. fýkra olarak iþveren sorum-
luluðu altýnda ve sadece yaþlýlýk, emeklilik, malûllük, ölüm ve toptan ödeme hallerine
mahsus olmak üzere iþveren tarafýndan kýdem tazminatý ile ilgili bir fon tesis edilmesi
hükmü konmuþ fakat o tarihten bu yana bu konuda hiçbir geliþme yaþanmamýþtýr.
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Ýþ güvencesi hükümlerinin 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile ve iþsizlik sigortasý hüküm-
lerinin 1.6.2000’den itibaren uygulanmaya baþlamasýnýn kýdem tazminatý hükümlerinin
yeniden gözden geçirilmesi zorunluluðunu gündeme getirdiði ileri sürülmektedir.9

2- ILO'nun 158 Sayýlý Sözleþmesi ve Kýdem Tazminatý Ýliþkisi

Genelde iþverenlerin görüþlerini yansýtan yaygýn kanýya göre iþsizlik sigortasýnýn
ve iþ güvencesi hükümlerinin yürürlüðe girmesi ile kýdem tazminatýnýn iþlevinin bu iki
kurum tarafýndan üstlenildiðini ve kýdem tazminatýnýn artýk sadece emeklilik durumun-
da düþünülmesi gerektiði ileri sürülmektedir. Zorlayýcý bir yorum ile kýdem tazminatýnýn
artýk iþlevini yitirdiði, eskidiði ve belki de emeklilikte bile ödenmemesi gerektiði çünkü
bu tazminatýn oluþumunda iþçinin prim ödeme katkýsýnýn olmadýðý görüþü öne çýkarýl-
mak istenmektedir.

Acaba,  aðýrlýklý olarak, iþsizlik sigortasýnýn yürürlüðe girmesi ve yanýnda iþ
güvencesi hükümlerinin varlýðý kýdem tazminatýnýn, þimdilik emeklilik tazminatý olarak,
sonrasýnda belki de tamamen kaldýrýlmasý için bir gerekçe olabilir mi? Konunun önce-
likle uluslararasý hukuk açýsýndan incelenmesi gerekir.

Bu konuda Uluslararasý Çalýþma Örgütünün (ILO) 158 sayýlý Sözleþmesi konuya
ýþýk tutacaktýr10. ILO tarafýndan 1982 yýlýnda kabul edilmiþ olan 158 sayýlý Sözleþme
Hizmet Ýliþkisine Son Verilmesi Hakkýnda Sözleþme baþlýðýný taþýmakta ve konumuzla
ilgili çok önemli bir tespit yapmaktadýr. Sözleþmenin 12. maddesinin 1-a bendi "hizmet
iliþkisine son verilen bir iþçiye doðrudan iþveren tarafýndan veya iþverenlerin katkýsýy-
la oluþturulmuþ bir fondan  ödenecek kýdem tazminatý" demek suretiyle çalýþýrken iþine
son verilen iþçiye bir kýdem tazminatý ödenmesini emredici nitelikte düzenlemiþtir. Bu
düzenlemenin lafzýndan anlaþýlan iþine son verilen iþçiye, þartlarý varsa, kýdem tazmi-
natý iþ sözleþmesini sonlandýrma anýnda ödenecektir. Ayný Sözleþmenin 12/1-b ve c
maddeleri de kýdem tazminatý ve iþsizlik sigortasýnýn birlikte var olabileceðini
öngörmektedir.

ILO'nun 158 sayýlý Sözleþmesi usulüne uygun olarak TBMM tarafýndan onay-
lanmýþ bir sözleþmedir ve Anayasanýn 90. maddesi uyarýnca ulusal yasalar bu
sözleþmeye aykýrý hükümler taþýyamaz, taþýrsa uluslararasý bir sözleþme olan ILO'nun
158 sayýlý Sözleþmesinin hükümlerinin uygulanmasý gerekir. Baþka bir deyiþle yapýla-
cak herhangi bir düzenleme ile iþ sözleþmeleri sona erdirilecek iþçilere, þartlarý var
olan kýdem tazminatý ödemesi ortadan kaldýrýlamayacak ve iþsizlik sigortasýnýn varlýðý
kýdem tazminatýnýn bir emeklilik ikramiyesine dönüþtürülmesinin gerekçesi yapýlama-
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yacaktýr. Bunu kýdem tazminatýnýn iþsizlik sigortasý ile birlikte var olabileceði biçiminde
anlamak gerekecektir11.

3-Kýdem Tazminatý Fonu Kanun Tasarýsý Taslaðý ve Gerekçesi 

Ýþsizlik sigortasýnýn ve iþ güvencesi hükümlerinin yürürlüðe girmesi ile kýdem
tazminatý yükünün iþverenlerden alýnýp bir fona devredilmesi görüþünün aðýrlýk kazan-
masý üzerine Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, oluþturduðu ve sosyal taraflarýn
da temsil edildiði bir bilim kuruluna, Kýdem Tazminatý Fonu Kanun Tasarýsý Taslaðýný
hazýrlama görevi vermiþtir. Kurul 26.6.2002 tarihinde böyle bir taslak hazýrlayarak 9.
Çalýþma Meclisinde deðerlendirilmek üzere, Bakanlýða sunulmuþtur12.

Beþ bölümden ve 22. maddeden oluþan taslak 1. maddesinde kýdem tazmi-
natýnýn güvence altýna alýnmasýný öngörmekte ve 2.maddesinde 1475 sayýlý Ýþ Kanunu,
854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunu ve 5953 sayýlý Basýn Ýþ Kanununa göre hizmet akdine da-
yalý olarak çalýþan iþçilerle bunlarý çalýþtýran iþverenleri ve ölen iþçilerin hak sahipleri-
ni kapsayacaðýný belirtmektedir. Taslaðýn 15. maddesinin kabul edilmesi durumunda,
kanunun yürürlüðe girdiði tarihte iþyerlerinde çalýþmakta olan ve kýdem tazminatýna
hak kazanmýþ iþçilerin kýdem tazminatlarýndan doðrudan iþverenler sorumlu olacak,
yürürlükten sonraki süreler için Kýdem Tazminatý Fonu Kanunu hükümleri uygu-
lanacaktýr.

Baþka bir deyiþle iþten çýkarýlacak iþçilere kanunun yürürlük tarihine kadar doð-
muþ kýdem tazminatlarý, þartlarý varsa, iþveren tarafýndan ödenecek, o tarihten sonra-
ki çalýþtýklarý sürelere ait kýdem tazminatlarý iþ sözleþmesi iþveren veya iþçi tarafýndan
feshedildiðine bakýlmaksýzýn emekli olduklarýnda fondan ödenecektir. Ayrýca Fon
Kanununun yürürlük tarihinden sonra iþe girenler, iþten çýkarýldýklarý takdirde kendile-
rine iþveren tarafýndan herhangi bir kýdem ödemesi yapýlamayacak, iþçinin çalýþtýðý yýl-
larýn kýdemi emeklilik baþvurusu aþamasýnda dikkate alýnacaktýr. Görüldüðü gibi taslak
Fon Kanunun yürürlüðe konulmasý ile, ileriye dönük olarak, yürürlük tarihinden sonra
iþe girecekler ve halen çalýþmakta olanlarýn iþten çýkarýlmalarý durumunda ödenmesi
gereken kýdem tazminatlarýný, tazminatý güvence altýna almak adý altýnda, ortadan
kaldýrmakta ve bu ödemenin iþçinin emekliliði aþamasýnda kendisine fondan topluca
ödenmesini öngörmektedir. Taslaðýn  13. maddesine göre kýdem tazminatý fonuna
ödenecek aylýk prim 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 77. maddesine göre
hesaplanacak aylýk kazancýn % 3'nü geçmemek üzere Fon yönetim kurulunun önerisi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.
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Aslýnda kýdem tazminatýnýn iþverenin mâli sorumluluðu altýnda bir fondan
karþýlanmasý düþüncesi 1954 yýlýnda yapýlan  2. Çalýþma Meclisinde ortaya atýlmýþ ve
ayný konuda 1962 yýlýnda toplanan 3. Çalýþma Meclisinde de iþveren kanadý bu öne-
riyi yeniden gündeme getirmiþtir.. 

Sadece bu hususu görüþmek üzere 1984 yýlýnda 7. Çalýþma Meclisi toplanmýþ,
buna raðmen bu konuda somut bir adým atýlamamýþtýr.  Kýdem tazminatýnýn varlýðý iþ-
sizlik sigortasý ve iþ güvencesi gibi kurumlarýn hukukumuza giriþini geciktirmiþtir13.

Taslaðýn gerekçesine göre, zamanla iþletmeler için aðýr bir yük haline gelen
kýdem tazminatý, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde iþverenlerin ödeme güçlüðü
içine düþmesine neden olmuþtur. Bir kýsým iþveren iþçi devrini arttýrmak gibi yollara
baþvurarak bu tazminatý ödememe çarelerine baþvurmuþtur.Böylece yýllarýn emeði ile
hak kazanýlmýþ bu tazminattan  iþçilerin, iþverenlerin ödeme güçlükleri ve iþçilerin kýsa
süreli çalýþtýrýlmalarý nedenleri ile, yararlanamadýklarý ortaya çýkmaktadýr14.

Kurulmasý düþünülen fondan ödenecek kýdem tazminatý iþçinin emekliliði,
ölümü veya en az on yýl çalýþmýþ olmasý durumunda verilecek bir kýdem ikramiyesi
olarak düþünülmektedir15.

4-Kýdem Tazminatý Fonu Kanun Tasarýsý Taslaðý Konusunda Görüþler

Kýdem tazminatýnýn Türkiye'de yaþlýlýk ve iþsizlik sigortalarýnýn bulunmadýðý ve
iþ güvencesinin sadece Ýþ Kanunu ile saðlandýðý bir dönemde 1936 yýlýnda 3008 sayýlý
yasa ile yürürlüðe konduðu  gerçeði sýkça dile getirilmekte16 ve kýdem tazminatýnýn
varlýk amacýnýn sadece iþsizlik dönemine yönelik bir ödeme ve iþten çýkarmayý zor-
laþtýracak bir kurum olarak takdim edilmeye çalýþýldýðý gözlenmektedir. Oysa kýdem
tazminatýnýn baþka önemli bir iþlevi de iþçinin iþverenin koruma ve kollama görevi
içinde kendini göstermektedir. Ýþ Kanunun 77. ve Borçlar Kanununun 332. maddeleri
iþverenlerin çalýþtýrdýklarý iþçileri gözetme borcunu düzenlemektedir. Gözetme borcu,
iþverenin iþçinin çýkarlarý doðrultusunda davranma, onu koruma ve yardýmcý olma,
iþçiye zarar verebilecek davranýþlardan kaçýnma borcudur17. Bu borç kavramýnýn içe-
riðinde iþçinin iþverenin iþini görürken yýprandýðý gerçeði de vardýr. Kýdem tazminatýnýn
asýl iþlevi, iþçinin bu bedensel ve ruhsal yýpranmasýný karþýlamasýdýr. Kýdem tazmi-
natýnýn sadece iþsizlik sigortasý ve iþ güvencesi iþlevini karþýladýðý görüþü ise kýdem
tazminatýnýn varlýk nedenini tam kavrayan bir görüþ olarak kabul edilemez. Kýdem
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tazminatýnýn iþçinin bedensel ve ruhsal yýpranmasýnýn bedeli olmasý yanýnda diðer iki
husus tâlî unsurlar olarak düþünülmeli ve kýdem tazminatý fonu kurulmasýna iliþkin
düþünceler bu gerçeðin ýþýðýnda deðerlendirilmelidir.

Taslakla ilgili deðiþik görüþ, eleþtiri ve öneriler ileri sürülmekte ve taslaðýn bazý
eksikliklerine iþaret edilmektedir. Ýstifa halinde veya iþ sözleþmesinin iþveren tarafýn-
dan ahlak ve iyi niyet kurallarýna aykýrýlýk nedeniyle haklý fesihle sýnýrlý olarak 1475
sayýlý kanunun 14. maddesi kýdem tazminatý ödemesi öngörmemiþtir. Fon uygula-
masýnda bu durum iþçinin konumunu olumsuz etkilememeli ve iþçinin çalýþtýðý süreler,
iþ sözleþmesi bu iki nedenle sona erse de kýdeminden sayýlmalýdýr. Halen çalýþmakta
olan iþçilerin, fonun yürürlük tarihinden önceki, kýdem tazminatlarý da fondan öden-
melidir çünkü iþverenler bu tazminatlarý ödememek için haklý nedenle fesih arayýþý
içine girebilirler, kayýt dýþýlýk ve iþ mahkemelerinin yükü bu yüzden doðacak davalar
nedeni ile artabilir18.

Taslak, fondan kýdem tazminatý ödenmesinin koþullarýndan birini adýna en az
10 yýl prim ödenmiþ olan iþçinin isteðine baðlamýþtýr. Özellikle tarým, turizm, karayol-
larýnda çalýþma gibi mevsimlik iþlerde bu on yýl koþulunun yirmi yýlda bile tamamla-
nabileceðini kuþkulu bulanlar vardýr. Taslak bu haliyle yasalaþýrsa adýna on yýl prim
ödenmemiþ bir iþçi, kýdem tazminatý alamayacaðýndan Ýþ Kanununun 24 ve 83. mad-
deleriyle kendilerine tanýnmýþ olan "haklý sebeple sözleþmeyi fesih hakkýný" kullana-
mayacak ya da kullanmak istemeyecek ve olumsuz koþullarla çalýþmaya zorlanacak-
týr19, bu durum iþçinin sözleþme yapma ve sona erdirme konusundaki özgür iradesini
ortadan kaldýracak ve Ýþ Kanununun iþçiyi koruma ilkesine ters düþecektir.

5- Çalýþanlar Açýsýndan Taslaðýn Deðerlendirilmesi ve Öneriler

Kýdem Tazminatý Fonu Kanun Tasarýsý Taslaðý, görüldüðü gibi, iþçinin kýdem
tazminatý alabilmesini sadece emeklilik ya da adýna en az on yýl prim ödenmiþ olmasý
koþuluna baðlayarak bu tazminatý bir emeklilik ikramiyesine dönüþtürmek istemektedir.  

Kýdem tazminatý yükünün iþverenden alýnarak fona devredilmesinin ardýndaki
gerçek, yukarýdan beri vurgulamaya çalýþtýðýmýz gibi, iþsizlik sigortasý ve iþ güvencesi
hükümlerinin çalýþma mevzuatýmýza girmiþ olmasýdýr.

Yasalaþtýrýlmasý düþünülen fon tasarýsý taslaðýnýn iþyerlerinin kapanmasý, iþ-
verenin iflasý veya konkordato ilan etmesi, ödeme güçlüðü içine düþmesi gibi durum-
larda kýdem tazminatýnýn bir emeklilik ikramiyesi olarak ödenecek olmasý iþçiler için
olumlu olarak kabul edilse bile bu taslaðýn bütün çalýþanlar adýna olumlu bir giriþim
olarak algýlanmasý zordur.
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18Ergin, a.g.m. s.47
19Uzun, a.g.m. s.54



Kýdem tazminatý fonu kurulmak istenmesini iþsizlik sigortasýnýn ve iþ güvence-
si hükümlerinin varlýðýna dayandýrmak gerçekçi deðildir. Çünkü bu iki kurumun hüküm-
leri yetersizdir ve tüm çalýþanlarý kapsamamaktadýr.

1.6.2000  tarihinde yürürlüðe giren 4447 sayýlý Ýþsizlik Sigortasý Kanununun 50.
maddesi  iþsizlik ödeneðinin miktarý ve ödeme süreleri ile ilgilidir. 50. maddenin birinci
fýkrasýna göre," günlük iþsizlik ödeneði, sigortalýnýn son dört aylýk prime esas
kazançlarý dikkate alýnarak hesaplanan günlük ortalama net kazancýnýn %50'sidir. Bu
suretle hesaplanan iþsizlik ödeneði miktarý……onaltý yaþýndan büyükler için uygulanan
aylýk asgari ücretin netini geçemez."  1.1.2007-30.6.2007 dönemi için tesbit edilen
asgari ücret brüt olarak 562,50 YTL, net olarak da 403,02 YTL dir. Sendika üyesi ve bir
toplu iþ sözleþmesi þemsiyesi altýnda  olmadan çalýþan iþçilerin ve özellikle kayýt dýþýn-
da çalýþtýrýlan iþçilerin büyük bir çoðunluðunun asgari ücrete yakýn ücretlerle
çalýþtýrýldýðý genelde kabul gören bir varsayýmdýr. 50. maddenin birinci fýkra hükmüne
göre iþsiz kalan bir iþçiye ödenecek aylýk iþsizlik ödeneði yaklaþýk 200 YTL civarýnda
olacaktýr. Ýþsizlere ödenmesi öngörülen en yüksek aylýk ödenek asgari ücretin netini
geçemeyeceðine göre iþsizlik ödeneðinin bir iþçinin ailesi ile birlikte geçini saðlamak-
tan çok uzak kalacaktýr. Öyleyse iþsizlik sigortasýnýn varlýðýnýn kýdem tazminatýnýn
kaldýrýlmasý için bir gerekçe olamayacaðý açýktýr. Ancak kýdem tazminatý ile birlikte
düþünülmesi durumunda çalýþanlarýn iþsizlik dönemlerinde bir ekonomik güvenceye
sahip olabilecekleri düþünülebilir.

Bunun gibi iþ güvencesi hükümlerinin yürürlüðe girmiþ olmasý da kýdem tazmi-
natýn emekli ikramiyesine dönüþtürülmesi için yeterli bir neden deðildir. Her þeyden
önce çalýþanlarýn önemli bir bölümü 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 18-21. maddelerinde
hükme baðlanmýþ olan iþ güvencesi hükümlerinden yararlanamamaktadýr. Iþ Kanunu
18. maddesi ile ancak en az altý aylýk kýdemi olan ve otuz veya daha fazla  iþçi
çalýþtýran iþyerlerinde çalýþan iþçilerin iþ güvencesi hükümlerinden yararlanabileceðini
kabul etmiþtir. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn yayýnladýðý Ocak 2002 "Çalýþ-
ma Hayatý Ýstatistikleri"ne göre  ülkemizde 382.932 iþyeri bulunmaktadýr. Bunlardan
otuz veya daha  fazla iþçi çalýþtýran iþyeri sayýsý 30.917' dir. Demek oluyor ki iþ
güvencesi hükümleri ülkemizdeki iþyerlerinin ancak yaklaþýk yüzde onunda çalýþan
iþçiler için söz konusu olmaktadýr. Bakanlýðýn verileri 2002 yýlýna ait olmakla beraber
bugün içinde yüzde onluk oranýn geçerli olduðunu sanmaktayýz.

Yukarýdaki açýklamalar iþ güvenliði hükümlerinin çalýþanlarýn büyük bir bölümünü
kapsamadýðý anlaþýlmaktadýr. Ýþsizlik sigortasý ile ilgili hükümlerin, iþsizlik ödeneðinin
yetersiz oluþu nedeni ile, kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasýnýn gerekçesi yapýlamaz.
Özellikle iþ güvencesi hükümlerine göre yargýç iþe iade edilen fakat iþe baþlatýlmayan
iþçiler için 4-8 aylýk ücretleri tutarýnda tazminata hükmedebilmektedir. 

Sekiz yýldan fazla kýdeme sahip bir iþçi iþten çýkarýlýp, iþine iadesine karar ve-
rilip, iþe baþlatýlmadýðý durumda, en fazla, sekiz aylýk iþ güvencesi tazminatýna hak

37

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Kasým 2007 / Þubat 2008Cilt: 21 Sayý: 2 - 3



TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Kasým 2007 / Þubat 2008

kazanacaðýnýn hükme baðlandýðý bir durumda hükmedilen tazminatýn sekiz yýldan
fazla kýdemi olan iþçilerin kýdem kaybýný karþýlamadýðý açýktýr.

Kýdem Tazminatý Fonunun finansmaný konusunda da bir zorluk yaþanacaðýna
iþaret edilmektedir. "Mevcut rejimde iþverenin iþçisine ödemesi gereken bir yýllýk kýdem
tazminatýnýn en düþük tutarý, ilgili iþçinin bir aylýk çýplak ücretinin %8.3'ne karþýlýk
gelmektedir. Bu oran, ikramiye ve sosyal yardým ödemeleri yapýlan iþyerlerinde %9-
%11 arasýndadýr. Bir diðer ifade ile halen çalýþanlara bir yýllýk çalýþmalarý karþýlýðýnda
ödenmekte olan kýdem tazminatýnýn fondan da ayni miktarda ödenebilmesi için, iþ-
verenlerin fona her ay iþçilerine ödedikleri ücretler tutarýnýn en az %8'i kadar kýdem
tazminatý primi ödemeleri gerekmektedir. Oysa Fon Kanun Tasarýsý Taslaðýnda
çalýþanlara her bir yýllýk çalýþmasý karþýlýðýnda 30 günlük ücret tutarýnda kýdem tazmi-
natý ödenmesi; bunun için iþverenlerin fona %3'ü geçmeyecek oranda prim ödemeleri
öngörülmüþtür. Kamu maliyesi genel dengeleri, yüzde elliyi aþan kaçak istihdam, iþ-
yeri iflaslarý göz önüne alýndýðýnda bu %3 oranýnýn çok kýsa bir süre sonra
hükümetlerce arttýrýlmasý kaçýnýlmazdýr. %3'lük prim ile çalýþanlara  ancak on günlük
kýdem tazminatý ödenebilir. Ücret maliyetinin bu kadar pahalý olduðu ülkede bu yüklerin
azalmasý yadsýnmaz bir zorunluluk haline gelmiþken, en az %3'lük bir maliyetin daha
getirilmesi, iþletmenin ve sanayinin gerçekleri ile baðdaþmamaktadýr. Bunun kabulü
kayýt dýþý istihdamý daha da arttýracaktýr"20.

Sonuç olarak sosyal taraflarýn bu tasarý taslaðý üzerinde anlaþabileceði konusun-
da ciddi kuþkular taþýdýðýmýzý belirtmek isteriz. Bu taslak ile 1936 yýlýndan beri uygu-
lanan kýdem tazminatý uygulamasýna son verilmekte ve kýdem tazminatý iþçiler için bir
emeklilik ikramiyesine dönüþtürülmek istenmektedir. Ýþveren kesiminin bile bu taslak
konusunda birleþik bir kanýsý yoktur. Bir kesimi kýdem tazminatý yükünün fona aktarýl-
masýný savunurken bir kesimi fonun kurulmasý yerine kýdem tazminatýna hak kazanýl-
masý koþullarýnda ve/veya miktarýnda deðiþikliðe gidilmesini savunmaktadýr21. Ýþ
sendikalarý, yürürlükte ki modelin kýsmen saklý tutulmasý koþulu ile, kýdem tazminatýnýn
bir emeklilik ikramiyesine dönüþtürülmesini kabul edebilirler. 158 sayýlý ILO
Sözleþmesinin öngördüðü gibi, iþsizlik sigortasý kýdem tazminatý ve emeklilik ikramiye-
sine dönüþtürülmüþ bir fon uygulamasý ile birlikte bir uygulama alaný bulabilir. Üçünün
var olduðu bir sistem ülkemiz için, sosyal taraflarca kabul edilebilir en güvenli seçenek
olacaktýr.

Bu konuda deðinilmesi gereken önemli bir nokta da kýdem tazminatý fon yasa
tasarýsý taslaðýnýn yasalaþmasý durumunda Ýþ Kanununda kýdem tazminat ile ilgili
olarak iþçi lehine kurulmuþ olan menfaat dengesinin iþçi aleyhine bozulmuþ olacaðýdýr.
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20Uzun, a.g.m. s.55 (Toprak, Çimento, Seramik, Çim ve Cam Sanayi Ýþverenleri Sendikasý Genel
Sekreteri olan Av.Bekir Uzun anýlan makalesinde Kýdem Tazminatý Fonu Kanun Taslaðý Tasarýsý ile ilgili
ilginç önerilerde de bulunmaktadýr. Bkz.s53-55)
21Centel, a.g.m. s.43



Kýdem tazminatý klasik anlamý ile ileriye dönük olarak kaldýrýlýr ve bir emeklilik ikramiye-
sine dönüþtürülürse 1475 sayýlý kanunun yürürlükte býrakýlan 14. maddesi  yürürlükten
kalkacak ve 22. maddede düzenlenen deðiþiklik feshini kabul etmeyen iþçi veya 24.
maddeye göre iþ sözleþmesini fesheden iþçi kýdem tazminatý alamayacaktýr. Kýdem
tazminatý iþ hukukumuzda önemli bir denge unsurudur. Ýþçi iþveren iliþkilerinde bu
denge unsurunun iþçi aleyhine bozulmasý çalýþma yaþamýnda ciddi sýkýntýlar yarata-
bilecektir.
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