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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kıdem Tazminatı Fonu, taşeron işçilik, esnek çalışma 

ve uzaktan çalışma gibi konuları içeren kapsamlı bir çalışmanın Ekim'in son haftasında 

Başbakan Erdoğan'a sunulacağını belirtti. 

Kıdem tazminatı konusunda işçinin de işverenin de memnun olmadığı bir durum 

düzeltilmeye çalışılırken, çalışmanın kıdem tazminatıyla alakalı kısımlarının  ayrıntıları şu 

şekildedir; 

 Mevcut sistemde, işçinin kıdem tazminatı işverenin ödemesine bağlı.İşverenin 

iflas etmesi ya da ödeme güçlüğü içine düşmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı 

alması zorlaşıyor. Getirilmesi düşünülen sistemde, işçinin kıdem tazminatının 

güvence altına alınması amaçlanıyor. Bunun için de bireysel kıdem tazminatı 

hesabı kurulması öngörülüyor.  

 Kıdem tazminatı ile ilgili fonun bütçe kapsamı dışında tutulması suretiyle, işçinin 

kıdem tazminatına ayrı bir güvence sağlanıyor. Fonun denetimi Başbakanlık 

Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılacak. 

 Mevcut kıdem tazminatı ile ilgili haklar “mevcut işverenin sorumluluğuna 

bırakılarak” korunuyor. Ancak, düzenleme yapılırken “fona aktarma yönünden” 

işverenlerin yükü de göz önüne alınacak. Halen çalışmakta olanların, kıdem 

tazminatı fonuna geçmesi, işverenlere ciddi bir yük getirebilecek. Bu nedenle, 

birikmiş kıdem tazminatlarının bireysel kıdem tazminatı hesabına aktarılması 

konusunda, işveren ve işçinin özellikle de “işverenin rızası” önemli. İşverenin buna 

yanaşmaması durumunda, yasadan önceki kıdem tazminatının muhatabı, 

“işveren” olacak. 

 Mevcut sistemde, işverenin işine son verdiği işçiye, “kıdem tazminatı” ödeniyor. 

Yeni sistemde böyle bir zorunluluk olmayacak. Olaya bu yönüyle baktığımızda, 

işverenin işçinin işine son vermesi aşamasında, “kıdem tazminatı ödeme baskısı” 

olmayacak. 

 Mevcut yasaya göre, askere gitme nedeniyle işten ayrılanlara, “kıdem tazminatı” 

ödeniyor. Yeni düzenlemede, askere giden erkeklere kıdem tazminatı ödenmesi 

ile ilgili uygulamaya son veriliyor. 

 Kıdem tazminatının, hak kazanıldığı tarihten itibaren, 10 yıl içinde fona 

başvurularak talep edilmesi gerekiyor. Bu süre içinde talep edilmeyen kıdem 

tazminatı zamanaşımına uğrayacak. 
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 Kıdem tazminatı nedeniyle, işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamayacak. 

İşverenler, fona ödedikleri tutarı, gelir ve kurumlar vergisi yönünden “gider 

olarak” kaydedebilecekler 

Kıdem tazminatında yapılması planlanan, işveren ve işçi taraflarınca birlikte oluşturulacak 

bir fon sayesinde kıdem tazminatı alacaklarının işçi adına birikmesinin sağlanmasıdır. Amaç 

işçi kendi isteğiyle de işinden ayrılırken hesabında biriken paranın kendisine ödenmesidir. Ne 

var ki işçi taraflarının bu noktada karşı çıktığı husus, fonda biriken paranın ödenmesi 

esnasında sıkıntılar yaşanabileceği endişesidir. Bu endişeye sebep olan fon yönetiminin 

Türkiye 'deki genel başarısızlığıdır.  

Kıdem tazminatı konusunda ortaya atılan ilk taslakta 1 yıllık kıdem için ödenecek brüt 

ücret 13 gün olarak belirlenmişti, şimdi bu sürenin 20 güne çıkması gündemdedir. Bu da 

gösteriyor ki, taslağın eksik yönleri ve işçi tarafının itiraz ettiği bazı noktalar revize edilerek 

taşeron işçiler için başlatılacak fon uygulaması, tüm işçilere genişletilecek. Dolayısıyla kıdem 

tazminatında çok önemli değişimlere ve yeni döneme hazır olmak gerekmektedir. 

 

 

 

 


