
    KIDEM TAZMİNATI 

Kıdem tazminatı, işverene ait bir ya da birkaç işyerinde, belli bir süre çalışmış işçinin, 
işini kaybetmesi halinde; işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve iş 
yerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde 
verilen bedeldir. Bu bedel, işçinin mirasçılarına da verilebilir. 

Kıdem tazminatının hak edilebilmesi için 4857 sayılı İş Kanununda bir takım 
koşullardan bahsedilmektedir. Söz konusu koşulların bulunmaması durumunda işçi kıdem 
tazminatına hak kazanamayacaktır. 

KIDEM TAZMİNATININ KOŞULLARI 

1-Kıdem Koşulu   

Kıdem tazminatının hak edilebilmesi için işçinin, sözleşmesinin sona erdiği tarihe göre 
bir yıllık kıdeminin bulunması gerekir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanmasını 
engellemek amacı ile uygulamada sıkça rastlandığı üzere, işveren,  sürenin dolmasına az bir 
süre kala, iş sözleşmesini dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde feshetmektedir. Söz konusu 
durumda işçi kötü niyet tazminatına hak kazandığı gibi kıdem tazminatı alma hakkını da elde 
edecektir.  

Bir yıllık sürenin başlangıcı, işçinin, iş yerinde fiilen çalışmaya başladığı tarihtir.  
İşçinin bu tarihten itibaren bir takvim yılı çalışması halinde süre koşulu gerçekleşmiş olur. 
Sürenin hesaplanmasında; deneme süresi, işçinin ücretli izini, tatil, dinlenme gibi nedenlerle 
çalışmadığı günler dikkate alınır. 

Kıdem şartını oluşturan söz konusu sürenin sonu olarak ise; bildirimli fesihte bildirim 
süresinin sona erdiği tarih, derhal fesihte fesih beyanının karşı tarafa ulaştığı tarih ve işçinin 
ölümünde öldüğü tarih, askerlik nedeni ile sözleşmenin işçi tarafından sonra erdirilmesinde 
işçinin fiili çalışmasının sonra erdiği tarih esas alınmalıdır. İşçinin, işverenin bir veya değişik 
işyerlerinde çalıştığı süreler dikkate alınarak hesaplanır. Aynı işverenin farklı iş kollarında 
olması veya işçinin bu iş yerlerinde farklı işler yapmasının önemi yoktur.  

Kıdem tazminatından sorumluluk da incelenmesi gereken durumlardan biridir. 
İşyerinin devri ve iş sözleşmesinin devri iki farklı durumu ortaya çıkartmaktadır. İş yerinin 
devri, o iş yerinde çalışan işçilerin iş sözleşmelerini sona erdirmeyip, işçilerin kıdem süreleri 
de devirden etkilenmez.  İşçinin kıdemi, bu işyerlerindeki çalışma süreleri toplanarak bulunur. 
İşyerlerinin devri veya herhangi bir şekilde el değiştirmesi halinde, işlemiş olan kıdem 
tazminatlarından her iki işveren de sorumludur. ANCAK işyerini devreden işverenin bu 
sorumluluğu işçiyi kendi emrinde çalıştırdığı süre ve devir tarihindeki işçinin ücret seviyesi 
ile sınırlıdır. Bu nedenle kıdem tazminatının tamamı için eski işverene başvurulmaz. İşçinin 
tüm kıdem süresi ve son ücreti üzerinden hesaplanan kıdem tazminatının tamamını ödeyen 
yeni işveren, eski işverene, işçiye çalıştırdığı süre ve devir sırasındaki ücrete göre bulunacak 
miktar için rücu edebilir. İş yeri devrinde tüm çalışma süresine ait kıdem tazminatından 
devralan işveren, devir tarihindeki kıdem ve ücrete göre hesaplanan kıdem tazminatından ise 
devreden işveren sorumludur. İhbar tazminatı ve yıllık izin ücretinin tamamından ise, hem 
devralan işveren, hem de devralan işveren müteselsilen sorumludur. Devreden iş verenin 
sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıllık süre ile sınırlıdır. 



İş sözleşmesinin devri halinde;  devralan işveren, kıdem süresinin tamamından ve 
devirden önce doğmuş olan haklardan sorumludur. İşçi, kıdem tazminatının tamamını 
devralan işverenden isteyebilir. İş sözleşmesinin devri müessesesi İş Kanunu’nda 
düzenlenmemiş bunun yerine Borçlar Kanunu’nun 429. maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna 
göre, iş sözleşmesinin devri işçinin rızası ve devreden ile devralan işverenlerin anlaşmasıyla 
gerçekleşir. Devir sözleşmesinde her üç tarafında imzalarının bulunması zorunludur, işçinin 
imzasının bulunmaması halinde işçi, sözleşme ile bağlı değildir. İş sözleşmesini devralan 
işveren, işçinin tüm işçilik alacaklarından sorumludur. İş sözleşmesini devreden işveren ise 
devir tarihine kadarki süreye ait kıdem tazminatı ile ücret alacaklarından sorumludur. İş 
Kanunu’nun 6. maddesinden farklı olarak iş sözleşmesini devreden iş verenin ücret 
alacaklarından sorumluluğu 2 yıl ile sınırlı olmayıp, genel zamanaşımı kurallarına (10 yıl) 
tabidir. 

Geçici iş ilişkisinde işçi, ödünç veren sürekli işverenin işçisi olmaya devam eder. 
Ancak işçi geçici süreyle iş görme edimini, ödünç alan işverene karşı yerine getirmektedir. 
Geçici iş ilişkisinde, ödünç alan işveren, feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatı ile 
yıllık ücretinden sorumluluğu yoktur.  

Gemi adamları ve gazetecilerin çalışma koşulları ve hakları ayrı bir kanunda 
düzenlenmiş olup, Deniz İş Kanunu’nun 20/1 maddesi uyarınca gemi adamlarının kıdem 
tazminatına hak kazanabilmesi için 1 yıl kıdem süresinin doldurmaları gerekir. Bununla 
beraber Basın İş Kanunu’nun 6/1 maddesi uyarınca, gazetecinin kıdem tazminatını hak 
edebilmesi için en az 5 yıl çalışmış olması gerekir. Bir defa kıdem tazminatını alarak 
işyerinden ayrılan gazetecinin, yeni işyerinde kıdem tazminatını hak edebilmesi için Basın İş 
Kanunun 6/7 maddesi uyarınca en az 6 ay çalışmış olması yeterlidir.  

2-İş sözleşmesi, Kanunda Öngörülen Nedenlerden Birisiyle Sona Ermiş Olmalıdır 

a- Fesih Dışı Sona Erme Halleri 

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde, kıdem tazminatı ödenmesi gereken haller 
sıralanmıştır. İşçinin ölümü halinde, mirasçılar kıdem tazminatı isteyebilir. Tarafların 
anlaşması veya belirli süreli iş sözleşmesinde belirli sürenin dolması ile sözleşme sona erer 
ise, kıdem tazminatı istenemez.  

aa- İş Sözleşmesinin emeklilik nedeni ile sona ermesi:  İşçinin bağlı bulunduğu kurum 
veya sandıktan  yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak için 
ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanabileceği hükme bağlanmıştır. İşçinin bağlı 
bulunduğu kurum yada sandığa bahsi geçen işlemler için başvurması ve bu yöndeki yazıyı 
işverene bildirmesi gerekir. İşçi tarafından bağlı bulunduğu kurum ya da sandıktan tahsise ya 
da tahsis yapılabileceğine dair yazının işverene bildirildiği anda işveren işverenin kıdem 
tazminatı ödeme yükümü doğar.  

Basın İş Kanun’unda emeklilik nedeni ile işçinin iş sözleşmesinin feshetmesi 
düzenlenmemiş ve bu durumda gazetecinin kıdem tazminatına hak edeceğine dair bir hüküm 
de bulunmamaktadır. Öğreti ve Yargıtay’ın  bu konu ile vermiş olduğu kararlarda, gazetecinin 
emekliliği durumu söz konusu olduğunda da 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesi kıyasen 
uygulanacaktır.  Deniz İş Kanunu’nun 20 . maddesine göre ise gemi adamına, emeklilik 
sebebi ile iş sözleşmesini feshi durumda kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği 
düzenlenmiştir. 



bb- Kadın işçinin iş sözleşmesini evlilik nedeniyle sona erdirmesi: Kadın işçinin 
evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek 
bir şekilde sözleşmeyi feshedebilir. Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkını kullanma 
süresi, evlilik tarihinden itibaren işlemeye başlar. Söz konusu feshin işveren tarafından kabul 
edilmesi gerekmediği gibi işçinin işveren ihbar öneli tanıması zorunluluğu bulunmamaktadır.  

cc- İş sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesi: iş yerinde bir yıl veya daha fazla 
çalışmış olan işçinin ölümü halinde kanuni mirasçılarının kıdem tazminatı isteme hakkı doğar. 
Yasanın anılan hükmünde sadece ölümden bahsedip, ölüm nedenleri üzerinde durulmamıştır. 
İşçinin eceliyle ölmesi veyahut üçüncü kişilerin kusurlu davranışları veya intihar sonucu 
ortaya çıkması tazminata hak kazanma noktasında sonuca etkili değildir. Basın İş 
Kanunu’nda, gazetecinin ölümü halinde mirasçılarına kıdem tazminatı ödeneceğine dair 
herhangi bir düzenleme yoktur. Kıdem tazminatının yerine gazetecinin eşi ve çocuklarına 
gazetecinin aylık ücretinin üç katından az olmamak kaydı ile ölüm tazminatı verilir. Gemi 
adamlarının ölümü halinde ise Deniz İş Kanunu’nun madde 20’ye göre kıdem istenebileceği 
hükme bağlanmıştır. 

dd- İş sözleşmesinin askerlik nedeniyle işçi tarafından sona erdirilmesi: işçinin  
muvazzaf askerlik  hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshi halinde kıdem tazminatı talep 
hakkı doğacağı hükme bağlanmıştır. 

b- Fesih ile Sona Erme Halleri 

İşçi, İş Kanunu madde 24’deki haklı  nedenle derhal fesih sebeplerinden birisiyle 
sözleşmeyi feshederse ve fesih işlemi yasadaki koşullara uygun ise kıdem tazminatına hak 
kazanır. Buna karşılık işçi iş sözleşmesini İş Kanunu’nun 17. maddesine göre fesih etmesi 
veya istifa etmesi yahut İş Kanunu’nun 24. maddesine göre yaptığı feshin haksız olması 
durumunda, kıdem tazminatı alamaz. İşverenin, iş sözleşmesini iş kanunu 17. maddeye göre 
süreli olarak veya İş Kanunu 25/I,III,IV uyarınca derhal feshetmesi durumunda işçiye kıdem 
tazminatı ödemek zorundadır. Ayrıca işveren tarafından İş Kanunu’nun 18. maddesine göre 
yapılan geçerli nedenle fesih geçerli nedene dayansın veya dayanmasın, işçi kıdem 
tazminatını hak eder. Ancak işverenin, İş Kanunu’nun 25/2’deki ahlak ve iyi niyet kurallarına 
aykırılık nedeniyle ve haklı nedenle sözleşmeyi feshetmesi halinde, kıdem tazminatını 
ödemesi gerekmez. 


