TAŞERON İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİNDE
KAMU KURUMLARINCA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Ali Hikmet UĞURLU
Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı

1. GİRİŞ
Bilindiği üzere kamuda hizmet alımı ihalesi kapsamında bir alt işveren altında çalışan
işçilerin (bundan sonra kısaca “taşeron işçi veya işçi” denilecektir) kıdem tazminatları, -belli
şartlar dahilinde- son çalıştığı kamu kurumu tarafından ödenebilmektedir.
Mevcut kıdem tazminatı mevzuatımız oldukça eskilere (1971 tarihli 1475 sayılı Eski
İş Kanunu) dayanmakta olup, kamu kurumlarınca hizmet ihalesi kapsamında çalıştırılan
taşeron işçilere kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin düzenleme ise 11.09.2014 tarihinde 6552
sayılı Torba Yasa ile birlikte yürürlüğe girmiştir.
Torba Yasanın ardından 08.02.2015 tarihinde yayınlanan “Kamu İhale Kanununa
Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam
Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” (bundan sonra
kısaca “Kıdem Tazminatı Yönetmeliği” denilecektir) ile ayrıntıları daha da net
düzenlenmiştir.
Şunu ifade etmek gerekir ki yapılan düzenlemeler “İhbar Tazminatı” ödemelerini
kapsamamaktadır. Bu nedenle taşeron işçi ihbar tazminatını hak etmiş olsa bile, İdarelerin bu
yasa kapsamında ihbar tazminatını ödemesi söz konusu olmayacaktır.
Bu çalışmamızda 6552 sayılı Yasa, Kıdem Tazminatı Yönetmeliği ve kıdem tazminatı
ile ilgili genel mevzuat çerçevesinde, taşeron işçilerin kıdem tazminatına hak kazanma şartları
ve koşulları, hizmet süresinin tespiti, farklı kurumlarda yapılan çalışmaların nasıl
değerlendirileceği, kıdem tazminatı ücretinin hesaplanması… gibi konularda kamu
kurumlarınca dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir.
2. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?
Taşeron işçilerin tamamı kıdem tazminatı kapsamına değildir. Torba yasa ve ilgili
mevzuatta kıdem tazminatı kapsamı şu şekilde ele alınmıştır;
2.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (e)
Bendi Uyarınca Yapılan İhaleler Kapsamında Çalışıyor Olmak
4734 sayılı Kanunun 62/e bendinde, personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet
alımları tanımlanmaktadır. Buna göre İdarelerin sadece personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımları kapsamında çalışan işçiler kıdem tazminatı hakkından faydalanacaktır.
Bir hizmet alımının “Personel Çalıştırılmasına Dayalı” olarak kabul edilebilmesi için
Kamu İhale Genel Tebliği Madde 78.1 nci maddesinde belirtilen aşağıdaki 3 kriteri bir arada
sağlaması gerekmektedir:
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1) İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği
işler.
2) Personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı işler.
3) Yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa
ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu işler,
Bu durumda daha evvel 62/e kapsamındaki işlerde çalışmış olmakla birlikte işçinin iş
sözleşmesinin fesh edildiği tarihte eğer 62/e kapsamında bir işte çalışmıyorsa kıdem
tazminatını bu yasa kapsamında talep etmesi söz konusu olmayacaktır.
2.2. İşçinin İş Sözleşmesinin Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Devam
Ediyor Olması
Kıdem Tazminatı Yönetmeliğinde “Bu Yönetmelik kapsamında tespit edilen hizmet
süresine ilişkin kıdem tazminatı, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere ödenmez.” denilmiştir.
Buna göre 11/09/2014 tarihinden önce kurumdan ayrılmış (sözleşmesi feshedilmiş)
işçilerin, bu yasa kapsamında kıdem tazminatları ödenmeyecektir.
Bu durumdaki işçiler kıdem tazminatı taleplerini çalıştıkları kurumlara değil, doğrudan
ilgili mahkemelere yapacaklardır.
Kıdem Tazminatı alacakları için Borçlar Kanununun 146. Maddesi uyarınca 10 yıllık
zaman aşım süresi vardır ve bu süre iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte başlar. Bu durumda
2016 yılı için örnek verirsek, işçi 2006 yılından sonra ayrıldığı kurumlardan alamadığı kıdem
tazminatları için mahkemeye gidebilecektir.
2.3. İşçinin İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatını Hak Edecek Şekilde Sona Ermelidir
İşçilerin hangi şartlarda kıdem tazminatını hak ettikleri Torba Yasa ve Kıdem
Tazminatı yönetmeliğinde “…iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesine
göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara…” şeklinde ifade
edilmiştir. 1475 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine göre;
1) İşverenin, 4857 Sayılı Kanunun 25. Maddesinde (İşverenin Haklı Nedenle Derhal
Fesih Hakkı1) gösterilen sebepler dışında, haksız gerekçeyle işçinin iş sözleşmesini
feshetmesi

1

I- Sağlık sebepleri:
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak
bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına
üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca
bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren
için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci
maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü
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2) İşçinin, 4857 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca (İşçinin Haklı Nedenle Derhal
Fesih Hakkı) haklı sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi
3) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, işçinin iş sözleşmesini feshetmesi.
4) Bağlı bulundukları kanunla kurulu, kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik
veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla, işçinin iş sözleşmesini
feshetmesi
5) 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt
bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici
81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık
süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten
ayrılmaları (15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gün sayısını doldurmak)
6) Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş
sözleşmesini sona erdirmesi
7) İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması neticesinde, kanuni
mirasçılarına
1475 sayılı Kanunda ifade edilmemekle birlikte;
8) Muvazzaf askerlik dışında, askerlik veya Kanundan doğan çalışma ödevi
nedeniyle işten ayrılma (4857 sayılı İş Kanunu, Md.31)
9) İşçi Sendikası Yöneticiliğine seçilme sebebiyle işten ayrılma (6356, Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Md.23)

maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği
süreler için ücret işlemez.
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar
kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan
bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler
sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve
isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması,
işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya
atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir
ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan
veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin
tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
III- Zorlayıcı sebepler:
İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim
süresini aşması.
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İşçinin sözleşmesi ancak yukarıda belirtildiği şekilde fesih olmuşsa kıdem
tazminatını hak edecektir.

3. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIRMAYAN FESİH HALLERİ
NELERDİR?
İşçinin iş sözleşmesinin ne şekilde feshedildiği kıdem tazminatına hak kazanması
açısından önemlidir. Buna göre;
1) İşverenin, 4857 sayılı Kanunun 25/II maddesi uyarınca “Ahlak ve İyiniyet
Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri2” nedeniyle işçinin iş sözleşmesini
feshetmesi
2) Sözleşmenin işçi tarafından haksız fesih hali (İstifa)
Önelli veya önellere uyulmadan, işçinin kendi isteği ile tek taraflı olarak, kıdem
tazminatına imkân vermeyecek şekilde iş akdini sonlandırması neticesinde kıdem tazminatına
hak kazanması da söz konusu olmayacaktır.
İşçinin derhal feshe imkan verecek bir haklı nedeni olmadan (4857 Md.24 İşle İlgili
Sağlık Sebepleri, İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymaması ve Zorlayıcı Sebepler
dışında) yaptığı fesih veya bu nedenler varsa bile süresi geciktikten sonra (4857 Md.26 Altı
İşgünü) yaptığı fesih, haksız fesih olarak kabul edilir ve kıdem tazminatı ödenmesini
gerektirmez.
4. KIDEM TAZMİNATINA ESAS HİZMET SÜRESİ NASIL TESPİT
EDİLİR?

2

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar
kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan
bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler
sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve
isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması,
işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya
atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir
ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi
İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı
olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla
ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
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Kıdem tazminatına hak kazanan taşeron işçinin, kıdem tazminatına esas hizmet süresi
belli esaslar çerçevesinde belirlenir. Buna göre;
4.1. Aynı Kamu Kurumu Altında Çalışanların Kıdem Süresi
Kıdem Tazminatı Yönetmeliğinin 5. maddesinde “Alt işverenlerinin değişip
değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait
işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde 4734
sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler
kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur” denmektedir.

Buna göre taşeron işçinin aynı kurumda çalıştığı süre boyunca, kaç tane alt işveren
(taşeron firma) değişirse değişsin, kıdem tazminatına esas hizmet süresinin hesabında, ilgili
kurumda geçen toplam çalışma süresinin dikkate alınması gerekmektedir.
4.2. Farklı Kamu Kurumlarında Çalışanların Kıdem Süresi
Kıdem Tazminatı Yönetmeliğinin 6. maddesinde “Aynı alt işveren tarafından ve aynı
iş
kamu

!

sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında
çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, farklı
kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin
toplamı esas alınarak tespit olunur” denmiştir.

Buna göre taşeron işçinin farklı kamu kurumlarındaki hizmet
sürelerini birleştirerek kıdem tazminatı alabilmesi için iki koşul söz konusudur.
1) Taşeron işçinin hep aynı alt işveren (taşeron firma) altında çalışmış olması
2) Taşeron işçinin hep aynı iş sözleşmesine tabi (taşeron firmadaki iş sözleşmesi de
değişmeyecek) çalışmış olması

Farklı Kurumlarda Çalışan İşçilerin
Kıdem Süresine Dikkat!
Türkiye’de farklı kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin, farklı kamu kurumlarda
çalışırken “hep aynı taşeron firma altında ve aynı iş sözleşmesiyle” çalışmış olma ihtimali son
derece düşüktür. Bu nedenle yukarıdaki maddenin uygulamadaki örneği çok nadirdir.
Genelde farklı kurumlarda çalışan taşeron işçilerin çalıştıkları süre boyunca taşeron
firmaları da değişmiştir. Bu nedenle İdarelerin yukarıdaki maddeyi yorumlarken dikkatli
olması ve yukarıdaki şartlara uymuyorsa, Kıdem Tazminatı Yönetmeliğinin 5 nci maddesine
göre (yani taşeron işçinin kendi kurumlarında geçen toplam süresini dikkate alarak) hareket
etmesi gerekmektedir.
4.3. Kamudan Ayrılıp Taşeron Firmasında Çalışmaya Devam Edenler
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Kıdem Tazminatı Yönetmeliğinin 7. maddesinde “Alt işveren ile yapmış olduğu iş
sözleşmesi sona ermeyen ve alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan
idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi
kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet
süreleri, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında aynı
veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı
esas alınarak tespit olunur. Bu işçilerden son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri
kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olanların birinci fıkraya göre tespit
edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuruluşu
tarafından kendi işyerindeki en son ücretinin, yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları
dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenir.” denmektedir.

Bu maddede, yine sıkça karşılaşılmasa da taşeron işçin çalıştığı kurumu bırakıp, o
sırada sözleşmesi devam eden alt işverenin (taşeron firmanın) işyerinde çalışmaya devam
etmesi ve bu firmadayken kıdem tazminatına hak kazanması neticesinde, taşeron firma
işyerinde geçen süresinin firma tarafından, kamuda geçen süresinin ise son çalıştığı kurum
tarafından (güncellenerek) ödeneceği ifade edilmektedir.
4.4. Bir Yıllık Çalışma Süresi Dolmadan Kıdem Tazminatı Ödenmez
1475 Sayılı Kanunun 14. Maddesinde “…işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet
aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında
kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır”

denmektedir.
İfade edildiği üzere ancak bir yıllık hizmet süresi dolduktan sonra kıdem tazminatı
ödenmesi mümkündür. Zira bu sürenin altındaki sürelerde “tam yıl” koşulu yerine gelmemiş
olacaktır.
5. KIDEM TAZMİNATI SÜRESİNDEN DÜŞÜLECEK SÜRELER
5.1.Ücretsiz İzinli Olunan Süreler Kıdem Tazminatından Düşülür
Çeşitli nedenlerle işçinin ücretini almadan izin kullandığı dönemlerde (ücretsiz izinler)
geçen süreler, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.
Konuyla ilgili Yargıtay Kararları da bu yöndedir;
Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 2007/13411 esas ve 2008/5579 karar ve 21.03.2008
tarihli kararı; “…İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de, kıdem süresinden
sayılmamalıdır. Örneğin ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre
bakımından dikkate alınmaz…”

Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 2004/27343 esas, 2005/15958 karar ve 09.05.2005
tarihli kararı; ”… Davacı işçinin istemi ile gerçekleşen ücretsiz izin ve çalışılmayan bu sürenin
kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması ve bu süre için ikramiye alacağının
hesaplanması hatalıdır.”

5.2.Ücretsiz Doğum İzinleri Kıdem Tazminatından Düşülür
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Doğum yapan kadın işçilerle ilgili olarak, 4857 sayılı Kanunun 74. maddesinde
“Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16
haftalık süre için (çoğul gebelik halinde 18 hafta) çalıştırılmamaları esastır. “İsteği halinde
kadın işçiye, onaltı (veya onsekiz) haftalık sürenin tamamlanmasından sonra altı aya kadar
ücretsiz izin verilir” denmektedir.

Doğum yapan kadın işçinin, yasal doğum izni sonrası altı aya kadar kullandığı ücretsiz
izin, Yargıtay kararları doğrultusunda kıdem tazminatı süresinden sayılmayacaktır.
5.3.Raporlu Olan Sürelerin Bir Bölümü Kıdem Tazminatından Düşülür
İşçilerin hastalık ve çeşitli nedenlerle sağlık raporu almaları çalışma hayatında olağan
bir durumdur. Ancak alınan sağlık raporunun makul bir sürenin üzerinde olması durumunda
bu makul süreyi aşan kısmı kıdem tazminatından düşülür, ayrıca işverene ihbarsız fesih hakkı
da doğar.
Yargıtay çok sayıda vermiş olduğu kararlarda bu makul süreyi işçinin “ihbar süresini
altı hafta aşması” olarak kabul etmiştir. Örneğin;
Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesi Esas No. 2013/5280 Karar No. 2013/12356 Tarihi:
01.07.2013 “…İşçinin işyerinde çalıştığı sırada aldığı istirahat raporlarının kıdem süresine
eklenmesi gerekir. İşçinin çalıştığı sırada bir defada ihbar önelini altı hafta aşan istirahat
raporu süresinin, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağı, kararlılık kazanmış
Yargıtay uygulamasıdır”

Sözü edilen ihbar önel süreleri ve kıdem tazminatında dikkate alınmayacak istirahat
rapor süreleri aşağıdaki gibidir:
İşçinin Çalışma Süresi

İhbar Önel Süresi

İhbar Önelini 6 Hafta Geçen
İstirahat Raporu

0-6 ay

2 hafta

<8 hafta (56 gün)

6 ay – 1,5 yıl

4 hafta

<10 hafta (70 gün)

1,5 yıl – 3 yıl

6 hafta

<12 hafta (84 gün)

3 yıldan fazla

8 hafta

<14 hafta (98 gün)

Tabloda gösterildiği gibi işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak 56 gün ile 98
günü geçen istirahat raporlarında, bu süreyi aşan kısım kıdem tazminatında dikkate
alınmayacaktır.
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6. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ
Kıdem Tazminatı Yönetmeliğinin 8’nci maddesinde “4734 sayılı Kanunun 62 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin
bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili kamu
kurum veya kuruluşunca mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlükte olan 14 üncü maddesi
kapsamında ödenir” denilerek, ödemenin 1475 sayılı Kanunun 14’ncü maddesine göre

yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
6.1. Kıdem Tazminatı Ödenmesine Esas Ücret
1475 Sayılı Kanunun 14’ncü maddesinde “Kıdem tazminatının hesaplanması, son
ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit
olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere
bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. Ancak,
son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten
ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan
günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır” denmiştir.
Taşeron işçiler sabit ücret üzerinden çalıştığı için kıdem tazminatları son ücretleri
üzerinden hesaplanacaktır.

Kıdem Tazminatı Yönetmeliğinde, “Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre
yapılacak kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin almakta olduğu en son ücreti ile ücrete
ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün iş sözleşmesi ve kanundan
doğan menfaatler de esas alınır” denilmektedir.
6.2. Kıdem Tazminatına Esas Diğer Ücretler ve Menfaatler
Taşeron işçilerin kıdem tazminatına aylık sabit ücretleri dışında, işçiye düzenli olarak
ödenen diğer ücretler ve menfaatler de eklenir. Aşağıda bu tür ücretlere örnekler verilmiştir:

Yemek Ücreti

Yol Ücreti

Yakacak Yardımı

Kira Yardımı

Eğitim Yardımı

Aile Yardımı

Sağlık Yardımı

Kasa Tazminatı

Mali Sorumluluk Tazminatı

Unvan Tazminatı
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İşçiye asıl ücretin dışında, toplu iş sözleşmeleri veya kanunlarla sağlanan ayni ve
nakdi haklardan, devamlılık arz eden ve ödenmesi bir şarta bağlı olmayan (maaş gibi
düzenli
alınan) ödemelerdir.
doğum
etmeyen

!

Bu durumda, fazla mesai, tatil günü mesaisi, yıllık izin ücreti,
yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı… gibi devamlılık arz
ve ödenmesi belli şarta bağlı olan bu tip ücretler kıdem tazminatı
hesabında dikkate alınmaz.

7. ÖRNEK KIDEM TAZMİNATI HESABI
İşçinin İşe Başlama Tarihi

: 01.01.2010

İşten Çıkış Tarihi

: 23.05.2016 (Bu süre zarfında aralıksız çalışmıştır)

Kıdem Süresi
01.01.2010 – 31.12.2015

: 6 Yıl

01.01.2016 – 30.04.2016

: 4 Ay

01.05.2016 – 23.05.2016

: 23 Gün

Kıdem Süresi Hesabına Dikkat!
İşçinin kıdeme esas süresi hesaplanırken önce TAM YILLAR hesaplanır. Artan
süreler için de çalışılan TAM AYLAR hesaplanır, bir aydan daha kısa süreler var ise kalan
günler yani ARTIK GÜNLER hesaplanır.
İşçinin Kıdeme Esas Brüt Ücretleri (Örnek)
Brüt Asgari Ücret

: 1.647,00 TL

Yemek Yardımı (8TLx26) gün

: 208,00 TL

Yol Yardımı (6TLx26) gün

: 156,00 TL

Diğer (Kira, yakacak, sağlık…)

: 0 TL

Giydirilmiş Brüt Ücret

: 2.011,00 TL

(2016 yılı için Kıdem Tazminatı tavan ücreti: 4.092,53 TL’dir)
1 Yıllık Kıdem

= 2.011,00 TL (Her Tam Yıl için)

1 Aylık Kıdem (2.011 TL/12)

= 167,58 TL (Her Tam Ay için)
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1 Günlük Kıdem (167,58 TL/30)
İşçinin Kıdem Süresi=

6 Yıl

= 5,59 TL (Kalan Her Gün için)

+

4 Ay

+ 23 Gün ’dür

Brüt Kıdem Tazminatı= (6*2011) + (4*167,58) + (23*5,59) = 12.864,89 TL’dir.
Kıdem tazminatı ödemelerinden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.
Bunun dışında gelir vergisi, sigorta primi veya başka bir kesinti yapılamaz.
Damga Vergisi (12864,89*7,59)/1000 = 97,64 TL
Net Kıdem Tazminatı (12864,89-97,64) = 12.767,25 TL
8. İDARELERCE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ SÜRECİ
8.1. İşçi Tarafından Yapılacak Başvuru
Kıdem Tazminatı Yönetmeliğinde, “Bu Yönetmelik kapsamında kıdem tazminatı
ödenmesi talebinde bulunan işçilerin veya ölümü halinde kanuni mirasçılarının, ilgili kamu
kurum veya kuruluşuna banka hesap/IBAN numarasıyla birlikte yazılı olarak başvuruda
bulunması ve çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi ile iş sözleşmesinin hangi
nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgeyi eklemesi zorunludur.
İş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı
belgenin alt işveren tarafından düzenlenmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları
esas alınır. Düzenlenen belgede yer alan bilgilere ilişkin uyuşmazlık durumunda mahkemece
verilecek karara göre işlem yapılır.” denilmektedir.

Buna göre işçiler tarafından İdareye yapılacak kıdem tazminatı ödeme talebi yazısında
1) İşçi veya işçinin ölümü halinde kanuni mirasçıları, İdareye yazılı olarak başvuru
yapacaktır
2) Başvuru yazısında banka hesap/IBAN numarası belirtilecektir
3) Başvuru yazısında işçinin çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi
belirtecektir
4) Ayrıca işçi, alt işvereninden (sözleşmesinin fesh olduğu tarihteki taşeron
firmasından) aldığı ve sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğini gösteren belgeyi
ekleyecektir. Alt işverenin bu belgeyi düzenlememesi durumunda SGK kayıtları
esas alınacaktır.
8.2. İdarelerce Ödeme Belgesinin Hazırlanması
Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2015 yılında yapılan
güncelleme ile Kıdem Tazminatı ödemeleri bütçe kodu ilave edilmiştir. Söz konusu
düzenlemede şu ifadelere yer verilmiştir;
“4857 sayılı İş Kanununun 112 nci maddesinde yer alan;
“Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe
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tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden,
ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.” hükmü gereğince
Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personelden hak sahiplerine kıdem tazminatı
ödemeleri için kullanılmak üzere yeni açılmış olan “03.5.1.11- Hizmet Alımı Suretiyle
Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri” ekonomik koduna da yer
verilmiştir.”

Kıdem Tazminatı Yönetmeliği gereğince ödeme belgesinin ekine aşağıda belgeler
eklenir;
1)
2)
3)
4)
5)

İşçinin yazılı talebi,
Harcama talimatı,
Hizmet cetveli,
Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge,
İşçinin iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden
alınmış olan belge

NOT: İşçinin iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt
işverenden alınmış olan belge, kıdem tazminatı ödemesini yapan kamu kurum veya
kuruluşu tarafından muhafaza edilir.

9. “HİZMET CETVELİ” RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Kıdem Tazminatı Yönetmeliği ekinde yer alan ve işçilerin çalıştığı kamu kurum veya
kuruluşlarında geçen hizmet sürelerini gösterir “EK-1 Hizmet Cetveli” raporunun, kıdem
tazminatı talebinde bulunan her işçi için İdarelerce düzenlenmesi gerekmektedir.
Yönetmelikte bu husus, “Kıdem tazminatı talebinde bulunan ve iş sözleşmesi kıdem
tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olan işçinin kıdem tazminatına esas toplam
süresi, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan
ihaleler kapsamında çalışmasının bulunduğu kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenmiş
olan hizmet cetvelleri esas alınarak tespit edilir. Ödemeyi yapacak olan ilgili kamu kurum
veya kuruluşu, işçinin çalıştığını beyan ettiği kamu kurum veya kuruluşlarından düzenlenecek
hizmet cetvelinin gönderilmesini ister. Hizmet cetvelinin kamu kurum veya kuruluşu
tarafından herhangi bir nedenle düzenlenememesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları
esas alınır” şeklinde ifade edilmiştir.

11
Bu makale, 31.05.2016 tarihinde E-Taseron.net sayfasında yayınlanmıştır. ©Tüm hakları Kamutech Yazılım A.Ş. ‘ye aittir.
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi D Blok Z-4 Gölbaşı/ANKARA

Detaylı Bilgi ve Mevzuat Desteği için:

E-Posta: info@kamutech.com İnternet Adresi: www.e-taseron.net

Telefon No: (0312) 484 31 00 • 484 31 18

İlgili cetvelde dikkat edileceği üzere “İşyeri Bilgileri” tek bir işin bilgileri girilecek
şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle işçinin İdare bünyesinde çalıştığı her iş için yukarıda
Hizmet Cetvelinin ayrı ayrı hazırlanması ve onaylanması gerekmektedir.
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