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• KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ 

  

ÖZETİ Bankaların belli dönemlerde Merkez Bankasına 
uygulayabileceklerini bildirdikleri faiz oranı filen uygulanmış 
olmadıkça ücret dikkate alınmaz.  

 Bankaların uyguladıkları faiz oranları bir ya da birkaç 
aylık veya bir yıllık vadelerle belirlenmektedir. Bunlardan en 
uzun vade bir yıl olup, en yüksek faiz oranı da bir yıllık 
mevduata uygulanmaktadır. Bu durumda kıdem tazminatı için 
uygulanması gereken faiz, ödeme gününün kararlaştırıldığı ya 
da temerrüdün gerçekleştiği zamanda bankalarca bir yıllık 
mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı olmalıdır. Aynı 
miktar için ikinci yılın başlangıcındaki en yüksek banka 
mevduat faizinin belirlenerek uygulanması, gecikme daha da 
uzunsa takip eden yıllar için de aynı yönteme başvurulması 
gerekir. Yıl içinde artan ve eksilen faiz oranları dikkate alınmaz.  

 
 

 

 

DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali, icra-inkar tazminatının ödetilmesine karar 
verilmesini istemiştir. 

   Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 

   Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için 
Tetkik Hakimi N. Özdamar Karakülah tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü:  

 Davacı vekili, müvekkili işçinin iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini, kıdem 
tazminatı ve işlemiş faiz alacağının tahsili için yapılan icra takibinin davalının haksız itirazı üzerine 
durduğunu beyanla itirazın iptaliyle takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir. 

 Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. 

 Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen 
kabulüne karar verilmiştir. 

 Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. 

 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, 
davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.   

 2-Taraflar arasında, kıdem tazminatına uygulanması gereken faiz oranının belirlenmesi konusunda 
uyuşmazlık bulunmaktadır.  



 4857 sayılı İş Kanunu'nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Kanunun 
14. maddesinin onbirinci fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda 
mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır.   

 Kıdem tazminatına uygulanması gereken faizi düzenleyen ilgili hükümde özel banka ile kamu 
bankası ayrımı yapılmamıştır. Kanunda, “uygulanan en yüksek faiz” sözcüklerine yer verilmiş olmakla sözü 
edilen faiz oranının uygulanıp uygulanmadığı tespit olunmalıdır. Bankaların belli dönemlerde Merkez 
Bankasına uygulayabileceklerini bildirdikleri faiz oranı filen uygulanmış olmadıkça ücret dikkate alınmaz.  

 Bankaların uyguladıkları faiz oranları bir ya da birkaç aylık veya bir yıllık vadelerle 
belirlenmektedir. Bunlardan en uzun vade bir yıl olup, en yüksek faiz oranı da bir yıllık mevduata 
uygulanmaktadır. Bu durumda kıdem tazminatı için uygulanması gereken faiz, ödeme gününün 
kararlaştırıldığı ya da temerrüdün gerçekleştiği zamanda bankalarca bir yıllık mevduata uygulanan en yüksek 
faiz oranı olmalıdır. Aynı miktar için ikinci yılın başlangıcındaki en yüksek banka mevduat faizinin 
belirlenerek uygulanması, gecikme daha da uzunsa takip eden yıllar için de aynı yönteme başvurulması 
gerekir. Yıl içinde artan ve eksilen faiz oranları dikkate alınmaz.  

  Somut olayda, icra takibinde talep edilen kıdem tazminatına ilişkin işlemiş faiz alacağının 
hesaplanmasında esas alınacak faiz oranının mahkemece araştırılmaması hatalıdır. Anılan sebeple, yukarıda 
belirtilen ilkeler ışığında söz konusu faiz oranı bankalardan sorularak araştırılmalı ve bir sonuca gidilmelidir. 
Yapılacak araştırma sonucu tespit edilecek oran, şimdi ki kabul edilen orandan fazla çıkması halinde, davacı 
taraf kararı temyiz etmediğinden usulü kazanılmış hak ilkesi de nazara alınarak bir karar verilmelidir. Eksik 
araştırma ve incelemeyle sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir. 

 SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz 
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


