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• KIDEM TAZMİNATININ TANIMI 
• KIDEM TAZMİNATI İÇİN GEREKLİ 
BİR YILLIK SÜRENİN NİSPİ EMREDİCİ 
HÜKÜM OLDUĞU İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA 
TİS İLE  İŞ YARARINA 
DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ 

 
 ÖZETİ İşverene ait bir ya da birkaç 

işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, 
işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, 
yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler 
ve işyerine sağladığı katkı göz önüne 
alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren 
tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde 
verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” 
denilmektedir. 

4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi 
hükmüne göre yürürlükte bırakılan 1475 
sayılı yasanın 14. maddesinde kıdem 
tazminatına hak kazanabilmek için işçinin 
işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış 
olması gerekir. 
Kıdem tazminatına hak kazanma noktasında 
en az bir yıllık çalışma yönünde yasal koşul, îş 
Kanunu sistemi içinde nispi emredici bir 
hüküm olarak değerlendirilmelidir. Buna göre 
toplu ya da bireysel iş sözleşmeleri en az bir 
yıl çalışma koşulu işçi lehine azaltılabilecektir. 

  

 

 



Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 
incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde 
olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi B. Yıldırım tarafından 
düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 
 
 
Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı, davalı işyerinde 01/08/2009 tarihinden 03/12/2014 tarihine kadar 
kapıcı olarak çalıştığını, iş akdinin apartman yönetimi tarafından haksız 
olarak feshedildiğini beyanla kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, hafta tatili 
ücreti, resmi ve dini bayram tatil ücreti, fazla mesai ücreti, asgari geçim 
indirimi ücreti alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 
Davalılar Cevaplarının Özeti: 
Davalı, davanın reddine karar verilmesini istemiştir. 
Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
Temyiz: 
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir. 
Gerekçe: 
    1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki 
tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 
    2- Kıdem tazminatına esas alınması gereken süre konusunda taraflar 
arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 
İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini 
kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı 
güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş 
hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde 
verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. Kıdem tazminatının 
koşulları, hesabı ve ödeme şekli doğrudan îş Kanunlarında düzenlenmiştir. 
Kıdem tazminatı, feshe bağlı haklardan olsa da, iş sözleşmesinin sona 
erdiği her durumda talep hakkı doğmamaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 
120. maddesi hükmüne göre yürürlükte bırakılan 1475 sayılı yasanın 14. 
maddesinde kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işverene ait 
işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. 
Kıdem tazminatına hak kazanma noktasında en az bir yıllık çalışma 
yönünde yasal koşul, îş Kanunu sistemi içinde nispi emredici bir hüküm 
olarak değerlendirilmelidir. Buna göre toplu ya da bireysel iş sözleşmeleri 
en az bir yıl çalışma koşulu işçi lehine azaltılabilecektir. 
Somut olayda, mahkemece alman 1. raporda, davacının kıdem tazminatına 
esas giydirilmiş ücreti kira bedeli 200 TL, su bedeli 10 TL hesap edilerek 
1344 TL brüt kazanç üzerinden, alınan 2. bilirkişi raporda ise ısınma bedeli 
olarak 1 ton kömür bedeli olarak 300/12=25 TL daha eklenerek 1369 TL 
üzerinden kıdem tazminatı hesabı yapılmıştır. Ancak 2. ikinci bilirkişi 
raporunda davacının sadece 5 yıllık kıdem hesap edilmiş 4 ay 3 günlük 
kıdemi hesap edilmemiştir. Mahkeme ilk rapora göre hüküm kurmuştur ise 
de. bu raporda ısınma gideri kıdeme esas giydirilmiş ücrete eklememiştir. 
Mahkemece yapılacak iş, davacının kıdem tazminatına esas giydirilmiş 
ücreti belirlenirken, davacıya sağlanan kira, ısınma, su bedelleri dikkate 
alınmalı ve davacının 5 yıl 4 ay 3 günlük çalışması bulunduğu dikkate 



alınarak kıdem tazminatı alacağı belirlenmelidir. Anılan yön dikkate 
alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup,bozmayı gerektirmiştir. 
    3- Davacı işçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma karşılığı 
ücretlere hak kazanıp kazanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık 
konusudur. 
4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri 
bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen 
günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil 
yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük 
ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır. 
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. 
maddesinde resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil 
günleri olduğu açıklanmıştır. Buna göre genel tatil günleri, 1 Ocak, 23 
Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri ile Arife günü saat 13.00’da başlanan 
3.5 günlük Ramazan Bayramı ve Arife günü saat 13.00’de başlayan 4.5 
günlük Kurban Bayramı günlerinden oluşur. Ulusal bayram günü ise, 28 
Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim günü de devam eden 1.5 
gündür. 2429 sayılı yasanın 2. maddesinde 5892 sayılı yasayla yapılan 
değişiklik sonucu 1 Mayıs genel tatil günüdür. İşçinin ulusal bayram ve 
genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş 
sözleşmesiyle kararlaştırabilir 
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu 
iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat 
edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun 
sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve 
genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün 
boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir. 
Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri 
kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç 
yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür 
yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tarafların dinletmiş oldukları 
tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen 
genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. 
İmzalı ücret bordrolarında ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin 
ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla çalışıldığının ileri sürülmesi 
mümkün değildir. Ancak, işçinin alacağının bordroda görünenden daha 
fazla olduğu yönünde bir ihtirazi kaydının bulunması halinde, ulusal 
bayram ve genel tatil çalışmalarının ispatı her türlü delille yapılabilir. Buna 
karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, 
işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olanın dışında ulusal 
bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı delille kanıtlaması gerekir. 
Ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı delil ya da tanıkla ispatı 
imkan dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi 
mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez. 
Ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının uzun bir süre için hesaplanması 
ve miktarın yüksek çıkması halinde Dairemizce son yıllarda hakkaniyet 
indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak, ulusal 
bayram ve genel tatil çalışmalarının taktiri delil niteliğindeki tanık 
anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması 
durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. 



Somut olayda, davacı tarafından imzalı maaş bordrolarında ulusal bayram 
ve genel tatil alacaklarının tahakkuk ettiği anlaşılmakta olup, davacı ulusal 
bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmasının karşılığı ücreti almıştır. 
Ayrıca, dinlenen davacı tanıkları, davacı ile aynı işyerinde aynı dönemde 
çalışan tanıklar da değildir. Bu nedenle davacının ulusal bayram ve genel 
tatil alacağını ispat edemediğinin kabulü ile bu alacak yönünden davanın 
reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı 
olup, bozmayı gerektirmiştir. 
Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 
peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 14/01/2019 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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