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TAZMİNAT NEDİR?
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 HAKSIZ FİİL İLE OLUŞAN ZARAR KARŞILIĞI ÖDENEN PARA, 
TAZMİN ETMEK…

 Haksız fiilden söz edebilmek için; 

1) Zarar verici bir fiil, 

2) Fiilin hukuka aykırılığı, 

3) Kusur, 

4) Fiil sonucu doğan bir zarar, 
5) Zararla fiil arasında bir bağ olmalıdır.



İŞ GÜVENCESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT
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6 ay kıdemi, 30 işçinin olduğu işyerinde belirsiz süreli çalışan 
işçinin açtığı işe iade davası sonrası, İşçi kesinleşen mahkeme 
kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için 
işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde 
başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir 
fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu 
olur İşçinin başvurması sonucu işveren işçiyi başlatmak 1 ay içinde 
karar verir. 
Buna göre;
 İşverenin İşçiyi Başlatması: işveren işçisine, işçiye 

çalıştırılmadığı süre için dört aylık ücreti öder. 
 İşçinin İşe Başlatılmaması: İşçi boşta geçen 4 aylık ücretinin 

yanı sıra işveren, en az 4 en çok 8 aylık tazminat ödenmesi 
gerekmektedir. Buna literatürde «işe başlatmama» tazminatı 
denir.



4 AYLIK BOŞTA GEÇEN ÜCRET (BOŞTA GEÇEN ZAMAN TAZMİNATI)
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işçi ister işe başlatılsın ister başlatılmasın 10 işgünü içinde 
müracaat etmesi halinde 4 aylık boşta geçen ücreti hakeder. 4 
aylık boşta geçen ücret işçinin işten ayrılmak zorunda bırakıldığı 
tarihteki ücret ve bu süre zarfında tahakkuk edecek diğer hakları 
da içerecek şekilde hesap edilir. 
ÖRNEK: Bir işçi 05.06.2012 tarihinde işe girmiş ve 10.01.2018 
tarihinde işten çıkarılmış ancak 05.01.2021 tarihinde işe iade 
davası kesinleşerek 10 iş günü içinde işyerine çalışmak için 
başvuran işçiye işyeri 10.1.2018-10.5.2018 tarihleri için 4 aylık 
boşta geçen ücreti olarak Çalışanın en son ücreti aylık brüt 2.500 
TL olup, ayrıca aylık yol ücreti brüt 100 TL, yemek ücreti ise brüt 
200 TL olduğu ve 3. Ayda 1.000TL ikramiye alındığı varsayıldığında 
4 Aylık Boşta Geçen Brüt Ücret (2.500 + 100 + 200) x 4 + 1.000 = 
12.200 TL’dir.



4 AYLIK BOŞTA GEÇEN ÜCRET SGK VE VERGİ

5

5510 sayılı kanuna göre; 4 aylık boşta geçen ücret SPEK’e dahildir. 
Buna göre; 
 İşçi işe başlatılmayacaksa işçinin işyerine yazı ile talep ettiği iş 

başvurusunun işyeri tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip 
eden ayın 26’sına kadar, 

 İşçi işe başlatılacaksa işçinin yazılı başvurusu üzerine işyerinin 
işçiyi işe davet ettiği yazının işçi tarafından tebellüğ edildiği 
tarihi takip eden ayın 26’sına kadar, 

4 aylık boşta geçen (yukarıdaki örnekte; 2018/ocak, şubat, mart, 
nisan ve mayıs ayları için) ücretle ilgili MuhSGK verilmesi gerekir. 
Bu sebeple işçiye 4 aylık boşta geçen net ücretin tespiti için %14 
sigorta primi ve %1 işsizlik primi kesilmesi gerekir.
193 sayılı kanuna göre; 4 aylık boşta geçen ücret aynı şekilde 
VERGİ’ye de tabidir. Bu ödeme ile ilgili işçinin tabi olduğu vergi 
diliminden vergi bildirimleri yapılır.



İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI
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İşe iade davasını kazanan işçinin, işvereni tarafından işe 
başlatılmaması halinde kazanacağı tazminat türüdür. İşe 
başlatmama tazminatı belirlenirken işçinin kıdemi esas alınacaktır. 
Buna göre; 

• Ancak cinsiyet, ırk, siyasi görüş, hamilelik vs. gibi özel durumlar 
ile yapılan feshlerde işçiye verilecek olan işe başlatmama 
tazminatı üst sınır olan 8 aylık olarak belirlenir. 

• Bununla birlikte sendikal gerekçelerle iş akdi feshedildiği 
saptanan işçi için işe başlatmama tazminatı 6356/36. Maddesi 
gereği 12 ücrettir. BU DURUMDA SENDİKAL TAZMİNAT OLUR…



İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATTA HESAPLAMA
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• İşe başlatmama tazminatı hesabında dikkate alınacak emsal ücrette birinci 
öncelik aynı işyerindeki emsal işçinin ücretidir. Aynı işyerinde benzer görev, 
unvan, tecrübe ve kıdem süresi olan işçi yoksa aynı sektörde başka 
işyerlerindeki işçilerin ücreti dikkate alınır. 

• Emsal ücret, işçinin sadece çalışması karşılığı ödenen asıl ücreti /çıplak 
ücretidir ve brüt tutar dikkate alınmalıdır. Yan haklar, ek ödemeler emsal 
ücret hesabında dikkate alınmaz.

• ÖRNEK: Bir işçi 05.06.2012 tarihinde işe girmiş ve 10.01.2018 tarihinde işten 
çıkarılmış ancak 05.01.2021 tarihinde işe iade davası kesinleşerek 10 iş günü 
içinde işyerine çalışmak için başvuru yapmasına rağmen işyeri işçiyi işe 
başlatmamış ve 5 aylık işe başlatmama tazminatını ödemeyi kabul etmiştir. 
haklı sebep bildirilmeden işten çıkarılmıştır. Çalışanın en son ücreti aylık brüt 
2.500 TL olup, ayrıca aylık yol ücreti brüt 100 TL, yemek ücreti ise brüt 200 
TL’dir. İşçinin işe başlatılması gerektiği tarihteki kıdem, unvan vs. yönü ile 
emsal işçinin brüt ücretinin 4.000 TL, yol ücreti brüt 200 TL, yemek ücreti ise 
brüt 300 TL olduğunu varsayarsak; İşe başlatmama tazminatı 
(4.000+200+300) 4.500 TL x 5 = 22.500 TL’dir.

• İşe başlatmama tazminatı, 10 yıllık zamanaşımına tabidir.



İŞ GÜVENCESİNDEN DOĞAN TAZMİNATTA SGK VE VERGİ
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• 5510 sayılı Kanuna Göre; 
Her ne kadar 5510/80. maddedeki sigorta priminden muaf 
tutulan ödemeler içinde olmasa da 2020/20 sayılı genelgede 
ve Yargıtay 9. H.D. 05.09.2012, E.2011/48488, K. 
2012/27544 kararında işe başlatmama tazminatı SPEK’ten
muaf ödeme olarak sayılmıştır. 
• 193 sayılı Kanuna Göre;
272 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 4857/21. 
maddesi uyarınca işverenlerce işçilere ödenen işe 
başlatmama tazminatları damga vergisi hariç gelir 
vergisinden istisna edilmiştir. 
Örnek: 17.500 TL x 0,00759 (DV oranı) = 132,83 
Net işe başlatmama tazminatı ise 17.500 – 132,83= 
17.367,17 olacaktır



KÖTÜ NİYET TAZMİNATI
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• İşyerinde 30 kişiden veya daha az işçi çalışması veya en az 6 aylık 
kıdemi olmayan işçiler, İş güvencesinden yararlanamaz ve işe iade 
davası açamazlar. 

• Bu şekilde iş güvencesi olmayan işçiler belirsiz süreli iş sözleşmesinin 
işveren tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin kötü niyetli 
olarak feshedilmesi sonucu 4857 sayılı İş Kanunun 17.maddesinde 
belirtilen bildirim süresinin üç katı tutarında (giydirilmiş brüt ücret 
üzerinden)“kötü niyet tazminatı” talep edebilecektir.

• ÖRNEK: 20 işçinin çalıştığı işyerinde 5 yıldır çalışan işçinin iş akdi 
haksız feshedilmesi sonucu kötü niyet tazminatı karar verilmiştir. 
İşçinin 6.123,30 TL aylık brüt ücreti olan işçi için kötü niyet tazminatı 
hükmedilmiştir. 

• Bildirim Süresi: 5 yıldan fazla olduğu için 8 hafta = 8 x 7 = 56 gün Brüt 
kötü niyet tazminatı = 

• Günlük giydirilmiş ücret x (Bildirim süresi gün sayısı x3) = 204.11 x 56 
x3 = 34.290,48T



KÖTÜ NİYET TAZMİNATI SGK VE VERGİ
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• 5510 sayılı Kanuna Göre; Her ne kadar 5510/80. maddedeki sigorta 
priminden muaf tutulan ödemeler içinde olmasa da 2020/20 sayılı 
genelgede ve Yargıtay 9. H.D. 05.09.2012, E.2011/48488, K. 
2012/27544 kararında işe başlatmama tazminatı SPEK’ten muaf 
ödeme olarak sayılmıştır. 

• 193 sayılı Kanuna Göre; Kötü niyet tazminatı bir hizmet karşılığı 
ödenmeyip, tazminat mahiyetinde yapılan bir ödeme olduğundan 
gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekiyor. Ancak binde 7,59 
oranında damga vergisi kesintisi yapılması 

Örnek: yukarıdaki hesaplama sonucu işçiye ödenecek net işe 
başlatmama tazminatı; 
Damga Vergisi = 34.290,48TL x 0,00759 (DV oranı) = 260,24TL Net kötü 
niyet tazminatı= 34.290,48– 260,24= 34.030,24TL olacaktır.



AYRIMCILIK TAZMİNATI
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 Belirli objektif kriterlere göre aralarındaki statü ayrımı yapılmayan işçiler 
arasında eşit muamelede bulunulması gerekir. Bu sebeple; 

• İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve 
benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. 
• İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli 
çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı 
işlem yapamaz. 
• İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir 
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, 
uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan 
veya dolaylı farklı işlem yapamaz. 
• Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret 
kararlaştırılamaz.
 İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki hükümlere aykırı davranıldığında 

işçi, dört aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı talep eder. Bununla 
birlikte yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. Bu konuda sendikal 
tazminat hakkı kapsam dışıdır. 

 Ayrımcılık tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesap edilir



AYRIMCILIK TAZMİNATI SGK VE VERGİ
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 5510 sayılı Kanuna Göre; Her ne kadar 5510/80. maddedeki sigorta 
priminden muaf tutulan ödemeler içinde olmasa da 2020/20 sayılı 
genelgede ve Yargıtay 9. H.D. 05.09.2012, E.2011/48488, K. 2012/27544 
kararında işe başlatmama tazminatı SPEK’ten muaf ödeme olarak 
sayılmıştır. 

 193 sayılı Kanuna Göre; Ayrımcılık tazminatı ile ilgili mevzuatta açık bir 
hüküm olmamasından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 
16.08.2013 tarih 64597866- 125[6-2013]-127 sayılı özelgesinde ayrımcılık 
tazminatı ücret olarak Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre 
gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir. 



ASKERLİKTEN DOĞAN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI
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 Askere giren işçi İşten çıkarken kıdem tazminatını alsın ya da almasın, 
askerlik görevini tamamlayan çalışanın 4857/31 gereği eski iş yerine ve eski 
görevine geri dönme hakkı bulunuyor. 

 İşçi, askerden döndükten sonra 2 ay içerisinde eski işverenine başvuruda 
bulunarak yeniden işe alınmayı talep edebilir. İşveren, eski görevinde ya da 
benzer bir görevde boşluk olması durumunda işçiyi derhal işe almak 
zorunda. Boş yer bulunmadığı takdirde, benzer görevde oluşan ilk boş 
pozisyonda önceliği bu işçiye vermesi gerekiyor. Bu zorunluluğa aykırı 
davranan işverenin, işe almadığı eski işçisine 3 aylık ücreti tutarında bir 
tazminat ödemesi gerekiyor. 

 Bu tazminat “Askerlikten Doğan Tazminat” olarak adlandırılıyor.
 Giydirilmiş ücretinden hesaplanır.
 Damga vergisi hariç SGK ve VERGİ’den müstesnadır.



İHBAR TAZMİNATI
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 İş akdinin geçerli neden kapsamında (4 kodu) feshedilmesi halinde 
fesheden tarafın karşı tarafa ihbar önelinde bulunması gerekir.

 Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde 4857/17-II. Maddesi gereği;
• 6 aydan az kıdemi olan işçi için, iki hafta sonra
• 6 ay-1,5 yıl kıdemi olan işçi için, dört hafta sonra,
• 1,5 yıl-3 yıl kıdemi olan işçi için, altı hafta sonra,
• 3 yıldan fazla kıdemi olan işçi için, sekiz hafta sonra,
Sözleşme feshedilmiş sayılmaktadır.
 İş Kanunu’nda düzenlenen bu süreler asgari süreler olup bireysel 

veya toplu iş sözleşmesi ile azaltılması mümkün bulunmamaktadır. 
Ancak arttırılması mümkündür.

 İş sözleşmesinin yukarıda belirtilen sürelere uyulmadan feshi 
halinde, bildirme şartına uymayan tarafın, ihbar önellerine ilişkin 
ücret tutarında ihbar tazminatı ödemesi gerekir.



İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI
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 İhbar tazminatının miktarı, her hafta yedi gün olarak kabul edilip, feshi 
ihbar süresine ilişkin gün sayısı ile son brüt ve giydirilmiş günlük ücretin 
çarpılması suretiyle hesaplanır. 

 İhbar tazminatı ödemesinde giydirilmiş ücret kıdem tazminatına esas 
ücretin hesabı ile bulunur.

 ihbar tazminatı ödemesinde kıdem tazminatındaki tavan 
bulunmamaktadır.

 Kıdem tazminatındaki örnek hesaplamadaki işçiye ödenecek olan
ihbar tazminatı;
İhbar tazminatı süresi; 3 yıldan fazla kıdemi olduğu için 8 haftadır. (8 hafta
x 7 = 56 gün)
İhbar tazminatına Esas Toplam geliri; brüt ücret + toplam gelir ortalaması
= 4.000,00 + 583,34 = 4.583,34TL
Günlük İhbar tazminatı geliri: 4.583,34 /30 = 152,78TL
İhbar Tazminatı: 56 x 152,78 = 8.555,68TL



İHBAR TAZMİNATINDA SGK VE VERGİ
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5510 sayılı Kanuna Göre
5510/80. Maddede ihbar tazminatı, SPEK’ten muaf ödeme olarak 
sayıldığı
için SPEK’e dahil edilmez.
193 sayılı Kanuna Göre
193/25 md. 7. Bendinde belirtilen gelir vergisinden istisna tazminatlar
içinde ihbar tazminatı sayılmadığı için ihbar tazminatı gelir vergisine
tabi tutulur. Ayrıca ihbar tazminatı ödemesi Binde 7,5 oranında Damga
vergisi matrahına tabidir.
Örnek: Yukarıdaki örnekte; 8.555,68 olan ihbar tazminatı
ödemesinden (işçinin %20’lik dilimde olduğu varsayıldığında) 
(8.555,68 x%20) 1.711,14TL gelir vergisi, 
(8.555,68 x %o7,5) 64,947TL damga vergisi kesilerek 
işçiye 6779,59TL ödeme yapılır.



KIDEM TAZMİNATI
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Kıdem tazminatı konusu mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun geçerli tek
maddesi olan 14. Maddesinde belirtilmektedir. Kanuna göre, kıdem tazminatı
alınabilmesi için;
• 4857 sayılı iş yasası kapsamında “işçi” olması,
• İşyerinde sürekli ya da fasılalı olarak en az 1 yıl çalışmış olması
• İşçinin hizmet akdinin 
 “İşçinin Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller hariç işveren 

tarafından 4857/25. Madde ile haklı nedenle feshedilmesi 
 18. Madde kapsamında geçerli nedenle işten çıkarılması,İşçinin 4857/24. 

Madde kapsamında haklı nedenle fesh yapması,
 işçinin askere gitmesi, 
 kadın işçinin evlenmesi (1 YIL SÜRE İLE) 
 emekli olması ya da emeklilikte yaş şartı haricinde diğer şartları sağlaması
 işçinin ölmesi sebebi 
ile çalışma ilişkisi sona ermiş olması, gerekir.



KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
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İşçinin bu şartlar sonucu işten ayrılması halinde işçiye son brüt ücreti
üzerinden kıdem tazminatı hesabı yapılır. Ancak, kıdem tazminatına esas olacak 
ücretin hesabında ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi 
mümkün akdi ve kanundan doğan sürekli menfaatler de göz önünde tutulur.



KIDEM TAZMİNATI ÖRNEK HESAPLAMA
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01/08/2013-15/01/2021 tarihleri arası çalışıp işten çıkarılan işçinin aldığı son aylık 
brüt ücreti 500.00-TL fazla mesai ile beraber 4.500.00-TL’dir. Ayrıca işçiye toplu iş 
sözleşmesi gereği her ay 100,00.-TL çocuk yardımı ve 400,00.-TL konut yardımı ve 
yılda iki defa 500,00.-TL’lik ikramiye veriliyor. İşçiye ödenecek kıdem tazminatı;
İşçinin son aldığı brüt ücret: 4.000,00TL’dir.
Son 12 ay gelir ortalama: (Çocuk Yardımı + Konut Yardımı) x 12 +Toplam İkramiye
= (100 + 400) x 12 + (500 x 2)= 7.000,00./12= 583.34TL
Kıdem tazminatına Esas Toplam geliri= brüt ücret + toplam gelir ortalaması
= 4.000,00 + 583,34 = 4.583,34TL
7 Yıl Kıdem Tazminatı=İşçinin Aylık Geliri x Kıdem Yılı => 4.583,34x7 = 32.083,38
5 Ay Kıdem Tazminatı=İşçinin Aylık Geliri x Kıst Ay /12=>(4.583,34x5) / 12 
=1.909,73
14 Gün Kıdem Tazminatı=İşçinin Aylık Geliri x Kıst gün /365=>(4.583,34x14)/365
=175,80
7 yıl 5 ay 14 gün için Kıdem Tazminatı = 32.083,38+ 1.909,73+ 175,80=
34.168,91.-TL



KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
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 Kıdem tazminatında 10 yıllık zamanaşımı süresi, 7036 sayılı kanunla yapılan 
değişiklik sonrası 25.10.2017 tarihinden itibaren zaman aşımı 5 yıla 
düşürülmüştür.

 KIDEM TAZMİNATI MAHSUBEN ÖDEME; Yargıtay 22. HD. 2016/12989E, 
2016/17229K) iş sözleşmesi devam ederken avans olarak ödenen kıdem 
tazminatının son ücret üzerinden tüm kıdem süresine göre hesaplanan kıdem 
tazminatından faizleriyle birlikte mahsubunun gerektiğini belirtmektedir. ancak 
mahsuben yapılan bu ödeme olası SGK ve VERGİ teftislerinde iş sözleşmesi 
devam ettiği ve 1475/14'e göre kıdem tazminatı hak edilmediği için kabul 
edilmiyor.

 5510/80. Maddede kıdem tazminatı, SPEK’ten muaf ödeme olarak sayıldığı için 
SPEK’e dahil edilmez.

 193/25 md. 7. bendinde kıdem tazminatı gelir vergisinden istisna tutulduğu
için gelir vergisi safi ücrete dahil edilmez. Ancak; Kıdem tazminatı ödemesi Binde 
7,5 oranında Damga vergisi matrahına tabidir.



KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARININ ÜZERİNDE ÖDEMELER
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 Kıdem tazminatı hesaplanacak esas ücret kıdem tazminatı tavanından 
fazla olamaz. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memurunun 
gösterge ve ek gösterge rakamlarıyla sınırlıdır.

 01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 dönem kıdem tazminatı tavanı: 
8.284,51 TL

 Tavan, Kanunla düzenlendiği için tavan sınırlaması sözleşme ile 
kaldırılamaz.

Y. 9. HD. 2011/16901 E. 2013/20558 K; “kıdem tazminatı tavanının yasada 
emredici şekilde düzenlendiği ve işçi yararına olsa da tavanı arttıran ya da 
tümüyle ortadan kaldıran sözleşme hükümlerinin geçerli olmadığı 
sonucuna varılmıştır.
 İşveren, işçiye tavanı aşan kıdem tazminatı ödemesi halinde söz konusu 

ödeme SGK ve VERGİ’ye tabi olur.
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• 1.1.2018’den sonra 7036 S Kanuna göre, bireysel veya toplu iş sözleşmesine 
dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan 
davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

5510 sayılı Kanuna Göre;
2020/20 sayılı genelgenin 8. bölüm 12. Kısmında; Arabuluculuk faaliyeti
sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğinde bulunan anlaşma belgesi
uyarınca geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde
bu ödemelerin sigorta prime tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.
193 sayılı Kanuna Göre
5510 sayılı Kanunda belirtildiği üzere 193 sayılı Kanun hükmü çerçevesinde
Arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğinde
bulunan anlaşma belgesinde vergiye tabi tutulacak ödemeler yapılması
kararlaştırıldığında söz konusu ödemelerin vergiye tabi tutulması
gerekir.
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 İkale sözleşmesi, var olan bir sözleşmenin tarafların doğal yollar dışında
ortak iradesi ile “bozma sözleşmesi” anlamına gelmektedir. İkale sözleşmesinde 
işçiye toplu para ödenmesi söz konusu olacaktır. 
5510 sayılı Kanuna Göre
2020/20,3-4; 5510/80  iş akdinin ikale ile sona ermesi durumunda; ikale bedelinin 
hangi kalem alacakları/ tazminatları kapsadığının 5510/80. md. belirtilmesi ve bu 
alacaklar/tazminatlar ödemeler arasında yer alıyorsa sigorta primine esas kazanca 
dahil edilmeyecek.
193 sayılı Kanuna Göre
7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına 
aşağıdaki (7) numaralı bent eklenmiştir. “7. Hizmet sözleşmesi sona erdikten 
sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen 
tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları 
gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar” bu madde ile karşılıklı 
sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında Yapılan ödemeler gelir 
vergisinden istisna yapılmıştır. Daha sonra bu konuyla ilgili 303 Seri No’lu
Gelir Vergisi Genel Tebliği” yayınlanmıştır.
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 4857/11’e göre, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması 
veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı 
olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi 
belirli süreli iş sözleşmesidir.

 Kanuna uygun yapılan belirli süreli sözleşme sonunda işin bitmesi 
halinde işçi kıdem tazminatı hak edemez. Ancak Kanunen belirli 
süreli sözleşme ile çalışan özel öğretim kurum öğretmenleri bu kural 
geçerli değildir.

 #Yargıtay HGK E.2013/22-1943–K.2015/1131 "Ancak belirli süreli iş 
sözleşmesinin sona ermesinden önce taraflardan biri yenilememe 
iradesini ortaya koymuş ise burada yenilemeyen tarafın iradesine 
göre kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılamayacağı 
araştırılmalıdır, işveren yenilememe iradesini göstermiş ve haklı 
nedene dayanmıyor ise bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde 
kıdem tazminatı ödenmelidir.«

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=yarg%C4%B1tay&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6776897744310153216
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 Türk Borçlar Kanunu 438 md. göre, 
 “İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse 

işçi, belirsiz süreli sözleşmelerde, fesih bildirim süresine; belirli süreli 
sözleşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu 
sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak 
isteyebilir. Belirli süreli hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet 
sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir 
işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan 
indirilir. Hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak, ayrıca 
miktarını serbestçe belirleyeceği bir tazminatın işçiye ödenmesine karar 
verebilir; ancak belirlenecek tazminat miktarı, işçinin altı aylık ücretinden 
fazla olamaz.”
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Kasa tazminatı ya da mali sorumluluk tazminatı adları ile anılan ödemeler;
kasa, vezne, hazine gibi nakit akışı olan bölümlerde bu akışı sağlayan
ve/veya akıştan sorumlu olarak görev alan kişilere yapılmaktadır.
Muhafaza edilmesi gereken şey para ya da kıymetli evrak olabilir. İşveren, nakit 
akışında oluşabilecek kasa/para açıklarını karşılayabilmek için
bu riski sorumluluk olarak almış çalışana kasa tazminatı ödemesi
yapar. Kasa tazminatı ödenmesi zorunlu olan bir ödeme kalemi değildir.
Ama çalışanın üzerindeki maddi sorumluluk sebebiyle genelde kasa
açıklarının karşılanmasını sağlamak adına ödenmesi tercih edilir.
5510 Sayılı Kanuna Göre;
5510/80. Maddede kasa tazminatı, SPEK’ten muaf ödeme olarak sayıldığı
için SPEK’e dahil edilmez.
193 sayılı Kanuna Göre
193/25 md. 7. Bendinde belirtilen gelir vergisinden istisna tazminatlar
içinde kasa tazminatı sayılmadığı için kasa tazminatı gelir vergisine
tabi tutulur.
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