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• KIDEM TAZMİNATI FARKI TALEBİ ( Hizmet Akdinin Feshi - Borçlanılan Askerlik 

Süresinin Kıdeme Dahil Edilebilmesi/Akdin Yaşlılık Malüllük v.b. Amaçla Davacı 

Tarafından Sona Ermesi Gereği ) 

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( Askerlik Süresinin Kıdeme Dahil Edilebilmesi için Akdin 

Yaşlılık Malüllük Ya da Toptan Ödeme Almak Amacıyla Davacı Tarafından 

Feshedilmesinin Gerekmesi ) 

• ASKERLİK BORÇLANMASI ( Askerlik Süresinin Kıdeme Dahil Edilebilmesi için 

Akdin Yaşlılık Malüllük Ya da Toptan Ödeme Almak Amacıyla Davacı Tarafından 

Feshedilmesinin Gerekmesi ) 

• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Askerlik Süresinin Kıdeme Ekleneceği Yolunda Bir 

Hüküm Bulunmadığından Davacının Fark Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği ) 

1475/m.13,14 

ÖZET : Hizmet akdinin işverence 1475 Sayılı iş Kanunu'nun 13 ve 14.maddelerine göre 

feshedilmiştir. Borçlanılan askerlik süresinin kıdeme dahil edilebilmesi için akdin yaşlılık 

malüllük ya da toptan ödeme almak amacıyla davacı tarafından sona ermesi gerekir. Anılan 

koşul davacı açısından gerçekleşmemiştir.  

Davacı tarafın dayandığı Toplu iş Sözleşmesi'nin 48/2.maddesi kıdem süresine değil, önceki 

maddelerde belirlenen kıdem zammına yöneliktir. Toplu iş sözleşmesinde askerlik süresinin 

her halde kıdeme ekleneceği yolunda bir hüküm de bulunmadığından davacının talebinin 

reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı farkı ile yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini 

istemiştir.  

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.  

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği 

konuşulup düşünüldü:  

KARAR : Davacının kıdem tazminatına esas kıdem süresine borçlanılan askerlik süresinin 

eklenmesi sonucu doğacak fark kıdem tazminatı alacağı istemi Mahkemece kabul edilmiştir.  



Hizmet akdinin işverence 1475 Sayılı iş Kanunu'nun 13 ve 14.maddelerine göre 

feshedilmiştir. Borçlanılan askerlik süresinin kıdeme dahil edilebilmesi için akdin yaşlılık 

malüllük ya da toptan ödeme almak amacıyla davacı tarafından sona ermesi gerekir. Anılan 

koşul davacı açısından gerçekleşmemiştir.  

Davacı tarafın dayandığı Toplu iş Sözleşmesi'nin 48/2.maddesi kıdem süresine değil, önceki 

maddelerde belirlenen kıdem zammına yöneliktir. Toplu iş sözleşmesinde askerlik süresinin 

her halde kıdeme ekleneceği yolunda bir hüküm de bulunmadığından davacının talebinin 

reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan 

temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.11.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.  

 

 


