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SĐRKÜLER         Đstanbul, 16.06.2012 
Sayı: 2012/131        Ref:4/131 
 
 
Konu: 
01.01.2012 – 01.06.2012 TARĐHLER Đ ARASINDA KIDEM TAZM ĐNATI ÖDENEN 
ANCAK KIDEME ESAS ÜCRETLER Đ HAKEM KURULU KARARI UYARINCA 
01.01.2012 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN UYGULANMASINA KARAR VER ĐLEN YEN Đ 
KATSAYILAR ÇERÇEVES ĐNDE BELĐRLENEN KIDEM TAZM ĐNATI TAVANINI 
AŞAN K ĐŞĐLERE ÖZEL SEKTÖRDE FARK ÖDEMES Đ YAPILMASI KONUSUNDA 
YAŞANAN TEREDDÜTLER. 
  
06.06.2012 tarih ve 2012/127 sayılı sirkülerimizde, 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanmış olan 29.05.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu Kararı ile devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan aylık katsayı ve 
taban aylığı katsayısının 01.01.2012 – 30.06.2012 dönemi için tespit ve ilan edildiğini, bu 
katsayılara bağlı olarak da; 01.01.2012 – 30.06.2012 dönemi için kıdem tazminatının 
2.917,27.- TL olarak hesaplandığını tarafınıza bildirmiştik.  
 
Hatırlanacağı üzere, 12.01.2012 tarih ve 2012/16 sayılı sirkülerimizde 10.01.2012 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2012’den 
itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen kat sayılar dikkate alınarak yeniden hesaplanan kıdem 
tazminatı tavanının 2.805,04.-TL olduğunu; ancak söz konusu katsayıların belirlenmesi 
konusunda memur sendikaları ile hükümet arasında maaş artışı görüşmelerinin devam ettiğini 
tarafınıza bildirmiştik.  
 
Dolayısıyla 01.06.2012 tarihine kadar kıdem tazminatı alma hakkı elde ederek işten ayrılan 
kişilerin kıdem tazminatı hesabında bugüne kadar tavan tutar olarak 2.805,04.-TL dikkate 
alınmıştı. Hükümet ve memur sendikaları arasında uzlaşmanın sağlanamaması nedeniyle konu 
Hakem Kurulu’na intikal etmiş, Hakem Kurulu ise 2012/1 sayılı kararı ile söz konusu 
katsayıları 01.01.2012’den itibaren geçerli olmak üzere (devlet memurlarına geriye dönük 
maaş farkı ödenebilmesi için kararın bu şekilde açıklanması gerekmekteydi) geriye dönük 
açıklamıştır.  
 
Bu çerçevede 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren işten ayrılan ve kıdeme esas ücretleri tavan 
tutarın üzerinde olan kişiler için fark kıdem tazminatı talep etmek hakkı doğup doğmadığı 
konusunda tereddütler oluşmuştur. Sosyal güvenlik uzmanları söz konusu dönem için 
oluşacak farkların hukuken talep edilebilir olduğunu bu nedenle farkların ödenmesi 
gerektiğini ifade etmektedirler. Ayrıca sirkülerimiz ekinde yer alan T.C. Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 01.06.2012 sayılı Genelge’nin 
13’üncü maddesinde “01.01.2012 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem 
tazminatının yıllık tavan tutarı 2.917,27.-TL’dir.”   şeklinde açıklama bu görüşü 
doğrulamaktadır. Genelge her ne kadar kamu kurum ve kuruluşlarına hitaben çıkartılmış olsa 
da, aşağıdaki yasa hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde özel sektör işverenleri tarafından 
yaşanan tereddütleri de gidereceği kanaatindeyiz.  
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Kıdem tazminatı uygulamasının yasal dayanağı olan 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi gereği; 
“Toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, 
Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini 
geçemez.” 
 
Saygılarımızla,  
       
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, mali ve sosyal haklar 
konulu, 01.06.2012 tarih ve 6216 sayılı Genelgesi.  
 
 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 
 
 
 








