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BEDELLİ ASKERLİKTE KIDEM TAZMİNATI 

Mehmet DUMAN1 

Duman & Global 

Bilindiği üzere kıdem tazminatı hak kazanabilmenin en önemli şartı işçinin çalışma 

süresinin 1 yılın üzerinde olmasıdır. Kıdem tazminatına hak kazanabilmenin en önemli ikinci 

şartı ise işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshetmesidir.  

Konumuzun dışında olduğu için haklı fesih nedenlerine burada değinilmeyecektir.  

Kıdem tazminatı hak kazanabilme şartları 1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü 

maddesinde sayılmaktadır. 

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14’üncü maddesinde;  

"Madde 14 - Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 

1. İşveren tarafından bu Kanunun 17’nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen 

sebepler dışında, 

2. İşçi tarafından bu Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, 

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya 

malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla; 

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile 

sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı 

tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 

günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran 

üzerinden ödeme yapılır."  Denilmektedir. 

Buna göre muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla işten ayrılan kişiler 1475 sayılı 

Kanunun 14/3’üncü maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanmaktadırlar. Kanunda 
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muvazzaf askerlik hizmeti için işten ayrılan işçinin ne kadar süre içerisinde askere gitmesinin 

gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.  

Örnek bir Yargıtay kararında2; muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere 

ayrılan işçinin 5 ay içinde askere gitmediğini ve fesih tarihi ile askere sevk tarihi arasında geçen 

süre makul sayılamayacak kadar uzun olduğuna hükmetmiştir. 

Görüleceği üzere muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrılan işçiden beklenen ilk celp 

döneminde askere gitmesidir. Kendinden kaynaklanmayan sebeplerle askere gidememesi (Celp 

döneminin değişmesi, askerlikle ilgili önemli değişiklikler vs.) durumları bu açıklamamızın 

istisnasını oluşturmaktadır. 

Türkiye’de dönem dönem çıkarılan “bedelli askerlik” ile muvazzaf askerlik hizmeti, 

belirli bir bedel ve hizmet karşılığında yerine getirilebilmektedir. Çıkarılan bedelli askerlik 

hükümleri zaman zaman değişikliklere uğramıştır. Kimi zaman sadece bedel ödenerek 

muvazzaf askerlik hizmeti tamamlanmış sayılmıştır. Yazımızın konusunu oluşturan bedelli 

askerlik ise şu an gündemde olan 15.000 TL bedel ve 21 gün hizmet ile muvazzaf askerliğin 

yerine getirilmesidir. 

Geçmiş dönemlerde çıkarılan ve 1 gün dahi askere gidilmeden tamamlanan bedelli 

askerliklere ilişkin Yargıtay kişilerin 1 gün dahi silahaltına alınmadığından bahisle 1475 sayılı 

Kanunun 14/1-3 maddesiyle tanınan hakkın fiilen askerlik yapmak için mecburen işyerinden 

ayrılmak zorunda olanlara yönelik bir düzenleme olduğunu ve hiç askere gitmeden bedelli 

askerlik yapanların 1475 sayılı Kanunun 14/1-3 maddesinde tanınan haktan 

yararlanamayacağına hükmetmiştir3.  

Ancak gündemde olan bedelli askerlikte bir bedelin yanında 21 gün askere gitme şartı 

gerektiğinden – her ne kadar kişiler ücretsiz izinli de sayılsalar- işçinin istemesi durumunda 

askerlik nedeniyle işten ayrılması sonucunda kıdem tazminatına hak kazanacağı 

düşünülmektedir.  
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