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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 97 

R. TARİHİ  : 30.6.2020 

Gündem : Kıdem tazminatı Meselesi, Çoklu Baro 

KIDEM TAZMİNATI  

Hali hazırda kıdem tazminatı en kısa tanımıyla çalışanın çalıştığı yıl sayısı kadar işine son 

verilmesi veya belirli koşullarda işten ayrılması (evlilik askerlik gibi) halinde aldığı brüt maaştır. 

Örneğin bir çalışan 3 yıl çalıştığı kurumdan çıkarılırken veya yasalarda belirtilen istisnai 

koşullara göre kendi isteğiyle işten ayrılması halinde üç bürüt maaşını tazminat olarak alır. 

Bununla birlikte kıdem tazminatı hesaplanırken işten ayrılmadan alınan son bürüt maaş 

dikkate alınıyor. 

Mevcut durumda kıdem tazminatı alma şartları: 

 İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 

1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte; 

 İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle 

iş sözleşmesinin feshedilmesi, 

 İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması 

ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi, 

 Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma, 

 Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık 

süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma, 

 Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma, 

 İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi 

gerekmektedir. 

YENİ ÖNERİ NELER GETİRİYOR? 

 İşçinin kıdem tazminatının içerisindeki işveren katkı payı ile devlet katkısı toplamının 

yüzde 50'si TES sigorta hesabına aktarılacak, yüzde 50'si çalışanın hesabında kazanılmış 

hak olarak tutulacak. 

 Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak. 

 Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar kazanılmış hak olarak 

kendisinde kalacak.  

 60 yaşını doldurmamış katılımcılara, ilk konut edinimi, evlilik (bir kereye mahsus), ağır 

hastalık ve işsiz kalınması (bir defaya mahsus) sebeplerinden her biri için TES hesabında 

bulunan birikim tutarının yüzde 10'unu geçmemek şartıyla ödeme yapılabilecek.  

 Emeklilik haricinde ödeme oranı toplamı yüzde 30'u geçemeyecek ve kalan tutar aylık 

olarak ödenecek. 
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ÇOKLU BARO  

Cumhur İttifakı tarafından oluşturulan ve 28 maddeden oluşan Çoklu Baro teklifi Meclis 

Başkanlığı’na sevk edildi.  

İKİ BİN AVUKATIN İMZASIYLA YENİ BARO KURULABİLECEK 

* Avukat sayısı beş binden fazla olan illerde asgari iki bin avukatın imzasıyla yeni bir baro 

kurulabilecektir. 

* Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden 

fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir‘de kurulabilecek. 

* Dört kişilik Kurucular Kurulu, iki bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini altı ayda 

tamamlayacak. Türkiye Barolar Birliği, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular 

Kurulu’nu görevlendirecek. 

* Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin 

avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecektir. 

* Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacaktır. Birlik Genel Kurulu'nun 

olağanüstü toplantısı; on yerine yirmi beş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle 

gerçekleştirilecektir. 

* Olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanunda Birlik Genel Kurulu'nun görevleri arasında 

sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacaktır. 

* Baro ve Birlik başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması halinde baro yönetim 

kurulu kendi üyeleri arasından yeni baro başkanını seçecek ve seçilen başkan, kalan süreyi 

tamamlayacaktır 

* Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkân tanınmakla birlikte adli yardım ve 

zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek 

yerine getirilecektir. 

* Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir. Birden fazla baro 

kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat 

görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak adil bir şekilde 

yapılacaktır. 

Avukatların kıyafetleri nedeniyle geçmiş dönemde ayrımcılığa uğramalarının önünü 

kesecek düzenleme yapılacak.  


