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 YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA 
DAHA ÖNCE KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK 
TASFİYE EDİLEN SÜRELERİN DİKKATE 
ALINAMAYACAĞI 
 
ÖZETİ: Halen yürürlükte olan 1475 sayılı yasanın 
14. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Anılan 
hükümde, “İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin 
devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş 
olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya 
değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne 
alınarak hesaplanır” şeklinde kurala yer verilmiştir. 
Dairemizin istikrar kazanan uygulamasına göre 
işçinin aralıklı çalışmalarında iş sözleşmesinin 
feshinin ardından. bir dönem için kıdem tazminatı 
ödenmiş olması halinde bahsi geçen çalışmaların 
tasfiye edilmiş olduğu sonucuna varılmaktadır. 
Kıdem tazminatı ödenmek suretiyle tasfiye edilen 
sürelerin işçinin aynı işverenin bir ya da değişik 
işyerlerinde daha sonra gerçekleşen hizmet süresine 
eklenmesi, mümkün görülmemektedir. Buna karşın, 
iş sözleşmesi feshedildiği halde tazminatları 
Ödenerek tasfiye edilmeyen hizmetlerin sonraki 
çalışma süresine ekleneceği, Dairemizce kabul 
edilmektedir. Yine, işverenin ilerde daha az kıdem 
tazminatı ödemek için gerçekte iş sözleşmesi 
sonlandırılmadığı halde kıdem tazminatı ödeme 
şeklinde bir uygulama içine girmesi halinde, işçi 
aleyhine sonuçlar doğuran bu tutumu yasalar 
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karşısında konulmamakta ve yapılan ödeme avans 
niteliğinde kabul edilmektedir. 
Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken 
hizmet süresi yönünden varılan bu sonucun, yıllık 
izne hak kazanma noktasında da dikkate alınması 
yerinde olur. Gerçekten 1475 sayılı yasa ile 4857 sayılı 
İş Kanununun bahsi geçen hükümleri, birbirine 
oldukça yakın düzenlemeler içermektedirler 
davacı işçi 1986-1990 yıllan arasında aynı işverenin 
değişik bir işyerinde çalışmış ve iş sözleşmesinin 
işverence feshi üzerine ihbar ve kıdem tazminatları 
ödenmiş, işçinin imzasını taşıyan ibranamede, yıllık 
izinlerin de ödendiği belirtilmiştir. Anılan ibraname 
ile işveren ibra edilmiş, bir başka anlatımla 1986- 1990 
yıllan arasında kalan çalışmalar işçilik haklan ödenmek 
suretiyle tamamen tasfiye edilmiştir, işçinin 1992 
yılında yeniden aynı işverene ait işyerinde çalışmaya 
başlaması yeni bir hizmet akdi niteliğindedir. İşçilik 
haklan hesabında tasfiye edilen çalışmaların, bu yeni 
hizmet akdi çerçevesinde yeniden değerlendirmeye 
alınması doğru olmaz. 4857 sayılı İş Kanununun 54. 
maddesi hükmünün. işçinin önceki dönem 
çalışmalarının tasfiye edilmediği hizmet süreleri 
bakımından bir anlamı bulunmaktadır. 

 
DAVA: Taraflar arasındaki, 1986-1990 yıllan arasındaki hizmetinin yıllık 

izin süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğinin tespiti davasının yapılan 
yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı 
olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya 
incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 30.1.2007 Salı 
günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı 
adına Av. F. K. ile karşı taraf adına Av. H. S. geldiler. Duruşmaya başlanarak 
hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son 
verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı işçi işyerinde halen çalışmakta olduğunu ve yıllık izin sürelerinin 
hesabında aynı işverenin başka bir işyerinde 1986-1990 yılları arasında geçen 
hizmetlerinin de dikkate alınması gerektiğinin tespiti isteği ile bu davayı açmıştır. 

Davalı vekili, tespit davası açmakta hukuki menfaatin olmadığını ve 1990 
yılında ihbar ve kıdem tazminatları ödenmek suretiyle önceki çalışmaların tasfiye 
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edildiğini ve davacının işvereni ibra ettiğini belirterek, davanın reddine karar 
verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece davanın kabulüne dair karar verilmiş, hükmü davalı taraf 
temyiz etmiştir. 

Davacı işçinin işyerinde çalışması devam ettiğine göre, yıllık izne hak 
kazanma ve izin sürelerinin belirlenmesi yönünden tespit niteliğinde bu davayı 
açmada hukuki menfaati bulunmaktadır. Bu itibarla mahkemece işin esasına 
girilerek bir karar verilmesi yerindedir. 

Öte yandan, davanın dayanağını 4857 sayılı İş Kanununun 54. maddesinin 
ilk fıkrasında yer alan "Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında 
işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne 
alınır" şeklindeki kural oluşturur. Gerçekten, işçinin aynı işverenin bir ya da 
değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin yıllık izin hesabı yönünden birleştirilmesi 
anılan yasanın amir hükmüdür. 

Benzer bir düzenleme de, 4857 sayılı İş Kanununun 120 maddesi hükmüne 
göre halen yürürlükte olan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin 2. fıkrasında yer 
almaktadır. Anılan hükümde, "İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya 
fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik 
işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır" şeklinde kurala yer 
verilmiştir. Dairemizin istikrar kazanan uygulamasına göre işçinin aralıklı 
çalışmalarında iş sözleşmesinin feshinin ardından. bir dönem için kıdem tazminatı 
ödenmiş olması halinde bahsi geçen çalışmaların tasfiye edilmiş olduğu sonucuna 
varılmaktadır. Kıdem tazminatı ödenmek suretiyle tasfiye edilen sürelerin işçinin 
aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde daha sonra gerçekleşen hizmet 
süresine eklenmesi, mümkün görülmemektedir. Buna karşın, iş sözleşmesi 
feshedildiği halde tazminatları Ödenerek tasfiye edilmeyen hizmetlerin sonraki 
çalışma süresine ekleneceği, Dairemizce kabul edilmektedir. Yine, işverenin ilerde 
daha az kıdem tazminatı ödemek için gerçekte iş sözleşmesi sonlandırılmadığı 
halde kıdem tazminatı ödeme şeklinde bir uygulama içine girmesi halinde, işçi 
aleyhine sonuçlar doğuran bu tutumu yasalar karşısında konulmamakta ve yapılan 
ödeme avans niteliğinde kabul edilmektedir. 

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken hizmet süresi 
yönünden varılan bu sonucun, yıllık izne hak kazanma noktasında da dikkate 
alınması yerinde olur. Gerçekten 1475 sayılı yasa ile 4857 sayılı İş Kanununun 
bahsi geçen hükümleri, birbirine oldukça yakın düzenlemeler içermektedirler. 

Bu açıklamalardan sonra somut olaya dönülecek olunursa, davacı işçi 1986-
1990 yıllan arasında aynı işverenin değişik bir işyerinde çalışmış ve iş 
sözleşmesinin işverence feshi üzerine ihbar ve kıdem tazminatları ödenmiş, 
işçinin imzasını taşıyan ibranamede, yıllık izinlerin de ödendiği belirtilmiştir. 
Anılan ibraname ile işveren ibra edilmiş, bir başka anlatımla 1986- 1990 yıllan 
arasında kalan çalışmalar işçilik haklan ödenmek suretiyle tamamen tasfiye 
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edilmiştir, işçinin 1992 yılında yeniden aynı işverene ait işyerinde çalışmaya 
başlaması yeni bir hizmet akdi niteliğindedir. İşçilik haklan hesabında tasfiye 
edilen çalışmaların, bu yeni hizmet akdi çerçevesinde yeniden değerlendirmeye 
alınması doğru olmaz. 4857 sayılı İş Kanununun 54. maddesi hükmünün. işçinin 
önceki dönem çalışmalarının tasfiye edilmediği hizmet süreleri bakımından bir 
anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle mahkemece davanın reddi yerine yazılı şekilde 
tespit isteğinin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 500.00 YTL. duruşma avukatlık 
parasının karşı tarafa yükletilin esine, peşin alman temyiz harcının istek halinde 
ilgiliye iadesine, 30.1.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. 
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