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ÖZETİ: Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde 
sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla 
birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde 
yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler mevsimlik iş 
olarak tanımlanabilir. Söz konusu dönemler işin 
niteliğine göre uzun veya kısa olabilir. Her zaman aynı 
miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve 
işyerinde yürütülen faaliyetin niteliğine göre işçilerin 
her yıl belirli sürelerde yoğun olarak çalıştıkları ve 
fakat yılın diğer döneminde işçilerin iş sözleşmelerinin 
ertesi yılın faaliyet dönemi başına kadar ara vermeyi 
gerektiren işler mevsimlik iş olarak değerlendirilebilir. 
Mevsimlik iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanununun 11. 
maddesindeki hükümlere uygun olarak, belirli süreli 
olarak yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da 
kurulabilir. Tek bir mevsim için yapılmış belirli süreli 
iş sözleşmesi, mevsimin bitimi ile kendiliğinden sona 
erer ve bu durumda işçi ihbar ve kıdem tazminatına 
hak kazanamaz. 
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Buna karşılık, işçi ile işveren arasında mevsimlik bir 
işte belirli süreli iş sözleşmesi yapılmış ve izleyen 
yıllarda da zincirleme mevsimlik iş sözleşmelerle 
çalışılmışsa iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 11/ 
son maddesi uyarınca belirsiz süreli nitelik 
kazanacaktır. 
Mevsimlik iş sözleşmeleri tarafların karşılıklı 
anlaşmasıyla, belirli süreli yapılmışsa sürenin sona 
ermesi ile işçinin ölümü ile iş sözleşmesinin süresinin 
sona ermesinden önce feshi ihbarla sona erer. Mevsim 
bitimi ile askıya alınan iş sözleşmesi, tarafların fesih 
iradesi yok ise, feshedilmiş olmaz. 
İşçi mevsimlik işlerde çalışmış ise; mevsimlik çalıştığı 
sürelerin dikkate alınarak ve bu sürelere göre kıdem 
tazminatının ödenmesi gerekir. Başka bir anlatımla, 
işçinin askıda geçen süresi, fiilen çalışma olgusunu 
taşımadığından kıdemden sayılmayacaktır. 
İş sözleşmesinin askıda olması, işçinin askı süresi 
içinde başka bir işverenin emrinde çalışmasına engel 
değildir. Çünkü işverenin işçisine ücret ödeme borcu, 
işçinin de iş görme borcu askı süresince yerine 
getirilmediği için, işçi mevsimlik işe tekrar başlayana 
kadar, başka bir işverenin İş Kanunu kapsamına giren 
işyerinde çalışabilir. Bu durumda, mevsimlik iş, bir tür 
yıl bazında kısmi süreli iş özelliğini taşıyacaktır. Ancak 
işveren farklı olduğunda, işçinin askı dönemine 
rastlayan kıdemi, mevsimlik olarak çalıştığı 
işyerindeki kıdemine eklenmez. Eğer mevsimlik işçi, 
askı süresince aynı işverenin diğer bir işinde 
çalıştırılıyorsa, o zaman kıdemi birleştirilecektir. 
Mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, 4857 sayılı 
İş Kanununun 18. vd. maddelerinde düzenlenen feshin 
geçerli sebebe dayandırılması, sözleşmenin feshinde 
usul, fesih bildirimine itiraz ve usulü ile geçersiz 
sebeple yapılan feshin sonuçlan hükümlerinden 
yararlanırlar. Buna göre mevsimlik işçinin, belirsiz 
süreli iş sözleşmesi ile çalışması, işyerindeki 
kıdeminin 6 aydan fazla olması, işveren vekili 
olmaması ve işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalışması 
halinde, iş güvencesi olarak belirtilen bu hükümlerden 
yararlanacaktır. İşveren mevsimlik işçinin iş 
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sözleşmesini, ister fiilen çalışılan dönem olsun, ister 
askıdaki dönemde olsun, geçerli neden olmadan 
feshedemeyecektir. 
Mevsimlik işte çalışan işçilerin, 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, çalıştıkları 
işyerinin bağlı olduğu iş kolunda kurulu işçi 
sendikasına üye olabilme hakları bulunmaktadır. 
Bunun yanında, sendika organlarına seçilme haklan 
da vardır. Mevsimlik işin sona ermesi ve işçinin iş 
sözleşmesinin askıya alınması, sendika üyeliğini 
olumsuz yönde etkilemez. Sendikalar Kanunu'nun 24. 
maddesi uyarınca, işçi sendikası üyesi işçinin geçici 
olarak işsiz kalması sendika üyeliğini kaldırmaz. 
Ancak işçinin askı döneminde bir başka işkoluna giren 
işyerinde çalışmaya başlaması halinde sendika üyeliği, 
aynı yasanın 25/5 maddesi uyarınca sona ereceğinden, 
işçinin ertesi yıl mevsim başında eski işyerinde işbaşı 
yapması halinde yeniden sendikaya üye olması 
gerekecektir. 
 

DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, izin, hafta tatili, bayram ve genel 
tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hâkimi B.Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

1- Kıdem tazminatına esas alınması gereken süre taraflar arasında 
uyuşmazlık konusudur. 

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, isini 
kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler 
ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren 
tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya "kıdem tazminatı" 
denilmektedir. Kıdem tazminatının koşullan, hesabı ve ödeme şekli doğrudan İş 
Kanunlarında düzenlenmiştir. 

Kıdem tazminatı, feshe bağlı haklardan olsa da, iş sözleşmesinin sona erdiği 
her durumda talep hakkı doğmamaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi 
hükmüne göre yürürlükte bırakılan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde kıdem 
tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış 
olması gerekir. 

Kıdem tazminatına hak kazanma noktasında en az bir yıllık çalışma yönünde 
yasal koşul, İş Kanunu sistemi içinde nispi emredici bir hüküm olarak 
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değerlendirilmelidir. Buna göre toplu ya da bireysel iş sözleşmeleri en az bir yıl 
çalışma koşulu işçi lehine azaltılabilecektir. 

İşçinin işyerinde fiilen çalışmaya başladığı tarih en az bir yıllık sürenin 
başlangıcıdır. Tarafların iş ilişkisi kurulması yönünde varmış oldukları ön anlaşma 
bu süreyi başlatmaz. Yine iş sözleşmesinin imza tarihi yerine, fiilen iş ilişkisinin 
kurulduğu tarih, tazminatına hak kazanma ve hesap yönünden dikkate alınması 
gereken süreyi başlatacaktır. İşçinin çıraklık ilişkisinde geçen süreler de kıdem 
tazminatına esas alınacak süre yönünden değerlendirilemeyecektir. Buna karşın 
deneme süresi, kıdem süresine eklettir. 

İşçinin kıdem hakkı bakımından aranan en az bir yıllık süre, derhal fesihlerde 
feshin bildirildiği anda sona erer. Kural olarak fesih bildirimi muhataba ulaştığı 
anda sonuçlarını doğur. Bildirimli fesihler yönünden ise ihbar öneli süreye dahil 
edilir. 

İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem 
süresinde değerlendirilmesi yerinde olur. İşçinin çalıştığı sırada bir defada ihbar 
önelini 6 hafta aşan istirahat raporu süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate 
alınamayacağı, kararlılık kazanmış Yargıtay uygulamasıdır. 

İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de, kıdem süresinden 
sayılmamalıdır. Örneğin ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre 
bakımından dikkate alınmaz. 

2822 sayılı yasanın 42. maddesinin 5. fıkrası uyarınca grev ve lokavtta geçen 
süreler kıdem süresine eklenemez. Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler de 
kıdem tazminatına esas sürede dikkate alınmaz. 

İşçinin en az bir yıllık çalışması aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerinde 
geçmiş olmalıdır. Kural olarak aynı guruba ya da holdinge bağlı farklı tüzel kişiliği 
haiz şirketlerde geçen hizmetlerin b üleştirilmesi mümkün olmaz. Ancak çalışma 
hayatında işçinin sigorta kayıtlarında yer alan işverenin dışında başka işverenlere 
hizmet verdiği, yine işçinin bilgisi dışında birbiri ile bağlantısı olan işverenler 
tarafından sürekli giriş çıkışlarının yapıldığı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi 
durumlar için Dairemizin önceki içtihatlarında "şirketler arasında organik bağ" dan 
söz edilerek kıdem tazminatına hak kazanma, hesap tarzı yönlerinden aralarında 
bağlantı bulunan bu işverenlerin birlikte sorumluluğuna gitmekteydi (Yargıtay 
9.HD. 26.3.1999 gün 1999/18733 E, 1999/6672 K). Ancak daha somaki kararlarda 
organik bağdan söz edilerek sonuca gidilemeyeceği kabul edilmiştir (Yargıtay 9.HD. 
28.11.2005 gün 2005/34442 E, 2005/37457 K). Dairemizin bu yöndeki kararlan 
son yıllarda istikrar kazanmış ve farklı işverenler nezdinde geçen sürelerin kıdem 
tazminatı hesabı noktasında birleştirilebilmesi için işyeri devri, hizmet akdi devri, 
asıl işveren alt işveren ilişkisi ve birlikte istihdam olgularının bulunup 
bulunmadığının araştırılması gerektiği çok sayıda kararda vurgulanmıştır (Yargıtay 
9. HD. 22.10.2007 gün 2007/ 5762 E, 2007/ 30979 K). Ancak, bu yöndeki 
yaklaşım işçilerin yasal haklarını karşılamada özellikle davaların uzaması göz 
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önünde bulundurulduğunda yetersiz kalmıştır. Bu nedenle Dairemiz önceki 
içtihatlarına dönmüştür. Bu yolla kıdem tazminatının hesabında organik bağ 
çerçevesinde sonuca ulaşma hedeflenmiştir. 

İşçinin alt işverende geçen hizmet süresinin, -işyeri devri ayrık olmak üzere- 
asıl işveren ait işyerinde geçmiş olarak değerlendirilmesinin de mümkün değildir. 

1475 sayılı yasanın 14/2. maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da 
değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini 
hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık 
sürenin hesabında da işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla 
birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde 
gerçekleşmesi hizmet birleştirmesi için gerekli bir koşuldur, işçinin önceki 
çalışmaları sebebiyle kıdem tazminatı ödenmişse, aynı dönem için iki defa kıdem 
tazminatı ödenemeyeceğinden tasfiye edilen dönemin kıdem tazminatı hesabında 
dikkate alınması mümkün olmaz. Yine, istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan işçi 
kıdem tazminatına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren önceki dönem 
çalışmaları kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Ancak aynı işverene ait bir 
ya da değişik işyerlerinde çalışılan süre için kıdem tazminatı ödenmemişse, bu süre 
aynı işverende geçen somaki hizmet süresine eklenerek son ücret üzerinden kıdem 
tazminatı hesaplanmalıdır. Zamanaşımı definin ileri sürülmesi halinde önceki 
çalışma somasında ara verilen dönem 10 yılı aşmışsa önceki hizmet bakımından 
kıdem tazminatı hesaplanması mümkün olmaz. 

İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı 
adı altında yapılan ödemler avans niteliğinde sayılmalıdır, işçinin iş sözleşmesinin 
feshinde kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda işyeri ya da işyerlerinde 
geçen tüm hizmet sürelerine göre kıdem tazminatı hesaplanmalı, daha önce avans 
olarak ödenen miktar yasal faiziyle birlikte mahsup edilmelidir. Kıdem tazminatına 
hak kazanmadığı halde avans adı altında ödemeyi alan ve bu şekilde yararlanan işçi 
de sonucuna katlanmalıdır. Dairemizin Kararlılık kazanmış olan uygulaması bu 
doğrultudadır (Yargıtay 9.HD. 2008/ 18826 E, 2008/ 14859 K). 

Yargıtay uygulaması, kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik sebebiyle 
ayrılan işçi yönünden borçlanılan askerlik süresinin de kıdeme esas süreye 
ekleneceği şeklindedir, işçinin ölümü halinde de mirasçıların talep edebileceği 
kıdem tazminatı hesabında borçlanılan askerlik süresinin dikkate alınması gerekir. 
(Yargıtay HGK. 9.4.2004 gün 2004/ 9- 339 E, 2004/357 K). 

Somut olayda; Davacı işçi, dava dilekçesinde; 2000 yılından 23.12.2005 
tarihine kadar davalıya ait Barit Maden İşletmesinde çalıştığım, çalışmasının her 
yılın Mayıs ayında başlayıp o yılın Aralık ayında bittiğini bildirmiştir. Dosyada 
mevcut imzalı ücret bordroları ve SSK hizmet döküm cetvelinden de davacının 
çalışmalarının her yılın Mayıs- Haziran aylarında başlayıp Kasım/ Aralık ayında 
sona erdiği ve bu şekilde aralıklı çalıştığı anlaşılmaktadır. Bilirkişi hesap raporunda; 
davacının 14.07.2000 ila 23.12.2005 tarihleri arasında Aralıksız 5 yıl 5 ay 9 gün 
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çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Bu şekildeki bir hesaplama tarzı, 
davacının kendi iddiasına aykırı olduğu gibi dosyadaki bilgi ve belgelerle de 
çelişmektedir. Davacının kendi iddiasına ve dosyada mevcut imzalı ücret bordroları 
ile uyumlu SSK hizmet döküm cetvelinde görülen çalışma sürelerinin toplamı 
üzerinden, aralıklı çalışma esasına göre hizmet süresi belirlenip, buna göre dava 
konusu alacaklar hesap edilip hüküm altına alınması gerekirken mahkemece hatalı 
bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. 

2- Davacı işçinin davalıya ait işyerinde mevsimlik çalışıp çalışmadığı davada 
çözümlenmesi gereken diğer bir uyuşmazlık konusudur. 

Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl 
boyunca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı 
işyerlerinde yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanabilir. Söz konusu dönemler 
işin niteliğine göre uzun veya kısa olabilir. Her zaman aynı miktarda işçi 
çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde yürütülen faaliyetin niteliğine göre 
işçilerin her yıl belirli sürelerde yoğun olarak çalıştıkları ve fakat yılın diğer 
döneminde işçilerin iş sözleşmelerinin ertesi yılın faaliyet dönemi başına kadar ara 
vermeyi gerektiren işler mevsimlik iş olarak değerlendirilebilir. 

Mevsimlik iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanununun 11. maddesindeki 
hükümlere uygun olarak, belirli süreli olarak yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak 
da kurulabilir. Tek bir mevsim için yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi, mevsimin 
bitimi ile kendiliğinden sona erer ve bu durumda işçi ihbar ve kıdem tazminatına 
hak kazanamaz. 

Buna karşılık, işçi ile işveren arasında mevsimlik bir işte belirli süreli iş 
sözleşmesi yapılmış ve izleyen yıllarda da zincirleme mevsimlik iş sözleşmelerle 
çalışılmışsa iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 11/ son maddesi uyarınca 
belirsiz süreli nitelik kazanacaktır. 

Mevsimlik iş sözleşmeleri tarafların karşılıklı anlaşmasıyla, belirli süreli 
yapılmışsa sürenin sona ermesi ile işçinin ölümü ile iş sözleşmesinin süresinin sona 
ermesinden önce feshi ihbarla sona erer. Mevsim bitimi ile askıya alınan iş 
sözleşmesi, tarafların fesih iradesi yok ise, feshedilmiş olmaz. Belirsiz süreli 
sözleşme ile işe alman ve mevsimin sona ermesi nedeniyle işyerinden ayrılan bu 
işçilerin iş sözleşmeleri kendiliğinden sona ermez, fakat ertesi yılın iş sezonunun 
başına kadar askıda kalır. Ertesi yıl mevsim başında işe alınmayan işçinin iş 
sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiş sayılır. Fakat davet edildiği halde işbaşı 
yapmayan işçinin iş sözleşmesi devamsızlık nedeniyle işveren tarafından haklı 
nedenle feshedilmiş veya işçi tarafından bozulmuş sayılmaktadır. 

Mevsime tabi olarak yapılan işlerde, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi 
hizmet edimini, ancak iş mevsiminde ifa etmekle yükümlüdür. Mevsimlik 
çalışmanın sona ermesi nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalan, fakat iş 
sözleşmesi bozulmamış olan işçi, ertesi mevsim başına kadar işverene hizmet 
etmek, işveren de ona ücret ödemek zorunda değildir. Bir başka anlatımla, işçi ve 
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işverenin iş sözleşmesinden doğan temel borçlan bir somaki mevsim başına kadar 
askıya alınmaktadır. Askı döneminde, işçinin iş görme, işverenin ise ücret ödeme 
borcu ortadan kalkmakta, ancak işçinin sadakat ve kısmen işyerindeki kurallara 
uyma talimat borçlan, işverenin ise gözetme borcu ve eşit işlem borçları devam 
etmektedir. İşçi mevsim başında işbaşı yapınca, tarafların askıda olan temel borçlan 
yemden aktif hale gelmektedir. Mevsim sona ermiş olmasına rağmen, iş sözleşmesi 
bozulmamış olduğu için yeni mevsim başında tarafların tekrar sözleşme 
yapmalarına gerek kalmaksızın işçinin iş görme edimini ifa, işverenin de işçisine iş 
verme ve ücret ödeme borçlan yeniden yürürlük kazanacaktır. 

İşçi mevsimlik işlerde çalışmış ise; mevsimlik çalıştığı sürelerin dikkate 
alınarak ve bu sürelere göre kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Başka bir 
anlatımla, işçinin askıda geçen süresi, fiilen çalışma olgusunu taşımadığından 
kıdemden sayılmayacaktır. 

İş sözleşmesinin askıda olması, işçinin askı süresi içinde başka bir işverenin 
emrinde çalışmasına engel değildir. Çünkü işverenin işçisine ücret ödeme borcu, 
işçinin de iş görme borcu askı süresince yerine getirilmediği için, işçi mevsimlik işe 
tekrar başlayana kadar, başka bir işverenin İş Kanunu kapsamına giren işyerinde 
çalışabilir. Bu durumda, mevsimlik iş, bir tür yıl bazında kısmi süreli iş özelliğini 
taşıyacaktır. Ancak işveren farklı olduğunda, işçinin askı dönemine rastlayan 
kıdemi, mevsimlik olarak çalıştığı işyerindeki kıdemine eklenmez. Eğer mevsimlik 
işçi, askı süresince aynı işverenin diğer bir işinde çalıştırılıyorsa, o zaman kıdemi 
birleştirilecektir. 

Mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, 4857 sayılı İş Kanununun 18. vd. 
maddelerinde düzenlenen feshin geçerli sebebe dayandırılması, sözleşmenin 
feshinde usul, fesih bildirimine itiraz ve usulü ile geçersiz sebeple yapılan feshin 
sonuçlan hükümlerinden yararlanırlar. Buna göre mevsimlik işçinin, belirsiz süreli iş 
sözleşmesi ile çalışması, işyerindeki kıdeminin 6 aydan fazla olması, işveren vekili 
olmaması ve işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalışması halinde, iş güvencesi olarak 
belirtilen bu hükümlerden yararlanacaktır. İşveren mevsimlik işçinin iş 
sözleşmesini, ister fiilen çalışılan dönem olsun, ister askıdaki dönemde olsun, 
geçerli neden olmadan feshedemeyecektir. Bir başka anlatımla işveren fesih 
bildirimini yazılı olarak yapmak ve geçerli fesih nedenini açıkça belirtmek 
zorundadır. Belirtmek gerekir ki işçinin, mevsimlik işte mevsim bitiminde iş 
sözleşmesinin askıya alınması nedeni ile feshin geçersizliğini ve işe iade istemi 
olanağı bulunmamaktadır. Zira iş sözleşmesi feshedilmemiş, yeni mevsim başına 
kadar askıya alınmıştır. Bu olguyu, 4857 sayılı İş Kanununun 29/7 maddesindeki 
düzenleme de doğrulamaktadır. Maddeye göre, mevsim sonu toplu işten çıkarmada, 
toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz hükmü, iş sözleşmesinin 
feshedilmediği gerekçesine dayanmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanununun 53/3 maddesi uyarınca, mevsimlik işlerde yıllık 
ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bir başka anlatımla, mevsimlik işçi, 
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4857 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin 
kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz. Hemen 
belirtmek gerekir ki, 53/3. maddede ki kural, nispi emredici kural olup, işçi lehine 
bireysel iş sözleşmesi yada Toplu İş Sözleşmesi ile yıllık ücretli izne ilişkin 
hükümler düzenlenebilir. Bu durumda sözleşmedeki izinle ilgili hükümler 
uygulanacaktır. Diğer taraftan, bir işyerinde mevsimlik olarak çalıştırılan işçinin, 
mevsim bitimi, mevsimlik iş dışında işverenin diğer işyerlerinde askı süresi içinde 
çalıştırılıyorsa, burada devamlı bir çalışma olgusu olduğundan, işçinin yıllık ücretli 
izin hükümlerinden yararlandırılması gerekir. Aynı işverene ait yazlık ve kışlık 
tesislerde sezonluk işlerde fakat tam yıl çalışan işçiler de, 4857 sayılı İş Kanununun 
53/3 ve Yıllık Ücretli izin Yönetmeliği'nin 12. maddesi uyarınca yıllık ücretli izne 
hak kazanacaklardır. 

Bir işyerinde başlangıçta mevsimlik olarak çalıştırılan ve daha soma 
devamlılık arz eden işte çalıştırılan işçinin, mevsimlik dönemdeki çalışması 
kıdeminde dikkate alınmasına rağmen, yıllık ücretli iznin hesabında dikkate alınmaz. 
Ancak bu olgu için işçinin mevsimlik çalıştığı belirtilen dönemde yapılan işin 
gerçekten mevsime bağlı olarak yapılması gerekir. Yapılan iş mevsimlik değil, ancak 
işçi aralıklı çalıştırılmış ise, mevsimlik işten söz edilemeyeceğinden, bu sürenin de 
izin hesabında dikkate alınması gerekir. Uygulamada tam yıl çalışılması gereken ve 
devamlılığı olan bir işte, işçilerin işlerine 1-2 ay ara vererek bunların mevsimlik işte 
çalıştıkları birçok olayda gözlemlenmiştir. Tam bir yıldan daha az sürmüş olan 
böyle bir çalışmada, mevsimlik iş kriterlerinin bulunup bulunmadığı araştırılmadan 
sırf bir yıldan az bir çalışma olduğu için mevsimlik saymak doğru değildir. Bir 
işyerinde iş kolundaki faaliyeti yılın her dönemi yapılıyor, ancak bazı işçiler yılın 
belirli bir zamanında çalıştırılmakta iseler, bu işçilerin aralıklı çalıştıkları kabul 
edilmelidir. Zira yapılan iş, mevsimlik iş değildir. Böyle bir durumda, işçi iş 
sözleşmesi devam ederken, işin mevsimlik iş olmadığını ve yıllık ücretli izin 
kullandırılması gerektiği yönünde, tespit istemli dava açabilir. Zira yıllık ücretli izin 
iş sözleşmesinin feshi ile ücret alacağına dönüşeceği için, eda davası açması olanağı 
bulunmayan işçinin tespitte hukuki yaran vardır (Yargıtay 9.HD. 10.10.2008 gün 
2007/ 27145 E, 2008/ 26149 K). 

Mevsimlik işte çalışan işçilerin, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 20. 
maddesi uyarınca, çalıştıkları işyerinin bağlı olduğu iş kolunda kurulu işçi 
sendikasına üye olabilme hakları bulunmaktadır. Bunun yanında, sendika 
organlarına seçilme haklan da vardır. Mevsimlik işin sona ermesi ve işçinin iş 
sözleşmesinin askıya alınması, sendika üyeliğini olumsuz yönde etkilemez. 
Sendikalar Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca, işçi sendikası üyesi işçinin geçici 
olarak işsiz kalması sendika üyeliğini kaldırmaz. Ancak işçinin askı döneminde bir 
başka işkoluna giren işyerinde çalışmaya başlaması halinde sendika üyeliği, aynı 
yasanın 25/5 maddesi uyarınca sona ereceğinden, işçinin ertesi yıl mevsim başında 
eski işyerinde işbaşı yapması halinde yeniden sendikaya üye olması gerekecektir. 
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Dosya içeriğine göre, davacı işçinin davalıya ait işyerinde mevsimlik işçi 
olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu olgu davacı işçi ile aynı konumda çalışmakta iken 
iş sözleşmeleri son bulan ve Dairemiz incelemesinden geçen işçilerin çalışması da 
mevsimlik kabul edildiğinden yıllık izin ücreti alacak istekleri reddedilmiştir. (Y 9 
HD 15.12.2008 gün ve 2007/29727 E- 2008/33709 K, 21.12.2009 gün ve 
2008/13303 E- 2009/36183 K). 

Davacının, yıllık izin ücreti alacağının 4853 sayılı İş Kanunun 53/3. maddesi 
gereğince reddedilmesi gerekirken mahkemece kabulüne karar verilmesi hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir. 

 SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
28.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


