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• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINI 

GEREKTİRECEK OBJEKTİF KOŞULUN 
BULUNMAMASI 

  
ÖZETİ. 4857 sayılı Kanun'un 11. maddesinde “İş ilişkisinin 
bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz 
süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin 
tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi 
objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı 
şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. 
Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, 
birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş 
sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. 
Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli 
olma özelliğini korurlar” şeklinde düzenleme ile bu konudaki 
esaslar belirlenmiştir.  
Somut olayda,  taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinde 
davacının, Yemen'deki likit gaz tesisi kurulmasına ilişkin 
şantiyede mekanik montajcı olarak çalışacağı öngörülmüş, 
sözleşmenin diğer hükümlerinin incelenmesinde de, 
yukarıdaki ilke kararında açıklanan, sözleşmenin belirli 
süreli yapılmasını gerektirir objektif kritere rastlanmamış 
olup,  bu hali ile sözleşmenin belirsiz süreli kabul edilip 
davacının bakiye süre istemine ilişkin talebinin reddi 
gerekirken,  yanılgılı değerlendirme ile bakiye süre ücretine 
hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

 
DAVA : Davacı, fark ücret ile bakiye süre ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir. 
   Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
   Hüküm süresi içinde davalı Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj  A.Ş. avukatı 
tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Yücesoy tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:   
Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı, davalılara ait yurt dışındaki işyerinde belirli süreli sözleşme ile çalışmaya başladığını, ancak 
kendisine belirlenen  ücretten daha düşük ücret ödendiğini ve  işverence iş sözleşmesinin haksız olarak 
feshedildiğini ileri sürerek, ücret farkı ile bakiye süre alacağını istemiştir.  
Davalı Cevabının Özeti: 
Davalılardan Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaş A.Ş. vekili, davalı şirketin alt yüklenicisi olan diğer 
davalı şirketin işçisi olduğunu, davacının yurtdışına çıkış masrafının şirketçe karşılandığını, 4857 sayılı İş 
Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca deneme süresi içinde tarafların iş sözleşmesini, bildirim süresine gerek 
olmadan ve tazminatsız feshedebileceğini, dolayısıyla deneme süresi içinde yapılan fesihte gerekçe gösterme 
zorunluluğu olmadığını, iki aylık deneme süresi içinde davacının işe uygun ve yeterli olmadığının 
anlaşıldığını, davacı dahil otuzdört işçinin işi bırakma eylemi yapıp diğer işçilere de çalışmamaları yönünde 
baskı kurduğunu ve bu sebeple davacı dahil otuzdört işçinin iş sözleşmenin feshedildiğini ve işverenin 
işyerinde disiplini sağlamak zorunda olduğunu, sözleşmenin matbu basılı olup sözleşmede yer alan "Belirsiz 
süreli" ibaresinin sözleşmeden çıkartılmamış olmasının tamamen maddi bir hata olup tarih 
kararlaştırılmasına göre sözleşmenin belirli süreli olduğunu, davacının bir alacağının bulunmadığını,  
savunarak davanın reddini istemiştir.  



Davalı Or-Çelik San. ve Tic. Ltd. Şirketi ise davaya cevap vermemiştir. 
Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan şahitler ve bilirkişi raporuna dayanılarak, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli 
süreli olduğu ve sözleşmedeki ücretten daha düşük ücret ödendiği gerekçesi ile bakiye süre ücreti ve ücret 
farkı alacağı taleplerinin kabulüne karar  verilmiştir.  
Temyiz: 
Kararı  davalı  Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaş A.Ş. vekili  temyiz etmiştir.  
Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı Gama 
A.Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
2-Uyuşmazlık taraflar arasındaki ilişkinin belirli süreli iş sözleşmesinin unsurlarını taşıyıp taşımadığı 
noktasında toplanmaktadır.  
Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edilebilmesi için sözleşmenin açık veya örtülü olarak süreye bağlanması 
ve bunun için objektif sebeplerin varlığı gerekir.  
4857 sayılı Kanun'un 11. maddesinde “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme 
belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya 
çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli 
süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste 
(zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı 
nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar” şeklinde düzenleme ile bu 
konudaki esaslar belirlenmiştir.  
Somut olayda,  taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinde davacının, Yemen'deki likit gaz tesisi kurulmasına 
ilişkin şantiyede mekanik montajcı olarak çalışacağı öngörülmüş, sözleşmenin diğer hükümlerinin 
incelenmesinde de, yukarıdaki ilke kararında açıklanan, sözleşmenin belirli süreli yapılmasını gerektirir 
objektif kritere rastlanmamış olup,  bu hali ile sözleşmenin belirsiz süreli kabul edilip davacının bakiye süre 
istemine ilişkin talebinin reddi gerekirken,  yanılgılı değerlendirme ile bakiye süre ücretine hükmedilmesi 
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  
Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının 
istek halinde ilgiliye iadesine 07.04.2014  tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


