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• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 
• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRE BİTİMİ 

NEDENİYLE SONA ERMESİ HALİNDE KIDEM İHBAR 
TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ 

 

ÖZETİ. Belirli iş sözleşmesinin 
varlığının kabulü için hangi durumların 
objektif sebep olarak kabul edilebileceği 
4857 sayılı Kanun'un 11. maddesinde 
örnek kabilinden sayılmıştır: İşin niteliği 
gereği belirli bir süre devam etmesi, belirli 
bir işin tamamlanması veya belirli bir 
olgunun ortaya çıkması, kanunda 
gösterilen bu sebepler tahdidi olarak değil; 
örnek kabilinden verilmiş; benzer hallerde 
belirli iş sözleşmesi kurulması imkanı açık 
tutulmuştur. Zira, sözkonusu hükümde açık 
olarak “..gibi objektif koşullara bağlı 
olarak” ifadesine yer verilmiştir. 

Somut uyuşmazlıkta davacının iş 
sözleşmesi belirli sürenin sona erdiği 
gerekçe gösterilerek işverence 
feshedilmiştir. Buna göre, mahkemece 
dava dışı ... şirketi ile davalı ...Ş. 
arasındaki hizmet alım sözleşmesi tüm 



ekleri ile birlikte dosya kapsamına dahil 
edilmeli, anılan taraflar arasındaki hizmet 
alımının biteceği tarih duraksamaya yer 
vermeyecek şekilde belirlenmeli, iş 
sözleşmesinin gerçekten iş bitimi sebebiyle 
feshedilip feshedilmediği araştırılmalı, ... 
şirketi ile davalı ...Ş. arasındaki hizmet 
alım sözleşmesinin süresi bitmeden 
davacının iş sözleşmesi feshedilmiş ise 
şimdiki gibi kıdem tazminatı istemi kabul 
edilmeli, bununla birlikte ... şirketi ile 
davalı ...Ş. arasındaki hizmet alım 
sözleşmesinin bitimi tarihi ile davacının iş 
sözleşmesinin fesih tarihi örtüşüyor ise 
belirli sürenin son bulması sebebiyle iş 
sözleşmesi feshedildiğinden kıdem 
tazminatı isteminin reddine karar 
verilmelidir 

 

 
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde taraflar vekillerince 
temyiz edilmiş ve davalılardan Servisnet ... Hiz. San. ve Tic. A.Ş. vekilince duruşma 
istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 
17/12/2019 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü 
davalı ... Hiz. San. ve Tic. A.Ş. adına vekili Avukat ... ile diğer davalı ...Ş. adına vekili 
avukat... ve karşı taraf adına vekili Avukat ...geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan 
avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi ... 
tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 

 
 
Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, müvekkili işçinin iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini, işçilik 
alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla 
çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına 
alınmasını talep etmiştir. 
Davalı Cevabının Özeti: 
Davalılar, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 
Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı gerekçeyle davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
Temyiz: 
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir. 
Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, 
davacının tüm, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde 
değildir. 



2-Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edilebilmesi için sözleşmenin açık veya örtülü olarak 
süreye bağlanması ve bunun için objektif nedenlerin 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. 
İş ilişkisinin süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşmenin belirsiz süreli sayılacağı 
vurgulanarak ana kural ortaya konulmuştur. İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, 
belirli süreli olması istisnadır. Kanunda belirli süreli işlerle, belirli bir işin tamamlanması veya 
belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif şartlara bağlı olarak belirli süreli iş sözleşmesi 
yapılabilecektir. 
Belirli iş sözleşmesinin varlığının kabulü için hangi durumların objektif sebep olarak kabul 
edilebileceği 4857 sayılı Kanun'un 11. maddesinde örnek kabilinden sayılmıştır: İşin niteliği 
gereği belirli bir süre devam etmesi, belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun 
ortaya çıkması, kanunda gösterilen bu sebepler tahdidi olarak değil; örnek kabilinden 
verilmiş; benzer hallerde belirli iş sözleşmesi kurulması imkanı açık tutulmuştur. Zira, 
sözkonusu hükümde açık olarak “..gibi objektif koşullara bağlı olarak” ifadesine yer 
verilmiştir. 
Dosya içeriğinden, davacı ile davalı ... Hizmetleri San. Tic. A.Ş. arasında 07/01/2011 tarihli 
belirli süreli iş sözleşmesi imzalandığı, iş sözleşmesinde sözleşme süresinin açıkça “İşbu 
sözleşme, ... Projesi tamamlanıncaya kadar devam etmek üzere taraflarca tanzim ve imza 
edilmiş olup, ...Projesi sözleşmesinin nihayetlenmesi ile ihbarsız ve tazminatsız sona erer.” 
şeklinde belirtildiği, yine davacı tarafından imzalanan iş sözleşmesinin eki niteliğindeki 
protokolde de, davacının iş sözleşmesinin belirli süreli olduğunu ve hizmet süresinin projenin 
tamamlanması ve/veya geri çekilmesi ya da herhangi bir sebeple sona ermesi halinde sona 
ereceğini bilerek işe başlamayı kabul ve taahhüt ettiğini belirttiği anlaşılmaktadır. Hal böyle 
olunca taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli süreli olduğunun kabul edilmesi 
gerektiğinden, mahkemenin bu yöne dair tespiti isabetlidir. 
Bununla birlikte, iş sözleşmesinin belirli süreli kabul edilmesine göre, mahkemece kıdem 
tazminatı istemi yönünden yapılan araştırma yetersizdir. 
Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi belirli sürenin sona erdiği gerekçe gösterilerek 
işverence feshedilmiştir. Buna göre, mahkemece dava dışı ... şirketi ile davalı ...Ş. arasındaki 
hizmet alım sözleşmesi tüm ekleri ile birlikte dosya kapsamına dahil edilmeli, anılan taraflar 
arasındaki hizmet alımının biteceği tarih duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmeli, 
iş sözleşmesinin gerçekten iş bitimi sebebiyle feshedilip feshedilmediği araştırılmalı, ... şirketi 
ile davalı ...Ş. arasındaki hizmet alım sözleşmesinin süresi bitmeden davacının iş sözleşmesi 
feshedilmiş ise şimdiki gibi kıdem tazminatı istemi kabul edilmeli, bununla birlikte ... şirketi 
ile davalı ...Ş. arasındaki hizmet alım sözleşmesinin bitimi tarihi ile davacının iş 
sözleşmesinin fesih tarihi örtüşüyor ise belirli sürenin son bulması sebebiyle iş sözleşmesi 
feshedildiğinden kıdem tazminatı isteminin reddine karar verilmelidir. 
Anılan hususlar gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir. 
SONUÇ: 
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının 
istek halinde ilgililere iadesine, davalılar yararına takdir edilen 2.037,00 TL duruşma vekalet 
ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 17/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


