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T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/17255

K. 2019/14022

T. 25.6.2019

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda ver�len kararın, temy�zen �ncelenmes� davacı
vek�l� tarafından �sten�lmekle, temy�z taleb�n�n süres�nde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası �ç�n Tetk�k
Hak�m� ... tarafından düzenlenen rapor d�nlend�kten sonra dosya �ncelend�, gereğ� konuşulup
düşünüldü:

KARAR : Davacı İstem�n�n Özet�:

Davacı vek�l�, davacının davalıya a�t �ş özel okulda 01.08.2008 tar�h�nden �ş sözleşmes�n�n haksız
feshed�ld�ğ� 01.09.2010 tar�h�ne kadar Fen ve Teknoloj� Öğretmen� olarak çalıştığını, 01.07.2010
tar�h�nde müdürlük görev�n� �fa eden şahıslar tarafından çağırılarak Kurumda fen ve teknoloj�
öğretmen�ne �ht�yaç kalmadığından bah�sle 01.09.2010 tar�h�nde �şten çıkartılacağının �fade
ed�ld�ğ�n�, �ş sözleşmes�n�n fesh�ne kadar çalışmasını aralıksız sürdürdüğünü, ancak kıdem
tazm�natının ödenmed�ğ�n� öne sürerek kıdem tazm�natının davalıdan tahs�l�n� talep etm�şt�r.

Davalı Cevabının Özet�:

Davalı vek�l�, davacının 01.09.2008 tar�h�nden �t�baren M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Özel Öğret�m
Kurumları Yönetmel�ğ�ne göre bel�rl� sürel� �ş sözleşmes�ne tab� olarak çalıştığını, çalışma �zn�n�n
b�tmes� neden�yle 19.09.2010 tar�h�nde taraflar arasındak� �ş �l�şk�s�n�n kend�l�ğ�nden sona erd�ğ�n�,
kanun� zorunluluk olması neden�yle davacı �le �ş akd�n�n bel�rl� sürel� olarak yapıldığını, bu nedenle
davacının kıdem tazm�natı talep edemeyeceğ�n� savunarak davanın redd�ne karar ver�lmes�n�
�stem�şt�r.

Mahkeme Kararının Özet�:

Mahkemece, davacının bel�rl� sürel� �ş sözleşmes�n�n yalnızca b�r kez yen�lenm�ş olduğu
18/09/2010 tar�h�nde �ş sözleşmes�n�n, bel�rl� süren�n sona ermes� şekl�nde (SGK kayıtlarında 05
kodu -bel�rl� sürel� �ş sözleşmes�n�n sona ermes�-bel�rt�lerek) son bulduğu bu nedenle kıdem
tazm�natına hak kazanma yönünden şartların oluşmadığı gerekçes�yle davanın redd�ne karar
ver�lm�şt�r.

Temy�z:

Karar süres� �ç�nde davacı vek�l�nce temy�z ed�lm�şt�r.

Gerekçe:

1-)Dosyadak� yazılara toplanan del�llerle kararın dayandığı kanun� gerekt�r�c� sebeplere göre,
davacının aşağıdak� bend�n kapsamı dışındak� temy�z �t�razlarının redd�ne karar vermek
gerekm�şt�r.

2-)Taraflar arasında, davacının yapılan sözleşme neden�yle kıdem tazm�natına hak kazanıp
kazanamadığı hususunda uyuşmazlık mevcuttur.
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4857 Sayılı İş Kanunu'nun 11. maddes�ne göre; “İş �l�şk�s�n�n b�r süreye bağlı olarak yapılmadığı
halde sözleşme bel�rs�z sürel� sayılır. Bel�rl� sürel� �şlerde veya bell� b�r �ş�n tamamlanması veya
bel�rl� b�r olgunun ortaya çıkması g�b� objekt�f koşullara bağlı olarak �şveren �le �şç� arasında yazılı
şek�lde yapılan �ş sözleşmes� bel�rl� sürel� �ş sözleşmes�d�r.

Bel�rl� sürel� �ş sözleşmes�, esaslı b�r neden olmadıkça, b�rden fazla üst üste (z�nc�rleme)
yapılamaz. Aks� halde �ş sözleşmes� başlangıçtan �t�baren bel�rs�z sürel� kabul ed�l�r.

Esaslı nedene dayalı z�nc�rleme �ş sözleşmeler�, bel�rl� sürel� olma özell�ğ�n� korurlar.”

5580 Sayılı Özel Öğret�m Kurumları Kanunu'nun “Özlük hakları ve sorumluluklar” başlıklı 9.
maddes�n�n 1. fıkrasına göre, “Kurumlarda çalışan yönet�c�, öğretmen, uzman öğret�c� ve usta
öğret�c�ler �le kurucu veya kurucu tems�lc�s� arasında yapılacak �ş sözleşmes�, en az b�r takv�m yılı
sürel� olmak üzere yönetmel�kle bel�rt�len esaslara göre yazılı olarak yapılır. Mazeretler� neden�yle
kurumdan ayrılan öğretmen ve öğret�c�ler�n yer�ne alınacak olanlar �le devred�len kurumların
yönet�c�, öğretmen ve öğret�c�ler� �le b�r yıldan daha az b�r süre �ç�n de �ş sözleşmes� yapılab�l�r.”

Her �k� yasal düzenleme çerçeves�nde değerlend�rme yapılacak olursa, 5580 Sayılı Kanuna göre
yapılan �ş sözleşmeler�n�n, kanun gereğ� bel�rl� sürel� olduğu, yan� İş Kanunu'nda öngörülen
“objekt�f sebep” unsurunun baştan �t�baren mevcut olduğu kabul ed�lmel�d�r. Anılan Kanun
kapsamındak� sözleşmeler�n b�rden fazla yen�lenmes� hal�nde �se, y�ne kanundan doğan b�r esaslı
neden�n bulunduğu değerlend�r�lerek, sözleşmen�n bel�rl� sürel� olma özell�ğ�n� koruyacağı �fade
ed�lmel�d�r.

N�tek�m, 5580 Sayılı Kanun kapsamında çalışanların �ş güvences� hükümler�nden yararlanıp
yararlanamayacağı hususunda Yargıtay Hukuk Da�reler� arasındak� �çt�hat uyuşmazlığının
g�der�lmes� amacı �le �çt�hatların b�rleşt�r�lmes� gündeme gelm�ş, konu Yargıtay İçt�hatları B�rleşt�rme
Genel Kurulunda değerlend�r�lm�ş ve Yargıtay İçt�hatları B�rleşt�rme Genel Kurulu' nun 23.02.2018
tar�h, 2017/1 esas - 2018/2 karar sayılı �çt�hadı b�rleşt�rme kararında "5580 Sayılı Özel Öğret�m
Kurumları Kanunu kapsamında çalışanların �ş sözleşmeler�n�n üst üste yen�lense dah� bu
yen�lenmen�n yasadan kaynaklandığı ve sözleşmen�n bel�rl� sürel� �ş sözleşmes� olma özell�ğ�n�
koruduğu, bel�rl� sürel� �ş sözleşmes� �le çalışanların �ş güvences� hükümler�nden
yararlanamayacaklarına" karar ver�lm�şt�r.

Yargıtay Kanunu'nun 45/5. maddes� “İçt�hadı b�rleşt�rme kararlarının benzer hukuk� konularda
Yargıtay Genel Kurullarını, Da�reler�n� ve Adl�ye Mahkemeler�n� bağlayacağı” hükmünü �çermekte
olup, somut uyuşmazlığın İçt�hadı B�rleşt�rme Kararı çerçeves�nde ele alınması yasal b�r
zorunluluktur.

Kıdem tazm�natı yönünden, halen yürürlükte olan ve kıdem tazm�natını düzenleyen 1475 Sayılı İş
Kanununun 14. maddes�nde "Bu Kanuna tab� �şç�ler�n h�zmet ak�tler�n�n..." cümles� �le �ş
sözleşmes�n�n bel�rl� ya da bel�rs�z sürel� olmasının kıdem tazm�natına hak kazanma açısından
öneml� olmadığı bel�rt�lm�şt�r. Burada öneml� olan fes�h �rades�n�n k�m tarafından ortaya konulduğu
ve kıdem tazm�natına hak kazanma koşullarının gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�d�r. Örneğ�n bel�rl�
sürel� �ş sözleşmes�n� 4857 Sayılı İş Kanununun 24. maddes� uyarınca haklı nedenle fesheden �şç�
b�r yıllık kıdem koşulu gerçekleşt�ğ� takd�rde kıdem tazm�natına hak kazanacaktır. Elbette kural
olarak bel�rl� sürel� �ş sözleşmes� kararlaştırılmış ve süre sonunda taraflardan herhang� b�r� fes�h
�rades�n� ortaya koymamış �se �ş sözleşmes�n�n kend�l�ğ�nden sona ereceğ� açıktır. Ancak bel�rl�
sürel� �ş sözleşmes�n�n sona ermes�nden önce taraflardan b�r� yen�lememe �rades�n� ortaya koymuş
�se burada yen�lemeyen tarafın �rades�ne göre kıdem tazm�natına hak kazanılıp kazanılamayacağı
araştırılmalıdır. İşveren yen�lememe �rades�n� gösterm�ş ve haklı nedene dayanmıyor �se b�r yıllık
kıdem koşulu gerçekleşt�ğ� takd�rde kıdem tazm�natı ödenmel�d�r.

H�zmet �l�şk�s�ne �şveren tarafından son ver�lmes� hakkında 158 Sayılı Uluslararası Çalışma
Sözleşmes�ne göre; bu sözleşmen�n koruyucu hükümler�nden kaçınmak amacıyla bel�rl� sürel� �ş
sözleşmes� yapılmasına karşı yeterl� güvenceler alınması gerekt�ğ� vurgulanmıştır (m 2/3). Bu
nedenle gerek 158 Sayılı İLO Sözleşmes�, gerekse �ş hukukuna egemen olan “�şç� leh�ne yorum”
�lkes� gözet�ld�ğ�nde, kanun gereğ� bel�rl� sürel� kabul ed�len sözleşmey�, haklı b�r neden olmaksızın

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4857.htm#11
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc1475.htm#14
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc4857.htm#24
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yen�lememe �rades�n� gösteren �şveren�n koşulların var olması hal�nde sona eren sözleşme
neden�yle kıdem tazm�natından sorumlu olduğunun kabulü gerek�r.

Dosya kapsamına ve davacı �le yapılan �ş sözleşmeler�ne göre, davalı �şyer�nde öğretmen olarak
çalışan davacının, ... Kaymakamlığı İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü'nün 21.09.2010 tar�hl� yazısına
göre, davacının 19.09.2010 tar�h�nde çalışma �zn�n�n b�tmes� neden�yle ayrıldığı, davacının ...
Kaymakamlığı'nın "olur" u �le çalıştığı anlaşılmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, sözleşmen�n bel�rl� sürel� olarak yapılması kanun� düzenlemen�n b�r gereğ�d�r.
Aynı şek�lde sözleşmen�n yen�lenmes�, sözleşmey� bel�rs�z sürel� hale get�rmez. Bu tür
sözleşmelerde, İş Kanunu'nun 11/3 maddes�ndek� esaslı neden�n kend�l�ğ�nden mevcut olduğu
kabul ed�lmel�d�r. D�ğer taraftan, bel�rl� sürel� �ş sözleşmeler� sözleşmen�n n�tel�ğ� gereğ� fes�h �le
değ�l, süren�n b�t�m� �le sona erd�ğ�nden; bel�rl� sürel� �ş sözleşmeler�nde bel�rs�z sürel� �ş
sözleşmeler�ne özgü b�ld�r�ml� fes�h yapılamaz.

Somut uyuşmazlıkta; davacı, davalıya a�t �şyer�nde, tak�p eden bel�rl� sürel� �ş sözleşmeler� �le
çalıştığından ve �ş sözleşmes� �şverence 19.08.2010 tar�h�nde alınan Yönet�m Kurulu Kararının 3.
maddes�ne göre yen�lenmed�ğ�nden, yen�lememe yönündek� davalı �rades� haklı b�r nedene
dayanmadığından kıdem tazm�natı taleb�n�n kabulü gerek�rken redd� �sabets�z olmuştur.

Mahkemece bu husus gözet�lmeden karar ver�lmes� hatalı olup bozmayı gerekt�rm�şt�r.

SONUÇ : Temy�z olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peş�n alınan temy�z
harcının �stek hal�nde �lg�l�ye �ades�ne, 25.06.2019 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�.


