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T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/34697

K. 2020/9344

T. 9.7.2020

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN AKİTTE KARARLAŞTIRILAN SÜREDEN ÖNCE FESHİ NEDENİYLE
BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ ( İş Kanunun 11. Maddes�n�n İşç�y� Koruma Amacıyla
Düzenlend�ğ� D�kkate Alınarak Objekt�f Şartlar Bulunmadığı Halde Bel�rl� Sürel� Yapılmış İş
Sözleşmes�n�n Bel�rs�z Sürel� Olduğunun İşveren Tarafından İler� Sürülmes�n�n TMK'nın 2.
Maddes� Uyarınca Hakkın Kötüye Kullanımını Teşk�l Ett�ğ� - İş Kanunu'nun 11. Maddes�ne
Dayanarak Sözleşmen�n Bel�rs�z Sürel� Olduğunu İler� Sürme Hakkının Sadece İşç�ye A�t
Olması Gerekt�ğ� )

• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Yargılama Aşamasında Sundukları Beyanlarında
Sözleşmen�n Bel�rl� Sürel� Olduğu İfade Ed�lmekle Sözleşmen�n Bel�rl� Sürel� Sözleşme Olduğu
Tarafların Açık Kabulünde Olduğuna Göre TBK 408 Maddes� Uyarınca Davacının Bak�ye Süre
Ücret Tutarı Tazm�nat İsteğ�n�n İnd�r�m Hususu da Değerlend�r�lmek Suret�yle Hüküm Altına
Alınması Gerekt�ğ� - Bu Husus Gözet�lmeden Karar Ver�lmes�n�n Hatalı Olduğu )

• ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILMASI ( TBK 408 Maddes� Uyarınca Davacının Bak�ye Süre Ücret
Tutarı Tazm�nat İsteğ�n�n İnd�r�m Hususu da Değerlend�r�lmek Suret�yle Hüküm Altına Alınması
Gerekt�ğ� - Bu Husus Gözet�lmeden Karar Ver�lmes�n�n İsabets�z Olduğu )

4857/m.11

4721/m.2

6098/m.408

ÖZET : Dava, �hbar tazm�natı, bak�ye süre ücret� �le haksız fes�h g�der�m� alacaklarının tahs�l� �stem�ne
�l�şk�nd�r.

İş Kanunun 11. maddes�nde öngörülen hükmün �şç�y� koruma amacıyla düzenlend�ğ� d�kkate alınarak,
objekt�f şartlar bulunmadığı halde bel�rl� sürel� olarak yapılmış olan �ş sözleşmes�n�n, bel�rs�z sürel�
olduğunun �şveren tarafından �ler� sürülmes�n�n Türk Meden� Kanunu'nun 2. maddes� uyarınca hakkın
kötüye kullanımını teşk�l ett�ğ�, İş Kanunu'nun 11. maddes�ne dayanarak sözleşmen�n bel�rs�z sürel�
olduğunu �ler� sürme hakkının sadece �şç�ye a�t olması gerekt�ğ� anlaşılmıştır. Öte yandan, tarafların
yargılama aşamasında sundukları beyanlarında sözleşmen�n bel�rl� sürel� olduğu �fade ed�lmekle
sözleşmen�n bel�rl� sürel� sözleşme olduğu tarafların açık kabulünde olduğuna göre, sözleşmen�n
yapıldığı ve fes�h tar�h�nde yürürlükte olan Borçlar Kanunu 325. ( TBK 408. ) maddes� uyarınca,
davacının bak�ye süre ücret tutarı tazm�nat �steğ�n�n �nd�r�m hususu da değerlend�r�lmek suret�yle
hüküm altına alınması gerek�rken, bu husus gözet�lmeden karar ver�lmes� bozmayı gerekt�rm�şt�r.
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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 �ş sözleşmes�n�n ak�tte kararlaştırılan süreden önce yazılı b�ld�r�m yapılmadan
feshed�ld�ğ�n� �ler� sürerek �hbar tazm�natı, bak�ye süre ücret� �le haksız fes�h g�der�m� alacaklarını talep
etm�şt�r.

Davalı Cevabının Özet�:

Davalı vek�l�, davacı �le b�r yıllık sözleşme �mzalanmış �se de f��len çalışılan �ş�n b�tmes� neden�yle
yapılan fes�h neden�yle ücret talep edemeyeceğ�n� ve �hbar tazm�natına hak kazanılamayacağını
bel�rterek davanın redd�ne karar ver�lmes�n� talep etm�şt�r.

İlk Derece Mahkemes� Kararının Özet�:

İlk Derece Mahkemes�nce, toplanan kanıtlar ve b�l�rk�ş� raporuna dayanılarak, davanın kısmen
kabulüne karar ver�lm�şt�r.

İst�naf Başvurusu:

İlk Derece Mahkemes�'n�n kararına karşı, taraf vek�ller �st�naf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adl�ye Mahkemes� Kararının Özet�:

Bölge Adl�ye Mahkemes�nce, İlk Derece Mahkemes� kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun
olduğu gerekçes�yle, �st�naf başvurusunun esastan redd�ne karar ver�lm�şt�r.

Temy�z Başvurusu:

Kararı, davacı vek�l� temy�z etm�şt�r.

Gerekçe:

Uyuşmazlık taraflar arasındak� �ş sözleşmes� neden� �le davacının bak�ye süre ücret alacağına hak
kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Bel�rl� sürel� �ş sözleşmes�nden söz ed�leb�lmes� �ç�n sözleşmen�n açık veya örtülü olarak süreye
bağlanması ve bunun �ç�n objekt�f nedenler�n varlığı gerek�r.

Borçlar Kanunu'nun 338. maddes�nde, “H�zmet akd�, muayyen b�r müddet �ç�n yapılmış yahut böyle b�r
müddet �ş�n maksut olan gayes�nden anlaşılmakta bulunmuş �se, h�lafı mukavele ed�lm�ş olmadıkça
fesh� �hbara hacet olmaksızın bu müddet�n mürur�yle, ak�t n�hayet bulur” kuralı mevcuttur. Anılan
hükme göre tarafların bel�rl� sürel� �ş sözleşmes� yapma konusunda �radeler�n�n b�rleşmes� yeterl�
görüldüğü halde, mülga 1475 Sayılı İş Kanunu uygulamasında, Yargıtay kararları doğrultusunda bel�rl�
sürel� �ş sözleşmeler�ne sınırlama get�r�lm�ş ve sürekl� yen�lenen sözleşmeler bakımından �k�den fazla
yen�lenme hal�nde, sözleşmen�n bel�rs�z sürel� hale dönüşeceğ� kabul ed�lm�şt�r.6098 Sayılı Türk
Borçlar Kanunu'nun 430. maddes�nde, esaslı sebepler�n varlığı yen�lemeler �ç�n öngörülmüş ve on
yıldan uzun sürel� bel�rl� sürel� �ş sözleşmes� yapılamayacağı kabul ed�lm�şt�r.4857 Sayılı İş
Kanunu'nun 11. maddes�nde “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.
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Esaslı nedene dayalı z�nc�rleme �ş sözleşmeler�, bel�rl� sürel� olma özell�ğ�n� korurlar” şekl�nde
düzenleme �le bu konudak� esaslar bel�rlenm�şt�r. Borçlar Kanunundak� düzenlemen�n aks�ne �ş
�l�şk�s�n�n süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşmen�n bel�rs�z sürel� sayılacağı vurgulanarak
ana kural ortaya konulmuştur.Öte yandan değ�n�len 11. madde, 18 Mart 1999 tar�hl� 1999/70 EC
Konsey Yönerges� �le b�rl�kte ele alınmalıdır. Çerçeve sözleşmes�n�n 4. maddes�nde ayrım gözetmeme
�lkes� vurgulanmıştır. Buna göre �ş şartları açısından, bel�rl� sürel� �ş sözleşmes� �le çalışan �şç�lere
yapılacak farklı muamele esaslı sebeplere dayandırılmadığı sürece, yalnızca bel�rl� sürel� �ş
sözleşmes� ve �ş �l�şk�s� �le çalışmasından dolayı, emsal kadrolu �şç�lerden daha dezavantajlı
davranılmayacaktır.

Sözleşmen�n 5. maddes�nde �se kötü n�yete karşı önlem konusu ele alınmıştır. B�rb�r�n� tak�p eden
bel�rl� sürel� �ş sözleşmeler� veya �st�hdam �l�şk�s�nden kaynaklanan �st�smarların önlenmes�n�
amaçlayan kanun� düzenlemeler�n bulunmaması hal�nde; üye devletler�n, sosyal taraflara danıştıktan
sonra uluslararası yasalar, toplu sözleşmeler veya uygulamaya göre bell� başlı bazı sektörler�n
�ht�yaçlarını da d�kkate alarak, aşağıdak� tedb�rlerden bazılarını alma zorunluluğu vardır.

1. ( a ) Bu türden ak�t veya �st�hdam �l�şk�ler�n�n yen�lenmes�n� haklı kılacak nesnel gerekçeler tesp�t
ed�lmes�,

l. ( b ) Y�nelenen bel�rl� sürel� �ş sözleşmeler� veya �st�hdam �l�şk�ler�n�n azamî toplam süres�n�
bel�rlenmes�,

1. ( c ) Bu türden sözleşme veya �st�hdam �l�şk�s�n kaç kez yen�leneb�leceğ�n�n saptanması.

1.2. Sosyal taraflara danıştıktan sonra, üye devletler elver�şl� olan durumlarda bel�rl� sürel� �ş
sözleşmes� veya �st�hdam �l�şk�s�n�n,

1. ( a ) Yen�lenm�ş sayılacağına,

2. ( b ) Bel�rs�z sürel� �ş sözleşmes� veya �st�hdam �l�şk�s� sayılacağına da�r koşullar
bel�rleyeceklerd�r.Öte yandan 1999/70 Sayılı Konsey D�rekt�f�n�n önsözünde, Essen Konsey� sonuç
b�ld�rges�nde “çalışanların �stemler� ve rekabet�n gerekler�n� karşılayacak daha esnek b�r �ş
örgütlenmes�n� özell�kle göz önünde tutan �st�hdam yoğun büyüme” anlayışına uygun olarak alınması
gerekl� önlemler vurgulanmaktadır. 1999 yılı İst�hdam Pol�t�kası Ana Hatları Hakkında 9 Şubat 1999
tar�hl� Konsey Tavs�ye Kararı, “Sosyal tarafları �şletmeler� daha ver�ml� ve rekabetç� kılmak ve esnekl�k
�le �ş güvenl�ğ� arasında gereken dengey� sağlayab�lmek amacıyla, bulundukları her düzeyde esnek
çalışma düzenlemeler� dah�l, �ş örgütlenmes�n�n modem�ze ed�lmes� �ç�n sözleşme görüşmeler�
yapmaya' davet etm�şt�r. Ayrıca, H�zmet �l�şk�s�ne İşveren 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 ).Gerek 158 Sayılı İLO Sözleşmes� gerekse 1699/70 Sayılı Konsey D�rekt�f�, b�r
taraftan esnek çalışmayı özend�r�rken d�ğer taraftan güvenl�ğe önem vererek b�r denge amaçlamıştır.
Başka b�r anlatımla esnek çalışma modeller�n�n kötüye kullanılmaması gerekt�ğ�n� özenle
vurgulamıştır.Sözü ed�len kanun� dayanaklar uyarınca, �şç�n�n n�tel�ğ�ne göre sözleşmen�n bel�rl� ya da
bel�rs�z sürel� olarak değerlend�r�lmes� �mkânı ortadan kalkmıştır. Buna karşın, yapılan �ş�n n�tel�ğ� bel�rl�
sürel� �ş sözleşmes� yapılab�lmes� �ç�n önem arzetmekted�r. Bel�rl� b�r �ş�n tamamlanması veya bel�rl� b�r
olgunun ortaya çıkması g�b� objekt�f şartlara bağlı olarak “bel�rl� sürel� �ş sözleşmes�” yapılab�lecekt�r.
6098 Sayılı Kanun'un 430. maddes�nde �lk defa yapılacak olan sözleşmelerde objekt�f sebep
öngörülmem�ş oluşu, öncek� özel kanun olan İş Kanunu'nun 11. maddes�ndek� objekt�f nedenler�n
varlığını ortadan kaldırmaz.4857 Sayılı Kanun'un 11. maddes�nde, esaslı b�r sebep olmadıkça bel�rl�
sürel� �ş sözleşmeler�n�n b�rden fazla üst üste ( z�nc�rleme ) yapılamayacağı kuralı �le b�r ölçüde
koruma sağlanmak �sten�lm�şt�r. Bel�rl� sürel� �ş sözleşmes�n�n yapılması ve yen�lenmes�, �şç�n�n �ş
güvences� dışında kalması sonucunu doğurmamalıdır. Bel�rl� sürel� �ş sözleşmeler�nde, 4857 Sayılı
Kanun'un 15. maddes�nde değ�n�len süren�n aşılmaması koşuluyla deneme süres� konulab�l�r.
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Borçlar Kanunu'nun 325. maddes�nde, “İş sah�b� �ş� kabulde temerrüt ederse, �şç� taahhüt ett�ğ� �ş�
yapmaya mecbur olmaksızın mukaveledek� ücret� �steyeb�l�r” şekl�nde kurala yer ver�lerek �şç�n�n kalan
süre ücret�n� talep hakkı olduğu bel�rt�lm�şt�r. 6098 Sayılı Kanun'un 01.07.2012 tar�h�nde yürürlüğe
g�rm�ş olup, 408. maddes�nde �şveren�n �ş� kabuldek� temerrüdü sebeb�yle �şç�n�n �ş görememes�
hal�nde ücret hakkının olduğu açıklanmıştır. İşç�n�n �ş görme ed�m�n� yer�ne get�rememes� hal�nde
yapmaktan kurtulduğu g�derler �le başka b�r �ş� yaparak kazandığı veya kasten kaçındığı yararlarının
�nd�r�leceğ� de hükme bağlanmıştır.Bak�ye süre ücret� tutarı tazm�natın �steneb�lmes� �ç�n, �ş
sözleşmes�n�n haklı b�r sebep bulunmaksızın �şverence feshed�lm�ş olması gerek�r. İşveren�n fesh�
4857 Sayılı Kanun'un 25. maddes�nde yazılı sağlık sebepler�ne, ahlâk ve �y� n�yet kuralları �le
benzerler�ne uymayan hallere veya zorlayıcı sebeplere dayanması hal�nde, sözleşmen�n kalan
süres�ne a�t ücretler yönünden �şç�n�n talep hakkı doğmaz.15.03.2003 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak
üzere 15.03.2002 tar�h�nde yürürlüğe g�ren 4773 Sayılı Kanun �le “geçerl� fes�h” kavramı �ş hukukunda
yer�n� almıştır. Her ne kadar geçerl� fes�h gerek yukarıda değ�n�len Kanun ve gerekse 4857 Sayılı
Kanunu'nda bel�rs�z sürel� �ş sözleşmeler� �ç�n öngörülmüş olsa da, bel�rl� sürel� �ş sözleşmes�
bakımından da tartışılmasında yarar bulunmaktadır. Geçerl� sebep �ster �şletmen�n, �şyer�n�n veya �ş�n
gerekler�nden kaynaklansın, �sterse �şç�n�n yeterl�l�ğ� ve davranışlarına dayansın, bel�rl� sürel� �ş
sözleşmes�n�n süres�nden önce �şverence fesh� �ç�n gerekçe oluşturmamalıdır. Gerçekten, bel�rl� sürel�
�ş sözleşmes� düzenleyerek taraflar fes�h �radeler�n� süren�n sonuna kadar askıya almış sayılmalıdır.
Bu �t�barla geçerl� sebepler�n varlığına rağmen bel�rl� sürel� �ş sözleşmes� �le çalışan �şç�n�n �ş
sözleşmes� süres�nden önce haklı b�r sebep olmaksızın feshed�ld�ğ�nde kalan süreye a�t ücret�n�n
ödenmes� gerek�r.Dosya �çer�ğ�nden, davacı �le davalı arasında 10.02.2014 tar�hl� �ş sözleşmes�n�n
�mzalandığı ve sözleşmen�n 4.1. maddes�yle sözleşme süres�n�n 1 yıl olarak kararlaştırıldığı ve
davacının d�rektör yardımcısı olarak çalışacağı anlaşılmaktadır.Somut olayda, mahkemece,
daavacının yaptığı �ş bakımından bell� b�r �ş�n tamamlaanması veya bell� b�r olgunun ortaya çıkmasının
söz konusu olmadığı bu nedenlerle taraflar arasındak� sözleşmen�n bel�rs�z sürel� �ş akd� sayılmasının
gerekt�ğ� ve davacının bak�ye süre ücret alacağını �steyemeyeceğ� gerekçeler� �le davacının bak�ye
süre ücret� tutarı tazm�nat taleb�n�n redd�ne karar ver�lm�şt�r. Her ne kadar öncek� �lkeler�m�z gereğ�
benzer konumda çalışan �şç�ler yönünden sözleşmen�n baştan �t�baren geçers�z olduğu ve bel�rs�z
sürel� olduğu gerekçes� �le bak�ye süre ücret�n�n redd�ne karar ver�lmes� sonucuna varılmış ve bu
kararlar Da�rem�z tarafından onanmış �se de, YİBK'nun 2017/10 esas 2019/1 Sayılı �çt�hatı b�rleşt�rme
kararından sonra yen�den yapılan değerlend�rme sonucunda; İş Kanunun 11. maddes�nde öngörülen
hükmün �şç�y� koruma amacıyla düzenlend�ğ� d�kkate alınarak, objekt�f şartlar bulunmadığı halde bel�rl�
sürel� olarak yapılmış olan �ş sözleşmes�n�n, bel�rs�z sürel� olduğunun �şveren tarafından �ler�
sürülmes�n�n Türk Meden� Kanunu'nun 2. maddes� uyarınca hakkın kötüye kullanımını teşk�l ett�ğ�, İş
Kanunu'nun 11. maddes�ne dayanarak sözleşmen�n bel�rs�z sürel� olduğunu �ler� sürme hakkının
sadece �şç�ye a�t olması gerekt�ğ� anlaşılmıştır. Öte yandan, tarafların yargılama aşamasında
sundukları beyanlarında sözleşmen�n bel�rl� sürel� olduğu �fade ed�lmekle sözleşmen�n bel�rl� sürel�
sözleşme olduğu tarafların açık kabulünde olduğuna göre, sözleşmen�n yapıldığı ve fes�h tar�h�nde
yürürlükte olan Borçlar Kanunu 325. ( TBK 408. ) maddes� uyarınca, davacının bak�ye süre ücret tutarı
tazm�nat �steğ�n�n �nd�r�m hususu da değerlend�r�lmek suret�yle hüküm altına alınması gerek�rken,
yazılı şek�lde karar ver�lmes� hatalı olup, bozmayı gerekt�rm�şt�r.

SONUÇ : Temy�z olunan �lk derece mahkemes� kararının ve bu karara karşı �st�naf başvurusunu
esastan reddeden bölge adl�ye mahkemes� kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK
ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren �lk derece mahkemes�ne, bozma kararının b�r
örneğ�n�n �se kararı veren Bölge Adl�ye Mahkemes�ne gönder�lmes�ne, peş�n alınan temy�z karar
harcının �stek hal�nde �lg�l�ye �ades�ne, 09.07.2020 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�
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