
 
 

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Uzatılması 
 

Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirsiz süreli iş sözleşmeleri için geçerli olan iş 

güvencesi şartından muaf oldukları için uygulamada işverenlerce tercih 

edilmektedir. Ancak, belirli süreli iş sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için 

niteliği, süresi ve şartları kesinleşmiş işler için yapılması gerekmesinin yanı sıra 

sözleşmenin belirli süreli olarak kurulması için objektif koşulun da varlığı 

zorunludur. İşin süresinin uzaması durumunda iş sözleşmeleri de uzatıldığından ve 

uzatılan sözleşmeler artık belirsiz süreli iş akdine dönüştüğünden ticari hayatta 

işverenler ciddi zararlar görmektedir. Bu nedenle belirsiz süreli iş akitlerinin 

hukuka uygun olarak uzatılması gerekir.   
 

Bir işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin taraflarca kararlaştırılmış olması, belirli 

süreli iş sözleşmesi oluşturmak için gereklidir ancak yeterli değildir. İş Kanunu 

uyarınca “Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmaksızın kurulamaz”. 

Özetle,  objektif  koşullar yok ya da yetersiz ise belirsiz süreli iş sözleşmesi 

geçersizdir, çünkü sözleşmenin bitiş zamanı, devam süresi taraflarca belirlenmiş 

olsa dahi, sadece sürelendirme İş Kanunu bakımından yeterli değildir. Ayrıca 

sözleşmenin devam süresinin belirli kılan esaslı bir nedenin bulunması şarttır. 
 

Belirli süreli iş sözleşmelerinin yenilenmesi hususunda da yine esaslı bir nedenin 

varlığı aranır. İş Kanunu madde 11 uyarınca “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”. Ayrıca Borçlar 

Kanununda belirli süreli sözleşmeler “süresinin bitiminden sonra örtülü olarak 

sürdürülüyorsa, belirsiz süreliye dönüşür. Ancak, esaslı bir sebebin varlığı hâlinde, 

üst üste belirli süreli hizmet sözleşmesi kurulabilir” denilerek sözleşmelerin 

belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmeden uzatılmasına da imkan sunulmuştur. 
 

İş sözleşmelerinde süre, bir tarih olarak veya gün, hafta, ay, yıl gibi belirli bir 

zamanı gösterecek şekilde belirlenebilir. Kanunda “İşin belirli bir süre devam 

etmesi objektif sebeplerden biri olarak öngörülmüştür. Bu hususların mevcut 

olmadığı sözleşmelere “Belirli Süreli” yazılmasının hükmü bulunmamaktadır. 

Belirli süreli iş akitlerinizin geçerliliğinin değerlendirilmesi için lütfen tıklayınız.  
 

 
 8 Mart 

 Dünya Kadınlar Günü 

 

 14  Mart  

 Tıp Bayramı  

 

 15-21 Mart 

 Tüketiciyi Koruma Haftası 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikte, gerçek veya tüzel kişilerin 

lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı ve 

lisans sureti çıkartmak için Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu hesabına yatırmak 

zorunda oldukları bedeller, lisans 

sürelerinin uzatımı, lisans sahiplerinin 

temel hak ve yükümlülükleri gibi birçok 

önemli maddedeki değişikliklere yer 

verilmiştir. 

 

 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

borçlanma aracı ihraç başvurularının 

değerlendirilmesinde süreci hızlandırmak 

ve başvuru standardını belirlemek için 

“Halka arz edilmeksizin veya yurtdışında 

borçlanma aracı ihracı başvuru formu” ve 

“Halka arz edilerek borçlanma aracı 

ihracı başvuru formu” hazırlanmış, web 

sitesinde ilan edilmiştir. Borçlanma 

araçlarına ilişkin izahname veya ihraç 

belgesine onay verilmesi amacıyla SPK’ 

ya yapılacak başvuruların bundan sonra 

başvuru dosyası ile birlikte başvurunun 

niteliğine uygun başvuru formunun da 

iletilmesi gerekmektedir.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ŞUBAT AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
   

 

 Rekabet Kurulu, Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. 

ve Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. yetkili satıcı 

ve servislerinden veya distribütör sıfatıyla Borusan 

Otomotiv’in kendi sistemlerinden toplanan satış ve satış 

sonrası hizmetlere ilişkin birtakım bilgilerin belli aralıklarla 

yetkili satıcı ve servislerle paylaşılması işlemine menfi tespit 

belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi üzerine, 

4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi çerçevesinde verilerin 

yıllık olarak paylaşılması koşuluyla bireysel muafiyet 

tanınmasına karar verdi.  

 

 Rekabet Kurulu, Zurich Sigorta A.Ş. ile ING Bank A.Ş. 

arasında akdedilen Hayat Dışı Sigortalar İçin Münhasır 

Acentelik Sözleşmesi’ne menfi tespit belgesi verilmesi veya 

muafiyet tanınması talebi üzerine, 4054 sayılı Kanun’un 5. 

Maddesinde sayılan şartların tamamını karşılaması nedeniyle 

bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Rekabet Kurulu, STFA 

Yatırım Holding A.Ş.’nin 

Grace Yapı Kimyasalları San. 

ve Tic. A.Ş.’de bulunan %50 

oranında ve ortak kontrol 

sağlayan hisselerinin 

Construction Products Dubai, 

Inc. tarafından devralınması 

sonucu Grace Yapı 

Kimyasalları San. ve Tic. 

A.Ş.’nin tek kontrolünün 

Construction Products Dubai, 

Inc.’e geçmesi işlemine izin 

verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, International 

Finance Corporation ve 

International Finance 

Corporation’ın kontrolünde 

bulunan IFC Global 

Infrastructure Fund tarafından 

%30 oranında hissesinin 

devralınması suretiyle Gama 

Enerji A.Ş.’nin, Gama 

Holding A.Ş. ve International 

Finance Corporation ortak 

girişimine dönüştürülmesi 

işlemine izin verdi. 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Mevzuat 

  “Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” 31.01.2015 tarihli ve 2953 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlandı. Yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girecek olan Yönetmelikte, 

banka hizmetleri, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödemelere ilişkin uzaktan pazarlanmasına 

yönelik düzenlenecek sözleşmelerde yapılması gereken işlemler açıklanmıştır. 

 “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Karar” 01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlar Kurulunca 

29.12.2014 tarihinde onaylanan ve 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak Karar ile bağımsız 

denetime tabi olacak şirketlerin aktif toplamları, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayılarındaki 

değişikliklere yer verilmiştir. 

 “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 02.02.2015 tarihli ve 29255 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımı tarihini takip eden ayın birinci günü yürürlüğe girecek olan 

ve Bakanlar Kurulunca 15.12.2014 tarihinde onaylanan Yönetmelikte, resmi kurumlar arası bilgi, belge 

alışverişini hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi amaçlanmış olup, bu hususta resmi yazışmalarda 

kullanılacak olan ıslak imza ve elektronik ortamda atılacak imzalara ilişkin uygulanacak yöntemlere yer 

verilmiştir.  

 Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 

04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli 

olacak Yönetmelikte, tazminat verilecek hayvan hastalıklarında belirlenen tazminat bedelindeki 

değişiklik açıklanmıştır. 

 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 04.02.2015 tarihli ve 

29257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, tüzel kişilerin elektrik 

piyasasında faaliyette bulunulabilmesi için alınması zorunlu olan lisans ve önlisanslara ilişkin önlisans 

başvurularının değerlendirilmesindeki değişikliklere yer verilmiştir. 

 “Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 

2015/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2015/2)” 07.02.2015 tarihli ve 29260 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlandı. 18.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak Tebliğ ile patent, marka ve 

endüstriyel tasarım başvurularına ilişkin alınan ücretlerin değişikliklerine yer verilmiştir. 

 “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 

Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 

2015/27)” 17.02.2015 tarihli ve 29270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikte, gümrük bölgesine girecek olan ve tebliğ ile düzenlenen atıkların çevrenin korunması 

yönünden uygunluk denetimine ilişkin istisnai durumlar, kapsam dışı kalan atıklar ve gümrük 

işlemlerindeki değişikliklere açıklık getirilmiştir.  

 

 

RESMİ GAZETE 


