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• İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının, Askerlik Gerekçesiyle İş Sözleşmesini Feshettiği
ve 11/08/2014 Tarihinde Askere Sevk Edildiği - Bozma Sonrası Temin Edilen SGK Kayıtlarına Göre Fesih
Tarihinden Sonra Davacının Çalışma Kaydı Olmayıp 23/02/2015 Tarihinde Davalı Savunmasına Konu
Firmada Çalışma Kaydı Olduğunun Görüldüğü/Davacı Fesihte Askerlik Nedenine Dayanmış ise de
Fesihten Yaklaşık 4 Ay Sonra Askere Sevk Edildiğinden Kıdem Tazminatı İsteminin Reddi Gerektiği )

• ASKERLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının 2014 Yılı Nisan Ayından İtibaren Söz
Konusu Dava Dışı Firmada Çalıştığı/Aynı İşverene Karşı Bir Kısım İşçilerin Açtıkları Davalarda İşçilerin
2014 Yılı Nisan Ayında İşten Ayrıldıkları ve Davalı ile Aynı Alanda Faaliyette Bulunduğu Anlaşılan Dava
Dışı Firmada Birlikte Çalışmaya Başladıklarından Tazminat İstemlerinin Red Edildiği Anlaşıldığı - Davacı
Fesihte Askerlik Nedenine Dayanmış ise de Fesihten Yaklaşık 4 Ay Sonra Askere Sevk Edildiği/Kıdem
Tazminatı İsteminin Reddi Gerektiği )

• YANILGILI DEĞERLENDİRME İLE HÜKÜM KURULMASI ( Tüm Dosya Kapsamına Göre Davacının İş
Sözleşmesini Fesihte Haklı Nedeni Olmadığı Kabul Edilerek Kıdem Tazminatına Yönelik İstemin Reddine
Karar Verilmesi Gerektiği - Sadece SGK Kayıtlarındaki Durum Dikkate Alınarak Talebin Kabulünün Hatalı
Olduğu/Açıklanan Nedenlerle Kararın Bozulması Gerektiği )

1475/m.14

ÖZET : Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Davacının, askerlik gerekçesiyle iş sözleşmesini
feshetmiş ve 11/08/2014 tarihinde askere sevk edilmiştir. Bozma sonrası temin edilen SGK kayıtlarına göre fesih
tarihinden sonra davacının çalışma kaydı olmayıp, 23/02/2015 tarihinde davalı savunmasına konu firmada
çalışma kaydı olduğu görülmüştür.

Ancak işverence sunulan bir kısım belgelerde davacının 2014 yılı Nisan ayından itibaren söz konusu dava dışı
firmada çalıştığına ilişkin bilgi olduğu görülmüştür. Öte yandan aynı işverene karşı bir kısım işçilerin açtıkları
davalarda, işçilerin 2014 yılı Nisan ayında işten ayrıldıkları ve davalı ile aynı alanda faaliyette bulunduğu anlaşılan
dava dışı firmada birlikte çalışmaya başladıkları, bu nedenle tazminat istemlerinin red edildiği anlaşılmaktadır.
Yine, davacı fesihte askerlik nedenine dayanmış ise de fesihten yaklaşık 4 ay sonra askere sevk edilmiştir.

Tüm dosya kapsamına göre davacının iş sözleşmesini fesihde haklı nedeni olmadığı kabul edilerek kıdem
tazminatına yönelik istemin reddine karar verilmesi gerekirken sadece SGK kayıtlarındaki durum dikkate alınarak
talebin kabulü hatalı olup açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından
istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen
rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde bölge sorumlusu olarak çalışırken iş sözleşmesini askerlik
nedeniyle fesh ettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile bir kısım aylık ücret, prim, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti
alacaklarının tahsilini, istemiştir.
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Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesini kendi rızası ile sonlandırdığını, işyerinden ayrılma gerekçesinin ise
müvekkili firma ile aynı işi yapan bir firmaya yüksek maaşla işe girmesi olduğunu, bu hususun 4857 Sayılı
Kanun'un 25/II-e maddesine uyduğunu, davacının askere gideceğine ilişkin dava dilekçesinin ekine bir belge
sunmadığını ayrıca davacının işyerinde çalışan bir çok personelinde ayrılmasına sebebiyet verdiğini, tazminat
hakkı olmadığını, fazla çalışması da olmayıp prime de hak kazanmadığını, yıllık izin ücreti alacağı da olmadığını,
savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalı işyerinde 4 yılı aşkın süre ile
çalıştığı, askerliğine ilişkin alınan askerlik şubesi yazısından sevk tarihinin 15.08.2014 olduğu dolayısıyla
davacının iş sözleşmesinin feshi tarihi ile askere sevk tarihinin örtüştüğü, bu nedenle davacı feshinin yerinde
olduğu ve kıdem tazminatına hak kazandığı ayrıca yıllık izin ücreti alacağı da olduğu ancak diğer taleplerin reddi
gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.

Karar taraflar vekillerince temyiz edilmiştir. Dairemizin 2016/29796 E. 2019/14179 K. ve 25/06/2019 tarihli ilamı ile
davacı temyizi yerinde görülmeyerek davalı temyizi açısından da diğer itirazlar yerinde bulunmayarak özetle,
fesihle ilgili emsal davalar da dikkate alınarak araştırma ve değerlendirme yapılması ve hüküm kurulurken eda
hükümlerinin yanında hak kazanılan alacaklara yönelik tespit hükmü kurulması gerektiği, gerekçeleriyle karar
bozulmuştur.

Mahkemece, bozma ilamı doğrultusunda araştırma yapılmış ve bozma öncesinde olduğu gibi davacı fesih haklı
bulunarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1- ) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- ) Dairemizin yukarıda kısaca açıklanan bozma ilamında açıklandığı üzere, taraflar arasında, iş sözleşmesinin
davacı tarafça haklı nedenle sona erdirilip erdirilmediği hususunda uyuşmazlık vardır.

Mahkemece, bozma sonrasında da davacı tarafça yapılan feshin, askerlik nedenine dayanmakla haklı olduğu,
kabul edilmiştir. Ancak bu kabul dosya kapsamına uygun düşmemektedir.

Davalı taraf, davacının işten ayrılış nedeninin, işyerindeki bir kısım çalışanlarla birlikte, kendileri ile aynı alanda
faaliyet gösteren farklı bir firmada çalışmak, olduğu, savunmasındadır.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı 15/04/2014 tarihli fesih bildirimi ile askerlik gerekçesiyle iş sözleşmesini
fesh etmiş ve 11/08/2014 tarihinde askere sevk edilmiştir. Bozma sonrası temin edilen SGK kayıtlarına göre fesih
tarihinden sonra davacının çalışma kaydı olmayıp, 23/02/2015 tarihinde davalı savunmasına konu firmada
çalışma kaydı olduğu görülmüştür. Ancak işverence sunulan bir kısım belgelerde davacının 2014 yılı Nisan
ayından itibaren söz konusu dava dışı firmada çalıştığına ilişkin bilgi olduğu görülmüştür. Öte yandan aynı
işverene karşı bir kısım işçilerin açtıkları davalarda, ( ... 2.İş mahkemesi 2014/347 E E. 2015/781 K., 2014/434 E.
2016/79 K. sayılı ) işçilerin 2014 yılı Nisan ayında işten ayrıldıkları ve davalı ile aynı alanda faaliyette bulunduğu
anlaşılan dava dışı firmada birlikte çalışmaya başladıkları, bu nedenle tazminat istemlerinin red edildiği ve bu
yöndeki kararların Dairemizce yerinde görüldüğü, anlaşılmaktadır. Yine, davacı fesihte askerlik nedenine
dayanmış ise de fesihten yaklaşık 4 ay sonra askere sevk edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ve dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde davacının iş sözleşmesini fesihde
haklı nedeni olmadığı kabul edilerek kıdem tazminatına yönelik istemin reddine karar verilmesi gerekirken sadece
SGK kayıtlarındaki durum dikkate alınarak talebin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının
istek halinde ilgiliye iadesine 14.09.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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