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 İŞE İADE BAŞVURUSUNUN KABULÜ 
AŞAMASINDA ASKERDE OLMA  
 FİİLİ İMKANSIZLIK NEDENİYLE İŞE 
BAŞLAYAMAMA 
 ASKERLİK SONRASI İŞE BAŞLAMAK İÇİN 
BAŞVURUP BAŞVURMADIĞININ BELİRLEN-
MESİNİN GEREKMESİ 
 
ÖZETİ: İşverenin davacıya gönderdiği cevapta gün 
belirterek işyerinde işe başlamasını istediği davacı 
işçinin ise başlaması istenilen tarihte muvazzaf 
askerlik sebebiyle kışlada bulunduğunu, işverenin 
belirttiği tarihte fiili imkansızlık sebebiyle, işe 
başlamasının mümkün olmadığını, askerlik bitim 
tarihi olan 20.11.2005 tarihinden sonra ve üç gün 
içerisinde işbaşı yapabileceğini bildirdiği 
anlaşılmaktadır. Ancak davacı işçinin askerlik 
bitiminden soma belirttiği üç gün içerisinde 
işyerinde işe başlamak için gidip gitmediği, dosya 
içeriğinden anlaşılamamaktadır. 
Davacının bu süre içerisinde işe başlamak için 
işyerine başvurmadığı anlaşılırsa şimdiki gibi fark 
ihbar, fark kıdem tazminatı, boşta geçen süre ücreti 
ve işe başlatmama tazminatı istekleri reddedilmeli, 
askerlikten terhisinden sonraki üç gün içerisinde 
başvurmasına rağmen işveren tarafından işe 
başlatılmamışsa bilirkişiden ek hesap raporu alınarak 
anılan istekler hüküm altına alınmalıdır 
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DAVA: Davacı, ihbar kıdem ve işe iade davasında kabul edilen tazminat ile 
4 aylık ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 

dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü 
Dosya içeriğinden davacının davalı aleyhine açtığı işe iade davasının 

kabulle, sonuçlandığı davacı işçinin işe iade kararının kesinleşmesine müteakip on 
günlük süre içerisinde işe başlatılmasını işverenden istediği, işverenin davacıya 
gönderdiği cevapta gün belirterek işyerinde işe başlamasını istediği davacı işçinin 
ise başlaması istenilen tarihte muvazzaf askerlik sebebiyle kışlada bulunduğunu, 
işverenin belirttiği tarihte fiili imkansızlık sebebiyle, işe başlamasının mümkün 
olmadığını, askerlik bitim tarihi olan 20.11.2005 tarihinden sonra ve üç gün 
içerisinde işbaşı yapabileceğini bildirdiği anlaşılmaktadır. Ancak davacı işçinin 
askerlik bitiminden soma belirttiği üç gün içerisinde işyerinde işe başlamak için 
gidip gitmediği, dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. 

Davacının bu süre içerisinde işe başlamak için işyerine başvurmadığı 
anlaşılırsa şimdiki gibi fark ihbar, fark kıdem tazminatı, boşta geçen süre ücreti ve 
işe başlatmama tazminatı istekleri reddedilmeli, askerlikten terhisinden sonraki üç 
gün içerisinde başvurmasına rağmen işveren tarafından işe başlatılmamışsa 
bilirkişiden ek hesap raporu alınarak anılan istekler hüküm altına alınmalıdır. 
Eksik inceleme ile yazılı şekilde isteklerin reddedilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
7.3.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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