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İŞÇİNİN İŞE GİRERKEN İŞVERENE 
YANILTICI BİLGİ VERMESİ 

DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN 
HAREKET  

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ 

KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKKI 
DOĞMAYACAĞI 
 

ÖZETİ Davacı işçinin davalı işyerinde işe başlarken 
yaptığı iş görüşmesi esnasında askerlik görevini ifa 
ettiğini, belgesini de daha sonra temin ederek işyerine 
sunabileceğini beyan ettiği, davalı işvereninde 
davacının askerlik görevini ifa ettiğini düşündüğü ve 
davacı işçiyi bu şekilde işe aldığı, bir müddet 
çalışmadan sonra daha fazla erteleme imkanı 
bulamayan davacı işçinin zorunlu askerlik hizmetini 
yerine getirmek için işyerinden ayrılmak zorunda 
kalması üzerine davacı işçinin işe başlama esnasında 
“askerlik görevimi yaptım” şeklindeki yanıltıcı 
beyanının ortaya çıkmaması için gerçek olmadığı 
anlaşılan sefer görev emri ibraz ederek zorunlu 
askerlik hizmetine gideceği halde sefer görev emri ile 
gideceği şeklinde yanıltıcı beyanda bulunup gerçeğe 
aykırı belge verdiği, davacı işçinin iş akdinin bu 
durumun ortaya çıkması üzerine açıklanan eylemleri 
nedeniyle feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgelerle 
sabittir. 
Davacı işçinin yukarıda izah edilen fiilinin doğruluk ve 
bağlılık kuralının ihlali niteliğinde olduğu ve davalı 
işverenin fesihte haklı olduğu gözetilerek davacının 
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kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken 
yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. 

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

Y A R G I T A Y  K A R A R I 
Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, davacının askerlik görevini ifa etmek ve askerlik bitiminde 

tekrar işe başlamak üzere davalı işyeri yetkilisi ile görüşerek mutabık kaldıklarını, bu 
suretle davacının işten ayrıldığını, davalı şirkete verdiği 12.12.2008 tarihli dilekçe ile 
14.12.2008 tarihinde askere gideceğini, gideceği birliği ve ekinde yedek subay 
sınıflandırma sonuç belgesini sunduğunu, davalı işveren tarafından keşide edilen 
19.12.2008 tarihli fesih bildirimi ve fesih gerekçelerinin haksız olduğunu, fesih 
ihtarnamesi ekinde sunulan ek sefer görev emri başlıklı belgenin davacı ile ilgisi 
olmadığını ve ilk kez davalı işveren tarafından keşide edilen ihtarname ekinde 
gönderildiğinde gördüğünü beyanla kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik 
alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, müvekkili kurumun işe alım şartlarından birinin erkek 

çalışanlar için askerlik görevini ifa edilmiş olması gerektiğini, davacının işe alım 
sürecinde askerlik görevini ifa ettiğine dair belge istenmesine karşın sunulmadığını 
ancak beyanına güvenerek işe alındığını ,davacının ek sefer görev emrine 
çağrıldığını belirterek işten ayrıldığını, akabinde yapılan araştırma sonucunda 
davacının askerlik görevini ifa etmediğinin ve ek seferberlik emrine ilişkin olarak 
verdiği belgenin gerçek olmadığının anlaşıldığını, davacının bu şekilde davalı 
işvereni yanılttığını bu nedenle davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle 
feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir. 

Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının 

askerlik görevi nedeniyle fiilen feshinin daha önce tarihli olduğu gerekçesiyle 
davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, Dairemizin 10.12.2014 tarihli ilamıyla 
bozulmuştur. Bozma ilamına uyma kararı verilerek devam edilen yargılama 
neticesinde, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.  

Temyiz Başvurusu:  
Karar, davalı vekilince ve katılma yolu ile davacı vekilince temyiz edilmiştir. 
Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına 

göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazları yerinde görülmemiştir. 
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2-Davacı işçinin davalı işyerinde işe başlarken yaptığı iş görüşmesi esnasında 
askerlik görevini ifa ettiğini, belgesini de daha sonra temin ederek işyerine 
sunabileceğini beyan ettiği, davalı işvereninde davacının askerlik görevini ifa ettiğini 
düşündüğü ve davacı işçiyi bu şekilde işe aldığı, bir müddet çalışmadan sonra daha 
fazla erteleme imkanı bulamayan davacı işçinin zorunlu askerlik hizmetini yerine 
getirmek için işyerinden ayrılmak zorunda kalması üzerine davacı işçinin işe 
başlama esnasında “askerlik görevimi yaptım” şeklindeki yanıltıcı beyanının ortaya 
çıkmaması için gerçek olmadığı anlaşılan sefer görev emri ibraz ederek zorunlu 
askerlik hizmetine gideceği halde sefer görev emri ile gideceği şeklinde yanıltıcı 
beyanda bulunup gerçeğe aykırı belge verdiği, davacı işçinin iş akdinin bu durumun 
ortaya çıkması üzerine açıklanan eylemleri nedeniyle feshedildiği dosyadaki bilgi ve 
belgelerle sabittir. 

Davacı işçinin yukarıda izah edilen fiilinin doğruluk ve bağlılık kuralının ihlali 
niteliğinde olduğu ve davalı işverenin fesihte haklı olduğu gözetilerek davacının 
kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü 
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 
21.06.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


