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 İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ 
OLMASININ GEREKMESİ 
 İŞÇİNİN İŞE İADE SONRASI ASGARİ 
ÜCRETLE ÇALIŞMAYA ZORLANMASI 
  İŞE İADEDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ 

 
ÖZETİ: İşverenin işe davete dair beyanının da ciddi 
olması gerekir. İşverenin işe başlatma niyeti olmadığı 
halde işe başlatmama tazminatı ödememek için 
yapmış olduğu çağrı, gerçek bir işe başlatma daveti 
olarak değerlendirilemez. 
İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe 
başlatılmaması halinde, işe başlatılmayacağının sözlü 
ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık 
başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence 
feshedilmiş sayılır. Bu fesih tarihine göre işverence 
ihbar ve kıdem tazminatı ödenmelidir. Hesaplamada 
dikkate alınacak ücret, işe başlatılmadığı tarihteki son 
ücret olup, kıdem tazminatı tavanı da aynı tarihe göre 
belirlenmelidir. İşe iade davasında kararın 
kesinleşmesine kadar geçecek olan en çok 4 aya kadar 
süre hizmet süresine eklenmeli, ihbar ve kıdem 
tazminatı ile izin hakkı bakımından çalışılmış gibi 
değerlendirilmelidir. 
Somut olayda, davacı işçi yasanın öngördüğü şekilde 
işe başlatılmamıştır. Asgari ücretle çalışmaya 
zorlanmıştır. Bu durumda işe iadeden söz 
edilemeyeceğine göre ihbar tazminatı isteğinin de 
hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde ihbar 
tazminatı isteğinin reddine karar verilmiş olması 
hatalıdır. 
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DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, 
işe başlatmama tazminatı ve dört aylık ücret farkı alacağının ödetilmesine karar 
verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ve davalı 

avukatınca da duruşma talep edilmiş ise de; HUMK. nun 438.maddesi gereğince 
duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına 
karar verildikten sonra Tetkik Hâkimi İ.Polat tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

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

2- İşe iade davası sonunda işçinin başvurusu, işverenin işe başlatmaması ve 
buna bağlı olarak ihbar tazminatı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık 
bulunmaktadır. 

İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe 
başlamak niyeti olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından yararlanmak için 
yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak değerlendirilemez. 
Başka bir anlatımla, işçinin süresi içinde işe iade yönünde başvurusunun ardından, 
işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, işçinin gerçek amacının işe 
başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Bu durumda işverence yapılan fesih, 4857 
sayılı İş Kanununun 21/5. maddesine göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. 
Bunun sonucu olarak da, işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama 
tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün olmaz. 
Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları oluşmuşsa kıdem 
tazminatı ödenmelidir. 

İşe iade yönündeki başvurunun 10 iş günü içinde işverene bildirmesi 
gerekmekle birlikte tebligatın postada gecikmesinden işçinin sorumlu olması 
düşünülemez. 

İşverenin de işçinin işe başlama isteğinin kabul edildiğini 1 ay içinde işçiye 
bildirmesi gerekmekle birlikte, tebligat sorunları sebebiyle bildirimin süresi içinde 
yapılamaması halinde bundan işveren sorumlu tutulamaz. İşverence yasal süre 
içinde gönderilmiş olsa da, işçinin bir aylık işe başlatma süresi aşıldıktan sonra eline 
geçen bildirim üzerine makul bir süre içinde işe başlaması gerekir. Burada makul 
süre işçinin işe daveti içeren bildirim anında işyerinin bulunduğu yerde ikamet 
etmesi durumunda en fazla 2 günlük süre olarak değerlendirilebilir. İşçinin işe 
iadeyi içeren tebligatı işyerinden farklı bir yerde alması halinde ise, 4857 sayılı İş 
Kanununun 56. maddesinin son fıkrasında izinler için öngörülen en çok 4 güne 
kadar yol süresi makul süre olarak değerlendirilebilir. Bu durumda işçinin en fazla 4 
gün içinde işe başlaması beklenmelidir. 
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başlatma niyeti olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek için yapmış 
olduğu çağrı, gerçek bir işe başlatma daveti olarak değerlendirilemez. 

İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde, 
işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık 
başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılır. Bu fesih 
tarihine göre işverence ihbar ve kıdem tazminatı ödenmelidir. Hesaplamada dikkate 
alınacak ücret, işe başlatılmadığı tarihteki son ücret olup, kıdem tazminatı tavanı da 
aynı tarihe göre belirlenmelidir. İşe iade davasında kararın kesinleşmesine kadar 
geçecek olan en çok 4 aya kadar süre hizmet süresine eklenmeli, ihbar ve kıdem 
tazminatı ile izin hakkı bakımından çalışılmış gibi değerlendirilmelidir. 

Somut olayda, davacı işçi yasanın öngördüğü şekilde işe başlatılmamıştır. 
Asgari ücretle çalışmaya zorlanmıştır. Bu durumda işe iadeden söz edilemeyeceğine 
göre ihbar tazminatı isteğinin de hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde 
ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmiş olması hatalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
11.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


