İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN YAPILAN İŞE DAVETİN GEÇERLİ
OLMAYACAĞI
T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2014/2273 Karar No. 2014/14184 Tarihi: 05.05.2014
ÖZETİ: Somut uyuşmazlıkta, mahkemece, davacının, davalı işveren tarafından yapılan işe
daveti kabul etmeyerek işe iade talebinde samimi olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmiş ise de davalı işveren tarafından dava kabul edilmemiş olup, yargılama devam
ederken yapılan işe davet geçerli değildir. Yine davalı tarafından feshin haklı ya da geçerli
olduğu da ispat edilememiştir. Bu sebeplerle davacı işçinin işe iade talebinin kabulü
gerekirken yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalıdır.
…………………..
E) Gerekçe: Somut uyuşmazlıkta, mahkemece, davacının, davalı işveren tarafından yapılan
işe daveti kabul etmeyerek işe iade talebinde samimi olmadığı gerekçesi ile davanın reddine
karar verilmiş ise de davalı işveren tarafından dava kabul edilmemiş olup, yargılama devam
ederken yapılan işe davet geçerli değildir. Yine davalı tarafından feshin haklı ya da geçerli
olduğu da ispat edilememiştir. Bu sebeplerle davacı işçinin işe iade talebinin kabulü
gerekirken yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalıdır. 4857 sayılı İş
Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2.Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe
başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni
dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan
ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan
tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6.Davacının yaptığı 439.60 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin
davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak 05.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

