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• İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİNDE İŞVERENİN, İŞE İADESİNE KARAR VERİLEN İŞÇİ İÇİN AYRILDIĞI İŞYERİNDEN
VE YAPTIĞI İŞTEN BAŞKA BİR İŞ GÖSTEREREK ÇALIŞMAYA DAVET EDEMEYECEĞİ ― İşçinin Kesinleşen İşe İade
Sonrasında Yasal Süresinde İşe Başlamak İçin Başvuruda Bulunduğu - İşverenin, İşyerinin Kapatıldığını İleri Sürerek
İşçiyi 800 Km Uzaklıktaki Başka Bir Bölgedeki İlde Kurulu İşyerine İşe Başlamak Üzere Davet Ettiği - İşçinin Mahkeme
İlamında Geçen Eski İşyerine İadesi Gerekirken Başka Bir Yer Gösterilmesinin İşe Başlatma Mahiyetinde
Değerlendirilemeyeceği - Eski İşine Başlatılmayan İşçinin Boşta Geçen Süre Ücreti Yanında İşe Başlatmama Tazminatına
da Hak Kazandığının Kabul Edilmesi Gerektiği - Mahkemece Boşta Geçen Süreye Ait Ücret İle Dört Aylık Süre İlavesiyle
Kıdem Tazminatı Farkı Hüküm Altına Alındığı Halde, İşe Başlatmama Tazminatı İsteğinin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı
Olduğu

Özeti: Davacı işçi kesinleşen işe iade sonrasında yasal süresinde işe başlamak için başvuruda bulunmuş, davalı
işveren bu arada işyerinin kapatıldığını ileri sürerek Samsun'da bulunan eski işyeri yerine Isparta'da kurulu işyerinde işe
başlamak üzere davet edilmiştir. Davacı işçi Mahkeme ilamında geçen eski işyerine iadesi gerekirken başka bir yer
gösterilmesi işe başlatma mahiyetinde değerlendirilemez. Eski işine başlatılmayan davacı işçinin boşta geçen süre ücreti
yanında işe başlatmama tazminatına da hak kazandığı kabul edilmelidir. Mahkemece boşta geçen süreye ait ücret ile dört
aylık süre ilavesiyle kıdem tazminatı farkı hüküm altına alındığı halde, işe başlatmama tazminatı isteğinin reddine karar
verilmesi hatalıdır.

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:

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının iş akdinin haksız olarak feshedildiği davalı şirketin Samsun Bölgesi'nde satış pazarlama sorumlusu
olarak kesintisiz olarak çalıştığını, iş akdinin haksız ve geçersiz feshedilmesi nedeniyle işe iade davası açtıklarını, Yargıtay
incelemesi ile işe iade davasının kesinleştiği, işe başlatılması için başvuruda bulunduklarını, davalı şirketin Isparta'daki şirket
merkezinde işe başlaması için davet ettiğini, bunun geçerli bir işe kabul beyanı taşımadığını, fark kıdem tazminatı, iş güvencesi
tazminatı ve boşta geçen süre ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, yetki itirazında bulundukları, davacının kesinleşen işe iade davası sonrasında davacının iş sözleşmesi özel
koşullar bölümünde "işçinin, işyeri ayırt etmeksizin herhangi bir işyerinde her türlü işi yapmayı peşinen kabul ettiği" hükmü
bulunduğu için müvekkili şirket tarafından davacının Isparta'daki işyerinde işe başlaması için usulüne uygun olarak işe davet
edilmesine rağmen makul süre içerisinde işe başlamadığını, davalının Samsun'da işyeri bulunmadığını savunarak davanın reddini
talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş akdinin feshedilmesi üzerine davacı tarafından
Samsun 1. İş Mahkemesi'nin 2013/144 esas sayılı dosyasıyla işe iade davası açıldığı, yapılan yargılama sonunda davanın
kabulüne, davacının işe iadesine, 4 aya kadar ücret ve diğer hakları ile 4 aylık işe başlatmama tazminatının davalıdan tahsiline
karar verildiği, kararın kesinleştiği, davacı vekili tarafından gönderilen ihtarnameyle işe iade başvurusunda bulunulduğu,
ihtarnamenin davalıya tebliğ edildiği, davalının davacıyı Isparta'daki işyerindeki işe davet ettiği, işe iade talep tarihi itibariyle
davalının Samsun'da işyerinin bulunmadığı, davacı açısından çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapıldığından işe davetin kabul
edilmemesinin yerinde olduğu, davacının işe başlatmama tazminat talep hakkının bulunmadığı gerekçesi ile davanın kısmen
kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe:

https://legalbank.net/kavramara.aspx?s=1&a=%C4%B0%C5%9E%C3%87%C4%B0L%C4%B0K%20ALACAKLARI%20%C4%B0STEM%C4%B0NDE%20%C4%B0%C5%9EVEREN%C4%B0N,%20%C4%B0%C5%9EE%20%C4%B0ADES%C4%B0NE%20KARAR%20VER%C4%B0LEN%20%C4%B0%C5%9E%C3%87%C4%B0%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20%20AYRILDI%C4%9EI%20%C4%B0%C5%9EYER%C4%B0NDEN%20VE%20YAPTI%C4%9EI%20%C4%B0%C5%9ETEN%20BA%C5%9EKA%20B%C4%B0R%20%C4%B0%C5%9E%20G%C3%96STEREREK%20%C3%87ALI%C5%9EMAYA%20DAVET%20EDEMEYECE%C4%9E%C4%B0%20-%20%20%C4%B0%C5%9F%C3%A7inin%20Kesinle%C5%9Fen%20%C4%B0%C5%9Fe%20%C4%B0ade%20Sonras%C4%B1nda%20Yasal%20S%C3%BCresinde%20%C4%B0%C5%9Fe%20Ba%C5%9Flamak%20%C4%B0%C3%A7in%20Ba%C5%9Fvuruda%20Bulundu%C4%9Fu%20-%20%20%20%C4%B0%C5%9Fverenin,%20%C4%B0%C5%9Fyerinin%20Kapat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20%C4%B0leri%20S%C3%BCrerek%20%C4%B0%C5%9F%C3%A7iyi%20800%20Km%20Uzakl%C4%B1ktaki%20Ba%C5%9Fka%20Bir%20B%C3%B6lgedeki%20%C4%B0lde%20Kurulu%20%C4%B0%C5%9Fyerine%20%C4%B0%C5%9Fe%20Ba%C5%9Flamak%20%C3%9Czere%20Davet%20Etti%C4%9Fi%20-%20%C4%B0%C5%9F%C3%A7inin%20Mahkeme%20%C4%B0lam%C4%B1nda%20Ge%C3%A7en%20Eski%20%C4%B0%C5%9Fyerine%20%C4%B0adesi%20Gerekirken%20Ba%C5%9Fka%20Bir%20Yer%20G%C3%B6sterilmesinin%20%C4%B0%C5%9Fe%20Ba%C5%9Flatma%20Mahiyetinde%20De%C4%9Ferlendirilemeyece%C4%9Fi%20-%20Eski%20%C4%B0%C5%9Fine%20Ba%C5%9Flat%C4%B1lmayan%20%20%C4%B0%C5%9F%C3%A7inin%20Bo%C5%9Fta%20Ge%C3%A7en%20S%C3%BCre%20%C3%9Ccreti%20Yan%C4%B1nda%20%C4%B0%C5%9Fe%20Ba%C5%9Flatmama%20Tazminat%C4%B1na%20da%20Hak%20Kazand%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20Kabul%20Edilmesi%20Gerekti%C4%9Fi%20-%20Mahkemece%20Bo%C5%9Fta%20Ge%C3%A7en%20S%C3%BCreye%20Ait%20%C3%9Ccret%20%C4%B0le%20D%C3%B6rt%20Ayl%C4%B1k%20S%C3%BCre%20%C4%B0lavesiyle%20K%C4%B1dem%20Tazminat%C4%B1%20Fark%C4%B1%20H%C3%BCk%C3%BCm%20Alt%C4%B1na%20Al%C4%B1nd%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Halde,%20%C4%B0%C5%9Fe%20Ba%C5%9Flatmama%20Tazminat%C4%B1%20%C4%B0ste%C4%9Finin%20Reddine%20Karar%20Verilmesinin%20Hatal%C4%B1%20Oldu%C4%9Fu


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

2-Davacı işçi kesinleşen işe iade sonrasında yasal süresinde işe başlamak için başvuruda bulunmuş, davalı işveren bu arada
işyerinin kapatıldığını ileri sürerek Samsun'da bulunan eski işyeri yerine Isparta'da kurulu işyerinde işe başlamak üzere davet
edilmiştir.

Davacı işçi Mahkeme ilamında geçen eski işyerine iadesi gerekirken başka bir yer gösterilmesi işe başlatma mahiyetinde
değerlendirilemez. Eski işine başlatılmayan davacı işçinin boşta geçen süre ücreti yanında işe başlatmama tazminatına da hak
kazandığı kabul edilmelidir.

Mahkemece boşta geçen süreye ait ücret ile dört aylık süre ilavesiyle kıdem tazminatı farkı hüküm altına alındığı halde, işe
başlatmama tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde
ilgililere iadesine, 13.10.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.
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