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DAVA : Davacı, itirazın iptali ile % 40 icra inkar tazminatının ˆdetilmesine karar verilmesini istemiştir.  

Yerel mahkeme, isteği kısmen h¸k¸m altına almıştır.  

H¸k¸m s¸resi iÁinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası iÁin Tetkik Hakimi 
M.Başbayraktar Taşkın tarafından d¸zenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup 
d¸ş¸n¸ld¸:  

KARAR : Davacı, davalı tarafından iş aktinin haklı neden olmadan feshedildiği iÁin aÁtığı işe iade davasının 

kesinleştiğini, işe başlama talebinin art niyetli olarak kabul edildiğini, dˆrt aylık ¸cret alacağı hakkında yaptığı icra 
takibine itiraz edildiğini ileri s¸rerek itirazın iptalini talep etmiştir.  

Davalı, davacının işe başlamasının kabul edilmesine rağmen gelip başlamadığını savunmuştur.  

Mahkemece davacının internet ortamında ˆğrendiği tarih itibariyle işe başlatma talebinde bulunmasında yasal 
engel olmadığı kabul edilerek itirazın iptaline karar verilmiştir.  

Bakırkˆy 1. İş Mahkemesi tarafından davacının iş aktinin feshinin geÁersizliğine dair verilen karar Dairemizin 
23.01.2006 tarihli kararıyla onanmıştır. Davacı internet ortamında onama kararını 14.02.2006 tarihinde ˆğrenip 
aynı tarihte işe başlama talebinde bulunmuştur. Davalı istemini kendine ulaşmasından sonra ilgili mahkemeden 
21.02.2006 tarihli yazısıyla dosyanın temyiz incelemesinden dˆnmediğine ilişkin derkenar yazı almıştır. Onama 
kararı mahkemece davacıya tebliğ edildikten sonra yapılan işe başlama başvurusuna davalı olumlu cevap vermiş 
ancak davacı başka işte Áalıştığı iÁin başlamamıştır.  

Uyuşmazlık internet ortamında ˆğrenilen onama kararının tebligat yerine geÁip geÁmediğine ilişkindir.  

4857 sayılı İş Kanunuínun 21./son maddesinde îişÁi kesinleşen mahkeme veya ˆzel hakem kararının tebliğinden 
itibaren on işg¸n¸ iÁinde işe başlamak iÁin işverene başvuruda bulunmak zorundadır...î h¸km¸ bulunmaktadır. 
Yasa koyucu burada mahkemece kararın davacıya tebliğini şart koşmuştur. Yazılı yapılacak tebligat aynı zamanda 
işverende de teredd¸t yaratmayacak şekilde aÁık olacaktır. Somut olayda davalı kendine yasal s¸rede yapılan 
başvuruya olumlu yanıt vermiş ancak davacı işe başvurmamaştır. Bu nedenle davanın reddi yerine kabul¸ hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir.  

SONU« : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde 

ilgiliye iadesine, 18.04.2008 g¸n¸nde oybirliğiyle karar verildi. 

 
 


