yargýtay kararlarý

isteklerde bulunmuþ, mahkemece de istek
doðrultusunda hüküm kurulmuþtur.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAÝRESÝ

Ancak, mahkemece bilirkiþi mütalaasýna
baþvurularak bir çok rapor alýnmýþ ise de,
bu raporlar dosyanýn temyizen incelenmesi
için yeterli deðildir. Davacýnýn çalýþma
süresinin tespiti özellikle önem taþýmaktadýr.
Davanýn açýldýðý tarihte de çalýþýp çalýþmadýðý kesin olarak anlaþýlamamaktadýr.
Þayet davacý çalýþmasýný sürdürmekte ise yýllýk ücretli izin isteme hakký bulunmamaktadýr. Zira izin ücretini çalýþýrken aldýðý kabul
edilecek olursa, iþçinin Anayasal hakký olan
dinlenme hakkýndan vazgeçme sonucu
doðurur ki bunun kabulü mümkün deðildir.

ESAS NO
: 2001/17459
KARAR NO
: 2002/2727
KARAR TARÝHÝ : 13.02.2002
KARAR ÖZETÝ : YILLIK ÝZÝN ÜCRETÝ
Davanýn açýldýðý tarihte davacý iþçi çalýþmasýný sürdürmekte ise yýllýk ücretli izin
isteme hakký bulunmamaktadýr. Zira izin
ücretini çalýþýrken aldýðý kabul edilecek olursa, iþçinin Anayasal hakký olan dinlenme
hakkýndan vazgeçme sonucu doðurur ki
bunun kabulü mümkün deðildir.

Bununla beraber hak kazandýðý izni çalýþmakta iken iþverenden isteyen iþçi, kendisine böyle bir iznin kullandýrýlmayacaðý açýk
ve kesin þekilde ifade edildiði takdirde Ýþ
Kanununda tanýnmýþ olan haklarýný kullanabilir. Örneðin iþçi için bu durum
sözleþmeyi haklý nedenle fesih yetkisi verir.
Bilirkiþi raporlarý müphem ve yer yer çeliþkili olmakla birlikte bunlarýn içeriðine göre
davacý iþçinin 10.200.000 TL. ücret alacaðýný isteyebileceði görülmektedir. Ancak
mahkemece 275.000.000 TL.nin hüküm
altýna alýnmasý nedeni dayanaksýz kaldýðý
için konunun açýklýða kavuþturulmasý icap
eder. Bu bakýmdan mahkemece bilirkiþi
raporlarýnýn tekrar irdelenerek çeliþkiler
giderilmek ve müphem noktalar açýklýða
kavuþturulmak suretiyle dava konusu istek-

DAVA
: Davacý, yýllýk izin, genel
tatil gündeliði ile ücret alacaðýnýn ödetilmesine karar verilmesini istemiþtir.
Yerel mahkeme, isteði kýsmen hüküm altýna
almýþtýr.
Hüküm süresi içinde davalý Avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi, gereði konuþulup düþünüldü.
YARGITAY KARARI
Davacý, davalý kooperatife ait iþyerinde
bekçi olarak çalýþtýðýný ücretlerinin eksik
ödendiðini, izinlerinin kullandýrýlmadýðýný,
tatil günleri de çalýþtýrýldýðýný ileri sürerek
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ler hakkýnda kazanýlmýþ usuli hak esaslarý da
gözetilmek suretiyle hüküm kurulmalýdýr.

dan sayýlarak Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yaþlýlýk aylýðý baðlanmasýna karar verilmesini istemiþtir.

SONUÇ
: Temyiz olunan kararýn
yukarýda yazýlý sebepten BOZULMASINA,
peþin alýnan temyiz harcýnýn istek halinde
ilgiliye iadesine, 13.02.2002 gününde
oybirliðiyle karar verildi.

Mahkeme, bozmaya uyarak ilamýnda belirtildiði
þekilde isteðin kýsmen kabulüne karar vermiþtir.
Hükmün, davalýlar Avukatý tarafýndan temyiz edilmesi üzerine temyiz isteðinin süresinde olduðu anlaþýldýktan ve Tetkik Hakimi
...... tarafýndan düzenlenen raporla dosyadaki kâðýtlar okunduktan sonra iþin gereði
düþünüldü ve aþaðýdaki karar tespit edildi.

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAÝRESÝ
ESAS NO
: 2002/5383
KARAR NO
: 2002/5899
KARAR TARÝHÝ : 01.07.2002

YARGITAY KARARI
1-Dosyadaki yazýlara, toplanan delillere
ve hükmün dayandýðý gerektirici sebeplere
göre, davalýlarýn sair temyiz itirazlarýnýn
reddi gerekir.

KARAR ÖZETÝ : HÝZMETLERÝN
BÝRLEÞTÝRÝLMESÝ

2-Mahkemenin, Bað-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna baðlý olarak geçen zorunlu sigortalýlýk sürelerine iliþkin olarak vermiþ olduðu karar isabetlidir.

Hizmetlerin Birleþtirilmesi Hakkýndaki 2829
Sayýlý Yasanýn 7. Maddesi hükmü ile hizmet
birleþtirmesinde, “primi ödenmiþ süreler” esas
alýnabilir. Tespite karar verilen Bað-kur sigortalýlýk sürelerine ait primlerin ödenmiþ olup
olmadýðý, sigortalýlýk süreleri belirtilerek ve
gerektiðinde davacýnýn prim ödeme belgeleri
de gözetilerek, davalý Kurumdan sorulmasý ve
sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Ne var ki; 01.06.2001 tarihi itibariyle Sosyal
Sigortalar Kurumundan yaþlýlýk aylýðý baðlanmasýna yönelik temyiz itirazlarýna gelince:
Hizmetlerin Birleþtirilmesi Hakkýndaki 2829
Sayýlý Yasanýn 7. Maddesi hükmü ile hizmet
birleþtirmesinde, “primi ödenmiþ süreler”
esas alýnabilir. Tespite karar verilen Bað-kur
sigortalýlýk sürelerine ait primlerin ödenmiþ
olup olmadýðý, sigortalýlýk süreleri belirtilerek ve gerektiðinde davacýnýn prim
ödeme belgeleri de gözetilerek, davalý
Kurumdan sorulmasý ve sonucuna göre
karar verilmesi gerekirken bu yönün dikkate
alýnmamýþ olmasý, belirlenen devreye ait

DAVA
: Davacý,
01.06.199131.08.1994 tarihleri arasýndaki SSK isteðe
baðlý sigortalýlýðýnýn geçerli olduðunun ve
hizmet birleþtirmesi sýrasýnda nazara alýnmasý gerektiðinin tespiti ile, 01.06.199129.08.1996 tarihleri arasýndaki BaðKur sigortalýlýðýnýn iptaline, 01.01.199429.08.1996 tarihleri arasýndaki sürenin
506 Sayýlý Yasa uyarýnca SSK sigortalýlýðýn57

prim ödemeleri saptandýðý taktirde ise, iþyeri belgelerinde davacýnýn 29 Mayýs 2000
tarihinde iþten ayrýldýðýnýn belirtilmiþ
olduðu dikkate alýnarak, yaþlýlýk aylýðý
baþlangýcýnýn 01.06.2000 tarihi yerine,
01.06.2001 tarihi olarak kararda gösterilmesinin ve davacýnýn Bað-Kur sigortalýlýk
baþlangýcýnýn 01.10.1972 yerine
01.19.
1972 olarak yazýlmasýnýn, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Yasasýnýn 80. maddesinde
belirtilen ve mahallinde düzeltilebilecek
nitelikte maddi hatadan kaynaklandýðý da
gözönünde tutularak hüküm kurulmalýdýr.

SONUÇ
: Temyiz edilen hükmün
yukarda açýklanan nedenlerle BOZULMASINA, 01.07.2002 gününde oybirliðiyle
karar verildi.

Davacý Kurumun rücu alacaðýnýn dýþ
tavanýný teþkil eden miktarýn belirlenmesinde, iþ kazasý sonucu sürekli tam iþ
göremez duruma giren sigortalýnýn baþka
birinin sürekli bakýmýna muhtaç olduðunun
anlaþýlmasý karþýsýnda, sigortalýnýn maddi
zarar hesabýna bakýcý ücretine iliþkin zarar
miktarýnýn da eklenmesi gerekir. Ödenecek
bu ücretin peþin sermaye deðeri, sigortalýnýn
bakýmdan doðan zararýdýr. Konu ülke
genelinde düþünüldüðünde, kural olarak
sigortalýnýn kendisine asgari ücretle baktýrabileceði üstün olasýlýk dahilindedir. O nedenle, karar tarihine en yakýn asgari ücret tarifesi esas alýnmalý, asgari ücretin net miktarý
saptanýp bilinen dönemden sonrasý için
iskontolama iþlemi yapýlmalý, bilinen
dönem yönünden ise gerçek belli iken
varsayýma gidilemeyeceðinden, hesap
raporu tarihinde belli olan en son asgari
ücret tarifesi dikkate alýnmalý, bakým
ücretiyle birlikte, sigortalýnýn diðer gerçek
zararý da (=tavan) hesap edilmeli ve tavan
denetlemesi yapýlýrken bakým gideri tutarý
tavana eklenmek suretiyle sonuca gidilmelidir.

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAÝRESÝ

DAVA
: Davacý, iþ kazasýnda malül kalan sigortalý iþçi için yapýlan harcamalar üzerine uðranýlan Kurum zararýnýn
rücuan ödetilmesini istemiþtir.

Yukarýda belirtilen maddi ve hukuksal olgular gözetilmeksizin eksik araþtýrma ve
inceleme ile hüküm kurulmasý usul ve
yasaya aykýrý olup bozma nedenidir.
O halde taraflarýn bu yönleri amaçlayan
temyiz itirazý kabul olunmalý ve hüküm
bozulmalýdýr.

Mahkeme, ilamýnda belirtildiði þekilde
isteði hüküm altýna almýþtýr.

ESAS NO
: 2002/5768
KARAR NO
: 2002/6314
KARAR TARÝHÝ : 16.09.2002

Hükmün, taraflar Avukatlarý tarafýndan temyiz edilmesi üzerine temyiz isteðinin süresinde olduðu anlaþýldýktan ve Tetkik Hakimi ......
tarafýndan düzenlenen raporla dosyadaki

KARAR ÖZETÝ : ÝÞ KAZASINDA MALÜL
KALAN KÝÞÝYE ÖDENECEK BAKIM
ÜCRETÝ
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gerektiði meselesine gelince; kuþkusuz sigortalý kendisine baktýrmak için baþkasýnýn
yardýmýndan yararlanacak ve yararlandýðý
kiþi veya kiþilere ücret ödeyecektir.
Ödenecek bu ücretin peþin sermaye deðeri,
sigortalýnýn bakýmdan doðan zararýdýr. Konu
ülke genelinde düþünüldüðünde, kural
olarak sigortalýnýn kendisine asgari ücretle
baktýrabileceði üstün olasýlýk dahilindedir. O
nedenle, karar tarihine (10.06.2002) en
yakýn asgari ücret tarifesi esas alýnmalý,
asgari ücretin net miktarý saptanýp bilinen
dönemden sonrasý için iskontolama iþlemi
yapýlmalý, bilinen dönem yönünden ise
gerçek belli iken varsayýma gidilemeyeceðinden, hesap raporu tarihinde belli olan
en son asgari ücret tarifesi dikkate alýnmalý,
bakým ücretiyle birlikte, sigortalýnýn diðer
gerçek zararý da (=tavan) hesap edilmeli ve
tavan denetlemesi yapýlýrken bakým gideri
tutarý tavana eklenmek suretiyle sonuca
gidilmelidir.

kâðýtlar okunduktan sonra iþin gereði
düþünüldü ve aþaðýdaki karar tespit edildi.
YARGITAY KARARI
1-Dosyadaki yazýlara, toplanan delillere ve
hükmün dayandýðý gerektirici sebeplere
göre, taraflarýn sair temyiz itirazlarýnýn reddi
gerekir.
2-Davacý Kurumun rücu alacaðýnýn dýþ
tavanýný teþkil eden miktarýn belirlenmesinde, iþ kazasý sonucu sürekli tam iþ
göremez duruma giren sigortalýnýn baþka
birinin sürekli bakýmýna muhtaç olduðunun
anlaþýlmasý karþýsýnda, sigortalýnýn maddi
zarar hesabýna bakýcý ücretine iliþkin zarar
miktarýnýn da eklenmesi gerekir.
Burada çözümlenmesi gereken hukuksal
sorun, zararlandýrýcý sosyal sigorta olayý
sonucu baþkasýnýn bakýmýna muhtaç duruma düþen sigortalýnýn bakým masrafý yönünden zararýnýn nasýl hesaplanacaðýdýr.
Hemen söylemek gerekirse baþkasýnýn
bakýmýna muhtaç olan sigortalýnýn tazmin
sorumlularýndan bakým ücretini isteyebileceði kabul edilmelidir. Zira bakým olgusu
karþýsýnda, sigortalýnýn kendisine bakacak
kiþiye ücret ödeyeceði hayatýn olaðan akýþýna ve yaþam deneyimlerine uygun düþen
bir gerçektir.

Genel kural, bakým ücretinin asgari ücret
üzerinden hesap edilmesi gerektiði biçiminde ise de, her somut olayýn özellikleri
dikkate alýnmak suretiyle kanýtlandýðý
takdirde asgari ücretin üzerinde veya altýnda saptanacak herhangi bir ücret miktarý
hesaplamaya esas alýnabilir.
Öte yandan, baþkasýnýn bakýmýna muhtaç
sigortalýnýn aile birliði içinde kendisine baktýrmada eþinin yardýmýndan yararlanmasýnýn Medeni Kanun madde 185 de
öngörülen Müzaharet Yükümü (=yardým
yükümü) gereði bulunmasý ve yine
baþkasýnýn bakýmýna muhtaç sigortalýnýn
herhalde gelirinden bakým için bir miktar

Bu kiþiye bakým ücreti isteme hakkýný tanýmamak onun ölümünü istemekle eþ
deðerdedir. Oysa, insan yaþamýnýn kutsallýðý
her türlü maddi deðerlerin üstündedir.
Bakým ücretinin ne þekilde hesap edilmesi
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olmasý usul ve yasaya aykýrý olup bozma
nedenidir.

pay ayýrmasý gerekeceðine iliþkin olgu gibi
Borçlar Kanunu’nun 43. ve 44. maddelerinin uygulanmasýný gerektiren bir sebebin varlýðý halinde bakým için hesabedilen
zarar miktarýndan indirim yapýlabileceði de
göz ardý edilmemelidir. Yeri gelmiþken
bakým
ücretinin
Sosyal
Sigortalar
Kanunu’nun 20/4. maddesinde öngörülen,
%50 oranýnda artýrým esasýna göre hesabedilebilip hesabedilemeyeceði konusu
üzerinde de durulmasý gerekli görülmüþtür.

O halde taraflarýn bu yönleri amaçlayan
temyiz itirazlarý kabul edilmeli ve hüküm
bozulmalýdýr.
SONUÇ
: Temyiz edilen hükmün
yukarýda açýklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcýnýn istek halinde
ilgiliye iadesine, 16.09.2002 gününde
oybirliðiyle karar verildi.

Bilindiði gibi anýlan madde gereðince, þayet
sigortalý bir baþkasýnýn bakýmýna muhtaç ise
baðlanan gelir %50 oranýnda arttýrýlýr. Bu
durumda bakým ücreti hesap edilirken
mahkemece tespit edilen tavanýn %50 si
bakým ücreti olarak kabul edilebilir mi
sorusuna cevap vermek açýsýndan hemen
söylemek gerekirse kabul edilemez. Zira
gerçek belli iken baþka bir yöntemin benimsenmesi geleneksel tazminat hukuku
ilkelerine aykýrý düþer. Olaydaki; gerçek
durum, diðer anlatýmla sigortalýnýn bakým
için ücret ödemesi olgusuna gelince,
ödeyeceði ücret, tavanýn %50 sinin altýna
inebileceði gibi üstüne de çýkabilir. Esasen
sigortalýnýn gerçek zararýnýn tespit edilmesi
gereken ilkeler ile Kurum’un gelir baðlamasýnda Sosyal Sigortalar Kanunu’nun
ortaya koyduðu ilkeler birbirinden farklý
olduðundan tavanýn %50 sinin bakým
ücreti olarak deðerlendirilmesi düþünülemez.

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAÝRESÝ
ESAS NO
: 2002/5622
KARAR NO
: 2002/6405
KARAR TARÝHÝ : 17.09.2002
KARAR ÖZETÝ : ÝÞ KAZASI SONUCU
SÝGORTALIDA
OLUÞAN
MESLEKTE
KAZANMA GÜÇ KAYBI ORANININ SAPTANMASI
Ýþ kazasý sonucu sigortalýda oluþan meslekte kazanma güç kaybý oranýnýn saptanmasýna iliþkin 506 Sayýlý Kanunun 109.maddesinde öngörülen prosedür, Kurumu
baðlayacaðý ancak 28/06/1976 tarihli 6/4
Sayýlý Yargýtay Ýçtihadý Birleþtirme Büyük
Genel Kurulu kararýna göre iþvereni baðlamayacaðýndan, iþverence buna da itiraz
edildiði takdirde Týp Fakültelerinden birinin
konuda uzman ana bilim dalý konseyinden
ya da Adli Týp Meclisinden rapor alýnarak
sigortalýnýn sürekli iþgöremezlik oranýnýn

Mahkemece, açýklanan ilkeler doðrultusunda bakým ücretinin ne miktar olduðunun
araþtýrýlýp incelenmemesi, ve tavan
denetlemesinin buna göre yapýlmamýþ
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alýnarak sigortalýnýn sürekli iþgöremezlik
oranýnýn
belirlenmesi
gereðinin
gözetilmemesi usul ve yasaya aykýrý olup
bozma nedenidir.

belirlenmesi gereðinin mahkemece gözetilmesi gerekir.
DAVA
: Ýþ kazasýnda malül kalan
sigortalý iþçi için yapýlan harcamalar üzerine
uðranýlan Kurum zararýnýn rücuan tahsili
davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda;
ilamda yazýlý nedenlerle davanýn kabulüne
iliþkin hükmün süresi içinde duruþmalý
olarak temyizen incelenmesi davalýlar
Avukatýnca istenilmesi üzerine, dosya incelenerek, iþin duruþmaya tabi olduðu
anlaþýlmýþ ve duruþma için 17.09.2002 Salý
günü tayin edilerek taraflara çaðrý kaðýdý
gönderilmiþti. Duruþma günü davalýlar
adlarýna Av. ....... ile karþý taraf adýna Av.
........ geldiler. Duruþmaya baþlanarak, hazýr
bulunan Avukatlarýn sözlü açýklamalarý dinlendikten sonra duruþmaya son verilerek
ayný gün Tetkik Hakimi ....... tarafýndan
düzenlenen raporla dosyadaki kaðýtlar
okunduktan sonra iþin gereði düþünüldü ve
aþaðýdaki karar tespit edildi.

O halde, davalýlar vekilinin bu yönleri
amaçlayan temyiz itirazlarý kabul edilmeli
ve hüküm bozulmalýdýr.
SONUÇ
: Temyiz edilen hükmün
yukarýda açýklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcýnýn istek halinde
ilgiliye iadesine, davalýlar Avukatý yararýna
takdir olunan 250.000.000 lira duruþma
avukatlýk parasýnýn karþý tarafa yükletilmesine, 17.09.2002 gününde oybirliðiyle karar
verildi.

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAÝRESÝ
ESAS NO
: 2002/5424
KARAR NO
: 2002/6573
KARAR TARÝHÝ : 23.09.2002

Ýþ kazasý sonucu sigortalýda oluþan meslekte
kazanma güç kaybý oranýnýn saptanmasýna
iliþkin Kurum kararýna davalý tarafça itiraz
edildiði gözetilerek; 506 Sayýlý Kanunun
109.maddesinde öngörülen prosedür kapsamýnda öncelikle Sosyal Sigortalar Yüksek
Saðlýk Kurulu’ndan rapor alýnmasý; Sosyal
Sigortalar Yüksek Saðlýk Kurulu raporunun
Kurumu baðlayacaðý ancak 28/06/1976 tarihli 6/4 Sayýlý Yargýtay Ýçtihadý Birleþtirme
Büyük Genel Kurulu kararýna göre iþvereni
baðlamayacaðýndan, iþverence buna da itiraz edildiði takdirde Týp Fakültelerinden
birinin konuda uzman ana bilim dalý konseyinden yada Adli Týp Meclisinden rapor

KARAR ÖZETÝ : SOSYAL SÝGORTALAR
KURUMUNCA ARACIYA (TAÞERONA)
TAYÝN EDÝLEN ÝDARÝ PARA CEZASINDAN
ASIL ÝÞVERENÝN SORUMLU OLMAMASI.
Aracý (taþeron) iþverenin cezai yönden
sorumluluðu kiþisel olup, bu cezadan asýl iþverenin sorumlu tutulamayacaðý ortadadýr.
Bu konuda açýk bir yasa hükmü bulunmadýkça aracý (taþeron) iþverenin suç teþkil
eden fiili sonucu tayin edilen idari para cezasýndan onunla birlikte bir baþkasýnýn, örneðin
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Ayrýca çözümlenmesi gereken hukuksal

asýl iþverenin sorumlu tutulmasý mümkün
deðildir.

sorun prim borçlarý ile, aylýk sigorta prim
bildirgelerinin geç verilmesi nedeni ile tayin

DAVA
: Davacý, takibe konu olan
19.03.2001 tarih ve 022776 sayýlý ödeme
emrinin iptaline karar verilmesini istemiþtir.
Mahkeme, ilamýnda belirtildiði þekilde
davanýn reddine karar vermiþtir.

edilen idari para cezasýndan asýl iþverenin
sorumlu olup olmadýðý noktasýndadýr.
Ýdari para cezalarýnýn kimlerden ve ne þekilde tahsil edileceði 506 sayýlý Sosyal
Sigorta Kanununun 8. ve 140. maddelerde

Hükmün, davacý Avukatý tarafýndan temyiz
edilmesi üzerine temyiz isteðinin süresinde
olduðu anlaþýldýktan ve Tetkik Hakimi .......
tarafýndan düzenlenen raporla dosyadaki
kaðýtlar okunduktan sonra iþin gereði
düþünüldü ve aþaðýdaki karar tespit edildi.

gösterilmiþtir. Anýlan maddede yazýlý iþverenin idari para cezasý tayin edilen iþveren,
yani olayýmýzda aracý (taþeron) iþveren
olduðu açýktýr. Aracý (taþeron) iþverenin
cezai yönden sorumluluðu kiþisel olup, bu
cezadan asýl iþverenin sorumlu tutulamayacaðý ortadadýr. Bu konuda açýk bir yasa

Dava sonucu itibariyle 6183 Sayýlý Kanun
çevresinde yapýlan takibe konu olan
19.03.2001 tarih ve 022776 sayýlý ödeme
emrinin iptali istemine iliþkindir.

hükmü bulunmadýkça aracý (taþeron) iþverenin suç teþkil eden fiili sonucu tayin
edilen idari para cezasýndan onunla birlikte
bir baþkasýnýn, örneðin asýl iþverenin sorumlu tutulmasý mümkün deðildir. Böyle bir

Davacý, davaya konu ödeme emrine itirazýnda zamanaþýmý def’inde de bulunmuþtur. Bu
yönde, 506 Sayýlý Kanunun 80 nci maddesinde 3917 Sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklik
uyarýnca, Kurumun süresi içerisinde ödenmeyen prim ve diðer alacaklarýnýn tahsilinde
6183 Sayýlý Kanun hükümleri uygulanýr. 3917
Sayýlý Kanunun yürürlüðe girdiði 08.12.1993
tarihi ve bundan sonraya iliþkin prim ve
gecikme zamlarý yönünden, 6183 Sayýlý
Kanunun zaman aþýmýna iliþkin 102 ve ardýndan gelen maddeleri geçerlidir. Bu yönde
102 madde hükmüne göre zaman aþýmý süresi 5 yýl olup, zamanaþýmý süresinin baþlangýcý
ise alacaðýn vadesinin rastladýðý takvim yýlýný
takip eden yýlbaþýdýr. Bu nedenle 6183 Sayýlý
Yasanýn 2. maddesine göre zamanaþýmý
tartýþýlýp sonucuna göre karar verilmelidir.

durumun ceza hukuku ilkesi ile baðdaþmadýðý açýk seçiktir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular
gözetilmeden yazýlý þekilde hüküm kurulmuþ olmasý usul ve yasaya aykýrý olup
bozma nedenidir.
O halde davacýnýn bu yönleri amaçlayan
temyiz itirazlarý kabul edilmeli ve hüküm
bozulmalýdýr.
SONUÇ

: Temyiz edilen hükmün

yukarýda açýklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcýnýn istek halinde
ilgiliye iadesine, 23.09.2002 gününde
oybirliðiyle karar verildi.
62

