yarg›tay kararlar›

Derleyen: Av. Ertan ‹ren

Yarg›tay Kararlar›
T.C.

YARGITAY KARARI:

YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

Taraflar aras›ndaki "sigortal›l›¤›n tesbiti"
davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda;

ESAS NO: 2004/21-763

Kula Asliye Hukuk (‹ﬂ) Mahkemesince davan›n

KARAR NO: 2004/713

reddine dair verilen 11.12.2003 gün ve 1999/...

KARAR TAR‹H‹: 15.12.2004

E. 2003/... K. say›l› karar›n incelenmesi davac›
vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay

KARAR ÖZET‹: H‹ZMET TESP‹T‹

21.Hukuk Dairesinin 17.06.2004 gün ve 2004/...
say›l› ilam› ile; (...Davac›, daval›ya ait iﬂyerinde

506 say›l› Kanunun 79. maddesi gere¤i Yönetmelikle

1988-1993 tarihleri aras› hizmet akdine dayal›

tespit edilen belgeleri iﬂveren taraf›ndan verilmeyen

olarak sürekli çal›ﬂt›¤›n›n tespitini istemiﬂtir.

sigortal›lar, çal›ﬂt›klar›n› hizmetlerinin geçti¤i y›l›n
sonundan baﬂlayarak 5 y›l içerisinde mahkemeye

Mahkemece ç›rakl›k sözleﬂmesi çerçevesindeki

baﬂvurarak alacaklar› ilamla ispatlayabilirler. Maddede

çal›ﬂmalar›n sigortal› hizmet olarak

belirtildi¤i üzere, yönetmelikle tespit edilen belgelerin

de¤erlendirilemeyece¤inden, ayr›ca son çal›ﬂmas›

verilmesi durumunda 5 y›ll›k hak düﬂürücü süreden

1993 y›l›nda olup 5 y›ll›k hak düﬂürücü süre

bahsedilemeyecektir. Somut olayda davac› ile ilgili

geçti¤inden davan›n reddine karar verilmiﬂtir.

olarak 29.09.1989 tarihli iﬂe giriﬂ bildirgesinin verildi¤i

Davan›n yasal dayana¤›n› oluﬂturan 3308 say›l›

dosya içeri¤inden anlaﬂ›lmaktad›r. Hal böyle olunca,

Yasan›n 10. ve 25. maddelerinde ç›rakl›¤›n 14-18

5 y›ll›k hak düﬂürücü sürenin geçti¤inden söz

yaﬂ sonuna kadar oldu¤u, bu dönemde 506 say›l›

edilemez.

Yasan›n iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar› ile hastal›k
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sigorta hükümleri uyguland›¤›ndan ç›rakl›k
dönemindeki çal›ﬂmalar›n tespitine yönelik davan›n
reddi do¤rudur. Ancak davac› 23.03.1974 do¤umlu
olup, 23.03.1992 tarihinde 18 yaﬂ›n›
doldurdu¤undan bu tarihten sonras› için ç›rakl›k
hükümleri uygulanmaz. Bu tarihten önce davac›n›n
ç›rak olarak çal›ﬂt›¤› ve ara vermeden devam›ndaki
sürede iﬂ akdi ile çal›ﬂt›¤›ndan bu dönem için hak
düﬂürücü süreden bahsedilemez. Bu durumda
davac›n›n 18 yaﬂ›n› doldurdu¤u 23.03.199201.07.1993 tarihleri aras› daval› iﬂveren yan›nda
hizmet akdiyle çal›ﬂt›¤›n›n tespitine karar verilmesi
gerekirken, istemin tümden reddi usul ve yasaya
ayk›r› olup bozma nedenidir.
O halde, davac›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz
itirazlar› kabul edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri
çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda,
mahkemece önceki kararda direnilmiﬂtir.
TEMY‹Z EDEN: Davac›
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme
karar›n›n süresinde temyiz edildi¤i anlaﬂ›ld›ktan
ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra gere¤i
görüﬂüldü:
Dava, davac›n›n daval›ya ait iﬂyerinde, 20.07.1988
ile 01.07.1993 tarihleri aras›nda hizmet akdine
dayal› olarak geçen, Kuruma kay›t ve tescil
edilmeyen sigortal› hizmetlerinin tespiti istemine
iliﬂkindir.
Bu yönü ile davan›n yasal dayana¤›, 506 say›l›
Kanunun 79/8.maddesidir. An›lan maddede,
yönetmelikle tespit edilen belgeleri iﬂveren
taraf›ndan verilmeyen sigortal›lar›n, çal›ﬂt›klar›
hizmetlerinin geçti¤i y›l›n sonundan baﬂlayarak 5
y›l içerisinde dava açacaklar› hükmü
50-51

öngörülmüﬂtür. Maddede belirtildi¤i üzere,

Salt toplu iﬂten ç›karma prosedürüne uyulmamas›n›n

yönetmelikle tespit edilen belgelerin (iﬂe giriﬂ

toplu ç›karmay› kiﬂisel ç›karma haline

bildirgesi) verilmesi durumunda 5 y›ll›k hak

dönüﬂtüremiyece¤i ve dolay›s›yla davac› yarar›na

düﬂürücü süreden bahsedilemeyece¤i aç›kt›r.

kiﬂisel ç›karmalar için öngörülen sözleﬂme
hükümlerinin uygulanmas› mümkün olmad›¤›ndan

Somut olayda davac› ile ilgili olarak 29.09.1989

fark ihbar tazminat›n› hüküm alt›na alan mahkemenin

tarihli iﬂe giriﬂ bildirgesinin verildi¤i dosya

karar› hatal› oldu¤undan bozulmas› gerekmiﬂtir.

içeri¤inden anlaﬂ›lmaktad›r. Hal böyle olunca,
5 y›ll›k hak düﬂürücü sürenin geçti¤inden söz

DAVA: Taraflar aras›ndaki ihbar tazminat›n›n

edilemez.

ödetilmesi davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda;
ilamda yaz›l› nedenlerle gerçekleﬂen miktar›n

O halde, taraflar›n karﬂ›l›kl› iddia ve savunmalar›na,
dosyadaki tutanak ve kan›tlara, bozma karar›nda
aç›klanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel
Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma
karar›na uyulmak gerekirken, önceki kararda
direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Bu nedenle
direnme karar› bozulmal›d›r.
SONUÇ: Davac›n›n temyiz itirazlar›n›n kabulü ile,
direnme karar›n›n yukar›da aç›klanan ve Özel Daire
bozma karar›nda gösterilen nedenlerden dolay›
H.U.M.K’.nun 429. maddesi gere¤ince
BOZULMASINA, istek halinde temyiz peﬂin
harc›n›n geri verilmesine, 15.12.2004 gününde

faiziyle birlikte daval›dan al›narak davac›ya
verilmesine iliﬂkin hüküm süresi içinde duruﬂmal›
olarak temyizen incelenmesi daval› avukat›nca
istenilmesi üzerine dosya incelenerek iﬂin
duruﬂmaya tabi oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ ve duruﬂma
için 29.03.2005 Sal› günü tayin edilerek taraflara
ça¤r› ka¤›d› gönderilmiﬂti. Duruﬂma günü daval›
ad›na Avukat ..... ile karﬂ› taraf ad›na Avukat ...
geldiler. Duruﬂmaya baﬂlanarak haz›r bulunan
avukatlar›n sözlü aç›klamalar› dinlendikten sonra
duruﬂmaya son verilerek dosya incelendi, gere¤i
konuﬂulup düﬂünüldü:

oyçoklu¤u ile karar verildi.
YARGITAY KARARI:
T.C.
YARGITAY
9.HUKUK DA‹RES‹

Davac› dava dilekçesinde hizmet akdinin ihbar ve
k›dem tazminatlar› peﬂin ödenmek suretiyle 15
arkadaﬂ›yla birlikte feshedildi¤ini, iﬂverenin Toplu

ESAS NO: 2004/15859

‹ﬂ Sözleﬂmesinin l6/a ve bu maddenin at›fta

KARAR NO: 2005/10829

bulundu¤u 19/ A maddeleri gere¤i ödemesi

KARAR TAR‹H‹: 29.03.2005

gereken ihbar tazminatlar› yerine daha az ihbar
tazminat› ödemek amac›yla iﬂten ç›karmay› toplu

KARAR ÖZET‹: TOPLU ‹ﬁTEN ÇIKARMA

ç›karma olarak adland›rd›¤›n› ancak "toplu iﬂten
ç›karma ve tekrar alma" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan Toplu ‹ﬂ

Davac› iddialar›nda toplu iﬂten ç›karmada sözleﬂmenin

Sözleﬂmesinin 22. maddesinde öngörülen

22.maddesinde öngörülen prosedüre uyulmamas›n›n

iﬂgücünü azaltmak ve toplu iﬂten ç›karman›n

toplu ç›karmay› kiﬂisel ç›karma haline dönüﬂtürdü¤ünü

zorunlu oldu¤u hallerde uygulanacak prosedür

ve bu nedenle toplu iﬂ sözleﬂmesinin iﬂ güvencesi

ve iﬂten ç›karma s›ras›na uyulmamak suretiyle

baﬂl›kl› 16.maddesinin ihbar önellerini artt›ran

yap›lan feshin toplu iﬂten ç›karma olarak kabul

f›kralar›n›n uygulanmas› gerekti¤ini ileri sürmektedir.

edilemeyece¤ini ve münferiden fesih yap›ld›¤›n›n
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kabul edilmesi gerekti¤ini belirterek fark ihbar

gere¤i toplu iﬂten ç›karmalarda 19. maddede

tazminat› isteminde bulunmuﬂtur.

öngörülen ihbar önellerinin %50 artt›r›larak
uygulanaca¤› belirtilmekle taraflar›n toplu iﬂten

Daval› ise savunmas›nda toplu iﬂten ç›karma

ç›karman›n gerçekleﬂme durumunu yeterli

uygulamas›nda toplu iﬂ sözleﬂmesinde öngörülen

bulduklar› ve ç›karma prosedürünü araﬂt›rma

prosedüre uyuldu¤unu ve sözleﬂmenin 19.

konusu yapma gere¤i duymad›klar› sonucuna

maddesinde öngörülen ihbar önellerinin %50
art›r›ml› olarak ödendi¤ini belirterek davan›n reddini
istemiﬂtir.
Davac›n›n üyesi bulundu¤u sendika ile iﬂveren
aras›nda ba¤›tlanan toplu iﬂ sözleﬂmesinin toplu
iﬂten ç›karma ve tekrar alma baﬂl›kl› 22.
maddesinde toplu iﬂten ç›karma ve tekrar iﬂe alma
prosedürü belirtilmiﬂ olup, ayn› sözleﬂmenin 16.

ulaﬂ›lmaktad›r. Gerçekten 22. madde de ﬂirket iﬂ
veya iﬂgücünü azaltmak ve topluca iﬂten ç›karmak
zorunda kald›¤› takdirde toplu ç›karma
yap›labilece¤i belirtilmekle ve iﬂgüvencesi baﬂl›kl›
16.maddenin "c" f›kras›nda da toplu iﬂ
sözleﬂmesinin 22. maddesi gere¤i sözleri
konulmakla ve 22. maddenin gere¤i de iﬂ veya
iﬂgücünü azaltmak olarak belirtilmekle iﬂverence

maddesinin "c" f›kras›nda ise "Toplu ‹ﬂ

yap›lan toplu iﬂten ç›karman›n prosedürüne

Sözleﬂmesinin 22. maddesi gere¤i toplu iﬂten

uyulmamas› uygulamay› kiﬂisel uygulama haline

ç›karmalarda 19.maddede öngörülen ihbar önelleri

dönüﬂtüremez. Ayr›ca iﬂveren davac›n›n temsilcisi

%50 artt›r›larak uygulan›r" denilmektedir.

ve toplu iﬂ sözleﬂmesinin taraf› olan sendikaya
da 22. madde de belirtilen iﬂten ç›karma

‹ﬂveren ihbar önellerini %50 artt›rarak ödemelerde

gerekçelerini bu maddeyi de vurgulamak suretiyle

bulunmuﬂtur.

bildirmiﬂ olup, sendika gerekçelere karﬂ› ç›kmad›¤›
gibi davac› tarafta iﬂverence gerekçe olarak

Davac› iddialar›nda toplu iﬂten ç›karmada

gösterilen hususlar›n gerçek olmad›¤›n› ileri

sözleﬂmenin 22.maddesinde öngörülen prosedüre

sürmemiﬂtir.

uyulmamas›n›n toplu ç›karmay› kiﬂisel ç›karma
haline dönüﬂtürdü¤ünü ve bu nedenle sözleﬂmenin
iﬂ güvencesi baﬂl›kl› l6.maddesinin ihbar önellerini
artt›ran f›kralar›n›n uygulanmas› gerekti¤ini ileri
sürmektedir.
Daval› iﬂverenin 16.maddede öngörülen
prosedürden bir bölümüne uydu¤u görülmektedir.
Ancak prosedüre tam uyulmamas›n›n toplu
ç›karmay› kiﬂisel ç›karma haline dönüﬂtürüp

Bütün bu anlat›mlar karﬂ›s›nda salt toplu iﬂten
ç›karma prosedürüne uyulmamas›n›n toplu
ç›karmay› kiﬂisel ç›karma haline dönüﬂtüremiyece¤i
ve dolay›s›yla davac› yarar›na kiﬂisel ç›karmalar
için öngörülen sözleﬂme hükümlerinin uygulanmas›
mümkün olmad›¤›ndan fark ihbar tazminat›n›
hüküm alt›na alan mahkemenin karar› hatal›
oldu¤undan bozulmas› gerekmiﬂtir.

dönüﬂtüremiyece¤i yönü davan›n temel konusunu
oluﬂturmaktad›r.

HÜKÜM: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l›
sebepten BOZULMASINA, daval› yarar›na takdir

Sözleﬂmenin toplu iﬂten ç›karma ve tekrar alma

edilen 400 YTL.duruﬂma avukatl›k paras›n›n karﬂ›

baﬂl›kl› 22. maddesinde öngörülen prosedüre

tarafa yükletilmesine, peﬂin al›nan temyiz harc›n›n

uyulmaman›n müeyyidesi gösterilmemiﬂ olup,

istek halinde ilgiliye iadesine, 29.03.2005 gününde

ayn› sözleﬂmenin 16. maddesinde ise 22.madde

oybirli¤i ile karar verildi.
52-53

T.C.

çal›ﬂ›lmayan sürenin ücretinin talep

YARGITAY

edilemeyece¤ini, bu nedenle davan›n reddini

9.HUKUK DA‹RES‹

savunmuﬂtur.
Mahkemece dava kabul edilmiﬂtir.

ESAS NO: 2004/13259
KARAR NO: 2005/3782

‹ﬂçinin ücretinin ödeme gününden itibaren 20 gün

KARAR TAR‹H‹: 10.02.2005

içinde mücbir bir neden d›ﬂ›nda ödenmemesi
halinde iﬂçi iﬂ görme borcunu yerine getirmekten

KARAR ÖZET‹:ÜCRET‹N GÜNÜNDE

kaç›nabilir. Bu süre içinde ücret ödemesi

ÖDENMEMES‹ NEDEN‹YLE ‹ﬁGÖRME

uygulamas› yap›laca¤› yasa tasar›s›nda

BORCUNDAN KAÇINMA

düzenlendi¤i halde Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki görüﬂmeler s›ras›nda bu düzenleme

‹ﬂ Kanununun 34. maddesi gere¤i, iﬂçinin ücretinin

yasa metninden ç›kar›lm›ﬂ ve bu suretle Yasama

ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir

organ› boﬂta geçen bu sürede ücret

neden d›ﬂ›nda ödenmemesi halinde iﬂçi iﬂ görme

istenemeyece¤ine dair iradesini aç›k olarak ortaya

borcunu yerine getirmekten kaç›nabilir. Bu süre içinde

koymuﬂtur.

ücret ödemesi uygulamas› yap›laca¤› yasa tasar›s›nda
düzenlendi¤i halde, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki

34. maddenin bu düzenlemesine göre iﬂçinin iﬂ

görüﬂmeler s›ras›nda bu düzenleme yasa metninden

görme borcunu yerine getirmekten kaç›nd›¤› bu

ç›kar›lm›ﬂ ve bu suretle Yasama organ› boﬂta geçen

sürenin ücretini iﬂverenden talep etmesi mümkün

bu sürede ücret istenemeyece¤ine dair iradesini aç›k

de¤ildir. Zira, iﬂçinin çal›ﬂmamas› kendi iradesi ile

olarak ortaya koymuﬂtur. 34.maddenin bu

oluﬂmuﬂtur. Aç›klanan bu nedenlerle davan›n reddi

düzenlemesine göre, iﬂçinin iﬂ görme borcunu yerine

gerekirken yaz›l› ﬂekilde kabulü hatal› olup bozmay›

getirmekten kaç›nd›¤› bu sürenin ücretini iﬂverenden

gerektirmiﬂtir.

talep etmesi mümkün de¤ildir. Zira, iﬂçinin çal›ﬂmamas›
kendi iradesi ile oluﬂmuﬂtur.

HÜKÜM: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l›
sebepten BOZULMASINA, peﬂin al›nan temyiz

DAVA: Davac›, ücret alaca¤›n›n ödetilmesine karar

harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine,10.02.2005

verilmesini istemiﬂtir.

gününde oybirli¤i ile karar verildi.

Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na
alm›ﬂt›r.

T.C.

Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan

YARGITAY

temyiz edilmiﬂ olmakla dosya incelendi, gere¤i

10.HUKUK DA‹RES‹

konuﬂulup düﬂünüldü:
ESAS NO: 2005/400
YARGITAY KARARI:

KARAR NO: 2005/3302
KARAR TAR‹H‹: 29.03.2005

Davan›n dayana¤› 4857 say›l› yasan›n 34.
maddesidir. Davac› ücretinin ödeme gününden

KARAR ÖZET‹: ‹ﬁ KAZASI NEDEN‹YLE

itibaren 20 gün içinde ödenmemesi sebebiyle iﬂ

‹ﬁVEREN‹N SORUMLULU⁄U

görme borcunu yerine getirmekten 60 gün süreyle
kaç›nd›¤›n› çal›ﬂmad›¤› bu sürenin ücretinin

1. ‹ﬂ kazas› sonucu sürekli iﬂgöremezlik durumuna

daval›dan tahsiline karar verilmesini talep etmiﬂtir.

giren sigortal›ya, Kurum taraf›ndan ba¤lanan gelirler

Daval› dava konusu sürede iﬂçilerin eylem yapt›¤›n›,

ile yap›lan harcama ve ödemelerin rücuan tazminine
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yönelik davada ‹ﬂverenin sorumlulu¤unun hukuksal

duruﬂmaya son verilerek ayn› gün Tetkik Hakimi

dayana¤›, 506 say›l› Yasan›n 26/1.maddesi olup, "‹ﬂ

.... taraf›ndan düzenlenen raporla dosyadaki

kazas› ve meslek hastal›¤›, iﬂverenin kast› veya iﬂçilerin

ka¤›tlar okunduktan sonra iﬂin gere¤i düﬂünüldü

sa¤l›¤›n› koruma ve iﬂ güvenli¤i ile ilgili mevzuat

ve aﬂa¤›daki karar tespit edildi.

hükümlerine ayk›r› hareketi veyahut suç say›labilir bir
hareketi sonucu olmuﬂsa, ..." tazminle sorumlulu¤a

YARGITAY KARARI:

olanak veren yasal düzenleme, kusura dayal›
sorumluluk halini düzenlemektedir.

1- ‹ﬂveren taraf›ndan yap›lan anlaﬂma gere¤ince,
.... A.ﬁ iﬂçilerinin iﬂyerine getirilip götürülmesi iﬂini

Sigortal› veya hak sahiplerince iﬂveren aleyhine aç›lan

üstlenen ... numaral› ..... Motorlu Taﬂ›y›c›lar Koop.

davalarda, iﬂ kazas›n›n gerçekleﬂmesinde iﬂçi sa¤l›¤›

üyesi olup olay günü kendisine ait araçla servis

ve iﬂ güvenli¤i kurallar›na ayk›r› kusurlu davran›ﬂ›

hizmeti vermekte olan ‹... yönetimindeki arac›n,

tespit edilmedi¤i halde, tehlike sorumlulu¤u ilkesinden

sollama s›ras›nda önünde giden B... yönetimindeki

hareketle iﬂverenin tazminle sorumlu k›l›nm›ﬂ

araca çarpmas›yla gerçekleﬂen trafik iﬂ kazas›

olmas›n›n, 506 say›l› Yasan›n 26. maddesine dayal›

sonucu sürekli iﬂgörezmezlik durumuna giren

dava yönünden tazmin yükümlülü¤ü do¤uran kesin

sigortal›ya ba¤lanan peﬂin de¤erli gelirler ile yap›lan

hüküm olarak kabulüne olanak yoktur.

harcama ve ödemelerin tazminine yönelik davan›n
yarg›lamas› sürecinde düzenlenerek hükme

2. Mahkemece, sigortal› taraf›ndan aç›lan ilk davada

dayanak k›l›nan kusur tespitine iliﬂkin raporda,

belirlenen gerçek zarar tavan de¤erinden, sigortal›n›n

kazan›n gerçekleﬂmesinde ‹’nin % 75, B’nin ise

açt›¤› davalar sonucu lehine hükmedilen maddi

% 25 oran›ndaki kusurlu davran›ﬂlar›yla etkide

tazminat miktarlar›n›n mahsubu yöntemiyle yap›lacak

bulundu¤u, iﬂverenin ise kusursuz oldu¤u tespitine

tavan kontrolüne göre sonuca var›lmas› gere¤inin

yer verilmiﬂ, mahkemece iﬂverenin de tazminle

gözetilmemesi, usul ve yasaya ayk›r› olup, bozma

sorumlulu¤una hükmedilmiﬂtir.

nedenidir.
‹ﬂ kazas› sonucu sürekli iﬂgöremezlik durumuna
DAVA: Trafik iﬂ kazas› sonucu sürekli iﬂgöremezlik

giren sigortal›ya, Kurum taraf›ndan ba¤lanan

durumuna giren sigortal›ya ba¤lanan peﬂin de¤erli

gelirler ile yap›lan harcama ve ödemelerin rücuan

gelirler ile yap›lan harcama ve ödemeler nedeniyle

tazminine yönelik davada ‹ﬂverenin

u¤ran›lan Kurum zarar›n›n rücuan ödetilmesi

sorumlulu¤unun hukuksal dayana¤›, 506 say›l›

davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda; ilamda

Yasan›n 26/1.maddesi olup, "‹ﬂ kazas› ve meslek

yaz›l› nedenlerle davan›n kabulüne iliﬂkin hükmün

hastal›¤›, iﬂverenin kast› veya iﬂçilerin sa¤l›¤›n›

süresi içinde temyizen incelenmesi daval›lardan

koruma ve iﬂ güvenli¤i ile ilgili mevzuat hükümlerine

.... ve .... A.ﬁ. avukat›nca istenilmesi ve ......

ayk›r› hareketi veyahut suç say›labilir bir hareketi

taraf›ndan duruﬂma talep edilmesi üzerine, dosya

sonucu olmuﬂsa, ..." tazminle sorumlulu¤a olanak

incelenerek, iﬂin duruﬂmaya tabi oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ

veren yasal düzenleme, kusura dayal› sorumluluk

ve duruﬂma için 29.03.2005 Sal› günü tayin

halini düzenlemektedir.

edilerek taraflara ça¤r› ka¤›d› gönderilmiﬂtir.
Duruﬂma günü daval› ... ad›na Av. .... ile daval›

Sigortal› veya hak sahiplerince iﬂveren aleyhine

Asil ve karﬂ› taraf ad›na Av. ....geldiler. Di¤er

aç›lan davalarda, iﬂ kazas›n›n gerçekleﬂmesinde

daval›lar adlar›na kimse gelmedi. Duruﬂmaya

iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i kurallar›na ayk›r› kusurlu

baﬂland›. Haz›r bulunan Avukatlar›n ve daval›

davran›ﬂ› tespit edilmedi¤i halde, tehlike

Asil’in sözlü aç›klamalar› dinlendikten sonra

sorumlulu¤u ilkesinden hareketle iﬂverenin
54-55

tazminle sorumlu k›l›nm›ﬂ olmas›n›n, 506 say›l›

halefiyet ilkesine dayal›, sigortal› taraf›ndan

Yasan›n 26. maddesine dayal› dava yönünden

istenebilecek miktarla s›n›rl› tazmin hakk› bulunan

tazmin yükümlülü¤ü do¤uran kesin hüküm olarak

Kurum yönünden esas al›nmas›na olanak

kabulüne olanak yoktur.

bulunmad›¤›n›n, ikinci dosyadaki hesaplaman›n,
sigortal›n›n ilk davada belirlenen karﬂ›lanmam›ﬂ

Sigortal› taraf›ndan aç›lan tazminat davas› ve

zarar›n›n, ilk davadaki miktarla s›n›rl› olarak halen

eldeki davan›n yarg›lamas› sürecinde yap›lan

mevcut olup olmad›¤›n›n tespitine yönelik bir

incelemeler sonucu düzenlenen raporlarda

inceleme olup, yeni zarar tavan› ne kadar yüksek

iﬂverene yüklenebilecek kusur bulunmad›¤›

ç›karsa ç›ks›n sigortal›n›n ilk davada tespit edilen

sonucuna var›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, kusursuz
iﬂveren hakk›ndaki davan›n reddi gere¤inin

karﬂ›lanmam›ﬂ zarar›ndan fazlas›n› istemesine
olanak vermeyen bir karﬂ›laﬂt›rma incelemesidir.

gözetilmemiﬂ olmas›,
Mahkemece, sigortal› taraf›ndan aç›lan ilk davada
2- Sigortal› taraf›ndan aç›lan Edirne ‹ﬂ Mahkemesi'
nin 2000/.. E., 2001/... K. say›l› davas›n›n yarg›lama
sürecinde, kusur ve gerçek zarar tavan tespitine
iliﬂkin bilirkiﬂi incelemesi yap›larak hükme dayanak
k›l›nd›¤›, an›lan dosyada sigortal›n›n gerçek zarar
tavan de¤erinin 7.034.760.958 TL olarak
belirlendi¤i ve istemle ba¤l› kurulan hükmün

belirlenen gerçek zarar tavan de¤erinden,
sigortal›n›n açt›¤› davalar sonucu lehine
hükmedilen maddi tazminat miktarlar›n›n mahsubu
yöntemiyle yap›lacak tavan kontrolüne göre
sonuca var›lmas› gere¤inin gözetilmemesi, usul
ve yasaya ayk›r› olup, bozma nedenidir.

Yarg›tay 21. Hukuk Dairesince onanarak
kesinleﬂti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Sigortal›n›n ilk davada

O halde, karar› temyiz eden daval› vekillerinin bu

belirlenen ve sigorta tahsisleriyle karﬂ›lanmayan

yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edilmeli

fazlaya iliﬂkin zarar›n›n tazminine yönelik ayn›

ve hüküm bozulmal›d›r.

mahkemenin 2002/... E., 2003/... K. say›l›
davas›nda, sigortal›n›n karﬂ›lanmayan zarar›n›n

HÜKÜM: Temyiz edilen hükmün yukar›da

halen mevcut olup olmad›¤›n›n belirlenebilmesi

aç›klanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz

amac›yla, ilk dava karar›n›n kesinleﬂmesinden

harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine, Daval›lar

sonra yürürlü¤e giren ücret art›ﬂlar›n› da gözetmek

Avukat› yarar›na takdir edilen 400,00 YTL duruﬂma

suretiyle yap›lan hesap sonucu belirlenmiﬂ olan

avukatl›k paras›n›n davac›ya yükletilmesine,

12.239.446.605 TL gerçek zarar tavan de¤erinin,

29.03.2005 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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