Hukuk - Yarg›tay Karar›

Derleyen: Av. Ertan ‹REN
T.C. YARGITAY
9. HUKUK DA‹RES‹
ESAS NO : 2003/17433
KARAR NO : 2003/22657
KARAR TAR‹H‹ : 24.12.2003
KARAR ÖZET‹: ÜCRETS‹Z ‹Z‹N
Ücretsiz izin talebini kabul edip etmeme iflverenin
yönetim hakk›na girmektedir. ‹stek iflverence kabul
edilmemifl ve davac› görevine izin dönüflü
bafllamam›fl olup, devams›zl›k nedeniyle ifl
sözleflmesinin feshi hakl›d›r ve davac›n›n ihbar,
kötüniyet ve k›dem tazminat isteklerinin reddi
gerekir.
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DAVA: Davac›, k›dem, ihbar ve kötüniyet tazminat›, y›ll›k
izin, fazla mesai ücreti, genel tatil ile hafta tatili
gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.
Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.
Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz
edilmifl olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:
YARGITAY KARARI:
1. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤›
kanuni gerektirici sebeplere göre, daval›n›n afla¤›daki
bend d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.
2. Davac›, dosyadaki bilgi ve belgelere göre 27.08.200117.09.2001 tarihleri aras›nda y›ll›k iznini kullanm›fl ve bu
arada Ankara-Ulus ma¤azas›nda görevlendirilmifltir.
Çankaya ma¤azas›ndan Ulus ma¤azas›na nakledilen
davac› 17.09.2001 tarihli yaz›l› baflvurusunda, "17.09.2001
tarihinde biten y›ll›k iznim süresince özel ifllerimi
bitiremedi¤imden yeni ç›kan tayin yerime bafllayamad›m.
Bu tarihten itibaren özel ifllerimi toparlamak, 28.09.2001
tarihinde dü¤ünümü yapabilmek için bir ay süre ile
ücretsiz izin talebinde bulunuyorum" demektedir.
Dosyadaki belgelerden ve
davac›n›n yukar›da belirtilen baflvurusundan anlafl›laca¤›
flekilde, davac› 17.09.2001 tarihinde göreve bafllamam›fl
olup ücretsiz izin talebi de iflverence kabul edilmemifltir.
Ücretsiz izin talebini kabul edip etmeme iflverenin yönetim
hakk›na girmektedir. ‹stek iflverence kabul edilmemifl ve
davac› görevine izin dönüflü bafllamam›fl olup,
devams›zl›k nedeniyle ifl akdinin feshi hakl› oldu¤undan
davac›n›n ihbar, kötüniyet ve k›dem tazminat isteklerinin
reddi gerekirken kabulü yönüne gidilmesi usul ve yasaya
ayk›r› oldu¤undan karar›n bozulmas› gerekmifltir.
SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde
ilgiliye iadesine, 24.12.2003 gününde oybirli¤iyle karar
verildi.

T.C. YARGITAY
9. HUKUK DA‹RES‹
ESAS NO : 2003/ 12558
KARAR NO : 2003/23567
KARAR TAR‹H‹ : 29.12.2003
KARAR ÖZET‹: KÖTÜN‹YET TAZM‹NATI
Davac›n›n birbuçuk y›l önceki sendika üyeli¤i
d›fl›nda sendikal faaliyette bulundu¤u hakk›nda
somut bilgi verilmemifltir. Dinletilen davac› tan›klar›
da daval› aleyhine dava açan ve daval› iflverene
has›m olan kiflilerdir. Bu sebeple bu tan›klar›n
ifadelerine de¤er vererek sonuca gitmek do¤ru
bulunmam›flt›r. Kötüniyet tazminat› iste¤inin reddi
gerekir.
DAVA: Davac›, sosyal yard›m, ilave tediye ve ikramiye,
ücret zamm›, ifl riski ve sorumluluk tazminatlar› ile k›dem
ve kötüniyet tazminatlar›n›n ödetilmesine karar verilmesini
istemifltir.
Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.
Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz
edilmifl olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:
YARGITAY KARARI
l. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤›
kanuni gerektirici sebeplere göre, daval›n›n afla¤›daki
bendin kapsam› d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde
de¤ildir. 2. Mahkemece davac›n›n hizmet akdinin
sendikal nedenlerle sona erdi¤i gerekçesi ile kötüniyet
tazminat›na karar verilmiflse de, dosyada bu hususta
yeterli delil mevcut de¤ildir. Davac›n›n 25.01.2000
tarihinde sendika üyesi oldu¤u, birbuçuk y›l sonra
01.06.2001 tarihinde akdin feshedildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Bu nedenle sendika üyesi oldu¤u için akdin feshedildi¤inin
kabulü yerinde görülmüfltür. Davac›n›n birbuçuk y›l
önceki sendika üyeli¤i d›fl›nda sendikal faaliyette
bulundu¤u hakk›nda somut bilgi verilmemifltir. Dinletilen

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

davac› tan›klar› da daval› aleyhine dava açan ve daval›
iflverene has›m olan kiflilerdir. Bu sebeple bu tan›klar›n
ifadelerine de¤er vererek sonuca gitmek do¤ru
bulunmam›flt›r. Kötüniyet tazminat iste¤inin reddi
gerekirken kabul edilmesi hatal›d›r.
3. Daval›, ek davay› müteakip zamanafl›m› def›nde
bulunmufltur. ‹lave tediye alaca¤›n›n bir k›sm›n›n
zamanafl›m›na u¤rad›¤› gözetilmeden hüküm kurulmas›
bozma nedenidir.
SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, 29.12.2003 gününde oybirli¤i ile karar
verildi.

T.C. YARGITAY
9. HUKUK DA‹RES‹
ESAS NO : 2003/16899
KARAR NO : 2003/23630
KARAR TAR‹H‹ : 30.12.2003
KARAR ÖZET‹: KIDEM TAZM‹NATI
‹flçinin önceki çal›flmalar› tazminatlar› ödenerek
sona erdi¤inden sonraki çal›flmalar›n›n yeni bir
hizmet akti oldu¤unun kabulü gerekir. Böyle olunca
önceki dönem hizmetlerinin k›dem tazminat›
hesab›nda dikkate al›nmas› do¤ru olmaz.
DAVA:Taraflar aras›ndaki k›dem tazminat›n›n ödetilmesi
davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda; ilamda yaz›l›
nedenlerle gerçekleflen miktar›n 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 30.12.2003 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:
YARGITAY KARARI
Davac› iflçi k›dem tazminat›n›n eksik ödendi¤i iddias›yla
k›dem tazminat› fark› iste¤inde bulunmufl, mahkemece
istek do¤rultusunda karar verilmifltir.
Daval›ya ait ‹stanbul-Bak›rköy'deki iflyeri Çorlu'ya tafl›nm›fl
ve iflyerinde çal›flan iflçiler bu yeni iflyerine gönderilmek
istenmifltir.
Davac› iflçi bu de¤iflikli¤i kabul etmemifl, bunun üzerine
daval› iflverence ihbar ve k›dem tazminatlar› ödenmifltir.
Bu flekilde iflyerindeki çal›flmas› tüm haklar› ödenerek
sona ermifltir. Bir süre sonra ayn› iflverene ait Çorlu'daki
iflyerine girifli yap›lm›fl, en son ifl sözleflmesinin feshinde
bu iflyerinde geçen hizmetleri için k›dem tazminat›
ödenmifltir. Somut olayda iflçinin önceki çal›flmalar›

tazminatlar› ödenerek sona erdi¤inden, sonraki
çal›flmalar›n›n yeni bir hizmet akti oldu¤unun kabulü
gerekir. Böyle olunca önceki dönem hizmetlerinin k›dem
tazminat› hesab›nda dikkate al›nmas› do¤ru olmaz.
Mahkemece iflçinin k›dem tazminat iste¤inin reddine
karar verilmesi gerekirken iste¤in kabulü hatal› olup
bozmay› gerektirmifltir.
SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, daval› yarar›na takdir edilen
375.000.000 TL. duruflma avukatl›k paras›n›n karfl›
tarafa yükletilmesine, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek
halinde ilgiliye iadesine, 30.12.2003 gününde oybirli¤iyle
karar verildi.

T.C. YARGITAY
9.HUKUK DA‹RES‹
ESAS NO : 2003/23766
KARAR NO : 2004/466
KARAR TAR‹H‹ : 20.01.2004
KARAR ÖZET‹: YETK‹ TESP‹T‹ ‹T‹RAZI‹fiKOLU TESP‹T‹
Davac›n›n yetki tespitinin iptali ile birlikte iflyerinin
iflkollar› tüzü¤ünün hangi s›ra numaral› iflkoluna
girdi¤inin belirlenmesi uyuflmazl›k konusunu
oluflturmaktad›r. Yetki tespitine itiraz konusunda
önce iflyerinin hangi iflkoluna girdi¤inin tespiti
gerekir. Bunun için iflverenin, 2821 say›l›
Sendikalar Kanununun 4. maddesindeki prosedüre
göre iflkolunun tespiti için Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›na baflvurmas› gerekmektedir.
Ancak iflveren an›lan maddedeki prosedüre
uymadan dava açt›¤›ndan davac›ya bu prosedürün
tamamlanmas› için süre verilmesi ve bekletici
mesele yap›larak al›nacak sonuca göre ço¤unluk
tespitine itiraz›n çözüme kavuflturulmas› gerekir.
DAVA: .......A.fi. ad›na Avukat ...... ile 1......... Sendikas›
ad›na Avukat ...... 2. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
ad›na Avukat ..... 3. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Bölge Çal›flma Müdürlü¤ü aralar›ndaki dava hakk›nda
Gaziantep ‹fl Mahkemesinden verilen 02.12.2003 günlü
ve ............ say›l› hüküm, davac› Avukat› taraf›ndan temyiz
edilmifl olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:
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Hukuk - Yarg›tay Karar›

YARGITAY KARARI
Olumlu yetki tespitine itiraz eden iflveren daval› sendikan›n
tespite konu iflyerinde ço¤unlu¤a sahip oldu¤una iliflkin
Bakanl›k tespit yaz›s›n› iflkolu yönünden hatal› oldu¤unu
belirterek iptalini istemifltir.
.
Mahkemece tespite konu iflyerinin Bölge Çal›flma
Müdürlü¤ü taraf›ndan "genel ifller" iflkolunda
oldu¤unun saptand›¤› gibi, davac› iflçinin Büyükflehir
Belediyesi sosyal tesislerinin temizlik ifllerini yapt›¤›, bu
ifllerin de belediyenin as›l ifli oldu¤u, dolay›s›yla as›l iflin
iflkoluna tabi oldu¤u gerekçesi ile davan›n reddine karar
verilmifltir. Bu karar davac› tarafça temyiz edilmifltir.
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Dava dilekçesinde ve dosya kapsam›ndan davac›n›n
yetki tespitinin iptali ile birlikte iflyerinin iflkollar› tüzü¤ünün
hangi s›ra numaral› iflkoluna girdi¤inin de belirlenmesi
uyuflmazl›k konusunu oluflturmaktad›r. Bu durumda yetki
tespitine itiraz konusunda önce iflyerinin hangi iflkoluna
girdi¤inin tespiti gerekir. Bunun için de iflverenin 2821
say›l› Sendikalar Kanununun 4. maddesindeki prosedüre
göre iflkolunun tespiti için Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›na baflvurmas› gerekmektedir. Ancak iflveren
an›lan maddedeki prosedüre uymadan dava açt›¤›ndan
davac›ya bu prosedürün tamamlanmas› için süre
verilmesi ve bekletici mesele yap›larak al›nacak sonuca
göre ço¤unluk tespitine itiraz›n çözüme kavuflturulmas›
gerekir.
Eksik inceleme ve araflt›rma ile yaz›l› flekilde karar
verilmesi usul ve yasaya ayk›r› olup bozmay› gerektirmifltir.
SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde
ilgiliye iadesine, 20.01.2004 gününde oybirli¤i ile karar
verildi.

DAVA: Davac›, ifl kazas› sonucu sürekli ifl göremezlik
durumuna giren sigortal›ya ba¤lanan peflin de¤erli
gelirler ile yap›lan harcama ve ödemeler nedeniyle
u¤ran›lan Kurum zarar›n›n rücuan ödetilmesini istemifltir.
Mahkeme, ilam›nda belirtildi¤i flekilde iste¤i hüküm
alt›na alm›flt›r.
Hükmün, davac› ve daval›lardan .... Avukat› taraf›ndan
temyiz edilmesi üzerine temyiz iste¤inin süresinde
oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan
düzenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan
sonra iflin gere¤i düflünüldü ve afla¤›daki karar tespit
edildi:
YARGITAY KARARI
1- Dosyadaki yaz›lara, toplanan delillere ve hükmün
dayand›¤› gerektirici sebeplere göre, davac› Kurum ile
daval›lardan .....’›n sair temyiz itirazlar›n›n reddi gerekir.
2- Davan›n yasal dayana¤› 506 say›l› Kanunun 26.
maddesi olup; halefiyet ilkesinin gere¤i olarak Kurumun
rücu alaca¤› sigortal› ya da hak sahiplerinin tazmin
sorumlular›ndan isteyebilecekleri maddi tazminat
miktar›yla (=d›fl tavanla) s›n›rl›d›r.
Di¤er taraftan; ayn› Kanunun "malullük sigortas›"na iliflkin
53/c maddesinin "ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu
meslekte kazanma gücünün en az %60'›n› kaybeden
sigortal›lar›n malül say›lmas›" gere¤ine iliflkin hükmü
gözetildi¤inde sigorta kolu farkl› da olsa, ifl kazas›
sonucu sigortal›da oluflan sürekli ifl göremezlik oran›
%60 veya daha üstünde ise; art›k sigortal›n›n ileride
çal›flmas›n› sürdürmeyece¤inin kabulü ile, aktif dönemle
birlikte, pasif dönemin de maddi zarar hesab›na dahil
edilmesi gerekir.
Dava konusu olayda da; ifl kazas› sonucu sigortal›da
oluflan meslekte kazanma gücü kayb› oran› %64'dür.

T.C. YARGITAY
10. HUKUK DA‹RES‹
ESAS NO: 2003/5199
KARAR NO: 2003/8260
KARAR TAR‹H‹: 13.11.2003

Hal böyle olunca, mahkemece gerçek zarar tavan
hesab›na, sigortal›n›n pasif dönem zarar›n› dahil
etmeyen ve bu nedenle yetersiz bulunan hesap
raporunun hükme dayanak k›l›nmas› isabetsizdir.

KARAR ÖZET‹: ‹fi KAZASI NEDEN‹YLE
U⁄RANILAN KURUM ZARARININ ÖDENMES‹
Davan›n yasal dayana¤›, 506 say›l› Kanunun 26.
maddesi olup, halefiyet ilkesinin gere¤i olarak
Kurumun rücu alaca¤› sigortal› ya da hak
sahiplerinin tazmin sorumlular›ndan
isteyebilecekleri maddi tazminat miktar›yla
s›n›rl›d›r. Sigorta kolu farkl› da olsa, ifl kazas›
sonucu sigortal›da oluflan sürekli ifl göremezlik
oran› %60 veya daha üstünde ise; art›k
sigortal›n›n ileride çal›flmas›n› sürdürmeyece¤inin
kabulü ile, aktif dönemle birlikte pasif dönemin
de maddi zarar hesab›na dahil edilmesi gerekir.

O halde, davac› Kurum ile daval› .......’›n bu yönleri
amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edilmeli ve hüküm
bozulmal›d›r.

3- Davac› Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤›
taraf›ndan daval›lar ............ aleyhine aç›lan ve as›l dava
dosyas› ile birlefltirilen .............. Esas say›l› dava
dosyas›na iliflkin talep yönünden olumlu ya da olumsuz
bir karar verilmemifl olmas› usul ve yasaya ayk›r› olup
bozma nedenidir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan
nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harc›n›n istek
halinde ilgiliye iadesine, 13.11.2003 gününde oybirli¤iyle
karar verildi.

