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 •  
• MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE OLUŞAN İŞ 

GÜCÜ KAYIP ORANINA İTİRAZ 
• ADLİ TIPDAN RAPOR ALINMASININ 

GEREKMESİ 
•  

 ÖZETİ: öncelikle 5 5 1 0  sayılı Yasanın 14/3 ve 58/4 
maddelerinde öngörülen prosedür uyarınca ölümün 
meslek hastalığı (Pnömokonyoz) sonucu meydana 
gelip gelmediği konusunda, Kurum Yüksek Sağlık 
Kurulundan alman rapora karşı somut verilere 
dayanan bir itiraz olursa Yargıtay 28.06.1976 gün ve 
1976/6-4 sayılı içtihadı Birleştirme Kararı uyarınca 
Adli Tıp Kurulundan rapor alınarak sonuca 
gidilmediği anlaşılmaktadır. 
Somut olayda; davacın murisinin ölümünden önce 
meslek hastalığına yakalandığı ve pnömokonyoz 
meslek hastalığı nedeniyle %32,2 iş gören durumda 
olduğu anlaşılması olmasına göre yasal prosedür 
işletilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırıdır 

 

Davacı, murisinin meslek hastalığı sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın 
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. 
Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu 

anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki 
karar tespit edildi. 

Dava, meslek hastalığı sonucu ölen Ramazan Çolakoğlu’ nun mirasçısı olan oğlu Şahin 
Çolakoğlu'nun maddi tazminat istemine ilişkindir. 

Mahkemece, Sosyal Sigortalar Kurumu Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi'nin 22.05.2008 gün 1 9 1  ve sayılı Tıbbi Konsey raporu ile Yüksek Sağlık Kurulunun 
17.12.2008 gün ve 88/4699 karar sayılı raporuna göre dava reddedilmiş ise de bu sonuca eksik inceleme 
ile gidilmiştir. 

Davacı yanca, ölüm ile meslek hastalığı arasındaki illiyet bağını belirleyen adı geçen raporlara 
itiraz edildiğine göre, öncelikle 5 5 1 0  sayılı Yasanın 14/3 ve 58/4 maddelerinde öngörülen prosedür 
uyarınca ölümün meslek hastalığı (Pnömokonyoz) sonucu meydana gelip gelmediği konusunda, Kurum 
Yüksek Sağlık Kurulundan alman rapora karşı somut verilere dayanan bir itiraz olursa Yargıtay 
28.06.1976 gün ve 1976/6-4 sayılı içtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Adli Tıp Kurulundan rapor 
alınarak sonuca gidilmediği anlaşılmaktadır. 



 

Somut olayda; davacın murisinin ölümünden önce meslek hastalığına yakalandığı ve 
pnömokonyoz meslek hastalığı nedeniyle %32,2 iş gören durumda olduğu anlaşılması olmasına göre 
yasal prosedür işletilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır. 

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek 
halinde davacıya iadesine, 16.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 


