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 • MADDİ TAZMİNAT DAVASININ ISLAH 
EDİLEREK MANEVİ TAZMİNAT TALEP 
EDİLMESİ 

• ISLAHLA DAVA KAPSAMINDA OLMAYAN BİR 
TALEBİN DAVA KONUSU YAPILAMAYACAĞI 
 

 
 ÖZETİ: Mahkeme, ıslah  dilekçesi  i le  davaya 

katı lan  manevi  tazminat  isteminin  kısmen 
kabulüne  karar vermiştir .  HUMK' nun  83.  
ve devam maddelerinde  düzenlenmiş  olan  
ıslah müessesesi ,  mahkemeye yönelt i lmesi  
gereken tek-tarafl ı  ve açık  bir  irade beyanı  
i le  tarafların dilekçelerinde  belirt t ikleri  
vakıaları ,  dava konusunu  veya talep  
sonucunun  değişt irebilmesi  imkânını  
sağlamaktadır .  Usule  i l işkin  işlemlerin  
tamamen  ya da kısmen  ıslahı  mümkündür.  
Ancak,  her iki  durumda da usulüne  uygun  
açılmış  bir  davanın  bulunması  şart t ır .  
Başka  bir anlatımla  ıslah,  açılmış  bir  
davada taraflarca  yapılmış  usule  i l işkin  
işlemlere  yönelik  olarak yapılmalıdır .  Bu 
bağlamda,  yargılaması  devam eden  bir  dava  
içinde  ıslah  i le  ikinci  bir  talepte bulunma  
olanağı  bulunmamaktadır .  Davacı  isterse  
dava dilekçesini  tamamen  ıslah  ederek 
dava konusunu  değiş t irebil irse  de,  yeni  
dava konusu  önceki  dava konusunun  yerine  
geçer  ve yine  tek bir  dava söz  konusu  olur .  
Ancak,  davacının  peşin  harç  yanında  
başvuru  harcımda yatırarak  yeni  bir  talepte  
bulunması  halinde  ise  bu talebin  bir  ek 
dava olarak  nitelendiri lme hali  olayımız  
dışındadır  

 

Davacı,  iş  kazası  sonucu  maluliyetinden  doğan  maddi ve manevi  tazminat  i le  
tedavi giderinin  ödeti lmesine  karar verilmesini  istemiştir .  

Mahkeme i lamında  belirt i ldiği  şekilde,  is teğin  kısmen  kabulüne  karar 
vermiştir .  

Hükmün  davalı  vekil i  tarafından  temyiz edilmesi  üzerine  temyiz isteğinin  
süresinde olduğu  anlaşıldıktan  ve  Tetkik Hâkimi  Osman  Bülbül  tarafından  düzenlenen  



raporla dosyadaki  kâğıt lar  okunduktan  sonra  işin  gereği  düşünüldü  ve  aşağıdaki  karar  
tespit  edildi .  

1-Dava, iş  kazası  sonucu  sürekli  iş  göremezliğe  uğrayan  davacının  tedavi 
giderleri  i le maddi  ve yapılan  ıslah  sonucu  manevi  tazminat  istemine  i l işkindir .  

Mahkemece  maddi tazminat  isteminin  reddine  140,00 TL tedavi gideri  i le  
25.000,00 TL  manevi  tazminata  hükmedilmiştir .  

HUMK'  nun  427.  maddesindeki  parasal  sınırları  değişt iren  5219 sayıl ı  yasanın  
2/c maddesi  i le  21.7.2004  tarihinden  i t ibaren  verilecek kararlarda  40.000.000  TL olan  
kesinlik sınırı  1.000.000.000  TL'ye  (1.000,00-YTL) çıkarı lmıştır .  Diğer  bir  deyişle  
21.7.2004 tarihinden  i t ibaren  verilen  kararların  temyiz edilebilmesi  için  hüküm  alt ına  
alınan  miktarın 1.000.000.000.TL  (1.000,00-YTL)’ yi  geçmesi  gerekir .  

H U M K ’  n a  5236 sayıl ı  yasanın  19.maddesi  i le  eklenen  Ek-4.maddeye  göre 
ise "Görev,  kesin  hüküm,  ist inaf,  temyiz.  Yargıtay'da  duruşma,  senetle  ispata  ve  sulh 
mahkemelerindeki  taksim  davalarında  muhakeme usulünün  belir lenmesine  i l işkin 
maddelerdeki  parasal  sınırlar;  her takvim yı lı  başından  geçerli  olmak  üzere,  önceki  
yılda uygulanan  parasal  sınırların;  o yıl  için  213 sayıl ı  Vergi  Usul  Kanununun  
mükerrer  298 inci  maddesi  hükümleri  uyarınca  Maliye  Bakanlığınca  her yıl  tespit  ve  
i lân  edilen  yeniden değerleme  oranında  art ır ı lması  suretiyle  uygulanır .  Bu şekilde  
belirlenen  sınırların  on  milyon l irayı  (10,00-YTL) aşmayan  kısımları  dikkate  
alınmaz."  

2008 yılında  bu parasal  sınır  1.250,00YTL.olarak  uygulanmıştır .  Ote yandan 
20.11.2008  gün  ve 27060 sayıl ı  Resmi  Gazetede  i lan  edilen  Maliye  Bakanlığı 'na  ai t  
387 sıra  numaralı  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliğinde.  2008 yılı  için  belirlenen 
yeniden değerlendirme  oranı  % 1,2 olarak  öngörülmüştür.  Buna  göre.  2009 yılında  
mahkemelerce veri lecek kararların  temyiz edilebilmesi  için.  ' temyize konu  dava 
değerinin  1.400.00. YTL/sini  geçmesi  gerekir .  

İnceleme  konusu  karar ,  bu tarihten  sonra  verilmiş  ve davacı  yararına  140,00 
TL' l ık  tedavi  giderler ine  i l işkin  hüküm  kesin:  nitel ik  taşıdığından  1.6.1990  gün  ve 
1989/3 E.  1990/4 K.  Sayılı  Yargıtay  İçtihadı  Birleşt irme  Kararı  da göz önünde  
tutularak  davalının davacı  yararına  tedavi  gideri  verilmesine  i l işkin  hükme  yönelik  
temyiz dilekçesinin  kararın kesinlik  sınırları  içinde  kalması  nedeniyle  reddine,  

2-Dosyadaki  yazılara,  toplanan  deli l lerle  kararın  dayandığı  kanuni  gerektir ici  
nedenlere  göre davalının  aşağıdaki  bendin  kapsamı  dışında  kalan  temyiz i t i razlarının  
reddine,  

3-Mahkeme, ıslah  dilekçesi  i le  davaya katı lan  manevi  tazminat  isteminin  
kısmen kabulüne  karar vermiştir .  HUMK'  nun  83.  ve devam maddeler inde  düzenlenmiş  
olan  ıslah müessesesi ,  mahkemeye yönelt i lmesi  gereken  tek-tarafl ı  ve  açık  bir  irade 
beyanı  i le  tarafların dilekçelerinde  belirt t ikleri  vakıaları ,  dava konusunu  veya talep  
sonucunun  değişt irebilmesi  imkânını  sağlamaktadır .  Usule  i l işkin  işlemlerin  tamamen  
ya da kısmen  ıslahı  mümkündür . Ancak,  her iki  durumda da usulüne  uygun  açılmış  bir  
davanın  bulunması  şart t ır .  Başka  bir anlatımla  ıslah,  açılmış  bir  davada taraflarca  
yapılmış  usule  i l işkin  i şlemlere  yönelik  olarak yapılmalıdır .  Bu bağlamda,  yargılaması  
devam eden  bir  dava içinde  ıslah  i le  ikinci  bir  talepte  bulunma  olanağı  
bulunmamaktadır .  Davacı  isterse  dava dilekçesini  tamamen  ıslah  ederek dava 
konusunu  değişt irebil irse  de,  yeni  dava konusu  önceki  dava konusunun  yerine  geçer  ve  
yine  tek bir  dava söz  konusu  olur.  Ancak,  davacının  peşin  harç  yanında  başvuru  
harcımda yatırarak yeni  bir  talepte  bulunması  halinde  ise  bu talebin  bir  ek dava olarak  
nitelendiri lme hali  olayımız  dışındadır .  

Somut olayda,  davacı  işçi  tarafından  konusu  maddi tazminat  olan  bir  dava 
açılmış olup,  bu davanın  yargılaması  sırasında  davacı  dava dilekçesini  ıslah  i le  maddi 
tazminat miktarını  art ırdıktan  sonra  ayrıca  manevi  tazminat  isteğinde  de bulunmuştur.  
Islahta  dava konusu  olmayan  bir  talebin  dava kapsamına  alınması  mümkün  değildir .  Bu 
nedenle "davacının  ayrıca  dava açma  hakkı  saklı  kalmak  üzere  manevi  tazminata  
i l işkin  ıslah isteminin  reddine"  şeklinde  karar verilmesi  gerekirken  manevi  tazminat  
istemi  hakkında hüküm kurularak  söz  konusu  ıslaha  değer  verilmesi  doğru  
bulunmamıştır .  

Mahkemece,  yukarıda  belirt i len  maddi v e  hukuksal  olgular  gözeti lmeden  
yazıl ı  şekilde  hüküm kurulması  usul  ve yasaya  aykırı  olup,  bozma nedenidir .  



O halde  davalının  bu yönleri  amaçlayan  temyiz i t i razları  kabul  edilmeli  ve  
hüküm bozulmalıdır .  

SONUÇ:  Temyiz edilen  hükmün  yukarıda  açıklanan  nedenlerle  
BOZULMASINA, bozma nedenine  göre davalının  manevi  tazminatın  miktarına  
yönelik  temyiz i t i razlarının incelenmesine  yer olmadığına,  temyiz harcının  istek  
halinde  davalıya  iadesine,  20.9.2010 gününde  oybirl iğiyle  karar veri ldi .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


