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Tarihi: 25.06.2009   
  

 İŞİN YAPILMASI VE İŞİN NİTELİĞİNDEN 
DOĞAN SEBEPLE  İŞÇİNİN SAĞLIĞININ 
BOZULMASI 
 TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR DEVLET 
HASTANESİNDEN RAPOR ALINMASININ 
GEREKMESİ 

 

ÖZETİ: Davacı, dava dilekçesinde rahatsızlığı 
sebebinin bel fıtığı, boyun düzleşmesi ve ülser 
olduğunu belirtmiştir. İş Kanununun 24/1 maddesine 
göre davacının rahatsızlığının çalışmasına engel olup, 
olmayacağı yönünden mahkeme tarafından aldırılmış 
bir sağlık kurulu raporu bulunmamaktadır. 
İş Kanununun 24/1 md. de öngörülen unsurlar 
işyerinin özellikleri, çalışma koşulları, yapılan işin 
özellikleri bir bütün halinde dikkate alınıp davacının 
çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının 
bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü 
bir devlet hastanesinden rapor aldırılması ve sonucuna 
göre karar verilmesi gerekirken konusunda uzman 
olmayan doktor raporuna itibar edilerek karar 
verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  

 

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar 
verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Özmen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

 Davacı iş akdini rahatsızlığını gerekçe gösterip feshederek (istifa) kıdem 
tazminatı ile yıllık izin ücreti talep etmiştir. 
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Davalı, davacının istifa ederek ayrıldığını fesih sonrası düzenlenen 
ibranamede davacının kıdem tazminatı ve izin ücretine hak kazanmadığına dair 
imzasının bulunduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. 

Mahkemece mahallinde doktor bilirkişi eşliğinde keşif yapılmış düzenlenen 
raporlar ve dosya içine sunulan doktor raporlarına göre davacının İş kanununun 
24/1 maddesinde belirtildiği şekilde iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması ve 
işin niteliğinden doğan bir sebeple sağlığının bozulduğu gerekçesiyle kıdem 
tazminatı alacağının kabulüne karar verilmiştir. 

Davacı, dava dilekçesinde rahatsızlığı sebebinin bel fıtığı, boyun düzleşmesi 
ve ülser olduğunu belirtmiştir. İş Kanununun 24/1 maddesine göre davacının 
rahatsızlığının çalışmasına engel olup, olmayacağı yönünden mahkeme tarafından 
aldırılmış bir sağlık kurulu raporu bulunmamaktadır. 

 İş Kanununun 24/1 md. de öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, 
çalışma koşulları, yapılan işin özellikleri bir bütün halinde dikkate alınıp davacının 
çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için 
tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor aldırılması ve sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken konusunda uzman olmayan doktor raporuna itibar edilerek 
karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

 SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
25.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


