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Davacı Dayalı Mahkeme I Dosya No / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

     

sunu I muştur. 

     

Dava dosyası delil erin toplanılmasın ı 

Özel Ereğti 

 

Zonguldak  2.  Asliye Flukuk SOK tarafından Hastanenin hastalardan fazla ilave takiben karara çıknıış, SOK tarafındanastanenin 

 

Arkaz Sağl ık SOK Mah.  2016/141  E. ücret talep ettiği iddiasıyla uygulanan cezai ışlemın 
.. 

464.000,00  IL 
uygulanan  464.000,00  TL'lik cezai şart 

Hit  Ltd. Şti 

 

2016  yıl ı iptaline konu SOK davasıdır. 

 

işlenüniıı yerinde olmadığı yönünde karar 

     

verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliği 

     

bekl enmekted ir. 

     

Dava dosyası delil erin toplanılmasını 

     

takiben karara çıkmış, davanın reddine 
. 

    

karar verilmiştir. Karar tarafımızca temyiz 
. 

. 
Özel Sil i vri  
hreglı Arkaz 

 

Silivri  2,  Asliye Hukuk Mah. SOK tarafmdan Hastanenin hastalardan tila ilave 

 

edilmis olup, dosya Yargıtay incelemesi 

Saglık H ız. 
SOK 13/233  E. ücret talep ettiği iddiasıyla uygulanan cezai işlemin 359.674, IL 

aşama ındatlır. Dosyada  54.000,00  TL'lik 

Ltd. .Ştı. 

 

2013  Yıl ı iptaline konu SOK davasıdır. 

 

teminat mektubuımız bulunmaktadır. 

     

Aynca karşı taraf vekalet ücreti de takibe 

     

konu edilmiş, anılan takip için ek olarak 

     

33.500,00  TL'lik teminat mektubu 

     

sunulmuştur. 

 

Özel Silivri Küçükçekmece  5.  Asl i ye 
SGK'nın yoğun bakım kapasitesinden daha fazla 

  

SOK Arkaz Sağ. Hukuk  2017/156  E. yatak hulundurulmasından dolayı uygulamış olduğu 
62007 TI 

Dava dosyası delillerın toplanılması 

 

Hizm.  Ltd. Şti. 2017  yıl ı cezai şart için açı lmıştır. SOK alacaklarım ızdan 
,. 

m aşaasındadır. 

   

mahsup işlemi uygulamıştır. 

  

Özel Ereli 

 

Ankara  5.  Asliye Htıkuk Mah. . SOK tarafından Hastanenin hastalaı-dan fazla i lave 

 

Dava dosyası deli Ilerin toplanılnıası

aşamasında Arkaz Saülık SOK 2011/59  E. ücret talep ettiği iddiasıyla uygulanan eezaı işlemin 321961.52 11, 
olup, Zonguldak  2.  Ağır Ceza 

Hiz. t.td.ti  

 

2011  Yılı iptaline konu SOK davasıdır. 

 

2011/164  E. sayıl ı dosyası hekletici mesele 

     

yapılmış bulunmaktadır. 

     

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

Özel Silivri 

    

takibeıı karara çıkmış, davanın kahtılüne 

Ereğli Arkaz 

 

Silivri  3.  Asliye Hukuk SOK tarafından Hastanenin hastalardan fazla ilave 

 

karar verilmiştir. Karar karşı taı'ala 

Sağlık Hiz. SOK Mahkemesi  2013/245  E.  2013 ücret  tale])  ettiği iddiastyla uygulanan cezai işlemin 305.799,09  TL taralımızca temyız edılmış oltıp. dosya 

Ltd.  .Şıi 

 

Yıl ı iptaline konu SOK davasıdır. 

 

Yargıtay incelemesi aşanıasındadır. 

     

Dosyada  46.000,00  TL'lik teminat mektubu 

     

bulunmaktadır. 
Oıel Silivri  
Ereglı Arkaz 

 

Silivri  2  Asliye Hukıık SOK tarafından Hıstanenın h ı hastalardan fazla i lave 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Saglık Hız. 
SO K m Mahkemesi  2015/24  E.  2015 ücret talep ettiği iddiasıyla uygulanan cezai işlemin 235.474,3 7 İL 

ta ı n karara çıkmış d  w ının kahulııne 

Ltd.  Ş t ı 

 

Yılı iptaline konu SOK davasıdır. 

 

karar verilmiştir. Karar karşı tarafça 

     

tarafımızca temyiz edilmiş olup, dosya 
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Davacı Dayalı Mahkeme I Dosya No / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

     

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

Dosyada 35.500,00 TUR teminat nıektuhu 

     

bulunmaktadır. 

Anadolu 

  

SOK tarafından, hastanemizde yoğun bakını 

 

Dosyada görev ııyuşmazhğı hulunmakta Hastane ve 

 

Bakırköy  5.  Asliye  lie. Malt 
kapasitesinden fazla bildirim yapıldığı ve ktırıımun 

 

olup, dosyada görevli Mahkemenin Sağlık lş l. SOK 
20 15/370  E.  2015  yı lı 

haksız zarara uğratıldığı iddiasıyla ödeneıı tüzla 227.763,75  TL 
belirlenmesi için dosya Yargıtay incelemesi San.ve  Tic, 

  

paraların hastane alacağından mahsup edilmesine 

 

aşamasındadır. A.Ş. 

  

konu işlemin iptali davasıdır. 

       

Dava dosyası delillerin ıoplanılmasını 
Özel Ereğli 

 

Karadeniz Ereğli  3.  Asliye SOK taraffindan Hastanenin hastalardan fazla ilave 

 

takiben karara çıkmış, davanın reddine 
Arkaz Sağlık SOK Hukuk Mail.  2014/66  E. ücret talep ettiği iddiasıyla uygulanan cezai işlemin 193.536,00  TL karar verilmiştir. Karar tarafımızca temyiz 
Biz.  Ltd. Şti 

 

2014  yı l ı iptaline konu SOK davasıdır. 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay iııcelenıesi 

     

aşaması ndad ir. 

Anadolu 

  

SOK tarafından, hastanemizde yoğun bakım 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını

   

Küçükçekmece I. Asliye Hastane  ve kapasitesinden fazla bildirim yapıldığı ve kurumun 

 

karara çıkmış, dava kabul 
edilmiştir. Ancak karar vekalet ticreti Sağlık Hizm. SOK Hukuk Mahkemesi  2013/587 haksız zarara uğratı ldığı iddiasıyla ödenen fazla ISO. l76,96  TL. 
açısından temyiz edilmiş. düzeltilerek San.ve Tie. 

 

E.  2013  yılı paraların hastane alacağından mahsup edilmesine 

 

onama talep edilmiştir. Dosya Yargıtay A.ş. 

  

konu iş leınin iptali davasıdır. 

 

. 

ıncelemesı aşamasındad ır. 

Özel 

    

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 
Çanakkale 

  

Hastane taraffindan hastalardan sözleşmeye aykırı 

 

takiben karara çıkmış, davanın reddine 
Arkaz Sağlık 

SOK 
Bursa S. Asliye Hukuk  Malt olarak alınan ilave üeı-et nedeniyle kurumca 

l47.SSl,48 TL 
karar verilmiştir. Karar tarafımızca temyiz 

ii Bizm. Etm 

 

2013/314  E. 2 013  Y ılı za iptaline ilişkin SOK uygulanan para ees ının ip 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 
San ve Tie. 

  

davadır. 

 

aşamasındadır. Dosyada  14.756  TL teminat 
Ltd. 

    

mektuhuıııuz bulunmaktadır. 

 

Özel Silivri 
Silivri  3.  Asliye hukuk  2016/55 SOK yönlendirici eleman bulundurulması, faturaya 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
SOK Arkaz  Sag. 

E 2OI6 yılı dayanakbelgelerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesi ile 141.500,00 takiben bilirkiş iye tevdi edilmiş olup, dosya 

 

llızm.  Ltd. Şti. 

 

 uygulamış olduğu cezai şan işleminin iptaline ilişkin, 

 

 bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

Dava dosyası delillerin toplan ılmasın ı 

   

Hastane tarafından hastalardan sözleşmeye aykırı 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 
Özel Ereğli 

 

Karadeniz Ereğhi  3  Asliye 
olarak alınan ilave ücret nedeniyle kurunıca 

 

sonucu  tanzım olunan rapor kısmen aleylıe 
Arkaz Sağlık SOK Hukuk  Malt 20 16/226  E. 

uygulanan para cezasının iptaline ilişkin SOK 126.946,95  TL. kanaat  içermekle itirazlarımız 
I-liz.  Ltd. Şti. 

 

2Ol6 yılı 
d av ad ır. 

 

doğrultusunda dosyadan ek rapor 

   

. 

 

alınmasına karar verilmiştir. Dosya ek 

     

inceleme aşaınasındadır. 

>1 
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Davacı Dayalı Mahkeme I Dosya No/ Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

Özel Silivri 
, . , 

 

Ankara .,. Aslıye I ıcaret  Malt 
Hastane  tarafından hastalardan sözleşmeye aykın 

. .. 

 

. . Dava dosyası delıllerın toplanılmasını Lı-eolı Arkaz 
. , 

. , ,. 

SGK 
- 

2Ol4698 E 
olarak alınan ilave ücret nedeniyle kurumca , , 120.000,00  IL . . . . . . . . takıben bılırkışıve tevdı edılmış olup. dosya 

Sağlık Hız. 

 

2014  yıl t 
uygıılanan paı'a cezasının iptaline ilişkin SGK 

.

.  - 

bilirkişi incelemesi aşanıasındadır. 
Ltd. Ş tı 

  

davadır, 

  

Özel Silivri 
.. . 

  

,. , 

Menü T esp it  Davasıdır( kurum tarafından haksız 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
. 

Lreglı Arkaz 
. 

. 

IGDAŞ 

 

., . . . . olarak düzenlenen taturalara ılışkın açılan menffi . . 96.918,20  IL 
takıhen karara çıkmış, lehınııze hüküm tesis 

. . . . ,.. , Sagl k Hız. 

  

. 

tespit davası) 

 

edılmıştır. Gerekçeli kararın tehlını 
.  

Ltd. Şii Sri

     

heklenınekiedır. 

     

Kurum zararina karşı lık  6.642,00  'IL talep 

 

.. 

zel Eregh _ . 

O Z onguldak  2.  Aslı 
.
ye Hukuk 

lsçi Alacakları(Hastada kullanılmayan vakunı 
. 

 

edilmekte olup, dosyada deliller 

SGK Ark  iz Saglık Malı  2012/234  E 
cıha"ının kull'ınılm

ış &ıhı gosterıleıck kuruma f atura 
664200 FL 

topl ınılmaktidır Dava ile ilişkili I Ahır 

 

Hi', lid Sf1 'Ol' 'ılı 
edıldıgı ve kurum zarara ugratildıgından bah ısle 

 

Ceza Mali.  2013/61  E. dosyası hekleucı 

   

açılan alacak davası.) 

 

mesele yapılmış. anılan dosyadan bilirkiş i 

     

raporu tanzim edilmesi hekienmekiedir. 

EK  6.2 İhraççı Tarafından Yapılan Takipler 

Alacaklı 
Aleyhine Takip Yapılan 

Konusu 
. 

icra Daıresı Dosya No Dosya Borcu Gelinen Aşama 

 

Borçlu 

      

I  - All Service Facility , 

T icari Ilışkıve 

   

Dosya kesinleşmiş olup, borçlulardan Ebru 
.. , . ' 

MLP Sadık 
. 

Management  I esis Yonetım ' . . 

Istınaden Carı ' ' . 

 

3,037.089,li 
Akyuz e ait araç ve  2  taş iıımaza haciz 

, 

Hızmellerı 
' 

I-liz.  Tic. Ltd. Şii 
. F-tesap Alacagı -  

Istanbul  7.  Icra Dairesi 201715508 , 

FL 
konulmuş. Yalçın Kahraman in  17 

. . . 

A.Ş 2- Ebru Akyuz 
Kambiyo rakibi 

   

taşinmazına haciz  konıılmuştur. Fahsılata 
.. . .  

 

3- Yalçın Kahraman 

    

yonelık ışlemler devanı olmaktadır. 

      

Dosya kesinleşmiş olup, yapılan 

      

sorgulamalarda tespit olunan aı'aç üzerine 
MLP Sağlık 

 

Sağlık l'lizıneti 

   

haciz kaydı konulmuş, tespit oluiıan 
Hizmetleri Asım Bozkurt Şener Alacağı - Kambiyo İstanbul  3. era  Müdürlüğü 2013  /  11592 762.499,58  Tl, işyerine maaş haciz gönderilmiş, menkul 
A.Ş 

 

Takibi 

   

tespiti yapılnııştır. Bir kısım haricen 

      

tahsilat sağlanmış olmakla, tahsilata 

      

yönelik işlemler devam olmaktadır. 

MLP Sağlık 

 

Sozleşmeye 
.., 

. ' 

  

Dosyada itiraz vard ır. 
.. .. . . . . . . 

1-l ızmetlen 
, 

Ak Sigorta Anonım Şırketı lstınadenl'atura 
Istanbul il. tera , 

2016,24226 
. ,, 

278.23,42  IL 
** ltıraz nıuvekkı I şirkete bi IdınImiş oltıp. I t i raz

 

. .. . . 

, A.Ş. 

 

Alacagı 
Mudurlugu 

  

muvekkıl ş irketten itirazın iptali davası i ptal i  
.. 

      

açılmasına yonel ık onay heklennıektedır. 

MLP Sağlık Marturk Asist Sağlık Sözleşmeye İstanbul II. icra 2016/9261 243.020,54  TL. Dosya kesinleşmiş olup, nıenkul haciz 
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Alacaklı 
I 

Aleyhine Takip Yapılan Kentisu icra Dairesi Dosya No Dosya Rorcıı Gelinen Aşama 

 

Boron 

     

Hizmetleri Hizmetleri Turizm Ve Dış İstinaden Cari Müdürlüğü 

  

yapılmıştır. Haezediien mallar satış 

A.Ş . Ticaret  Ltd. Şu. Hesap Alacağı 

   

aşamasındadır. Tahsılata yoııelık işlemler 

      

devam olmaktadır. 

  

. 

   

Dosya kesinleşmiş, malvarlığı sorguları 
MU' Sağl ık Orion  Cafe Maazacılık - Ticari ilişkiye Antalya I km 

 

. yapılmış

,  3.  Kişilere  89/I  haciz 
Hizmetleri Emy  Medical  Endüstriyel İ

stinadeo Kambiyo Müüdüğü 
2016/3098  E. 189.980,08 FL ibbarnameleri gönderilmiştir. Borçlu adına 

A.Ş Ve Bilişim 1-lizmetleri Takibi 

   

haczi kabil bir maivarlığı saptanamamıştır. 

      

Dosyada itiraz vardır. 
MLP Sağl ık 
Hizmetleri Ender Yaşar 

Makbuza Dayanan İstanbul Il. Icra _016  /  367_i 179 .839 '10  Tl 
** 

İ tiraz müvekkil ş irkete bildirilmiş olup, 

  

Alacak Talebi Müdürlüğü 

  

müvekkil şirketten itirazın iptali davası 
A. $. 

     

açılmasına yönelik onay beklenmektedir. 

 

Yön Kantineilik Gıda 

     

MLP Sağlık Tekstil Medikal Turizm Ticari İlişkiye 
İstanbul Il İcra , , . , Dosya kesinleşmiş olup, tahsilata yönelik 

1-lizmetleri Lojistik Depolama Istinaden Kambiyo Müdürlüü 
2016/ 33 163  158._60,76  IL 

sorgular devam etmektedir. 
A.Ş Hizmetleri Sanayi Ticaret rakibi 

        

Ve Pazarlama  Ltd.  Ş ti  

  

MU' Sağl ık I- İhas Sağlık Hizmetleri 

 

İstanbul Il. Icra 

  

Dosyada adres sor, yapıloıakta olup, 
Hizmetleri San. Ve  Tic. Ltd. Şti.  2- (49)7 

Müdürlüğü 
2016  /  33170 156.60 0 Tl 

dosya henüz kesinleşmemiştir. 
A.Ş. 

   

Ceın Tutar  

        

Dosyada itiraz vardır. 
MI..P Sağlık 
Hizmetleri Selahattin Özdal 

Sağlık Hizmeti İstanbul Il. İcra 
.  0l6  / ''4)  97 808 4< 

' 
TI ' 

** itiraz üvekkil ş irkete hildirilnı iş olup, m 

  

Fatura Alacağı Müdürlüğü 

  

müvelcii şirketten itirazın iptali davası 
A.Ş. 

     

açılmasına yönelik onay heklenmektedir. 

 

MLP SaQlik 
Hizmetlen 

Tahtakaşı k Gıda  Ong.  San 
84'hki-lizmeti

Istanbul IL 
 

İcra 2016  /  9666 90.890,44  TL 
olup, 

dosya ı r 

      

Uz 
A. Ş  . Takibi 

    

MIT Saglık 
Ege Üniversitesi Döner 

    

Dosyada itiraz vardır, 

lızmetlerı 
. 

S ermaye ............... 7ytM"'5u  (49) 7 . . 
Is tan bul  7  Icra Dairesi 2017  /  29060 

. 
51.951.89  IL 

itiraz müvekkıl şirkete bıldırılmış olııp, 

Uygu
I 

     

mu' çkkıl şı rktteıı itirazın iptali davası 
A.Ş. Hastanesi 

    

açı lınasınd y-onclık onay bı kknmLktedıı. 

MLP Saglik 
Flizinctleri 

Orion  Gk  Ma6azacilik Ve 
Bilgisayai Hizmetleri 

SbAq mcden
Kaynaklanan Ticari İstanbul ı l. İcra 2016  /  9262 49.004,40  TL Dosyada tebligat akıbeti heklenmektedir. 

A. Ş  Limited  Ş irketi 

Alacak - Kambiyo MO&HUgit 

     

rakibi 

    

-t 
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Alacaklı 
Aleyhine Takip Yapılan 
Borçlu 

Konusu İcra Dairesi Dosya No Dosya Borcu Gelinen Aşanıa 

MI -P Saglik 

     

Dosya kesinleşmiş olup, sorgulamalarda 

ll ıımctkrı ilanI Okur Sa&Iık I i ızmetı Istanbul  37  Icıa 
2015/7358   46637 D2  TL 

Kspıt olunan iş yerine ma iş hacı 

A S 

 

Fatura Alacagi Mudurlugu 

  

muzekkeresı gonderılmış tır. Sorgulamalar 

      

devam olmaktadır. 

Ml  P Salık & 

  

. . 

  

Dosya kesinleşmiş olup, sorgulamalarda 
. 

Hizmetleri 
, ,.. 

Ebru Gokmen 
Sağlık Hizmeti 

,  

Istanbul  37.  icra 
201  D /  10889 

. 

45 1  L .697,97 
tespit olunan I adet menkultine haciz işlemi 

. . . 

A ' 

 

Fatura Alacağı Mudurlugu 

  

tatbık edilmiştir. Sorgulamalar devanı 
" 

     

olmaktadır. 

      

Dosyada kısmı itiraz bulunmakla Olup, 
. ,  MLP Saglik 

 

. . 

   

8.746,87  TL'lik kısmi kabul edilmekle 

Hizmetleri 
Vodafone Saglik Hizmeti Istanbul Ii. icra 

. 
.....

. . 

2016/27339 37.22744  TL 
. 

. ** . . bakiye için ıtırazedılmıştir. itiraz 

 

1  elekomünıkasyon A.Ş. Fatura Alacağı Müdürlüğü 

 

' nıüvekkı] şirkete bıldirilmiş olup, nıüvekkıl 

      

şirketten itirazm iptali davası açı masina 

      

yönelik onay heklenmektedir. 

MEl> Sağl ık .. Yü kselen Uluslararasi . . 

  

Dosyada adres sorgulamasi vapilmış 
. . 

. 
Hizmetleri . .. 

Ç.içekçılık San Ve Diş  lie. 
Kira Alacagi ile 
.. . .  

Istanbul  11,  icra 
2016133161 35.012,59  TL 

olmakla, tespit olunan adrese teblittat 
. . 

AS Ltd  . ' 

tahliye Takibi Mttdurluğu 

  

çıkarılmıştır. Dosya da teblıgatın akıhetı 

      

beklenmekieclir. 

ML]>  Sağl ık 

 

. 

Sağlik Hizmeti . . 

  

Dosya kesinleşmiş olup, yapılan 
. . 

Hizmetleri 
. 

Muhammet Atanuroolu Alacagi - Kambıyo 
Istanbul il. icra 

2016/9664   
. 

31.411,06 FL 
sorgıılamalarda tespit olunan I adet motor 

A . •' 

 

I Takibi 
Mtıdurlugu 

  

. haczı yapılmış tır.  1  ahsilata yonelik işlemler 

      

devam olmaktadir. 

MI..P Sağl ık 
. . 

Hizmulerı 
. 

Mardin Valilıgi II Afet Ve 
Acil Durum Mudurlugu 

. . . 
Saglık Hizmeti 
Fatura Alacagi 

. . . . 
Istanbul  7  icra Dairesi  2017/29059 

.. .. 
1137 68 L 

. . . 
Dosyada teblıdat akihLtı bekknmLkttdir, 

A 

      

MLP Sağl ık 
. . 

Orion  Cafe Mağazacilık Ve 
. . . . 

 

. . Istanbul  11.  icra 

  

Dosya kesiııleşmiş olup, yapılan 
. . Flızmetlerı Bilgisayar Hizmetleri l ıcan Alacak 

M'd u  ur t gu 
2016  /  13353 

,, 

30.251,18  IL sorgulamalarda tespit olunan araçlar 
A.Ş Limited Şirketi 

    

üzerine haciz kontılmuştuı-. 

MS Sağl ık 
Hizmetleri Süleyman  Bayraktar 

, , lik l-lızmeti 
Fatura Alacagi 

. 
Ankara8. icra 
Mudurlugu 

2017/18301 29.965,00  TL Dosyada tebtigat akibeti heklenmektedir. 
, c, Veh A.Ş. 

      

MLP Sağlik 
. . ... .. .. 

, , . . 
Saglik Hizmeti 

. , 

Istanbul  37.  icra 

  

Dosya kesinleşmiş olup, malvarliği 
. .. . I iıımLtlerı Suknn Oztııık 

Fatura Alacagi Mudurlügu 
, 

2019/  7ş63 
. 

2993440 FL sor6ulamasi ilL flhsil ii işlemlerı dçvanı 
. 

A.Ş. 

     

etnıektedır. 

D 
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Alacakli 
Aleyhine Takip Yapılan 

Konusu 
Borçlu  

. 

icra Dairesi Dosya No Dosya Borcu Gelinen Aşama 

MI..P Sağlık 
- 

Orion  Cafe Mağazacilık Ve 
- - - - 

 

. . 

Istanbul Il. Icra 

   

Hizmetleri Bilgisayar 1-lizmetleri I ıcaı'ı Alacak 
Mudurluğu 

1016/9285   
., 

28.6i4,OS TL 
- - - 

Dosyada tebligat akiheti beklenmektedır. 
A. Ş  Limited  Ş irketi 

     

MLP Sağlık 
Hizmetleri 

. 

Çıgdem Moradoglu (Mrd 
Cafe) 

(51)13 
. . 

Istanbul  14.  icra 
Mudurlugu 

2017/28032 27.881,80  TL Dosyada tebligat akibeti beklenmekiedir. 
,' Ş 

      

MLP Sağlık 
. - 

Hizmetlen . 
N ihat lulekçiogiu 

Sağlik ilizmeii 
Alacagi - Kambiyo 

- - 

Istanbul II. lcra 
2016/9665   .. 

26.93 1,10  IL 
Dosyada adres sorgusıı yapılmakta olup. 

. .. , . 

A Ş 

 

Takibi 
Mudurlugu 

  

dosya henuz kesinleşmemıştir. 

MS Sağlık 
Im -lizetleri 

. 

Abdulkadir Ferhat Baliçok 
. 

Saglik Hizmeti 
Fatura Alacagi 

. 

Ankara  18.  Icra 
Muduı lugu 

2017/19297 25.809,80  TL Dosyada tebligat akibeti beklenmektedir.  
Ve  Tic.  A. Ş.. 

      

S am  s  un 

      

Medikal 
Grup Ozel

Vodafone 
Telekomunikasyon AS. 

Ticari İ lişkiye 
Istınaden Alacak 

İstanbul I!. İcra 
Mudurldğü 

2016/28687 24.605,83  TL Dosyada tebligat akiheti heklenmektedir. 
.

lik Sag 

      

Hizmetleri 

      

, MU' Saglik 

 

.. Sozleşmeye 

   

Dosyada itiraz vard ır. "itiraz miivekkil 
. . . . . .. . . . . 

Hizmetleri 
Acıbadenı Saglık Hayat 

. , 

. . 

Istinaden F atura 
. . . . 

Istanbul  7. [era  Dairesi 2017/4584 
. . 24.58,92  It 

şirkete bildirilmiş olup'  inuvekkil şirketten 
. . . . ,, . 

, 

A.Ş. 
Sigorta A.Ş. 

Alacagi 

   

itirazin iptali davasi açılmasina yonelik 

      

onay heklenmektedir. 

      

Dosyada kısmı itiraz bulunmakta olup, 

MLP Salik . 

 

. .
 

  

16.961,17  TL ödeme yapılmiş bakiye 

Hizmetleri 
Krea içerik Hizmetleri Ve Sağlik Hizmeti Istanbul II. icra 1016  /  26588 22 996 64  TL alacak  kalemi 

için takip durmuştıır. "itiraz 

' A 
Prodüksiyon A.Ş. Fatura Alacağı Müdürlüğü 

 

' müvekkil şirkete hıldı rmlnıış olup, müvekkil 

      

ş irketten itirazın iptali davasi açılmasına 

      

yönelik onay heklenmektedir. 

MU' Salık 
Hizmetleri Mehmet Fidan

Sağlık Hizmeti 
. 

İstanbul  11.  icra 
2016/33165 22.491,16  TL Dosyada adres sorgusu  yapilmakta 

olup, 

A 

 

Fatura Alacagi Mudurlüğu 

  

dosya henüz kesinleşmemış tir. 

MLP Sağlik 

 

Sağl ık l-lizmeti . . 

Is [  Icra 

   

I4izmetleri Harun Yar Alacağı - Kambiyo 
Mudurlugu 

2016  /  9662 2l .665,00  TL Dosyada tebligat akibeu heklenmektedir. 
A. Ş  

 

 Takibi 

    

MLP Sağlık Mikro Optik Tıbbi  Matz. İth. Sözleşmeye İstanbul Il. Icra 2016/26590 19.748,79  TL Dosyada tebligat aktbeti bekleıımektedir. 



Bağımsız  I4ukukçu  Raporu 
- 

ESKİ Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 

Avukathk Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 0 rtcılciıgı 

Faks:  02123766464 
www.esin,ay.tr 

Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Alacaklı 
Aleyhine Takip Yapılan Konusu icra Dairesi Dosya No Dosya Borcu Gelinen Aşama 

 

Borçlu 

     

Hizmetleri İhr. Ve  Tic. Ltd. Şti. Istinaden Fatura Müdürlüğü 

       

Alacağı  

        

Dosyada itiraz vardır. 
MLP Saglık 
t i ızm'fierı 

. . , ... 

I  p  Sağlık liii San Ve  Tic 
ticari Ilıskıye 
lstınatıer ' cırı 

. . 

İstanbul Il Icra 
2016/26589   1645408  TL 

• . . .. . . . . . . * I ti raz muvtkkıl şırketc bıldırılmış olup 

 

Ltd. ŞU. 

 

Mudurlugu 

  

muvekkıl şirketten itirazın iptali davası 
A.Ş. 

 

14esap Alacagı 

   

.. açilmasına yonelık onay beklenmektedır. 

Samsun 

 

. . 

   

iti raz

 

Dosyada itiraz vardır. 
. 

Medikal 
Grup Ozcl 

Acihadı,m S iglık I  lay  al 
Sözleşmeye 
lstınadçn I itun Istanbul  7  icra Dairesi 2017/4583 12 441 D7  IL 

, ,. . .. . . . . . . Itıra, muvekkil şirkete bıldıi ılmış olup 

, . Sigorta A.Ş. _ 

   

mü\ekkıl şirkettLn ıtuazın iptali davası 
Saglik 

. . 

 

Alac agi 

   

.. . . açılmasına vonelik onay beklenmektedir. 

       

MLP Sağl ık 
Hizmetleri Hayri Karataş 

Sağl ık l'lizmcti 
. . Istanbul I t. Icra 

2016/29889 10.836,88 'FL Dosyada tebligat akibeti heklenmekiedir. 

A.Ş 

 

Fatura Alacagi Müdürlüğü 

   

MLP Sağl ık 
Hizmetleri 

Yükselen Uluslararası 
Çiçekçilik San Ve Diş  Tic. 

i 
. 

K i ra tie Istanbui3i.  . cra i 2015117675 8.750,80  TL Borçlu tahliye edilmiştir. 

A ltd 
Fahlıye Fakıbt Mudurlugu 

   

ML]'  Saülık 

 

. . . 

Saglık Hizmeti . 
. 

Istanbul It. icra 

 

. 

Dosyada  1500,00 fl  kısmi ödeme 
. . . . 

I l ızmetkrı 
. .. 

Den iz Kulaçolu 
Fatura Alacagi 

 

Mudurlugu . 
2016/9667 6,010,15   11 için bulunnı ıkt olup alacak baki'csi ıçin 

, 

A.Ş 

     

işlemler devanı olmaktadır. 

MS Sağl ık 
Fiizmetleri Ibrahim Selçuk 

S aglik Hizmeti  . Ankara  18 İcra 
2017/19312 5.848,98  TL Dosyada tehligat akıbeti beklenmektedir. 

Ve  Tic.  A.Ş. 

 

Fatura Alacagi Mudurlugu
 

   

MS Saglik 
Ilizmetieri Nuray Erdoğmuş 

Sağl ık Hizmeti 
İstanbul  7.  icra Dairesi 2017 /4594 5.727,82  TL 

Dosyada adres sorgusu yapılmakta olup, 

  

Fatura Alacagi 

   

dosya lıenuz kesinleşmemiştır.  
Ve  Tic.  A.Ş. 

      

MLPSiğl ık 
flizmetleri Hakim Yeyrek 

ağI ık Hizmeti 
Fatura Alaca ı 

İstanbul  7. İcra Dairesi 2017/97 5.607,54  TL 
Dosyada adres sorgusu yapilmakta olup, 
dosya henuz kesınleşmenııştır. 

A.Ş 
. 

     

Samsun 

      

Grup Özel 
Yodafonc Ticari i lişkiye İstanbul tl. lcra 

1016/27341 5.285,22  TL Dosyada tehligat akiheti beklenmektedir. 

 

'lelekomunikasyon A.Ş. lstıoaden Alacak Mudürluğu 

   

Sağlık 

         

Hizmetleri  

   



Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. I Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat 

Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tııtarı 

         

Dosya delillerin toplanılması 

     

Gebze Medicalpark hastanesinde 

  

aşamasındadır. 

     

doğum yapan hasta Ayşe Demirin 

  

** An ılan dava dosyasının 

Celal 
Mediplaza 

   

doğum sonrası gereken özenin ve 

  

soruşturma ayağında adlı tıp 

Demir 
Sağlık Gebze I. Tüketici 2017/99 2017 dikkatin gösterilmemiş olduğu ve bu .  7.000.000,00  TL raporu Iche gelmiş olmakla, 

. AA iles i

.  Hizmetleri Mahkemesi 

  

nedenle hayatı kaybetmiş olduğu 

  

hastane veya hekime kusur 

 

Tic  A.Ş. 

   

iddiasıyla ailesi tarafından ikame 

  

adledilmemiş olup, davanın 

     

edilen manevi tazminat davasıdır. 

  

akıbetinin de benzer çerçevede 

        

olması beklenmektedir. 

        

Dava dosyası delillerin 

 

MLP Sağlık 

   

Davacıların hasıanede gerçekleştirdiği 

  

toplanılmasın ı takihen yapılan 

 

1-lizm etleri 

   

doğum sonrasında ihmal 

  

ı m ncelee sonucu karara çıkmış, 
Mustafa 

A.Ş. Şanlıurfa  3.  Asliye 

  

sebebi ile yeni doğanın gözünün 

  

davanın kısnıen kabulüne 
Akar

 
Sentez Hukuk Mahkemesi 

2 2011 kayhedilmesine sebebiyet 800.444,99  TL hükmedilmiştir. Karar011/494 200.000,00 

 

Fatma Akar 
Sa ğlık Hizm.  

   

verildiğinden 

  

tarafımızca temyiz edilmiş olup, 

 

A.Ş. 

   

bahisle açmış oldukları tazminat 

  

dosya Yargıtay incelemesi 

     

içerikli davadır. 

  

aşamasındadır. 

        

Dosyada deliller toplanı lmış, 

Sadık Koç 

    

Davacı Sunguralp Koçun Dr. Nilgün 

  

bilirkişi incelemesi yapılnıış, 

Meral Koç 
MU' Sağlık 

   

Tahtalı tarafından gerçekleştirilen 

  

incelenıe sonucu tanzim olunan 

Alparslan 
l-lizm etleri 

Bursa  5.  Tüketici 

  

doğumu esnasında dayalı hastane ve 

  

rapora itiraz edilmesi üzerine 

Koç 
A.Ş. 

Mahkemesi 
2015/963 2015 doktor kusuru sebebiyle  %72  engelli 11.000,00  TL 1.250.000,00 1'l 

dosya ek inceleme yapılmak 
Sunguralp 

Nilgün 

   

olarak dünyaya geldiği iddiasıyla 

  

üzere yeniden bilirkişiye tevdi 

Koç 
Tahtalı 

   

ikame edilen maddi manevi tazminat 

  

edilmiştir. Dosya ek inceleme 

     

davasıdır. 

  

aşaması ndad ıl. 

Serhat ML.P Sağlık Gaziantep  5. 2015/801 2015 Sahte işlemler sonucu böbreğimı in 1250.000,00TL 1  1.000.000,00  TL 1  Dosyada deliller toplan ılnıış 
4 

/a 
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Borçlu 

           

Dosyada itiraz vardır. 
MS  5 1  k 
Hiımer ı Ozgür I ıdanav 

S ıglık Hıznıctı 
Istanbul  7  icra Dairesi 2017 /4595 5 18872  I E 

fltıı  u  muvekkı l sıı ketL hıldırılmış olup 

 

. Fatura Alacagı 

   

muvekkıl şirketten itirazın iptali  davası 
Ve Tic.  t ' . 

. 
V  Tic 

     

açılmasına yönelik onay heklenmektedir. 

EK  6.3 İhraççı ve Bağlı Ortaklıkları Aleyhine Açılmış Davalar 

Ivıainrütic flnv ıI ıri 



Esin 
Avukatlık 
Ortaklığı. 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad,,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, AkatlarBeşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0212 37664 00 
Faks:  02123756464 
www.esin,ay.tr 

Davacı Dayak Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat

Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

 

Gemici Hizmetleri Asliye Hukuk 

  

alınarak, başka bir kişiye nakledildiği 

  

olup, dosya bilirkişi incelemesi 

 

A.Ş. Mahkemesi 

  

iddiasıyla maddi manevi tazminat 

  

aşamasındadır. 

     

talepli tıbbi hata davasıdır. 

        

Cem Babacan isimli  27  aylık bebeğin 

        

kalp rahatsızlığı bulunduğu gerekçesi 

        

ile tedavisi için hastaneye 

  

Dava dosyası delillerin 
. Nergiz  

    

haşvurulduğu, yapılan tetkiklerde 

  

loplanı l masını lakihen 
Babacan 

    

tedavinin Cenevre Üniversitesi tedavinin
 

 

tevdi edilmiş olup, 
Aşuı . 

    

Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 

  

celse arasında
 eksikliklerin 

Babacan 

    

Bölümü Başkanı Prof. Aiksendiyos 

  

bulundu
ğ

unun 
bilirki

ş

i 

Metin MLP Sağl ık İstanbul Anadolu 

  

Kalangos tarafından yapılmasına 

  

taraffindan 
bildirilmesini takiben 

Babacan l-lizmetleri 2.  Asliye l-lııkuk 2013/263 2013 
karar verildiği sonrasında ameliyata 

0.000,00  TL I  .000.000,00 İ L dosyadaki eksik delillerin 
Can A.Ş. Mahkemesi 

  

alındığı ancak yeterli dikkat özen ve 

  

toplanılmasın ı sağlamak üzeıe 
Babacan 

    

gösterilmediğinden hastanın ameliyat 

  

mahkeme davacı tarafa süre 
Nalan 

    

esnasında vefat ettiği iddia edilerek 

  

verıniştir. Eksikliklerin 
Kaniali 

    

her bir aile bireyi için ayrı ayrı 

  

giderilmesini takiben dosya 
Babacan 

    

detaylandırılmak üzere toplam 

  

yeniden bilirkiş iye tevdi 

     

1.110.000,00  '.- TL maddi ve nıanevi 

  

edilecektir. 

     

laznı inat talep etmişlerdir. Hastane 

        

sorumluluk sigortası mevcut olup, 

         

bildirim yaptl ın ış t ı r.  

       

Davacılar tarafından, Uşak 

        

hastanesinde yeni doğanın rop 

  

Dava dosyası delillerin 
Nilgün MLP Sağlık 

Turgutlu  2.
 Asliye 

  

muayenesi yapılmadığı gerekçesi ile 

  

ınplanılmasını takiben 
Elçin İnce Hizmetleri 

Hukuk Mahkemesi 
2015/463 2015 görme engeli oluştuğu iddia olunan 11.000,00  TL 1.000.000,00 Ti- hilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

vd. A.Ş. 

   

bebek için 

  

dosya bilirkiş i incelemesi 

     

ikame edilen maddi ve manevi 

  

aşaniasındadır. 

     

tazminat davasıdır. 

        

Hastane nezdinde yapılan 

  

Dava dosyası delillerin 
. . MLP Sağlık 

   

Laparoskopi  iş
lemi ile sol 

  

ıoplanılmasını takiben 
evi? 

Hizmetleri 
Bur sa  5.  Asliye 

2013/581 2013 
yumurtalığının rızası dışı nda alındığı 

7.450,00  TL I.000.000,00  TL hilirkişiye tevdi edilmiş olup, 
. 

A.Ş. 
Hukuk Mahkemesi 

  

iddiasıyla davacı tarafından ikame 

  

dosya bilirkiş i incelemesi 

     

olunan maddi ve manevi tazminat 

  

aşaması ndad ır. 

         

Mehmet MLP Sağlık Antalya  3.  Tüketici 2015/325 2015 

s

ı 

dır. 

Davacdava ıların, müşlerekçocukları Izzet 

 

1.000.000,00TL Dosyada deliller toplanıln 

2497 
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Davacı Dayalı Ma Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat Ccli

ııen 
A
ş

ama
 

    

Tutan Tutarı 

 

Tuncer Hizmetleri Mahkemesi 9 

 

Emre Tuncer'in hastanede hatalı 

  

olup, dosya bilirkişi incelemesi 
Derya A. S. 

   

teşhis tedavi ve ameliyat edildiği 

  

aşamasındadır. 
Tuncer 

    

iddiasıyla ikame edilen maddi ve 

        

manevi tazminat davasıdır. 

   

Ersunal 
Melikoğlu 

Samsun 
Medikal 

   

Mütevef ü Güner Melikoğlu'nun 

  

Dava dosyası delillerin 

Ertuğr ııl Grup Özel Giresun I. Asliye 

  

haslanenin ve doktorların hizmet 

  

toplanılmasını takihen karara 

Melikoğlu Sağl ık Hukuk Mahkemesi 
70 15/540 2015 kusuru neticesinde hayatını kaybettiği 'FL 100,00 900.000,00  Tl., çıkmış davanın reddine karar 

Damla Hizmetleri 

   

iddiasıyla ikame edilen Maddi ve 

  

verilmi
ştir. Gerekçeli kararın 

Meliko ğ lu A. Ş . 

   

manevi tazminat davasıdır, 

  

tebliği beklenmektedir. 

        

Dosyada deliller in 

        

toplanılmasını takiben dosya 

        

bilirkişiyc tevdi edilmiş, yapılan 

        

ilk inceleme sonucu tanzim 

     

gerçekleştirilen mide 

  

olunan raporda atfe kabil kusur 

Candan 

    

by-pass  operasyonunda ve devamında 

  

bulunmadığı yönünde kanaat 

Akay 

    

gerçekleşen tıbbi hatalar nedeniyle 

  

bildirilmiştir. Davacı tarafın 

Mustalü 
MLl' Sağl ık 

İstanbul I. Asliye 

  

davacıların mirasçısı bulunduğu 

  

itirazı doğrultusunda ikinci kez 

Mert Akay 
l'lizmetleri 

Hukuk Mahkemesi 
2014/21 2014 

Erııı iya Akay ın vefat ettiği iddiasıyla 
3.000,00  TL 600.000,00  TL yapılan incelemede yine lehe 

Rafet Can 
A.Ş. 

   

ikame edilen destekten yoksun kalma 

  

rapor lanzim edilmiş iş bu 

Akay 

    

maddi ve manevi tazıninat talebi 

  

rapora da itiraz edilmesi üzerine 

     

davasıdır. 

  

başkaca bir heyenen alınan 

        

rapor da aleyhe kanaat 

        

bildirilmiştir. Raporlar arasında 

        

çelişki huluıımakla, dosya 

        

yeniden bilirkişiye tevdi 

        

edilmiştir. 

Mustafa 

        

Karakuş 

        

Remziye 

        

Karakuş MLP Sağl ık İstanbul  6. 

  

Hastanede tüp mide ameliyatı yapılan 

  

Dosyada deliller toplaııılmış 
Nazire Uizmetleri Tüketici 2016/476 2016 

davacının tıbbi hata sonucu hayatını 
30000,00  TL 600.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incele olup, 

Karakuş A.Ş. Mahkemesi 

  

kaybettiği iddiasıyla ikame edilen 

  

aşamasındadır. 
Ahmet 

    

maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

  

/ 
Karakuş 

        

Fatih 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat 

Gelinen Aşanıa 

    

Tutan Tutan 

      

Karaku ş  

        

Davacılar, Mütevefffiı Ahmet Emin 

        

Bilgin' in mirasçıları olup; murisin 

        

höbrek rahatsızlığı sebebi ile  Medical 

        

Park Göztepe Hastanesi'nde 

        

kendisine annesinin höhreğinin 

        

nakledildiği; ancak ameliyattan bir 

  

Dava dosyasında deliller 
Saw  Bilgin 

MLP Sağlı
k 

   

süre sonra konuşma bozukluğu 

  

toplanmış olup, Istanbul  61. 
Zehra

 
Hizm etleri 

   

yaşadığı; bu duruma rağmen 

  

Asliye Ceza Mahkemesinde 
Bilgin 

A 
I stanbul Anadolıı 

  

hastaneden taburcu edildiği; 

  

20 17/245  E. sayı l ı dosyası 
, I atma 

Tü ;kiye 
30.  Asliye Hukuk 2013/2 2012 hastanenin hasta ile yeterince -  550.000,00  TL 

hekletiei mesele yapılmış tır. 
Bilgin Kızılay 

Mahkemesi 

  

ilgi lcnınediği ve bir müddet sonra 

  

Takihen dosya kusur ve hesap 
Hüseyin 

Derneği 

   

hastada HIV virüsü tespit edildiği; 

  

değerlendirmesi için hilirkişiye 
Bilgin 

    

işbıi hastalığın hastanenin hastaya 

  

tevdi edilecektir. 

     

naklettiği ve Kızılay'dan temin edilen 

        

kan sebebi ile bulaştığı ve hastan ın 

        

ölümüne neden olunduğu iddiaları ile 

        

Kızılay ve hastane aleyhine maddi ve 

        

manevi tazminat davası ikame 

         

etmişlerdir.  

       

Davacı, iş kazası sonucunda meydana 

        

gelen yaralanmaya istinaden ikame 

  

Dava dosyası delillerin 

     

olunan maddi ve manevi tazminat 

  

toplanılmasını takiben, Ugili 

Mehmet MLP Sağlık 

   

davasıdır. Ancak, dayal ı taraf, 

  

ceza dosyasının Yaı'gıtay'dan 

Özdemir Hizmetleri 
İstanbul Anadolu 

  

da nı vacı n Kartal Devlet Hastanesi ve 

  

dönüşü bekletici mesele 

Musa A.Ş. 
I. Asliye Hukuk 2012/623 2012 MedicalparkGöztepe l-lastanesinde 27.000,00'FL 550.000,OOTL yapılmış, son celsekararın 

Özdemir Gülay Ağez 
Mahkemesi 

  

tedavi gördüğünden bahisle, iş bu 

  

onandığına yönelik karar ibraz 

     

tedavi nedeniyle vefat ettiğini iddia 

  

edilmiş bulunmaktadır. Dosya 

     

etmiş ve davanın ihbarını talep edere, 

  

eksik delillerin toplanılması ile 

     

tarafınıızı davaya müdahil hale 

  

inceleme aşamasındadır. 

      

getirmiştir.  

    

Serkan
Davacıların 

  

hastanede gerçekleştirdiği 

   

Çolak 
MLP Sağlık MLP

 

Uşak  2.  Asliye 

  

doğum esnasında yanlış operasyon 

  

Dosyada deliller toplanılmış 

Serpil 

 

Hukuk Mahm keesi 
2016/537 2016 sebebi ile yeni doğanın sakat 300,00  TL 500.000,00  TL olup, dosya bilirkişi meek

  

Çolak  

 

A.Ş. 
ikame edilen tazminat davasıdır. 

  

kalmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla aşamasındadır. 

           

mesi , 7 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat
Gelinen Aşama 

    

Tutun Tutarı 

  

Bat ıkent 

   

Kilo problemi için hastaneye gelen 

   

Çiğdem 
Medical  Özel Ankara IS. 

  

davacıya tüp mide ameliyatının 
onerildigi, ameliyat esnasında ve 

  

Dosyada deliller toplanılnuş 

Durmaz 
Sağl ık Tüketici 2016/382 2016 

sonrasında hatalı ameliyat ve yanlış 
15.000,007L 500.000,00

 TL. olup, dosya bilirkişi incelemesi 

 

Hizmetleri Mahkemesi 

  

tedavi yapıldığı iddiasıyla açılan 

  

aşamasındadır. 

 

A.Ş. 

   

tazminat davasıdır. 

        

Hastanede mesane taşı ameliyatı olan 

        

hastanın düşmesi sonrasında 

   

Canan 

    

yaralanması sebebiyle anıeliyata 

   

Aksoy 
Pelin 

MLP Sağlık Anadolu  7. 

  

al ınması, ameliyat sonrasında kişide 

  

Dosya delillerin loplanılması ile 

 

Hizmetleri Tüketici 2016/164 

3 
2016 konuşma ve yeme problemleri 

oluşması bakım ünitesinde ile yoğun ba ünitesinde 
10.000,00  ri. 500.000,00  TL tanıkların diıılenilmesi B

Kaan

tıkmuş 
A.Ş. Mahkemesi 

  

vetüt etmesinin tıbbi hata sonucu 

  

aşamasındadır. 

Aksoy 

    

olduğu iddiasıyla hasta yakını 

        

tarafından ikame edilen tazminat 

        

davasıdır. 

           

Dava dosyası delillerin 

        

toplanılmasının takihen Adli t ıp 

        

Kurumuna tevdi edilmiş, rapor 

        

lehiınize gelmiş ise de itirazlar 

        

doğrultusunda yeniden bilirkişi 

     

Davacıların çocuğu ve kardeşi olan 

  

heyetine günderilmiştiı-. Dosya 

     

Azra Karahan'ın hastane bünyesinde 

  

eksik belgelerin toplanılması ile 
Kaan MLP Sağlık 

Bakırküy3. Asliye 

  

diğer dayalı doktor tarafından 

  

ek incelemeyi takihen lanzim 
Karahan 1-lizmetleri 

Hukuk Mahkemesi 2013/501 2013 gerçekleştirilen tedavinin eksik ve 5.000,00TL 500.000,0011 olunan rapor taraflara tebliğ 
vd. A.Ş. 

   

özensiz oldtığtı ve tedavi sonucu 

  

edilmiştir. Rapor lehe kanaat 

     

hastanın vefat ettiği iddiasıyla ikame 

  

içermekte olup.  10. 10.2017 

     

olunan manevi tazminat davasıdır. 

  

tarihli celsede dosya karara 

        

çıkmış, davanın reddine karar 

        

verilmiş, gerekçeli karar Şirkete 

        

27.1 1.2017  tarihinde tebliğ 

        

edilmiştir. Kararın kesinleşmesi 

        

heklenmektedir. 

Y ıldırım Ml,P Sağlık . 

lstanhııl 5.  Asliye 2011/ 

 

Davacilar tarafından, Medicalpark 

  

Dava dosyası delillerin 
Tümeroğlu Hizmetleri 

Hukuk Mahkemesi 121 
2011 Fatih hastanesinde gerçekleştirilen 1.000,00  TL 200.000,00  TL toplaııılmasını takihen yapılan 

Miray A.Ş. 

   

doğum esnasında tıbbi hata 

  

inceleme sonucunda karara 
7' 
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Davacı Dayalı Mahkeme) Dosya No. / Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat

Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutan 

 

Tümeroğlu Dr. Filiz 

   

yapıldığından bahisle, bebeğin kalıcı 

  

çıknıış, davanın reddine karar 

Simay Candan 

   

sakatlık yaşamasına sebebiyet 

  

verilmiştir. Kararın kesinleşmesi 

Tünıeroğlu Topuz 

   

verildiği iddiası ile ilgili doktor ve 

  

beklenmektedir. 

     

hastane aleyhine ikame edilen maddi 

        

ve manevi tazminat davasıdır. 

        

Antalya hastanesine göğüs ağrısı 

    

MLl' Sağlık 

   

şikayeti ile gelen  hastanın, 
anjiyo 

  

Dosyada deliller toplanılmış 
Gürsel lldır 

Hizmetleri 
Antalya6. Asliye 

2014/666 2014 
esnastndayapılanyantış müdahaleye

 300.000,00 T1, 450.000,OOTL olup, dosya bilirkişi incelemesi 
Sevil Ildır 

A.Ş. 
1-lukuk Mahkeesi m 

  

ihmal sonucu vefat ettiği iddiasıyla 

  

aşamtısındadır. 

     

ikame edilen maddi ve manevi alacak 

        

davasıdır. 

   

Necati 

        

Öngün 

    

Hastaneniizde damar tıkanıklığı 

   

Özden 
MLP Sağl ık 

   

sebebiyle operasyon geçiren 

  

Dosya delillerin toplanılması ile ..

n  On&tı Hizmetleri 
'tüketici Kocaeli 

2016/960 2016 davacının tibbi hata sonucu Vefat -  350.000,00  TL tanıkların dinleııilmesi 
Nursaç 

A.Ş. 
Mahkemesi 

  

ettiği iddiasıyla ikame olunan maddi 

  

aşamasındadır. 
Öııgün 

    

manevi tazminat davasıdır. 

   

Özlem 

        

Akarsu 

             

Davacı taraffindan, hastanemizde 

        

beyin sapı tümörü teşhisi ile ameliyat 

        

olduğunu, bu ameliyat sonrası 

        

tümörün çıkartıldığının ifade 

   

. ., 

Fulay 
M LP  Sağlık Istanbul  10. 

  

edilmesi ne  ragmen  sağhklı beyin 

  

Dosya delillerin ınplanılması 

Ağl ıç 
Hizmetleri Tüketici 2016/948 2016 

dokusunun alındığı iddiasıyla ikame 
'FL 80 000,00'FL . 60127, 400. 

aşamasındadır. 

 

A.Ş. Mahkeınesi 

  

 
olunan ıannınat davasıdır. 

        

Davanın açılması akabinde vefat eden 

        

Davacının murisleri davayı takip 

        

etmektedirler, 

   

Serdar 

       

Dava dosyası delillerin 

Doğan 

    

Hastanemiz nezdinde uygulanan 

  

toplanılmasını takiben 

Yiğit Asil 
M1.11  Sağlık 

Tunceli Asliye 

  

tedavi esnasında tıbbi hata sonucu 

  

bilirkişiye tevdii edilmiş, 

Doğan 
Hizmetleri 

Hukuk Mahkemesi 
2016/442 2016 uzuv kaybına uğradığı iddiasıyla 28.800,00  Tl., 400.000,00  TL 

inceleme sonucu tanzim olunan 

Pınar 
A.Ş. 

   

ikame olunan maddi ve manevi 

  

. . 

rapora ıtırazlar nedeniyle dosya / 
Doğan 

    

tazminat davasıdır. 

  

ek inceleme yapılmak tizen 
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Davacı Dayalı Mahkeme I Dosya No. / Yıl Konusu 
Maddi Tazminat 
Tutarı 

Manevi Tazminat 
Tutarı Gelinen Aşama 

        

yeniden bilirkişiye tevdii 

        

edilmiştir. Dosya ek inceleme 

        

aşamasındadır. 

Erdal 

        

Arasan 

    

i'lastanenıiz nezdinde uygulanan 

   

Boran ML!>  Sağlık 
Tunceli Asliye 

  

tedavi esnasında tıbbi hata sonucu 

  

Dosyada deliller toplaııılmış 

Kemal Hizm etleri 

 

20161449 2016 uzuv kaybına uğradığı iddiasıyla 10.000,00  TL 400,000,00  Tl. olup, dosya bilirkiş i incelemesi 

Arasan A.Ş. 
Hukuk Mahkemesi 

  

ikame olunan maddi ve manevi 

  

aşamasındadır. 
Çağlayan 

    

tazminat davasıdır. 

        

Arasan  

           

Dava dosyası delillerin 

        

toplanılmasını takiben Adli.  Fi13 

     

Antalya Hastanesinde, yapılmaması 

  

Kurumuna tevdi sonucu tanzim 
Hüseyin MLP Sağlık 

   

gereken böbrek nakli sebebiyle acı ve 

  

olunan rapor celse arasında 
Omek Hizmetleri 

Antalya  3.  Asliye 2011/459 2011 ızdırap duyduğundan bahisle ikame 10.000,00  TL 350.000.00TL tebliğ edilmiştir. Raporda. 
Barış A.Ş. 

H m ukuk Mahkeesi 

  

edilen maddi ve manevi tazminat 

  

hekiınlerin işlemde kusurlu

 

Örnek 

    

davasıd ır. 

  

oldukları yönünde aleyhe kanaat 

        

bildirildiği görülmüştür. Dosya 

        

rapora itiraz aşamasındadır. 

     

Hastanemizde, ütık ameliyatı olan 

        

davacının kendisine ameliyatın 

        

riskleri hakkında hiçbir bilgi lendirme 

        

verilmeden  6,5  saat ameliyat 

        

edildiğini, üç kez art arda naı'koz 

        

verildiği, ameliyat sonrasında 

    

MLP Sağlık 

   

ağrılarının artmasından sonla ikinci 

  

Dosya dilekçe teatisi 
Özkan 

Hizmetleri Istanbul  Anadolu 

  

ameliyata alındığı, bu sırada sesinde 

  

aşamasıı da olup, henüz ön 
Aktemur 

A.Ş. I. Tüketici 2017/231 2017 kısıklık ve konuşmakta zorlanma 55.000,00  TL 400.000,00  Tl.. inceleme dtıruşması 

 

ProL Dr, Mahkemesi 

  

meydana geldiğini, bunun üzerine 

  

yapılmamıştır. 

 

Türker Kılıç 

   

Kulak Burun Boğan servisine sevk 

        

edildiği, burada kendisine ses 

        

tellerinin zedelendiğinin hildirildiği, 

        

ameliyatı yapan hekime bu durum 

        

bildirildiğinde ameliyat ücreti olan 

        

12.500,00  TL'yi talep dahi olmadan 

         

iade aldığı, işlerini sesiyle yürütmekte  

  

7 /4 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat

 

Gelinen Aşanıa 

    

Tutan Tutarı 

      

OldUğU ve malııliyet kaybı ile hastane, 

        

ilaç, yol gibi çeşitli masraflar yaptığı, 

        

diğer dayalı hekimin kusurundan 

        

dolayı hastanenin de kusurlu olduğu 

        

iddialarıyla ikame olunan maddi 

        

manevi tazminat davasıdır. 

        

Antalya Hastanesinde böbrek nakli 

        

operasyonu geçiren davacıııın, yanlış 

   

Doğan 
MLP Sağl ık 

   

müdahale ve tedavi sonucunda 

  

Dosyada deliller toplanılınış 

l'aşkcsLn 
Hizmetleri 

Antalya 
3.hkemesi 

Asliye 
Hukuk Ma 

2014/551 2014 bağırsak kaııgreni olduğu, akabinde 1.000,00  TL 200.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incelemesi 

 

A.Ş. 

   

uzuvlarında kalıcı zarara uğradığı 

  

aşamasındadır. 

     

iddiasıyla ikame olunan maddi ve 

        

manevi tazminat davasıdır. 

        

Davacı taraf, anne Dilek Soyal 

        

Kıl ıç'ın yapılan muayene de dış 

        

gebelik bulunduğu teşhisi konulduğu 

        

takiheıı ameliyata alındığı ancak 

  

Dava dosyası  del  illeriıı 

     

gebelik sonlandır ılamadığı, 

  

toplanılmasını takihen yapılan 

     

devamında kanser ilaçları verilerek 

  

inceleme sonucunda karara 

Dilek Soyal 
MLP Sağlık İstanbul Anadolu 

  

gebeliğin sonlandır ılmaya çalışı ldığı 

  

çıkmış, davanın kısmen 

K ıl ıç vd. 
Hizmetleri 17.  Asliye Hukuk 2012/173 2012 ancak tekrarbaşarısızolunması 200.000,0011, 400.000,00 TI, kahulüne karar verilmiştir. 

 

A.Ş. Mahkemesi 

  

üzerine bir başka hekime 

  

Karar temyiz edilmiş olup, 

     

başvuruldıığu, yapılan muayene ve 

  

dosya Yargıtay incelemesi 

     

bulguların incelenmesinde gebeliğin 

  

aşamasındadır. 

     

sağl ıklı normal gebelik olduğunun 

  

Karara göre risk :  6.00011 

     

tespit edildiğini beyaııla, lıekim ve 

        

hastane aleyhine maddi ve manevi 

        

tazminat davası ikaıne etmişlerdir. 

        

Davacı  03.02.20 14  tarihinde 

  

Dava Bakırköy 5.Asliyc Ticaret 

  

Bakırköy  2. 

  

kolonoskopi için  Medical  Park 

  

Mahkemesi tarafından göreve 

 

MLP Sağlık 
Tüketici 

  

Bahçelievler Hastanesi'nde ameliyat 

  

ilişkin dava şartı yokluğıından 

Ali Koıııık Hizmetleri 
Mahkemesi 2016/781 

205
 olduğu, bu ameliyat esnasında 

 

100.000,00 ]'l 
usulden reddedilmiştir. Yeni 

 

A Ş 
(Bakırköy  5. 2015/81 

 

bağırsakta kesi meydana geldiği ve 

  

mahkemesine tevzi olan 

  

Asliye Ticaret 

  

devanıında birkaç defa daha ameliyat 

  

dosyada yapılan inceleme 

  

Mahkemesi) 

  

olmak zorunda kaldıı, vücut 

  

sonrası dava rcddedilmis, 

     

bütünlüğü bozduğu, eski iş gücünü 

  

 karara karşı davacı tarafça /7 
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Davacı Dayalı Mahkem / Dosya No. / Yıl Konusu 
ManeviTazminat

e 
Maddi Tazminat 

 

Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

      

kaybettiği iddiası ile maddi ve manevi 

  

istinaf yoluna başvurulmuştur. 

      

tazminat talebinde bulunmu ş tur.  

       

Davacılar Mehmet Çağatay Sarı ve 

        

Hatun Sarı Hastanemizde doğumu 

    

Temar Tokat 

   

gerçekleştirilen bebekleri İsmail 

    

Manyetik 

   

Sarı'nın doğunuı aşamasında hekimin 

   

Mehmet Re'zonans 

   

önce Vajinal doğum yapürma kararı 

   

Çağatay Sağlık Tokat  2.  Asliye 

  

aldığı, vajinal doğumun uzaması ve 

  

Dosyada deliller toplanılmış 

Sarı Hizmetleri 

 

2016/737 2016 gerçekleşmemesi üzerine, bilahare 292.147,00  TL 360000,00  TL olup, dosya bilirkişi incelemesi 

Hatun Sarı ve Turizm 
l-lukuk Mahkemesi 

  

sezeryan operasyonuna geçildiği, bu 

  

aşamasındadır. 

İsmail Sarı A.Ş. 

   

şekilde doğum sürecinin uzaması 

    

Dr. Mehmet 

   

nedeniyle bebektc kalıcı maluliyete 

    

Nalbant 

   

sebebiyet verildiği iddiastyla ikanıe 

        

olunan maddi ve manevi tazminat 

        

davasıdır. 

    

- Mustaifit 

        

Kemal 

   

Hastanemizde mide küçültme 

    

Dursun  2- 

   

, 

ameııyatt geçırdikten sonra vefat eden 

   

Turgut Temar tokat 

   

Mehtap Yetigin mirasçıları tarafı
ndan 

   

Yetigin- Manyetik 'Tokat 2.  Asliye 2016/836 
2016 Hastane ve ameliyatı gerçekleştiren 1.000,00 'FE.. 350.000,00  TL 

Dava dosyası tanıkların 

Yusııf Rezonans Hukuk Mahkemesi E. 

 

hekim Dr. Mustafa Kemal Dursun 

  

dinleııilmesi aşamasındudıı'. 

Yetigin Sağlık 

   

aleyh i ne açılan maddi nıanevi 

    

Hizmetleri 

   

tazminat davasıdır. 

    

ve Turizm 

                     

Davacının bir gece şiddetli ağrı 

        

sebebi ile hastanenin acil servisine 

        

gittiğini, böbreğinde taş olduğu 

  

Dosya delillerin toplanmasını 

     

gerekçesi ile  "basket"  yöntemi 

  

takiben yapılan inceleme 

Sıtkı 
MLP Sağl ık 

9.  Asliye 

  

denilen uthk bir operasyon geçireceği 

  

sonucunda karara çıkmış, 

Yılmaz 
Hizmetleri H 

Hukuk Mahkemesi Hukuk 
20 13/586 2013 söylendiği ancak  8-9  saat aıneliyatta 1,000,00  TL 350.000,00  11, 

davanın reddine kaı'ar 

 

A.Ş. 

   

kaldığı buna rağmen taşın 

  

verılmıştir. Kararın 

     

alınamadığı, iki kez daha ameliyat 

  

kesinleşmiştir. 

     

olmak zorunda kaldığı ve ciddi bir 

        

cismani ve manevi zarara uğradığı 

        

iddiası ile ikame edilen tazminat 

   

'1 
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Maddi Tazminat Manevi Tazminat

Gelinen  Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

       

talebi davas ı d ı r.  

          

Dava dosyası delilleı'in 

        

toplanılmasını ıakibeıı 

        

bil iı'kişiye sevdi i edilmiş, 

     

Davacı taraf, doğum yapmak üzere 

  

inceleme sonucu taııziııı olunan inceleme

      

hastaneınize geldiği ve doğum 

  

'servis vakıanııı 

1-lacı 

    

sonrasında üşümesi sebebi ile 

  

hemşirelerince beklenen özen ve 

Bayram MLP Saifilık İstanbul  3 
1014/146 

 

ayaklar ının altına sıcak su torbası 

  

dikkati gösterilnıediğinden" 

bahisle oluştuğu yönünde aleylie 
Sanı Hı,metkrı t'ukctıcı 

 

2012 konulduş  toz konusu su torbasının 1.000,00  TI 3 00.000X  TL 
kiniat hıldırılmışur. Rapora 

Neslihan A.Ş. Mahkemesi 

  

uzun  sure  kalması scbLbı de Neslihan 

  

ıtııazlaı ımız sunulmıış olup. 
Saw 

    

Şatır'ın ayaklarının yandığı ve su 

  

dosya bu kez de Çapa Tıp 

     

topladığı iddiası ile maddi manevi 

  

Faktiltesi ilgili doktorlarından 

     

tazminat davası ikame etmiştir. 

  

oluşan heyete inceleme 

        

yapılmak üzcı'e sevdi edilmiştir. 

        

Dosya ek inceleme 

        

aşaması ndad ir. 

        

Dava dosyası dehillerin 

        

toplanılmasını takihen 

        

bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

     

Davacı kendisinin de hekım olduğunu 

  

inceleme  sonucu tanzim olunan

      

beyanla, höbı'ek üstü bezlerinde teşbıs 

  

raporda hekim veya hastaneye 

     

edilen iyi huylu tümör nedeniyle iş bu 

  

kusur adledilmediği 
görülmüştür. Dosya davacı 

     

bezlcı-in alınması amacına istinaden 

  

tarafin itiraz nedeniyle başka bir 

Ali MLP Sağlık 

   

Göztepe Hastanesinde ameliyat 

  

hihi
ı'kiş i heyetine tevdi edilmiş. 

Lokmanoğl 1-l ızmetlerı 
Bakırköy  9.  Asliyc 

20 44 'Ol I 
olduğunu ancak ameliyat sonrası 

30.000,00  TL 300.000,00 'FL inceleme sonucu tanzim olunan 

u A.Ş. 
1-lukuk Mahkemesi 

  

önerileıı hiçbir tedaviyi yapmadıkları, 

  

raporda sonucun bir 

     

gerekli bakımı sağlamadıklarından 

  

komplikasyon olduğu ancak hıı 

     

taburcu edilmesini takiben böbreğinin 

  

duruırnın yönetiminde hekimin 

     

atı l hale geldiği iddiası ile doktora ve 

  

eksik müdahalesi olduğu kanaati 

     

hastaneye karşı maddi manevi 

  

bildirilmiştir. Rapora 

     

tazminat davası ikamc etmiştir. 

  

tarafımızca itirazda 

        

hulunulmakia dosya bu kez de 

        

maluliyet oranının tespiti iı' i ıl 

        

Adli Tıp Kurumuna sevdi 
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Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutan 

         

edilmiştir. Kurunıdan gelen 

        

rapoıda kusur olnıadığından 

        

nıa I ul iyet oranı tespiti 

        

yapılnıadığı yönünde mütalaa 

        

gelnıış, Mahkeme dosyayı 

        

yeniden maluliyet oranının 

        

tespiti için ilgili Adli Tıp 

        

Kurumu dairesine göndenıı iştir. 

        

Dosya ek inceleme aşamasında 

        

olup, mporua tebliği 

        

beklenmektedir. 

     

Davacı tarafça Trabzon Karadeniz 

  

Dava, yalııızca hekinı aleyhinde 

 

Burhan 

   

hastanesinde boğazındaki nodüller 

  

ikame olunmuşsa da, hekimin 

Hacı Eyüboğltı 

   

sebebiyle ameliyat olduğu, ancak 

  

talebi üzerine MLP Sağl ık I-liz. 

Osman (Hıhar 
Trabzon Asliye 

. 2016/558 2016 
dayalı hekimin ameliyat sonrası 

.. . . . . .  20.000,00  TL 300.000,00  TL 
A.Ş.'ye ihbar olunmuştıır. thbar 

Yürük Olunan 
Ticaret  Mahkemesi 

  

patotojı sonuçlarını ıncelemedığı için 

  

olunan sı fatıyla Davaya 

 

MLP) 

   

hastanın kanser olduğunu fark 

  

cevaplarımız ve itirazlarınıız 

     

edeınediği iddiasıyla ikame edilmiş 

  

sunulmuş, delillerimiz 

     

maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

  

bildirilmiştir. 

     

Davacı  18.07.2015  tarihinde trafık 

        

kazası geçirmiş olup hastaneye ait 

        

ambulans aracı lığıyla Medicalpark 

   

Muhamme 
MLP Sağl ık 

   

hastanesine getirilerek tedavisi 

   

d Emre 
Hizmetleri 

Antalya  2.  Asliye 

  

gerçekleştirilmiştir. Davacı taraf 

  

Dosya delillerin toplanılnıası ile 

Küçükkaya 
A Ş 

' Hukıık Mahkemesi 
2016/275 2016 hastaneye nakli strasında kendisine 10.000,00  TL 300.000,00  TL tanıkların dinleıı ilmesi 

lar 
Mahmut 

   

hoyunluk takılmadığını ve yine tedavi 

  

aşamasındadır. 

 

Renızi Savaş 

   

sürecinde boyun kırığının fark 

        

edilmeden işlem yapıldığı 

        

gerekçesiyle maddi ve nıanevi 

        

tazminat talepl i dava ikame etnıi ştir. 

   

lsnıail 

    

Davacı]arın mirasçılaı-ı olduğu 

   

Fatih 
Soysal

 MLP Sağl ık Anadolu  3 
20 16/187 

 

müteveffanın tedavisi için hastaneye 
gelen davacıların yanlış teşhis ve 

  

Dosyada deliller toplanılmış 

Alpdeniz 
Hizmetleri Tüketici 

 

2016 
özensız müdahale sonrası 

5.000,00  TL 300.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incelemesi 

Ferhat A.Ş. Malıkemesi 

  

müteveffanın ölıııesine sebep 

  

aşaınasındadır. 

Soysal 

    

olunduğu iddiasıyla ikanıe edilen 
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Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

 

Şenel 

    

maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

        

Soysal  

           

Dosya kapsamında yapılan 
Cennet 

    

Davacılar tarafından, miras 

  

incelemeyi 
takihen, Adlı  'lip 

Ateş 

    

bırakanları Ahmet Ateş in mide 

  

Kurumundan gelen rapor 
Mustafa 

    

hulantısı ve ar ı nedeniyle  Medical 

  

do
ğı-ultusunda davanın reddi 

Ateş 
MLP Sağlık 

   

Park Hastanesine başvtırduğunu, 

  

yönünde karar verilmiş olup, 
Baki Ateş 

Hizmetleri Tarsus 3.  Asliye 2012/53 2012 ancak burada uygun tedavinin 3000,00 'FL 300000,00 ']•'l 
işbu karar davacı ıaraflnclan 

Ayşe
 

A.Ş. Hukuk  Mahkemesi 

  

yapılmaması nedeniyle hastanın 

  

temyiz edilmiştir. Dosya 
Şimşek 

    

ölümüne sebebiyet verildiği iddiasıyla 

  

Yargıtaydan bozularak dönmüş. 
Songül

 

    

ikame edilen maddi ve manevi 

  

yeni esas alarak yeniden bilirkiş i 
Çoban 

    

tazminat davasıdır. 

  

incelemesine tevdi edilmiştir. 
Şakir Ateş 

       

Dosya da inceleme devam 

        

olmaktadır. 

 

MLP Sağlık 

   

Hastanemizde ameliyat olan 

    

Hizmetleri Bakırköy I. 

  

davaeınııı, tıbbi hata nedeniyle 

  

Dosyada deliller toplanilmış 
lrlbn'l'osun A.Ş. 

Tüketici 2016/214 
20 1 6 

ayaklarında oluşan kalıcı fiziksel 
1.000,00

 TL 300.000,00TL olup. dosya bilirkiş i incelemesi 

 

Erhtın Mahkemesi
  0 

 

bozukltiklar oluştuğu iddiasıyla ikame 

  

aşamasındadır. 

 

Eyüboğlu 

   

ettiği maddi ve manevi tazminat 

        

davasıdır. 

           

Dava dosyası delilierin 

 

Samsun 

   

Hastanemizde bel fittğı ameliyatı olan 

  

toplanılmasını takihen bilirkişi 

 

Medikal 

   

davacı taraffindan, bekim kusuru 

  

incelemesine tevdi edilmiş, 

Mitat Grup Özel Samsun  4.  Asliye 

  

nedeniyle ameliyat sonucu yaşadığı 

  

gelen rapor sonrası eksik deliller 

Kayıkçı Sağlık Hukuk Mahkemesi 
2013/137 2013 

sorunlar bulunduğu iddiasıyla ikame 
1.000,00  TL 300.000,00  Tl, toplanarak, dosya yeniden başka 

 

Hizmetleı-i 

   

edilen maddi ve manevi tazminat 

  

bir heyete bilirkiş i incelemesi 

 

A.Ş. 

   

davasıdır. 

  

için talimatla sevk edilmiştir. 

        

Dosya ek bilirkişi incelemesi 

        

aşainasındadir. 

 

MLP Sağlık 

   

Davaeılar yakınları olan Ayla Acar 

  

Dava dosyası deliler in 

Engin Acar 
Hizmetleri 

   

isimli hastanın dünyada ilk kez 

  

toplanılmasını takihen 

Betül Acar 
A.Ş. İstanbul  22.  Asliye 

2013/75 2013 
yapılan bir yöııtemle koltuk altından 

1.000,00  TL 300.000,00 FL bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 
Büşra Acar Opr, Dr 

Mahmut 
Hukuk Mahkemesi 

  

kalp kapakçığının değiştirildiğini, iş 
bu ameliyat sonrasında ise enfeksiyon 

  

inceleme sonucu lanzim olunan 
raporda lehimize kanaat 

 

Akyıldız 

   

kaparak vefat ettiğini heyanla hastane 

  

 bildiı'ilmiştir. Rapora itirazda 
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Tutarı 

Gelinen Aşama 

  

, 

  

ve hekim aleyhine maddi ve manevi 

  

bulunulması nedeniyle ek 

     

tazıninat davası ikame etmişlerdir, 

  

deliller toplanılarak dosya 

        

yeniden bilirkişiye tevdi edilmiş 

        

olup, dosyada ek inceleme 

        

devam olmaktadır. 

 

Samsun 

   

Merve Akgül'ün yaşadığı sağl ık 

    

Medikal 

   

sorunu nedeni ile hastanernizden 

  

Dosya delillerin toplanılınası ile 
Merve Grup Özel Samsun I. Tüketici 

2017/130 2017 
almış olduğusağl ıkhizmetinin hatalı, 

300,0011, 300.000,00  TL tanıkların dinlenmesi 
Akgül Sağl ık Mh. 

   

ihmalle ve eksik olduğu iddiasıylaa*, ,iirasiridadii,. 

   

Hizmetleri 

   

ikame ettiği maddi ve manevi 

    

A.Ş 

    

tazminat davasıdır.  

       

Flastanemizde reflü ve mide fıtığı 

    

Ml]'  Sağlık istanbul Anadolu 

  

şikayetiyle tedavi olan davacın
ın 

  

Dosya delillerin toplanılması ile 
Ahmet 

Hizmetleri 6.  tüketici 
2016/I 

2016 
operasyonda hata yapıldığı iddiasıyla 100,00  TL 250.000,00  TL tanıkların dinlenınesi 

Altunsoy A.Ş. Mahkemesi  
2 

 

hafıza ve görme problemleri yaşaması 

  

aşamasındadır. 

     

sebebiyle ikame edilen maddi ve 

         

manevi tazminat davas ı d ır.  

          

Dava dosyası delillerin 

     

Davacılar  GS  -  Fl)  maçı esnasında 

  

toplanı Imasın ı nikiben yapılan 
Ramiz 

    

kalp krizi geçiren tatili Çalışkan'ın 

  

ınceleme sonucunda karara 
Çalışk an 

MU' Sağl ık 
Hizmetleri 

I stanbul  4.  Asliye 
2013/211 2013 

ihmal ve kusurları neticesinde 50.000,00  TL 270.000,00  TL çıkmış, davanın recidine karar 
(}ülseren 

 

l-lukuk Mahkemesi 

  

oluınune sebebiyet verildiğinden 

  

verılmiştir. Gerekçeli karar 
Çalışkan 

A.Ş. 

   

bahisle ikanie olunan maddi ve 

  

tebliğ edilmiş olup, kararın 

     

manevi tazminat davasıdır 

  

kesinleşmesi heklenmektedir. 

 

Samsun 

   

Hasta Ayşe Küçük'ün taburcu 

   

Küçük Medikal 

   

edilebilir denilmesine karşın, 

  

Dava dosyası eksik delillerin 
Ailesi Grup Özel Samsun  2.  Asliye 2011/298 2011 

ölümü sebebiyle tıbbi hastanede ani  ö 20.000,00  TL 285.000,00  TL 
toplanılmasını takihen yeniden 

Şafak 
Sağl ık Hukuk Mahkemesi 

  

kusur ve ihmalin mevcudiyeti 

  

hilirkişiye tevdi edilmiş olup. ek 
Ailesi Hizmetleri 

   

iddialarına istinaden ikame edilen 

  

inceleme aşamasıııdadır. 
il  Aksu A esi 

A.Ş. 

    

maddi ve manevi tazminat davasıdır.  

   

Samsun Samsun  3.  Tüketici 

  

Hasıanemizdeıı sağl ık hizmeti alan 

  

Dava dosyası delillerin 

 

Medikal Mahkem esi 

  

davacı tarafından, hatalı işlem sonucu 

  

toplanılmasını takiben 
Gü leser 

Grup Özel (Samsun t. Asliye 
2016/124  2015 vüeudunda yanık oluştuğu iddiasıyla -  250.000,00 Ti, bilirkişiye tevdi edilmiş olup. 

Yılmaz 
Sağl ık Hukuk 

2015/630 

 

I ikame edilen maddi ve manevi 

  

dosya bilirkişi incelemesi 

 

Hizmetleri Mahkemesi) 

 

1tazminat davasıdır. 

  

aşamasında iken davacının 

t? 
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Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

  

A.Ş. 

      

12.9.2017  tarihli celseye iştirak 

        

etmemesi nedeniyle dosya 

        

iş lemden kaldırılmakla 

        

davacın in nıüı'acaatı ile 

        

yenilenmesi veya kesinleşmesi 

        

bek knnıekted 

        

Dava dosyası  del  illerin 

        

toplanıltnası aşamasında olup, 

        

dosya savcı lık dosyasından 

çetin 

    

Davacılar tarafından hekimlerin tıbbi 

  

gelecek yazı cevabı 

Demirci 
MLP Sağlık 

Gebze I. Tüketici 

  

kusur nedeniyle bebeklerinin  engelli 

  

beklenmektedir. Savcı lık 

Züheyde 
Hizmetleri 

Mahkenıesi 
2017/17 20 1 7 doğduğu ve engelli kaldığı iddiası ile 10.000,00  TL 200.000,00  TL dosyasından Eylül ayında 

Demirci A.Ş. 

   

açılan maddi ve manevi tazminat 

  

takipsizlik kararı verilmiş 

     

davasıdır. 

  

olmakla dosyaya ibraz 

        

olunınuştur. Dava eksikliklerin 

        

giderilmesi ile bilirkiş i 

        

incelemesi aşamasındadır. 

 

MLP Sağl ık 

   

Hastaneye, meme kanseri şikayeti ile 

    

Hizmetleri 

   

.-elen davacının kanser olmadığı 

   

Yeliz 
A. Ş. Bakırköy  2. 

2016/373 

 

teşhisi ile geri gönderilmesi 
sonucunda başka bir hastanede 

  

Dosya delillerin toplanı lması ile 

çalı
ş

kan
 Dr. Hüseyin Tüketici 

4 
2016 

yaptırdı ğı muayene akabinde kanser 60.000,00  TL 250.000,00 TI.. tanıkların dinlenilmesi  

 

Akyol Malıkenıesi 

  

olduğunu öğrenmesi sebebiyle 

  

aşamasındadır. 

 

Dr. Nüşabe 

        

Kaya 

   

tedaviye geç katındığı iddiasıyla 

        

ikame edilen tazminat davasıdır. 

    

MLP Sağlık 

   

Davacı taraffindan,  Medical  Park 

    

Hizmetleri 

   

hastanesine Bühreklerinde bulunan 

  

Dava dos -ası delillerin 

 

A.Ş. 

   

taşı kırdırmak amacıyla gittiği, bu 

    

Kartal Med. 

   

süreçle tek gözünde oluşan ağrı 

  

toplanılmasını takihen yapılan 

Oya Murat 
İstanbul Anadolu 

  

nedeniyle bir kısım tetkikler 

  

inceleme sonucunda karara 

Konukkaya 1-lacımustafa 9.  Aslie Hukuk 2011/537 2011 geçirdiğini, kataraktının olduğunun 1.000,00  l'L 250.000,00  TL 
çıkmış, davanın reddine karar 

  

Mahkemesi 

  

kendisine söylendiğini, yapılan 

  

verilmiştir. Anılan karar davacı 

 

oğlu 
Ahmet 

   

işleınler sonrasında sol gözünde 

  

tarafça temyiz edilmiş olup, 

 

Oökdere 

   

%100  görme sorunu ortaya çıktığı 

  

dosya Yargıtay incelemesi 

 

Ertan Sunar 

   

iddiası ile ikame edilen maddi manevi 

  

aşamasıadadıı-. 

     

tazminat davasıdır. 
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Maddi Tazminat Manevi Tazminat 

Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

  

Samsun 

   

Davacı Zeynep Vayiç' in oğlu  Aida 

    

Medikal 

   

Kurtuluş Vayiç'in Samsun  Medical 

   

Zeynep Grup Özel Samsun  3.  Tüketici 
2017/142 2017 

Park 1-lastiinesinde gördüğü tedavi 
1.000,00  TL 250.250,00  TL 

Dosya. delillerin toplan ılması 
Vayiç Sağlık Mil. 

  

sebebiyle zarara uğradığı iddiası ile 

  

aşan asındadır. 

 

l-lizmeıleri 

   

açılmış maddi ve manevi tazminat 

    

A.Ş 

   

davasıd ır. 

    

MLP Sağhk 

   

Davacı, hastanede olduğu nu iddia 

  

" l'üketici Mahkemesi'nin"

  

Hizmetleri 

   

ettiği skleroterapi işlem yanlış ve 
go

inin 

 

..

revlı olduğu gerekçesiyle 

Nesrin Efe A.Ş. 
Bursa  6.  Asliye 2016/627 

2016 haşarısıztedavi uygulaııdığı 250,00  TL I00.000,OOTL 
davanın görev yönünden 

 

Osmann 
Hukuk Mahkemesi 

  

gerekçesiyle maddi ve manevi 

  

reddine kararverilmiş olup, 

 

Tiryakioğlu 

   

tazminat talephi olarak dava açmıştır. 

  

davanın görevli Mahkemede 
. 

        

ış leme al ınması beklenmektedir. 

t-Dilek 

        

Basal 2- 

 

İstanbul  9,  Asliye 

  

Davacılar tarafından hekinılerin tıbbi 

   

Ahmet MLP Sağlık Ticaret Mahkemesi 
14/1380 

 

kusuru ııedeniyle Davacı Dilek 

  

Dosya bilirkiş i incelemesi Basal 3- Hizmetleri İstanbul  7. 
2015/468 

'014 
Basarın felçli kald ığı iddiası ile açılan 

50.000,00  TL 230.000,00  TL 
aşamasındadır. 

(Jour  Basat A.Ş. Tüketici 

  

maddi "e manevi tazminat davasıdır. 

   

4-Celile 

 

Mahkemesi 

      

Kayar 

             

Antalya l-lastanesinde sünnet 

  

Dava dosyası delillerin 

Berk 
MLP Sağlık 

Antalya  3.  Asliye 

  

operasyonu geçiren davacının, yanlış 

  

toplanılmasıııı karara çıkmış 

Bektaş 
1-lizmetleri 

Hukuk Mahkemesi 
201 1/125 2011 müdahale sonucunda kalıcı zarara 20.000,00  TL 250.000,00  TL davanın reddine karar 

 

A.Ş. 

   

uğradığından bahisle ikame ettiği 

  

verilmiştir. Karar henüz 

     

maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

  

kesinleşmemiştir. 

     

Davact tarafından, Hastane nezdinde 

  

Dava delillerin toplanılmasını 

 

MLP Sağlık 

   

yapılan Yanlış ameliyat soııucu 

  

takihen yapılan inceleme sonucu

 

Zühar Genç Hizmetleri 
Elazığ I. Asliye 2013/613 2013 

sakatlı
k 

olu
ş

tu
ğ

u 
iddias

ıyla ikame
 

-
 140.000,00  U 

karara çıkmış, davanın reddine 

 

A.Ş. 
Hukuk Mahkemesi 

  

edilen maddi ve manevi tazminat 

  

karar verilmiştir. Gerekçeli 

     

davasıdır. 

  

kararın yazılması 

        

bek lenmekted ir. 

 

Temar Tokat 

   

Davacı, hastanemiz nezdinde apandist 

  

Dosya delillerin toplanılması ile 

Ünal 
Manyetik 

Tokat  2.  Asliye 

  

ve safra kesesinden ameliyat 

  

tanıkların dinlenilmesi 

L.ülecioğlu 
Rezonans 

Hukuk Mahkemesi 
2016/627 2016 olduğunıı, bu ameliyat sonrası gazlı 10.000,00  TL 200.000,00  TE. aşamasındadır. 

 

Sağl ık 

   

bezin vücudunda unutulduğunu, 

  

** Dosyan ın hekiın aleylline 

 

l-liznıetleri 

   

ameliyattan sonra Farklı şikayetlerinin 

  

açılan savcı lık soı-uşturnı r 
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Maddi Tazminat 
Tutarı 

Manevi Tazminat 
Tutarı Gelinen Aşama 

 

ve Turizm 

   

ortaya çıktığını, defalarca ameliyatı 

  

dosyası kamu davasına 

 

A.Ş. 

   

yapmış olan hekime muayene 

  

dönüşmüştür. 

 

Dr. Mehmet 

   

olduğunu, ancak, şikayetlerinin 

    

Nalbant 

   

geçmenıesi üzerine Istanbul'da başka 

        

bir hastaneye başvurduğunu ve bu 

        

hastanede  01.07.2014  tarihinde 

        

yapılan operasyonla vücudunda 

        

unutulan gazlı hez.in alındığı 

        

iddiasıyla ikame olunan maddi ve 

        

manevi tazminat davasıdır. 

           

Dava dosyasında deliller 

     

Kanser hastası olan Müşteki 

  

toplanması aşamasında olup, 

     

taraflndan, filmlerde görünmesine 

  

henüz hilirkişiye tevdi 

     

rağmen alınmayan kanserli kitlelerin 

  

edilmemiştir. Davanın 

r Abuhirbid

 

MLP Sağlık . 

  

daha sonra daha çok hüyüyerek 

  

2LIl.2017 tarihli celsesinde 

MA 1.Hiz ınetleri 

 

Istanbul  19.  Asliye 2012/24 2012 kendisini ölümü eş iğine getirdiğinden 10.000,00  TL 200000,00  TL davacının duruşmaya 

 

A.Ş. 
Hukuk Mahkemesi 

  

bahisle ikanıe edilen maddi ve 

  

katılmaması nedeniyle dosya 

     

manevi tazminat davasıdır. Hastane 

  

işlemden kaldırı Imıştır. 

     

sorunıhıluk sigortası mevcut olup, 

  

Dosyanın yenilenmesi veya 

     

bildirim yapılmıştır. 

  

kararın kesinleşmesi 

        

bekle nm ekteclir. 

        

Dava dosyası delillerin 

        

toplanılnıasııı ı takiben yapı  Ian 

        

inceleme sonucunda karara 
Emre 

       

çıkmış, davanın kısmen 
Serbes MLP Saglık 

   

Prenıatüre olarak doğan bebeğin 
[tOP 

  

kabulüne karar verilmiştir. 
N i hat 

FEZ metleri 
Bursa  4.  Asliye 2009/402 2009 

muayenesinın zamanında yapılmamış 
10.000,00  TL 200.000,00  iL Karar tarafımızca temyiz 

Serhes 
A.ş. 

Hukuk  Mahkemesi 

  

olduğu iddiasıyla ikame edilen 

  

edilmiş, Yargıtay'dan karar 
Nehibe 

    

manevi tazminat davasıdır. 

  

bozularak dönmüştür. Bozma 
Serbes 

       

sonrası dosya henüz yeni esas 

        

almamış, incelemesi 

        

haşlamamıştır. 

 

MLP Sağlık - 

  

Yutma güçlüğü, bulantı ve boğaz 

   

Özlem iz etleri Hm 
s Itanbul  2. 

Tüketici 
20 16/I 15 2016 ağrısı ş ikayetiyle hastaneye gelen 7.000,00  TL 200.000,0<)  Tl. 

Dosya delillerin toplanılması p Korkmaz A.Ş. 

 

7 

 

davacının yanlış tedavi edildiğinden 

  

aşamasındadır. 

 

Adem Uçar 
Mahkemesi 

  

bahisle yemek borusunun delinmesi 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat 

Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutan 

  

Serpil 

   

ve ses tellerinin zarar gördüğü 

    

Salman 

   

iddiasıyla ikame olunan tazminat 

        

davasidir. 

        

Hastane bünyesinde sezaryenle 

  

Dava dosyası delilleri
 n  

 

MLP Sağlık 

   

doğum yapan davacı tara ffindan. iş bu 

  

toplanılmasını takihen yapılan Arife Selin 
l-Iizmetleri İstanbul Anadolu 

  

doğum ve kontrolleri esnasında 

  

inceleme sonucunda karara Karaaslan 
A.Ş. 8.  Asliye Hukuk 2011/118 201 

hizmetin kötü verilmesi ve hasta ile 
.,L  500000 T 200000 .00  TL çıkmış 1-lastane yöııünden Özcan 

Dr. Can Mahkemesi 

  

ilgilenilmemesi nedeniyle bebeğin 

  

davaııın reddine karar Karaaslan 
Şener 

   

sakat doğmasına sebebiyet verildiği 

  

verilmiştir. Kararın kesinleşmesi 

     

iddiası ile ikanıe edilen maddi manevi 

  

heklenmektedir. 

     

tazminat davasıdır. 

 

1 

      

Davacılar tarafından, anne 13ireaıı 

        

Günaydın ın geheliğin başlangıcından 

  

Davaya cevaplarınıız sunulıntış 

     

doğum anma kadar olan süreçte tüm 

  

olup, davaya konu olayda, ııe 

     

tetkiklerin Dr. Gülseren Dinç 

  

doğum öncesi ne de doğuın 

     

tarafından yapıldığı,  30.04.2014 

  

sonrası MLP Sağlık  h-I iz. AŞ 

     

tarihinde normal doğum yoluyla 

  

tarafından davacıya sağlık 

     

doğumtın gerçekleştiği, annenin 

  

hizmeti verilmediği, bu nedenle 

     

enıhriyo sıvısının az olduğu ancak bir 

  

davanın  MLP Sağlık I-liz. ı\Ş'ye Erdal 

    

.. oıılenı alınmadığı. VUR olarak 

  

yöneitilmesinin isabetsiz olduğu GÜNAY  Dl 

    

adlandırılan ve bebeğin böbreğini  2 

  

beyan  edilmiştir. Yapıları hata, N 

    

aylıkken kaybetmesine sebep olan 

  

davacı vekilince de kabul Bircan MLP Sağlık 
Trabzon  3.  Asliye 

  

hastalığın anne kanunda teşhisinin 

  

edilnı iş olup, buyönde hükünı GÜNAYDI Hizmetleri 
1-tukuk Mahkemesi 

2015/817 2015 ınümkün olduğtı ve bu hastalığa işaret 3.000,00  TL 200.000,OOTL 
kurulana kadar yalnızca N A.Ş. 

   

eden en önemli helirtinin embriyo 

  

duruşmalara katılacaktır. Enes Talha 

    

sıvısının azlığı oldtığu, doğumdan 

  

Dosyaya gelen bilirkişi raporu G ÜN AY  DI 

    

sonra bebeğin sürekli ağladığını, 

  

lehe olup, MLP Sağlık I-liz. A.Ş . N 

    

çocuk doktoru Dr. Yaşar Derya 

  

nezdinde yapıları hatalı bir 

     

Karakaş 'a müracaat edildiği ancak bir 

  

tedavi bulunnıadığı yönünde 

     

teşhis konulmadığı ,  20.06.2014 

  

görüş bildirilmiştir. Dosyanın. 

     

tarihinde yüksek ateş nedeniyle acil 

  

davacın ın talebi doğrultusunda 

     

servise başvurulduğıı, ateşinin 

  

Adli 1'ıp İhtisas Kurulu'na 

     

düşürülmesine odaklanıldığı ve 

  

göııderilmesine karar 

     

sebebinin araştınlmadığı iddialarında 

  

verilmiştir. 

     

hulunulmuş ve bebeğin hastalığının 

        

anne karnında ve doğumdan sonra 

  

fr 
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Maddi Tazminat Manevi Tazminat

 

Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutan 

      

teşhis edilmemesi nedeniyle maddi ve 

        

manevi zararlarının ödenmesi talepli 

        

belirsiz alacak davasıdır. 

    

MLP Salık 

   

Davacı tarafından geçirdiği cerrahi 

  

Dava dosyası delillerin 

 

Hizmetleri 

   

operasyonun ardından vücudundan 

  

toplanılmasını takiben yapılan 

 

A.Ş. . 

  

alınan nod"  un yerinde olduğu, 

  

inceleme sonucunda karara 
Ayten Prof.  Dr. 

İstanbul Anadolu 

  

alınmaması sebebiyle kanserin 

  

çıkm ış, davaııınreddine karar 
Demirci Mahnıut 

9.  Asliye Hukuk 2011/95 2011 ilerlediği ve hizmet ktısuru işlendiği 1.000,00  TL 200.000,00 , 

verilmiştir. Karar davacı tarafça 

 

Ebudeccane 
Mahkemesi 

  

iddiası ile ikame olunan maddi 

  

temyiz edilmiş olup, dosya 

 

Müslümanoğ 

   

manev i  tazminat davasıdır. Hastane 

  

 Yargıtay incelemesi 

 

lu 

   

sorumluluk sigrt oas ı m evcut olup, 

  

aşamasındadır. 

      

bildirim yap ı lm ış t ır.  

       

Davacı Sultan İnal Karataştan'ın 

        

Medical  Park Bahçelievler 

   

Sultan Inal 

    

hastanesinde gerçekleştirdiği doğum 

   

k 
MU' Sağlık Bakırköy  4. 

  

sonrası meydana gelen enfeksiyonlar 

  

Dosya delillerin toplanılması ile 

Karataştaıı 
Hizmetleri Tüketici 2014/313 2014 sebebiyle, tıbbi müdahalelerin halalı 1.000,00 ,1T, 200.000,00 fl tanıkların dinlenilmesi 

vd. 
A.Ş. Mahkemesi 

  

ve kusurlu olduğundan bahisle, 

  

aşamasındadır. 

     

fazlaya dair hakları saklı kalmak 

        

kaydıyla tnaddi ve manevi tazminat 

         

talepli olarak dava ikame edilmiştir.  

  

Tolga 
Sirkecioğlu 

    

Hastanemizde boytın ütığı teşhisi 

   

Şerıte 
MLP Sağlık İstanbul  3. 

  

konulan davacının kanser olması ve 

  

Dosya delillerin toplanılması ile 

Sirkecioğlu 
Hizmetleri Tüketici 2016/346 2016 vefat etmesi sebebiyle hatalı teşhis 400,00  TL 200.000,00  'il.. tanıkların dinlenilmesi 

Emel 
A.Ş. Mahkemesi 

  

konulduğu iddiası ile ikaıne olunan 

  

aşamasındadır. 

Sirkecio ğ lu 

  

malpraktis davasıdır.
 

          

Davacı, hastane nezdinde böbrek 

  

Davacı, iş kazası sonucunda 

     

ameliyatı olduğunu ancak yapılan 

  

ıneydana gelen yaralanmaya 

 

MediPlaza 

   

müdahaleler ve öncesindeki tetkikler 

  

istinaden ikame olunan maddi 
Recep Sağlık Gebze  4.  Asliye 

2012/501 2012 
hatalı davrantldığından bahisle zarara 

5000000  TL 200.000,00  Tl. 
ve maııevi tazminat davasıdır. 

Ekmekçi Hizmetleri Hukuk Mahkemesi 

  

nı uğradığı ve birden fazla müdahale 

  

Ancak, dayal ı taraf, davaeıııın 

 

Tic.  A.Ş. 

   

olmak durumunda kaldığını beyan 

  

Kartal Devlet Hastanesi ve 

     

ederek, maddi ve manevi tazminat 

  

Medicalpark Göztepe 

     

talebinde bulunmuştur. 

  

Flastanesiııde tedavi 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat 

Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutan 

         

gördüğünden bahisle, iş bu 

        

tedavi nedeniyle vefat ettiğini 

        

iddia etmiş ve davanın ihbarını 

        

talep edere, tarafımızı davaya 

        

müdahil hale getinniştir. Dava 

        

dosyasında delfilerin 

        

toplanılmasını takiben yapıları 

        

inceleme sonucunda dosya 

        

karara çıkmış, davanın kısmen 

        

kahulüne karar verilm ştır. 

        

Gerekçeli karar tebliğ edilmiş 

        

olup. kararın kesinleşmesi 

        

hek lenm ekted ir, 

        

" Davacının maddi tazminat 

        

talebinin reddine, manevi 

        

lazminat talebinin  5.000 TI. 

        

üzerinden kahtılüne karar 

                 

Dosya dilekçeler teatisi 

        

aşamasında iken davanın görev 

Mehtap Kal MLP Sağl ık 

   

Davacılar, tıbbi hata nedeniyle 

  

yönünden reddine karar 

Edibe Kal Hizmetleri 
Isianbul  2 ' ' I. Aslıy. 

2017/21 2017 
. mtırısleri Cem Kal ın veffist etmiş 

 

[80.000,00 1'l. 
verilmiştir. Karar tarafımıza 

Can Kal A.Ş. 
Hukuk Mahkemesi 

  

olduğu iddiasıyla maddi manevi 

  

1. 122.2017  tarihinde tebliğ 

     

tazminat davası ikame etmişlerdir. 

  

edilmekle kesinleşmesi ve 

        

görevli Mahkenıede esas alması 

        

heklenmektedir. 

     

Davacının çok şiddetli bel ağrıları 

  

Dava dosyası delilleriıı 

     

çekmesi neticesinde  Medical  Park 

  

toplanılmasını tnkihen 

     

Antalya Hastanesi'nde geçirdiği 

  

bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

.lıcqeline 
MLP Sağlık 

Antalya  2.  Asliye 

  

ameliyatın yanlış olduğu bu nedenle 

  

gelen rapora itirazlarımız 

Lindenlaub 
Hizmetleri 

Hukuk Mahkemesi 
2012/699 2012 memleketi İsviçre' de tekrar ameliyat 10.500,00  TL 116.000,00  TL sonucu yeni bir heyetten ek 

 

A.Ş. 

   

olmak zorunda kaldığı ve sakat kalma 

  

inceleme talep edilmiştir. 

     

riskiyle karşı karşıya olduğu iddiaları 

  

Dosyada ek inceleme devam 

     

ile ikame edilen maddi ve manevi 

  

etmekte olup, dava dosyası 

     

tazminat davasıdır. 

  

inceleme aşamasındadır. 

Saime Ml]'  Sağlık Anlalya  9.  Asliye 2014/313 2014 Kalp Ttimörü tanısı sonrası ameliyat 54.000,00  TL 150.000,00  TL Dosyada deliller toplanılmı 

'A 
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djncıt Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

 

Usanmaz Hizmetleri Hukuk Mahkemesi 

  

olan hastaya yanlış tıbbi tedavi 

  

olup, dosya bilirkişi incelemesi 
Dün-üye A.Ş. 

   

uygulandığı, operasyonu başka bir 

  

aşamasındadır. 
Usanmaz 

    

doktorun gerçekleştirdiği, ameliyat 

        

sonrası yeterince ilgilenilmediği 

        

akabinde hastanın bitkisel hayata 

        

girdiği iddiası ile açılan maddi ve 

        

manevi tazminat talepli davadır. 

           

Dosyada dilekçeler teatisi 

        

tanıamlanınış, ancak ön 

 

MLP Sağl ık 
Hizmetleri 

   

Hastanenıizde  Morbid  Obezite 

  

inceleme dtınışması 

 

A.Ş. [stanbul  10. 

  

tedav i amacıyla ameliyat olan 

  

yapı lanıamıştır. Son celsede 

Hüseyin 
Barış Tüketici 2015/133 2015 davacının . haünda kaçak oluşması ve 

  

davacı tarafın tekrarlayan 

Nakşiler 

  

I 

 

yaygın enfeksiyona sebep oltınduğtı 
10000.00  TL 150.000,00  TL mazeretbildirimi nedeniyle 

 

Bayraktar Mahkemesi 

  

iddiasıyla ikame ettiği, nıaddi- 

  

mazereti kabul edilmeııı iş ve 

 

Adem 

   

manevi tazminat davasıdır. 

  

dosyanın işlemden 

 

Dervişoğltı 

      

kaldırılmasına karar veı'ilmiştir. 

        

Davanın yenilenmesi 

        

beklenmektedir. 

     

Kalp damarlarında daralnıa sebebi ile 

   

Gül Doğuş, 

    

hastanemizde operasyon geçiren 

   

Nevide 
MLP Sağl ık Istanbul  5. 

  

müteveTa Gürcan Doğuş'  a 

  

Dosya delillerin toplanılması ile 

Esin 
Hizmetleri Tüketici 2017/143 2017 uygulanan tedavinin hatalı ve yanlış 10.000,00  TL 0.000,00  'It tanıkların dinlenilmesi 

Oşenmez 
A.Ş. Mahkemesi 

  

olması sebebi ile vetht ettiğind en 

  

aşaasındadır. m 

     

hahisle ikame edilen maddi ve 

        

manevi tazminat davasıdıı'. 

           

Dava dosyası delillerin 

        

toplanılınasını takihen yapılan 

 

MLP Sağl ık 

   

Tibbi hata sonucu maddi manevi 

  

inceleme sonucunda  karara 
Ayhan 

i-I izmetleri 
Bursa  4.  Asliye 

2010/595 2010 
zarara sebebiyet verildiğinden hahisle 

50.000,00  TL 150.000,00  'l'l 
çıkmış, davanın reddine karar 

Demirtaş 

 

A. Ş. 
H ukuk Mahkemesi 

  

ikame edilen maddi manevi tazminat 

  

verılmıştir. l-lüküm davacı vekili 

     

davasıdır. 

  

taraffindan temyiz edilmiştir. 

        

Dosya Yargılay incelemesi 

        

aşamasındadıı'. 
Aslı MLP  Sağlık İstanbul Anadolu 

2013/899 2013 
Davacı tarafından karın ağrısı şikflyeti 
.  10,000,00  TL 150.000,00  TL 

Dava dosyası delillerin 
Eryılmaz Hizmetleri 24,  Asliye Hukuk 

  

ıle hastaneye başvtırduğunu kendisine 

  

toplanılmasını takiben yapı lan 

I 

7 



Esin 
Avukatlık 
Ortaklığı. 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad,,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0 212 376 64 64 
www.esin.ay.tr 

Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Maddi Tazminat Maddi
 

Manevi Tazminat 
Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

  

A.Ş. Mahkemesi 

  

ağrı kesici iğne yapıldığını ancak bu 

  

inceleme sonııcıında karara 

     

iğnenin yanlış şekilde uygulanması 

  

çıkmış, davanın reddine karar 

     

sonucunda kalıcı hasar oluştuğunu, 

  

verilmiştir. Kararın kesinleşmesi 

     

maddi ve manevi zararının 

  

heklenmektediı-. 

     

bulunduğunu beyanla oluşan zararının 

        

tazmini talepli dava ikame etmiştir.  

           

Dava dosyası delillerin 

 

ML?  Sağl ık 

   

Hastanemiz nezdinde tedavi alan 

  

toplanılnıasıııı takiben karara 

Akın 
Hiznıetleri 

Uşak  2.  Asliye 

  

Davacının hekim hatası nedeniyle 

  

çıkmış davanın reddine karar 

Özdemir 
A 

Hukuk Mahkemesi 
2012/571 2012 sinirlerinde kesi oluştuğu iddiasıyla 2.000,00  TL 150.000,00  TL verilmiştir. Anılan karardavac ı 

 

Dr.Oğuz 

   

ikame ettiği maddi ve manevi 

  

tarafça temyiz edilmiş olup. 

 

Çırpıcı 

   

tazminat davasıdır. 

  

dava dosyası Yargıtay 

        

incelemesi aşamasındadır. 

 

Batıkent 

   

Kolundaki yağ bezesi şikayetiyle 

   

Akif Medical  Özel Ankara  22.  Asliye 

  

gelen hastanın yanlış tanı konulmuş 

  

Dava dosyası delillerin 

Yılmaz Sağl ık Hiz. 1-lukuk Mahkeıncsi 
2016/365 2016 

olduğu iddiasıyla açmış olduğu 
1.000,00  TL 150.000,00 fl. toplanılmasını takiben, Adli Tıp 

     

tazminat davasıdır. 

  

Kurumuna tevdii edilmiştir. 

     

Davacı taraffindan, Hasta Yiğit Yakup 

   

Ömer Sarı Samsun 

   

Sarı'n ın düşme sonucu yaralanmasını 

   

Senenı Sarı Medikal 

   

takiben Hastanemize başvurduğu, 

  

Dava dosyası delillerin 

Betül Grup Özel Samsun  3.  Asliye 

  

hastanın ınevcut hastalığının tespit 

  

toplanılmasını takiben Adli Tıp 

Ravza Sarı Sağlık Hukuk Mahkemesi 
201 1/69 2011 

edilmeıııesi nedeniyle ölümüne 
10,00  TL 140.000,00  TL Kurumuna tevdii edilnıiş olup, 

Belgin Hizmetleri 

   

sebebiyet verildiği iddiasıyla ikame 

  

dosya bilirkişi incelemesi 
.  

Haifa  Sarı A.Ş. 

   

edilen Maddi Manevi tazminat 

  

aşamasındadır. 

     

davasıdır. 

   

1.  Belgin 

    

Davacılardan Vural Ali Çabuk'un 

   

QabLik 
-. 

    

kalsiyum yüklemesinin başından 

   

Sezer MLP Sağlık Akçaabat  2.  Asliye 2017/535 

 

damar yolu açılmak suretiyle 

  

Dava dosyası dilekçelerin teatisi 

Çabuk  3. Hiz. A.Ş. Hukuk Mahkemesi E. 
2017 yapıldığı, ancak balah tıbbi Uygulama 100,00  TL 125.000,00  TL aşamasında olup, deliller 

Vural Ali 

    

sebebiyle deride yanık oluştuğu 

  

toplanılmaktad ır 

Çabuk 

    

iddiasıyla ikame edilmiş maddi ve 

        

manevi tazminat davasıdır. 

   

irffitn ML?  Sağlık 
Bakırköy S. Asliye 

  

Davacılar İrfaıı Turgut'un eşi Edibe 

  

Dava dosyası delillerin 
Turgut Hizmetleri 

Hukuk Mahkenıesi 
2012/131 2012 Turgut'un chorn hastalığı sebebi ile 1,00  TL 120.000,00  TL loplanılmasın ı takiben yapı an 

Beyhan A.Ş. 

   

geçirmiş olduğu bir dizi ameliyata 

  

inceleme sonucunda karara 

t? 
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Maddi Tazminat Manevi Tazminat 

Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

 

Turgul 

    

karşıl ık ağr ılarının artması ve 

  

çıkmış, davanın reddine karar 
Murat 

    

akahinde vefatı sonucu ikame edilen 

  

verilmiştir. Karara karşı davacı 
'turgut 

    

tıbbi hata iddialarına ilişkin maddi ve 

  

taraf istinaf yoluna başvurmuş 
Beyza 

    

manevi tazminat davasıdır, 

  

olup, dosya istinalincelenıesi 
Turgut 

       

aşamasındadır. 

     

Davaeılar, kol anjiyosu için 

        

ameliyathaneye alınan Mevlüt 

  

Dava dosyasında deliller 
Meıyem 

    

Çalışkan'ın kalp aı iyosuna 

  

toplanmakta olup, konuya 
Çalışkan 

MLP Sağl ık MLP
 

Bakırköy  10. 

  

 lduğuntı ve beraberinde sevk 

  

ilişkin Bakırköy Il Asliye Ceza 
Ümit 

Flizmeıleri Asliye Hukuk 2010/231 2010 
edildiği Damla diyaliz ve Vakit' 

5.000,00  TL t20.000,00  TL Mahm keesi  2009/444  e' Sayılı 
Çahşkan 

A Ş. . Mahkemesi 

  

Gureba hastanelerinde de benzeri 

  

dosyası hekletici mesele 
Didem 

    

yanlış müdahale ve tedaviler 

  

yapılmış olmakla yargılama 
Ergene 

    

sonucunda vefat ettiği iddiası ile iş bu 

  

devam olmaktadır. 

     

hastaneler aleyhine maddi manevi 

        

tazminat davası ikaıne etmiştir. 

        

Davacı, doktor Ünıran İ [eri'nin 

        

kendisini burun ameliyatının yanı sıra 

        

yüzünü gerdirmek ve karnına yağ 

  

Dava dosyası delillerin 

     

alma ameliyatı yapılması konusunda 

  

toplanılmasını takihen yapılan 

     

ısrar ettiğini ve buna ikna eltiğini 

  

inceleme sonucunda karara 
Nezir 

MLP Sağl ık İstanbul Anadolu 

  

ancak ameliyat sonrası sağ göz ile sol 

  

ç ıknıış, davanın reddine karar 
Duygu 

Hizmetleri 6.  Asliye Hukuk 2013/427 2013 gözün arasında orantısızlık oluştuğu 1.000,00  TL 50.000,00  TL 
verilmişıir. Karar davacı tarafça 

 

A.Ş. Mahkemesi 

  

ve sağ gözde sürekli yaşarma 

  

tenwiz edilmiş olup, dosya 

     

meydana geldiğini yağ alma 

  

Yargıtay inceleınesi 

     

ameliyatının ise karnı son derece 

  

aşamasındadır. 

     

şekilsiz bir biçme soktuğu iddiaları 

        

ikante edilen maddi manevi tazminat 

        

davasıdır. 

   

'l'uğba 

    

1-lastanemizde beheğini sünnet ettiren 

   

Yener 
MLP Sağlık 

   

davacıların, hipospadias teşhisinin 

   

. 
, Orhan 

Hizmetleri Anadolu  2. 
2015/192 

 

konulmayarak bebeğin süııııetinin 

  

Dosya delillerin toplanılnıasını 

Yener 
A.Ş. 'l'üketici 

2 
2015 gerçekleştirilmesi sonucu fiziksel 10.000,00  TL 100,000,00  TL takiben hilirkişiye tevcli edilmiş 

 

Salih Mahkemesi 

  

bozukluk oluştuğu iddiasıyla ikame 

  

olup. bilirkişi incelemesi 
Ömer Ediz 

Somuncu 

   

edilen maddi ve manevi tazminat 

   

Yener 

    

davasıdır. 

   

*1 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yı l Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Gelinen Aşaına 

    

Tutarı Tutarı 

      

Davacı diğer dayalı Yalova 

        

Hastanesindeki dayalı doktor 

        

tarafından kalça protezi operasyonu 

        

yapıldığını, ancak yapılan yanlış 

        

uygulama sonucunda toplardamarının 

        

kesildiğini ve bu nedenle davacının 

    

MLP Sağlık 

   

bir takım sağlık sorunlarının ortaya 

    

Hizmetleri 

   

çıkmaya başladığı nı,  bunion  üzerine 

    

A.Ş. 

   

1-lastanemize sevk edildiğini ancak 

    

Yalova 

   

burada da yapı lan tedaviler 

  

Dosyada varsa eksik deliller Seher 
Uygun 

Uzmanlar 
Sağlık Biz. 

Yalova  1.  Asliye 
l-lııkuk Mahkemesi 20141956 2014 neticesinde kendisinin sağlığında 

herhangi bir gelişme olmadığı nı, hatta t2.960,79  TL 100.000,00 TI, toplaıımakta oltıp, bilirkişi 

 

San.  Paz. 

   

hemodiyaliz makinası olmaması 

  

ıncelemesı aşanıasındadır. 

 

Tic.  A.Ş. 

   

sebebiyle Bursa Çekirge Devlet 

    

Op.  Dr, 

   

Flastaııesi'ııe sevk edildiğini ve tüm 

    

Güven Mete 

   

bu tedavi ve ameliyat iş lemlerinin 

        

ardından bir takım kalıcı sağlık 

        

sorunlarına hayatı boyunca maruz 

        

kalacağından sebeple gerek maddi ve 

        

gerekse de manevi çöküntü içerisinde 

        

olduğunu iddia ile ikame olunan 

        

maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

        

Davact, dayalı hastanede kendisine 

        

konulan kanser teşhisi sonrasında 

    

MLP Sağlık 

   

beslenme jejunostomisi ad ı verilen bir 

  

Dosya da delillerin 
toplanılmasını takiben tanzim 

Münevver Hizmetleri Bursa  6.  Asliye 
20151373 2015 

aparat ıakıldığını, Aparatın 
takılmasıııın ardından sıkıntılar 10.000,00  TL 100.000,00  TL olunan bilirkişi raporu 

Mercan A.Ş 1-lukuk Mahkemesi 

  

çektiğini, yanlış operasyon ve 

  

doğrultusunda davanın reddine 

 

Aytaç Sayın 

   

uygulamalarda bulunulduğunu iddia 

  

karar verilmiş olup, karar 

     

ederek maddi ve manevi tazminat 

  

kesinleşmiştir. 

     

davası ikame etnı iştir. 

     

İstanbul  5. 

  

Davacı tarafından,  2013  yılı Nisan 

  

Dosyada delillerin 

Debra Ml]'  Sağlık Tüketici 2015/269 

 

ayında baş layan rahatsızlıkları 

  

toptanılmasını takihen Adli Tıp 

Abdo Hizmetleri Mahkemesi 

 

2014 nedeniyle  Lie  Hospital Ulus'ta sağ 10.000,00 'fl 100.000,00  T'I' Kurumuna sevk edilıniş olup, 

 

A.Ş. (İstanbul IS. 2014/469 

 

ayak aşil tendonu iyileştirme 

  

yapılaıı inceleme sonuctı t 

  

Asliye Hukuk 

  

ameliyatı geçirdiği, ameliyat 

  

olunan raporda tibbi  açıda re' 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No./ Yıl Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

   

Mahkemesi) 

  

sonrasında anıeliyatlı bölge ile hiç 

  

illiyer bağı kurıılamadığı 

     

ilgisi olnıayan sol kalça bölgesinde 

  

yönünde lehe kanaat bildirildiği 

     

çok şiddetli ağrı hissettiği, ameliyatlı 

  

görülnıüştür. Dosya rapora 

     

sağ bacağını kol lanamadığı gibi sol 

  

itirazların I heyanlann 

     

bacağını da bu şekilde 

  

sunulması aşamasıııdadır. 

     

kullanamamaya başladığı, dayanılmaz 

        

acılar çektiği, tüm bunlar nedeniyle 

        

Amerika Birleşik Devletlerinde ve 

        

rürkiye'de birbirini takip eden 

        

tedaviler gördüğü ve hala bir düzelme 

        

olmadığı iddialarıyla ikame olunan 

        

manevi tazminat davasıdır. 

    

MU Sağlık 

   

Hastanede davaeının yapmış olduğu 

   

klal Örün 
1-lizmetleri 

Bakırköy  2. 

  

doğum esnasında yapılan yanlış 

  

Dosya varsa eksik delillerin 
Vahdettin 

A.
Ş. 

Tüketici 2016/730 2016 müdahale sonucu bebeğin engelli hale 10.000,00  TL 100.000,00 11. roplanılması ile tanıkların 
Orün 

lrına Ergül 
Mahkemesi 

  

geldiği iddiasıyla ikame edilen maddi 

  

dinlenmesi aşamasındadır. 

     

ve manevi tazminat davasıdır. 

        

Testis  kanseri sebebi ile hastanede 

        

operasyon geçiren kişinin 

        

yıımurtalıklarının yanı sıra 

        

bağırsaklarının büyük bir bölümü ve 

  

Dosya dilekçe ıeatisi 
Emel 

ML.P Salık 
Anadolu  9.  Asliye 

  

dalağının da alındığı ancak sonrasında 

  

aşamasında olup, henüz ön 
Çekiciler 

Hizmetleri 
Hukuk Mahkemesi 

2017/84 2017 yapılan parolojidedalağında ve lü.000,OOTL 100.000,00  TL 
incelemeduruşması 

 

A.Ş. 

   

hağırsağında herhangi bir problem 

        

olmadığının görüldüğü, tibbi 

  

yapılmamış tır. 

     

müdahalenin hatalı yapıldığı 

        

iddiasıyla ikame edilen maddi ve 

        

nıanevi tazminat davasıdır. 

        

Davacı  Medical  Park Hastanesine 

        

meme kanseri tedavisi için 

   

Gamze MLP Sağl ık 

   

başvurduğunu, hastane doktorlarmdan 

   

Şefika Hizmetleri 
Tarsus  I. Asliye 2017/62 2017 Mehmet Ali Sunun teşhis ve tedavide 

10.000,00  'l'l. 100.000,00  Tl. Dosya delillerin toplanılması 

Mutlu A.Ş. 
Hukuk Mahkemesi 

  

yeterli dikkat ve özeni 

  

aşanıasındadır. 

     

göstermediğini, kusurlu ve meslek 

        

ilkelerine aykırı davrandığını, 

        

doktorun kusuru nedeniyle hastalığın 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. /  Vii Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat .. 

Gelinen Aşama 

    

Tutan 
,

ııtarı F 

      

geç teşhis edildiğini ve tedaviye geç 

        

başlandığını iddia ederek maddi 

        

manevi tazminat davası açmıştır. 

        

Davacı taralindan, şiddetli mide 

        

şikayeti ile Hastanemize başvurduğu 

  

Dava dosyası delillerin 

     

kendisi ile burada doktorların 

  

toplanılmasını takiben karara 

 

MLP Sağlık 
k I A - I şa S ye 

  

ilgilenmediğini, gerekli araştırmanın 

  

çıkmış davanın reddine karar 
Serap  Işık H ıznıctleıı 

1-lukuk Mahkenıesı 
2013/67 2013 yapıImdıgını ilaç tedavisi 10.000,00'1'1, 100.00(),00'1-1- vcrılmıştır.  Anılan karar  davacı 

 

A.Ş. 

   

uygulanarak geçış tırıldıgını ve bu 

  

. 

taratça temyız ed i lm i ş olup, 

     

nedenle hastalığı n ilerlediği iddiasıyla 

  

dava dosyası Yargıtay 

     

ikame edilen maddi ve manevi 

  

incelemesi aşamasındadır. 

     

tazminat davasıdır. 

           

Dava dosyası delillerin 

        

toplaıı ı l masın ı tak iheıı yapılan 

     

Davacı,  05.09.2011  tarihinde hastane 

  

incelenıe sonucunda karara 

     

nezdinde doğum gerçekleştirdiğini, 

  

çıkmış, davaııın kısmen 
,. , Ç.ıler Çakır .. MLP Sağl ık .. . 

  

doğum ile ilgilenen hekimin kusurlu 
. . . 

  

kabulünü karar verilmiştir. 
. . 

Tuncay Uızmctltrı flakıtko>  8  Aslıye 
2013/457 2013 

ğ lemı sonucıı dobum sonıasındı bır 
1000000  'IL 10000000 11 

Karar  d nau tı r ı lçı tcm3 ız 

''ıkır A.S. A  s 
l-lukuk Mahkemesı 

  

takım sıkıntılara maruz kaldıgını 

  

edılmış olup, dosya Yargıtay 

     

heyanla, hastane ve ilgili hekim 

  

incelemesi aşamasındadır. 

     

aleyhine maddi ve manevi taznıinat 

  

Risk : Maddi tazminat talebinin 

      

davası ikame etmiştii . 

 

reddine, manevi tazminaı 

        

talebinin  15.0001  L üzerinden 

        

kabulüne karar verilmiştir. 

        

Dava dosyası delillerin 

        

toplanılmasın ı takiben 

        

hilirkişiye tevdi edilmiş, 

     

Davact tarafından,  12.02.2007 

  

inceleıne sonucu tanziın olunan 
.. 

.. 

Unımu MLP Saglık Gazıosmanpasa  4. 

  

tarihinde hastane nezdinde Dr. 
. . 

  

raporda letıc  kanaat hildirilmiş 
- , . . . 

Gulsum Hı'nıetkıı Aslıyc Huktık 2012/141 2012 
Haclı c Çokcan tııalından uygulanan 

1000000  U 10000000  Tl 
ise  d davacı t ııal ın ıtıra,ı 

.. 
.. Unlu . 

A.Ş . Mahkeınesı 

  

dogum kesısı esnasında zarar 

  

dogrultusunda dosya ek 

     

gordugunden hahısle kae edilen ı m 

  

ı m .. ncelee yapılmak tızere 

     

maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

  

Cerrahpaşa veya ÇAPA Tıp 

        

Fakültelerinden birine sevkine 

        

karar verilmiştir. Dosya ek 

        

inceleme aşaıııas ındad F' 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No.! Y
ıl Konusu 

Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

 

Nejdet MediPlaza 

   

Hastanemizde apandisit ameliyatı 

   

Tezel Sağl ık Gehze  2.  Tüketici 

  

olan davacmın hatalı tıbbi müdahale 

  

Dosyada deliller toplanılmış 

Meral Hizmetleri Mahkemesi 2016/209 2016 sonucu bağırsağının yaralanmış 10.000,00  TL 100.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incelenıesi 

Tezel Tic.  A.Ş. 

   

olduğu iddiasıyla ikame ettiği maddi 

  

aşaıııasındadır. 

     

ve manevi tazminat davasıdır. 

        

Davacı  04.12.20 14 ıarihinde Prof Dr. 

        

Fehmi Döner taraffindan burun ve göz 

        

kapağı ameliyatlarının 

        

gerçekleştirildiğini, yüzüne yağ 

    

MLP Sağl ık Bakırköy  2. 

  

en.jeksiyonu yapıldığını, yapılan 

  

Dosya deliller in toplanılmasını 
Hanife 

Hizmetleri Tüketici 
2016/486 

2016 
amelıyatlar neticesi burun şeklinin 5.000,00  TL t  00.000,00  TL 

takihen bilirkişiye tevdi edilmiş 
Burun 

A.Ş. Mahkemesi 

     

mesi 

     

kapaklarındaki sarkıklıkların devam 

  

aşamasındadır 

     

ettiğini, yüzünde dalgalanmalar 

        

olduğunu iddia ederek maddi—

         

manevi tazminat davası ikame 

        

etmiştir.  

    

MLI' Sağl ık 

      

Dava dosyası delillerin 

 

Hizmetleri 

   

Davacı, dayalı hastanede geçirnıiş 

  

toplanılmasını takiben Adli t ıp 

 

A.Ş 

   

olduğu burun ameliyatı sonrasında 

  

Kurumuna tevdi edilmiştir. 
Serdar 

Hüsamettin 
Bursa  6.  Asliye 2015/835 2015 meydana gelen koku alma yetisinin 

5.000,00  TL, 100.000,00 TI. 
Dava dosyası bilirkişi 

Aydoğan OLGUN Hukuk Mahkemesi 

  

kaybolması horlama ve uyku apnesi 

  

incelemesi aşamasındayken 

 

Cengiz 

   

 sorunu sebebiyle maddi ve manevi 

  

Dosya hakk
ında görevsizlik 

 

BOZKURT 

   

tazınınat talepli davayı açmıştır. 

  

kararı verilmiş olup, söz konusu 

        

karar henüz kesinleşmemiştir. 

 

Birol Civelek 

   

Davacı tarafından, hastanemiz 

  

Dosyada deliller toplanılmış 

 

* ihbar Ankara Il. 
2016/147 

 

gördüğü tedavi esnasında hatalı 

  

olup, dosya bilirkişi incelemesi 
Hacer İpek olunan tüketici 

2 
2016 hekim müdahalesi bulunduğu 4.000,00  TL 100.000,00  TL aşamasındadır. ** Dosyada 

 

sıfatıyla Mahkemesi 

  

iddiasıyla ikanie edilen maddi-manevi 

  

tarafımız ihbar olıınan sı Ihtına 

 

MLP 

   

taznıinat davasıdır. 

  

haizdir. 

 

MLP Sağl ık 

   

Nefes darlığı, öksürük, halsizlik 

  

Dava dosyası delillerin 
Nesime l-lizmetleri İstanbul Anadolu 

  

şiküyetleri ile hastanenin aciline 

  

toplanılmasını takiben yapılan 
Sinem A.Ş 9.  Asliye Hukuk 2011/533 2011 başvuran davacı kendisinden onam 3.000,00  TL 100.000,00  TL, inceleme sonucunda karara 
Çoban Lrkaıı Mahkemesi 

  

alınmadan tetkik yapıldığı, boğazının 

  

çıkmış, davanın reddirıc karar t 

 

Yı idırını 

   

kesildiği, uzun süı-e yanlış teşhis 1 

 

verilmiştir. Anılan karar davacı 

A 



Avukatlık 
Ortaklığı. 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0212 376 64 64 
www.esin.ay.tr 

Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Maddi Tazminat  Ma ti i T nevi anev Tazminat 
Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

  

Güler 

   

sonucu verem tedavisi gördüğü bu 

  

tarafça temyiz edilmiş olup. 

 

Karaağaç 

   

ba
ğlamda tıbbi uygulama hatası 

  

dosya Yarg
ıtay incelemesi 

 

Yalçın 

   

mevcut olduğu yönünde iddialar ile 

  

aşamasındadır. 

 

Karakoca, 

   

ikame edilen maddi manevi tazminat 

    

Erdoğan 

   

davasıdır. 

     

Çetinkaya  

           

Davacı taraffindan, hastaneıniz 

   

Mustafa 
M1.111Sağl ı

k Bursa  6.  Asliye 

  

gördüğü tedavi esnasında hatalı 

  

Dosya dilekçelerin tealisi 

GÜNER 
m Hizetleri 

Hukuk Mahkemesi 
20171359 2017 hekim müdahalesi bulunduğu 2.500,00  TL 100.000,00  TL 

aşamasında olup, henüz ön 
inceleme dunışması 

 

A.Ş. 

   

iddiasıyla ikame edilen maddi-manevi 

        

tazminat davasıdır. 

  

yapılmamıştır. 

     

Davacı, Hastanemizde kanada 

        

yağlarının alınmasını talepli 

        

operasyon geçirmiş, gerçekleşen 

        

operasyondan sonraki süreçte surekli 

        

olarak ağr ılar yaşadığı şikayetiyle 

        

tekrar doktoruna başvunnuş, 

    

MLP Sağl ık 

   

kendisine bu gibi ağrıların ameliyat 

   

Zohreh Hizınetleri 
Istanbul  20.  Asliye 

  

sonrası normal olduğu açıklanm
ış ise 

  

Dosyada deliller toplanılmış 
Naeem i A.Ş. 

Hukuk Mahkemesi 
2015/141 2015 de şikayetlerinin devam etmesi 1.000,00  TL 100.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incelemesi 

Khandabi Ahmet 

   

sebebiyle hastanenin Kadın 

  

aşamasındadır. 

 

Torkut 

   

Hastalıkları ve Doğum Servisinde 

        

görevli  Op.  Dr. Burcu Sağlama 

        

muayene olmuş ve antibiyotik 

        

tedavisine başlaması gerektiği 

        

kendisine açıklannıakla, hatalı teşhis 

        

ve tedavi iddiasıyla maddi ve manevi 

        

tazminat davası ikame etmiştir. 

   

Süleyman 
MLP Sağl ık 

Uşak I. Asliye 

  

Dava

 

Dava hastane doktorlarından Oğuz 
Çırpıcının yanlış operasyon yaptığı 

  

Dosyada  deliller toplanılmış 

Turan 
A,

 Hukuk
 

Hukuk Mahkemesi 2015/166 
2015 

iddiasıyla ikame edilen maddi manevi 
1.000,00  TL 00.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incele mesi 

     

tazminat davasıdır. 

  

aşamasındadır. 

Nuray 
ML.P Sağl ık 

Uşak I. Asliye 

  

Davacının hastanede görmüş olduğu 

  

Dosyada deliller toplan
ılmış 

Çakal 
Hi 

Hukuk Mahkemesi 
2015/812 2015/812 2015 tedavisinin yanl

ış olduğu iddiası ile 1.000,00  TL 100.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incelemesi / 

 

A. $. 

   

ikame edilen maddi ve manevi 

  

aşamasındadır. 

it 
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Davacı Dayalı Mahkeme/ Dosya No./ Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat 

G elinen Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

      

tazminat davasidir. 

        

Serebral  AVM  kontrolü için 

  

"Tüketici Mahkemesi'nin" 

     

hastanemize gelen davacının yanlış 

  

görevli olduğu gerekçesiyle 

Okan 
MLP Sağl ık Anadolu  10.  

  

tLşhis sonucu uzun süre ihtiyacı 

  

davanın  görev yönünden 

Çamur 
1-lizmetleri Asliye Hukuk 2016/422 2016 

mamasına rağmen ağı r ol tedaviler 1.000,00  TL 100.000,00  TL reddine karar verilmiş olup,  

 

A. Ş. Mahkemesi 

  

gördüğü iddiasıyla ikame edilen 

  

Dosyanın görevli Tüketici 

     

tazminat davasıdır. 

  

Mahkemeleri nezdinde yeniden 

        

esas alması beklenmektedir.  

 

Temar Tokat 

        

Manyetik 

   

Davacı belinde şiddetli ağrı 

    

Rezonans 

   

şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, 

    

Sağl ık 

   

çekilen MR'ında sehven kendi adının 

    

1-lizmetleri 

   

yazıldığı ve buna göre yanlış teşhis 

  

Dava dosyası delilterin 

 

ve Turizm 

   

konulduğunu yeniden yapılan tetkikte 

  

incelennıcsini takiben karara 
Burak A.Ş . Tokat I. Asliye 

  

ameliyata alınmak istendiğini, ancak 

  

çıknıış, davanın recidine karar 
Ayten Tokat Em-Ar Hukuk Mahkemesi 2013/1 34 2013 kendisinin Tokat Devlet Hastanesine 1.000,00 Ti, 100.000,00  rt, 

verılmıştir. Gerekçeli kararın 

 

Sağlık 

   

gıderek orada ameliyat olduunu, tüm 

  

tebliği ile kararın kesinleşmesi 

 

Hizmetleri 

   

bu süreç nedeniyle düşük ayak 

  

heklenmektedir. 

 

San.Tic.Ltd. 

   

sendromuna maruz kaldığı iddiasıyla 

    

Şti. 

   

işbu davayı ikanıe ederek maddi ve 

    

Dr. Fatih 

   

manevi tazminat talebinde 

    

Demir 

   

bulunmuştur. 

           

Bursa  7.  :rüketici Mahkemesi 

 

MLP Sağlık 

   

Hastanem izde tedavi olan davacı 

  

ı patıld ıgınd'ın  dos'  tnnı  6 
T olga

 

Hızmçtlerı 
Bursi 71tt ıra 

2016/7'l 2016 

 

I  000 00  IL 100000 00 Ti 

 

Kk.LLN 
A.S. 

Malikeinesi 

  

kaynaklanan maddi ve evı 

  

_017 100)  'sas numaıasına 

     

tazmınat davası açmıştır. 

  

 kaydı yapılmış tır. Dosya ön 

        

inceleme aşamasındadır. 

        

Dava dosyası deliileı'in  

Melik Sentez 

   

Hasta çocuk Cemil T Ğ OAN'a yapıları 

  

ol'tnı lı asnı takıh9 karara 

Toğan Sağlık Van  2.  Asliye 

  

ltık ameliyatı sontıcunda düşük ayak 

  

e e kara r 

Et 'flçç Hizmetleri t I lukuk Mahkemesi 2013/153 2013 sendromıı olu u ştu ıddnsıyla ıkamc 1.000,00  Ti 1000(1000 H " ıı lmıstır. 

Togan A.Ş. 

   

olunan maddi-manevı tazminat 

  

. temyiz ed i len karar da,  

     

davasıdır. 

  

Dosyanın Yargıtaydan dönüsü 

        

beklenmektedir. 
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Davacı Dayalı Mahkem Dosya No. / Yıl Konusu 
Manevi Tazminat

e! 
Maddi Tazminat 

 

Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

      

Davacı taraffindan, Yanlış tedavi 

        

uygulanması sebebiyle. yüz IWci 

        

geçirdiğini ve yüzde kalıcı hasar 

  

Dava dosyası delillerin 

 

ML?  Sağl ık Gaziosmanpaşa  2. 

  

oluştuğunu, yapılan müdahalenin 

  

toplanı lmasını takihen yapılan 
İ lkntır 

Hiznıetleri Asliye l'lukuk 2011/666 2011 
risklerinin anlalılmadığı, onanıın 

1.000,00 'FL 100.000,00 'FL 
inceleme sonucunda kaı'ara 

Kaı'akış 
A.Ş. Mahkemesi 

  

usulüne uygun alınmadığını ve 

  

çıkmış, davanın ı'eddine karar 

     

Hastanenin özen yükümlülüğüne 

  

verilmiştir. Gerekçeli kararın 

     

aykırı davrandığı nı iddiaları ile ikame 

  

tebliği beklenmektedir. 

     

edilen maddi ve ınanevi tazminat 

        

davasıdır. 

        

Prematüre ve katpleri delik olarak 

    

ML!)  Sağlık Bakırköy  2. 

  

dünyaya gelen ikiz hebeklerinden 

  

Dosyanın ön inceleme 

Serhat Hizmetleri 'Füketici 

  

Azra'nın mantar ent'eksiyonu sonucu 

  

duruşması yapılmış olup, 

Canlıkal A.Ş. Mahkemesi 
2014/179 2014/179

 

2014 
ölmesi; diğer bebek Beren'in ise 

1,000,00  TL 100.000,00  TL 
tahkikat aşanıasına geçilmiştir. 
İ lişkili dosyası Bakırköy  52, 

Nurcan Hakan  'tuner (Bakırköy  4, 

  

prematüre retinopatisi sonucu 

   

Canlıkal Özpolat Asliye 1-lukuk 
—1 014/458 

 

gözlerini kaybetmiş olması nedeni ile 

  

Asliye ceza Mahkemesi'nin 

 

Emel Torun Mahkemesi) 

  

hastanenin kusura bulunduğu 

  

2014/172  E. sayılı dosyasının 

     

iddiasıyla ikame edilmiş olan manevi 

  

beklenilmesine karar verilmiştir. 

     

tazminat davasıdır. 

        

Davacı, geçirmiş olduğu iş kazası 

        

sonrasında dayalı hastaneye getirilmiş 

  

Dosyada deliller toplanılmış 

 

MLP Sağlık 

   

ve diğer dayalı doktor taratindan 

  

olup, rapor tanzim edilmiştir. 
Hasan 

Hizmetleri 
Bursa  4.  Asliye 

  

ameliyat edilmiştir. Ameliyat 

  

[chug  olunan rapora Şirket 
Deniz A.Ş Hukuk  Mahkemesi 

2015/690 2015 sonrasında dikişleri açılmış ve iltihap -  100.000,00  TL 
tarafından itiraz edilmiş olnıası 

 

Cengiz 

   

kapmış tır. Davacı ameliyat sonrasında 

  

nedeniyle dosya ek inceleme 

 

Bozkurt 

   

yaşadığı rahatsızlıklar sebebiyle 

  

aşamasınd adı  r. 

     

maddi ve manevi tazminat talepli 

        

davayı açmıştı r. 

    

1'emar 'I'okat 
Maııyetik 

   

Davacı taraffindan, l-lastaneınizde 

  

Dosyada yapılan incelemeyi 

 

Rezonans 

   

böbrek taşı operasyonu geçirdiği, 

  

takihen davanın kabtıltine 

Mejnun Sağlık Tokat  2.  Asliye 2014/102 

 

operasyon sırasında Oreter bonısuntın 

  

hükmedilmiş. anılan kaı'ar 

Maral Hizmetleri Hukuk Mahkemesi I 
2014 koptuğunu ve bu nedenle sağ 100,0011 100.000,00  TL taral'ımızca temyiz edilmiştiı'. 

 

ve 'l'uriznı 

   

böhreğinin de alındığı iddiasıyla 

  

Yargıtay'dan tehiri icra kararı 

 

A.Ş. 

   

ikame edilen maddi manevi tazminat 

  

alınmış olup, dosya Yargıtay / 

  

Dr. Kenan
davasıdır, 

     

incelemesi aşamasındadır, > 
/6 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl 

 

Konusu Gelineıı 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat 

Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

     

Yalçın  

         

Uşak Hastanesi bünyesinde böbrek 

  

Dava dosyası dehllerin 

 

M LI' Sağlık 

   

taşı ameliyatı esnasında, hatalı 

  

toplanı Imasını takihen karara 

Murat 
[-lizm etleri 

Uşak  2.  Asliye 

  

müdahale sonucu böbrek kanallarında 

  

çıkm
ış davanın rcddiııe karar 

Aslan A.Ş. iltıkuk Mahkemesi 
2011/176 2011 l  meydana geldiği, bunun - 96.000,OOTL verilmiştir. Anılan karar davacı 

 

Dr. Erkan 

   

sonucunda böbreğini kaybettiği 

  

tarafça temyiz edilmiş olup. 

 

Kutulan 

   

iddiasıyla ikame edilen maddi ve 

  

dava dosyası Yargıtay 

     

manevi tazminat davasıdır. 

  

incelemesi aşaniasındadır. 

Sırma 

    

Davacı, hastane nezdinde 

  

Dava dosyasında deliller 

Hande 

    

gerçekleştirdiği doğumu esnasında 

  

toplanmasını takibeıı dosya 

Midilli 
MLP Sağl ık . Istanbul  22. Ashy e 

  

ihmal ve hata ile beheğinin kalıcı 

  

bilirkişiye tevdi edilmiştir. 

S ayın 
Hizmetleri 

Hukuk Mahk emesi 
20 13/21$ 2012 sakat kalmasına neden olunduğu 4.000,00  Tl. 90.000,00  TL Dosya bilirkişi incelemesi 

Yakup 
A.Ş. 

   

 iddiasıyla ikanıe ettiği dava 

  

a
şamasında olup, l.€LTıp 

Sayın 

    

. 
dosvasında maddi ve manevi tazminat 

  

Fakültesinden konuya ilişkin 

     

talep etmektedir. 

  

rapor tanzimi heklenmektedir. 

 

Samsun 

        

Medikal 

   

Davacının geçirdiği ameliyatta tibbi 

   

Hanife Grup Özel Samsun I. Tüketici 

  

hata bulunduğu iddiasıyla ikame 

  

Dosyada deliller ıoplanılmış 
Kurt Sağlık Mahkemesi 2016/351 2016 edilen maddi ve manevi tazminat 10.000,00  TL 90.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incelemesi 

 

I-I izmeil eı-i 

   

davasıd ır, 

  

aşaması  n  dadı  r. 

              

Davacılar tarafından, Davalılann 

        

babaları olan Nurettin Onsun'a 

        

zamanında müdahale edilmediği, 

   

Çiğdem 
M' Sağl ık U . 

Istanbul  5.  Asliye 

  

eksik yönleııdirildiği bu 
kapsamda yaşanan geciknıeden dolayı nöbet 

  

Dosyada deliller toplanılmış 

Onsun vd 
Hizmetleri 

Hukuk Mahkemesi 
2014/72 2014 . 

geçıren Nurettin Onsunun 
4.296,00  TL 90.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incelemesi 

 

A.Ş. 

   

.... 

yuruyemez, konuşamaz ve hareket 

  

aşamasındadır. 

     

edemez bale geldiği iddiaları ile 

        

ikame edilen maddi ve manevi 

        

tazminat davasıdır. 

   

Kenan 
MU' Sağlık 

   

Antalya Hastanesinde sezeryan 

  

Dosyanın  10, 11.2015  tarihli 
Nergiz 

hizmetleri 
Antalya  7.  Asliye 

2014/251 2014 
doğumu gerçekleştirilen küçük Elif 

1.000,00  TL 80.000,00  TL 
celsesinde görevsizlik kararı 

Semra 
A.Ş. 

l-lııkuk Mahkenıesi 

  

Toprak Nergiz' in doğum sonrası 

  

. . 

venlmış olup, karar davacı 
Nergiz 

    

pı-emaıüre doğması ve solunum 

  

tarafından ıenıyiz cclilmiştir. 
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Dava" Dayalı Mahkeme I Dosya No. / Yıl Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Geli nen Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

      

sıkıntısı çekmesi gerekçesiyle yoğun 

  

Davacının temyiz başvurusu, 

     

bakıma alınması, burada ve 

  

dava tarihinde yürürlükte 

     

sonrasında yapılan birçok yanlış 

  

bulunan  4077  sayılı Kanun 

     

müdahale ve ihmal sonucu sağlığın ın 

  

uyarınca genel mahkemelerin 

     

olumsuz etkilendiği ve  7  aydır 

  

görevli olacağından haklı 

     

düzelınediği, vefht, geçici veya kalıcı 

  

bulunmuştur  13u  nedenle ayn ı 

     

sakatlık, uzuv kaybıyla karşı karşıya 

  

mahkemede yeni dosya esas 

     

olduğu iddiasıyla ikame edilen maddi 

  

numarası 201 6/27&dır. 

     

ve manevi alacak davasıdır. 

  

Davacıya ait tıbbi kayıtların 

        

diğer hastanelerden 

        

istenilmesine karar verilmiş, 

        

Eksik belgelerin 

        

tamamlanmasını takihen dosya 

        

hi  lirkişive tevdi edilmiştir. 

        

İnceleme sonucu tanzim olunan 

        

rapor taraflara tebliğ edilmiştir. 

        

Dosya rapora itirazlarin 

        

sunulması aşamasındad ır. 

     

Antalya Flastanesınde organ nakl i 

  

Dava dosyası delillerin 

     

gerçekleştırılen davacıların, ışbu nakıl 

  

toplanilmasmi takıhen karara 

I brah im

 

lbı'ahım , _ MLP Sadık . 

  

. . 
ışleını esnasında yapılan yanlış 

. 
. 

  

çıkmış, davanın kısmen 
.. .. . . . 

kabul Lıne hukmedılnuştır. 
.. 

Sumer 
.,,, 

. 

Hızmçtleı ı 
Antalya  6.  Aslıve 
Hukuk Mahkemesi 

., 

2012/420 2012 uygulama nedeniyle, gerek nakıl alan 
gerekse nakıl veren hastanın saglığına 

.. 

a 00000  U 
, .. 

50 00000  II 
. . . . 

karara karşı t ıl ı l ımııca ıstınıt 
Alı Sümer 

    

A.S.yoluna -zarar veı'ıldıgı ve naklın başaı'ısız 

  

haşvurulmuştur. Dosya 
t . ,. . 

     

. . . . ., . gerçekleştığınden bahısle ıkame ettıgı 

  

i st ı nal incelemesi  
. 

     

. . . maddi  ve manev i tazminat davasıdır. 

  

aşamasındadır. Karara  gore  risk g6

         

,

3 I 
.. 

69.9D9.j L 

İ lker 

    

Davacı, hastanemizde kolundan 

   

Tülay - MLI' Sağlık 
r u . A I 5 ıy 0  d I 

  

geçirdiği operasyon sürecinde tibbi 

  

Dava dosyasında  deliller 
Poyraz 

.: 
Hizmetleri ,  

Hukuk Mahkemesı 
2015/288 2015 hatalar bulunduğu iddiasıyla maddi ve 6.00000  TL 70.000 00  TL toplanılmış olup, dosya bilirkiş i 

.. kkesk Bııyıı

 
A.Ş. 

   

manevı tazınınat davası ıkame 

  

incelemes i m aşaas ındadır. 
in 

    

etmiştir. 

   

Mehmet 
.. 
Tuna 

Mill?Mill? SaIık Istanbul Anadolu 

  

Davacı taraffindan, hastane nezdinde 
Bypass  sonrası sol kol ve geçırdıgı 

  

n
.  

Dosya del ıllen toplanılması ıle 

Gin  kin 
Hizmetleri 

, 

4.  Tüketici 
. 

2016/152 2016 
hacagında felç oluşı tıgu iddiasıyla 

10.000,00  TL 80.000,00  TL tanıkların dinlenilmesi 
. 

Tuna 
A.Ş. Mahkemesi 

  

. . . 
. 

ıkaıııe ed ilen  maddi ve manevi 

  

aşamasındadır. 

ria 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. I Yıl Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Geliııeıı Aşama 

    

Tutarı Tutan 

      

tazminat davasıdır. 

        

Hastanemiz nezdinde alınan tedavi 

   

Arzu 
ML?  Sağlık Bakırköy 

  

sürecinde, gerekli dikkat ve özenin 

  

Dosya  delillerin toplanı l masını 
Alpdoğan- 

Hizmetleri 6.Tüketici 2017/760 2017 gosterilmedigi, neticesince 

 

80.000,00  TL 
takihen bilirkişiye tevdi edilmiş 

Handan 
A.Ş. mahkemesi 

  

enfeksiyon kapıldığı ve ölümün 

  

olup, bilirkiş i incelemesi  
Demirci 

    

gerçekleştiği iddiasına karne olunan 

  

aşamasındadır. 

     

manevi tazminat davasıdır. 

           

Dava dosyasında delillerin 

        

toplanılmasını takiben dosya 

        

Adli Tıp Kurunıuna tevdi 

        

edilmiş, yapılan incelemede 

     

Antalya hastanesinde dünyaya gelen 

  

kusur atfedilmemiştir. Ancak 

     

Aziz Düzenli' nin doğumundan sonra 

  

Davacının itirazı sonucu, dosya 

     

hastanede, hastane mikrobu kaptığı , 

  

tekrar Adli Tıp Kııruımına 

     

bu mikrobun vücutta yayılarak 

  

gönderilmiş  2.  raporda lehimize 

Aziz MLP Sağlık 
Antalya 9 . Asliye 

  

bebeğe fiziksel olarak zarar verdiği, 

  

gelmekle, Hastanenin hiç bir 
kusurunun olmadığı açıklığa 

Düzenli Hizm etleri 
Huk uk Mahkemesi 2013/598 2013 diğer dayalı ebeveynlerin ise -  25.000,00  TL 

kavuşmuş olmasına rağmen 

 

A.Ş. 

   

enfeksiyon kaynaklı hastalığı n 

 

. 

      

düzelmesi için yaptığı maddi 

  

dosya maddi tazminat 

     

masraflar ve uğradıkları manevi 

  

konusunda hesaplama yapmak 

     

zararların giderilmesi için ikame 

  

için hesap hilirkiş isine tevdi 

     

edilen tazminat davasıdır. 

  

edilmiş, takihen üçüncü bir 

        

rapor alınmak üzere farklı bir 

        

bilirkişi kurulu o luşturtılarak 

        

tibbi duruırnın incelenmesi 

        

istenmekle, dosya karar 

        

aşaniasındadı  r. 

     

Hastane bünyesinde tedavi gören 

        

hastanın yakını tarafından, taraflar 

        

arasında baş latılan  3.876,65  - TL 

  

Dava dosyası delillerin 

 

MI..P Sağlık 
Bursa  4.  Asliye 

  

tutarlı icra takihine ilişkin borçlu 

  

toplanılmasını takiben 
bilirkiş iye tevdi edilmiş, Ayşe Çolak Hizmetleri 

Hukuk Mahkemesi 2010/658 2010 bulunmadığı nın tes1), iti ile, hastaneye 5.000,00 fl 50.000,00  TL 
inceleme sonucu tanzim olunan 

 

A.Ş. 

   

ödenen I .500,O0.-TL'nin sebepsiz 

        

zenginleşme sebebiyle iadesi, Ölüm 

  

rapor ibriz edilmiştir. Dosya, 

     

ve cismani zarar nedeniyle, 

  

raporlara itiraz aşamasındad 

     

50.000,00.-Tl, manevi,  30.000,00.-TL 

   

71 
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Davacı Dayalı Malıkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

      

nıaddi tazminat davasıdır. 

        

Davacı tarafindan göğsündeki 

        

küçülnıe dolayısıyla  Medical  Park 

        

Fatih Hastanesine başvurulduğunu, 

  

İstanbul  2.  Asliye Hukuk 

     

Op.Dr. Ahmet Korkut tarafından  3 

  

Mahkemesi ile açılmış bulunan 

     

kez ameliyata alındığını ancak 

  

dava da "Tüketici Mahkemesi' 

  

Istanbul  2.  Asliye 

  

başarısızlıkla sonuçlandığın ı,  4.  kez 

  

nin" görevli olduğu gerekçesiyle 

 

ML!'  Sağlık Hııkuk Mahkemesi 

  

de aynı doktor tarafından ameliyat 

  

davaııuı görev yönünden 

Elif Göncü Hizmetleri (İstanbul II. 2015/75 
2015 

için randevu verildiğini ancak 
30.000,00  TL 75.000,00  l'l. reddine karar verilmiş olup, 

 

A.Ş. Tüketici 2015/729 

 

gidilmediğini beyanlaAmelivat 

  

dosya lst. It Tüketici 

  

Mahkemesi)
 

  

öncesi  yeterli bilgilerin verilmediğini, 

  

Mahkemesi  20151729  E. sayılı 

     

anıelıyatın başarısız geçebi leceğinin 

  

dosya ile yeniden iş leme 

     

söylenmediğini, ameliyatlar 

  

konulmuştur. Dosya delillerin 

     

sonrasında vücudunda güç kaybı 

  

toplanılmasını takiben 

     

oluştuğunu iddia ederek maddi ve 

  

hilirkiş iye tevdi edilmiştir. 

     

manevi tazıninat talebinde 

        

bulunırnıştur. 

           

Dava dosyası delillerin 

        

toplanılmasını takihen 

     

Davacı tarafından, nefes alamama 

  

bilirkişiye tevdi edilmiş, 

     

problemi ile Ilastaneyc başvurduğu, 

  

inceleme sonucu ıanziın olunan 

Nurten ML!'  Sağlık Gaziosmanpaşa  4. 

  

ancak yapılan operasyon sonucunda 

  

rapora itirazda bıılunulması 

Develi 
Hizmetleri Asliye Hukuk 2012/143 2012 beyin zarının delindiği,ilgili 1.000,00  TL 75.000.0011, nedeniyle ek inceleme 

 

A.Ş. Mahkemesi 

  

durumun tıbbi hala olduğu iddiası ile 

  

aşamasında geçilmiş, ek 

     

maddi ve manevi tazminat davası 

  

inceleme sonucu tanzim olıınan 

     

ikame edilıniştir. 

  

rapora itiraz edilmekle dosya  3. 

        

kez incelemeye alınmıştır. 

        

Dosya inceleme aşaınasındadıı-. 

        

Dosya da yapılan incelemeyi 

        

takiben davanın reddine karar 

 

ML!'  Sağlık 

   

Davacı taraffindan, Doktor Yı lmaz 

  

verilmiş, anılan karara karşı 
İsmail Hizmetleri Bursa  6.  Asliye 

20141729 2014 
ATA tarafından uygulanan ted tedavinin 

1.000,00 TL 1.000,00  70.000,00  TL tarafça istinai'yoluna 
Güzeltürk A.Ş. Hukuk Mahkemesi 

  

yanlış olduğu iddiasıyla ikame edilen 

  

haşvurıılmuştur. Bölge adliye 

 

Yılmaz Ata 

   

maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

  

mahkemesince görevsizlik 

        

yönünden reddine karar veri 

        

olup, dava dosyasının tüketii 
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Davacı Dayak Mahkeme I Dosya No.! Y
ıl Konusu Maddi Taznıinat Manevi Tazminat 

Gelinen Aşanıa 

    

Tutarı Tutarı 

         

mahkemesinde yeni esas alması 

        

beklen nıekted ir. 

        

Gcbze S. Asliye Hukuk 

        

Mahkemesinde görülen davada 

        

"Tüketici Mahkemesi' nin" 

        

görevli olduğu gerekçesiyle 
Filiz Akın MediPlaza Gebze  5.  Asliye 

  

l-lastanede doğulu yapan davacının, 

  

davanın görev yönünden 
Özkan Sağlık Hukuk Mahkemesi 2016/54 2016 hatalı müdahale sonucu bebeğinin 

5 000  OOTL OOTL 
reddine karar veriln)iş 01u1), 

Sami Hizmetleri (Gehze [Tüketici 2016/829 

 

kolunun sakatlandığı iddiasıyla ikame 

 

.
50000 ' dosya görevli Gebze I. Tüketici 

<5zkan Tic.  A.Ş. Mahkemesi) 

  

edilen tazminat davasıdır. 

  

Mahkemesi  2016/829  E. sayıl ı 

        

dosyası ile işleme konulmuştur. 

        

Dosya delillerin toplanılması ile 

        

tanı k ların din leni I mesi 

        

aşaması ndad ir. 

     

Davacının neçirmiş olduöu iş kazası 

  

. . 

     

. . 
, nedeniyle sağ işaret parmagının 

  

Dava dosyası delıllerın 
. 

. . MLP Sağlık 

   

. . 
kesılmesı sonucu  Medical  Park 

  

toplaıı ı Imas nı takibe!) karara 
. 

Fcdaı 
Aktoy 

Hızmetltrı 
. 

Antalv ı I Asli ye 
1-lukuk Mahkemesi 

2012/649 2012 
, 

Antalya Fhsflnesının Acıl Servisinde 
250000011 6000000  II 

çıkmış, davanın reddıne karar 
crılmıştıı Davacı ıaıatça 

 

A.ş. 

   

uygulanan tedavinin yanlış oldugu bu 

        

nedenle pannagını kullanamadın ı 

  

temyiz edilen karar da, 
' 

     

. . . ' . 
- 

ıddıaları ıle ıkame edilen maddi 

  

Dosyanın daıı donuşu 
? 

     

manevi tazminat davasıdır. 

  

beklenmekuedıı'. 

        

İstanbul  25.  Asliye Hukuk 

        

Mahkemesi ile görülen davada 

 

MLP Sağl ık 
. . 

l-lızmetlerı 
. . Istanbul  ö.  Asl i ye 

  

. Hasıanede bel rahaısı'zlığı sebebiyle 

  

"tüketici Mahkemesi' ni!)" 
.. ' , ' 

, 

F atma 
, 

A.Ş. ' Hukuk Mahkemesi 

  

. 
. amelıyat olan davacının anıelıyattan 

' 
. 

  

gorevh oldugu gerekçesıylc 
.. .. davanın gorev vonunden gin

 

'. 

Gulsev 
.. . 

,,.. 

lurker Kılıç 
. 

Istanbul  10. 
..,, ..  

20 16/50 
20 17/457 

2016 
sonra belındekı akıntı aynen devam 

. . .. etmesi sebeb i yle, hatalı müdahalede 
. 

1.000,00 FL 
.. 

)0.000,00  IL 
. . ' 

ı'eddıne karar verılmış olup, 
lemır Kamran I uketıcı 

' 

  

. 
' hulunuldugu iddiasıyla ıkame olunan 

  

.. ' 

dosya gorevlı Mahkeme 

 

Urgun 
. Deniz Konya 

Mahkemesi 

  

. ' 
' maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

  

. ' 

nezdinde esas alarak işleme 
' . 

        

konulmuştur. Dosya  del ıllerın 

        

top Ian ıl ması ile tanıkların 

        

diıılenilıııesi aşamasındadır. 
Recep MLP Sağlık İstanbul IS. Asliye 2012/524 2012 Davacı geçirdiği trafik kazası sonrası 

20.00000  Tl, 60.00000 'FL Dava dosyası delillerin 
Kabil Hizmetleri Hukuk Mahkemesi 

  

tedavi ıçin Dayalı Vaıan Hastanesi ve ' ' toplanılmasını takıben 



Esin 
Avukatlık 
Ortaklığı. 
Member of Baker & Mckenzie 
International, a Swiss  Verem 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad,,  Gül Sok.  No, 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0212 37664 00 
Faks:  0 212 376 64 64 
www,esin,av,tr 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Davacı Dayalı Mahkenıc / Dosya No. / Yı l Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat
Tutan Gelinen Aşaına 

     

Tutan 

  

A.Ş. 

   

Dayalı hekiın Emin Özyurı'a 

  

bilirkişiye tevdi edilmiş, 

 

Vatan I-last. 

   

başvurduktan sonra dayalı hastane 

  

inceleme sonucu tanzim olunan 

 

Sağlık Yat. 

   

nezdinde omurlarına platin takıldığını 

  

ı'aporda_lehe kanaat 

 

A.Ş. 

   

ancak iyileşmediği, bu süreçte henı 

  

bildirilmi
ştir. Dosya kusur 

 

Prof. Dr. M. 

   

Medical  Park Gözıepc Hastanesinde 

  

tespiti yönünden ek inceleme 

 

Emin Özyurt 

   

muayene olduğunu, daha sonra beyin 

  

aşamasında olup, raporun tebliğ i 

     

kanaması geçirdiğini son 

  

beklenmektedir. 

     

müdahalenin Sema 1'lastanesinde 

        

yapıldığını iddia ederek dava ikame 

        

etmiştir. Tedavin bir aşamasına 

        

Medical  Park Göztepe Haslanesinia 

        

de katıldığı Vatan Hastanesi 

        

taraflndan iddia edilerek dava 

        

Medical  Park Göztepc Hastanesine 

        

ihbar edilmiştir ve davaya müdahil 

        

olunmuştur. 

        

Davacı tarafından, Hastanede 

        

kendisine yanlış ve eksik tedavi 

   

SEVDA MLP 

   

uygulandığı ve bu tedaviler sebebiyle 

  

Dosya  dilekçe teatisi 
DÖNMEZ  

SAĞLIK Antalya  3.  Tüketici 
20171261 20)7 sosyal yaşantısının bir daha eskisi 

10.000,00  TL 60.000,00  TL 
aşamasında olup, henüz öıı 

ER HİZME'I'LE Mahkemesi 

  

gibi olnıayacağı, manevi çöküntüye 

  

. 

ınceleme duruşnıası 

 

Rt AŞ 

   

uğradığı iddiası ile ikame edilen 

  

yapı lmamış tır. 

     

Maddi ve Manevi Taznıinat davası 

        

ikame etmiştir. 

        

Hasta gebelik süresince kendisini 

        

takip eden kadın doğum doktoru 

        

Mehiap Yazıcıoğlu'nun aydınlatma 

  

Dava dosyası delillerin 

 

MLP Sağlık 

   

ve özen yükümlülüğüne aykırı 

  

ıoplanılmasın ı takihen yapı lan 

Serdar Hizmetleri İstanbul Anadolu 

  

davranması sonucunda  heheğinde 

  

inceleme sonucunda karara 
Alkın A.Ş. S. Asliye Flukuk 20121357 2012 oluşan anomalıye zamanında 

. 550000  TL ., 000, 60 00  TL çıkınış, davanın rcddiae karar 

Esra Alkın Mehtap Mah kemesi 

  

m i, maddi ve  edilemedi cı verilmiştir. Karar  davaüdahale tarafça 

   

Yazıcıoğlu 

   

manevi zarar uğradıklarını iddia ve 

  

ten
ıyiz edilmiş olup, dosya 

     

beyan ile aleyhe tazminat davası 

  

Yargıtay incelemesi 

     

ikaıııe etmişlerdir. Hastane 

  

aşamasındadır. 

     

sorumluluk sigortası mevcut olup, 

         

bildirim yapılmış tır.  

  

M 
28/1 



Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Manevi Tazminat Maddi Tazminat 

 

Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutan 

      

Hasta gebelik süresince kendisini 

        

takip eden kadın doğum doktoru 

        

Mehiap Yazıcıoğlu'nun aydınlatma 

  

Dava dosyası delillerin 

 

MLP Sağl ık 

   

ve özen yüküınlülüğüne aykırı 

  

toplanılmasını takiben yapılan 

Serdar l-lizmetleri İstanbul Anadolu 

  

davranması sonucunda beheğinde 
. 

  

ilk inceleme ile ek incelemeler 
sonucu karara çıkmış, davanın 

Alkın A.Ş. S.  Asliye l-Iukuk 20 12/357 2012 oluşan anomalıye zaınanında 
ınüdahale edilemediği, maddi ve 

 

60.000,00  TL reddine karar verilmiştir. Karar 
Esra Alkın Mehtap Mahkemesi 

  

manev i  zarar ug . radıklarını iddia ve 

  

davacı tarafından temyiz 

 

Yazıcıoğlu 

   

beyan ile aleyhe tazminat davası 

  

ed i lm iştir. Tenıyiz dilekçesine 

     

ikame etmiş lerdir. Hastane 

  

cevap ve itirazlarımızı içerir 

     

soruınlulıık sigortası mevcut olup, 

  

dilekçe sunulmuştur. 

      

bildirim yapı lmıştır.  

  

Mehmet 

        

Nuri MLP Sağl ık 

   

Tıbbi hata nedeni ile uzay kaybına 

  

Dosya dilekçe teatisi 

Kaynar I-I iznıetleri Elazığ  3.  Asliye 
2016/220 2016/220

 
2016 

uğradığı iddiasıyla davacı tarafından 
5.000,00  TL 60.000,00  TL 

aşamasında olup, henüz ön 

Adalet A.Ş. Hukuk Mah Mahkemesi 

  

olunan maddi ve nıanevi 

  

inceleme duruşması 

Kaynar 

    

tazminat davasıdır. 

  

yapılmamıştır. 

        

Dava dosyasında taral'olarak 

        

MLP Sağl ık Hiz. A.Ş. taı-af 

Selçuk 

    

Davactlar hatalı düzenlenen rapor 

  

olarak gösterilmiş ise de, dava 

Köken MLP Sağl ık Kocaeli I. Tüketici 2016/252 

 

sonucunda uçağa binerek 

  

konusu olay Kocaeli 

' Sibul Hizmetleri 
Nialıkemesi 

 

2016 bebeklerinin düşmesine sebep 2.000,00  TL 600.000,00 'fl Hastanesinde vuku bulmuş 

Köken A.Ş. 

   

olunduğu iddiast ile ikame olunan 

  

olmakla taraf sıfatına yönelik 

     

maddi ve manevi tazminat davasıdıı-. 

  

itirazlarımız bulunmaktadır. 

        

Dava dosyası delillerin 

        

toplanılması aşamasındadır. 

        

Dosyada delillerin 

 

MLP Sağl ık 

      

toplanılmasın ı takihen bilirkişi 

 

Hizmetleri 

   

Uşak Hastanesi bünyesinde hastaya 

  

raporu tanzim edilıniş, ancak 

 

A.Ş. 

   

enjekte edilen ilaç sebebiyle hastada 

  

rapor Mahkeme tarafından 
Fatma 

Dr. Kemal Uşak  2.  Asliye 
2014/378 2014 

sol siyatik sinirin ağı r parsiyel 
2.000,00  TL 50.000,00  TL. yeterli görülmeyerek heyet 

Yağlıcı 
Solakhan Hukuk  Mahkemesi 

  

aksonal hasar oluştuğu ve bu  sebeple 

  

raporu alınmasına karar 

 

Dr. Halil 

   

felç kalındığı iddiasıyla ikame olunan 

  

verilmiştir. Dosya ek incelen
ıe 

 

Özmen 

   

maddi manevi tazminat davasıdır. 

  

raporu sonucunda red 

        

edilmiştir. Gerekçeli kararın 

        

tebliği beklenmektedir. 

MA 

I. 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No./ Yıl Konusu 
Manevi Tazminat

 
Maddi Tazminat 

 

Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

  

MLP Sağlık 

   

Hastanemizde tedavi olan davacı 

  

Dava dosyası delillerin Nilgün 
Hizmetleri Bursa  3.  Tüketici 

2017/93 207 
tarafından hatalı tedavi ve ameliyat 

250,00  TL, 60.000,00  TL toplanılmasını takiben YILDIZ 
A. S. 

Malıkenıcsi 

  

yapı ldığı iddiasıyla ikame olunan 

  

hilirkişiye tevdi edilmiştir. 

     

maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

    

MLP Sağl ık 

   

Hastanemiz

 

Hastanemiz nezdinde ameliyat olan 

   

Nurhayaı 
Hizmetleri 

Asliye 
2015/213 2015 davac

ıııın,yanlış ameliyat sonucu 
10.000,00  TL 10.000,. 000,00

 
50.000,00  TL 

Dosya delillerin toplanılması 
Denıirhağ 

A.Ş. 
Hukuk Mahkemesi 

  

sakat kaldığı iddiasıyla ikame ettiği 

        

nıaddi manevi tazminat davasıdır. 

    

MediPlam 

   

Hastanemizde burun ameliyatı olan 

   

Gülay Sağlık Kocaeli  2. T Tüketici 
2017/78 1017/78

 
2017 

ameliyatta hata yapıldığı 

 

50.000,00 Ti- - 

Dosya tanıkların dinlenil mesi 
Uzun Hizmetleri Mahkemesi 

  

iddiasıyla ikame etmiş oldtığu maddi 

  

aşamasındadır. 

 

Tic.  A.Ş. 

   

ve manevi tazminat davasıdır. 

        

Burun ameliyatı için hastaneye 

  

Dava dosyası delillerin 

     

başvuran davacı tarafından, ameliyat 

  

toplanılmasını takiben yapı  Ian 

 

MLP Sağl ık . 

  

olmasını takiben şiddetli ağrıyla 

  

inceleme sonucunda karara 
Hacı Ali 

Hizmetleri 
Istanbul  2.  Asliye 

2009/165 2009 hastaneye başvurduğu ve  yapılan iğne 10.000,00  Ti,50.000,00  F1 çıkm
ış, davanın reddine karar 

Topbaş 
A.Ş. 

l-lukuk Mahkemesi 

  

sonrasında felç kaldığı, iş bu durumun 

  

verilmiştir. Anılan karar davacı 

     

ihnıal nedeniyle oluştuğu iddiaları ile 

  

tarafça temyiz edilmiş olup, 

     

ikame edilen manevi tazminat 

  

dosya Yargıtay incelemesi 

     

davasıdır. 

  

aşamasındadır. 

        

Dava dosyası delillerin 

        

topianılmasını takiben 

        

bilirkişiye tevdi edilmiş. 

     

Davacı tarafından, kendisinin bilgisi 

 

incelenıe sonucu tonzim olunan
 

  

MLP Sağlık . 

  

olmaksızın ve onayı alııımaksızın 

  

rapora ek inceleme aşamasına 
Mustafa 

Hizmetleri 
Istanbul  2.  Asliye 

2012/675 2012 küçük dili" kesildiğinden hahisle 10.000,00  TL 50.000,00  TL. 
geçilmiş, tanzimlu olunan iki 

Özc'ın 
A..Ş. 

Huktık Mahkemesi 

  

ikame edilen maddi ve manevi 

  

raporun çelişkili olması 

     

tazminat davasıdır. 

  

nedeniyle son kez inceleme 

        

yapılmak üzere dosya yeniden 

        

bil irkişiye ıevdi edilmişlir. 

        

Dosya ek inceleme 

        

aşamasındadır. 

Ayhan MLP Sağl ık İstanbul Anadolu 

  

Nefes alma problemleri ve estetik 

  

Tarafların tanıkları dinlenilni ' 

Ahdullahoğ Hizmetleri IS. Asliye Hukuk 2014/14 2011 amaçlı Göztepe hastanesine başvuran 10.000,00 'FL 
1 

000-00

 FL

 

olup, tanık iflidelerine karşı 
lu A.Ş. Mahkemesi 

  

davacı, diğer dayalı doktor taraffiııdan 

  

tarafımızca beyan sunulmuş; 
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Davacı Dayalı Mahkeme I Dosya No./ Yıl Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

  

Dr. Oniran 

   

yapılan muayene sonucunda ameliyat 

  

dosya bilirkişi incelemesine tabi 

 

İleri 

   

olması gerektiği ve ameliyatın salık 

  

olmak üzere Adli Tıp 

     

ve estetik sonuçları hususunda 

  

Kurumuna gönderilnı iştir. 

     

kendisine  %100  garanti verildiği: 

  

Rapor taraffimıza tebliğ 

     

ancak sonucun beklenen gibi 

  

edilmemiştir. iş bölümü 

     

olmamasının yanı sıra solunum 

  

itirazımız kabul edilmiştir. 

     

problemlerinin de arttığı : 

  

Nöbetçi Anadolu Asliye Hukuk 

     

operasyonun tiziki görünümü ve 

  

Mahkemesine dosyanın 

     

nefes alma problemlerine hiçbir 

  

gönderilnıesine karar 

     

surette katkısının olmadığı iddiaları 

  

verilmiştir. Anadolu IS. Asliye 

     

ile Kadıköy  2.  Asliye Ticaret 

  

Hukuk Mahkenıesi'nin  2014/14 

     

Mahkemesi' nin  2011/958  E sayı l ı 

  

E. sayılı dosyasına kaydı 

     

dosyası ile ikame edilen maddi ve 

  

yapılan dava kapsamında 

     

manevi tazminat davasıdır. 

  

yapılan inceleme sonucunda 

        

dosya karara çıkmış davanın 

        

reddine karar verilmiştir. 

        

Gerekçeli karar  1, 12.2017 

        

tarihinde tebliğ edilmiş olup, 

        

kararın kesinleşmesi 

        

hek I ennıekted ir. 

     

Davacı, enzimlerinde devam eden 

        

şişme nedeniyle  Tarsus  hastanesine 

    

I-MLP 

   

başvurduğunu ,Dr. Erdal Cücük 

    

Sağlık 

   

taraffindan mide delinme teşhisi 

   

Kuzey Hizmetleri Mersin  2.  Tüketici 

  

konulduğunu ameliyat edildiğini ve 

  

Delillerin toplanılması 
Çevik A.Ş. Mahkemesi 

20 17/424 2017 ameliyattan sonra kendisine obezite 7.088,00  U 50.000,00  Tl. 
 aşanıasındadır. 

 

2-Erdal 

   

ameliyatı yapıldığı nı öğrendiğini, 

    

Cücük 

   

kendisinin ohezite şikayetinin 

        

olmadığı nı, kendisinin yanıltıldığı , 

        

yanlış operasyon yapıldığı iddiasıyla 

        

ikame olunan tazıniııat davasıdır. 

        

Antalya Hastanesinde meme kanseri 

  

"Tüketici Mahkemesi nin' 

Fsnıa MLP Sağl ık 
Antalya  7.  Asliye 

  

baş langıcı teşhisi ile poere edilen ve 

  

görevli olduğu gerekçesiy 
' 

Çağlar 
Hizmetleri 

Hukuk Mahkemesi 2014/317 2014 sol göğsü al ınan davacı taraffindan, 5.200,00  TL 50.000,00  TL davanın görev yönünden 

 

A.Ş. 

   

akabindc boyntınun sağ kısmında 

  

reddine karar verilmiş ulu 

     

tespit edilen kitlenin de ameliyat ile 

  

karar tenıyiz edilnı iştir. D 

le 
I 
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Davacı Da Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Manevi Tazminatyalı Maddi Tazminat 

 

Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutar T utars 

      

alındığı ancak yapılan anıeliyatların 

  

Yargıtay incelemesi 

     

zorunlu olmadığını ve keyfıyen 

  

aşamasındadır 

     

yapıldığı sonradan öğrendiği iddiası 

        

ile karne edilen maddi ve manevi 

        

tazminat davasıdır. 

           

Dosyada deliller toplanmış, 

        

bilirkişi raporu tanziın ed ilnıek 

 

MLP Saöl ık 

   

Davacı tarafından Doktor Ahmet 

  

üzere ilgili kuruma gönderilmiş 

 

Hizmetleri 

   

IŞ IK tarafından uygulanan yanlış ilaç 

  

ise de, raporun dönüşü 

SLImI Öz A Ş 
Bursa  6  Asl ıyt. 

2014/550 2014 tedavisi ve kendisini oAn 50000011 50,000,001 hkknmekk iken  Mahkçme 

 

Prof Dr. 
Hukuk Malıkemesı 

  

yukumlulugune aykırı olarak tedavi 

  

tarafından dosya gorev 

 

Alimet şı F k 

   

ettiği iddiasıyla ikame edilen maddi 

  

yönünden reddedilmiştir. 

     

ve manevi tazminat davasıdır. 

  

Görevli Mahkeme nezdinde 

        

henüz bildirilen bir tebligat 

        

bu lun mamaktad ır. 

     

Hastanemizde estetik operasyon 

    

MLP Sagl ık 

   

geçiren davacı, ameliyat neticesinden 
.. . 

  

- .. 

Dosya  del ıl cnn toplanılması ıle 
. . . 

FbI Karaca 
. . 

l-{ıznıetlerı 
Bursa  5.  Tüketici 

. 2016/736 2016 
memnun kalmaması üzerine  eser 

. .  1.000100  TL at).000,OO Ti-f 
. . . 

tanıkların dınlenılmesı 

 

, 

A.Ş 
Mahkemesı 

  

sozleşmesı ve bedensel zarar kaynaklı 

        

maddi ve manevi tazminat davası 

  

aşamasındadır. 

     

açmış tır. 

    

MLP Sagl ık 

   

. 

Hastanemızde tedavi olan davacı 

  

Dava dosyası delillerin 
. 

Murat 
. 

Hızmetlerı Bursa I. I uketıcı 

  

. . 

hatalı tedav i ve amelıyat yapıldıgı 

 

. 

toplanılmasını takıben 
- 

ŞAl-IlN A.$.-Turgut urgut Mahkemesi 
2017/172 2017 . . . .  

iddiasıyla maddi ve manevi tazminat 
1.000,00  IL a0.000,00  IL 

. . . 

bı l ırkışıye tevdı edılmıs olup. 
. 

 

.- 
K UY  IV 

   

taleplı olarak dava açmıştır. 

  

hı l ırkışı incelemesi 

        

aşaması ndad ı r. 

     

Sevgi Lara Oruç un yediği yemeğin 

  

25.11.2015  tarihli duruşmasında 

     

de etkisiyle meydana çıkan 

  

görevsi'zhk karar verilmiş ve 
SEVGI MEDICALP 

   

reaksiyonlara bağlı olarak 

  

dosyan ın tüketici mahkemesine 
LARA ARK 

Antalya  2.  luketıcı 

  

rahatsızlanması akabinde Antalya 

  

gönderilmesine karar 
ORUÇ- SACLIK 

Mali
2016/404 

 

2014 l'lastanesinde Dr. Hasan Ismihan 1.000,00  TL 50.000,00  TL verilmiştir. Dava dosyası görevli 
LEYLA HIZMETI 

   

tarafından acil serviste yapılan ilk 

  

mahkeme ııezdinde delillerin 
ORUÇ RI  A.Ş 

   

müdahalede teşhis ve tedavinin yanlış 

  

toplanılmasını takiben 

     

olduğu, özen borcuna aykırı 

  

bilirkiş iye tevdi edilmiştir. 

     

davranıldığı sebebiyle kalbinin durma 

  

Dosya bilirkişi incelemesi 

/ il 
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 Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

      

noktasını geldii iddiası ile ikame 

  

aşanıasındadır. 

     

edilen maddi ve manevi tazminat 

        

davasıdır. 

        

Hasta Hediye KOÇ'un bel ağrısı 

        

sebebiyle hastaneye başvurduğu. adı 

  

Dava dosyası delillerin 

 

Sentez 

   

geçene diğer dayalı Op.Dr.1'urgut 

  

toplanı lmasını takiben  karara 

Hediye Sağlık Van  2.  Asliye 

  

KIRGÖZ tarafından bel fıtığı teşhisi 

  

çıkmış, dava reddedilmiştir. 

Koç Hizmetleri Hııkuk Mahkemesi 2013/167 2013 konduğu ve ameliyat edildiği ancak 1.000,00  TL 50.000,00  TL Davacı taraf Temyiz yoluna 

 

A ' 

   

yapılan ameliyatın yanlış yapıldığı bu 

  

başvurmuş olup, Dosyan ın 

 

" 

. 

   

yüzden davacıda kalıcı hasarlar 

  

Yargıtay'dan dönüşü 

     

oluştuğu iddiasıyla ikame edilen 

  

heklenmektedir. 

     

tazminat davasıdır. 

           

Dava dosyası delillerin 

 

Samsun 

      

toplan ı l mas ın ı taki  hen  inceleme 

 

Medikal 

   

Hastanemiz nezdinde ameliyatı 

  

aşamasına geçmiş, birden lüzla 

Nei la Grup Özel Samsun Asliye 

  

sırasında kullanılan koter sebebi ile 

  

ek inceleme tabi tutulmuş olup, 

 

Sağlık Ticaret Mahkemesi 2011/171 2011 ayağıııda yanıklar oluştuğu iddiasıyla raporlar  arasında çelişkili kanaatÇalışkan 1.000,00  TL 50.000,00  TL 

  

l'lizmetleri 

   

davacı tarafından ikame edilen maddi 

  

bildirimleri olduğundan üçüncü 

 

A. Ş. 

   

manevi tazminat davasıdır, 

  

kez bili rkiş i incelemesinc 

        

alınnıış tır. Dosya inceleme 

        

aşaması  n dad ı r. 

     

Davacı tarafından, hastanemiz 

  

Dava dosyasında delillerin 

     

nezdinde göğüs, burun, boğaz ve göz 

  

toplanılmasını takiben yapılan 

 

Samsun 

   

 çevresindeki kırışıklık ve sarkmaların 

  

inceleme de  dava  karara  çıkmış, 

 

Medikal 

   

.. 

onlenmesı nedeniyle estetik 

  

Davanınreddine  karar 

Sultan Grup Özel Samsun Asliye 2013/190 

 

operasyon talep etmesine rağmen 

  

verilmiştir. Karara karşı davacı 

Şenyer Sağlık Ticaret Mahkemesi 2012/185 2012 operasyonun gereği gibi 1.000,00  TL 50.000,0011 tara1 a  islinaf yoluna 

 

Hizmetleri 

   

yapılmadığını ve görünümünün daha 

  

ba
şvurulmtış olup, inceleme 

 

A Ş 

   

kötü olduğunu ve sağlık 

  

sonucu  karar  bozularak yerel 

 

. 

. 

   

problemlerine de yol açtığı iddiasıyla 

  

Mahkemede yeniden görülmeye 

     

ikame edilen maddi ve manevi 

  

haşlanmıştır. Dosyada henüz 

     

tazminat davasıdır. 

  

deliller toplanılmaktadır. 

Yaşar 
Kalelioğlu 

Samsun 
Medikal 

Samsuıı  3.  Asliye 
Hukuk Mahkemesi 

2013/454 
(Yeni 2013 

l'Iastanemiz nezdinde. hastanemiz 
Hekimi Dr Emre Aksakal tarafından 1.000,00  TL 50.000,00  TL 

Dava dosyasında delillerin 
toplanılmasını takihen yapıla 

 

Grup Özel 

 

Esas 

 

yapılan atıliyo iş leminin hatalı 

  

inceleme de dava karara çıktı 
n 
ıış, 

27 
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 Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

  

Sağl ık 

 

20171335  

 

yapıldığı iddiasıyla ikanıe olunan 

  

Davanın reddine karar verilmiş, 

 

Hizmetleri 

 

) 

 

yapılan davacınııı maddi ve manevi 

  

karar istinaf incelenıesi sonucu 

 

A.Ş. 

   

tazminat talehidir. 

  

bozularak yeni esasla inceleme 

        

devam etnıiştir. Dosya eksik 

        

delillerin toplanılması 

        

aşaması ndadı  r. 

     

Hastanemizde doğum yapan davacı, 

  

Dava dosyasında tarafların sulh 

Müjdat MediPlaza 

   

bebeğin  damak kontrolü 

  

olması sebebi ile davacı taral' 

Aydın Sağl ık Gehze Tüketici 

  

yapılmadığından ve damağın yarık 

  

davadan feragal etmiş ve bu 
sebeple davanın reddine karar 

l-latice I-li zmetleri Mal) kemes i  
2016/499 2016 olduğunun sonradan anlaşı lmasından 1.000,00  TL 14.000,00  Tl, 

verılmiştiı'. Ancak usul olarakdan 

 

Aydın Tic.  A.Ş. 

   

dolayı bebeğinin  3  gün aç kaldığın 
bahisle tıbbi hata davası ikame 

  

tarafların teınyiz hakkı devam 

     

etmiştir. 

  

etmekte olduğundan gerekçeli 

        

kararın tebliği heklenmektedir. 

     

Davacılar Alper Özcan ile Seda 

        

Özcan kendi adlarına asaleten, küçük 

  

Dava dosyasında delillerin 

 

Temar Tokat 

   

Seda adına velayeteıı açmış oldukları 

  

toplanılmasını takiben, davanın 

 

Manyetik 

   

davada, Çocukları diğer davacı Selin 

  

kısmen kahıılüne ve  14.000,00- 

Selin Rezonans 

   

Özcan'ın sağ el  3.  Ve  4. 

  

TL. manevi tazminatın 

Özcan Sağl ık 

   

Parmaklannda tetik parmak 

  

daval ılardan  tahsili ile 

Seda Özcan Hizmetleri Tokat I. Asliye 
Hukuk Mahkenıesi 

20 12/83 2012 
rahatsızlığı bulunduğunu, 
haslanemize sağ eldeki rahatsızlık 1.000,00 'FL 50.000,00 'FL 

davacılara verilmesine karar 
verılmı Karar tarafımızea ştir. Alper ve Turizm 

       

Özcan A.ş. 

   

nedeni yle ameliyat olması için 

  

temyiz edilmiş olup, dava 

 

Dr. Kadir 

   

yatıı'ıldığım, yanlış taraf cerrahisi 

  

dosyası temyiz incelemesi 

 

Kerem Kurt 

   

yapılarak, küçüğün sol elinde 

  

aşamasındadır. 

     

operasyon yapıldığı iddiasıyla ikame 

  

Mahkeme Kararı doğrultusunda 

     

olunan maddi ve manevi tazminat 

  

dosyanın riski  14.000,00  TL'dir. 

     

davasıdır. 

        

Davacı tarafından öksürük sebebi ile 

  

Dava dosyasında yapılan 

     

hastanemize başvurması ve muayene 

  

incelemeyi takiben davanın 

 

MU' Sağlık . 

  

olmasının aı'dından  %90  domuz gribi 

  

reddine ka
ı'ar verilmiş, anılan 

Ayşe Aliz 
l-lizmetleri 

Istanbul  2.  Asliye 
2014/177 2014 

hastalığına yakalandığının bu nedenle 

 

50.000,00  TL karar davacı tarala tcınyiz 
Karadan 

A.Ş. 
Hukuk Mahkemesi 

  

hastaneye yatması gerektiğinin ' 

 

edilıniştir. Tenıyize cevap 

     

bildirildiği, karantinaya alındığı ancak 

  

dilekçemiz sunıılmuş olmak1a. 

     

daha sonradan test sonuçlarının 

  

dosya Yargıtay incelemesi 

     

negatif olduğunu ve kendisine 

  

aşamasındadıı'. 
4  
7ı7 



Avukatbk 
Ortakhgı. 
Member of Baker & Mckenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 İstanbul Türkiye 
Tel: 0212 376 64 00 
Faks:  0 212 376 64 64 
wjw.esin.ay.tr 

Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No./ Yıl Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

      

yalnızca C vitamini verildiğini 

        

öğrendiği, tüm bunların yanı sıra 

        

kendisinden tüm hatalı iş lemlerin 

        

ücretlerin tahsil edilmeye çalışı ldığı 

        

iddiası ile manevi tazminat talepli 

        

olarak ikame edilmiş davadir. 

           

Dava dosyası ön inceleme 

        

aşamasında görevsizlik nedeni 

        

ile red olmuş ve iş mahkemesine 

 

Samsun 

      

gönderilnıesine karar 

 

Medikal 

      

verilmiştir. Karar Temyiz 

Melike Grup Özel Samsun  4.  Asliye 

  

Davacı tarafııı hatalı tıbbi müdahalede 

  

edilmiş, Yargıtay yerel 

Aksoy Sağlık Hukuk Mahkemesi 2015/327 2015 huluntılduğu iddiasıyla ikame ettiği -  50,000,0011 mahkemenin vermiş olduğu İş 

 

Hizmetleri 

   

maddi ve manevi taznı inat davasıdır. 

  

Mahkemesi'nin yetkili olduğuna 

 

A.Ş. 

      

dair kararı oııanııştır. Yetkili  4 

        

İş mahkemesinden tensip 

        

tutanağı gelmiş olup  10.04.2018 

        

tarihine duruşma günü 

        

verilmiştir. 

Ahmet MLP Sağlık . 

Istanbul  9.  Asliye 

  

Antalya 1-lastanesinde organ nakli 
olan davacı, işlemin hatalı yapıldığı 

  

Dosyada deliller  toplanı lmış 

Atcş 

 

Hizmetleri 2016/75 Hukuk Mahkemesi kemesi 

 

2016 
iddiasıyla manevi lazminat davası _ 40.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incelemesi 

 

A.Ş. 

   

ikame etmiştir. 

  

aşamasındadır. 

     

Haslanemizde gerçekleşen  2 

    

MLP Sağl ık 
Bakırköy Tüketici 2016/104 

 

m ameliyata rağmen hııruııda 
düzelmeyen nefes problemi ve şekil 

  

Dosyada deliller toplanılmış 
Dilek Güler Hizmetleri 

Mahkemesi  0 2016 
bozukluğu bulunduğu iddiasıyla 

 

40.000,00  TL olup, dosya bilirkişi  incelemesi 

 

A. S. 

   

ikame edilen maddi manevi tazminat 

  

aşamasındadır. 

     

davasıdır. 

        

Ilastanemizde kasık fıtığı ve varikosal 

   

Cuma 
MU' Sağl ık İstanbul  6. 

  

sebebi ile operasyon geçiren 
davacının ameliyat sonrasında 

  

Dosvadadelillertoplanılmış 

1-la zar Hizmetleri Tüketici 2016/488 2016 
kullanılan  mesh  sebebi ile alerjik 

10.000,00  TL 50.000,00  TL olup, dosya bilirkişi incelemesi 

 

A.Ş. Mahkemesi 

  

reaksiyoıı göstermesi sebebi ile 

  

aşamasındadır. 

      

vücudunda yaralar çıktığı iddiasıyla  

  

PA 
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1'utart Tutarı 

      

ikame olunan maddi ve manevi 

        

tazminat davasıdır. 

    

Batıkent 

   

Hastanemizde tedavi uygulanan 

   

Gulah Medical  Özel 
Ankara  19.  Asliye 

  

davacının dudak üstü bölgesinin tibbi 

  

Dosya  delillerin toplanılınası ile 

Soylu 
Sağl ık 

Hukuk Mahkemesi 2016/470 2016 hata sonucu yandığı iddiasıyla ikame 10.000,00  TL 50.000,00  IL tanık ların dinlenmesi 

 

Hizınetleri 

   

olunan maddi ve manevi tazminat 

  

aşamasındadır. 

     

davasıdır. 

   

İlknur 

    

Davacılar taraffindan müşterek muns 

   

Aydın 

    

Hüseyin AYDIN'ın Gebze 

  

Dava dosyasında deliller 

Nazire 

    

l-Iastanesine göğüs ağr ısı ile 

  

toplanınak ve incelenıeler 

Aydın 

    

başvurduğunu, acil doktoru taraffindan 

  

devam etmekte iken Gebze  5. 

Sehiha 

    

yapılan nıuayenede hastanın bir 

  

Asliye 1-lukuk Mahkemesinin 

Akhan 

    

sorunu olmadığını belirttiğini, ancak 

  

Ihaliyeti dondurulmıış olup, 

Melaha MediPlaza 

   

sonrasında hastane de geçirdiği kalp 

  

dosya l-lSYK  Kararı gereöi e 

Uğurlu Sağlık Gebze  3.  Asliye 
2016/129 2013 

krizi sonucunda kalbinin durduğunu, 

  

Gebze  3.  Asli>'e Iltıkuk 

Sanilıc Hizmetleri Hukuk Mahkemesi 

  

elektro şok aletinin çalışnıadığını, elle 

 

40.000,00  TL Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 

Çobanoğlu Tic.  A.Ş. 

   

yapılan kalp masajı sonrasında güçlük 

  

10. 11.2016  tarihli duruşmada 

Nazım 

    

hayata döndü ise de stabil hale 

  

Görevsizlik kararı verilerek 

Aydın 

    

gclmeksizin yoğun bakım ünitesine 

  

dosyanın Tüketici Mahkemesine 

Hasan 

    

alınması neticesinde hastanın 

  

gönderilmesine karar 

Aydın 

    

kaybediidiğinden bahisle ilgililer 

  

venilıniştir. Karara karşı davacı 

Ekrem 

    

aleyhine maddi ve manevi tazminat 

  

tarafça istinafyoltına 

Ayd ı n 

    

talep edilmektedir. 

  

başvurulmuşttır.. 

        

Dava dosyası delilleı-in 

        

toplanılmasını takihen, dosya 

        

tibbi kusur incelemesi için 

 

MLP Sağlık 

   

Uşak hastanesi bünyesinde diz ağrı 

  

hilirkişiye tevdi edilmiş. 

 

Hizm
etleri 

   

şikayeti ile gelen hastaya yapılan 

  

hekimin kusurlu olduğu 

Gizem 
A.Ş. 

Uşak  2.  Asliye 
2014/325 2014 

tedavi ve operasyonların yanlış 

  

yönünde rapor tanzim 

Küçük 
Dr. Metin 

1-lukuk Mahkemesi 

  

olduğundan hahisle hastada oluşan 

 

20.000,00  TL edilmekle,  56K  tarafından 

 

Deniz Savaş 

   

hasarın tazminine ilişkin maddi ve 

  

2537,27 1'L  haı-canıa hesap 

     

manevi tazminat istemli davadır. 

  

edilmiştir. Dosya adli tıp 

        

kurumundan  6/8  doktora  2/8 

        

de(doktor seçiminde özensiz 

        

davranmak) hastaneye kusur 

        

Dosya 7/1 
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Tutarı Tııtarı 

         

24.10.2017  tarihli celsede karara 

        

çıkmış, dava kısnıeıı kabul 

        

edilmiştir. Gerekçeli kararın 

        

tebliği beklenmektedir. 

     

Davacı tarafından, Diğer dayalı Dr. 

  

Dava dosyası delillerin 

     

Erkan Gürgeııin yapmış olduğu 

  

toplanılmasını takiben yapılan 
Süzen MLP Sağl ık 

Bakırköy  2.  Asliye 

  

ameliyatın kusurlu olduğu iş bu 

  

inceleme  sonucunda karara 
Arıkan 

Hizmetleri 
Hukuk Mahkemesi 

2011/87 2011 sebeple aynı ameliyatı ikinci kez bir 5.830,00  TL 20.000,00  TL çıkmış, davanın reddine karar 

 

A.Ş. 

   

başka hastanede geçirmek zorunda 

  

verilmiştir. Gerekçeli karar 

     

kaldığı iddiası ile ikame edilen maddi 

  

tebliğ edilmiş olup, karann 

     

ve manevi tazminat davasıdır. 

  

kesinleşmesi heklennıektedir. 

Y ılmaz 
MLP Sağl ık İstanbul  10. 

2015/114 

 

1-lastanede burun ameliyatı olan 
davacının, ameliyatta hata yapıldıı 

  

Dosya delilerin toplanılması ile 
'l'aykutgül Hizmetleri 

A.Ş. 
Tüketici 
Mahkemesi I 

2015 
iddiasıyla ikame etmiş olduğu maddi 15.000100  TL 40.000,00  TL tanıkların dinlenilınesi 

     

ve manevi tazminat davasıdır. 

  

aşanmsındadır. 

        

Tarafımızca dosyaya husumet 

I- Behlül 

    

D avacılar tarafından, çocuklarına 

  

itirazında bulumılmuştur. 

Özdemir  2- 
MLP Sağl ık . Izmir  2.  Tüketici 2015/108 

 

uygulanan yanlış tedavi ve tıbbi h ata 

  

Davanın husumet yokluğu 

Emel 
Hzme itleri  

Mahkemesi 9 2015 sebebiyle hipoglisemi hastası olduğu 21.600,00 L 50,000,00  T 50.000,oL 
sebebiyle Şirket yönünden 

Özdemir 
A.Ş. 

   

iddiası ile ikame olunan maddi ve 

  

 reddine karar verilmiştir. Karar 

     

manevi tazminat davasıdır. 

  

davacı tarafça istiııaf yoluna 

        

başvurıılmuş olup. dosya istinaf 

        

ıncelenıesi aşamasındadı  r. 

 

GOP 

        

Anadolu İstanbtıl Il.  

  

Hastanede geçirdiği operasyon 

   

Nensi Aziz 
VLklı Has. Özel 'Füketici 

2016/103 
2016 

sebebiyle ses tclleri zarar gördüğü 
L000,00TL 40.000,00  TL Dava dosyası delillerin 

 

Sağl ık tUz. Mahkemesi 
8 

 

iddiası ile açılan maddi ve manevi 

  

topla nılması aşamasındadır. 

 

A. Ş. 

   

tazminat talepli tazminat davasıdır. 

   

Raymye 

    

Davacı Hastanemizde kendisiııe 

   

DzJ'ıemulev MLP Sağl ık 
Antalya l.Tüketici 

2016/124 

 

yanlış ve eksik tedavi uyguland
ığt  ve 

   

a tizmetleri
 

Mahkemesi 6 
2016 yine onur kırıcı davranış ve hakaret 20.000,00  TL 30.000,00  TL 

Dava dosyası delillermn
 

Erdoğan A.Ş. 

   

edildiği iddiasıyla Manevi Tazminat 

  

topl anılması aşamasındadır. 
Kırmızıgül 

    

davası ikame etmiştir. 

   

Mehtap MLP Sağl ık Bursa  5.  Asliye 
2016/256 2016 

Davacı tarafından, kolunuıı kırılması 

  

Dosyada deliller ıoplannıış 
Toplu Hizmetleri Hukuk Mahkemesi 

   

sebebiyle hastanede Dr. Özgür  
30.000,00  TL 
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Tutarı Tutarı 

  

A.Ş. 

   

NAR tarafından ameliyat edildiği, 

  

aşamasıııdadır. 

     

koluııdaki ağrıların geçmediğiııi ve 

        

ameliyat sonrası röntgen çekilmemiş 

        

olması sebebiyle yanlış tedavi 

        

uygulandığı iddiasıyla maddi ve 

        

manevi tazminat talepli olarak dava 

        

açmıştır. 

        

Hastane nezdinde yapılan Böbrek 

  

Dava dosyası delillerin 

     

ameliyatı esnasında davacının 

  

toplanılmasını takihen yapılan 
Ahmet 

MU> Sağlık 
Bursa I. Asliye 

  

karnında tel unutulduğu, anılan 

  

i nceleme sonucu  karara çıkmış. 
Coşkan 

l-lizıııetleri 
Hukuk Mahkemesi 20l2/321 2012 dtırumun taş kırma merkezinde 7.000,00  TL 30.000,00  TL davanın reddine 

 

A.Ş. 

   

yapılan tetkik ile anlaşı ldığı iddiasıyla 

  

hükıııedilmiştir. Dosya, istinafa 

     

davacı tarafından ikame olunan maddi 

  

taşı nınış ancak reddedilerek 

     

ve manevi tazminat davasıdır. 

  

kesinleşmiştir.. 

 

Samsun 

   

Ftastanemiz hekimi olmayan Dr. 

  

Dava dosyası delillerin 

 

Medikal 

   

Hayati Akbaş tarafından estetik 

  

toplan ılmasını takiben yapıları 
Leyla Grup Özel Samsun  3.  Asliye 

2013/8 2013 
operasyon yapılan Leyla Yamaç adlı 

5.000,00  TL 30.000,00 fl 
inceleme sonucunda  karara 

Yamaç Sağlık 1-kıkuk Mahkemesi 

  

hastanın hekim kıısurıı iddiasıyla 

  

çıkmış, davanın kısmen 

 

l-lizıııetleri 

   

ikame ettiği maddi ve manevi 

  

kabulüne karar verilmiş, karar 

     

tazminat davasıdır. 

  

kesinleşmiştir. 

                 

Dava dosyasında yapılan 

        

inceleme sonucunda davanın 

        

Hukuk Usulü Mııhakenıeleri 

        

Kanunu uyarınca iş bölümü 

     

Davacı tarafından, Balıçelievler 

  

yönünden lıatalı Mahkeme 

  

Bakırköy  4.  Asliye 

  

Hastanesine Kadın Hastalıkları 

  

nezdinde  ika
ıııe edildiği tespit 

 

MLP Sağl ık Hukuk Mahkemesi 2012/15 

 

Şikayeti ile  başvurduğu yapılan 

  

edilerek davanın görevli 
Güler 
Sarıhaş Hizmetleri (Bakırköy  5. 2010/103 2010 anteliyatta açıkça rızası  alınnıadaıı 

5.000,00  TL 30.000,00  TL 
Malıkemeye tevdiine 

 

A.Ş. .Asliye 'ficaret 8 

 

bilinçsizce tüplerinin bağlannıası 

  

hükmedilerek dava dosyası 

  

Mahkemesi) 

  

neticesinde zarar uğradığı iddiası ile 

  

kapatı lnıış tır. 

     

ikame edilen maddi manevi tazminat 

        

davasıdır. 

  

Dosya yeni esas numarası alııı iş 

        

olup, görevli mahkemede 

        

delillerin toplanılnıasıııı takihen 

        

dosya hilirkişiye tevdi edilmiş, < 

        

inceleme sonucu tanziııı olunan 
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Tutarı Tutarı 

         

rapora itirazlar nedeniyle ikinci 

        

kez bilirkişiye tevdi edilmesini 

        

takihen eksik deliller toplanmış 

        

ve dosya hüküm kurulmak üzere 

        

Mahkeme taraffindan incelemeye 

        

alınmıştır. Dosya karar 

              

Davacı, hastane nezdinde hemşire 

        

olarak çalışmakta olduğu dönemde 

        

ı epılasyon tedavisi çin hastaneye 

  

Dava dosyası del ıllerın 
. 

. 
[3uket Ezgi 

MLP Sağl ık 
. 

,. . Bakırkoy  4.  Aslıye 

  

1.250,00--  TL ödeınede bulunduğu; 

  

toplanılnıasını takıhen yapılan 

,., 

Sarıgul 
. 

Hizmetleri 
, 

. 

Hukuk Mahkemesi 
2012/362 2012 6.  seansmda yapılan yanlış uygulama 5.00000  IL ., 

3 0.000,00 11 inceleme sonucunda kaıara 
. 

davanın reddıne karar çıkmış, 

 

A.Ş. 

   

nedeniyle kollarında ve bacakların 

  

. 

     

. , 

yanıklar oluştugu iddiasıyla maddı ve 

  

verılımştır. Gerekçeli kararın 
...  

     

7 
manevi tazminat davası ıkame 

  

teblıgı beklenmektedır. 

     

et in işi ir. 

        

Davacı tarafından, Hastane nezdinde 

  

Dava dosyası delillerin 

     

dizinden geçirdiği operasyon 

  

toplanılmasinı takiben yapı  Ian 

 

MLI Salık 

   

hakkında kendisine yeterli aydınlatma 

  

inceleme sonucu karara çıkmış, 
Aşkın 
Şahin lizmetli 

Ordu  3.  Aslıye 
Hukuk Mahkemesi 

2013/145 2013 
vapilmadığı ve ışbu ameliyata konu 

1.250,00  Tl- 200 00000 davan ın reddine karar 

 

t A.5. 

   

süreçte yapılan tibbi hatalara binaen ' . ' verilmiştir. Karar davacı taratça 

     

maddi ve manevi zarara ugradıgından 

  

temyiz edılmış olup, dosya 

     

hahisle tazminat davası ikame 

  

Yargıtay incelemesi 

     

edilm iştir 

  

m aşaasindadır. 

 

Sanısun 

        

Medikal 

   

Hasta Melahal Yılmaz'ın, hastanemiz 

   

Melahat Grup Ozel Samsun  2 . '1  uket 
ıcı 

  

nezdinde uygulanan  tedavi de kusur 

  

Dosyada  deliller toplanm
ış olup 

Yılmaz . Mabkemesi 2015/676 2015 . i ı ve ibmalin oldugu ddiasıyla kame 
. 

1.000,00  TL 30.000.0011 dosya bilirkişi incelemesi 

 

Hiznıetleri 

   

etuği maddi ve manevi tazminat 

  

m aşaas ındadir. 

 

A.S. 

   

davasidir. 

        

Davacı taraffindan hastanemiz 

  

Antalya  4.  Asliye Hukuk 
. . 

Mine Selin 
MLP Sağlık 

. . 
, Antalya  3.  luketıci 2016/188 

 

nezdinde yapılan muayenede 
.. . 

  

Mahkemesi'nin  20 15/368  E. 
.. 

Guneş 
Hizmetleri .  Mahkemesi 2 

2016 yanlış/eksik teşhis konulnıası 
' 

,, 4.000,00  IL . 30.000,00  tL say

 

savıli dosyasından yapılan 
- 

 

A.Ş. 

   

. . . .. . . 

nedeniyle iyileşme sürecinin 

  

. . 

29 .02.2016  tarihli dtiruşmad 

     

uzatıldiğı iddiası ile ikame olunan 

  

görcvsizlik kararı verilmiştir 
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Davacı Dayalı Mahk / Dosya No. / Yıl Konusu 
Manevi Tazminateme Maddi Tazminat 

 

Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

      

manevi tazminat talep etmiştir. 

  

Dosya, yetkili Antalya  3. 

        

Tüketici Mahkenıesine 

        

gönderilmiş, dosyada deliller 

        

toplanm ış ve dosya bilirkişi 

        

incelemesi aşamasına geçmiştir. 

     

Davacı, hastane çalışanları tarafından 

        

mütevetfa eşi Asım Çelik ile tedavi 

        

sürecinde ilgilenilmediğini, eksik 

    

MLP Sağlık 

   

tedavi gerçekleştirildiğini, hastanın 

   

Seçkin 
Hizmetleri 

Antalya  9.  Asliye 
20 6/457 2016 

ölünıe terkedildiğini, tedavi süreci 

 

20.000,00  TL 
Dosya delillerin toplanılması 

Çelik 
A.Ş. 

Elukuk Mahkemesi 

  

boyunca eşinin acısının kendisine 

  

aşamasındadu'. 

     

izlettirildiğini iddia ederek manevi 

        

tazminat talepli dava ikame etmiştir.( 

        

Davacının müteveflh eşi başka bir 

        

hastanede hayatını  

    

MLP Sağl ık 

   

Davacı tarafıııdan hastanemiz 

  

Dava dosyasında delillerin 
,.. 

C,ulscn 
Hizmetleri 

Ordu I. Asliye 
2016/600 2016 

nezdinde yapılan müdahalenin tıbbi 

 

20.000,00  TL 
toplanılmasını takibeıı. Davanın 
zamanaşımı nedeniyle reddine Yalınkaya 

A.Ş. 
Hukuk Mahkemesi 

  

hata içerdiği iddiasıyla ikanie olunan 

  

karar 

     

. . 

mnnevı lazınınza talep etmiştir. 

  

verilmiş olup, gerekçeli 

        

kararın tebliği beklenmektedir. 

     

Davacı taraf hastanemizde ameliyat 

   

Nevriye 
ML!'  Sağl ık 
Hizmetleri 

..

azig 
, 

4 Asliye El .  
2014/575 2014 

olmuş ameliyattan beklediği sonucu 
alamadığı gerekçesi ile maddi ve 4.990,00  TL 20.000,00  TL. 

Dosya delillerin toplanılması 
Satılmış 

A.Ş. Htıktık Mahkenıesi 

  

manevi tazminat davası ikaıne 

  

aşamasındadır. 

     

etmiştir. 

    

MLP Sağl ık 

   

Davacı tarafından, 1-lastanede alt göz 

   

Gülay 
Hizmetleri ktanhtıl . 

  

kapağı torbalanması şikayeti ile dolgu 
yaptınlması sonucunda göz altında 

  

Dosya varsa eksik delillerin 

Baysal 
A.Ş. Tüketici 2016/713 

2016 
yara izi kaldığı, tıbbi hata olduğu 

3.052,00  TL 20.000,00  TL toplanılması ile taıııkların 

 

Dr. Koray Mahkemesi 

  

iddiasıyla ikanıe oltınan maddi ve 

  

dinlenilmesi aşamasındadır 

 

Urgtı 

   

manevi tazminat davasıdır. 

    

13atıkeot 

   

Kendisine sezeryanla doğum 

   

Nebahat 
Üşenmez 

Medical  Özel 
Sağlık 

Ankara S. Tüketici 
Mahkemesi 

20161594 2016 
yapacağı söylenen davacının 
hastanede tek başına normal doğum 

1,915,00  TL. 20.000,00  TL 
Dosya tanıkların dinlenilınes 
aşamasındadır. 

 

1-lizmetleri 

   

yapması ve bu sırada yanında hemşire 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu i Maddi Tazmna t M M anevi azminat i T 
 Gelinen Aşama 

    

Tutan Tutarı 

  

A.Ş. 

   

ya da doktor olmaması nedeniyle 

        

ihmali - kusurlu eylemlerin 

        

bulunduğu iddialarıyla hastane 

        

aleyhine ikaıne olunan maddi , 

        

manevi tazminat davasıdır. 

           

Dava delillerin toplanılmasın ı 
Songül 

    

Davacı taraffindan, Hastane nezdinde 

  

takihen yapılan inceleme sonucu 
Gündoğdu Elazığ Vatan Elazig 2.  Asliye 

2011/178 201] yapılan uygulamanın tıbbi hatateşkil 
1.000,00  TL 20.000,00  TL 

kararaçıknıış, davanın Reddi 
Yaşar Sağlık AŞ Hukıık Mahkemesi 

  

ettiğinden bahiste ikaıne edilmiş olan 

  

yönünde karar verilmiştir. 
Gündoğdu 

    

nıaddi ve manevi tazminat davasıdır. 

  

Gerekçeli kararın tebliği 

        

heklenmektedir. 

     

Davacı Yasemin Yılmaz, mide ağrısı 

        

şikayetiyle  Medical  Park Göztepe 

        

Hastanesine başvurduğunu, ilk 

        

muayenesini Dahiliye Uzmanı Dr. 

        

Melih Başar'ın yapmış olduğunu, 

        

mesainin bitmek üzere olması 

        

sebebiyle kan tahlili yapılıp 

        

tedavisinin devam etmesi için 

  

İstanbul Anadolu  5.  Asliye 

     

hastanenin Acil Servisine 

  

Hukuk Mahkemesi ııezdinde 

  

İstanbul Anadolu 

  

gönderildiği, Acil servis doktoru 

  

ikame olunan dava, 'Tüketici 

Yasemin 
MLP Sağlık 

5.  Asliye Hukuk 
Mahkemesi 2014/420 

 

Ömer Aykut Sümer taraffindan ağrısı 

  

Mahkenıeleri ' görevli 

, Yılmaz Hizmetleri 
İst. Anadolu  7. 2015/129 2014 için daha önce hiç yeterli inceleme 1.000,00  TL 20.000,00  TL olduğundan bahisle görev 

yönünden reddedilmiş. Tüketici 

 

A.Ş. 
Tüketici 

  

yapmadan damar yolu ile Parol ve 

  

Mahkemeleri nezdinde yeniden 

  

Mahkemesi 

  

Buscopan vermesinin ardından 
hastanın feııalaştığı nı, akşam  20:00 

  

esas almış tır. Dosya delillerin 

     

sularında bilincinin kapandığı ve 

  

toplanılması ile tanıkların 

     

yoğun bakıma alındığı,  2  gün yoğun 

  

dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

hakımda kaldığı ve bu olay 

        

sonrasında panik atak geçirerek 

        

psikiyatrik tedaviye başladığım iddia 

        

ederek maddi ve manevi tazminat 

        

talepleri ile işbu davayı ikame 

    

__ ______________________

 

  

etmiştir. 

   

Neslihan Samsun Samsun I. Asliye 
20 14/39 2014 Ha.stanemizde sağlık hizmeti alan 

500,00  TL 20.000,00  TL 
Dava görevsizlik nedeni ile red 

Mızrak Medikal Hııkuk Nlahkenıesi 

  

davacının hatalı tedavi iddiasıyla 

  

 olunmuş ve 'l'üketiei 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No./ Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat

Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutan 

  

Grup Özel 

   

ikame ettiği maddi ve manevi 

  

mahkemesine göııderilmesine 

 

Sağlık 

   

tazminat clavasıdır. 

  

karar verilmiştir. Tenıyiz.imiz 

 

Hizmetleri 

      

üzerine karar bozulmuştur. 

 

A.Ş. 

      

Davanın kısmen kabulüne karar 

        

veri lnı iş olup, yeniden Tehiri 

        

icra istemli olarak ıaraffimızdaıı 

        

temyiz edilmiştir. 
Mııhamme MU> Sağlık Istanbul Anadolu 

  

Hatalı cerrahi sünnet operasyonu 

  

Dosya eksik delillerin 
d Adil Hizmetleri 15.  Asliye Hukuk 2016/205 2016 yapıldığı iddiası ile ıığ ranılan manevi -  20.000,00  TL toplanılması ile inceleme 
Karataş A.Ş. Mahkemesi 

  

zararın tazmini talepli davadır. 

  

aşamasındadır. 

 

MLP Sağlık 

   

Hastanemiz uygulana tedavide tibbi 

   

Semra 
Hizmetleri 

Elazığ I. Asliye 
2016/445 2016 

hata yapıldığı ve bu nedenle ölüm 

 

15.000,00  TL. 
Dosya delillerin ıoplanılması 

loraman 
A.Ş. 

Huktık Malıkemesi 

  

gerçekleştiği iddiasıyla ikame olunan 

  

aşamasındadır. 

     

manevi tazminat davasıdır. 

        

Davacı taraf. kulağında yaşadığı 

        

sağlık problemine istinaden hastaneye 

        

başvurduğu; diğer dayalı Dr. Mustafa 

    

ML!>  Sağlık İstanbul Anadolu 

  

Yanık taraffindan aıneliyat edildiği; 

  

Dava dosyası delillerin 
ıoplanılnıasını takihen Cevat 

Öztürk 
Hizmetleri 23.  Asliye Hukuk 2014/208 2012 ancak ameliyat sonrası sıkıntılarının 

geçmediğini hastane tarafından , 

 

10.000,00  TL bilirkişiye tevdii edilmiş olup, 

 

A.Ş. Malıkemesi 

  

operasyona ilişkiıı evrakl1ırın 

  

dosya bilirkişi incelemesi 

     

kendisine verilmek istenmediği 

  

asamasandadir. 

     

iddiasıyla maddi ve manevi tazminat 

        

davası ikame etmiştir. 

           

Dava dosyasında delillerin 

 

M LI' Sağlık 

   

Davacı murisine hukuka aykırı tedavi 

  

toplan
ılmasıııı takiben yapılan 

Hakan 
Hizmetleri Ordu I. Asliye 

2014/44l 2014 
ve işlemler yapılaı'ak mu risinin 

5000,00 TL . 10.000,00 TI.. 
inceleme celee sonucu davanın 

Biber 
A.Ş. 

H Mahkemesi 

  

oumune sebebiyet verildiği iddiası ile reddiukuk 
ııe karar verilmiş olup, 

        

dava manevi tazminat davasıdır. 

  

gerekçeli kararın tebliği 

        

hekl enmekted ir. 

     

Hastaııeınizde Hipeı'tansif Kalp 

  

Dosya delillerin toplan ılması 

Bilgin 
Mt..P Sağl ık Istanbul Il. 

2016/107 

 

hastalığı sebebiyle tedavi görmüş 

  

aşamasında iken davacının 

V'ırol Hizmetleri 
A.Ş. 

Tüketici 
Mahkemesi 

2 
2 0 1 6 davacının lıastanedeyattığı süre 

içerisinde tekerlekli sandalyeden 
- -  29.06.2017  tarihinde vefat 

ettiğinin tespiti üzerine taraf 

  

________________________ 

  

düşmesinin sonımltısunun hastane 

  

sı fatının tamamlanması için 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No.! Yıl Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Gelineıı Aşama 

    

Tutarı Tutarı 

      

olduğu iddiasıyla ikame edilen 

  

duruşnıa bir sonraki celscye 

     

tazminat davasıdır, 

  

ertelennı iş olup, davanın bir 

        

sonraki celsesi  18.01.2018 

        

tarihinde icra edilecektir. 

     

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

        

Sefer Ekşi aleyhine olarak İstanbul 

        

Anadolu  21. İş Mahkemesinde 

        

2014/618  E. Sayı lı dosya Ile davacı 

        

SGK, sigortalı Mehmet Uğraç'ın iş 

        

kazası sonrası ölmesi dolayısıyla 

        

yapmış olduğu ödemeleri asıl dayalı 

  

Dava dosyası delillerin 

     

Sefer Ekşiden SOK denetmen]erinin 

  

toplanılmasını takihen karara 

 

MU' Sağlık 

   

yaptığı kusur incelemesi sonucunda 

  

çıkmış, davanın kabulüne 

SOK 
Hizmetleri 

İstanbul Anadolu 
2014/618 2014 kusurlu bulınalan nedeniyle talep 

 

5.000,00  TL 
hükmedilmiştir. Dava 
dosyasında ihbar olunan 

 

A.Ş. 21.  iş Mahkenıesi 

  

etnı iştiı Asıl dayalı Sefer Ekşi ise 

    

Sefer Ekşi 

   

sigortalı Mehmet Uraç'ın kaza 

  

sıfatımıza istinaden tarafımıza 

     

sonrası Medicalpark Göztepe 

  

karar sonrası tebliğ olunan 

     

hastanesinden taburcu edildiğini ve 

  

herhangi bir belge 

     

ölümün taburcu edildikten sonra 

  

bulunınanıakıadır. 

     

gerçekleştiğini bu nedenle hastanenin 

        

kusurunun olduğunu iddia ederek 

        

davanın ihbarını talep etmiş ve dosya 

        

ihbar olunan sıfatıyla tarafımıza 

         

bildirilmiştir.  

          

Dava dilekçesi tarafınııza tebliğ 

        

olmadan ınahkeme tarafından 

  

Bakırköy  9.  Asliye 

  

llastaneınizde kepçe kulak estetiği 

  

re'sen görevsizlik kararı 

Baldan MLP Sağlık Hukuk Mahkeınesi 2016/182 

 

olan davacının operasyon sonucunda 

  

verilmiştir. Dosya Bakırköy 
Ate

ş

 Hizmetleri Bakırköy  4. 2016/136 2016 
yanlış uygulama olduğu iddiasıyla 

7.366,34  TL - Tüketici Mahkenıesine 

 

A.Ş. Tüketici 8 

 

ikame ettiği tazminat davasıdır 

  

gönderilmekle yeni  esas 

  

Mahkemesi 

     

almıştır. Dosyada deliller 

        

toplanmış olup, dosya bilirkişi 

        

incelenıesi aşamasındadır. 

 

MediPlaza 
Kocaeli I. Tüketici 2016/243 

 

Davacı tarafından Op.Dr. Talat 

  

Dosyada delillerin toplanılnıası 
Onur Fidan Salık 

Mahkemesi 6 
2016 Çağı rmaz tarafından ameliyat 100,00  TL - ile tanıkların dinlenilmesi 

 

1-lizmetleri 
_ __ 

   

edildiğini, ameliyatın gerekli telkikler 

  

 aşamasındadır. 

297J ( 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No.! Yıl Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Gelinen Aşama 

    

Tutarı Tutan 

  

Tic.  A.Ş. 

   

yapılmadan alelacele yapıldığı nı, 

        

ameliyat sonrası dizin rahat 

        

kullanılarnadığı, hemen  2.  bir 

        

ameliyat yapılması gerektiğinin 

        

kendisine söylendiğini iddiasıyla tthhı 

        

hata - kusur bulunduğunu beyanla 

        

karne olunan maddi ve manevi 

        

tazminat davasıdır, 

        

Antalya hastanesine sağ akciğerindeki 

        

sorunlara bağlı olarak neks darlığı 

        

çektiği şikayeti ile geleıı hastanın, 

  

Dava dosasında yapılan v 
.  

Berk  Özen MLP Sağlık 

   

uygulanan ışın tedavisi sırasında  9 

 

. 

ı ncelemeyi takihen dosya karara 
çıkınış davanın reddine karar 

Adem Hizıııetleri Antalya  2.  Asliye 
Hukuk Mahkemesi 

20 12/630 2012 seans sağlam olan sol akciğerine de 
ışın tedavisi uygulanınası sonucu

 

5.000,00  TL 2.000,00  TL verilmiştir. Karar davacı taı-afça 
Özen A.Ş. 

   

işlevini kaybettiği, 

  

temyiz edilmiş olup, Dosya 

     

ne[e5 alamaz hale geldiği, bu sebeple 

 

Yargıtay incelemesi 

       

veflıt ettiği iddiasıyla ikanie olunan aşamasmdidir. 

       

tazminat davasıdır. 

           

Dava dosyasında delillerin 

 

Saınsun 

   

Hastanemiz nezdinde, davacının 

  

toplanılmasın ı takiben yapılan 

 

Medikal 

   

omuz ve Boyun ağrısı ş ikayetleri 

  

inceleme de dosya karara 

Unıut Biçer Grup Özel Samsun  1.  Asliyc 
2012/377 2012 

ın üzere yapılan Fizik tedavi ve diğer 
5.00000  TL , 1.50000  TL , çıkmış, Davan ın reddine karar 

 

Sağlık Hukuk Mah kemesi 

  

lokal operasyonlar sonrası yanlış 

  

verilmiştir. Karara karşı davacı 

 

l-liznıetleri 

   

teşhis ve tedavi uygulandığı iddiasıyla 

  

tarafça istinaf yoluna 

 

A.Ş. 

   

ikame edilen tazminat davasıdır. 

  

haşvurulmuşlur. Dosya istinaf 

        

incelemesi aşamasındadır. 
Osman 

        

Tunç 

    

Davacı çocukları Esranın hatalı tıbbi  

   

Hatice MLP 
Elazığ  3.  Asliye 

  

i l imal uygulama ve mal nedeni ile zarara Dosyada deliller toplanmış olup,
Hizmetleri 

   

Tunç 

 

Hukuk Mahkemesi 2016/156 2016 ıığradıklart iddiası ile maddi ve I.000,00l'L 1.500.000,00  TL dosya bilirkiş i incelemesi 

Esra  Sara 

    

manev i  tazm i nat talebi ile davayı 

  

aşamasındadır. 

Tunç 

    

ikame etmişlerdir. 

   

Çiğdeın ML['  Sağlık 
I 

. 

arsus  4.  Asliye 

  

Davacı, mide fıtığı ameliyatı 

  

Dosyada deliller  toplanınış olup, 

Fındıkkıran Hizmetleri 
Hukuk Mahkemesi 2016/94 2016 olduğuııu, kendisine basit bir ameliyat 1.000,00  TL 100.000,00  TL dosya bilirkişi incelemesi 

 

A.Ş. 

   

olduğunun söylendiğini, ancak 

  

aşaniasındadır. 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat 

Gelinen Aşama 

    

.,

utan 1 
.

I'ıı tanı 

      

ameliyatta diyaifiamının deliııdiğini, 

        

bu nedenle ölünıden döndüğünü 

        

ciğerlerinin zarar gördüğünü iddia 

        

ederek, manevi tazminat davası
 ikarne 

        

etmiştir. 

        

Bursa Medicalpark hastanesinde daha 

   

l-lavv
M1111.. Sağl ık 

. . Bursa I. I uketıcı 

  

önce tedavi olan davacı tarafından 
. . . 

  

Dosyada deliller toplanmış olup, 
, . 

KIRAN 
Hizmetleri .  

Mahkemesi 
2017/35 2017 yanlış ve eksik tedavi nedeni ile - - 

. 

dosya bilirkişi incelemesi 
- 

 

A.Ş. 

   

. . . 

maddi ve manevi tazminat talepli 

  

aşamasındadir, 

     

olarak dava açılmış tır. 

      

2017/149 

 

Yüzündeki izler sebebi ile hastaneye 

  

Başvuruya karşı  Çınar 

  

Çınar 7 97 

 

başvuran hastanın, kendisine vaat 

  

Kaymakamlığı Tüketici 

 

Mt 
ı0 

Kaynıakamhığı 
' , iO  u 

 

edilen süre içerisinde iyileşme 

  

Sorunları 1-lakem Heyetine 
Aııı l Ödüm 

.' 

Hız.  Pie.  A.Ş 
Tüketici Sorunları 

. tuketıeı 
2017 kaydedemediği, tedavinin 100,00  TL 

. 

100.000,OOTL cevaplarınıız sunulmuştur. 

  

Hakem Heyeti 
aş\-urus 

 

ınandıricı l ıgıni kaybettıgı ve ticari bır 

  

,, . . . 

Yonetım tarafından odennıesıne 

  

Başkanlığı 

  

işe dönüştüğü iddiaları ile ilgili olarak 

  

karar verilmiş, ödenerek dosya 

     

yaptığı başvurudur. 

  

kapatılmıştır. 

        

Dava dosyasında Tüketici 

        

Mahkemesinin görevli 

 

BATIKENT 

      

olduğundan hahisle, istinaf yolu 

 

. , 

MEDICAL 

   

. 
ızo Hastanemızde tedavi ren davacinin, 

  

açık olmak üzere görevsizlik 
. Selim ) PARK . Ankara  9.  Ashiye 

  

. . .. . hekımın yanlış mudahalesı sonucu 

  

. . 
.. . 

kararı verilmiş, dosya gorevlı 

Orhan ÖZEL 1-Iıık ıık Mahkemesi 
2016/550 2016 

zarara ueraştıgı iddiasıyla ıka e ettıgi m 
870,0D B. Mahkemede esas almakla 

700.000,00 fl. 
. . 

 

, ; 

SAGLIK 

   

. 

tazminat davasıdır. 

  

incelemeye başlanmiştır. Dosya 
. , . . 

 

. HIZ A 

      

delilleri n  toplanı I mas ı ii ı tak iben 

        

hilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

        

dosya bilirkişi incelemesi 

        

aşanıasındadır. 

Ibrahim 

    

Davacılar tarafından, Ibrahim ve 

  

Dava dosyası henüz ön inceleme 
Arafat I- Mt.P 

   

Kadiyeden olma Perihan ayşbe Erkan 

  

aşamasında iken, göreve yönelik 
Erkan Sağl ık 

I , stanbul 7.Ashıy 

  

Bebek'in hastanede doğumunu 

  

dava şartı yokluğundan red 
Kadriye }-Iizmetleri 

' 1-hukuk Mahkemesi 
2017/454 2017 takibenyap

ılnnhatalı müdehaleler 1.000,00  TL 500.000,00  TL edilmiş, talep halinde davanın 
Erkan A.Ş.  2-  Irfan 

   

sebebiyle  25  gunluk iken vetatina 

  

. 

luketıcı Mahkemeleri nezdinde 
Mibrihan Oğuz Şahin 

   

sebebiyet verildiği iddiasıyla ikame 
Sait Erkan olunan maddi ve manevi tazminat karar vermiştir. Dava dosy 

  

görülmesi gerektiğini yönün

 

de 

ısı iş 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu 
Maddi Tazminat Manevi Tazminat 

. Gelinen Aşama 

    

Tutarı tutarı 

      

davasıdır. 

  

bu karar ile taraffimiza tebliğ 

        

edilmiş olup, kararın 

        

kesinleşmesi ile dosyanın 

        

görevli Mahkeme nezdinde esas 

        

alması heklenmektedir. 

     

Davacılar, Gehze Hastanesinde Aylin 

    

I 

   

Kırc&nın mide ameliyatı olduğunu, iş 

   

Alev Kaya 
:: 

Sagl ık .. 

  

bu ameliyat esnasında doktor hatası 
. , .. 

  

. . 

Alpaslan Hınnt,tlerı 
(.ıebzc I 1'ukLtıeı 

2017/189 2017 
neden i yle ıç kanım meydana geldı r 

10000 Ft 20000000  R 
Dava dosy ısı delılknn 

.. 

Oçhe vd. A$.  2- " 
Malıkemesı 

  

ve organ vetmezlıgınden hastanın 
- .. . 

  

toplam lması aşamas ındadır. 

 

- 

Orhan Çelen 

   

hayatını kaybettıgı ıddıasıyla aleyhe 

        

maddi ve manev i  lazmınat davası 

         

ikame etmi ş tir.  

   

MLP Saglık 

      

Dava dosyası öıı inceleme 
.. 

Osman 
Hızmetlıa ı

 Uşak  2  Aslıye 
2017/a26 2017 

Davacının yanlış tedavi iddiası
 He 3 00000 E I 00000 E 

aşamasında olup henuı 
Abal ı 

A.S.
Hukuk Mahkemesı 

  

açmış oldugıı tazminat davasıdır. 

  

duruşma gunu ıehlıg 

        

edilmemiştir. 

 

ME '
k 

P 'I& 

      

Dava dosyası ön inceleme 
Ulmty L IE

 zmetleri 
Uşak  2  Aslıye 

20171533 2017 
Davacının yanlış tedavi iddiası He

10000 00 FL 100000 00  TL 
iş ınnsında olup henuı 

Ç 
etın A.$. ' Hukuk Mahkemesı 

  

açmış oldugıı tazmınat davasıdır. 

  

duruşma gunu tehlıg 

        

edilmemiştir. 

Burcu Mil' Sağhk 

   

Doktonın özen yükümlülüğüne aykırı 

   

Yaşar Hizmetleri Bıırsa  4.  Tüketici 
20 17/344 2017 

davranması ile ihmali sonucu hatalı 
5.000,00  TL 100.000,00  TL 

Dava dosyası ön inceleme 
l3uretı A.Ş. Volkan Mahkemesı 

  

mudahale nedeniyle ıkaıne olunan 

  

aşamasındadır. 
Karaman Aksakal 

 

I 

 

maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

        

Bebek Eymen Çetintaşın 

  

Dava dosyası dilekçelerin teatisi 

 

( ı

.
azıosmanp 

   

solunumundaki sorun nedeniyle sevk 
. 

  

ile delillerin toplanılması 
. 

' 
. aşa Anadolu . 

  

edı ldigı mtıvekkı l hastanede hastane 
. . . 

  

aşamasında iken  30.11.2017 
. . 

.. lbnhım 
llastm'sı 

Istanbul  10  Asl ıy' 
2017'194 2017 

personel in in ihmal  'c  kusuru 
4 00 FL 50.000,00 ,1L 

ıııı hl ı cLlse& davanın orev 
Çetınlaş 

Özel S'• 
Hukuk Mahkemesi 

  

neticesinde kalbının durdugu ve 

  

yonunden reddine karar 

 

Hiz 

   

devamında sağlığını kalıcı olarak 

  

verilmiştir. Kararın kesinleşmesi 

     

kaybetti
ği 

iddialarıyla ikame edilen 

  

Re görevli Mahkemeye tevdii 

     

nıalpraktis davasıdu-. 

  

bekleıınıektedir. 

Ciülsan MLI' Sağl ık İstanbul Anadolu 
2017/794 2017 

Hastane de sezeryan ameliyatı olduğu 
I 'U. .000.00 50000.00  TL 

Dava dosyası henüz ön inceleme ' 
Demir Hızmetlerı 3. I uketıcı 

  

esnada vücutta ıp unutuldugu ve bu 

 

. aşamasındadı r. 

£/ 
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Davacı Davah Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Maddi Tazminat Manevi Tazminat 
Gelinen Aşama 

    

Tııtarı Tutarı 

  

A.Ş. Mahkemesi 

  

nedenle enfeksiyon geliştiği, 

        

operasyona alınnıa zorunluluğu 

        

doğduğu, operasyon sonrasında 

        

nıesane de sorun geliştiği ve bu 

        

süreçlerde hem  madden  hem de 

        

bebeğin emzirilemenıesi ve 

        

yenidoğan bakımının üstlenilemernesi 

        

nedeniyle manevi tazminat davası 

         

ikame edilmiştir.  

       

Davacı, "karın sarkması" şikayetiyle 

    

I- Mediplaz.a 

   

hastaneye başvurduğunu ve davah 

    

Sağl ık 

   

hekim tarafından yapılan estetik 

   

Ayşe 
H izmetleri 

Kocaeli I, Tüketici 

  

müdahalenin hatalı olduğunu bu 

  

Dava dosyası ön inceleme 

Tanyıldız 
A.Ş. 

Mahkemesi 
2017/543 2017 anlamda tekrar tekrar ameliyat olmak 22.486,8511- 50.000,00  TL aşamasında olup, dilekçelerin 

 

2-  Mustafa 

   

durumunda kaldığını beyanla, 

  

teatisi devam etmektedir. 

 

Tonguç 

   

uğradığı maddi ve manevi zararın 

    

İşgen 

   

giderilmesi talepli dava ikame 

                 

Davacı tarafından geçirdiği kaza 

        

sonucu parmağının koptuğunu, önce 

        

Medicalpark Göztepe hastanesine 

        

sonrasında Aeıhadeın Hastanesi acil 

        

servisine giriş yaptığım ancak 

    

MLP Sağl ık İstanbul Anadolu 

  

nıüdahalede huhıınulmadığın ı, takiben 

  

Dava dosyası ön inceleesi m 
Cüneyt 

Hizmetleri 7.  Asliye Hukuk 2017/406 2017 H m Haydarpaşa Nuune [fast,
14.800,00 Ti

 

TL -50.00000  
aşamasında olup,  ön inceleme 

Dayı 
A.Ş. Mahkemesi 

  

Başvurarak operasyona alındığını 

  

duruşnıası henüz tebliğ 

     

ancak gecikmeden dolayı doku 

  

edilmemiştir. 

     

kaybına uğradığını ve müdahale 

        

edilmediğinden parmağını kalıcı 

        

olarak kaybettiğine konu ihmal 

        

nedeniyle maddi ve manevi tazminat 

        

talepli dava ikame edilmiştir. 
________________ 

   

MU Sağlık 

   

Davacı, MLP hastanesinde sezeryan 

   

Kobra Hizmetleri Tarsus  4.Asliye 
2017/403 2017 

ameliyatı olduğunu, ameliyat 
500,00  TL 20.000,00  TL 

Dava dosyası ön inceleme 
aşamasında olup. dilekçeleı Toğrul A.Ş. Hukuk Mahkemesi 

  

sırasında rahnı inde sapanç 

    

Fatma 

   

unuttılduğunu, bunun fark edilmesi 

  

teatisi devam etmektedir. 
in 7 
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d1 ı Aşama 

    

Tutan

 

Tutan Tutarı 

  

Ciurlek 

   

üzerine tekrar ameliyata alınarak 

    

Sunduz 

   

sapnçın çıkanldığını, geçirdiği 

    

Gürsoy Safça 

   

ameliyatlar nedeniyle ruh sağl ığının 

        

bozulduğu, büyük acı ve travmalar 

        

yaşadığı gerekçesiyle manevi 

        

tazminat istemiyle dava ikanıe 

        

etmiştir. 

        

aort damara stent takılması için 

        

hastaneye geldiğini. Dr. Ertuğrul 

        

Uzay uırafından ameliyata alındığı nı, 

    

., Samsun 

   

stent takma işlemi gerçekleşirken 

  

Dava dosyası delillerin 

Cenıal Medikal 

   

stendin  renal  arterlerin üzerine 

  

toplanı

lmasın ı lakiben 

Gürsel
 Grup Uzel Samsun I. Fııketıcı 

2016/267 2016 düşürüldüğünü , göğsünün açıldığını 

 

. 

hilırkişiye tevdi edilmiş olup, 
dosya bilirkiş i incelemesi Ekinci Saglık Mahkemesı 

  

ancak düşen yerden çıkarılanladığının 

    

Hızmctlerı 

   

söylennıediğini , daha sonra bu 

  

aşamasındadır. Davanın bir 

 

A.Ş. 

   

durumu öğrendiğini , efor gerektiren 

  

sonraki celscsi  9.1.2018 

     

iş leri artık yapamadığını heyanla 

  

tarihinde icra edilecektir. 

     

şimdilik  1.000  Tl, maddi,  20.000  TL 

        

manevi tazminat talep etmiştir. 

        

Davacı lar ınüteveifı Sadık Alegöz'ün 

        

göğils ve karın ağrısı ile Güztepe 

        

Hastanesi acil servisine başvuı-duğu, 

   

Halit 

    

yapılan ilk kontrolde durumun ciddi 

   

Göktuğ 

    

olduğunun tespit edilerek ek tetkik 

   

Alegüzü I- MLP 

   

gerektirdiği ve buna bağlı  500,00  TL 

   

vekaleten Sağlık Istanbul Anadolu 

  

ücret talep edildiği, hastanın yanında 

  

dosyası henüz ön inceleme 
ve ayrıca Hizmelleri 14.  Asliye Hukuk 2017/394 2017 ücret olmadığından ödeme 

gerçekleştirenıediği ve ATM'den para . 

IL ] 000,00
Dava 

. aşamasında olup, duruşma günü 
aslen 
Fatma 

A.Ş.  2- 
Miraç Kırci 

Mahkemesi 

  

çekınek üzere hastanenin yakınındaki 

  

tebliğ edilmemiştir. 

Betül 

    

ATMnin önüne gittiğinde bayıldığı 

   

Alagöz 

    

ve  3.  kişilerce aynı hastanenin acil 

        

servisine yeniden getirildiği ve tüm 

        

müdahalelere rağmen kurtarılamadığı 

        

iddiası ile ikaıne olunan ınaddi 

        

tazminat davasıdır. 
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Ceza Davaları 

Davacı 1  Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu 

 

Gelinen Aşama 

  

İstanbul 

     

MLP Sağlık Anadolu 

  

Ret'akatçi olarak hastanede bulunan şikayetçinin 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı lığın ın  2015/123626 

Çidem 1-lizmetleri A.Ş. 57.  Asliye 
2016/178 

201 
refakatçi yatağını açmaya çalışı rken parmağının Sor. Numaralı dosyası ile soruşturma haş latı lınış ve bu 

Karakaş Göztepe G Ceza 

 

6 
kopması sebebiyle yaptığı şikayettir. davaya dönüşmüştür. Dosyada deliller toplanılmakta, 

 

Yetkilileri Mahkemes 
. 

   

tanıklar dinlenilmekiedir. 

       

Is Ltukııkıı  Davaları 

Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No./ Yıl Konusu Dava Tutarı (TL) Gelinen Aşama 

       

Dava dosyası delilierin toplaııılmasını 

     

Hastane bünyesinde hekim olarak 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

     

çalışmış olan davacı iş akdinin 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

MLP Sağlık 
Bakırköy  22. 2013/148 

 

haksız nedenle fetih edildiğinden 

 

verılmiştir. Karar vraffimızca tehir-i icra 
talepli olarak temyiz edilmiş, Yargıtay Arif Suat Güllü 

Hizınetleri A.Ş. 
İş 2013/618 2013 bahisle ödeııınemiş bulunan işçilik 397.479,00 

yerel mahkeme kararının bozulnıası 

  

Mahkemesi 2017/174 

 

alacakları ile, prinı, hak ediş ve sair 

 

yönünde karar vermiştir. Yeniden yapılan 

     

ek ücret alacaklarının tabsi Ii talepli 
dava ikanie etmiştir. 

 

yargılama da eksikliklerin giderilmesi için 

       

işyeri kayıtlart sunulmuş, dosya yeniden 

       

incelemeye al ınmış tır. 

       

Dava dosyası delillerin ıoplanılınasını 

       

takiben hilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

       

sonucu tanzim olunan rapor da alacak 

     

Miivekkil hastanede çalışan 

 

meblağı  129.195,43  'It olaı'ak mütalaa 

  

Bakırköy IS. 

  

davacının iş akdinin hakstz feshi 

 

edil
ııı iştir. Rapora itirazlarımız sıınulmakia 

Serpil Yöndem Mi_I> Sağlık 
Iş 2015/525 2015 sebebi ile ikame ettiği kıdem, ihbar, 

206.500,00 birlikte, Davacı vekili talebini bilirkiş i 
İnal Hizmetleri A.Ş. 

Mahkeıııesi 

  

fazla mesai, izin alacağı, ulusal tatil raporunda heli
ı'Iencn tutaı'dan daha fazla 

       

ve bayram tatili alacağı talepli işçi 

 

olarak toplamda  206.500,00  Tl. olarak 

     

alacağı davasıdır. 

 

islah etmiştir. Dosya itiı'azlarımız 

       

çerçevesinde ek inceleme yapılmak üzere 

       

yeniden hiliı'kiş iye tevdi edilmiştiı'. Dosya 

       

ek inceleme aşamasındadır. 

     

Davacı  56K  primlerinin eksik 

  

Aida  Bavçiç 
MLP Sağl ık 

İstanbul  27. 
. Iş 2016/571 2016 

yatırıldığı sebebiyle eksik  pi  ini 
bed m ellerinin taanılanm ası ve 2000,00 3.0 

Dosya tanıkların dinlenilmesi 
. 

 

l•-liznıetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

ödenmeyen işçilik hak ve 

 

aşanıasındadır. 

     

alacaklarının ödenmesi talepli dava 

  

'7 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı (TL) Gelinen Aşama 

     

ikame etmiştir.  

         

Dava dosyası delillerin toplamlmasın ı 

       

takibeıı bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

       

yapılan inceleme sonucunda tanzim olunan 

       

raporda aleyhe kanaat bildirilmiş olmakla 

     

Davacıların kızı ve kardeşi olan 

 

dosya itirazların sunulması nedeniyle ek 
Rasim Adatepe 

    

Tuğba İpek Adatcpe'nin görev 

 

incelemeye dosyanın ö m n  incelee 

  

I s

 

tanbul stanbul 

 

yaptığı Müvekkil Şirket 

 

duruşn'ıasıııda tarafların delillerinin 
Adatepe ML!>  Sağl ık Anadolu  24. 

2014/63 0ı 4 
hastanesinde kendisine narkotik 

10 1 
toplanması yönüııde karar oluşturulmuştur. 

Inci Adatepe Hizmetleri A.Ş. lş 

  

ilaçları enjekte etmek suretiyle .

00000 

' Dosya kapsamına hazırlanan bilirkişi 
Asım Samet 

 

Mahkemesi 

  

hayatın ı kaybetmesi üzerine ikame 

 

raporuna beyanlarım ız sunulmuş olup 
Adatepe 

    

edilıniş olan maddi ve manevi 

 

dosya ek rapor al ınması için yeniden 

     

tazminat talepli davadır. 

 

bilirkişiye tevdi olunmuştur. Son gelen 

       

bilirkişi raporunda  01»50  ot-anında 

       

kusurumuz hulunmtış olup ilgili rapora 

       

itiraz edilmiştir. Dosya itirazların 

       

incelenmesi aşamasındadır. 

     

Dayalı Şirket hastanesinde doktor 

 

Dava dosyası delillerin toplanı lınasını 

     

olarak çalışmakta iken, ücret 

 

takiben hilirkişiye tevdii edilmiş olup, 

     

konusundaki ihtilaflar nedeniyle iş 

 

inceleme sonucu tanzim olunan rapor 

     

akdini haklı nedenle feshetmiş 

 

aleyhe hıısuslar içermekle, itirazlarımız 

 

'

 

MLP Saglik 
İstanbul 

  

olduğunu iddia eden davacı, 

 

doğrultusunda dosyadan ek inceleme 
Sedat Kadanalı 

Hizmetleri  A.Ş. 
Anadolu  7. İş 2014/646 2014 kendisine eksik ödenen ücretler, 200.000,00 yapı lınak üzere dosya yeniden hilirkişive 

. 

  

Mahkemesi  

  

m kıde tazm i natı ve haifia tati li 

 

tevdı edılm ı ıştır. Ek nceleme sonucu 

     

çalışmaları karşı lığı olmak üzere ve 

 

tanzinı olunan rapor da  381.905,63  TL 

     

fazlaya dair hakları saklı tutulmak 

 

işçilik alacağı lıesaplandığı görülmüş, 

     

kaydıyla, işbu alacak davasını ikame 

 

itirazlarımız bildirilnı iştir. Dosya itirazların 

     

etmiştir. 

 

değerlendirilmesi aşanıasındadır. 

     

Davacı,  11.07.2012  tarihinde 

       

Göztepe l-lastanesi ile 'Hizmet Satın 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Alma Sözleşmesi" akdettik!erini, 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 

 

. MLP Saglik , Istanbul 5. iş 

  

Genetik Bölümü'nde uzman doktor 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne 
l-lakan Cangol 

Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 
2015/210 2015 kadrosundasigortali olarak 197,000,00 hükmedilmiştir. Karara karşı taraflarca 

. 

     

çalış tırı Idm ıgı , ancak çalışm aya 

 

ı stınat yoluna başvurulmuş olup, dosya 

     

baş lamasından I ay sonra 

 

istinaf incelemesi aşamasındadır. 

     

sözleşmede belirlenen maaş ve 

 

"Karar Riski:  54.160,5  TL 

      

ücretin kendisine ödenmediğini,  
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nedeninin  8  ay boyunca hastane 

       

kadrosuna atanmaması olduğunu ve 

       

bu nedenle aylık  15.000,00-11  net 

       

ücret yerine aylık ortalama 

       

5.000,00-TL, elden ödeme 

       

yapıldığını iddia etmiştir. Resmi 

       

olarak atamtnıası gerçekleştikten 

       

sonra da sözleşme ile belirlenen 

       

aylık 5.000,00-11  ücretin 

       

ödenmemesi sebebiyle, ödenmemiş 

       

197.000,00-'l'L ücret alacağının 

       

tahsilini talep etmiştir 

       

Hastane bünyesinde  2010-2012 

       

yılları arasında hekim olarak çalışan 

       

davacının, daha önce açmış olduğu 

  

[ Sed ât

 

,. MLP Saglık Antalya  3.  iş 

  

kıdem tazminatı talepli davada 

 

Dava dosyasında dilekçe teati 
Turan . . . 

Hızmetlerı A.Ş. .  

Mahkemesı 
2017/301 2017 

.. . . , _ . . davanın kahultıne karar verılınesı ve 
. . .. 

16,.899,6a tamamlanmış olup, delillerin toplanılması 
- 

     

davacının ucretının net  8.000  TL 

 

aşanıasındadıı'. 

     

olarak belirlenmesi nedeniyle ücret 

       

alacağı için açmış olduğu işçi 

       

alacağı davasıdır 

         

Dava dosyası delillerin toplanı lnıasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

Davacının çalışma süresi içerisinde 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

  

oy II  ırk' ' k 

  

hak ettiği, fazla çalışma süresinc ait 

 

verilmi
ştir. Karar tarafımızca tehiri icra 

Arif Suat Gullu MU' S tglık 

 

1015/25 201 
ucrctleı ınm da' alı şirket  hr  ilindan 

00 
takplı olarak tLmyız Ldılınıs olup dosya 

 

Hızmetlerı A.Ş. 
Niahkemesi 

  

odenmedığı iddiası ıle fazla çalişına 

 

Yaı'gıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

ücret alacağı talebi ile dava ikamc 

 

"Karar Riski  :74.517  TL 

     

edilmiştir. 

 

Karar kesinleşmeden icraya konu edilmiş 

       

olup. dosyaya teminat mektubu 

       

suntılmuşmur. 

     

Müvekkil şirketin organ nakli 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

-Istanbul 

  

bölümünde  transplant  cerrahi olarak 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilnı iş, tebliü 
1-lilmi Serdar MEL' Sağlık 

. Anadolu  6. İş 2015/297 205
 çalışan davacı iş akdinin haksız 

f7 863 04 olunan rapora itirazlarımız hildiriimişı'. 
Kaçar 1-lızmetlerı A.Ş

.. Mahkemesi 

  

sebeple feshedı ldığınden bahısle ' Itırazlar doğrultusunda dosya yeniden 

     

kıdem, ihbar, fazla çalışma, genel 

 

inceleme yapılmak üzere ek bilirkişi 

     

tatil, yıllık ücretli izin ve hafta tatili 

 

incelemesine tevdi edilmiş ek rapor da 
i" 

I 
1-1X ( 
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ücretleri tatepli iş davasıdır. 

 

sadece UGBT yönünden hesaplama 

       

yapılmış olup  13.677,67  TL olarak 

       

hesaplanan kalem ek rapor ile  9.963,06 Ti. 

       

olarak hesaplanmış tır.  28.11.2017  tarihli 

       

celsede dosya karara çıknıış, davanın 

       

kısmen kabulü ile  43.566,2  TL işçilik 

       

alacağı butunduğıına karar verildi. 

       

Gerekçeli kararın tebliği beklenmektc olup, 

       

karara karşı hukuki yollara başvuı-ulacakıı  r. 

       

Dava dosyasında yapılan incelemeyi 

       

takiben dosya karar çıkmış, Davanın 

       

kabulüne karar verilmiştir. Karar 

       

tarafınıızca temyiz edilmiş. Dosya 

       

Yargıtav'dan BOZULARAK dönmüş ve 

       

2015/118  E. numarası ile yeniden 

       

görülmeye başlanılmıştır. Bozma ilamı 

       

doğrultusunda dosyanın hitirkişiye 

     

Hastane bünyesinde genel cerrahi 

 

gönderilmesine karar verilmiş, yapılan 

Sulevman MLP Saglık Bursa I. Iş 2015/118 

 

uzmanı olarak cörev yapmış olan 
. . . , ., 

incelemede Davanın toplamda  128.265,85 
... . 

lumen 
. ., 

il ızmetlerı A.Ş. 
. 

Mahkemesı 2012/301 
2012 davacının, ış ılışığının kesi lmesi n i  

. . . . . . 
I j3.j78,00 

,, ,. .. .. 

IL tık kısmı yonunden kısmı kabul kararı 
. . . . . 

     

taki ben ışçıl ık alacaklarının tahsılı 

 

verı Imıştır. Karar tarafı mızca temyız 

     

ıalepli dava ikame edilmiştir. 

 

edilmekle, Dosya Yargıtay'dan yeniden 

       

BOZULARAK gönmüş olup,  2016/339  E. 

       

sayıl ı dosyası ile yeniden görülmeye 

       

haşlanılmış, yapılan inceleme de 

       

100.180,87  TL net,  11.306,03  TL brüt 

       

ücret alacağıııın dayalı hastaneden talısiliııe 

       

karar verilnı iştir. Iş bu kararda  tai  afımızca 

       

temyiz edilmekle dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındadır. 

       

Dava delillerin toplanılmasını takiben 

     

.. Davacı taı'af, sozleşnıeden 

 

karara çıkmış, davanın kısmen kabıılü 
.. .. . . . . 

Erol E anyıldızı 
Elazıg Vatan Saglık 

. . 

Hızmetlerı A.Ş. 
Elazığ ]ş 

.  

Mahkemesı 
2012/,20 
2016/466 

2012 
... . , kavnaklanaıı  fix  ucretlerını tam 

. . . 

alamadıgını iddia ederek alacak 
, 

I  i2.7 10,00 
yonunde karar verılmıstır. Eş bu karar 

. ... . . 

tarafımızca tehır ı cıa talepl ı olaı'ak temvız 
. . . , . . ' .. 

     

. . . davası ıkame etınış tır. 

 

edılmı ştır. remy'ız muralaalı vapılnıış olu 
. . . 

       

verilen karar bozulmuştur. Dosya yen i  esas 

       

almış ve tekrar aleyhe karar verilmiştir. 
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Tarafımızca temyiz yoluna başvuru Imuş 

       

olup, Dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşamasındadır. ** Karar 

       

kesinleşrneden icraya konu edilmiş olııp, 

       

dosyaya teminat mektubusunulmuştur. 

  

İstanbul  25. 

  

Kesinleşen işe iade kararı sonrası işe 

 

Dava dosyası eksik delillerin 

Bülent İşeri MU' Sağlık 

 

20 17/62 2017 başlatılnıayan davacı tarafından 
123.81946 , toplanılmasını takihen bilirkiş ive tevdi 

 

Hizmetleri A.Ş. 
M
İş 

ahkemesi 

  

açılan ücret ve tazminat alacak larına 

 

edilecek olup. dosya inceleme 

     

ilişkin itirazın iptali davasıdır. 

 

aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen hilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 
Kemal Bulut MLP Sağlık 

l-lizmetleri A.Ş. 
Ordu Iş 
Mahkemesi 2016/227 2016 K ıdem ıazminatı ve sair işçi alacağı 110.582,25 inceleme  sonucu tanziın olunan rapor 

       

aleyhe kanaat içermekle itirazlarımız 

       

sunulmuştur. Dosya itirazların 

       

değerlendiı-ilmesi aşamasındadır. 

     

Eubsa I3SG Danışmanlık Şirketinin 

       

bordrosunda olan ve Bahçelievler 

       

Hastanesinde güvenlik amiri olarak 

    

Bakırköy  26. 

  

çalışan Davacınm iş akdini haklı 

  

l3eşir Kahaş MLP Sağlık 
İş 20 17/129 2017 nedenle feshettiği iddiasına dayalı 

100. 00 700, 
Dava dosyası  delillerin  toplan

ı lınası 

 

F-tizm eıleri A.Ş . 
Mahkemesi 

  

olarak İşçilik alacakları ve işyerinde 

 

aşamasındadır. 

     

bıçaklanınası sebebiyle maddi 

       

manevi tazminat talepli olarak hem 

       

MLP'ye hem de EUBSA'ya karşı 

       

ikame edilmiş davadır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

     

Müvekkil ş irkette genel müdür 

 

takiben bilirkiş iye tevdi edilmiş, inceleme 

Oğuz Engiz MS Sağlık Hiz.  Tic. 
A.Ş. 

Ankara IS. 
İş 

Mahkemesi 2015/1078 2015 olarak çalışan davacının iş akdinin 

 

m  oltman rapor aleyhe sonucu tanzı
100.000,00 nitelikte olup,  tarafımızca itira'za koııtı 

     

haksız ksih ile sona erdirildiğinden 

 

. 

     

hahisle ikame ettiği alacak davasıdır. 

 

cdi lui iştir. I  ti  razlar doğru I ttısunda 

       

dosyadan ek inceleme yapılmasına karar 

       

verilmiş, dosya ek inceleme aşamasındadır. 

               

Dava dosyasında yapılan iııceleıneyi 
Necip Güder MLP Sağlık 

H A.Ş. 
Ordu İş 
Mahkemesi 

2012/192 
2017/279 2012 iş akdinin haksız fesih edildiği 

iddiası ile tazminat m inat ve işçi alacakları 93.754,04 
takiben  dosya karara çıkmış, Davanın 
78.560,00.-i'L'lik kısmın ın kahulüne 

       

fazlaya ilişkin kısmın ın reddine karar 
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verilmiştir. Karar taraffimızca temyiz 

       

edilmiş, Yargıtay incelemesi sonrası karara 

       

lehimize bozularak dönmtiştür. Dosya yeni 

       

esasa kayıt olnıuş, eksik delillerin 

       

toplanılnıasıy!a yapılan inceleme sonucu 

       

dosya karara çıkmış, davanın kısmen 

       

kabulüne karar verilmiştir. Gerekçeli 

       

kararın tebliği beklenmektedir. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 

       

inceleme sonucu tanzim olunan Bilirkişi 

       

raporunda  14.630,70-11  kıdenı tazminatı, 
Mürvet Kırca 
Bulut 

MLP Saalık 
. . , 

Hızmetlerı A.Ş . 
Ordu  Is 

.  

Mahkemesi 
2016/228 2016 

. . 
. Kıdem tazmınatı ve sair ışçı alacağı 87.20 ,47 

1.045,79-IL yıllık ücretli izin alacağı. 
.,,. . . 

       

74.847,7!  - I t. lazla mesaı alacagı, 

       

7.233,14-TL UBGT alacağı,  6,350A841-

        

ücret alacağı hesaplandığı görülınüştür. 

       

Dosya itirazların değerlendirilmesi 

       

aşamasındadır. 

       

Del ill erinin topl anı! has ın in akab i ıl de 

  

Istanbul  24 

  

Kıdem ve ihbar tazminatı ve 

 

dosya bilirkişiye tevdi edilmi
ş, gelen 

Buknt Isirı MLP Sa glık 

 

2014/185 2014 
psikolojik  tact,  iddiası sebebi ili  81 

00000
 bıl ııkışı ıapoıuaa hit iki Mı ıl ın da itiraz 

 

Hızm etlerı A.Ş. 
Mahkemesi 

  

manevi tazmıııat taleplı ışçıl ık 
. 

 

etmesi sebebiyle ek rapor alınmak uzere 

     

alacagı davasıdır. 

 

dosya yen i den bıl ırkışıye gonderılmıştır. 

       

Dosya ek inceleme aşamasındadır. 

     

En son Beşiktaş merkezde merkez 

       

uluslararası hasta merkezi 

       

direktörlüğünde uluslararası 

       

pazarlama ve operasyon gurup 

   

MI P SI ık 
Istanbul  34 

  

müdürü olarak görev yapan 

 

Dosya eksik delillerin toplanılmasını 
Dilek Işin 

Hizmetleri  A.S. i ş 2017/119 2017 davacının haksız yere işine son 7329000 takıbin bıl ııkışı'c tivdı cdı lecı.k olup 

  

Mahkemesi 

  

. . verıldıg ışçı ı iddiasıyla l ık alacakları 

 

dosya inceleme aşamasındadır, 

     

ve işyerinde psikolojik taciz 

       

uygulandığı iddiasıyla manevi 

       

tazminat talebiyle ikame ettiği 

       

işçilik alacağı davasıdır. 

  

Kudret Diker MLP Sağlık Antalya  5.  iş 2012/383 2012 Taraffimızca fazla ödenmiş maaşlara 69.295,00  TL Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
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l-liznıetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ilişkin olarak Antalya  9. İcra  Mild.' 

 

takihen bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

     

min 2010/19427e.  sayı l ı dosyasıyla 

 

sonucu tebliğ olan rapora itirazlarımızın 

     

takibe geçilmiş yapılan itiraz üzerine 

 

sunulmasını takihen ek inceleme için 

     

de Antalya  5.  iş Malik. ııin 

 

yeniden bilirkişiye tevdi edilmiştir, Dava 

     

2012/383  E. sayı lı dosyası ile 

 

dosyası ek inceleme "e hesap incelemesi 

     

itirazın kaldırılması talep edilmiştir. 

 

aşamasında olup, davan ın bir sonraki 

       

celsesi  21.03.2018  tarihinde icra 

       

edilecektir. 

     

.. vekkıl Hastanede  Porter  olarak Mu 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

,. 13'ıkıı koy Il 

  

. . . çaltşan davacının, tş akdının haksız 

 

. . . . . . . . 

takıben bı lırkışıye tevdı edılmış i nceleme 
. .. . . 

Şahin Sevdiyar 
, 

MLI Saglık 

 

2016/57 2016 
feshedıldıgı ıddıasıyla ıkame ettıgı 

52.529,96 
sonucu tanıim olunan rapor khl ıg "dılmıs 
52.529,96  TL alevhe işçilik alacağı 

 

Hızmetlerı AS. 
" . Mahkemesı 

  

kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin. 
. . . .. aenel tatil  ve m i ll i  bayram ucretı 

 

.. hesaplaması yapıldıgı gorulmuştıır. Celse 
' . 

     

. talep ettıgı ışçı lık alacagı davasıdır. 

 

arasında davacı taraf davasını ıslah etmış 

       

olup, dosya karar aşamasındadır. 

     

Bahçelievler hastanesinde temizlik 

    

İsnnbut ' 

  

işçisi olarak çalışan davacının, iş 

  

Sultan Kı l ıç 
. . ML!>  Saglık 

. . , 

Anadolu  18. 
. .  2017/66 2017 

kazası sonucu meydana gelen 
. . 

malulıyetı sebebiyle sureklı  is 51.000,00 
. . .  

Dava dosyası delıllerın toplanılması ıle 

 

I  lızmctlerı A.Ş. iş 
. 

  

.. ... 

goremezlık iddiasıyla maddi ve 

 

. . . 
. tanıkların dınlenılmesı aşamasındadıı . 

  

Mahkemesı 

  

manevi tazm i nat ıaleplı olarak 

       

ikame ettiği davadır. 

       

Davacı tarafından,  01.01.2011 

       

tarihinden  04.04.2014  tarihine kadar 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

1-lastane nezdinde Nöroloji doktoru 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

olarak çalışı ldığı; aylık ücretlerinin 

 

çıkmış , davanın kısmen kahulüne karar 

     

düzensiz ve gecikmeli olarak 

 

verilmiştir. Karar taraffimızca temyiz 

  

İstanbul 

  

ödenmesi  nedeniyle işveren vekili 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 
Kerim MLP Sağl ık 

Anadolu  8. İş 2014/300 2014 genel 
müdür 1-lakan Tezcan ile 

50.848,37 
aşamasındadır. Dosyanın Yargıtay'dan 

N-ıırıhalıcı Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

ın goruş e sonrasında iş akdının 

 

nmes do ı b m eklcnektedır. 

     

haksız ve hıldırımsız olarak 

 

,.. Karar R isk i  : 50.13254  I L * 

     

feshedildiginden bahishe ve fazlaya 

 

Karar Davacı tarafça henüz kesinleşmeden 

     

ilişkin hakları saklı tutulmak 

 

icra takibine konu edilmiş, dosyaya 

     

kaydıyla, mevcut işçilik 
alacaklarının tazmini talepli dava 

 

tarafımızca teminat mektubu sunulmakla 
risk ortadan kaldırılmıştır. 

      

ikame_edilmiştir.  
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Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Müvekkil hastanede Radyoloji 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 

     

Teknisyeni olarak çalışan davacıııın, 

 

inceleme sonucu lanzim olunan rapor celse 

Zeynep MLP Saglık 
Bakırköy. 8. 

.. _ 

iş akdinin haksız feshedildiği 
. . . .. 

 

arası  4. 12.2017  tarihinde tebliğ edilmiş,  2 

Yıldırım 
. . , 

l-lızmeılerı A.Ş. 
iş 

. 

20  15İ65 2Db ıddıasıyla ıkame ettıgı, kidem 
. . . 

.. 
. 

50.000,00 . seçenekli hesaplama yapıldığı görulmuştur. 
.. - ., . . 

  

Mahkemesı 

  

tazmınatı, fazla mesa i  ucretı "e 

 

buna  gore,  raporda  42.626,0i  IL ıle 

     

manevi tazminat lalepli işçilik 

 

15.232,47  TL tutarında  2  Ihrklı hesaplaına 

     

alacağı davasıdır. 

 

yapılmış olup, dosya rapora itiraz 

       

aşaınası ndad ır. 

     

..
vekkıl ş i rkette laboratuvar Mu 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
. . . . . . . 

     

. . 
teknıkerı olarak çalışan davacı fazla 

 

takıbeıı bılırkışıve tevdı edılmış olup, 
. . . 

,.. 

( ıuldeıııır 
' , 

MLP Saglık 

. 

Istanbul  ID. 

  

. .. . . . 

mesaı ucretlerının eksik 

 

inceleme sonucu tanzım olunan raporda 
,,,, . . . 

.. 

Akyuz 
. . 

Hızmetlerı A.Ş. 
. 

iş 
.. 

2Oi6/1j6 2016 
.. . 

odendığındeıı bahisle ış akdını 
. , ., 

48.4S,.,6 
aleyhe 48.j4b,j6 IL ışçıl ık alacagı 
bulundugu yonunde kanaat hıldır ılmıştır. 

  

Mahkcmesı 

  

feshederek kıdem tazm i natı ve fazla 

       

mesai ucretı taleplı ışçı l ık alacağı  

 

Dosya rapora i t i raz aşanıasında olup, 

     

davası ıkame etmi şt i r. 

 

davacı davasını rapor dogrultusunda  islah 

       

etmiştir. 

     

2008  tarihinden itibaren müvekkil 

       

hastaııede gece müdürü olarak 

  

MLP Sağ. Biz. 
Ahmet Sanal 

Istanbul  7. 
İş 

2017/346 E E. 2017 
çalışnuıkta olan davacımn bir takını 

4529183 'FL . , 
Dava dosyası taıııklann dinlenilmesi 

A.Ş. 

 

keesı Mahm 

  

alacaklarının kendisine  odene esı mm 

 

aşamasındadır. 

     

nedeniyle açmış olduğu I şçilik 

       

alacakları taiepli davadir. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

       

takihen bilirkişi ineclemesine tevdi edilmiş 

     

Haksız fesih tazıninatı, kıdem 

 

olup, yapılan inceleme sonucunda tanzim 

Yasemin MLP  SMlık 
Bakırköy  12 

  

tazminatı, ihbar tazminatı, fazla  

 

olunan raporda a1eyhe43.549,52 TL. işçilik 

Korkmazaslan 1-l
ızmet1erı A.Ş 

İş 20b/455 201) çalışma, hafta tatili ücreti,  genel tati l 
., 

43 ,549,52-2 
. 

alacagı hesaplaınası yapılmıştır. Rapora 

  

Mahkemesi 

  

ucretı ve kotu mı niyet taznat ı taieph 

 

tarafım 
ı ızca tırazlarımız sunulmuş olup. 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

davacı larafça rapor doğrultusunda dava 

       

ıslah edilmiştir. Dosya karar 

       

aşaması ndad u. 

  

13  k k 17 

  

Davacı Bahçelievler Hastanesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Evren Tcvtik 
Işçi 

MLP Sağl ık 
Hızmetleri A.Ş. 

a ır oy 
.  j

ş

 
M hk' a 'mçsı .  

2013/494 2013 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
uzmanı olarak çalışmaktayken iş  

41.000100  
takiben hilirkişiye tevdii edilmiş, vap ıh 
ınceleme sonrasında tanzım olunan  rap 

     

akdinin feshedilmesi sebebiyle 

 

taraflara tebliğ edilıniştir. Taraflarca, i ş  bu 

ın 
or 
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kıdem lazminatı, fazla çalışma, haifia 

 

rapora karşı sunulan itirazlar 

     

sonu tatili ücreti, genel tatil ücreti, 

 

doğrultusunda eksikliklerin giderilmesi 

     

yıllık izin ücreti, maaş alacakları ve 

 

yönünde ara karar tesis edilmiş, eksiklikler 

     

hak ediş ücretlerinin verilmediği 

 

giderilmesi beklenmektedir. 

     

iddiası ile ikame olunan işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Davacı,  09,08.2011-08.05.2014 

       

tarihleri arasında müvekkil şirkette 

       

"Mali i şler Direktör Yardımcısı" 

       

olarak çalıştığı, Mali Analiz Kontrol 

 

Dava dosyası delilleriıı toplanılmasını 

     

Müdürü Osman Sürer ile yaşamış 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karar 

 

MLl> S'ı l ık 
İstanbul  24. 

  

olduğu tartışmada kendisine hakaret 

 

çıkmış, davanın reddine karar verilmiştir. 
Bülent İşeri 

FIizmetiei A '"' 

İş 2016/543 2014 ve kütiir edildiği ve işbu tartışma 40.000,00 Karar davacı tarafça temyiz edilmiş, 

  

Mahkemesi 

  

esnasında kişilik haklarının ağır 

 

Yargıtay tarafından bozularak yeni esas 

     

biçimde zedelendiğinden hahisle 

 

almış tır. Bozma sonrası dosya henüz 

     

40.000-1I.  manevi taznıinatın 

 

inceleme aşamasındadıi. 

     

davalılardan müştereken ve 

       

müteselsilen tahsilini talep ve dava 

       

etmiştir. 

       

Davacı, hastanede nezdinde mali 

    

I 
,

stanbul  25. 

  

işler müdür yardınıcı olarak 

  

Ç ıgdem Sılan 
MU 

Sagl ık Iş 2017h 27 2017 
ı 

çalıstıgını 

ş akdının  h ıksız nedenle 
3900000  H 

Dava dosyası hLnuı on ıncçknıe 

 

Hızmetlerı A.Ş. 
Mahkemesi  

  

fesıh edıldıgını iddia ıle ışçıl ık hak 

 

aşanıasındadır. 

     

ve alacaklarının tahs i l in i  talep ve 

       

dava etmektedir, 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Müvekkil hastanede tüp bebek 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilıniş olup, 

     

laboratuvar sorumlusu koordinatör 

 

ineelenıe sonucu tanzim olunan rapor 

     

embriyolog olarak çalışan davacının 

 

6&671,52  TL -  73.876,64  TL aralığında 
Süreyya Melil MLP Sağl ık İstanbul  4. İş 

01 /445 2015 
fazla mesai ücreti ödenmemesi 37

.  50000 '  
aleyhe kanaat içermektedir. Tarafımızca 

Şengezer Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

sebebiyle iş akdini feshederek 

 

rapora itiraz edilmiş ancak itirazlarımız 

     

kıdem, fazla mesai, dini ve milli 

 

Mahkeme nezdinde yeterli görülmeyerek 

     

bayram, izin ücreti ve prim alacağı 

 

red edilmiştir. Davacı tarafa ıslahta 

     

talepli işçilik alacağı davasıdır. 

 

bulunmak üzere süre verilnıiş olup, dosya 

       

karar aşaması ndad ı  r. 

Birsen Aşkın MU' Sağl ık İstanbul 2014/12 2014 Hastanede sorumlu hemşire olarak 36. 435,05 Dava dosyası delillerin toplanılmasım 

901 
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Hizmetleri A.Ş. Anadolu  18, 

  

çalışmakta olan davacı tarafından, iş 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda kaı'ara 

  

İş 

  

yükünün a ır olduğu ve fazla 

 

çıkmış, davanın Yerel Mahkeme tarafından 

  

Mahkemesi 

  

mesailer de dahil olmak üzere, 

 

kısmen kabulüne hükmedilmiştir. Karar 

     

işçilik alacaklarının kendisine 

 

tarafımızca tehiri icra talepli temyiz 

     

ödenmediği gerekçesiyle iş akdini 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

haklı nedenle sona erdirdiği iddiası 

 

aşamasıııdadır. **Karar Riski : 

     

le ve fazlaya ilişkin hakları saklı 

 

36.435,05  TL *** Karar Davacı tarafça 

     

tutulmak kaydıyla, ikaıne edilen 

 

henüz kesinleşnıeden icra takibine konu 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

edilmiş, dosyaya taı'aflmızca teminat 

       

mektubu sunulmakla risk ortadan 

       

kaldırılmış tır. 

       

Dava dosyasinda deliller toplanılmış, tanık 

       

listemizde bulunan Kadir Doğruer'in tan ık 

       

olarak gelmemesi sebebi ile tanığı n 

       

dinletilmesi hakkımız kaybedilmiştir. 

       

Hastane tarafından Taraffimıza fotokopisi 

     

Şubat  2012  tarihinden itibaren Genel 

 

sunulan istifa metninde aslının hastane 

     

bakım Doktor, Kat l-İemşiı'eliği ve 

 

arşivinde bulunamaması sebebi ile dosyaya 

     

Acil Servis doktoru olarak çalışmış 

 

sunulamamış tıı'. Dosyanın mevcut durumu 

 

MLP k Bakırköy II. 

  

olan davacı tarafından, çalıştığını, iş 

 

ile hilirkişiye tevdiine karar verilmiş, 
Süray Alışkan  

H i zmetleri  A.5 . İş 2014/100 2014 akdinin haklı neden olmaksızın 
. .. 

36.000,00 yapılan inceleme sonucu tanzim olunan 

  

Mahkemesi 

  

h içb i r  hakkı odenmeden fesıh 

 

rapora ıstınaden davanın kısmen kabulune 

     

edildiğini beyanla, işçilik 

 

karar verilmiştir. Anılan karar taraflınızca 

     

alacaklarının tazminini talep ve dava 

 

tehir-i icra talepli olarak temyiz edilmiş 

     

etmiştir. 

 

olup, dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşamasındadır. "Karar Riski:  45.571 

       

'FL " Karar kesinleşmeden davacı 

       

tarafça icra takihinc konu edilmiş, 

       

tarafı  m ızca teminat mektubu ibraz 

       

edilmiştir. 

     

Davacı, merkez bünyesinde finans 

    

. 

  

sorumlusu olarak çalıştığını fazla 

   

Ml , ag -1  k 
Istanbul  34. 

  

mesaileı'inin ödenmediği ve çok 

  

Sema Yücer 
1-l ızınetlerı A.Ş. 

İş 2017/494 2017 yoğun şart ve koşullaı'da 35.861,52 'FL Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. 
' 

  

Mahkemesi 

  

çalıştırılmaya devam ettığınden 

       

bahisle iş akdini haklı nedenle fesih 

       

ettiğini beyan etmiştir.  
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Davacı, müvekkil şirket ve diğer 

       

çeşitli ait işverenler nezdinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

"Temizlik Elemanı" olarak 

 

takiben yapılan incelenıc sonucunda karara 

     

çalış tığı nı ve haksız olarak iş 

 

çıkmış, davanın Yerel Mahkeme taıaffindan 

 

Mi Sağl ık 
İstanbul  23. 

  

akdinin feshedildi
ğini beyan ederek 

 

kı

smen kabulüne hükmedilmiştir. Karar 

Ülker Gültekin 
Hizmetleri ı'.Ş. 

. 

lş 20 14/356 2014 eksik ödenen ücret alacağı. kıdem 32.500,00 
taraffimızca tehiri icra talepli temyiz 

  

Mahkemesi 

  

tazminatı, fazla çalışma karşı lığı 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

olan ücretleri, yıllık izin ücreti, 

 

aşamasındad ır. "Karar ı iski: 

     

resmi bayram çalışıııaları ücreti, 

 

33,899,23  TL ** Karar kesinleşmeden 

     

hatta tatil alacağı ücreti talepli dava 

 

icraya konu edilmiş olup, dosyaya teminat 

     

ikame etmiştir. 

 

mektubu sunulmuştur. 

     

Davacı  2014-2017  tarihleri arasında 

       

Acil Tıp Hekimi olarak çalış tığını, 

       

aylık tavan asgari ücret üzerinden 

       

ücret alması gerekirken değişen 

   

MLP Sağlık Antalya  4. İş 

  

oranlarda eksik ve geç ücret ödemesi 

 

Dava dosyasında dilekçe teati 
Hande Kabak 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2017/83 2017 yapıldığı, vergi ve primlerin davacı 32.000,00 tamamlanmış olup, delillerin tcplanılması 

     

ınaaşından kesildiği ve aylık çalışma 

 

aşamasındadır. 

     

süresinin  240  saat olduğu iddiaları 

       

ile Kıdem Tazminatı, ihbar 

       

Tazminatı, Yıllık İzin alacağı talepli 

       

dava ikame etmiştir. 

       

Davacı, müdür statüsünde 

       

çalışmakta oldtığu hastanede maaş 

       

ve statü d şüklüğü yapılmak 

  

Nilgün Avdııı 
İstanbul Esenyurt 
Istinye Üniversitesi 

Bakırköy 14 
iş 2017/204 2017 

suretiyle sorumlu pozisyonuna 
düşürüldüğü, maddi ve manevi 

31.500,00TL Dava dosyası delillerin toplanılması ile 
Öztürk 

Hastanesi Mahkemesi 

  

olarak zarar gördüğü ve haklarının 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

ödenmediği iddiasıyla işçilik 

       

alacaklarının tahsili talepli dava 

       

ikame etmiştir. 

       

Davacı  28.07.2008  tarihinden 

       

31.05.2014  tarihine kadar müvekkil 

  

Halit Turunç 
MLI> Sağlık Antalya  4. İş 2016/268 2016 

hastanede Elektrik Teknisyeni 
31.000,00 

Dava dosyası delillerin toplan ılması ile 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

olarak çalışınış olup; iş akdini haklı 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

nedenle testiettigi gerekçesiyle 

       

Kıdem Tazminatı ve bir takım işçilik  

  

It 
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alacaklarının kendisine ödeıımesi 

       

talepli işçilik alacağı davasıdır. 

         

Dava dosyası deli teri n  toplaııı I masın ı 

       

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

İşçi alacağına ilişkin l2ahçeşehir 

 

çıkmış, davanın Yerel Mahkeme taraffindaıı 
Abdullah MLP Sağl ık İstanbul  3. İş 

2014/466 2014 
Üniversitesi aleyh ine ikame edilmiş 

30. 000, 00 
kısmen kahulüne hükmedilmiştir. Karar 

Erdoğan Yürük l-lizmetleı-i A.Ş. Mahken ıesi 

  

 işbu dava tarm ıza ihbar olunan al'ı 

 

tarafımızca tehiri icra talepli temyiz 

     

olunmuştur. 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşamasındadır. "Karar Riski:  2490 

       

Ti, 

     

Müvekkil hastanede ortopedi ve 

       

travmauloji uzmanı olarak çalışan 

    

Bakırköy  15. 

  

davacının işçilik  alacaklar
ının 

 

Dava dosyası eksik delilleriıı 
Hilmi MLP Sağl ık . 

Iş 2017/74 2017 
ödenmediğinden bahisle iş akdini 

30.000,00 
toplanılmasıııı takihen hilirkişiye tevdi 

Karadeniz Hizmetleri A.Ş. H 
Mahkeınesi 

  

haklı nedenle l'eshed erek hak ediş, 

 

edilecek olup, dosya inceleme 

     

kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin 

 

aşamasındadır, 

     

alacağı talep ettiği işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

       

Müvekkil hastanede ortopedi ve 

       

travmatoloi uzmanı olarak çalışan 

    

Bakırköy  15, 

  

davacının i şçilik alacaklarının 

 

Dava dosyası eksik delillerin 
Onat MLP Sağl ık

15 

 

2017/75 2017 
ödenmediğinden bahisle iş akdini 

30.000,00
 toplanı lmasııu takihen hilirkişiye tevdi 

Üzümcügil Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

haklı nedenle Feshederek hak ediş, 

 

edilecek olup, dosya inceleme 

     

kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin 

 

aşamasındadır. 

     

alacağı talep ettiği işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

       

Mövekkil hastanede ortopedi ve 

  

Ahmet Doğan 

    

travmatoloji uzmanı olarak çalışan 

  

Mad  Med 

 

Bakırköy  29. 

  

davacının işçilik alacaklarının 

  

Sağl ık ML?  Sağl ık . 

iş 2016/614 
n 

2016 
ödemediğinden bahisle iş akdini 

30.000,00 
Dava dosyası delillerin toplanılınası ile 

Hizmetleri San. H izmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

haklı nedenle feshederek hak ediş, 

 

tanıkların dinlenilmesi aşanıasındadır. 
Ve  Tic. Ltd. 

    

kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin 

       

alacağı talep ettiği işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

  

Ferda Korkmaz MLP Sağlık İstanbul IS. 
2013/597 2013 

Davacı, iş ilişkisinin sözleşme 
30.000,00 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 
Özkanoğlu Hizmetleri A.Ş. İş 1 1 hükümleri uyulmaksızın tek tarafl ı 

 

takibeıı karaı-a çıkmış, davanın kısmen Vt 
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Mahkemesi 

  

olarak haksız fesih edildiğinden 

 

kahulüne karar verilmiştir. Karara karşı 

     

hahisle sözleşme de yer alan cezai 

 

tarafımızca istinaf yoluna başvurulmuş 

     

*art hallerinin vukuu bulduğunu ve 

 

olup, dosya istinaf incelemesi 

     

amlan bedelin tazmini talep ve dava 

 

aşamasındadır. **Karar 

     

etmiştir, 

 

riski:  19.166  TL ** Karar 

       

kesinleşmedeıı icraya konu edilmiş olup. 

       

dosyaya teminat mektubu suııulnıuştıır. 

     

Müvekkil şirketle acil tıp teknisyeni 

       

olarak görev yapan davacının iş 

   

MLP Sağlık 
8akırk6'  27. 

  

akdinin haksız olarak 
feshedildiğiııdeıı bahisle kidem, 

 

Dosya dilekçcleı-in teatisi aşamasında olup. 
Melahat Akyol 

1-lizmetleri A.Ş. lş 2017/168 2017 
ihbar, yı llık ücretli izin, fazla 28.200,00 diğer yandan dosyada deliller 

  

Mahkeınesi 

  

çalışma, UBG'I' ve hafta tatili 

 

toplanılınaktaclır. 

     

alacağı talepli işçilik alacağı 

       

davasıdır, 

       

Müvekkil şirketin haksız ve hukuka 

 

Dava dosyası deli Ilerin toplaııılnıasını 

     

aykırı olarak iş akdini 6shetmesi 

 

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

Nesrin Erçeleıı 
MLP Sağlık İstanbul  5. İş 

2015/so 2015 
iddiasıyla hak ediş alacaklarının 

27.000,00 
kabulüne karar verilmiştir. Karara karşı 
tarafımızca istinaf yoluna haşvurulmuş 

 

Flizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

tespiti ile kıdem ve ihbar tazminatı 

       

talebiyle tarafıınıza dava ikame 

 

olup, dosya istinaf incelemesi 

     

edilmiştir. 

 

aşamasıııdadır. **Karar riski: 

       

24.352,31  TL 

     

Aııestezi ve reanimasyon uzmanı 

       

olarak görev yapmış olan davacının 

  

Berrin MLP Sağlık Bursa?. İş 

  

iş ilişiğinin kesilmesinin arından 

  

Altıı o'ren Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 20 17/263 2017 kıdem ve ihbar tazminatı, üızla 26.500,00 [Java  dosyası ön inceleme aşamasıııdadır. 

     

mesaı, ulusal hayranı ve genel tatil 

       

ücreti alacaklarının tahsili talepli 

       

dava açılmıştır. 

       

Antalya Hastanesi Acil Giriş 

 

Dava dosyasında yapılan incelemeyi 

     

Bölümü önünde çalışmasını 

 

ıakiben dosya karaı'a çıkmış, davanın 

Sevilay MU Sağlık Antalya  5. İş 

  

sürdüren Davacının, davalılardan 
 . 

 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar 

istanbullu Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2012/676 2012 Ibrahim UYGUN  'a  ait ancak 26.266,00 taraf
ımızca temyiz edilmiş olup, dosya 

     

Antalya Hastanesi tarafından 

 

Yargıtay incelemesi aşanıasındadır, 

     

kullanılmakıa olan ambulansın 

 

**Karar  riski :  16.266,00  TL maddi, 

  

_____________ _____________ 

 

çarpması sonucunda ağı r şekilde 

 

10.000,00 11  manevi tazminata yönünde 

A 
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yaralandığından bahisle bedensel 

 

karar verilmiştir. 

     

zararlarına karşı l ık ikame edilen, 

       

maddi ve manevi tazminat davasıdır. 

       

Davacı tarafça  2008  yıl ınm Haziran 

       

ayından itibaren Müvekkil Hastane 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

nezdinde taşeron firma temizlik 

 

takihen yapılan inceleme sonucu karara 

  

İstınbul 

  

elemaııı olarak başladığı nı heyanla; 

 

çıkınış, davanın kısmeıı kabul  One  karar 
. 

['atına 
, 

MhP Sağl ık ' 

Anadolu  17. 

  

iş akdini haklı nedenle feshettiği 
.. . . . 

 

verilmiştir. İş bu Karara karşı temyiz 
' 

Korkınaz ,.  

Hızmetlerı A.S .SI ş ' 

 

20 14/3 7 2014 ıddıası ıle kıdem tazmınatı fazla 
. .. 

26.020,02 yoluna başvurulmuş olup, dosya Yargıtay 
. . , 

  

, Mahkeınesı 

  

çalışma ucretı resmı ve dını bayram dini

  

ıncelenıesı aşamasındadıı'. Karar 

     

.. 
. çalışmaları odenmeyen maaş alacagı 

 

Rıskı 32.039,1 " Karar 

     

yıllık ücretli izin alacağı talepli 

 

kesinleşmedeıı icraya konu edilmiş olup, 

     

olarak ikame edilen işçilik alacağı 

 

dosyaya teminat mektubu sunu lmıış tur. 

     

davasıdır. 

       

İş akdini hakl ı nedenle fesheniğini 

  

Emel Sentez Sag 
.

lık H iz. Karşıyaka  2. 

  

iddia eden personel. kıdem 

 

.. 

Adıyaman A.Ş. 
, 

İş 
2017/432 2017 tazmınatı, fazla mesaı ücreti  ve , 2 5 800,00 On nceleme aşamasındadıı'. ı 

     

. 

ı yıllık izi n  alacagı stemıyle alacak 

       

davası açmış tır. 

    

. 

  

Müvekkil hastanede temizlik 

    

Istanbul 

  

personeli olarak çalışan davacı iş 

 

. . 

,,,,., 

(ionul Ç 't'an çay

 

. MLP Saglık 
- 

Anadolu  16. 
20161634 2016 

, . . . 

akd i n i  haklı nedenle Ieshettıınden 
2500000 

Dava dosyası delılleı'ın toplanılmasın ı 
. . . . . . . . 

takıbçn bı l ırkısıy ı. tLvdı Ldılmış olup 

 

l-lızmetlerı A.Ş. lş 

  

bahısle kıdem tazmınatı, tazla 

    

Mahkemesı 

  

. 

mesai, yıll ı izin ücreti  ve ucret 

 

dosya bı l ırkışı ıııcelenıesı aşamasındadır. 
. 

     

talepli işçilik alacağı davasıdır. 

       

Müvekkil Hastanede Profesör olarak 

       

görev yapmış olan davacı hekirn, 

       

hakkedişlerinin düzgün ödenmediği, 

 

Dosyada ön inceleme yapılmış ve 

  

İstanbul  9. İş 

  

müvekkil şirketin indirim ve 

 

mahkeme tarafından davanın yetkisiz 

Ahmet Umut , . 

MLP Saglık 
Mahkemesi 

.. 20 16/622 

 

kampanyalarını kendisine ödettiği, 

 

mahkemede açıldığına karar  verilmiştir. 

Güler Hızmetlen A.S. 
Bakııko'  12 
.  20 17/366 

2016 . 
.................. perloım tns prımkrının odeamı dıgı 

. . . 

. 

2 000 00 
, ... . .. 

Dava yetkısızl ık sLbLbı' k B tkıı ku' Iş 
' : 

     

ve kend isi ne  mobbıng yapıldıı 

 

. ,. . 

Mahkemelerıne gonderılmış olup. dosya 

  

Mahkemesi 

  

iddialarıyla maaş, prim, uğradığı 

 

yeni esas alarak tanık dinlenilmesi 

     

zarar ve manevi tazminat iddiaları 

 

aşamasına geçmişı ir. 

     

ile tÜm bu alacak kalemleri talepli 

        

olarak ikame etmiş olduğu işçilik  

 

1,4 
3/7 
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alacakları davasıdır. 

         

Dava dosyasında delillerin toplanılmasutı 

       

takiben bfiirkişiye tevdii edilmiş ve rapor 

       

tanzinı edilmiştir. Raporda aleyhimize 

       

50.000,00-1-1,'ye hükmedilmesi gerektiği 

       

sonucuna varıldığı hildirilmiş olup işhu 

       

rapora tarafımızdan itirazlar sunulnıuştur. 

       

Sunmuş olduğumuz itirazlar dikkate 

     

Davacı hastane nezdinde radyoloji 

 

alınarak dosyanın ek bilirkişi raporıı 

Suleyman MLP Sağlık 
Istanbul  13. 

  

akta iken iş teknikeri olarak çalışmakta 

 

m al ınak üzere tevdiine karar verilmiş 

Akyuz l-l ıznıetlerı A.Ş. 
Iş 2011/914 2011 akdini haklı nedenle lsih etmesini 25.000,00 yeniden yapıları inceleme sontıcu taıızinı 

  

Mahkenıesı 

  

ı tak i ben şçı lık alacaklarının tahsılı 

 

edilen rapor çerçevesinde davanın kısmen 

     

talepli dava ikame etmiştir. 

 

kahulüne karar verilmiştir. Karar 

       

ıaraffimızca tehiri icra talepli temyiz 

       

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşamasındadır. "Karar Riski : 

       

38.346,89  TL ** Karar henüz 

       

kesinleşnıeden davacı taral'ça icraya konu 

       

edilmiş, Dosyaya teminat mektubu 

       

sunularak kararın icrası durdurulmuşlur. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucu karara 
Mehmet Tııfan 

. . 

Mil> Sağlık 
. . , 

Ordu Iş 
. 

,, . 

20bö82 2013 . 

Iş hukukundan kaynaklanan alacak 24.216,00 
çıkmış, davaııın rctldine karar verilnı iştir. 

. . Bahayığı t Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

    

Karara karşı davacı tarafça temyız yoluna 

       

başvurulmuş olup, dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındadır. 

     

Hastane nezd i nde hemşire olarak 

 

Dosya  del  il lerin toplan ı l ı n ınas ı takiben 

     

çalışmakta olan davacı taral ından, 

 

karara çıkmış olup, davanın kısmen 
. . . . 

     

. . . . . 

haksız nedenle i ş akdının lesıh 
. . 

 

kabuluııe huknıedı l mıştır. iş bu karar 
, . . . . 

  

.. 

  

edıldıgı iddiası ıle ıkanıe edilen ışe 

 

taratımızca tehırı i cra talepl i  olarak teıııyız 
. . 

Ltlı t Selen 
' 

MLP Saglık 
Bakirkoy  14. 
Iş 2009/1030 2009 

. 
i ade davası sonrasında davanın 

 

edılmış, karar M' ahkcıııe tarafından 

 

. .. l-{ızmetlerı A.S . . 

  

. . .  

kabul edılmesıııe karşın işe 
24.069,27 bozulmuştur'. Dosyanın bozıııa sonrasıtıda 

. . . . . . 

 

' Mahkemesı 

  

. . . haşlaıı lmaması sonucu i cra  lakıbıne 

 

ila edilen ılk celsesuıde davacı taraf 
. 

     

konu edilmesi sonrasında takibe 

 

dııruşmada hazır bulunmadıgıııdan dosya 

     

itiraz 
. . . . 

ıtıraz ed ilmesi neden iyle ıkame 

 

.. . . 

muracaata kalmış olup, hentız venıleme 
. . . . ' .. 

     

. . . 

i ptal i

 

edilen ıtırazın ıptalı davasıdır. 

 

yapıldıcına dai r herhangi  bır tehlıg 
. .. 

       

bulunmamaktadır.  3  aylık  sure  zarfında MR 
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yenileme talep edilmez ise karar 

       

kesin leşecektir. 

     

Davacı  17.07.2008-30.05.2016 

       

tarihleri arasında müvekkil 

       

hastanede kurumsal flauralama 

  

, . 

Semra Şahin 
MLP Sadık 

. . 

.. , 

Antalya .'. i ş 
.  2016/511 2016 

uzmanı olarak çalışnıış tır. Davacı 
. . . . yıllık ızınlerını kullananiadığı 23.991,43 

. . 

Dava dosyası del i lle r in toplanılması ıle 

 

l-lızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 

  

. . . 
. 

gerekçesi yle ış akdını haklı nedenle 

 

. . . 

tanıkların dınlenılmesı aşamasındadır. 

     

flashettiğini ileri sürerek Kıdem ve 

       

Yıllık İzin Ucreti talepli işçilik 

       

alacağı davası ikame etmiştir. 

       

i-iastanenıizde Kalite Müdürü olarak 

       

görev yapan davacı ile yaşanan 

       

problemler nedeniyle, kişinin iş akdi 

  

S"hnaı Altun Scnttı Sağl ık Hıı Karşıyaka  4 
201/951 2017 

hıldırımsız ve tazminatsız olarak  23133 Davanın kabulunL karar yu ılmış ve 
Keleş A.Ş. Eş 

  

feshedılmıştır. Davacı ışçı ış akdının 

 

kesınleşmış tır. 

     

haksız feshedildiği iddiası ile kıdem 

       

ve ihbar tazminatlı iş bu davayı 

               

Müvekkil 
şirkette mali işler müdürü 

       

olarak çalışan davacının fazla 

   

M LP  Sag1 k ı . Ista nbul 

  

mesaisinin ödenmemesi sebebiyle iş 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
L

ı s In Keskin 
l-lızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 2016/432 2016 akdını kshutıgındu b ıhısle kıdun 2300000 t ıkıhen bı! ıı kışıyc tevdıı cdılnıış olup 

     

. 

tazmınatı ve fazla mesai ücreti 

 

dosya bil irkişi ınceleınesı aşamasındadıı-. 

     

alacağı lalepli işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

       

Müvekkil hastanede temizlik 

    

Istanbul 

  

personeli olarak çalışan davacı iş 

 

Dava dosyası eksik delilleri n 

Elatıce Ayyıldız 
MLP Sağl ık 

. . 

A.S .
Anadolu 

, 
7.  Iş 2016/1131 2016 

akdini haklı nedenle feshettiğinden 
. . .  23.000,00 

toplanılnıasını takihen hilirkisive  tevdii 

 

Elızmetlerı S . 

Mahkemesı 

  

bahısle kıdem tazmıııatı, tazla 

 

. . . 

edilecek olup, dosya eksikliklerin 

     

mesai, yıllı izin ucı'etı ve tıcret 

 

toplanılması aşamasındadır. 

     

talepli işçilik alacağı davasıdır, 

    

. 

  

Davacı müvekkil şirkette  23.12.2013 

 

Dosya Delillerin toplanılmasını takibe" 
. 

Murat Ozyapıcı 
MhP Sağlık 

. . , 
Tarsus  Iş 

.  2015/438 2015 
tarihinde sorumlu hemşire olarak işe 

. _ .. 22.800,00 
28.11.2017  tarihli celsede karara çıkmış, 

 

1-lızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 

  

haşladıgını, çalıştıgı donenıe ait 

 

., . . 

davanın kısmen kabulune karar verildi. 

     

fazla mesai , genel tatil ve haifia tatili 

 

Gerekçeli kararın tehliğini takiben hukuk 
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alacaklarını alamadığı gerekçesiyle 

 

yola haşvıırulacaktır. 

     

dava açmıştır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Mobbing  sebebiyle iş akdini 

 

takiben yapılaıı inceleme sonucunda karara 

 

MLP Sağlık 
İstanbul 

  

fesheden davacının k ıdenı, yıllık izin 

 

çıkmış, davanın kısmen kabul üne karar 
Yusuf Memiş 

Hizmetleri A.Ş. 
Anadolu I. İş 2015/538 2015 ücreti, fazla mesai ücreti, milli ve 22.658,29 verilmiştir. Anılan karara karşı istinaf 

  

Mahkemesi 

  

dini bayram tatili ücreti talepli 

 

yoluna haşvurulmuş olup, dosya istinal' 

     

işçilik alacağı davasıdır, 

 

incelemesi aşaniasındadır. **Karar 

       

riski:  29.189,51  'rt. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

     

Mobbing  sebebiyle iş akdini 

 

takiben yapılan inceleme sonucıında karara 

 

MLP Sağl ık 
İstanbul 

  

fesl
ıeden davacının kıdem, yıllık izin 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 
Ercan Aydııı 

Hizmetleri A.Ş. 
Anadolu I. İş 2015/539 2015 ücreti, fazla 

ıııesai ücreti, milli ve 22.552,96 verilmi
ştir. Karara karşı taraffimızca istinaf 

  

Mahkemesi 

  

dini bayram tatili ücreti talepli 

 

yoluna haşvurulmuş olup, dosya istinaf 

     

işçilik alacağı davasıdıı-. 

 

incelemesi aşamasındadıı-. Karar 

       

riski  :25.383,83  TL 

     

09.11.2007  tarihi ile  17.04.2009 

       

tarihleri arasında Müvekkil Şirket 

       

nezdinde hasta yatış sorumlusu 

       

olarak çalıştığını heyanla; iş akdinin 

       

güveni kötüye kullanma atü ile 

 

 Dava dosyası delillcrin toplanılmasını 

     

haksız olarak  sons  erdirildiğini, son 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

Zeynep Yaras 
MLP Sağl ık 

Bakırköy  12. 
İş 2013/523 2013 

ay maaşı ı le yıtlık izninin 
22.100,00 

sonuctı tanzim olunan rapora karşı 
heyanlarımız. sunulnıt

ıştur. Bakırköy  12. 

 

1-lızmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

kullandır ılmadığını, iş bu süreçte 

 

Asliye Ceza Mahkemesi' nin  2010/457  E 

     

Mahkeme ve diğer çalışanlar 

       

nezdinde rencide edildiğini, iş  b 

 

sayı l ı dosyası bekletici mesele yapıl ınakla 

     

bağlamda ödenmemiş işçilik 

 

dosya i ııcelenıe aşamasındadır. 

     

alacaklarının ve uğradığı manevi 

       

zararın tazınini talep ve dava 

       

etmiştir. 

       

Dortık Yemek çalışanı tarafından 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

İstanbul 

  

ikame edilen ve taraümıza ıslah 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

Şermil Uslu 
MLP Sağl ık Anadolu  12. 

2013/158 2013 aşamasında bildirilen alacak 22.000,00
 çıkmış, davanın Yerel Mahkenıc taraffindan 

 

l -lizmetleri A.Ş. İş 

  

davasıdır. Davacinın talepleri 

 

kısmen kabulüne hükmedilmiştir. Karar 

  

Mahkemesi 

  

Kıdem, fazla mesai ve ücret 

 

tarafımızca tehiri icra talepli temyiz 

     

alacağından ibarettir, 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 
IA 
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aşamasmdadır. **Karar  riski:  17.000-

        

TL * Karar Davacı tara Fça henüz 

       

kesinleşmeden icra takihine konu edilmiş, 

       

dosyaya tarafımızca teminat mektubu 

       

sunulmakia risk ortadan kaldınlmıştır. 

               

Dosya delillerin toplanmasını müteakip 

       

karara çıkmış ve davanın kısmen kahıılüne 

       

karar verilmiştir. Verileıı karar tarahmızca 

     

Davacı, Ecoclean firması elemanı 

 

temyiz edilmiş olup. Davacı tarafindan 

     

olarak hastane nezdinde temizlik 

 

Istanbul Anadolu  22.  lcra Dairesi nezdinde 

     

personeli olarak görev yaptığını 

 

2014/25118  E sayı l ı dosyası ile karar 

     

beyanla. doğan ödenınemiş işçilik 

 

takibe konulmu
ş ise de, tarafımızca 

     

alacaklarından diğer dayalı ecoclean 

 

dosyaya teminat mektubu suntılınuş olup, 

 

MLP Sağhk Istanbul 

  

firması ile birlikte sorumlu 

 

Yargıtay'dan krayı Geri Bıraktırma Kararı 

Hüseyin Hizmetleri A.Ş. Anadolu  15. 
'016/371 2013 

olunduğunu, SGK prımlerınıneksık 

 

'ıl ınıp icra dosyasına suııulmtış tur. Karar 

Ozdemir Ecoelean Temizlik I
ş 

  

yatırıldıgı maaşların odenmedıgı, 
21.596,29 Yargıtay tarafından bozulınuş ve dosya 

 

ve  Fur.  Hız A S Mahkemesı 

  

fazla mı_saı, vc tatıl ueıçtlçrının 

 

yeniden inceleme için hilirkişive 

     

bulundugunu &yanla ış akdını haklı 

 

gönderılmiştır. Yapılan inceleme sonucu 

     

nedenle fsih ettığini ve i;% bu 

 

tanzinı olunan rapor tehlıg edılmış olup, 

     

bağlamda mevcut işçilik 

 

raporda alevhe  26.338,41  TL alacak kalemi 

     

alacaklarının tazmini talepli dava 

 

hesap!anmı'ştır.  16.11.2017  tarihli eelsede 

     

ikame etmıştır. 

 

dava kısmen kabul edilmiş bilirkişi raporu 

       

doğrultusunda dosya karara çıkmış tır. 

       

Gerekçeli kararın tebliğini takiben karar 

       

Temyiz edilecektir. 

       

**Kar ar  Riski:  26.338,41  TL 

     

Davacı Medicalpaı-k hastanesinde 

 

Dava dosyası dehllerin toplanılmasıııı 

     

Evrensel Hazır Gıda bünyesinde baş 

 

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

 

MLP Sağl ık 

   

aşçı olarak  2008  yılından itibaren 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

Mehmet hizmetleri A.Ş. . Uşak  2.  iş 

  

çalıştığı  23/05/2014  tarihinde haksız 

 

verilmiştir . Taraf
ıınızca karara karşı temyiz 

Akçakaya Evrensel Hazır Mahkemesı 2014/292 2014 olarak iş akdinin feshedildiğinden 21.200,00 yoluna  başvuruu
şlnı olup, dosya Yargıtay 

 

Gıda 

   

bahisle kıdem, fazla mesai, yıllık 

 

incelemesi aşamasındadır. "Karar 

     

izin, dini ve milli bayram alacağı, 

 

Riski  :30.242  Tl.. "Karar 

     

ihbar tazminat alacağı talep 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

     

etmektedir 

 

dosyaya teminat mektubu sunulmu.ştur. 

Esra Göl.. 

 

. 
. 

2017/517 2017 Kıdem tazminatı ve sair işçi alacağı , 20.500,00 Fl. 
Dava dosyası henüz ön inceleme 

       

aşamasında olup, dur uşma günü tebliğ 
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Davacı hastanede nezdinde acı l 

 

Bilirkişi raporu do ı'ııİtusuııda dosyada .. .. 

     

. . , 

hekınıı olarak çalışmaya baş ladıcını, 

 

kısmen kabul ve kısmen tel voııunde karar . . . . 

     

. 
bunun yanı sıra Başlıekım 

 

verılmış olup, Işbu karar kabul edilen . 

Bahrı Deniz 
MLP Sağlık . 

'Tarsus  iş , , 

IS 2012 
. . . 

Yardımcı l ıgı gorevı ustlendığını 

 

kısım ıçın taratımızca ve reddolunan kısım için 
için 

. , . . . 
ıçın davacı taratından temvız edılmıştır. 

 

Hıznıetlerı Ş  
. . 

A.S.
2012,] 

Mahkemesı 

  

ancak ış bu gorevıne ı lışkın ücretin 

 

m Dosya Yar ı gıtay ncelees 
t 
ı aşamasındadır. 

     

.......................20.000,00 

kendisine odennıedıgı iddiası ıle 
... .. 

 

. , , . . " karar kesinleşmeden ıcrava konu 

     

odenmeyen ışçı lık alacaklarının 

 

edilmiş olup, dosyaya tem i nat mektubu 

     

tahsı l ı taleplı dava açmış tır 

 

sunulmuştur. 

     

Göztepe hastanesinde temizlik 

       

görevlisi olarak çalışan davacının, 

    

İstanbul 

  

işçilik alacaklarının ödeıımediğinden 

  

Hülya Kildiş ML]'  Sağlık Anadolu  17. 
20161571 2016 hahisle iş akdini haklı nedenle 20.00000 

Dava dosyası tanıkların dinlenilınesi 

 

Hızmetlerı A. , . iş 

  

feshederek kıdem tazınınatı, genel 

 

aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

tatil, fazla mesai ve yı llık ücretli izin 

       

alacağı talep ettiği işçilik alacağı 

       

davasıdır 

         

Dava dosyası delilleriıı toplanılmasını 

       

takihen hilirkiş iye tevdi edilmiş, yapılan 

     

Davacı, hastane nezdinde KBB 

 

inceleme sonucunda tanzim olunan raporda 

     

. 
hekımı olarak çalışmakta iken, 

 

davacının kıdem tazm i natı alacagı 
, 

  

. 
Istanbul  16. 

  

,  

i.,ıbval ı hastalara uyguladıgı 

 

izin 20.522,44  TL, yıll ık  nun  alacaaı I l.2D7,0j . ?. . . 
Abdurrahman MI.]' Sagl ık . . 

. 

lş 20I3/00 2013 
. . . 

tedavılere bınaen kendisine 20.00000 
'IL olarak hesaplanmış olup, hı lırkışı lerec 

. 

Huseyıno"lu 1-l ızmetlerı A.Ş. . 
Mahkemesı 

  

.. . . , 

odenmesı gereken hak edışlerının 

 

dosyada prıın hcsaplanıasına dayanak 

     

.. 
ıım odeed ıgınden hahısle ışçı l ık 

 

belge olmaması nedeni ıle prıın yonunden 

     

alacagı davası kame etmış tır. 

 

esaplaa vaptlamnı a ış tır. Dosya bir hesaplama
 - 

       

ıtı razlarımız doğrultusunda ek rapor içi n 

       

heyete tevdi edilnı iş olup, dosya ek 

       

inceleme aşaması ndadır. 

     

Davacının iş akdinin haksız 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

feshedildiğinden bahisle senelik izin 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

Kamil Çelik
 ML  P Sa6!ık Antalya  4. Is 2014/32 2014 ucretı şua ı/nı tıcrçtı fazla mesai çıkmış davanın kabtılune karar 'r ılmıştır

1-l ızmetlerı 
[20.000,00 

  

A.Ş. Mahkemesi 

  

ucretı ,hatla tatılı ve genel tatıl karar 

 

taralımızca temyiz edilmiş olup, 

     

ücretleri, kıdem tazminatı, ihbar 

 

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır, 

     

tazminatı, icap nöbet ücretleri 

 

"Karar riski : I  79.136,96  TLdir. /A 
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alacaklarının kendisine ödenmesine 

       

ilişkin ikame edilen işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

       

Müvekkil hastanede temizlik şefı 

       

olarak çalışan davacının  mobbing  ve 

       

fazla mesailerinin ödenmediğinden 

       

bahisle haklı nedenle iş akdini 

  

Ahmet Irmak Mil' Sağhk Anadolu  8. İş 
2017/999 2017 

feshettiğinden bahiste ikame ettiği 
20.000,00 Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ücret,  ticket,  yol Ücreti, kıdeın 

 

aşamasındadır. 

     

tazminatı, fazla çalışma ücreti, resmi 

       

ve dini bayram alacağı, haffia tatili 

       

alacağı, agi ve yıllık izin ücreti 

       

talepli işçilik alacağı davasıd ır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanı lınasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

     

Hukuk koordinatörü olarak çalışmış 

 

çıkmış, dava  17.000'  TL üzerinden kısmen 

13eytu11ah MLP Sağlık İstanbul  2. İş 

  

olan davacı taraffindan, iş akdinin 

 

kabul edilmiştir. Anılan karar davacı 

Yazar Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2010/914 2010 haksız nedenle fcsih edildiği 20.000,00 tarafından temyiz edilmiş olup, dosya 

     

iddiaları ile ikanıe olunan işçilik 

 

temyiz incelemesi aşamasındadır. 

     

alacağı davasıdır. 

 

"Karar Riski:  17.00011 Karar 

       

kesinleşmeden icıaya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasım 

       

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

Müvekkil Şirket nezdinde Göztepe 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

     

Hastanesinde diyet şef yardımcısı 

 

verilmiştir. Karara karşı tarafımızca tehiri 

 

Ml 
l' Sağlık İstanbul  12. 

  

olarak çalışmakta olduğunu iddia icra talepli olarak temyiz yoluna. 

  

Bilal Çankaya 
Hizmetleri A.ş. 

Iş 2013/157 2013 eden davacı iş sözleşmesini haklı 19.198,40 başvurulmuş olup, dosya Yargıtay 

  

Mahkemesi 

  

nedenle lishettiğini beyan ederek 

 

incelemesi aşamasındadır. 

     

işçilik alacakları talepli dava ikame 

 

**Karar Riski:  15.916,94  TL 

     

etmiştir. 

 

Karar kesinleşmeden icrava konu edilmiş 

       

olup, dosyaya teminat mektubu 

       

sıınuln ııştur. 

Funda İkisivri 
MediPlaza Sağlık 
l -lizmet[eri  Tic. 

. iş Kocaeli  4. 
Mahkemesi 

2016/977 2016 
Davacı, İşçilik alacaklarının 
ödenmemesi sebebiyle icra takibi 19.156,38 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
takiben bilirkişiye tevdii edilmiş olup, 

 

A.Ş. 

   

başlatmış olup, takibe itiraz edilmesi 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadıı-. 
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üzerine itirazın iptali davası ikame 

       

etmiştir.  

       

Davacı hastane nezdinde, 

 

Bilirkişi raporu doğı-ultusıında dosyada 

     

01.02.2011  tarihli Özel İş Görme 

 

kısmen kabül ve kısmen ret yönünde karar 

     

Sözleşmesi,  07.02.2011  tarihli 

 

verilmiş olup, İşbu karar tarahmızca 

     

Kadrolu Hekim iş görme sözleşnıesi 

 

temyiz edilmişıiı-. Dosya Yargıtay 

     

ve  01.06.201 I  tarihli Mesul 

 

incelemesi aşamasıııdadır. Dosya 

 

MLP Saglık tarsus ş 
,. 

i

üdürlü 

 

M k Yardımcısı sözleşmesi, 

 

Yargııay'dan BOZULRA AK dönmüştür. 
Faruk İnak 

Il ızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 
2012/26 2012 05.10.201  I tarihli Mesul Müdürlük 

. . .. .. 
18.500,00 28.1 1.2017  tarihinde yapılan duruşmada, 

. . .. . . .,. . 

     

sozleşmesıne  gore  çaIış tıını, ış bu 

 

davacı vek i l i  muvekkıl ının vefat ettıgını 

     

sözleşmeler uyarınca alması gereken 

 

bildirdiğinden mahkemece davacının 

     

kıdem tazminatı ve bakiye ücret 

 

mirasçılarının davayı takip edip 

     

alacaklarını alamadığı iddiası ile, 

 

etmeyeceğini bildirmesi ve veraseı 

     

işçilik alacaklarının tahsili talepli 

 

ilamının dosyaya suntılması için süre 

     

dava ikamet etmiştir. 

 

 verilmiştir. 

     

Davah, emeklilik için gerekli olan 

       

prim ödeme gün sayısı ve 

  

Sam s un
 

    

sigortalılık süresi şartlarını 

 

Dava dosyası delilleriıı toplanılmasını 
, 

Medikal Grup , 

, . 

Samsun  1,  iş 

  

tamamlayıp iş akdini bu sebeple 
. .. . 

takiben yapılan inceleıne sonucu karara 
. 

, 

uzel Saglık 
Meral k ıvır ıcı .  

Mahkemesı 
2013/149 201 a feshetnıış ve kendisine kıdcm 

. . . . .. 

,, . 

I S.a  18,28 İL .. . . . 

çıkmış, davanııı kahulune karar verılmış tır. 
, . . . . . 

I-I' I ' A e 
ızmet erı 

    

tazmınatı odenmış, takıben başka bır 

 

karar dayalı taraf ından temyız edı Imışur. 

     

hastanede işe başlaması sebebi ile, 

 

Dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

ödenen kıdem tazminatı iadesine 

        

yönelik dava ikame edilmiştir.  

        

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Davacı, müvekkil şirket bünyesinde 

 

takihen bilirkişiye sevdi edilmiş, yapılan 

     

Radyoloji 1'eknikeri olarak çalışmış 

 

inceleme sonucu tanzim olunan raporda 

 

MILP k İstanbul  13. 

  

olmakla birlikte  06.03,2015 

 

18.272,50  TL aleyhe işçilik alacağı hesap 
Nermin Ç  ohm 

ıznıet erı A.Ş. 
Iş
  

2015/230 2015 tarihinde ış akdını feshetmıştır. Buna 18272 DO edıldıgı gorulmuştur. Davacı  tar ıl ış bu 

  

Mahkemes i  

  

mukabıl Ol  .09.2010  -  06.03.2015 

 

hedelde davasını ıslah ederek dava taleb in i  

     

tarihleri arasındaki çalışmalarını 

 

yükseltmiş olup, ıaraffimızca itirazlarımız 

     

talep ve dava etmiştir. 

 

sunulmuştur. Dosya itirazların 

       

değerlendirilmesi aşamasındadır. 

 

MLP Sağlık İstanbul 

  

Davacı, Ecoclean firması element 

 

Dosya delillerin toplanmasını müteakip 
Fatma Küreıı 1-lizmetleri A.Ş. Anadolu  15. 2016/369 2013 olarak hastane nezdinde teınizlik 18.136,36 karara çıkmış ve davanın kısmen kabuliine 

 

Ecocican Temizlik 1  4 
1 1 1  personeli olarak görev yaptığını 

 

karar verilnı iştir. Verilen karar tarafımı 
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ve Tur. I-liz. A.Ş. Mahkemesi 

  

heyanla, doğan ödenmemiş işçilik 

 

temyiz edfimiş olup, Yargıtay taı-afindan 

     

alacaklanndan diğer dayalı ecoclean 

 

yapılan inceleme de bozma kararı 

     

firması ile birlikte sorumlu 

 

verilmekle dosya yeniden esas alarak 

     

olunduğunu, ödenmediği, fazla 

 

incelemeye alınmış tır. Boznıa sonrası 

     

mesai, ve tatil ücretlerinin 

 

dosya bilirkiş i incelemesine gönderilmiş, 

     

bulunduğunu heyanla iş akdini haklı 

 

inceleme sonucu lanzim olunan rapor 

     

nedenle fesih ettiğini ve iş bu 

 

taraflaı'a tebliğ edilmiştir. Rapor da 

     

bağlamda mevcut işçilik 

 

20.797,33 'FL  aleyhe işçilik alacağı 

     

alacaklarıntn taznı ini talepli dava 

 

hesaplanmış dosya rapor doğrultusunda 

     

ikame etmiştir. 

 

16.11.2017  tarihli celsede karara çıkmış, 

       

davanın kahulüne karar verilmiştir. 

       

Gerekçeli kararın tebliğini takihen hukuki 

       

yollara haşvurulacaktu'. ** 

       

Davacı tarafından Ilk karar uyarınca 

       

Istanbul Anadolu  22.  Icra Müdürlüğü' nün 

       

2014/25119  E sayılı dosyası ile icı'a takibi 

       

başlatılmış olup, dosyaya teminat 

       

mektubumuz sunulmuştur. 

     

Davacı, hastane bünyesinde 
,, 

 

. . 

Dava dosyası delıllerın toplanılmasını 

 

, MLI' Saulik 
. , 

   

Radvokuı leknıkeri olarak 
çalışmaya haşladıgını ve  27.06,20 14 

 

. . 

takıhen yapılan ınceleme sonucunda karara 
.. 

 

I lızmetlerı AJ 

   

. tarıhınde ış sozleşmesın ın haklı 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulune karar 
. . . . . . 

Belgen  IŞIK 
Bezmı ı\lem Vakıf 
.. . . .,,  

, 

. 

Istanbul  4.  Iş , 2014/625 2014 
nedenlerle lesıh ettıgını beyanla 

.  17,900.00 
verılmışııı'. Anı  Ian  kaı'ar tarahınızca tehırı 
. . , . . 

icra taleplı temyız edılmış olup, Dosya 

 

Unıveısıtesı I ıp Mahkemesı 

  

kıdem tazmınatı, şua izni 'ılacagı, 

 

. . 

 

.. 
Fakültesi 

   

. ................... fazla mesaı ve nobet ücreti  alacagı 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 
. . ., . 

 

Başhekımlıgı 

   

. . , 

ıle ulusal ve dını bayram çalışması 

 

** Karar ı'ıskı :  17.83 0 İ L ** Karar 
. . , . 

     

. . . , alacagı taleplı ıkame elmış oldugu 

 

kesınleşmeden ıcraya konu ed ılmış olup, 
. 

     

- 
- davadır. 

 

dosyaya temınat mektubu sunulmuştur. 

     

Taraflar arasındaki iş akdi gereğince 

       

davacı Müvekkil Şirket Göztepe . . .. 

 

. . 

Dava dosyası delıllerın toplanılınasm ı 

  

, Istanbul 

  

Subesınde çalıstwını, MLıvekkıl 
. - 

 

. . . . . . . . 

ıakıben hılırkışıve tevdı edılınış olup, 

Yasin  
, MLP Sağlık 

. . ., 

Anadolu  13. 
, 20141i97 2014 

Şırketıeıı yasal haklarını talep ettıgı 
. . . . 

ve kendı hılgılerı kullanılarak bır 17.500,00 
. . 

ınceleme sonucu tnnzım olunan rapor 
. . . ., 

 

I-hzmetlerı A.Ş. Iş 
. 

  

. .. 

takım usulstızlukler yapıldıgını 

 

alevhe nıtelıktedır (  28.6j 1,78  IL ışçılık 
. . 

  

Mahkemesi 

  

, . .. 

ortaya çıkardığı ıçin  (0m;  tedavı 

 

alacagı hesaplaması yapılmış tır. ) . Dosv' 
. 

     

olnıadıgı halde tedavi edılmış gıbı 

 

it i raz rapora ıtıraz ve ıslah aşamasındadır. 

      

göstermek) Müvekkil Şirket  

 

» 
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tarafından iş akdinin  14,07.2014 

       

tarihinde feshedildiğinden bahisle  7 

       

yıl[ık çalışma dönemine ilişkin 

       

kıdem tazminatı, ihbar tazminat, 

       

fazla mesai alacakları ve diğer ücret 

       

alacakları talepli dava ikame 

        

etmiştir.  

      

Davacı Murat ÇEVIK,  22.12.2009 

 

Dava dosyası delıllerın toplanılmasını 

     

tarihinden  28.04.20 14  tarih i ne kadar 
mu ıı 

 

y m ı takıheap ılan ncelee sonucunda karara 

     

..vekkı l ş i rket nezdinde mekanik 
. 

 

.. 

çıkmış, davanın kabulune karar verılmıştır. 

  

.. 

  

teknısyenı olarak çalıştıgını beyanla 

 

, . . , 

Karar taraffimız.ca tehırı icra taleplı olarak 

Murat Ç cymk 
Ml  P Saglık 

Bakırkov  10. 
i ş 2014/415 2014 

28.04.2014  tarihinde ış akdının 
haksız olarak teshedıidıgmı ışbu 1744567 

. . . 

tcmyıı 'dılmış olup Dosya Yamgıt'ı' 

 

l-Iızmetlerı A.Ş. . 

Mahkemesi 

  

.. . . 

sebepten dolayı nıuvekkıl şirketten 

 

ıncelemesı aşamasındadır. karar 

     

kıdeııı tazmınatı, ıhhar tazmınatı, 

 

Riski:  17445,67  TL " Dosya 
. . . . .. 

     

. ... 
fazla çalışma ücreti alacaüm, gece 

 

henuz kesınleşmeden icra takıhıne konu 
. . .  

     

. .. 
yapılan fazla çalışma ucret alacağı 

 

edılmış, tarafımızca temınat ıııektuhu ibraz 

     

lalep ederek dava ikame etmiştir. 

 

' ' ' ' ed ıl mıştıı . 

     

Davacı Erdal AKDAĞ  17.07.2007 

       

tarihinden  28.03.20 14  tarihine kadar 
.. 

 

Dava dosyası delıllerın toplanılmasını 

     

muvekkıl ş i rket nezd i nde nıekanık . . 

 

. . 

takıben yapılan ınceleme sonucunda karara 

 

, . 

MLP Saglık 
.. 

Bakırkoy  10. 
.  

  

teknısvenı çalmştıını heyanla 
- . 

28.03.2014  tari hinde tek taraflı haklı 

 

.. . . . 

çıkmış, davaııın kabulune karar verı Imıştır. 
Erdal Akdag . . 

Hıznıetlen A.Ş. 
i ş 

. 

2014/418 2014 .. .  ve onelsız olarak feshederek 
17,234.51 

. 

, ... . 

Karartarafımızca tehırı icra taleplı olarak 
. . . . 

  

Mahkemesi 

  

.. . .. . 

Muvekkıl Şırketten kidem tazmınatı, 

 

temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay 

     

fazla çalışma ucreti, gece yapılan 
. ncelemesı aşa masındadır. ı

**Karar 

     

ucreu alacagını talep ederek dava 

 

Riski:  17.234,51  TL'dir. 

     

ikame etmiştir. 

       

Müvekkil şirkette acil tıp teknisyeııi 

       

olarak çalışan davacının fazla mesai 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 

     

ücretlerinin ödenmemesi sebebi ile 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

Ml  P Salı
k Bakırköy  28. 

  

ihtarname çekmesi sonucunda iş 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne kaı-ar 
Mustafa Şahin 

FIimetlei A ' S ' 

İş 2015/509 2015 akdinin sona erdirildiğinden bahisle 17.200,00 verilmiştir. Karar taraümızca teıııyiz 

 

' Mahkemesi 

  

kıdenı, ihbar, yıllık ücretli izin, fazla 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay inceienıesi 

     

çalışma, ulusal ve genel tatil, hafta 

 

aşamasındadır. "Karara göre 

     

tatil alacağı talepli işçilik alacağı 

 

risk  :61.482 1'I, 

     

davasıd ir. 
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Samsun Medikal 

   

Davacının ücret, fazla mesai , yıllık 

  

Berna Tan Grup Özel Sağlık 
Samsun  2. ş 2016/643 2016 

inn,  genel tatil, şua izni, ihbar 
17.200,00

 Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 

 

l-lizmetleri A.Ş. Mahkenıesi 

  

tazminatı ve kap nöbeti alacağı 

 

aşaniasındad ır. 

     

talebi 

       

Davacı tarafından,  Medical  Park 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

hastaneleri bünyesinde Ecoclean 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

MLI> Sağl ık 
Istanbul Il. 

  

Şirketinin sigortası altında temizlik 

 

çıkmış,

 

çıkmış, davan ın kısmen kahulüne karar

 

Şöhret Elçiçek 
Hizmetleri A.Ş. 

İş 2014/10 2014 
personeli olarak  çalıştığı, bir kısım 

6.850,00 vermiştir. Karara karşı tehiri icra talepli 

  

Mahkemesi 

  

işçilik alacaklarının ödenmediğinden 

 

temyiz yoluna başvurıılmuş olup, dosya 

     

bahisle dava ikame edilmiştir. 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

       

"Karar riski :  29.713,97  Tl. 

     

Davacı, Ecoclean firması eleman ı 

       

olarak hastane nezdinde temizlik 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

personeli olarak görev yaptığını 

 

takihen yapı lan inceleme sonucunda karara 

     

beyanla, doğan ödeıımenı iş işçilik 

 

çıkmış, davanın Yerel Mahkeme taraffindan 

     

alacaklarındarı diğer davah ecoclean 

 

k ısmen kabulüne htikmedilmişıir. Karar 

 

MLP Sağlık . Istanbul 

  

firması ile birlikte sorumlu 

 

tarafımızca tehiri icra talepli temyiz 

Zeynep Arslan 
Hizmetleri A.Ş. 

Anadolu  5. İş 2013/698 2013 
olunduğunu,  56K  prinilerinin eksik 

16.5  17,56 
edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

 

Ecoclean Temizlik 
Mahkemesi 

  

yatırı
ld

ığı

 
maaşlaı-ın öden mediği. 

 

aşamasındadır. "Karar Riski: 

 

ve Tur. I-liz. A.Ş. 

   

fazla mesai, ve tatil ücretlerinin 

 

18.068,86  TL ** Karar Davacı tarafça 

     

bulunduğunu beyanla iş akdini haklı 

 

henüz kesinleşmeden icra takihine konu 

     

nedenle fesih ettiğini ve iş bu 

 

edilmiş, dosyaya taıafınıızca teminat 

     

bağlamda mevcut işçilik 

 

mektubu suııulmakla risk ortadan 

     

alacaklarının tazmini talepli dava 

 

kaldırılnıış tır. 

     

ikame etmi ş tir.  

       

Gebze hastanesinde ayaktan misafır 

       

hizmetleri yetkilisi olarak görev alan 

       

davacının, istifaya zorlandığı, 

       

nıobing uygulandığı, iş akdinin 

   

MediPlaza Sağlık 

   

haksız yere sonlanmasına rağmen 

  

Gönül Fidan Hizmetleri  Tic. Gebze  20 17/244 2017 işçilikalacaklarınınödenmediğinden 
16.508,37 

Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

A.Ş. 
Mahkemesi 

  

bahisle kıdenı tazminatı, ihbar 

 

aşanıasındadır. 

     

tazminatı, kötüniyet tazminatı, kasa 

       

tazminatı, yıllık izin ücreti, ulusal 

       

bayram ve genel tatil ücreti, ara 

       

dinlenme alacağı ve bakiye ücret 

       

alacağı talepli ikame ettiği alacak 
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davasıdır. 

       

( Ecoclean  ) Davacının  2013  yılı 

       

mayıs ve haziran aylanndaki 

 

Dava dosyasında yapılan incelemeyi 

     

ücretinin ödenmemesi nedeniyle iş 

 

takihen davanın kabıılüne hüknıedilmiş 

 

, . MU' Saglık . Antalya  6.  iş 

  

akdini haklı nedenle feshettiğinden 
. 

 

olup, taraflmızca temyiz edilmiştir. Dosya 
GuluınsLr Uzun 

Flızmetlerı A.Ş . Mahkemesi 
., 20141,72 2014 

. .. . 

bahısk kı&n taimın ıtı yol ucrctı 1649646 
. . 

Yugıtay ıncekmçsı ış mısınd ıdır 

     

.. 
. alacağı, fazla çalışma ucretı alacagı, 

 

** Karar kesi n ı leşmeden craya konu 

     

yıllık ücretli izin alacağı, U13C}T 

 

edilmiş olup, dosyaya teminat mektubu 

     

alacağına ilişkin ikame edilen işçilik 

 

sunulmuştur. 

     

alacağı davasıdır. 

       

Elazığ Hastanesinde erkek hemş ire 

       

olarak görev yapan Davacının 

       

sigortasının eksik yatırıldığı,  4  aylık 

  

Bray  Can MLP Sağlık Istanbul i  3. ş 
1017/237 2017 

maaşının ödenmediği gerekçesiyle; 
16 420 

00 Dava dosyası deliller in toplanılması 
ALTUN Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ücret alacağı, ihbar tazminatı, fazla '' aşamasındadır. 

     

çalışma ücreti, ve bayram tatili 

       

ücreti talepli olarak ikame ettiği 

       

alacak davasıdır. 

         

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucunda 

       

davanın kısmen kahulüne karar verilmiş, 

       

karar tarafımızca temyiz edilmiştir, 

       

Yargıtay yerel mahkeme kararını bozmuş 

       

ve dosya bozma ilamı sonı'ası yeni esas 

     

Davacı hastane nezdinde organ nakli 

 

alarak yeniden yargılamaya konu 

  

Istanbul 

  

koordinatörü olarak çalış tığını 

 

edilmiştiı'. Dosya nezdinde Yargıtay bozma 

Suleyman Fılıl 
MLP Sağlık 

. -. 
Anadolu  18. 
. 

, 2016/i72 2013 heyanla  is  akdinin haksız nedenle . 16.000,00 

 

ilamı doğrultusunda Fazla mesai yönünden 
. . 

 

Ilızmetlerı A.Ş. iş 

  

tesıh edıldığmı, ışçılık hak ve 

 

ek ınceleme yapılaı'ak liaüaf ık  9  saat tazla 

  

Mahkemesi 

  

alacaklarının taznıinini talep ve dava 

 

mesai yerine lıaifialık  6,5  saat ıııesai 

     

etmiştir. 

 

üzerinden hesaplama yapılmış ve bu yönde 

       

htiküm verilerek davanın kısmen kabul üne 

       

karar verilmiştir. Karara karşı kanun 

       

yoluna başvuru lmtış tur. **Karar 

       

Riski:  106.118,28  TL ** Karar 

       

kesinleşıneden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulımış tuı'. 

t 
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Davacı iş akdini IS Yıl Sigorlalılık 

   

MLP Sağlık 
İstanbul  25. 

  

ve  3600  prim gününü tamamlaması 

 

Dava dosyası delillerin toplanıl ınasını 
Serkan Erbay 

Hizmetleri A.Ş. 
İş 2016/290 2016 nedeniyle feshetmiş olup, 16.000,00 takiben bilirkişiye tevdi edilmi

ştir. Dosya 

  

Mahkemesi 

  

alacaklarının eksik ödendiği iddiası 

 

bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

ile kısmi dava ikame etmiştir. 

         

Dava dosyası delillerin toplanı imasını 

       

ıakiben karara çıkmış, davanın kısmen 

       

kabulü ile  13.258,69  TL lzla mesai 

 

MS Sağl ık Hit  Tic. Ankara  20. 
İş 

  

Fazla çalışma ücreti alacağı ve 

 

alacağının ödenınesine, 
Ayşe Yumlu 

A.Ş. Mahkemesi  
1015/2649 2015 psikolojik 

şiddet sebebiyle manevi 16.000,00 Mobinge dayalı manevi tazminat ıalehiııin 

     

tazminat isteınli dava 

 

ise ı-eddine, 

       

karar verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliği 

       

beklenmektedir. Karar Riski : 

       

13.258,69  TL 

     

Mali 
İşler Müdür yardımcısı olarak 

    

İstanbul  26. 

  

görev yapan davacı, fazla mesai 

 

Dava dosyası eksik delillerin 

Ilker Egeli 
MLP Sağl ık . 

İş 2016/197 2016 
ücretlerini alamadığı gerekçesi ile iş 

16.000,00
 toplanılmasını takihen hilirkişiye tevdi 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

akdini haklı olarak feshettiğini iddia 

 

edilecek olup, dosya inceleme 

     

ve beyan etmiş olup kıdem tazminatı 

 

aşamasındadır. 

     

ve ützla mesai ücı-eti talep etmiştir. 

       

Davacı,  15.04.2008-09.05.2014 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

tarihleri arasında Müvekkil Şirket 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 

     

nezdinde destek hizmetleri 

 

çıkmış, davannı kısmen kahulüne karar 

  

İstanbul 

  

sorunılusu olarak çalıştığından 

 

verilmi
ştir. Karara karşı taraffimızca tehiri 

Ömer Öztüıtc 
MLP Sağl ık Anadolu  23. 

  

beyanla; ödeıınıeyen fazla çalışma 

 

icra talepli olarak teınyiz yoluna 

 

Hizmetleri A.Ş. İş 
2014/355 2014 karşı lıklar

ı ile emeklilik için gereken 15.600,00 haşvurulınuş olup, dosya Yargıtay 

  

Mahkemesi 

  

şartların oluşnıasının neticesinde iş 

 

incelemesi aşamasındadır. 

     

akdini haklı nedenle feshettiği 

 

"Karar Riski:  22.980,16  TL ** 

     

iddiasıyla Ihzla çalışma, eksik kıdem 

 

Karar kesinleşmeden icraya konu edilmiş 

     

tazminatı ve yıllık izin alacaklarını 

 

olııp, dosyaya teminat mektubu 

     

talep ederek alacak davası açnıış tır. 

 

suııulmıış tur. 

 

MLP Sağl ık . 

  

Davacı, Ecoclean fırması eleman
ı 

 

Dava dosyası delillerin toplaııı lmasını 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Istanbul 

  

olarak hastane nezdinde temizlik 

 

ıakiben yapılan inceleme sonucu karara 
I-lacer  Sarıca 

Ecoclean Temizlik 
Anadolu I. İş 2016/357 2013 personeli olarak görevyapt

ığını 15.361,24 çıkm
ış, davanın kısmen kahulünekarar 

 

ve Tur. Hiz. A.Ş. 
Mahke

ınesi 

  

beyanla, doğan ödenmemiş işçilik 

 

verilmiştir. Karar taraffim
ızca tehiri cıa 

     

alacaklarından diğer dayalı ecoclean 

 

talepli olarak teınyiz edilmiş, Yargıtay 11 
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tirması ile birlikte sorumlu 

 

incelemesi sonucu karar bozularak yeniden 

     

olunduğunu, SOK primlerinin eksik 

 

yargılamaya konu edilmiştir. Dosyada 

     

yatırı ldığı nıaaşlarııı ödenmediği, 

 

yapı lan inceleme sonrası dosyada kısmen 

     

Fzla mesai, ve tatil ücretlerinin 

 

kabul kararı çıkmış olup, kararın tebl iğini 

     

bulunduğunu heyanla iş akdini haklı 

 

takiben hukuki yola haşvurıılacaktır. 

     

nedenle ksih ettiğini ve iş bu 

 

**Karar  Riski:  12.451,54  TL 

     

bağlamda mevcut işçilik 

 

*** Karar kesinleşmeden icraya konu 

     

alacaklarının tazmini talepli dava 

 

edilmiş olup, dosyaya tcıninat mektubu 

     

ikame etmiştir. 

 

sunulmuştur. 

       

Dava dosyası  del  illerin toplanılmasıııı 

     

Davacı Doruk Yemekte, 

 

takiben yapılan inceleme de, dosya karara 

     

- 

Medıcalpark bunyesınde aşçıbaşı 

 

çıkmış davanın kabulune hukmed ı Imış tı r. 
. . . , 

... 
, . 

MLP Saglık . 
Uşak I. Iş , . 

olarak çalıştığı nı, bır kısım 

 

Karara karşı ıstınat yoluna haşvurulmuş 
. 

olup, dosya ustınal ıncelemesı Huseyın Avvaz . . 

l'l ızmetlerı A.Ş.. 
. 

Mahkemesı 
20b/89 201D alacaklarının odenmedıgını haksız I  a.336 00 . . . 

aşamasındadır. ** karar rıskı : 

     

olarak ışten çıkartı ldığı nı beyan 
ederek alacak talebinde 

 

  ... .  

1 5 336 11   karar davacı taralından 

      

henuz kesınleşmeden icra takıbıne konubulunmuştur 
., 

. 

       

ed i lm iş, tenıı nat mektubu sunularak hacız 

       

tehdidi önlenmiştir. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 

     

.. . .. Hastane hunyesınde Radyololı . 

 

takiben yapılan inceleme sonucu kaı'ara 
.. 

 

, Istanbul II 

  

I eknısyenı olarak çalışmakta olan 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulune karar 
, . . . 

Bra MLP Sad ık 
. Iş 2011/824 2013 

. . , . davacı tarafından, ışçılık 

 

verı lınıştır. Karar tarafımızca temyız 
. . . . 

Degırmencı 1'Iızmetlerı A.Ş. , 

Mahkeınesı 

  

. .  
alacaklarının kendısme odenmedığı 

b.000,00 edı lmış olup, dosya Yanzıtav ıncelemesı 
', . . 

     

iddiası ıle ıkame edilen ışçı lık 

 

**karar aşamasındadır. Riski 

     

alacagı davasıdır. 

 

..  21.822,27  IL ,* karar kesınleşmeden  

       

ıcraya konu edilmiş olup, dosyaya tem i nat 

       

ınektubu sunulmııştur. 

       

Dava dosyası delillerin toplanı Imasını 

       

takiben hilirkişiye tevdii edilmiş , yapılan 

       

inceleme sonucu tanzim olunan raporda 

 

MU' Sağlık Ordu iş 

    

9.298,73-TL kıdem tazminatı,  1,397,66-IL 
Babadır Aksu 

l-lızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 2016/597 2016 İşçi alaca
ğı 15.000,00 fazla  mesai ücret alacağı,  595.781'  t. 

       

... 

UI3G I alacağı hulıındugu yonunde aleyhe 

       

kanaat bildirildiği görülmüştür. Rapora 

       

itirazlarını ız sunıı lnıuş olup, dosya 

       

değerlendirilmesi aşamasındadır. /A 
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Davacı iş akdini haklı sebeple 

  

Emine Koyun 
MLP Sağlık 

İstanbul 
Anadolu  4. İş 2017/6 2017 

fflshettiği iddiası ile öden
meyen kıdem tazminatı ve işçilik 15.000,00 

Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

alacaklarının tahsilini talep 

 

aşamasındadır. 

     

etmektedir. 

         

İş bu dava davacının  2017/104  E. ile yine 

     

Hemşire olarak çalışmış olan davacı 

 

aynı mahkemede görülen işçilik alacakları 

 

MLP Sağlık 
İstanbul Ii. 

  

iş akdini mobbinge dayalı haklı 

 

davasından tefflik edilmiş olup, dosya 
Luiza Konyalı 

1-lizmetleri A.Ş. İş 2017/368 2017 sebeple feshettiği iddiası ile manevi 15.000,00 delillerin toplanılması ile tanıkların 

  

Mahkemesi 

  

tazminat ödenmesini talep 

 

dinlenilmesi aşamasındadır. Diğer yandan 

     

etmektedir. 

 

2017/104  E. sayılı dosya hekletici mesele 

       

yapılmıştır. 

     

Taraflar arasındaki iş akdi gereğince 

       

davacı Müvekkil Ş irket Gfflztepe 

       

Şubesinde çalıştığı nı, ınüvekkil 

 

Dava dosyası  del  illerin toplanılmasını 

     

şirkete ihtamanıe çekerek yasal 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

     

hakların ın verilmesini ve kişisel 

 

inceleme sonucu tanzim olunan rapor 

     

bilgileri kullanılarak bir takım 

 

taraflara tebliğ edilmiştir. Rapor aleyhe 

  

İstanbul 

  

usulsüzlükler yapıldığı ve bu 

 

hususlar içermekle tarafımızca ve davacı 

Yusuf Çakır 
MLP Sağlık Anadolu  13. 

2014/596 2014 iş
lemlerin düzeltilmesini (öm; tedavi 

15.000,00 
tarafça ayrı ayrı itiraza konu edilmiş, 

 

Hizmetleri A.Ş. İş 

  

olmadığı halde tedavi edilmiş gibi 

 

dosyada ek inceleme yapılmak üzere dosya 

  

Mahkemesi 

  

göstermek) talep ettiğini ancak 

 

yeniden bilirkiş iye tevdi edilmiştir. ek 

     

sonuçsuz kalınası nedeniyle iş 

 

inceleme de  23.99 1,69  Tl.. tuıarında 

     

akdini  19.06.2014  tarihinde haklı 

 

alacağın bulunduğu yönünde kanaat 

     

nedenle feshettiğini beyan ederek 

 

hildirilmiş olup, dosya ıslah ve ek rapora 

     

kıdem taznıinatı, fazla mesai ve 

 

itiraz aşamasındadır. 

     

diğer işçilik alacakları talepli dava 

       

ikame etmiştir. 

       

işçi Mediha Yavuzer'in kıdem 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

tazminau, ihbar tazminatı, flizla 

 

takihen bihirkiş iye tevdi edilmiş olup, 

  

İstanbul 

  

çalışma karşı lığı olan ücretleri, Agi, 

 

bilirkişi taraffindan toplam  26.963,15 Ti, 
Mediha MLP Sağlık 

Anadolu I. İş 2016/562 2016 
yıllık izin ücreıi, resmi ve dini tatil 

15.000100 
hesaplama yapılmıştır. Rapora taraflar 

Yavuzer Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi

 

  

 ücretlerinin ödenmesi talepheriyle ve 

 

itirazlan mıı nı sıın ş olup, dosya itirazların 

     

ı 

.. 

ş sozleşmesının haksız feshi 

 

değerlendirilmesi ile yeniden hihiı'kişi ye 

     

iddiasıyla ikame ettiği işçilik alacağı 

 

tevdi edilmiştir. Dosya ek inceleme 

     

davasıdır. 

 

aşamasındadır. 
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Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen yapılan inceleme sonucu karara 

     

Depo sorumlusu olarak görev 

 

çıkmış, davanın kabulü ile  29.403,00  TL 

I ütü e Basaran 
MLP Sağlık Bursa  3. 

İş 2015/68' 20 1 9 yapmış olan davacının, iş ilişiğinin 
1500000 işçilik alacağına hükmedilmiştir.lcranın 

 

Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 

  

kesilmesini ışe iade talepli dava ' gen bırakılması talepli olarak ıstıııat 

     

ikame edilmiştir. 

 

başvurusu yapılmış olup, dosya istinaf 

       

incelemesi aşamasındadır. ** 

       

Karar Riski:  29.403,00  TL 

     

Müvekkil hastanede temizlik 

       

görevlisi olarak çalışan davacının 

       

mobbing  ve üızla mesailerinin 

       

ödeomediğinden bahisle hakl ı 

  

. 
Lehra Daglı 

, . MLP Saglık 
. ., 

Anadolu  17. 
. 

lş 
. 

2017/,20 2017 
nedenle iş akdini feshettiğinden 

.. . bahısle ıkame ettıgı ucret,  ticket,  yol . b.000,00 
. . 

Dava dosyası del ıllenn toplanılması 

 

Hızmetlerı A.Ş. 
Mahkemesı 

  

.. 

ü creti,  kıdem tazm i natı, fazla 

 

aşamasındadır. 

     

çalışma ücreti, resmi ve dini bayram 

       

alacağı, haüa tatili alaca ı, agi ve 

       

yıll ık izin ücreti talepli işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Davacı, Göztepe Hastanesi nezdinde 

       

temizlik işleri personeli ve yoğun 

       

bakım görevlisi olarak çalışmış, bu 

       

süreçte  2  kişilik iş leri tek kiş i 

       

üstlenmek durumun da kald ığını, 

   

aöl k İstanbul 

  

kendisine  mobbing  uygulandığını, 

  

Esin Yılmaz 
Ml  P S

zmetlerı Hı

' 

A.Ş. 
Anadolu  3.  Lş 2017/644 2017 çok uzun mesai saatlerinde 15.000,00  TL Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. 

  

Mahkemesi  

  

çalıştığını iddia ıle iş akdını tesıh 

       

ettiğini'  eksik ödenen ücret 

       

alacaklarının tahsili ile kıdem 

       

tazminatı, yı llık izin, fazla mesai ve 

       

mobbing ıazminatı talepli dava 

       

ikanıc etmiştir. 

    

. 

  

Davacı insan kaynakları özlük 

  

S al ih

 

Salıh Şenol 
. 

. . 

MLP Saglık 
. . . 

Istanbul  24. 
. 

Iş 2017/491 2017 
sorumlusu olarak çalış tığını, şirket 

. 
..

. . 

nczdınde usulsuz bır çok ışlem . 

I  a.000,00  TL 
. . . . 

Dava dosyası dılekçelerın teatısı 
Dem i rel I-lızmcılerı A.Ş. 

Malıkemesı 

  

, .. yapıldıgm ı bunlar goz yummak 

 

aşamasındadır. 

     

durumunda kaldığını, hatialık  45 

  



Esin 
Avukatlık 
Ortaklığı. 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Gad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0212 37664 64 
www,esin.ay.tr 

Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı (TL) Gelinen Aşama 

     

saatin çok üzerine çalışma 

       

yaptır ıldığını ancak mesailerinin 

       

ödenmediğini iddia ile sair 

       

kuruluşlara şikayet hakları saklı 

       

kalmak kaydı ile fazla mesai hak ve 

       

alacaklarının ödenmediğini iddia ile 

       

işçilik alacaklarının tahsili talepli 

       

dava ikame etmiştir. 

       

Davacı, müvekkil şirket bünyesinde 

       

çeşitli alt işverenlerde hastabakıcı ve 

       

temizlik görevli olarak çalıştığını 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

. 

  

beyanla  2013  yıl ının Eylül ayında iş 

 

takibcn yapılan inceleme sonucu karara 

 

MLP Salı
k Istanbul 

  

sözleşnıesini haklı sebeple feshine 

 

çıkmış, davanın kısmen kabuhtine karar 
Şadiye Malkıl 

Hizmet crı l' Y 
Anadolu  2. İş 2014/411 2014 binaen fazlaya ait her türlü hakkı 14.721,89 verilmiştir. Karar tarafımızca tehiri icra 

  

Mahkemesi 

  

saklı kalmak kaydıyla; eksik ödenen 

 

talepli temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay 

     

ücret alacağı, kıdem tazminatı, resmi 

 

incelemesi aşamasındadır. **Karar 

     

bayram çalışması alacağı, yıllık izin 

 

riski:  26.899,69  TL 

     

ücreti, fazla mesai alacağını talep 

       

ederek dava ikame etmiştir. 

       

Davacı, Ecoclean firması elemanı 

       

olarak hastane nezdinde temizlik 

       

personeli olarak görev yaptığını 

 

Dava dosyası delillcrin ıoplanılmasını 

     

beyanla, doğan ödennıemiş işçilik 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

  

. 

  

alacaklarından diğer dayalı ecoclean 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

MLP Sağlık Istanbul 

  

firması ile birlikte sorumlu 

 

verilmiştir. Karar tarafımızca tehir-i icra 

MLkk Yı.tım 
I l ıınıctlerı A.S.  Anadolu  10 

20131554 2013 
olunduunıı SGK pıımlerının ı.ksık 

14 568 62 
takplı olarak tem) ıı tdı lmış olup dosya 

 

Ecoclean Temızlık iş 

  

yatırıldıgı maaşların odenmedığı, 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

 

ve Tur. Hiz. A.Ş. Mahkemesi 

  

flızla mesai, ve tatil ücretlerinin 

 

** Karar Riski : 18.325,47  TL 

     

bulunduğunu beyanla iş akdini haklı 

 

Karar kesinleşnıedeıı icraya konu 

     

nedenle fesih ettiğini ve iş bu 

 

edilmiş olup, dosyaya teminat mektubu 

     

bağlamda mevcut işçihik 

 

sunulmuştur. 

     

alacaklarının ıaznıini talcpli dava 

       

karne etmi ş tir.  

   

MLP Sağlık İstanbul 

  

Davacı, Ecoclean firması elemanı 

 

Dosya  del  illerin toplanmasını müteakip 
... 

Hulya lçgıl ı 
Hizmetleri A.Ş. 

. . . 

Anadolu IS. 
.  

20161370 
2013 

olarak hastane nezdinde temizlik 
. 14.553,69 

karara çıkmış ve davanın kısmen kahuIt 

 

Ecoclean femızlık i ş 2013/1742 

 

..  

personeli olarak gorev yaptıgını 

 

. . . , 

karar verılmıştır. Veri len karar taralımu 

 

ve Tur. Il iz. A.Ş. Mahkemesi 

  

beyanla, doğan ödenmemiş işçihik 

 

temyiz edilmiş, Yargıtay incelemesi 
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alacaklarından diğer dayalı ecoclean 

 

sonucunda karar bozularak dosya Yerel 

     

firması Ile birlikte sorumlu 

 

Mahkemeye dönmüş ve yeniden esas 

     

olunduğunu, SGK primlerinin eksik 

 

almıştır. Dosya nezdinde yeniden inceleme 

     

yalıntdığı maaş ların ödenmediği, 

 

yapılmak üzere dosya bilirkişiye tevdi 

     

fazla mesai, ve tatil ücretlerinin 

 

edilmiş, inceleme sonucu tanzim olunan 

     

bulunduğunu bevaııla iş akdini haklı 

 

rapor da halla tatil ücret alacağı hariç 

     

nedenle tesıh ettiğini ve iş bu 

 

olmak üzere diğer alacak kalenı leri 

     

bağlamda mevcut işçilik 

 

bakıınıııdan hesaplama yapılarak toplamda, 

     

alacaklaı-ınıntazmını talepli dava 

 

17.113,63  TL alacak kalemi bulunduğu 

     

ıkame etmışur, 

 

yönünde kanaat bildirilmiştir. Davanın 

       

16.11 2017  tarihli celsesinde bilirkişi 

       

raporu dogrultusunda dosya karara çıkmış 

       

olup, gerekçeli kararın tehliğini takihen 

       

dosya temyiz yoluna haşvurulacakıır. 

     

Davacı taraffindan, EUBSA BSG 

       

firmasında güvenlik personeli olarak 

       

Nisan  2012  tarihinden Kasım  20131 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

e kadar çalıştığı;  Medical  Park ve 

 

ıakihen hilirkiş iye tevdi edilmiş, yapılan 

     

Kadıköy Şifa Hastanelerinin ası l 

 

inceleme sonucu tanzim olunan rapor 

  

. 

  

işveren olarak ödenmemiş işçilik 

 

taraflara tebliğ edilmiştir. Rapor aleyhe 

 

Ml  P S ı l ık 
Istanbul 

  

alacaklarından birlikte sorumlu 

 

kanaal içernıekle, tarafımızca sunulan 
Scma Ashncr 

llıımetkıı A Ş 
Anadolu S iş 2014/122 2014 oldugu odcnmcyı_n ışçılık ı lacnklaı m 1409997 ıtım ızl  u  4crçcv"sındı. Dosya ek hı l ırkışı 

  

Mahkemesi 

  

nedeniyle iş akdinin kendisi 

 

ıncelemesıne gonderılmış tır. Celse 

     

tarafından haklı nedenle ffisih 

 

arasında ek rapor taraflara tebliğ edilıniş, 

     

edildiği iddiaları ile ve fazlaya 

 

ek raporda aleyhe  6.495,5  Tl.. aleyhe işçilik 

     

ilişkin hakları saklı tutulmak 

 

alacağı bulunduğu yönünde kanaat 

     

kayd ıyla, nıevcut işçilik 

 

hildirildiği görülmekle dosya itiraz 

     

alacaklarının tazmini talepli dava 

 

aşamasındadır. 

     

ikameedilmiştir.  

         

Dosya da dcl illerin toplanılmasını takihen 

     

Ilastane bünyesinde kulak burun 

 

yapılan inceleme sonucu verilen kararda 

 

MU> Sınlık Bursa  3. 2014/642 

 

boğaz uzmanı olarak görev 

 

davanın  kahulüne karar verilmiş, karar 

Murat Belgi 
Uizmetkri A S 

Asliye Hukuk 2014/131 2011 yapmakta olan Davacı tarafından, 14.000,00 tarafımızca temyiz edilerek Yargııay'dan 

  

Mahkemesi 2011/127 

 

Flak  ediş alacaklarının tahsili talepli 

 

bozularak dönnıüştür. Dosya  2014/131  E. 

     

ikame edilen davadir. 

 

numarası ile kaydı yapılmıştır. Davanın 

       

usul yönünden REDDINE karar verilmiş 

       

olup, Bursa iş Mahkenıeleri'nin görevli PA 
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olduğuna karar verilmiştir. Dosya Bursa  9. 

       

İş Mahkemesi'ııin  2014(362  E. sayılı 

       

dosyası ile görülmeye baş lanmış, yapılan 

       

yargılama sonucunda davanın kahulüne 

       

karar verilmiştir. Karar taraffimızca temyiz 

       

edilmiş olup, Yargıtay tarafından 

       

onanarak kesinlesmistir. **Karar 

       

Riski :  14.000,00 'FL ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Davacının ıs akdını fazla nıesaı 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara  .. 

     

2 
..denmedıgınden haklı fesıh o 

 

m çıkmış. davan ın kısmen kabulune karar 
. . . . . . . 

     

... . , ettıgınden bahısle kıdem tazmınatı, 

 

verılmıştır. Karar taratımızca tehır-ı  era 
. . . . 

.« .. Mevlıde Unlu MI Saghk 
., .  

, Antalya  6.  iş 2014/188 2014 
, . . 

şua izni ücret  alacagı, lazla mesai 
. .. .. 14.000,00 

talepl ı temyız edılmış olup, dosya Yargıtay 
. . 

ıncelemesı aşamasındadır. 

 

I lızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

  

..
 

, alacagı, yıllık izi n  ucruı alacağı, 

 

Karar Riski:  31.159,49 11  ** Karar 

     

bayram tatıl alacagı alacagının 

 

kesınle ş meden Antalya  9.  icra

      

kendisine  odenmm es e ılışkın ışçılık 

 

., 

Mudtıı'lu E gu  nun 2015/696i  E.  sayılı 

     

,
ı al acag davasıd ır. 

 

 
dosyası ıle tak i be  geçılmış, dosyaya 

       

teminat mektuhııınuz suntılmuştur. 

     

Davacı  16.05.2011  tarihinden  2013 

       

yılının Eylül ayına kadar dayalı 

       

ş irket bünyesinde çeşitli alt 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

işverenlerde hastahakıcı ve temizlik 

 

takibea yapılan inceleme sonucunda karara 

     

görevli olarak çalış tığını heyanla 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

 

Ml  P S'ı lık İstanbul 

  

2013  yılının Eylül ayında iş 

 

verilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz 
Nuray Malkıl 

tinıetri A.S. 

Anadolu  2. İş 20 1 4/4 1 2 2014 sözleşmesini haklı sebeple feshine 13,595.15 edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

  

Mahkenıesi 

  

binaen fazlaya ait her türlü hakkı 

 

aşamasındadır. Dosyanın Yargıtay'dan 

     

saklı kalmak kaydıyla; eksik ödenen 

 

dönınesi heklenmektedir. Kcsiııleşen kısım 

     

ücret alacağı, kıdem tazminatı, resmi 

 

bakımından dosyaya ödeıne yapılmıştır. ( 

     

bayram çalışması alacağı, yı llık izin 

 

26.824,79  TL ) 

     

ücreti, fazla mesai alacağını talep 

       

ederek dava ikame etmiştir. 

  

Ante  F'r'-en MLP Sad ık 
. 

Antalya  4.  Iş . 

 

Davacının iş akdini isçilik alacakları 
... . .. .. 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
. . 

Çamlı Ilızmetlerı A.Ş. 
. 

Mahkemesı 
201a/41  I 2015 odennıedıgı gerekçesı ıle haklı 

... . . 
ij.500,00 takıheıı yapılan ınceleme sonucunda karara 

     

olarak feshettıgınden hahısle ıhbar- 

 

,. çıkmış, davanın kısmen kabulune karar 

"4 
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kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, 

 

verilmiştir. Karar taraffiınızea temyiz 

     

UBGT alacaklarının kendisine 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

ödenmesine ilişkin ikame edilen 

 

aşamasındadır. 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

       

Davacı iş akdini haklı sebeple 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 

Şebrıban MLI, , , Sa&lık 
İstanbul 

. 

  

feshettiği iddiası  ile ödenmeyen 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

Başkale Hızmetlerı A.Ş. 
Anadolu  2  Iş 2016/523 2016 kıd'm tazınınıtı ve ışçıl ık 

. 

13 350  00 
ın m bılırkısı ıncLlecsı aşa ısındadıı Dava 

  

Mahkemesi 

  

alacaklarının talısı lını talep 

 

. 

baglantı lı  Clean  I emızlık ve D anışmanlık 

     

etmektedir. 

 

Hizmetleri A.Ş ye ihbaı-  edilmiştir. 

  

. 

  

Davaeının hastanemiz bünyesinde 

  

Canan Karaca 
2  Sağl ık Uşak  2.  iş 

20l7I168 2017 
çalışması sebebi ile iddia ettiği 

13 
Diva Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

  

bır kısını ışçı lık alacaklarıııı 

 

aşamasındadır. 

     

talep ettiği davadır 

       

Mesai saatleri içinde bir başka mesai 

       

arkadaşı ile öpüşen ve film izleyen 

  

Salih Karakaya MLP 
Sag . l ık 

1-lızmetterı A.Ş. 

.

stanbııl l. 
. 

Mah. 
lI ş 

2017/388 2017 
Davacının, iş akdinin haksız 
feshedildiği iddiası ve kıdem, ihbar, 

.  
13.200,00  T L ın Dava dosyası ön incelcea

şamasındadır, 

     

m
" ..

  lazla esaı, ü cret, yıllık izin ve 

       

bayram genel tatil ücreti alacağı 

       

talepli olarak ikame ettiği davadır. 

       

Müvekkil şirkette uluslararası 

       

Misafir Hizmetleri Balkanlar 

    

Istanbul  17 

  

sorumlusu olarak çalışan davacının 

  

.. 

LnderYaşar 
MU> Sağlık 

. ., iş 20161491 2016 
iş akdinin haksız feshedildiğinden 

. . . . 

. ., 

13.l0D,lş 
Dava dosyası eksik delillerin teplanılması 

 

Hızmetlerı A.Ş. . Mahkemesı 

  

. 

bahısle ıkame ettıöı k ıdein, ihbar. e 
, 

 

. . . . 

ıle tanıkların dınlenılmesı aşamasındadır. 

     

izi n,

 

yıllık ızın, UBG I,  print  ve masraf 

       

alacağı talepli işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

. .. Acıl t ıp Feknısyenı olarak °orev e 

 

takiben yapı  Ian  inceleme sonrası karara 

, , 

Senem Karataş 
, , MLP Saglık 

. . 

. 

Bursa  4.  iş 
.  2015/137 

. 

20b 
yapmış olan davacı, iş ıl ışıgının 
kesılnıesını takiben ışçı lık 13,100.00 

, çıkmış, davanın li.661 IS IL uzennden 
.. kahulune karar verılmıştır. l-lükum 

 

1-lızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

  

. . 

alacaklarının tahsıl ı talepli dava 

 

. . . . . 

tarahnıızca tehırı icra talepli olarak temyız 
. . 

     

. . 
ıkanıe etmıştır 

 

. edı imiş olup, era  tehdıdı onlennıışi ır, icra

        

Dosya Yargıtay incelemes i  aşamasıııdadır 

       

"Karar Riski:  13.661,18  TL 
,
 

"5 
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Davacı, müvekkil şirket bünyesinde 

 

Dava dosyası del i ller i n  toplanılnıasını 

     

çeşi ı tli şverenlerde hastabakıcı ve alt 

       

temizlik gorevlı olarak çalıştıginı 

 

takıben 
yapı laıı inceleme sonucunda karara 

, 

     

.. 

i beyan1a201i yılının Eylul ayında ş 

 

çıknııs, davanın kısmen kabulüne karar 
. '. . . . .. 

 

. 

N Saglık 

. 

Istanbul 

  

.. . . .. 

sozleşmesını haklı sebeple leshıne 

 

verılmıştır. Karar taraf ini ızca tehır-i icra 
. . . . 

Serdar Deniz , 

Hizmetleri A.Ş. 
Anadolu  2. İş 2014/413 20 1 4 binaen fazlaya ait her türlü hakkı 13.100,00 

talepli olarak temyiz edılnıış olup, dosya 

  

M ıhkcmcsı 

  

.. 

o saklı kalın ik kıydıy I-i cksık derren 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

Octet  alaeagı kıdem tazminatı, resmi . 

 

**Karar Riski 20.776.33 TI 
 

     

bayram çalışması alaeagı, yıllık izin 

 

** Karar kesınleşmeden ıcraya konu 

     

- 

ucretı, fazla mesai alacagini talep 

 

edilmiş olup, dosyaya teminat mektubu 
. 

     

ederek dava ıkame etmiştir. 
sunul

 
nıuştur. 

        

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

     

Aniiyo hemşiresi olan davacı 

 

takiben yapılan incelenıe sonucunda karara 

     

tarafından mesleki zorunitiluk]arı 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

Mt  P Salık İstanbul  14. 

  

gereği  verilmesi lazım gelen izinleri 

 

verilmiştir. Gerekçeli kararın tehliğini 
Mahir Alkan 

i Ş FL-zmet LII' I A 
' İş 2013/315 2013 ile fazla çalışmalarının ve sair işçilik 13.000,00 takihen hukuki  yollara haşvurulacaktır. 

  

Mahkemesi 

  

alacaklarının kendilerine 

 

"Karar Riski:  28.660,72  TL ** Karar 

     

ödenmediği iddiası ile ikame olunan 

 

henüz kesinleşmeden davacı taral'ça icraya 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

konu edilmiş, Dosyaya teminat mekttihu 

       

sunularak kararın icrasi durdurulmuştur. 

       

Dava dosyası delillerin toplanilmasini 

       

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

     

..

vekkil hastanede mali işler Mu 

 

sonucu tanzim olunan raporda  83.38. 9,44 
. 

  

. , 

  

mudtırtı olarak çalışan davacinin iş 

 

FL  aleyhe f mesai hesapa fazla lnd ıgı

. 

1-lakan Aydın 
MLP Saglık 

. . 

Istanbul  5.  iş 
.  2016/682 2016 

. . . 

akdının karşı l ıklı feshedilmesi 
13.000,00 

gorulmekle zanian aşı tni ve sair 
. . . . 

ıtırazlarımız ibraz  edilmiştir. Mahkeme 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

neticesinde odeıımeyen fazla mesai 

       

ücretini talep ettigi ışçılik alacagi 

 

nezdinde itirazlar doğrultusunda dosyanın 

     

davasıdır. 

 

ı nı yeniden nceleeye alınmak ve ek rapor 

       

. .. 

tanznıı edilmek ü zere  yeniden Bilırkişıye 

       

tevdiine karar verilmiş olmakla dosya ek 

       

inceleme aşaınasındadır. 

     

Davacı, Göztepe Hastanesi nezdinde 

    

Istanbul 

  

temizlik işleri personeli ve yoğun 

 

Dava dosyası ön inceleme aşamasında 

Nahide Kurt 
ML!'  Sağl ık Anadolu  22. 

2017/592 2017 
hakim görevlisi cilaıakçalışmış, bu 

13.000,00  TL
 olup, dilekçe teatisi devanietmektedir. 

 

Hiznıetlerı A.Ş. i ş 

  

sureçte  2  kişilik işleri tek kişi 

 

Dosyanın on inceleme duruşması 

  

Mahkemesi 

  

üstlenmek durumun da kaldığını, 

 

27.02.2018  tarihinde icra edilecektir. 

     

çok uzun mesaisaatlerinde 
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çalıştığını ancak ücretlerini 

       

alamadığını iddia ile iş akdini fesih 

       

ettiğini, eksik ödeııen ücret 

       

alacaklarıııın tahsili ile kıdem 

       

taznıinatı, yıllık izin, fazla mesai 

       

talepli ile sair işçilik alacaklarının 

        

tahsili talepli dava ikame etmi ş tir.  

      

Davacı, Ecoclean firması elemanı 

       

olarak lıasrne nezdinde temizlik 

       

personeli olarak görev yaptığını 

 

Dava dosyası delillerin toplanılımısını 

     

heyanla, doğan ödenmemiş işçilik 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

alacaklarından dier dayalı ecoclean 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüııe karar 

 

MU Sağl ık İstanbul 

  

firması ile birlikte sorumlu 

 

verilmiştir. Karar taı-afım:zca whir-i icra 
Süleyman Hizmetleri A.Ş. Anadolu  10. 

2013/583 2013 
olunduğıınu,  5(3K  primierinin eksik 

12.507,69
 talepli olarak temyiz edilmiş olup, dosya 

Sanaltın Eeoclean Temizlik İş 

  

yatınldığı maaşların ödenmediği, 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

 

ve Tur. 1-liz. A Ş. Mahkemesi 

  

fazla mesai, ve tatil ücretlerinin 

 

** Karar Riski :  15.227, 09  TL 

     

bulunduğunu beyanla iş akdini haklı 

 

** Karar kesinleşmeden icraya konu 

     

nedenle fesih ettiğini ve iş bu 

 

edilmiş olup, dosyaya teminat mekı tıhu 

     

bağlamda mevcut işçilik 

 

sunulmuştur. 

     

alacaklarının taznı ini talepli dava 

       

ikame etmi ş tir.  

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Davacının naki]-çıkış sebebiyle 

 

takibeıı yapılan inceleme sonucu karara 

 

MediPlaza Sağl ık , 

Gebze  8.  iş 

  

ikame etmiş olduğu işçilik 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 
Özge Arar 1-lizmetleri  Tic. 

Mahkemesi 
2016/242 2015 

alacağınııı ödenmesi talepli belirsiz 
12.500,00 verilnıiştir. Karara karşı istinaf yoluna 

 

A.Ş. 

   

alacak(işçilik alacağı) davasıdır, 

 

başvurulmuş olup, dosya istinaf incelemesi 

       

aşamasındadır. "Karar 

       

Riski:  12.211,39  TL 

     

Davacı tarafından, Eco  Clean 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

nezdinde çalışmakta iken, tatillerinin 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

MU' Sağlık 

   

verılmemesı, devamlı surette mesai 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

Süleyman 1-lizmetleri A.Ş.. 
İstanbul Il. 

  

yaptırılması, maaşların ödenmemesi 

 

vermiştir. Karara karşı tehiri icra talepli 

Keleş Ecoclean Temizlik 
Iş 2014/11 2014 veya eksik ödenmesi nedeniyle haklı 12.450,00 temyiz yoluna başvurulmuş olup, dosya 

 

ve Tur. A.Ş. 
Mahkemesi 

  

nedenle iş akdini fesih ettiğinden 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

bahisle, doğmuş işçilik hak ve 

 

** Karar riski  :22.168,22  TL ** Karar 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

     

ikame etmiştir. 

 

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. ' 

I 
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Davacı, Müvekkil Şirket Göztepe 

       

1-lastanesinin yenıekhane 

       

bölümünde, diğer dayalı Evrensel 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 

     

Hazır Gıda Özel Sağl ık Spor İşi. 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karaı-a 

 

Mil> Sağl ık 

   

San.  Tic.  A.Ş. personeli olarak 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

Mustafa 
1-lizmetleri A.Ş. 

İstanbul  2. İş 

  

Ol  .09.2012  tarihinden  01.09.2013 

 

verilmiştir. Karar taraffim
ızca temyiz 

r 
uncay 

Doruk Yemek ( Mahkemesi 
20 13/420 2013 tarihine kadar çalış tığını heyanla ve 12.410,97 edilmiş olup, dosya Yarg

ıtay m inceleesi 

  

Evrensel Ham iş 

  

akdinin haklı veyahut geçerli 

 

aşamasındadır. **Karar  Riski : 

 

Gıda) 

   

neden olmaksızın fesih edildiğinden 

 

12.260,97  TL ** Karar kesinleşıneden 

     

bahisle ve Ihzlaya ilişkin hakları 

 

icraya konu edilmiş olup, dosyaya teminat 

     

saklı tutulmak kaydıyla, ödenmemiş 

 

mektubu sunulmuştur. 

     

işçilik alacaklarının tahsilini talep ve 

        

dava etmiştir.  

      

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

  

Ahmet Kuzey Medikal İstanbul 

  

Laboratuvarlannda sonuç Karşı lığı 

 

Dava dosyası delillerin toplan
ılması 

Karakuş u Tem. Paz.  lnş. Anadolu  22. 

  

I-I ızmet alım ışinı yürüten Endmed- 

 

aşamasında olup, tanık diıılenimleri 

1'.  Sağlık İş Taşımacı l ık Sanayi iş 2016/495 2016 Kuzey Medikal ortak girişiminde 12.000,00 tamamlanmıştır. Eksik delillerin 

Send ve Ticaret  Ltd. Şti. Mahkemesi 

  

Laboratııvar teknikeri olarak çalışan 

 

giderilmesini takiben dosya hiliı'kiş iye 

     

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

 

tevdi olunacaktır. 

     

doan işçilik alacaklarının tahsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Davacı,  10.06.2013  tarihinde 

       

Radyoloji Teknikeri olarak işe 

       

başladığını, fazla mesai ücretlerini 

 

Dava dosyası avans masrafın 

Gökhan Ercek 
MLP Saalık 

0 'tarsus İş 
20 16/203 2016 

alamadığını, şııa iznini 
kullananıadığı nı,bıt nedenle iş akdini 12.000,00 tamanılanmasına müteakip hilirkiş iye 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

feshctttiğiıı i beyanla, kıdem 

 

tevdii edilecek olup, dosya bilirkişi 

     

tazminatının, ihbar tazminatının, 

 

ıncelemesı aşanıasıodadır. 

     

fazla çalışma ücretinin tahsi Ii talep Ii 

       

dava ikame etmi ş tir.  

    

Istanbul  35. 

  

Müvekkil hastanede Yemekhane 

 

Dava dosyası delillerin toplanı lınasın ı 

1-lacer  Coşkun 
MLP Sağlık 

iş 2016/489 2015 
Servis Elemanı olarak çalışan 

12.000,00 
takiben yapılan inceleme sontıctında 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

davacının çalışma koşullarında 

 

26.10.2017  tarihli celsede karara çıknıış , 

     

esaslı değişiklik yapıldığından 

 

davanın kısnıen kabulüne karar verilrai$tir. 
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bahisle ikame etmiş olduğu kıdem, 

 

17.11.2017  tarihinde gerekçeli karar ile 

     

fazla mesai, hafta tatili ve bayram ve 

 

birlikte ödeme emri tebliğ edilmiştir. 

     

resmi tatil ücretleri talepli işçilik 

 

Dosya istinaf incelemesi aşamasındadır. ** 

     

alacağı davasıdır. 

 

Karar Riski:  21.245,00  TL olup, ** 

       

28.15775  TL üzerindeıı icra takihine konu 

       

edilmiştir. 

     

Müvekkil Şirket nezdinde çalışmış 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

bulunan davacı, iş akdini haklı 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

olarak feshettiği iddiasıyla kıdem 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

MLP Sağl ık 
Bakırköy  13. 

  

ıaznı inatı, fazla mesai ücreti, ulusal 

 

verilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz 
Nagihan Sarpen 

Hizmetleri A.Ş. 
Iş 2015/52 2015 bayram ve genel tatil ücreti, yıllık 12.000,00 edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

  

Mahkemesi 

  

izin ücreti ve ücret alacağına ek 

 

aşamasındadır. Dosyanın Yargııay'dan 

     

olarak nıohhinge maruz kaldığı 

 

dönmesi beklenmektedir. Kesinleşen kısım 

     

iddiasıyla manevi tazminat talep 

 

bakımından dosyaya ödeme yapılmıştır. t 

     

etmiştir. 

 

 33.487,28  TL) 

     

Müvekkil hastanede temizlik 

    

Istanbul 

  

personeli olarak çalışan davacı iş 

  

Canan Gönültaş 
ML.P Sağl ık Anadolu  16. 

2016/635 2016 
'dini haklı nedenle feshettiğinden 

12.000,00 
Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
takiben hilirkişiye tevdi edilecek olup, 

 

Hizmetleri A.Ş. İş 

  

bahisle kıdem tazminatı, fazla 

    

Mahkemesi 

  

mesai, yıllı izin ücreti ve ücret 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşanıasındadır. 

     

talepli işçi[ik alacağı davasıdır. 

       

Müvekkil hastanede Yemekhane 

 

Dava dosyası delillerin ıoplanılmasını 

     

Servis Elemanı olarak çalışan 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda 

 

MI.,P Sağlık 
. 

Istanbul  23. 
. 

  

davacının çalışma koşullarında 

esaslı değişiklik yapıldığından 

 

12.12.2017  tarihli celsede karara çıkmış, 
Nurten Eren 

11izmetleri A.Ş. Iş 2016/95 2016 bahisle ikame etmiş m olduğu kıde , 
12.000, 00 davanın kısmen kabulü ile  23.961,96  TL

işçilik 

  

Mahkemesi 

  

, 

fazla mesai, halia tatili ve bayram ve 

 

alacağına hükmedilmiştir. Gerekçeli 

     

resmi tatil ücretleri talepli işçilik 

 

kararın tebliği heklenmekte olup, takiben 

     

alacağı davasıdır. 

 

hukuki yola haşvurulacaktır. 

     

13iyo1og olarak görev yapmış olan 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

davacının, iş ilişiğinin kesilmesinin 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, rapor 

 

MLP Sağl ık Bursa  5. l 's 

  

ardından manevi tazminat, kıdem ile 

 

aleyhe kanaaı içermekle tarafımızca itiraz 
Ayşegül Ta ş 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2016/911

 

2016/911 2016 ihbar tazminatı, fazla mesai ve 11.800,00 edilmiştir. ltiı-azlarınıızdoğrultusunda, 

     

bayram genel tatil ücreti 

 

dosya yeniden ek rapor alınmak üzere 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

bilirkişiye tevdi edilmiş olup, dosya ek 

     

açmıştır. 

 

incekıııe aşamasıııdadır. 

) 
ï 
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Davacı, Müvekkil Şirket Fatih 

       

Şubesi hastanesi nezdinde 

       

03.03.2008  tarihinden  20.09.2013 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

tarihine kadar Mekanik Bölüm Seli 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

MLP Sağlık İstanbul  7. İş 

  

olarak çalıştığını, devamlı surette 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar
.

 
Murat Ekinci 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2013/579 2013 mesai yaptığını, izinlerini 11.526,00 verilmiştir. Anılan kajar taraffimızca tehi ri 

     

kullanamadığını ve haklarının 

 

icra talepli temyiz edilmiş olup, Dosya 

     

ödennıediğini iddia ederek iş bu 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

nedenle iş akdini haklı nedenle fesih 

 

** Karar riski :  11.527 'FL 

     

ettiğini beyanla işçilik alacaklarının 

       

tazmini talep ve dava etmiştir. 

       

Radyoloji teknikeri olarak Müvekkil 

       

Şirket hastanesinde çalışınakta iken, 

       

kanuna aykırı fazla çalışmaları ve 

       

karşı lığını da alamamış olduğu 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

gerekçesi ile davacı tarafından, iş 

 

takiben karara çıkmış,  17.10.2017  tarihli 

 

MLP Sağlık 
Istanbul  13. 
' 

  

akdini haklı nedenle Ishetmiş 

 

celsede davanın kısmen kahulüne karar 
Çağrı Kanık 

Hizmetleri A.Ş. 
iş 2014/51 2014 

olduğu ve ktdem tazminatı, fazla 
1 1 .500,00 veri  1m  iştir. Karara karşı ist in af yoluna 

  

Mahkemesi 

  

 
mesai  alacağı ve resmi tatil ücretleri 

 

ba
ş

vurulmtış olup, dosya istinaf incelemesi 

     

alacakları olduğu iddiasıyla ve 

 

aşamasındadır. "Karar Riski:  16.637,41 
 

     

fazlaya dair haklarını saklı tutmak 

 

TL 

     

kaydıyla, işbu huzurdaki dava ikame 

        

edilmiştir.  

      

Davacının iş akdini işçilik alacakları 

       

ödenmediği gerekçesi ile haklı 

  

Kühranur Ata 
MLP Sağl ık Antalya  6. İş 

2015/621 2015 
olarak feshettiğinden bahisle ihbar- 
kıdeın tazminatı, fazla i ücreti, mesai 11.000,00 

Dava dosyası

 delillerin 
toplanılması ile 

 

Flizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

UBGİ alacaklarının kendisine 

 

tanıkların dinlenilınesi aşamasındadıı'. 

     

ödenmesine ilişkin ikanıe edilen 

       

işçilik alacağı davasıdır. 

       

Göğüs hastalıkları uzamanı olarak 

       

görev yapmış olan davacının, iş 

  

Tekin Yıldız 
MLP Sağl ık Bursa  2. İş 

2016/821 2016 
iliş iğinin kesilniesinin ardından 

11.000,00 
Dava dosyası delillerin  toplanılması ile 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi esi 

 

kıdeke tazminatı, fazla mesai, ve m 

 

dilekçelerin teatisi aşamasındadır. 

     

hakediş ile ücret alacaklarının tahsili 

       

açmıştır. 
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Müvekkil hastanede temizlik 

       

görevlisi olarak çalışan davacının 

       

mobbing  ve fazla mesailerinin 

       

ödenmediğinden hahisle haklı 

  

Zülbiye Köse 
MLP Sağlık Anadolu  23. 

. iş 2017/514 2017 
nedenle iş akdini feshettiğinden 
bahisleikameettiği ücret,  ticket,  yol 11.000,00 Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Elizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

ücreti, kıdem tazminatı, thzla 

 

aşamasındadır. 

     

çalışma ücreti, resmi ve dini bayram 

       

alacağı, haifia tatili alacağı, agi ve 

       

yıllık izin ücreti talepli işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Müvekkil ş iı-kette mali işler müdür 

    

Istanbul  29. 

  

yardınıcısı olarak çalışan davacının 

  

Aykut Yıldız MIT Sağl ık 
liizmetleri 

A.
Ş

.
 i ş 2017/3 2017 fazlamesailerinin ödenmediğinden 11.000,00 Dava dosyası delillerin toplanılması ile 

  

Mahkemesi 

  

bahisle iş akdini tshederek fazla 

 

tanıkların dinlenilınesi aşamasındad ıı. 

     

mesaılerıni talep ettiği işçı alacağı 

       

davasıdır. 

       

Radyoloji Teknikeri olan davacı 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

tarafından, mesleki zorunlulukları 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

Emre Tolga MLP Sağlık İstanbul  13. 

  

gereği verilmesi lazım gelen izinleri 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

Şahin Hizmetleri A.Ş. İş 

 

2012 ile fazla çalışmalarının ve sair işçilik 10.800,00 verilmiştir. Karaıa karşı tehiri icra lalepli 

  

Mahkemesi 

  

alacaklarının kendilerine 

 

temyiz yoluna başvurulnıuş olup, dosya 

     

ödenmediği iddiası ile ikame olunan 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

**Karar  riski  :27.225,52  TL 

     

Davacı,  05.10.2009  tarihinde MLP 

       

Sağlık Antalya Şubesinde yatan 

       

hasta kayıt sorumlusu olarak işe 

       

baş ladığını  27.10.2014  tarihinde 

   

MLP Sağlık 

   

Ankara Şubesi Hatıkente tayin 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

Hizmetleri A.Ş. Ankara  4.  1ş 

  

olduğunu, fazla çalışmalarının 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 
Tolga Yavuz 

l3atıkenı Özel Mahkemesi 2014/1640 2014 karşı lığı nın ödenmemesi sebebi ile 10.700,00 çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

Sağlık Hiz. A.Ş. 

   

iş akdini haklı nedenle feshettiğini 

 

verilmiştir. ** Karar riski: 

     

belirtmiştir. Bu nedenle kıdem 

 

26.182,49  TL 

     

tazminatı, ifiızla mesai ücret alacağı, 

       

bayram ve resmi tatil ücret alacağı 

       

talebi ile işçilik alacağı davası ikame 

          

» 
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Dosya delillerin toplanmasını müteakip 

       

karara çıknıış ve davanın kısmen kabulüne 

       

karar verilmiştir. Verilen karar taraflmızca 

     

Davacı, Ecoclean firması elemanı 

 

temyiz edilmiş, Davacı taraffindan Istanbul 

     

olarak hastane nezdinde temizlik 

 

Anadolu  12. İcra Müdürlüğü nün 

     

personeli olarak görev yaptığını 

 

2014/23901  E sayı l ı dosyası ile karar 

     

beyanla, doğan ödenmemiş işçilik 

 

takibe konulmuştur. Icra dosyasına teminat 

     

alaeaklarıııdan diğer dayal ı eeoelean 

 

mektubu sunulmuş, Yargıtaydan lerayı 

 

MLP Sağl ık . Istanbul 

  

firması ile birlikte sorumlu 

 

Geri Bıraktırma Kararı alın ıp dosyaya 

Volkan Kesim 
Hizmetleri A.Ş. 

Anadolu I. İş 2016/355 2013 olunduğunu, SGK primleriniıı eksik 
10.633,70 

sunulmuştur. Yargıtay'da yapı lan incelenıe 

 

Ecoclean Temizlik 
Mahkemesi 

  

yatırıldığı maaşların ödenınediği, 

 

de Yerel Mahkeme   Kararının Bozulmasına 

 

ve Tıır. Hiz. A.Ş. 

   

fazla mesai, ve tatil ücretlerinin 

 

karar verilerek dosya yeniden iııcelenıeye 

     

bulunduğunu beyanla iş akdini haklı 

 

alınmış, yeniden yapılan inceleme 

     

nedenle fesih ettiğini ve iş bu 

 

sonrasında kararın kısmen kabulüne kaı-ar 

     

bağlamda mevcut işçilik 

 

verilmiştir, iş bu karara karşı taraflınızca 

     

alacaklarının tazmin i talepli dava 

 

istinaf yoluna haşvurulmuş olup, inceleme 

     

ikame etmiştiı-. 

 

sonucu karar yeniden bozularak İstanbul I. 

       

Anadolu İş Mahkemesi  17/679  E. sayı lı 

       

dosyasına kaydolmuştur. Dosya yeniden 

       

inceleme aşamasındadır. 

     

Davacı, Müvekkil Şirket nezdinde, 

       

diğer dayalı Ecoclean Temizlik Ve 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Turizm Hizmetleri A.Ş. personeli 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karaı-a 

 

ML]'  Sağlık 

   

olarak temizlik görevlisi sı  fauna 

 

çıkmış, davanın Yerel Mahkeme tarafından 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Bakırköy  22. 

  

istinaden  01.09.2011  tarihinden 

 

kısmen kabulüne hükmedilmiştir. Karar 
Mustalis Köşger 

Ecoclean Temizlik 
İş 2014/170 2014 03.09.2013  tarihine kadar çal

ıştığını 10.616,30 taraflmızca tehiri icra talepli temyiz 

 

ve Tur. I liz. A.Ş. 
Mahkemesi 

  

heyanla, iş akdini haksız olarak 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelenıesi 

     

tshedildiği iddiası ile, ödenmemiş 

 

sonrası onararak dönmüstiir. teminat 

     

kıdem tazminatı ile sair işçilik 

 

mekıtıbu iade al ınmış, borç  16.11.2017 

     

alacaklarının tahsilini talep ve dava 

 

tarihinde ötlenerek dosya kapatılnıış tır. 

     

etmektedir 

         

Dava dosyası delil leı-i  n  top anı Iması ıl ı 

     

Biyolog olarak görev yapmış olan 

 

takihen yapılan inceleme sonrası karara 

Hilal Kurtuluş 
MU'

m
 Sağlık Bursa  2. İş 

2014/1120 2014 
davacı, iş ilişiğinin kesilmesini 

1000  .510, çıkmış, davanın kabulüne,  11971  TL'Iik 

 

l-lizetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

takihen işçilik alacaklarının tahsili 

 

işçilik alacağının dayal ı hastaneden 

     

talepli dava ikanıe etmiştir. 

 

tahsiline karar verilmiştir. Hüküm 

       

tarafımızca tehiri icra talepli olarak  tern 
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edilmiş olup, icra tehdidi önlenmiştir. 

       

Dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

       

"Karar Riski:  1. 191,71  iL 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen, karara çıkmış, davanın kahulüne 

       

karar verilmiştir. Mahkemece  13.542,00 

       

TL'Iik k ıdem tazminatının dayalı 

       

hastaneden tahsiline karar verilmiştir. 
İş bu 

       

karar larafımrzca tehir-i icra talepli olarak 

     

Başhekim asistanı olarak görev 

 

temyiz edilmiş ve icra tehdidi önlenmiştiı-. 

Merve Arslan 
MI Sağl ık Bursa  9. İş 2013/378 

2014/736 2013 
yapmış olan davacının, kıdem 

10.491,00 
Dosya Yargıtay'dan bozularak dönmüş ve 
206/487  E. numarası ile yeniden 

 

Hiznıetleri A.Ş. Mahkemesi 
2016/487 

 

tazminatı alacağının talısili talepli 

 

.. .. 

gorulmeyc haşlanılmıştır. Bozma ilanıı 

     

dava ikame edilmiştir 

         

doğrultusunda yapılan incelemede davan in 

       

kısmen kabıılüne karar verilmiş olup, iş bu 

       

karara karşı süresi içerisinde tehiri icra 

       

talepli olarak temyiz başvurusunda 

       

hulunulmuşıur. Dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşamasındadır. ** Karar 

       

Riski :  13.542,00  TL 

     

Müvekkil hastanede temizlik 

       

personeli olarak çalışan davacının 

    

İstanbul 

  

işçilik alacaklarının ödenmediğinden 

  

Mural  Kurum 
MLP Sağlık Anadolu  10, 

2017/23 2017 hahisle iş akdini hakl
ı 
nedenle 10.300,00

 Dava dosyası delillerin toplaııılması ile 

 

1-lizmetleri A.Ş. İş 

  

feshederek kıdem lazminatı, genel 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

tatil, fazla mesai ve yıllık ücretli izin 

       

alacağı talep ettiği işçilik alacağı 

       

davasıdır 

       

Müvekkil hastanede yatan hasta 

       

hiriminde çalışan davacının fazla 

    

İstanbul 

  

mesai ücretlerinin ödenmediğinden 

  

Ayşe Duygu MLP Sağl ık Anadolu  13. 
2016/804 2016 

bahisle iş akdini fshetmesi üzerine, 
Fazla mesai, kıdem, ihbar, ulusal 10.300,00 

Dava dosyası delillerin toplanılması ile 
Kolay Yıldız Hizmetleri A.Ş. İş 

  

bayram ve genel tatil alacağı ve 

 

tanıkların dinlenilmesi aşaınastndadır. 

  

Mahkemesi 

  

yıllık izin ücreti alacağı talepli 

       

olarak ikame edilen işçilik alacakları 

       

davasıdır. 

  

I 
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1-lastane bünyesinde kulak burun 

 

Bursa  3.  Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 

     

hoğazuzmanı olarak görev 

 

2011/127  ["Yeni:  9  Iş Mah.  2014/362) 

Murat Belgi 
MLP Sağlik Bursa  5. ş 

2015/314 2015 
yapnıakta olan Davacı taraffindan, 

10.006,98
 sayılı dosyasına ek olarak açılan davadır. 

 

Hlızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 

  

kıdem ve dıger ışçıl ık alacaklarının 

 

Dosyada yapılan inceleme sonucunda 

     

tahsili talepli ikame edilen davadır. 

 

davanın kısmen kabulüııe karar verilmiştir. 

     

Davanın açıl ış tarihi  13/04/201 Stir 

 

Karara karşı istinaf yoluna haşvurulmuştur. 

(iülbın Gunduz 
MLP Sağlık 

. . , 

Ordu İş 
. 2016/638 

. 

2016 
. . tşçı alacagı 10.000,00 

Dava dosyası delillerin toplanılınası ile 

 

1-lızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

    

. . . 

tanıkların dınlenılmesı aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanıl ınasını 

     

Fazla ınesaılerının odennıemesı, 

 

takiben karara çıkmış, davaııııı kıdem 
. .. .. .. 

I adım" Duıgol 
, , . 

Sentez Saüık  11v 
, 

Kaı sı aka I 
2014/255 2014 

. 
. zorlu ış koşull nı  v»  baskı nedeniyle 

1000000 
tazmınatı yonunden kabıılune karar 
v"rılmıştır Karara karşı stın ıf'oluna 

 

A.Ş. iş 

  

ış akdını haklı nedenle fesheden ışçı 

 

. . ', 

     

alacak davası açmıştır. 

 

basvurulmuş olup, dosya ıstınafıncelemesı 

       

sonucu red ed i lerek kesınk'şınıştır. 

       

"Karar Riski:  11.000,00  TL 

     

Davacı, hastane nezdinde KBI3 

       

hekimi olarak çalışmakta iken, 

 

. . . 

 

, , 

MLP Saglik 

. 

Istanbul  18. 

  

. Lıbyalı hastalara uvgtıladığı 
, 

 

Dava dosyası eks i k del i lleri n 
, . . . . . 

Omer  Aşkıner . . 

l-iızmetlerı A.Ş. 
. 

Iş 
., 

201,/914 2013 
. . . 

. tedavilere hınaen kendısıne 10.00000 
loplanılmasını takıben hıl ırkışıye tevdı 

. . . . 

  

. 

Mahkemesı 

  

.. . . . 

odenmesı gereken hak edışlerının 

 

edılecek olup, dava eksik delillerin 

     

o.. denmedıgınden bahısle ışçıl ık 

 

toplanı lması aşamasındadır. 

  

________________ _______________ 

 

alacağı davası ikame etmiştir. 

       

Müvekkil hastanede anestezi ve 

       

reanimasyon uzmanı olarak çalışan 

  

Kadir Dogruer 
, MLP Saglık 

. .. 

Bakırköy  2!. 
. 

lş 2017/229 2017 
davacının işe iade kararını icraya 

.. . koymuş olmasıııı nıuteakıp 10.000,00 
. . 

Dava dosyası del i ller i n toplanılması 

 

1-lızmetlerı A.Ş.. . 

N4ahkemesı 

  

. . . 

i ptal i

 

taralımızdan yapılan ıtırazın ıptalı 

 

aşamasındadır. 

     

talebiyle ikame ettiği itirazın iptali 

       

davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben biIirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 

Serkan 
, 

ML]'  Saghk . 

    

inceleme sonucu tanzinı olunan raporda 

I aşdemır Hızmellerı A.
Ş. 

Ordu Iş
mesı 

, 

Mahke 
2016/246 2016 K ıdem tazıııiııau ve sair işçi alacağı 10.000,00 2.077,23-11-  fazla mesai,  1.355,70-11 

       

... UBG I alaca ı hulundugıı yonunde aleyl

        

kanaat bildirildiği görülmüştüı'. Dosya 

e
ası

nJ
da

        

rapora itiı'azların sıınulması aşam tE 

ı 

34 
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Müvekkil Hastanede Laboratuvar 

  

Necmettin MLP Sağlık 
Istanbul  12. 
. 

  

Teknikeri olarak çalışan davacı fazla 
. 

mesaılerinin ödenmediğinden 

 

Dava dosyası delillerin  toplanılmasını 

Şimşek liizmetleri A.Ş. 
Iş 2016/730 2016 

hahisle iş akdini fesltettiği davada 10.000,00 takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

  

Mahkemesi 

  

kıdem ve fazla mesai alacağını talep 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

ettiği işçilik alacağı davasıdır. 

       

Müvekkil hastanede gece müdürü 

  

Fikret Töreıı MLP Sağlık Istanbul  26, 
. 

Iş 2016/526 2016 
olarak çalışan davacının işçilik 
alacaklarının ödenmediğinden 10.000,00 Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkenıesi 

  

bahisle fazla mesai alacağı talep 

 

aşamasındadır. 

     

ettiği işçilik alacağı davasıdır. 

       

Işçi Kenan Elmas ın kıdem 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

tazminatı, ihbar tazminatı, fazla 

 

takiben hilirkiş iye tevdi edilmiş, inceleme 

  

istanbul  10. 

  

çalışma karşı l ığı olan ücretleri, yıllık 

 

sonucu tanzim olunan rapor da  27.404,96 

Kenan Elmaz MLP Sağ lık 
Iş 2016/519 2016 izin ücreti, resmi ve dini taıil 

10.000,00 TL alevhe kanaat bildirildiği görülmüştür. 

 

Hizmetleri A.Ş . 
Mahkemesi 

  

ücretleri nin ödenınesi talepleriyle ve 

 

28. 11.2017  tarihli celsede bilirkişi raporu 

     

ı 

.. 

ş sozleşmesının haksız feshi 

 

doğrultusunda davanın kahulüııe karar 

     

iddiasıyla ikame ettiği işçilik alacağı 

 

verilmiş olup, tarafımızca hukuki yollara 

     

davasıdır. 

 

haşvurtılacaktır. 

 

MU' Sağl ık 

   

Allservice firmasında temizlik 
.. 

   

Hizmetleri A.Ş . 

   

gorevlısi olarak görev yapmış olan 

  

Melike Kaya Allservice  Facility
 

Bursa  4.  Iş 
2017/360 2017 davacının, iş ilişiğinin kesilmesinin 

10.000,00 Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Management  Tesis 

   

ardından ktdem tazminatı ve ihbar 

 

aşamasındadır. 

 

Yönetimi 

   

tazmınatı alacaklarının tahsili talepli 

       

dava açmıştır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılnıası 

     

Fizyoterapist olarak görev yapmış 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

olan davacı, iş ilişiğinin kesilmesini 

 

çıkmış. davanın kahulüne ve  41.899,99  TL 
Hasan Taha MLP Sağ lık Bursa  3. İş 

2014/179 2014 takiben kıdem tazminatı, fazla 
10.000,00 alacağın tahsiline karar verilmi

ştir. Dosya 
Temizkan Hizmetleri A.Ş . Mahkemesi 

  

..  

mesaı, ucretlı yıllık izin 

 

tarafımızca tehir-i icra talepli olarak temyiz 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

edilmiş olup, dava Yargıtay incelemesi 

     

ikame etmiştir. 

 

aşamasındadır. *wKaı.ar  Riski: 

       

41 .899,99  TL 

Berna Şahin MIS Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. 

Istanbul  6.  iş 
Mahkemesi 2016/621 2016 

Davacı istifaya zorlannıış olduğu 
iddiasıyla kıdem tazminatı talepli 10.000,00 

Dosyada tanıkların dinlenilnıesi 
aşamasında iken davacının davasıııı ıakij 

     

dava ikame etmiştir. I I  etmemesi / duruşmaya mazeretsiz iştirak t1 
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etmemesi nedeniyle dosya işlemden 

       

kaldırılmıştır. 

     

Davacı, müvekkil şirket nezdinde 

       

çalışmış ve iş akdinin haksız olarak 

       

feshedildiği iddiası ile işe iade 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

davası ikame etmiştir. 
İş bu dava 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

Mia&k 
İstanbul  32. 

  

mahkeme taraffindaıı reddedilmi
ş

 

iü ara at karar Yargıtay'da bozularak
 

 

çıkmış, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Halil Özkan S

au Hi;m 
ı A.Ş. 

İş 20161419 '01
Mahkemesi 

 

ortadan kaldırılmakla işe 
9978  Karara karşı istinaf yoluna başvıır ıılmuş 

     

haşlatılmamış olması nedeniyle 

 

olup, dosya ıstinaf incelemesi 

     

doğan işçilik alacakları ile sair 

 

sttd1w *,Karar Riski :  13.69 1,95 

     

işçilik hak ve alacaklarının
 

       

tarafından fıdenmesi talepli dava 

       

ikanıe etmiştir. 

       

Davacı. Müvekkil Şirket nezdinde, 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

diğer dayalı Ecoclean Temizlik Ve 

       

Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 

 

takibeıı karara çıkmış davanın kısmen 

     

personeli olarak yardımcı temizlik 

 

kabulüne karar verilmiştir. Dava dosyası 

 

MLP Sağl ık 
Bakırkoy  6. 

  

personeli  sıtt ıııa istinaden 

 

tehır-ı icra  talepli olarak temyiz edilmiş 

Ad K E- un apan 
1-lizmetleri A.Ş. 

lş 2014/44 2014 03.10.2009 tarihinden  31.09,2013 9.90138 
dosya olup, Yargıtay incelemesi 

aşamasındadır. **Karar  riski : 

  

Mahkemesi 

  

tarihine kadar çalıştığını heyanla, iş 

       

akdini haklı olarak feshettiğini, 

 

9.90 1,38  TL ** Karar henüz 

     

ödenmemiş kıdenı tazıninatı ile sair 

 

kesinleşmeden davacı tarafça icraya konu 

     

işçilik alacaklarının tahsilini talep ve 

 

ediinı iş, Dosyaya teminat mektubu 

     

dava etmektedir. 

 

sunularak kararın icı ası durdurulmııştur. 

     

Davacı Abdülkadir TOMBUL, 

 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

     

21.11.2010  tarihinden  14.03.2014 

 

tak ıbeıı yapı  Ian  inceleme sonucunda karara 

     

tarihine kadar müvekkil şirket 

 

çıkmış, davanın kısınen kahulüne karar 

     

nezdinde mekanik teknisyeni olarak 

  

Abdülkadir MLP Sağl ık 
l3akırkoy  10. 

  

çalıştığını heyanla  14.03.20 14 

 

verilmiştir. Karar taraffimızca tehiri icra 
taleplı olarak tLnıyız cdıl ınış olup Dosya 

Tombul Hıznükn AS 
Is 2014/416 2014 hrıhındc iş akdini tck taraflı haklı '.  959092 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

  

Mahkemesı 

  

önclsiz olarak feshettiğini işbu 

       

sebeple kıdem tazminatı, Lızla 

 

"Karar Riski:  9590,92  TL 

     

çalışma ücreti alacağı ve gece 
yapılan fazla çalışma ücret alacağını 

 

Dosya henüz kesinleşmeden icra takibiıw 

konu edilmiş, tarafımızca teminat mektubu 

     

talep ederek dava ikame etmiştir. 

 

ibraz  edilmiştir. 
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Davacı tarafından, hastanenin kedisi 

       

ile Tamanı layıcı Tıp ve Sağl ıkh 

       

Yaşam Biriminin açılması ve 

       

hizmet verilmesi karştlığında aylık 

 

Dava  dosyası delillerin  toplanı lmasını 

  

I stanbul 

  

1 0.000-T1,  ile anlaşı ldıüını, 

  

Cengi z ML.?  Sağl ık Anadolu  22. 

  

sonradan ilk iki aya mahsus olarak 

 

takihen yapılan inceleme sonucu karara 

Moıdeııız Hızmetlerı A.Ş . Iş 
4/49 '014 

9.000,00-1'1,'ye düşürüldüğünü, 9.iüü,00 çıkmış, davanın reddine karar verilmiştir. 

  

Mahkemesi 

  

ancak iş i tamanı lamasına rağmen 

 

Karar taraflarca temyiz edilmiş olup, dosya 

     

ücret ödeınesinin yapılmadığı 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

gerekçesi ile başlatılan icra takibine 

       

taraffiınızdaıı yapılmış olan itirazın 

       

iptali davasıdır. 

       

Müvekkil şirketle flyatlaııdırma 

       

sorumlusu olarak çalışan davacının 

   

MU
, Saghk 13akırk6y

 12 

  

fazla  mesaileri ödennıediğinden ve 
SGK girişi geç yapıldığından hahisle 

 

Dosya eksik delillerin toplaııılmasını 
Başak Korkmaz 

l-Iızmetlerı A.Ş. 
is '016/60' 2016 

iş akdini hakl ı nedenle feshederek 
9,00,00 takiben hilirkişiye tevdi edilecek olup, 

  

ahkeı esi 

  

kıdem, fazla mesai, yıllık izin ücreti 

 

dosya inceleme aşamasındadır. 

     

ve resmi tatil/bayram ücreti alacağı 

       

talepli işçi alacağı davasıdır. 

       

Medicalpaı-k Göztepe Hastanesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

RadyolojiTeknikeri olarak çalışan 

 

takıben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

davacı tarafından, iş koşullarının 

 

çıkmış, davanııı Yerel Mahkeme taraffindan 

Ay 'Ferhan şe ML?  Sağlık 
. 

Istanbul Il. 

  

ı

nevzuat hükümleriııe aykırı 

 

kısmen kabulüne Karar hükmedilmiştir.  
icra 

(Şenel) l-liznıetleri A.Ş. 
iş 2011/827 2011 olduğuııdan hahisle iş akdi ksih 9,402,00 

tarafımızca tehiri talepli temyiz 
edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

  

Malıkemesi 

  

ediimişse de işçilik alacaklarının 

       

kendisine ödenmediği iddiası ile 

 

aşamasındadıı'. **Karar  Riski: 

     

ikame edilen işçilik alacağı 

 

13.360,96  TL ** Karar kesinleşmeden 

     

davasıdır. 

 

ıcraya konu edilmiş olup, dosyaya teminat 

       

mektubu sunulmuştur. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş yapılan 

Abdullah Vehb i  MLP Sağlık 
. 

Ordu iş 

    

inceleme sonucunda  48,9l -Tl kıdenı, 

Bakgoz Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi _016/40 2016 Kıdem nızmınatı ve sair ışçı alacağı 9.000,00 4.284,82-1'L  lhzla mesai,  622,72-FL 

       

UBG't işçilik alacağı hesaplanmış tır. 

       

Rapora itiı'azlarımız sunulmuş olup, dosya / 

       

itirazlarııı değerlendirilmesi aşamasındad ııj 

FL 
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Temizlik şefi olarak görev yapmış 

       

olan davacı, işçilik ücretlerinin 

    

İstanbul 

  

ödenmemesi sebebiyle iş akdini 

  

İbrahim Kaplan 
MLP Sağlık Anadolu  12. 

2016/1119 2016 
haklı nedenle feshettiğinden bahisle 

9.000,00 
Dava yeni ikame edildiği nden henüz 

 

Hizmetleri A.Ş. iş 

  

kıdem tazminatı, fazla mesai, ulusal 

 

dilekçeler teatisi aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

bayranı ve genel tatil ücret 

       

alacaklarının tahsili talepli dava 

       

ikame etmiştir. 

       

Hastane bünyesinde acil servis 

       

hekimi olarak çalışan davacı 

 

Dava dosyasında delillerin toplaııılmasını 

     

tarafından, iş akdinin haksız olarak 

 

takiben yapılan incelenıe sonucu karara 

Sedat Turan MLP Sağlık Antalya  6. İş 
2012/424 2012 

fashedildiği gerekçesiyle hak ettiğini 
 9,000,00 

çıkmış, davanın kahulüne lıükmedilmiştir. 

 

Ilizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

iddia ettiği kıdem ve ihbar tazminatı 

 

Karar tarafınıızca temyiz edilmiş olup, 

     

ile işçilik alacaklarının tahsili 

 

Dosya Yargıtay incelemesi aşaması rıdadır. 

     

amacıyla ikame edilen alacak 

 

Karar Riski :  25.402,89  TL 

     

davasıdır. 

       

Davacı hastane nezdinde çocuk 

       

hekimi olarak çalışmaya başladığını, 

 

Bilirkişi raporu doğrultusunda davanın 

 

MLP Sağlık Tarsus İş 

   

ancak bu görevine ilişkin ücretin 

 

reddi yönünde hüküm tesis edilmiş olup 
Nalan Deniz 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2012/119 2012 kendisine ödenmediği ve kendisine 8.947,00 işbu karar davacı tarafından temyiz 

     

mobbing  uygulandığı iddiaları ile 

 

edilmiştir. Dosya Yargıtay incelemesi işe 

     

ödenemeyen işçilik alacaklarının 

 

onanarak kesinleşmiştir, 

      

tahsili talepli dava ikame etmiştir.  

        

Dava dosyası delillerin toplaııılnıasını 

     

Davacı taral kendisine  mobbing 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

MLP Sağl ık 
Bakırköy  22. 
. 

  

uygulanması sebebiyle işten 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 
'l'uğba Karaka.ş 

l'lizmctleri A.Ş. 
İş 2015/44 2015 

ayrıldığı nı iddia ederek ihbar ve 
8.921,88 verilmiştir. Karar tarafım ızca tehir-i icra 

  

Mahkemesi 

  

kıdem tazminatı talep etmiştir. 

 

talepli temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındadır. "Karar 

       

Riski :  11.065,43  Tl.. 

     

Müvekkil hastanede Temizlik 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 

     

Personeli olarak çalışan davacının 

 

takiben bilirkiş iye tcvdi edilmiş, inceleme 
Reyhan MLP Sağlık İstanbul  3. 

İş 2016/27 2016 
haklı nedenle iş akdini 

8.500,00 
sunucsonucutanzim olunan rapor aleyhe kanaat 

Gülmez Hizmetleri A.Ş. Malıkemesi 

  

feshettiğinden bahisle fazla mesai, 

 

içermekle, İtirazlarımız doğrulrusıında 

     

bayram ve resıııi tatil' hafta tatili, 

 

dosyada yenideıı inceleme yapılmak / 

     

yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı 

 

suretiyle ek rapor alınnıasıııa karar 
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talepli işçi Ilk alacağı davasıdır. 

 

verilmiştir. İnceleme sonucu tanzim olunan 

       

ek raporda daval ıların birden thzla olması 

       

nedeniyle çalışma dönemleri esas alınarak 

       

sorumluklaı-  ayrı hesaplanınış, şirkete 

       

düşen payda aleyhe yine  13.759,64  TL 

       

işçilik alacağı hesap edildiği görülmüştür. 

       

Rapora itiraz edilıniş olup, dosya itiıazların 

       

değerlendirilmesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delilleri n  toplanı I ınas ın ı 

       

takihen bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

       

sonucu tanziın olunan  raper  aleyhe kanaat 

     

Müvekkil hastanede Temizlik 

 

tçermekle, ltiıazlarımız doğrultusunda 

     

Personeli olarak çalışan davacının 

 

dosyada yeniden inceleme yapı lmak 

Sibel MLP Sağl ık Istanbul  3. İs 

  

haklı nedenle iş akdini 

 

suret
ıyle ek rapor alınmasına karar 

verilmiştir. Inceleme sonucu ıanzinı olunan 
Gündoğmuş Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi' 

2016128 2016 feshettiginden bahisle fazla mesai, 8.500,00 
ek raporda davalıların birden IlizIa olması 

     

bayraın ve resmi tatil, hatta 
ıatili, 

yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı 

 

nedeniyle çalışma dönemleri esas alınarak 

     

talepli işçilik alacağı davasıdır. 

 

sorumluklar ayrı hesaplanmış, şirkete 

       

düşen payda aleyhe yine  13.322,06  TL 

       

işçilik alacağı hesap edildiği görülmüştür. 

       

Rapora itiraz edilmiş olup, dosya itirazların 

       

değerlendirilmesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 

       

takihen bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

       

sonucu tanzim olunan rapor aleyhe kanaat 

     

Müvekkil hastanede Temizlik 

 

ıçermekle, ltirazlarımız doğrultusunda 

     

Personeli olarak çalışan davacının 

 

dosyada yeniden inceleme yapılmak 

Bahar MLP Sağl ık İstanbul  3. 
İş 

2016/30
 2016 

haklı nedenle iş 
akdini 

feshettiğinden bahisle fazla mesai, 8.500,00 

suretiyle ek rapor alınmasına karar 
verilmiştir. Inceleme sonucu tanziın olunan 

Karapınar l-lizınet[eri A.Ş. Mahkemesi 

  

bayram ve resmi tatil, hafta tatili, 

 

ek raporda davalı ların birden fazla olması 

     

yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı 

 

nedeniyle çalışma dönemleri esas alınarak 

     

talepli işçilik alacağı davasıdır. 

 

sorumluklar ayrı hesaplanmış, şirkete 

       

düşen payda aleyhe yine  13.938,29  TL 

       

ışçilik alacağı hesap edildiği görülnıüştür. 

       

Rapora itiraz edilmiş olup, dosya itirazların 

       

değerlendirilmesi aşanıasındadır. 

H 5 atızc arı ' MLP Saglık istanbul  3.  lş 2016/31 2016 . 

. 

1  Müvekkil hastanede Temizlik 8.500,00 Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
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Hiznıetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

Personeli olarak çalışan davacının 

 

takiben biliı'kişiye tevdi edilmiş, inceleme 

     

haklı nedenle iş akdini 

 

sonucu tanzim olunan rapor aleyhe kanaat 

     

feshettiğinden bahisle fazla mesai, 

 

içermekle, İ tirazlarımız doğrultusıında 

     

bayram ve resmi tatil, hafta tatili, 

 

dosyada yeniden inceleme yapılmak 

     

yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı 

 

suretiyle ek rapor alınmasına karar 

     

talepli işçilik alaca ı davasıdır. 

 

verilmiştir. Inceleme sonucu tanzinı olunan 

       

ek raporda davalıların birden fazla olması 

       

nedeniyle çalışma dönemleri esas a!ıııarak 

       

sorumluklar ayrı hesaplanınış, şirkete 

       

düşen payda aleyhe yine  10.658,291  L 

       

işçilik alacağı hesap edildiği görülmüştür. 

       

Rapora itiraz edilmiş olup, dosya itirazların 

       

değerlendirilmesi aşamasındad ır. 

     

(Ecoclean ) Davacı  2013  yılı Mayıs 

       

ve Haziran ayı ücretinin 

 

Dava dosyası delillerin toplanı lmasını 

     

ödenmemesi nedeniyle iş akdini 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

MI Sağlık Antalya  6. İş 

  

haklı nedenle feshettiğinden bahisle 

 

çıkmış, davanın kabulüne karar verilnı iştir. 
Nermin Ört 

Hizınetleri A.Ş. Mahkemesi 2014/374  2014 ktdemtazıninatı, yol ücreti alacağı, 8.500,00 Karara karşı taraf
ımızca istinaf yoluna 

     

fazla çalışma ücreti alacağı, yıllık 

 

haşvıırulmuş olup, dosya istinaf incelemesi 

     

ücretli izin alacağı, UI3GT alacağına 

 

aşamasındadır. Karara göre risk : 

     

ilişkin ikame edilen işçilik alacağı 

 

25.292,57  TL 

     

davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanı Imasını 

       

takiben bilirkiş iye tevdi edilmiş, inceleme 

       

sonucu tanzim olunan rapor da aleyhe 

     

Müvekkil hastanede Temizlik 

 

kanaat içermekle, Itirazlarımız 

 

MhP Sağl ık 

   

Personeli olarak çalışan davacının 

 

doğrultıısunda dosyada yeniden inceleme 

     

haklı nedenle iş akdini 

 

yapılmak suretiyle ek rapor al ınmasına 

Kıymet Aybaş 
I-Iizmctleri A.Ş. İstanbul  3. İş 

20 16/26 2016 feshettiğinden bahisle izla mesai. 8.500,00 
karar verilmiştir. Iııceleme sonucıı tanzim 

 

Ecoclean Temizlik Mahkemesi 

  

bayram ve resmi tatil, hafta tatili, 

 

olunan ek raporda davalıların birden fazla 

 

Clean  Temizlik 

   

yıllık izin ücreti ve kıdenı tazminatı 

 

olması ve çalışma dönemleri esas alıııarak 

     

talepli işçilik alacağı davasıdır, 

 

sorumluklar ayrı hcsaplanmış, şirkete 

       

düşen payda aleyhe  13.857,3  I TL işçilik 

       

alacağı hesap edildiği go'rülı üştür. Rapora 

       

itiraz edilmiş olup, dava dosyası itirazların / 

    

} 6 
___________________________ ____________________ 

değerlendirilnıesi aşamasındadır. 
Emine Ünal MLP Sağl ık İstanbul  3. İş 2016/29 

 

Müvekkil hastanede Temizlik 8.500,00 Dava dosyası delillerin toplanılmasını v < 
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1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

Personeli olarak çalışan davacının 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

     

haklı nedenle iş akdini 

 

sonucu tanzim olunan rapor aleyhe kanaat 

     

feshettiğinden hahisle fazla mesai, 

 

içermekle. İ tirazlarımız doğrultusunda 

     

bayram ve resmi tatil, hafta tatili, 

 

dosyada yeniden inceleme yapılmak 

     

yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı 

 

suretiyle ek rapor alınınasına karar 

     

talepli işçilik alacağı davasıdır. 

 

verilmiştir. lnceleme sonucu tanzim olunan 

       

ek raporda davalılarııt birden fazla olması 

       

nedeniyle çalışma dönemleri esas alınarak 

       

sorunıluklar ayrı hesaplanmış, 
şirkete 

       

düşen payda aleyhe yine  14.441,18  TL 

       

işçilik alacağı hesap edildiği görülmüştür. 

       

Rapora itiraz edilmiş olup, dosya itirazlarin 

       

değerlendirilmesi aşamasındadıı'. 

     

Müvekkil hastanede Temizlik 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Personeli olarak çalışan davacının 

 

rakiben yapılan inceleme sonucu karara 

 

Ml  P 'g 'I k 
Istanbul

 26. 

  

haklı nedenle iş akdini 

 

çıkmış, davanın kısmen kahutüne karar 
Ercan Bayraklı 

ll J'
 

ıznıct U! Y 
iş 2016/35 2016 fesheıtiğinden bahisle fazla mesai, 8.500,00 verilmiştir. Karara karşı istinaf yoluna 

  

Mahkeınesi 

  

bayram ve resmi tatil,  hails  tatili, 

 

başvtırulmuş olup, dosya istinaf incelemesi 

     

yıllık izin ücreti ve kıdeın tazminatı 

 

aşamasındadır. **Karar 

     

talepli işçihk alacağı davasıdıı'. 

 

riski:  11.248,29  TL 

       

Dava dosyası kısmen kabul ile karara 

       

çıkmış, kararın temyizini takihen Yargı tay 

  

. 

  

Davacının nakil-çıkış sebebiyle 

 

taraf
ından bozulmıış, bozma sonrası dosya 

Nesrin Sentez Sağlık Van  2.  Eş 
2015/447 201' 

ikame etmiş olduğu işçilik
 8 49' 76 da yeniden inceleme yapılmak üzeı'e dosya 

Sarıtoprak Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ataca
ğının ödenmesi talepli belirsiz ' ' bilirkişiye tevdii edilmiş,  21.9.2017  tarihli 

     

alacak (işçilik alacağı) davasıdır. 

 

celsede kısmı kabul ile sonuçlanmış tır. 

       

Karara temyiz edilmeyerek dosya 

       

kesiale
şmiştir. 

     

Davacı  2004  yı l ında  05.01.2009 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

tarihleri arası dayalı 
şirket 

 

takihen yapılan incelenıe sonucunda karara 

     

bünyesinde hastahakıcı hizmetli 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

 

ML  P  Sal  k İ

stanbul  13. 

  

olarak, otarihten sonra  21.10.2013 

 

verilmi
ştir. Karara karşı tehiri icra talepli 

Veli Bulut

 

F-IızmetIerı A.Ş. Is 2014/503 2014 tarihine kadar önce Kardelen Tem. 
.,  

8.375,00 temyiz sv  yoluna baurulmtış olup, dosya 

  

Mahkemesı 

  

ve tur. Hız.  Ltd. Ştı. ve devam 
ında 

 

ı m Yargılay nceleesı aşamasındadır. 

     

Ecoclean Tem. ve Tur. A.Ş. 

 

*Karar  Risk  :28.214  TL Karar ' 

     

bünyesinde,  21.  10,2013'ten 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup. 

     

14.02.2014  tarihine kadar yine 

 

 dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 



Esin 
Avukatlık 
Ortaklığı. 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0 212 3756464 
www.esin.ay.tr 

Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No./ Yıl Konusu Dava Tutarı (TL) Gelinen Aşama 

     

Medical  Park Hiz. A.Ş. bünyesinde 

       

çalıştığını beyanla İş akdiniıı davacı 

       

tarafça haklı feshine binaen fazla ya 

       

ait her türlü talep ve dava hakları 

       

saklı kalmak üzere şimdilik; kıdem 

       

tazminatı, fazla mesai ücreti, bayram 

       

günleri çalışma ücreti, tatil günleri 

       

çalışma ücreti, yıllık izin ücretini 

       

talep ederek dava ikame etmiştir. 

         

Dava dosyası delileriıı toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

       

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

     

Davacının hastanede çalışması 

 

verilmiştir. Karara karşı taraffiııtızca istinaf 

Yağmur Filiz 
MLP Sağl ık Uşak  1. İş 

2015/425 2015 
karşı lığı hak etmiş olduğunu iddia 

8.240,00 
yoluna başvurulmuş olııp, dosya istiııaf 
incelemesi aşamasındadır. ** Karar riski 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ettiği işçilik alacakları konulu 

       

davasıdır. 

 

:  14538,09 Karar davacı 

       

taraf ından henüz kesinleşnıeden icra 

       

takibine konu edilmiş, taraffimızca teminat 

       

mektııhu ibraz edilerek icra tehdidi 

       

önlennı iştir. 

     

Müvekkil Hastanede temizlik işçisi 

  

ML.P Sağ. Hiz. 
Ayşe Turay 

Istanbul 
Anadolu t. İş 2017/535  E. 2017 

olarak çal
ışmakta olan davacının bir 

takım alacaklarının kendisine 8.000,00 
Dava dosyası dilekçelerin teatisi ile 

A.Ş. 

 

Mhk. 

   

ödenmemesi nedeniyle açmış olduğu  
m delillerin toplanılması aşaas ındadır. 

     

İşçilik alacakları talepli davadır. 

       

Davacı, Göztepe l-lastanesi nezdinde 

       

temizlik işleri personeli ve yoğun 

       

bakım görevlisi olarak çalışmış, bu 

       

süreçte  2  kişilik işleri tek kişi 

    

İstanbul 

  

üstlenmek durumun da kaldığını, 

  

Neriman Gedik MLP Sağlık 
Anadolu  8. İş 2017/1211 2017 

çok uzun mesai saatlerinde 
8.000,00  TL 

Dava dosyası ön inceleme aşanıasında 
( Bozkurt) Hizmetleri A.Ş. 

Mahkemesi 

  

çalıştıını ancak ücretlerini 

 

olup, dilekçe teatisi devam etmektedir. 

     

alamadığını iddia ile iş akdini fesih 

       

ettiğini, eksik ödenen ücret 

       

alacaklarının tahsili ile kıdem 

       

tazminatı. yıllık izin, titzla mesai 

       

talepli ile sair işçilik alacaklarının 
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talısili talepli dava ikame etmiştir.  

        

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

     

Davacı temizlik şirketlerinde 

 

takiben yapılan inceleme sonrası karaı-a 

 

MLP Sağlık Uşak  2.  tş 

  

Medical  Park hasıanesi bünyesinde 

 

çıkmış, davanın kısmen kahu!ünc karar 
Oktay Memiş 

hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2015/225 20151225

 

2015 çalış tığı nı, haksız olarak işten 7.600,00 verilmiştir. Taraffimızca karaıa karşı istinal 

     

bahiste işçilik 

 

yoluna haşvııı'ulnıuş olup, dosya istinaf 

     

alacaklarını talep etnektedir. 

 

incelemesi aşanıasındad ır. **Karar 

       

Riski :  14503.44  TL 

     

Müvekkil hastanede Temizlik 

 

Dava dosyası delillerin toplaııılmasını 

     

Personeli olarak çalışan davacının 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

 

MLP Sağlık 
Istanbul 2 6. 

  

haklı  n edenle iş akdini 

 

ç ra çıkmış, davan ın kısmen kahulüne kar 
[Iknur Ersoy 

l-lizmetleri A.Ş. 
iş 2016/36 2016 feshettiğinden bahisle fazla mesai, 7.500,00 verilmiştir. Karaı'a karşı istinaf yoluna 

  

Mahkemesi 

  

bayram ve resmi tatil, hafta tatili, 

 

haşvurulmuş olup, dosya istinaf iııcelemesi 

     

yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı 

 

aşamasındadır. **K arar 

     

talepli işçilik alacağı davasıdır. 

 

riski:  7.349,6  TL 

     

Hastane nezdinde  26.12.20 12 

       

tarihinden itibaren ameliyathane/acil 

       

tıp teknisyeni olaı'ak çalışmakta 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

iken, haftada ortalama  60  saat 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

     

çalışmasına rağmen fazla mesai 

 

çıkmış, davaııın kısmen kabıılüne karar 

Şükrü Özdemir 
MLP Sağlık İstanbul  4. İş 

Mahkemesi
 2014/274 2014 ücretlerinin ödenmediği ve 

7.431,33 olup, dosya Yargıtay incele
verilmiştir. Karar tarafımızca temyiz 
edilmiş incelemesi 

 

Hizmetleri 
A.
Ş

.
 

   

31.03.2014  tarihinde kendisi 

 

aşamasındadıı'. 

     

istirahat raporlu iken işveren 

 

"Karar Riski:  7.43 1,33  TL ** Karar 

     

tarafından tek tarafl ı ve haksız bir 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

     

şekilde iş akdinin feshedildiği 

 

dosyaya teminat mektubu sunulmıış tur. 

     

iddiası ile ikame olunan işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Davacı,  23.06.2008-24.04.2015 

       

tarihlerinde  Medical  Park Göztepe 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Hastanesi'nde endoskopi bölüm 

 

ıakihen yapılan inceleme sonııcunda karara 

Sevilay MLP Sağlık 
Istanbul 

  

sekreterhiğinde çalıştığ t daha sonra 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

Karaaslan Hizmetleri A.Ş. 
Anadolu  7. İş 2015/219 2015 daha farklı ve çalışma şartları ağı r 7.397,00 verilmiştir. Anılan karar temyizi edilmiş 

  

Mahkemesi 

  

olan raportöı-lük görevine getiriliği 

 

olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

ve yeni getirildiği görevinde sürekli 

 

aşamasındadır. ** Karar 

     

olarak fazla çalışma yaptığı, 

 

Riski :  7294,71  TL 

     

mobbing  uygulandığı ve işten 
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ayrılmak zorunda kaldığı iddiasıyla 

       

ihbar tazminatı, zaml, fazla mesai 

       

ücreti, yıllık izin ücreti, bayram ve 

       

diğer resmi tatil alacaklarını talep 

       

etmiştir. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

Şakir Temiz 
MLP Sağl ık 

, 

Ordu 1ş 
2014/409 2014 

lş hukukundan kaynaklanan alacak 
735815 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

Hızmetlerı A.Ş.. Mahkemesı 

  

(I aşeı'on firma ışçısı) 

 

verılmıştır. Karara karşı temyız yoluna 

       

başvurulmuş olup, dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası deli lerin toplan ıl mas ı ıl ı 

     

Anestezı uzmanı olarak gorev 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 
. . . 

 

. 

MLP Saglık Bursa I. i ş 

  

yapmış olan davacı tarafından ış 

 

sonucu lanzım olunan rapora ıtırazlarınuz 
. . 

sunulmuştur. Itırazlarımız ve ek belgeler Yelda Çutah . , .  

Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 
2011/199 2011 ıl ışığının kesılmesını takiben ışçılık 

. . , 

7300.00 . . . 

doğrulttısunda dosyanın ek ınceleme ıçın 

     

alacaklarının tahsı I ı taleplı dava 
. . . 

ıkame edılmıştır 

 

. .. . .. 

bır kez daha bıl ırkışıye tevdııne karar 

       

verılmı ı ş olup, dosya ek nceleme 

       

aşamasındadır. 

       

Dava dosyasında yapılan incelemeyi 

       

takiben karara çıkm ış, davacının 'süt izni 

     

. 

 

ve yıllık izin alacağı" kalemleri hariç 

     

Davacı, Müvekkil Şirket 

 

olmak üzere taleplerinin kabulüne 

     

hastanesinde insan kaynakları eğitim 

 

hükmedilıniştir. Karar taraflarca temyiz 

     

sorumlusu olarak çalışmakta iken, iş 

 

edilmiş olup, Dosya Yargıtay 

 

. 
MEP  Saglık Antalya  6. İş 

 

.. 

akdinin haksız feshedildiği iddiası 
. . . . . 

 

incelenıesindc" süt izni ve yıllık izin "  
Do Can 

Flızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 
2013/202 201' ılı. ve lazlnya ıl ışkın haklart sıklı 720000 

. . .. .. 

1hc3gının rı.ddıne konu kısmı yonundı.n 
. 

     

kalmak kaydıyla, kıdem, i hbar 

 

aieyhımıze bozulmuştur. Dosya 

     

tazminatları, yıllık izin alacağı, 1zla 

 

Mahkemenin  2017/394  E. sayıl ı dosyasına 

     

mesai alacağı ve süt izni alacağı 

 

kaydolmuş ve Yargııay ilamı 

     

hakkında işbu davayı ikaıne etri 

 

doğrultusunda anılan alacak kalemlcri 

       

yönünden inceleme yapı lmak üzere 

       

hilirkişiye tevdi edilmiştir. Dosyada 

       

bilirkişi incelemesi devam etmektedir. 

Meral Aksu 
MLP Sağlık Bursa  3. İş 

2013/615 2013 
Hemşire olarak görev yapmış olan 

7.10000 
Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Elızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

  

davacı, ış akdının teshını hıldıren ' takiben yapılan inceleme sonucunda katara 
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ihtarname göndermiş olup, iş 

 

çıkmış, davanın  13.687,32  TLlik alacağın 

     

iliş iğinin kesilmesini takiben kıdem 

 

davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Söz 

     

tazminatı, fazla mesai, ile dini ve 

 

konusu karar taraifimızca tehiri icra talepli 

     

milli bayram ücret alacaklarının 

 

olarak temyiz edilmiş olup, icra tehdidi 

     

tahsili talepli dava ikame etmiştir. 

 

önlenmiştir. Dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşanıasındadır. ** Karar riski: 

       

13,687,32  TL ** Karar kesinleşmeden 

       

icraya koııu edilmiş olup, dosyaya teminat 

       

mektubu sunu Imuştur. 

     

Elektrik teknisyeni olarak görev 

       

yapmış olan davacıııın iş iliş iğinin 

  

Atilla MLP Sağlık Bursa  7, İş 
2017/245 2017 

kesilmesinin ardından kıdem 
 7.000,00 

Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 
Saraçoğlu Hm izetleri A.Ş. Mahkemesi m 

  

tazminatı, fazla  m esai ve yı ll ık izin 

 

aşamasındadır. 

     

ücreti alacaklarımıı taksi Ii talepli 

       

dava açılmıştır. 

       

Davacı, diğer davalt ş irket nezdinde 

 

Trabzon  2. İş Mahkemesinin  2014/723E. 

     

tıbbi sekreter olarak görev yaptığını, 

 

sayılı dosyası ile ikame edilen davada, 

     

ancak şirketin Müvekkil Şirkete 
devredilmesinin ardından 

 

yetkisizlik kararı verilmiş olup, Akçaabat 

     

sigortalı lığı nın diğer dayalı şirket 

 

2.  Asliye Hukuk Mahkemesi  2015/313  E. 

   

. 

 

taraffindan  03.09.20 14  tarihinde sona 

 

numarası ile tekrar ikame oluıımuştur. 

     

erdirildiğini ve akabinde Müvekkil 

 

Yeni çıkan tebliğ doğrultusıında Akçaabat 

 

MLP Sağlık Akçaabat t. 

  

Şirket nezdindeki sigortalı lığının ise 

 

2.  Asliye Hukuk Mahkemesi, bundan sonra 

 

Hizmetleri A.Ş. Asliye Hukuk 

  

bir ay sonra  04.09.20 14  tarihinde 

 

iş davalarına hakamayacak olduğıından 

liatice Ersoy 
Y ıld ızlı Güven Mahkemesi 

2017/88 2014 
başlatıldığını ve nihayetinde 

7.000, 00 
görevsizlik kararı vermiştir. Dosya, 
davacının talebi üzerine yeni esas nunıarası 

 

Özel Sağlık Hiz. (iş 

  

herhangi bir açıklama yapılmadan 

 

alarak Akçaabat I. Asliye Hukuk

  

İnş. Tur.ve  Tic, mahkemesi 

  

müvekkil ş irket tarafından iş akdinin 

 

Mahkemesinde görülmeye baş lanmış tır. 

 

A.Ş. sıfatıyla) 

  

Ol deneme süreli iş sözleşınesinin 

 

, 
ı yapıl an nceleme sonucunda Davanın 

     

işverence feshi" Ol no'lu kodla 
26.09.2014  tarihinde sona 

 

kısmen kahıılüne karar verilmiş olup, karar 

     

erdirildiğini iddia etmiştir. Bu 

 

tarafımızca temyiz edilmiştir. Dosya 

     

nedenle davacı kıdem tazminatı, 

 

temyiz aşamasındadır. Trabzon icra 

     

ihbar tazminatı, fazla mesai ve diğer 

 

Müdürlüğü  2017/19144  E sayılı dosyaya 

     

ücret alacaklarını talepli işbu davayı 

 

25.350,00-TL bedelli kesin ve süresiz 

     

etmiştir. 

 

tem i nat mektubu konulmuştıır. 

Filiz İmadoğlu 

    

l ikaine

 

Davacının iş akdinin h
.,

Dava 

 

dosyasında yapılan incelemeyi 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
___________ 

 

edildiğinden bahisle kıdem 

 

takiben davanın kahulüne hükınedilmiş 
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tazminatı, ihbar tazminatı, fazla 

 

olup, tarafımızca temyiz edilmiştir. Dosya 

     

mesai ve tatil ücreti alacağının 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

kendisine ödenmesine ilişkin işçihik 

 

**Karar  riski :  25.885,00  TL 

     

alacağı davasıdır. 

       

Davacı, Bahçelievler hastanesinde 

       

yoğun bakım henışiresi olarak 

 

Dava dosyasında deliller toplanılmasını 

  

. 

  

çalıştığını; sağlık problemleri nedeni 

 

takiben dosya karara çıkmış, davan ın 

 

ML?'t9 S ı

k Istanbul  12, 

  

ile görev değişikliği talebinin kabul 

 

kısmen kabulüne hükınedilmiştir. Işbıı 
l-Iasan Can 

Ili'mU erı A 
Eş 2013/202 2013 edilmemesine binaen iş akdini haklı 7.000,00 karar tarafınıızca tehir-i icra talepli olarak 

  

Mahkemesi 

  

nedenle fesih ettiğini beyanla ve 

 

temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay 

     

ützlaya ilişkin hakları saklı tutulmak 

 

inceleınesi aşamasındadır. **Karar 

     

kaydıyla, işçilik alacaklarının 

 

Riski:  29.847,36  TL 

     

tazıninini talep ve dava etmiştir. 

       

. 

Evlılık nedenıyle  is  akdınt fesheden ' 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
. . .. 

 

. . , 

  

personel, kıdem tazmınatı ve yıllık 

 

tak i ben karara çıkmış, davanın kabulu ıle 
. . /ulal Zülal

 

.,  

Sçntçz S ıslık Itv Karşıvak ı I 
2016/424 2016 izin alacaklan ıçın icra takibi 6.702,61 64376'  II uır.ıınden takıbın dL'amına 

I amyalçın AS. Iş 

  

haşlatınış, itiraz uzerıne itirazın 

 

... . . . 

karar verılmış tır. Karara karşı ıstınal 
. 

     

i ptali  davası açmış tır. 

 

yoluna başvurulmuş olup, dosy ı a  stınaf  

       

nceleesı aşamasındadır. ı m
. 

       

Dava dosyasında yapılan incelemeyi 

     

Hastane bünyesinde merkezi 

 

takiben, davanın kısmen kabultine karar 

     

sterilizasyon bölümünde sağlık 

 

veı'ilnıiş, ilgili karar tarafımızca temyiz 

, . 

. . ML?  Saglık . Antalya  3.  iş . 2011/a88 

 

memuru olarak çalışan davacı 
. . . . . 

edilmiştir. Yarcıtav incelemesi sonucu 
t mın Yıldız 

Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 20 14/40 
2011 taratınd  m ışçılık hak ve 

. . ... .. 

645000 karar  bozulmuş bozm 'kar  u ı 

     

alacaklarımn kend isi ne  odenmedıgı 

 

, . 

dogrultusunda dava  2014/40  Esasa kayıt 

     

iddiası ile ikame edilen işçilik 

 

olarak dosyada deliller yeniden toplanmış 

     

davasıdır, 

 

takiben dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir. 

       

Dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delilleı'in toplanılmasını 

. Mustafa 
.. 

, Ozel Samsun 
. 

. , Samsun I. Iş 

  

.. Dava davacının ucret alacağı, ulusal 
. . 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 
.. 

çıkmış olup, davanın kısmen kabulune 
, . 

. 

Alhamıdı 
Medical  lip Tip

 

. 
, . ,.

 

Mahkemesı 
20l4/1032 2014 ü creti

 

bayram ve genel tatıl ucretı alacagı, 
. . . . 

6.395,72 . 
, 

. 

kaı ar ' U ı Imış tır. Karara kaı şı ıstınal 

 

Merkezi 

   

ve kıdem tazmınatı alacagı talebıdır 

 

. . . 

yoluna başvurulmuş olup, dosya ıstınal 

       

incelemesi aşamasındadır. 

. . 

Mahmut Çotur 
ML?  Salık 

, 

Bakırköy  31. 
2016/479 2016 Müvekkil hastanedehemşire olarak 

6.200,00 Davadnsyası delillerintopianılmasını 

 

l'lızmetlerı A.Ş. Iş 

  

çalışan dava( iş akdının hakstz 

 

takıhen bılırkışıye levdı edılmış olup, 
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Mahkemesi 

  

fshedildiğinden hahisle kıdem- 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

ihbar tazminatı, yıllı izin ücreti ve 

       

şua izin ücreti talepli işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

     

Güvenlik görevlisi olarak görev 

 

çıkmış, davanın kahulüne karar verilmiştir. 

 

MLP Sağl ık Bursa  3. 
İş 

  

yapmış olan davacı, iş ilişiğinin 

 

Hüküm tarafımızca tehiri icra talepli olarak 
Semih Olker 

I lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2014/925 2014 kesilmesini takiben  işçilik 6.110,00 temyiz ediln

ıiş olup, icra tehdidi 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

önleıımiştir. Dosya Yargıtay incelemesi 

     

ikame etmiştir. 

 

aşamasındadır. ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup. 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılınasını 

       

takiben karara çıkmış,  6.796  TL'lik 

       

taznıinatın dayalı hastaneden tahsiline 

       

karar verilmiştir. Iş bu karar tarafımızca 

     

Medikal Muhasebe Arşiv Görevlisi 

 

tehiri icra talepli olarak temyiz edilmiştir. 

     

olarak görev yapm
ış olan davacının, 

 

Dosya  Yarg
ıtaydan bozularak dönmüş, 

Aytekin Doğan 
MLP Sağlık Bursa  7. 

İş 2014/508 
2013 iş ilişiğinin kesilmesini takihen 6.100,00 

2014/508  E. sayı lı dosyası ile görülmeye 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2013/50 

 

işçilik alacaklarının tahsili talepli 

 

başlanılmıştır. Yerel Mahkeme
  dosyasında 

     

dava ikame edilmiştir. 

 

yapılan inceleme de bozma ilamına 

       

DİRENİLMESİNE karar verilmiş, 
ş bu 

       

karar tarafı mızca tehiri icra talepli olarak 

       

temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındadır. 

       

**Karar Riski:  6.796  TL 

     

Davacı  17.07.2007  ile  30.01.2014 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

tarihleri arasında müvekkil şirket 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

  

Istanbul  10. 

  

bünyesinde anjiyo l ıeınşiresi olarak 

 

inceleme sonucu tanzim olunan rapor 

Zehra Sümer 
MEl' Sağl ık 

İş 20 15/155 2015 
çalışınış tır. Davacı tarafından iş akdi 

6.047,38 
tebliğ edilmiştir. Rapor aleyhe olmakla, 

 

l'lizoıetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

son  land ı rı I mı ş olup,  kıdem 

 

iti razlarımız sunulmuştu  r.  Davacı talebini 

     

tazminatı, fazla çalışına ve genel 

 

rapor doğrultıısunda ıslah ederek arttırmış 

     

tatil alacağı işhu dava ile talep 

 

olup,  6.047,38  TL ıslah etmekle dava 

     

edilmiştir. 

 

 değeri  6.347,38  TL'ye yükselıniştir. 

Mesut Göre MLP Sağl ık İstanbul 2017/122 1 2017 Davacı  01.02.2010-01.06.2014 6.000,00 Dava dosyası delillerin toplanılması 
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Hizmetleri A.Ş. Anadolu  3. İş 

  

tarihleri arasında Evrensel Hazır 

 

aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

Gıda., şirketine bağlı olarak 

       

müvekkil hastanede diyet garsonu 

       

olarak çalıştığı nı, heyanla 

       

01.06.2014  tarihinde iş sözleşmesini 

       

haklı sebeple feshine binaen fazlaya 

       

ait her türlü hakkı saklı kalmak 

       

kaydıyla; kıdem tazminatı, ihbar 

       

tazminatı, resmi bayram çalışması 

       

alacağı, yıllık izin ücreti, haQa tatili 

       

alacağı, fazla mesai alacağını talep 

       

ederek dava ikame etmiştir. 

       

Davacı  08.07.2009-07.08.2014 

       

taı'ihleri arasında Evrensel 1-lazır 

       

Gıda., şirketine bağlı olarak 

       

ınüvekkil hastanede diyet garsonu 

       

olarak çalıştığını, heyanla 

 

Dosya dilekçeler teatisi aşaniasındadır. Ön 

 

MLP Sağlık Istanbul 

  

07.08.2014  tarihinde iş sözleşmesini 

 

inceleme durıışınası yapılmış olmasına 
Eyüp Karaca . 

Hızmetleri A.Ş. Anadolu  3. İş 20 1 7/123 2017 haklı sebeple l'eshine binaen thzlaya 6.000,00 rağmen Evrensel Yemek'e tebligat 

  

Mahkemesi 

  

ait her türlü hakkı saklı kalmak 

 

yapılamadığındaıı taı'af teşkili sağlanmamış 

     

kaydıyla; kıdenı tazminatı, ihbar 

 

tahkikat aşamasına geçilememişti  r, 

     

tazminatı, resıni hayraın çalışması 

       

alacağı, yıllık izin ücreti, hafta tatili 

       

alacağı, Bızla mesai alacağını talep 

       

ederek dava ikanıe etmiştir. 

       

Davacı  26.04.2012-17.07.2012 

       

tarihleri arasında Doruk yemek 

       

hizmetleri.., şirketine bağlı olarak 

       

müvekkil hastanede diyet garsonu 

 

Dosya dilekçeler teatisi aşaınasındadır, 

  

Istanbul 

  

olarak

 

olarak çalış tığı nı, beyanla 

 

Önineeleme dtıruşması yapılmış olmasına 

Eren Çiftçi MLP Sağlık 
Anadolu  3. İş 2017/124 2017 tarihinde iş sözleşınesini 

6.000,00 rağmen ihbar olunan Doruk Yemeke 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

haklı sebeple kshine binaen üızlaya 

 

tebligat yapılamadığından tarafteşkili 

     

ait her türlü hakkı saklı kalmak 

 

sağlanınamış tahkikat aşamasına 

     

kaydıyla; kıdem tazminatı, ihbar 

 

geçilememiştir. 

     

ıaznı inatı, resnı i hayı'anı çalışnıası 

       

alacağı, yıllık izin ücreti, hafta tatili 

       

alacağı, fazla mesai alacağını talep 
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ederek dava ikame etmiştir. 

       

Endrned ile kurulan ortaklıkta 

       

biomedikal tekıı isyeni olarak çalışan 

   

Kuzey Medikal 
istanbul  17. 

  

davacinin fazla mesailerinin 

  

Mulıamnıed Paz.  lnş. 
İş 2017/257 2017 

ödenmediğinden hahisle iş akdini 
6. 00000, 

Dava dosyası delilleri" toplan ılnıası 
.  Ertoğral Taşımacı lık Sanayi 

Mahkenıesi 

  

lbshederek kıdem tazminatı, ffiızla 

 

aşamasındadır. 

 

ve Ticaret  Ltd. Şti. 

   

mesai  ücretı, yıllık ücretli izin 

       

alacağı ve UBGT ücreti talep ettiği 

       

işçilik alacağı davasıdır. 

       

Davacı haksız nedenle iş akdinin 

       

6silı edildiğinden bahisle, Kıdem 

       

Tazminatına hak kazandığı ile lbzla 

 

Dava dosyasında  del  illerin toplanılmasını 

Okan Dost MLP Sağlık Tarsus İş 2013/23 2013 
çalışma ücıeti, milli bayram. hafla 

6.000,00 
takibeıı dosya bilirkişiye tevdi edilmiş 
olup, davanın hilirkişiden dönüşü 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

tatili, yıllık ücretli izin ücretlerinin 

       

ödenınediinden bahisle işçilik 

 

heklenmektedir. Dosya bilirkiş i incelemesi 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

aşamasındadır. 

     

ikame etmiştir. 

       

Müvekkil ş irkette sorumlu anestezi 

    

Bakırköy  10. 

  

teknikeri olarak çalışan davacının iş 

  

Coşkun Arslan 
MLP Sağlık 

İş 2016/266 2016 
akd inin usul ve yasaya aykırı olarak 

6.000,00 
Dava dosyası delillerin toplanılnıası ile 

 

Hizmetleı-i A.Ş. 
Mahkemesi

 

  

sonlandırıldığından  bahisle  kıdcm, 

 

tanıkların dinlenilmcsi aşamasıııdadır, 

     

fazla mesai, şua izni ücreti talepli 

       

işçilik alacağı davasıdır. 

       

Müvekkil hastanede uzman psikolog 

 

Dava dosyası delillerin toplaııılmasını 

  

Bakırköy  24. 

  

olarak çalışan davacının iş akdinin 

 

takibe" bilirkişiye tevdi edilmiş olup,

 

Şebııem Turhan 
MLP  Sağlık . 

lş 2015/515 2015 
haksız olarak feshedilmesi  s sebebiyle 6.000,00 

inceleme sonucu tanzim olunan raporda 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

k
ıdem, fazla mesai ve ultısal - genel 

 

aleyhe  31.476,70  TL işçilik alaca
ğına 

     

tatil alacağı talepli işçi alacağı 

 

hükmedilmiştir. Dosya rapora itirazların 

     

davasıdır. 

 

değerlendirilmesi aşaınasmdadır. 

     

Müvekkil şirkette satın alma 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Istanbul  25. 

  

sorumlusu olarak çalışan davacın ın 

 

takiben yapılaıı inceleme sonucunda 

İsmail An ı 
MLP Sağlık 

İş 2015/379 2015 iş akdinin hukuka aykırı 
6.000,00 24.10.2017  tarihli celsede karara çıkmış, 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

feshedilmesi sebebiyle ikame ettiği 

 

davanın kabulüne karar verilmiştir. Karara 

     

ihbar ve kıdem tazminatı talepli 

 

karşı istinaf yol ıına başvurulacaktır. 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

Karar Riski:  46.840,44 fl 
Füsun Boyacı MU' Sağl ık Bursa  5. İş 2013/696 2013 1  Başhekim asistanı olarak görev 6.000,00 Dava dosyası delilleri" toplanılması 
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Ilizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

yapmış olan davacı, iş akdinin 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

feshini bildiren ihtarname göndemıiş 

 

çıkmış, davanın  7.973,06  TL alacağın 

     

olup, iş ilişiğinin kesilmesini takihen 

 

dayalı hastaneden tahsiline karar 

     

kıdenı tazminatı, IhzIa mesai, ücretli 

 

verilmiştir. Dosya taraffimızca tehiri icra 

     

yıllık izin alacağı ile dini ve milli 

 

talepli olarak temyiz edilmiş olup, dosya 

     

bayram ücret alacaklarının tahsili 

 

Yargıtay incelemesindcdir. 

     

talepli dava ikame etmiştir 

 

** Karar Riski :  7.973,06  TL 

     

müvekkil şirkette temizlik işçisi 

       

olarak çalışan davacının kıdem 

  

.. 
Fatma  Bend 

, 
MLP Saglık 

. ., 

Istanbul  24. 
. 

lş 
. 

2016122a 201 6 
tazminatı, yıllık izin alacağı, fazla 
mesai alacagı, dini-mıllı bayram, 6.000,00 

. . . . . 

Dava dosyası dılekçelerın teatısı ıle 
Somav 

' 

H izmetler i  A.Ş. . 

Mahkemesı 

  

. . 
genel tat i l  alacagı ve maaş alacagı 

 

. . 

delıllerın toplanılnıası aşamasındadır. 

     

iddiasıyla ikame ettiği işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

       

Dava davacının kıdem tazmi natı , 

 

Dava dosyasında dcl illerin toplanı lınasını 
. . 

. . 

Seyit Alı 
, . 

S amsun Med i kal 
. . , . 

, . 

Samsun  2.  Iş 

  

. 
. fazla mesaı alacagı . ulusal bayram 

 

takıben yapılan i nceleme de dava karara 
.. 

' 

I3ektaş 
Grup Uzel Sad ık .  

Mahkemesı 
20141274 2014 

. .. ve genel tatil  alacağı ohııak üzere 5.850,00 
çıkmış, davanın kısmen kabulune 

.. . . . . 

 

. . 

Hızmetlerı A.S. 

   

. . 
, . 

toplam D,8i0  ,00  Tl lık alacak 

 

hukmedılmıştır. Karara karşı temyız 

     

d 'ıvasııL d 
' . 

 

yoluna haşvurulmu
ş olup, dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takibeo yapılan inceleme sonucunda karara 

     

Hastane nezdinde Radyoloi 

 

çıkmış, davanın kısoıen kabulüne karar 

     

bölümünde çalışmakta iken, iş 

 

verilmiştir. Karara karşı tehiri icı'a talepli 

Dunk Bulbul 
MLP S ıglık Istanbul I Iş 

20t2/1h3 2012 
ili

ş
kisini  kesılmesını  mutt. ıkıp 

80000 
temyiz yoluna  b ışvuı ulnıuş olup dosy t 

 

l -I ızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

  

ışçıl ık alacaklarının ddennıedıgı 

 

Yargıtay ıncelemesı aşamasındadır, 

     

iddiası ile ikame olunan işçilik 

 

"Karar riski:  15.313  TL 

     

alacağı davasıdır. 

 

" Karar kesinleşmeden davacı tarala icra 

       

takibine konu edilmiş, dosyaya teminat 

       

mektubu sunulmuştur. 

     

Hastane nezdinde Radyoloii 
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verilmiştir. Dosya Yargıtay incelemesi 

     

iddiası ile ikame olunan işçilik 
alacağı davasıdır. 

 

aşamasındadır. 
"Karar riski :  19.330  TL '7» 


