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** Kam-ar kesinleşmeden icra takihiııe konu 

       

edilmiş, teminat mektubu sunulmuştur. 

     

Müvekki] şirkette hasta bakıcısı 

       

olarak çalışan davacının nıaaş lannın 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Nermin MLP Sağlık İstanbul  2. İş 
20151447 2015 eksik ödenmesi sebebi ile iş akdinin 

 

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

Karabulut Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

feshi ile kıdem, ihbar'  fazla mesai, 5.600,00 kabulüne karar verilmiştir. Karara karşı 

     

yıll ık ücretleri, izin, resmi ve dini 

 

istinaf yoluna haşvurulmuş olup, dosya 

     

tatil ücreti alacağı taleplidir 

 

ı stıııaf incelemesi aşamas ındadır. 

     

Hemşire olarak görev yapmış olan 

       

davacı, iş iliş iğinin kesilmesinin 

  

Miray Gökçe MLP Sa
ğlık Bursa  5. 

İş 

  

ardından kıdem tazminatı, fazla 

  

Küçük Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2017/589 2017 mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal 5,500,00 Dava dosyası  ö m m n  inceleme aşaas ıııdadır, 

     

bayram genel tatil ücreti 

       

alacaklarının tahsili talepli dava 

       

açmış tır. 

       

Müvekkil hastanede noroloji uzman 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

MLP Sağlık 

   

doktor olarak çalışan davacının 

 

takibenyapılan inceleme sonucun 
Zeynep Atacan Flizmetleri A.Ş. Elazığ 

İş 20] 51571 2015 
haksız bir şekilde iş akdinin 

5.500,00 19.10.2017  tarihli celsede karara çıkmış, 
Bingöl Elazığ Vatan Sağlık Mahkemesi 

  

feshedildiğinden bahisle ikame ettiği 

 

davanın ksımen kabulüne karar verilmiştir. 

 

A.Ş. 

   

ücret, kıdem ve ihbar tazminatı 

 

Kabule konu kısım yönünden karara karşı 

     

talepli işçilik alacağı davasıdır. 

 

istinaf yoluna haşvurulmuştur. 

             

Hastane bünyesinde radyoloji 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

teknikeri olarak çalışan Davacı 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

Menevse ML!'  Sağlık 
İstanbul  33. 

  

tarafından, işçilik alacaklarının 

 

çıkmış, davanm kısmen kahulüne karar 

Karabatak Kara Hizmeıleri A.Ş.. İş 2016/82 2012 
kendisine ödenmediği iddiası ile 5.500,00 verilmiştir. Karara karşı istinaf yoluna 

  

Mahkemesi 

  

ikame edilen işçi]ik alacağı 

 

haşvurulmuş olup, Dosya İstinaf 

     

davasıdır. 

 

aşamasındadır. **Karat  Riski : 

       

20.55 1,00 TI 

Osman 
ML]'  Sağlık 

Istanbul  27. 

  

Müvekkil şirketler radyoloji 
tekıtikeri olarak çalışan davacının 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Boğaçhan 
Serdaroğlu Hiznıetleri A.Ş. İş 

Mahkemesi 
2016/377 2016 

fazla mesai ve genel tatil alacağı 
5.500,00 takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

     

. . 

taleplı ışçilik alacak davasıdır.

Müvekkil 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

 

ML]'  Sağl ık 
18. 

  

şirkette nıekanik teknikeritanbul Dava dosyası delillerin toplanılmasını

Hasan 

  

Binici 
I-lizmetleri A.Ş. 

 

ş 2016 E 201 6/194]

  

olarakçalışandavacınınfazlamesai5.400,00 
ve yıll ık izin ücretinin 

 

takiben hilirkişive tevdi edilmiş olup, 

  

Mahkemesi 

  

ödemediğinden hahisle iş akdini 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadıı . 
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haklı nedenle feshederek kıdem 

       

tazminatı, fazla mesai ücreti alacağı, 

       

halü sonu tatil alacağı, yıllık izin 

       

ücreti alacağı ve ödenmemiş maaş 

       

ücreti alacağı talepli işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

       

Davacı  3153  sayılı yasa kapsamında 

       

çalışnıası gerekirken bu kanun 

       

hükünı lerinden daha ağır şartlarda 

  

Hasan Huseyın 
, 

MLP Saglık 
. 

Antalya  3.  iş _ 

 

çalıştığındaıı bahisle iş akdini haklı 
. ..... 

olarak teshettıgını bu nedenle kıdem 

 

. . 

Dava dosyası delı Ilerın toplamI nıasını 
. .... . . . 

Akbaş 
. . 

l-iızmetlerı A.Ş. 
.  

Mahkemesı 
2014ö52 2014 . . .  

tazmınatı, fazla çalışma ücıetı 
5.300,00 takıhen hı l ırkışıye tevdı edılmış olup. rapor 

     

alacagı, yıllık ucretlı izin alacagı, 

 

tanzınıı 
ıle teblıgı heklennıektedır. 

     

hafta tatili ücreti, ücret alacağı, ubgt 

       

alacağına ilişkin ikanıe edilen işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Davacı Damla Şen'in; radyoloji 

       

tekıı ikeri olarak çalışmaktayken. 

       

çalıştığı süre boyunca kendisine 

       

sürekli olarak sözlü psikolojik taciz 

       

ve sözlü cinsel taciz uygulandığı, bu 

  

Damla Şen 
, 

MLP Salık 
. . 

Istanbul  25. 
. 

Iş 20171107 2017 
hususu işvereniııe bidirdiği halde 

. . . 

herhangi  bır ıslem yapılmadığı ve 5.300,00 
. . 

Dava dosyası delıllerııı toplanılması ıle 
. . . 

 

[-[ızmetlerı A.Ş. . 

Mahkemesı 

  

. . ... ..... 

aks ine kend isi ü zeri ndeki  baskıların 

 

tanıkların dınlenılmesı aşamasındadır. 

     

giderek arttığı gerekçesi ile iş akdiıı i 

       

haklı olarak feshettiği iddiasıyla, 

       

kıdenı tazminatı, fazla çalışma 

       

ücreti, şua ücreti ve maııevi tazminat 

       

talepli olarak ikame ettiği davadır. 

       

Davacın ın iş akdini hızla mesai ve 

 

Dava dosyası  del  ilerin toplanı Imasın ı 

     

UBGT ücretlerinin ödenmemesi 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 

     

nedniyle haklı nedenle 

 

inceleme sonucu tanzim oluıııın rapor 

Ömer Ersoy 
MU' Sağl ık Aııtalya  5.  tş 

20 14/675 2014 
feshettiğinden bahisle kıdem 

5.300,00 
aleyhe kanaat bildirnıekle, tarafların itirazı 

 

Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

  

tazmınatı, fazla çalışnıa ücreti 

 

üzerine dosyadan ek rapor alınmasına karar 

     

alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, 

 

verilmiştir. İnceleme sontıcu tanzim olun 

     

uhgt alacağıııa ilişkin ikame edilen 

 

rapor taraflara tebliğ edilnı iştir. Dosya 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

rapora itiraz ve ıslah aşamasındadır. 
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İstifa etmek suretiyle ayrılan davacı, 

       

fazla mesai, halkı tatili, resmi tatil 

  

Emel Sözen Sentez Sağlık  l-{iz. Karşıyaka  3. 

  

ücretlerinin ödenmediği, son 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

A.Ş. İş 2016/155 2016 dönemlerde hafta tatili 5.100,00 takiben bilirkiş iye tevdi edilmiş olup, 

     

kullanamadığı gerekçesi ile iş akdini 

 

dosya Bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

haklı nedenle feshettiğini iddia 

       

ederek alacak davası açmış tır. 

       

Davacı.  03.06.2014-29.04.2016 

       

tarihleri arasında Medicalpark 

       

Hastanesinde teknik servis 

       

bölümünde usta olarak çalışmış 

       

olup; Fazla mesai yaptığı ve UBGT 

  

Murat Bakır MLP Sağ Sağlik Antalya  4, 
İş 

2016/281 2016 alacaklarının ödenm ediği 
5.100,00 Dava dosyası delillerin toplanılması ve 

 

Flizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

gerekçesiyle ihtarname göndererek 

 

tanıkların dinlenilmesi aşanıasındadır. 

     

iş akdini feshetmiştir. İş akdini haklı 

       

nedenle feshettiği iddiasıyla Kıdem 

       

Taznı inatı, Fazla Mesai Ücreti ve 

       

UBGT ücret alacağı talepli açılan 

       

tazminat(iş) davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Fazla mesailerinin ödenmemesi, 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

Fatnia Cimşek Sentez Sağlık M hz. 
A.Ş. 

Karşıyaka I. 
iş 2016/341 2016 zorlu iş koşulları ve baskı deniyle ne 

5.100,00 
çıkmış, Mahkeme m  kıde tazminatı 
yönünden davayı reddetmi

ş,  186,68  TL 

     

iş haklı akdini nedenle  fesheden  işçi 

 

. 

     

alacak davası açmış tır. 

 

lazıa çalışma,  335,80  TL UBGHT'ne 

       

hükmetmiş ise de, taleple bağlı olarak  100 

       

TL'yi hüküm altına almış tır. 

     

Müvekkil şirkette hemşire olarak 

       

çalışan davacının işçilik alacaklarını 

  

1-latice Nur MLP Sağlık Bakırköy  26. 
İş 2016/330 2016 

alamadıından hahisle iş akdini 
feshederek kıdem, ulusal ve genel 

 

Dava dosyası delillerin rnplanılması ile 
Küçük Hizmetleri A.Ş. 

Mahkemesi 

  

m bayra tatili, fazla çalışma alacağı, 
5.080,00 

tanıkların dinlenilnıesi aşanıasındadır. 

     

AGI, ücret ve yıllık ücretli izin 

       

alacağı talepli işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

  

Hakan F.sen MLP Sağlık İstanbul  16. 
2014/314 2014 

Davacı tarafça  2008  yılının Ağustos 
5.000,00 Dava dosyası dclillerin toplanılnıasını 

 

Hizmetleri A.Ş. İş 

  

ayından itibaren Müvekkil Hastane 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda ka » 
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Mahkemesi 

  

nezdinde alt işveren Doruk Yemek 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

     

şirketinde aşçıbaşı olarak çalışmış' 

 

verilmiştir. Karar taı-afımızca tehiri icra 

     

beyanla; iş akdinin haksız olarak 

 

talepli temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay 

     

feshedildiğini heyanla; ile kıdenı 

 

incelemesi aşamasındadır. "Karar 

     

tazminatı fazla çalışma ücreti resmi 

 

riski :  27.536  TL ** Karar 

     

ve dini bayram çalışmaları 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

     

ödenmeyen nıaaş alacağı yıllık 

 

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

     

ücretli izin alacağı talepli olarak 

       

ikame edilen işçilik alcağı davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 

       

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 
Bedia Öztürk MU' Sağlık Ordu iş 2016/480 2016 İşçi alacağı 5.000,00

 sonucu lanzim olunan rapor aleyhe 
Atmaca 1-lizınetleri A.Ş. Mahkemesi 

    

nitelikte olup, tarafımızca itiraz edilnı iştir. 

       

Dosya itirazların incelenmesi 

       

aşanıasındad ır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Sanısun Medikal 

   

Dava davacının kıdem tazminatı 

 

aşamasında iken  14.9.2017  tarihli celseye 
Aysel 

Grup Özel Sağlık 
Samsun I. İş 

2015/922 2015 f enı azla nıesai alacağı istinmen d 5.000,00 
davacının katılmaması nedeniyle dosya 

Gündo ğdu 
Hizmetl eri A.Ş. 

Niahkemesi 

  

ibarettir, 

 

iş lemden kaldırılmış tıı'. Kararın 

       

kesinleşnıesi veya davacı tarafça dosyanın 

       

yenilenmesi beklenmektedir. 

     

Müvekkil ş irkette kadın doğum ve 

   

Gaziosmanpaşa 

   

cerrahi hemşire olarak çalışan 

   

Anadolu Hastanesi 
Bakırköy  5. 

  

davacının iş akdinin usul ve yasaya 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Birsen  Halil 

Özel Sağlık 
iş 2016/116 2016 aykırı olaraksonlandınldığından 5.000,00 takiben hilirkişiyetevdi edilmiş olup, 

 

Flizmetleıi A.Ş. 
Mahkemesi m 

  

bahisle kıdem, ihhsr, m fazla mesai, 

 

dosya bilirkiş i incelemesi aşaas ındadır. m 

     

yıllık izin ücreti talepli işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

  

Paşa Akdal 
MLP Sağlık Ordu İş 2016/592 2016 İşçi alacağı 5.000,00 Dava dosyası delillerin toplanılması ile 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

    

tanıkların dinlenilmcsi aşamasındad ır. 

     

Davacı, müvekkil ş irket bünyesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

İstanbul  34, 

  

finans sorumlusu olarak çalışmış 

 

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

Esra Onel 
MI Sağlık . Iş 2016/286 2015 olup, iş akdi  08.09.20 14  tarihinde 

5.000,00 
kabıılüne karar verilmiştir. Karara karşı 

 

1-lizetleri  A.$. Mahkemesi 

  

mı Davacı fazla çalışm a 

 

taralimızca istinaf yoluna başvuru Imuş 

     

ve ve resıni tatil ücretlerinin 

 

olup, dosya istiııaf incelemesi 

     

ödenmediğinden hahisle işbu davayı 

 

 aşamasındadır. . **Karar Riski :  24,710,04 



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

Bağımsız Kukukçu Raporu 

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

Davacı Dayalı Mahkeme I Dosya No. (Yıl Konusu Dava Tutan (TL) Gelinen Aşama 

     

ikame etmiştir. 

 

Ti, 

     

Müvekkil şirkette sağl ık memuru 

  

Fatih Demiröz 
MLP Sal ık 

İstanbul  27. 
İş 2016/274 2016 

olarak çalışan davacmın işe 
gelmemesi sebebi ile iş akdinin 

 

Dava dosyası delillerin toplan ılmasın ı 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

feshedilm m esi üzerine ikae ettiği 
5.000,00 takiben bilirkişive tevdi edilmiş olup, 

     

ihbar ve kıdem tazminatı talepli 

 

dosya bilirkiş i incelemesi aşamasındadı r. 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasuıı 

  

İstanbul 

    

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

Ferhan Meriç 
ML P Sağlık Ana dolu Il. 

2015/275 

 

Davacının işe haşlatmama tazminatı, 

 

çıkmış, davanın kabulüne karar verilmi
ştir. 

 

H izmetleri A.Ş. İş 

 

2015 kıdem, ihbar ve fark yıllık ücreti 5.000,00 Karara karşı istinaf yoluna  başvurulnıuş 

  

Mahkemesi 

  

talepli iş davasıdı r, 

 

olup, dosya  ist i na f incelemesi 

       

aşamasındadır. Karar Riski: 

       

124.090,65  TL 

     

l-lastanemizdc Hemşire Hizmetleri 

       

Müdür Yardımcısı olarak görev 

       

yapan davacı yaş hariç emeklilik 

 

Dava

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

şartını yerine getirdiği gerekçesi ile 

 

 karara çıkmış, davanın kahulüne 

Figen Gökçe 
Seez Sa ıfl ğlık I- liz. 
A.Ş. 

Karşıyaka  2. 
İş 

2013/308 2013 
iş akdiai feshederek kıdenı 

00000 5., muş 
karar verilmiştir. Karara karşı temyiz 
yoluna başvurul olup, dosya Yargıtay 

     

tazminatımn ödeıımesini istemiş 

 

:  

     

olup, başka bir iş bulması ııedeniyle 

 

incelemes i  sonucu onanarak 

     

işten ayrılması nedeniyle 

 

 kesinleşmiştir. **Karar  Riski: 

     

tazminatının ödenıııenıesi üzerine iş 

 

$5.000,00  TL 

     

bu davayı açmıştır. 

       

Davacı, temizlik işçisi olarak 

       

çalıştığını, ancak taşıma vb. işlerde 

       

çalıştırıldığını bu nedenle  2  kez 

       

ameliyat geçirdiğini, işten 

  

Sevgi Yıldız 
MLP Sağlık Antalya  5. İş 

M16/734 2017 çıkartı
lmak istendiği için bilinçli 

5.00000 , 
Dava dosyası delillerin toplanılması ve 

 

1m  -lizetleri A.Ş. ahke Mahkemesi esi 

  

olarak ağır işlerde çalıştırıldığını 

 

tanıkların dinlenilınesi aşamasındadır. 

     

iddia ederek izin ücreti, fazla 

       

çalışma, ubgt çalışmaları karşılığının 

       

kendisine ödenınediğinden hahisle 

       

işhu davayı ikame etmiştir. 

  

Şennur Yıldız 
ML P Sağlık İstanbul  26. 

20 16/430 2016 
Müvekkil hastanede temizlik 

5.000,00 
Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

  

Hizmetleri  

  

gorevl ısı olarak çalışan davacının iş 

 

vkihen bilirkiş iye tevdi edilmiş olup, 
, 
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Mahkemesi 

  

akdinin haksız feshedildiğinden 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

bahisle kıdem ve ihbar tazminatı 

       

talepli işçilik alacağı davasıdır. 

       

Davacı Fatma Koç Müvekkil 

       

Şirkette06.01.2011 veül.12.2013 

       

tarihleri arasında çalışmış olduğunu 

       

ve bu çalışma süresince "Genel 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Yoğun Bakım Henışiresi" olarak 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

  

İstanbul 

  

görev  yapmış olduğunu, Mü vekkil 

 

ç ıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

Fatma Koç 
Mi Sağlık Anadolu  13. 

2014/479 2014 
şirket ıaratindan  31.10.2012  - 

 

verılmişur. Karar tarafımızca tehir-i icra 
talepli olarak ıemyiz edilmiş olup, dosya 

 

Hizmetleri A.Ş. 

 

4
izninde 

 

01.03.2013  tarihleri arasmda doğum 5.000,00 
Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

  

Mahke esi m 

  

olması b seep gösterilerek 

 

** Karar Riski  :22.419,81 ** 

     

ücret zammı yapılmadığı nı iddia 
ederek iş akdini feshettiğini bu 

 

Karar kesinleşmeden icraya konu edilmi
ş 

     

bağlamda kıdem taznıinatt ile eşit 

 

olup. dosyaya teminat ınektuhu 

     

davranmama tazminatına hak 

 

sunulmııştur. 

     

kazandığından hahisle işbu alacak 

       

kalenılerinin tahsilini talep etmiştir.  

       

Davacı Müvekkil Hastane nezdinde 

       

KBB uzmanı olarak görev yaptığını, 

       

10.000  TL. ticret ile işe başladığı nı 

       

ancak SGK primlerinin az ödenmesi 

       

gayesiyle aylık ücretinin  1.500  TL 

       

olarak belirtildiğini geri kalan 

       

tutarın ise Candan Sağlık Hizmetleri 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Ltd. Şti (alt işveren) hesabından 

 

takiben yapılan incelenıe sonucunda karara 

 

MLP Salık İstanbul  6.  tş 

  

kendisine ödendiğini beyan etmiş ve 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulünc karar 
Erkut Olfer 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2014/789 2014 takibinde Man ve Nisan aylarına 4.884,00 verilmi
ştir. Karara karşı tehiri icra talepli  

     

ilişkin maaş ödemesi 

 

tenıyiz yoluna başvuı-ulmuş olup, dosya 

     

yapılmadığından dolayı iş akdini 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

haklı nedenle feshettiğini ve şifahen 

 

** Karar riski :  842,33  TL 

     

müvekkil şirket yetkililerine bakiye 

       

tutarın ödenmesini belirttiğini beyan 

       

etmiştir. Ancak son kalan  4.884  TL 

       

tutarın kendisine ödenınediğini ve 
bu nedenle İstanbul  21.  icra 

        

Dairesi'nin  2014/22962  E. sayılı  
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dosyası ile müvekkil şirket aleyhine 

       

icra takibi yoluna gittiğini, 

       

tarafımızca yapılan itiraz neticesinde 

       

işbu davayı ikanıe ettiğini 

       

helirtmiştir. Tarafımızca usul ve 

       

esasa ilişkin itirazlanmız 

       

sunıılmuştur. 

       

Davacı, müvekkil şirkelte anestezi 

       

teknikeri olarak çalış tığını, iş 

 

Dava dosyası delillerin toplan ılmasın ı 

     

yükünün fazlalığı ve yasadan 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda 

Betül Ünal MLP Sağlık Tarsus 

  

kaynaklı bir takım hakların
ı 

 

19.10.2017  tarihli celsede karara çıkmış, 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2014/189 2014 alamaması nedeniyle iş akdini haklı 4.800,00 davanın kahıılüne karar verilıniştir. Karar 

     

nedenle kendisinin sonlandırdığn ı 

 

tarafımızca tehiri icra talepli olarak istinaf 

     

iddia ederek işçilik hak ve 

 

yoluna taşınmış olup, dosya istinaf 

     

alacaklarının tahsilini talep ve dava 

 

incelemesi aşamasındadır. 

             

Davacı  Medical  Park hastanesinde 

       

diğer dayalı ş irketlerde sigortalı 

   

MLP Sağl ık 

   

gösterilerek  26/11/2008-19/02/2014 

 

Dosya da delillerin toplanılmasını takihen 

Emel Hizmetleri A.Ş. 
Uşak I. İş 

  

tarihleri arasında çalıştırıldığı nı, 

 

dava karara çıkmış, davanın kısmi 

Karabacak Ecoclean Temizlik 
 Mahkemesi 2014/113 2014 hakh sebeplerle işi bıraktıından 4.560,00 kahulüne karar verilmiştir, Karar 

 

Clean  Temizlik 

   

bahisle kıdem, ihbar, maaş, fazla 

 

tarafımızca temyiz cdi imiş olup, dosya 

 

Kardelen Temizlik 

   

mesai, yıllık izin, hafta tatili, sosyal 

 

Yargıtay incelemesi aşanıasındadır, 

     

hak, ve dini resmi tatil alacağı talep 

 

**Kaı.ar Riski :  11.910  TL. 

     

etıniştir 

       

Moleküler hiyolog olarak çalış tığı 

       

müvekkil hastanede  2014  ve  2015 

  

Elçin Yüksel MLP Sağl ık 
Hizmetleri A.Ş. 

İstanbul  24. 
ş Mhk. 2017/350  E. 2017 

zamlarının kendisine yapıld ına ığı nı 
iddia eden davacı, eşit davranma 4.500,00  TL Dava dosyası delillerin toplanılması 

     

ilkesine aykınlık nedeniyle tazminat 

 

aşamasındadır. 

     

ve kıdem lazminatı alacakları talepli 

       

olarak işbu davayı ikame etmiştir. 

       

Davacı taraf hastanemizde hemşire 

 

Dava delillerin ıoplanılmasını takiben 
Yılmaz MLP Sağl ık Elazığ 

İş 2016/568 
2014 olarak halen çalışmış ve işten 

İş 4.500,00 karara çıkınış, davanın kabulü yönünde 
Taşdemir Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2014/775 

 

Kanunu  26/2  ye göre iş akdine son 

 

karar  verilmiştir. 1'emyizimiz üzerine 

     

verilmiştir. Bunun üzerine davacı işe 

 

bozulan karar sonrası mahkeme tekrar 

11 
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iade davası ikame etmiştir. 

 

kabul kararı vermiş olup, taraflınızca 

       

istinaf yoluna başvurulmuştur. Dosya 

       

istinaf incelemesi aşaniasındadır. 

       

Dosyada dilekçeler aşaması tamamlanmış 

       

ve dosyanın ön inceleme duruşması icra 

       

edilmiş olup, akahinde görülen duruşmaya 

       

Davacı vekilinin zamanında iştirak 

     

Gebze Hastanesinde çalışan 

 

etmemesi nedeni ile dava düşürülnfliş ve 

Gokhan 
MediPlaza Sağl ık , 

Geuzc _. i ş 

  

radyasyon onkoloğu Gökhan 

 

işlemden kaldırılnııştır. Davacı vekili 

Yılmazer 
Hizmetleri  Tic. 

Mahkemesı 
2016/1411 2016 Yılmazer adlı işçinin taraffinııza 4.500,00 davayı venilemiş tarafıınıza yeni duruşma 

 

A.Ş. 

   

, ., . 

izin

 

açtıgı kıdem, ücret, prım, yıllık ızın 

 

. .. .. .... 

gunu teblıg edılmıştır. Davacının talebi 

     

ve şua izni alacağı talepli davadır. 

 

kabul edilerek Ml..P Sağl ık Hizmetleri 

       

A Ş 'nin davalı sı Falı kaldır ılarak dava 

       

Mediplaza'ya yöneltilmiştir. Dosya celse 

       

arasında ııziaşmavıı varılmak suretiyle 
sulli ile kapanmıstır. 

            

Iş akdi haklı nedenle feshedilen ve 

       

açtığı işe iade davasını kaybeden 

   

Setnez Sag
,
l ık Hız. Karşıyaka  2, 

  

personel, geçerli nedenle fesih 

 

Dava dosyası delillerin toplan
ılmasını 

Fikriye Atbaş 

  

2017/Il 2017 gerekçesine dayanarak kıdem ve 4.478,39 rakiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

     

ihbar tazminatı için icra rakibi 

 

dosya Bilirkişi incelemesi aşamasındadıı'. 

     

başlatmış. itiraz üzerine itirazın 

       

iptali davası açmış tır. 

       

Medical  Park Merkezde mali işler 

       

sorumlusu olarak çalışan davacın, 

       

geç saaılere kadar Fazla mesai 

       

yaptığı, terfi ettirilmesine rağmen 

   

MLP Sağl ık 

   

ücret değişikliğinin sonı'aki 

   

Hizmetleri A.Ş., Istanbul  2& 

  

tarihlerde yapıldığı, işverenin eşit 

  

Eınre Uygun BTN Sigorta tş 2017/322 2017 davranma ilkesine aykırı 4.400,00 Dava  dosyası delıllerın toplanılması 

 

Aracılık Hıznıetlerı Mahkemesi 

  

davrandıgından hahısle iş akdını 

 

aşamasıııdadır. 

 

A.Ş. 

   

feshederek kıdenı tazminatı, fazla 

       

mesai ücreti, terfi zammı, yıllık izin 

       

ücreti, genel bayram tatili, 

       

ayrımcıl ık tazminatı talephi olarak 

       

ikame ettiği alacak davasıdır. 
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Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen karara çıkmış, davanın kabulüne 

     

Davacının nakil-çıkış sebebiyle 

 

karar verilmiştir. Tarafımızca temyiz 

Kerem Baykara Sentez Sağl ık Van 
2014/701 2014 ikame etmiş olduğu işçilik 

4.200,00 
edilen karar da, Dosyanın Yargıtay'dan 
dönüşü beklenmektedir. "Karar 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

alacağının ödenmesi talepli belirsiz 

       

alacak(işçilik alacağı) davasıdır. 

 

Riski I  1.100  TL ** 

       

Karar kesinleşmeden icraya konu edilmiş 

       

olup, Dosyada nakdi teniinatımız 

       

b ıı I un maktad ır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

       

takiben karara çıkmış, davanın kahulüııe 

     

Davacının nakil-çıkış sebebiyle 

 

karar verilmiştir. Taraflınızca temyiz 

Hamdi Kaıahan Sentez Sağlık Van 1ş 2014/702 2014 ikame etmiş olduğu işçilik 
4.200,00 

edilen karar da, Dosyanın Yargıtay'dan 
dönüşü beklenmektedir. **Karar 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

alacağının ödenmesi talepli belirsiz 

       

alacak(işçilik alacağı) davasıdır. 

 

'IL Riski:7.53  1,41 

       

Karar kesiııleşmeden icraya konu edilmiş 

       

olup, Dosyada nakdi teminatımız 

       

bulunmaktadır. 

     

Müvekkil şirkette finans sorumlusu 

       

olarak çalışan davacı fazla 

       

mesailerinin ödenınediğiııden, yıllık 

   

Gaziosmanpaşa 
Anadolu Hastanesi Bakırköy  25. 

  

izinlerini kullanamadığından bahisle 
iş akdini haklı nedenle fshettiğiııi 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Sevda Yapıcı 

Özel Sağlık . iş 20 16/62 2016 
bildiniş ve kıdem Lazminatı, fazla 4.200,00 takiben hilirkişiye tevdi edilıniştir. Dosya 

 

Hizmetleri A.Ş . Mahkemesi 

  

mesai alacağı, bayram ve genel tatil 

 

bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

alacağı ve yıllık ücretli izin alacağı 

       

talepli işçi alacağı davası ikame 

       

etmiştir. 

       

Mesai saatleri içiııde bir başka mesai 

       

arkadaşı ile öpüşen ve film izleyen 

       

Davacın ın, iş akdinin haksız 

  

Ilatice 
Kahraman 

MLP Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. 

Istanbul IS 
İş  Malt 

2017/467 2017 feshedildiği ve istifaya zorlandığı 
iddiası ile kidem, ihbar, lüzla mesai, 

4.200,00  TL Dosya dilekçeler teatisi aşamasındadır. 

     

ücret, yıllık izin ve bayram genel 

       

tatil ücreti alacağı talepli olarak 

       

ikame ettiği davadır. 
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Dava dosyasında deliller toplanılmasıııı 

       

takiben dosya karara çıkmış, davanın 

       

kısmen kabulüne hükmedihniştir. Işbım 

       

karar ıarafımızca tehir-i icra talepli olarak 

     

Fi zi k

 

zık tedavi uzmanı olavakgorev 

 

temyiz edilmiş olup, Yargıtay  9.  I-ID.'  nın 

     

yapmakta olan davacı taratından, ış 

 

2013/7555  E 2015/730K  sayıl ı kaı'arı ile 
... .. . 

     

yerinden evlılık ızmnın 

 

temyiz ıtırazlarımızdan ucret alacacına 

Julide Oncu 
, , MI]' Saglık 

Bakırkoy  2 

  

. . . . kullandırılmadıgı, ışçı]ık 

 

... ... 
ıl ışkın olan kısım haklı görulerek, bozma 

... . 

Uysal Hızmetlerı A.Ş. 
İş 2015/98 2010 ...  

alacaklarının kendisine odenmedıgı 
4.181,28 kaı'arı veı'ı lnııştır. dosyada venıden yapılan 

' . 

  

Mahkentesı 

  

. . . . . . 

ıddıası ıle ve fazlaya ıl ışkın hakları 

 

ınceleme sonucunda davanın kısmen 
. . . .. , 

     

. saklı tutulmak kaydıyla, ıkame 

 

kahulune karar verılmış tır. Karar 
. . . . 

     

. 
edilen ışçılık alacagı davasıdır. 

 

tarafı nıızdan tehır-ı icra  taleplı olarak 

       

temy i z ed i lm i ş olup, dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşanıasındadır. **Karar 

       

ı'iski :  5.230,86  'IL ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunu lmıışıur. 

     

Davacı müvekkil şirkette kadyoloji 

       

ıızmanı doktor olarak çahşmaya 

       

başlamış  14.022014  tarihinde 

       

davacı Durali  Ltd. ş irketi adı altında 

       

bir şirket kurmuş ve bu şirketle 

       

hastane arasında F]izınet satın alma 

       

sözleşmesi imzalanmış tır. Davacının 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

izinsiz ve mazeretsiz olarak  3  iş 

 

takiben bilirkiş iye tevdi edilmiş, inceleme 

     

günü işe gelmemiş, ayrıca 

 

sonucu tanzim olunan rapor aleyhe 
Şebnem ML]'  Sağl ık Tarsus  Iş 

Mahkemesi
-  5/] 9 ' '015 Barselonadaki kongreye de yine 

4 10000 
hususlar içermekle taraffimızca itiraz 

Bağcıer ]-lizmetleri A.Ş. 

  

' izinsiz olarak gitmiştir. Davacının iş '' edilmiştir. Itirazımızı takibcn eksik 

     

akdi özürsüz olarak işe gelınemesi 

 

delillerin toplanılması ile ek rapor 

     

nedeniyle haklı nedenle 

 

alınmasına karar verilmiştir. dosya ek 

     

feshedilmişı ir. Davacı da fazlaya 

 

inceleme aşamasındadır. 

     

ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 

       

1.000  TL. Kıdem,  1.000  TL. ihbar 

       

tazminatları ile  1.000  TL üızla 

       

mesai, lOGO TL genel tatil, ve  100 

       

TL, de yıllık izin ücretleri nin tahsili 

       

için dava açmıştır. 
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Davacı müvekkil şirkette 

       

14.02.2011-17.02.2014  yı lları 

       

arasında tıbbi sekreter olarak 

 

Dava dosyası yapılan incelemeyi takiben 

 

P 9 ık '1 ' 

  

çalış tığı nı, iş şarılannın ağı rlığından 

 

karar çıkm ış, davanın kısmen kahulüne 
Fatına Burksa Ml

zmetlerı l-I ı A.Ş. Mahkemesi 2015/32 2015 ve bazı işçilik haklarını 4.100,00 karar  verilmktir. Karara kat  *1 istinal' 

     

, 
ı 

. . 

alamadıgından ş akdıııı hakl ı 

 

. 

yoluna haşvurulm ı uş olup, dosya stınat 

     

nedenle feslıettiini iddia ile işçilik 

 

incelemesi aşamasındadır. 

     

hak ve alacaklarının ödenmesi için 

       

dava açmış bulunmaktadır. 

       

Orion  ve hubsa ısımlı şirketlerde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
. . , 

     

.. 

corey yapmış olan davacı, ış 

 

takıben karara çıkmış,  10.121 61 tL l ık 
. . 

Mesut Ayral 
, MLP Saglık Bursa  4. İş 

2014/904 20)6 
. . 

ıiışıgının kesılmesmııı ardından 
4 10000 

alacagın dayalı hastaneden tahsiline karar 
. . . . 

vçrılmıstıı llukuın taı ıhınııci t'hır ı ıcra 

 

Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 

  

kıdem, ihbar  lazmınatı, ücret  alacagı 

 

. ' 

     

ve yıllık izin  ucretı alacaklarının 

 

talcph olarak tenıyız edılmış olup,  dosya 

     

tahsı l ı taleplı dava açmıştır, 

 

m Yargıtay nceleesı aşaınasındadır. ı 

       

"'Karar Riski:  10.12 1.61  TL 

       

Dava dosyası delil lerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

 

. 

Samsun Med i kal 
.. 

. Samsun  2.  iş 

  

. Dava davacının kıdem tazmınatı 

 

çıkmış davanın kahulüne karar verilmiştir. 
. . . . 

Ayşegul Hırçın 
, 

Grup Ozel Saglık .  

Mahkemesi 
2014/170 2014 alacagı ve yı llık ızın alacagın ın izin

 

4029.92 
Karar taraffimızca ıemyız edılnıış olup, 

. . 

 

, . 

Hızmetlerı AS. 

   

. . 

talebıdır - dosya Yargıtay ıncelemesı aşamasındadır. 

       

* .  Karar kesınteşnıeden ıcraya konu 

       

edilmiş olııp, dosyaya teminat mektubu 

       

sunulmuştur. 

     

Hastane anestezi teknikeri olarak 

       

çalışmakta olan davacı tarafından, 

 

Dava dosyası delıllerın toplanılmasını 
. 

  

. 

  

. . . . 
. 

ışçı lık alacaklarının kendisine 

 

takıhen karara çı km ış davan ın kısmen 

Fatih Koçak 
,, 

MLP Saglik 
Bakırköy  7. 
İş 2014/28 2014 

.. 
.. odenmemesı, tazla çalış tırılması ve 

 

.. . . . 

kabulune karar verılmış tır. Dava dosyası 

 

Hizmetleri A.Ş. . Mahkemesı 

  

ıstı1aya zorlanması sebebi ıle  is 
4.000,00 ıehir-i icra talepli olarak temyiz edilmiş 

. . 

     

. 

akdını sona erdırdıcı ıddıası ıle 

 

olup, dosya Yargıtay ıncelemesı 

     

ıkame edıedilenl ık alacagı işçi 

 

aşanıasındadır. **Karar r isk i  : 

     

davasıdır 

 

2' 45 57 
-. 

  

. Istanbul It. 

  

Göztepe Medicalpark Hastanesinde 

 

Dava dosyası detilleriıı ıoplanılmasını 

Alt ın Aydın 
, , 

MU Sagl ık 
lş 20lI/8ö 2011 

.. . . . . . 

Eylül  2008  nııhınden ış -ıkdının 
400000 

. . 

takıkn yapılan ıncclenıı. sonucunda  k ıran 

 

Hızmetlerı A. Ş. . Mahkemesı 

  

feshedılmış oldugu Ii.  10.2009 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulune kaıar 

     

tarihine kadar Radyolojı Feknıkerı 

 

, . . . 

ver
ılmış tır. An ılan karar taratımızdan teh ır-
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olarak çalıştığını iddia eden 

 

i icra talepli olarak temyiz edilmiş olup, 

     

davacının kidem, ihbar, fazla mesai, 

 

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

genel tatil,, yıllık izin ve ödenmemiş 

 

"Karar riski  :8.813,58  TL ** 

     

ücret alacaklarını talep etmiş olduğu 

 

Karar kesinleşnıeden icraya konu edilmiş 

     

işçilik alacakları davasıdır. 

 

olup, dosyaya teminat mektubu 

       

sunu Imuştur. 

     

Davacı, müvekkil şirket bünyesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

11.03.2009  tarihinden  08.07.2010 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 

     

tarihine kadar "Servis 1-lemşiresi" 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

Mihriman MU' Sağlık İstanbul  23, 

  

olarak çalış tığını ancak 

 

verilmiştir. Karar taraffimızca tehiri icra 

Keleş Hizmetleri A.Ş. 
Iş 2014/411 2014 çalışmalarının kaı'şı l ığını alamadığı 4.000,00 talepli temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay 

  

Mahkemesi 

  

gerekçesiyle kıdeın tazminatı, fazla 

 

incelemesi aşamasındadır. "Karar 

     

mesai ücret alacağı, resmi tatil ve 

 

riski :  8663.86  TL ** Karar 

     

bayramlarda çalışma ücreti talepli iş 

 

kesinleşnıeden icraya konu edilmiş olup, 

     

bu davayı ikame etmiştir. 

 

dosyaya teminat mektubu sunıtlmuştur. 

     

Davacı,  07.03.2008  tarihinden 

       

09.09.2013  tarihin kadar diğer 

    

Istanbul  12. 

  

dayalı Evrensel Hazır Gıda San. Ve 

       

. Iş Tic.  A.Ş. çalışanı olarak Müvekkil 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Selda KantMLP 
Sağl ık Mahkemesi 2013/467 

 

Şirket nezdinde diyet garsonu  olarak 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 

 

Hizmetleri A.Ş. İstanbul  35. 2016/94 
2013 

çal
ıştığını,  09.09.2013  tarihinde iş 

4.000,00 çıkmış,  17.10.2017  tarihinde davanın 

  

İş 

  

akdinin haklı neden olmaksızın fesih 

 

kısmen kahulüne karar verilmiştir. 

  

Mahkeınesi 

  

edildiğini beyanla ödenmemiş 

 

** Karar Riski :  14.745,83  TL 

     

bulunan işçilik alacaklarının tazmini 

       

talep ve dava etmiştir. 

       

Hemşire olarak görev yapmış olan 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmosını 

     

davacının, iş ilişiğinin kesilmesinin 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 
Kübra MLP Sağl ık Bursa  2. İş 

2016/634 1-016/634
 

2016 
ardından kıdem tazminatı, fazla 

4.000,00 sonucu taıızim olunan rapor tebliğ edilmiş 
Karademir Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ve yıllık izin ücreti 

 

i ıirazlarıınız doğrultusunda ek rapor 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

alınmasına karar verilınekle dosya ek 

   

_______________ 

 

açmış tır. 

 

inceleme aşamasındadır. 

     

Davacı,  04.12.2014  ile  31.03.2015 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 

Mehmet Emre MS Sağlık Hiz.  Tic. Ankara  2$. İş 

  

tarihleri arasında doçent unvanı ile 

 

takihen  bilirkişiye  tevdi edil
ıniş olup, 

Taşcılar A.Ş. Mahkemesi 2016/296

 

2016/296 2015 Çocuk Sağl ığı ve Hastalıkları ve 4.000,00 yapılan inceleme sonucu  tanzim edilen 

     

uzmanı olarak 

 

rapor ibraz edilmiştir. Rapora itirazlar 

     

görevini iLa ettiğini, ancak göreve 

 

 sunulmuş itirazlarımız doğrultusunda ek 
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başladıktan yaklaşık bir ay sonra 

 

incelemeye karar verilmiştir. Dosya ek 

     

hastane iade yöneticileri taralindan 

 

inceleme aşamasındadır. 

     

kendisine daha düşük ücretli yeni bir 

       

sözleşme yapılması konusunda teklif 

       

getirildiğini, davacının kabul 

       

etmemesi üzerine ise iş akdinin 

       

ihbar öneline uyulmaksızın haksız 

       

şekilde feshedildiğini iddia etmiştir. 

       

Bu sebeple ihbar ve kötüniyet 

       

tazminatı ile cezai şart alacağının ve 

       

Şubat, Mart aylarına ait ödenmeyen 

       

maaş alacağının tahsilini talep 

       

etmiştir. 

         

Dava dosyası  del  illerin toplanılmasını 

       

takiben bilirkişiye tevdii edilıniş olup, 

       

inceleme sonucu tanzim olunan raporda 

       

aleyhe  26.046,52 fl  tazminat hcsaplaması 

     

MU> Sağl ık Hizmetlerinde işe 

 

yapılmıştır. Davanın  16.11.2017  tarihli 

     

başlayan davacının, daha Sonra 

 

celsesinde Brüt  26.046,52  TL k ıdeın  

 

MLP Sağl ık 

   

Ankara Batıkent  Medical  Parka'a 

 

tazminatının, brüt  5.287,77 TI..  sinden

  

Hizmetleri A.Ş. 
Ankara  43. İş 

  

tayin edildiği ve Antalya Şubesinde 

 

davalılardan Batıkent Medikal Park Özel 

Neslihan Yavuz Batıkent  Medical 
Mahkemesi 

'016/1305 
' 

2016 çalışırken sahip olnıuş old uğu 4.000,00 
Sağl ık Hizınetlerinin sorumlu olduğu. brüt 

 

Özel Sağlık 

   

hakların Ankara şubesinde 

 

20.758,75  TL sinden davalıların 

 

Hizmetleri A.Ş. 

   

verilmediği ve 

 

ınüştereken ve müteselsilen sorumlu 

     

kullandır ılmadığından bahisle açılan 

 

olduğu dikkate alınarak akdin feshi tarihi 

     

işçi alacağı davasıdır. 

 

olan  14,07.2016  tarihinden itibaren 

       

işleyecek en yüksek banka mevduat faizi 

       

ile davalılardan talısili ile davacıya 

       

verilmesine karar verilmişti]-. Gerekçeli 

       

kararın tebliğini takiben istinaf yoluna 

       

başvurulacaktır. 

     

Servis görevlisi olarak görev yapmış 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

olan davacının, iş ilişiğinin 

 

takiben yapılan inceleme soıırası karara 

Tezcan Acar 
MU> Sağl ık Bursa  4. 

İş 
2015/135 2015 

kesilmesini  takiben işe iade davası 
4.000,00 

çıkmış, davanın kabulüne,  18.059,00 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

.. 

açmış, soz konusu dava kabul 

 

TL'lik alacağııı dayalı hastaneden tahsilin 

     

edilmiş ve Yargıtay taraffindan 

 

karar verilmiştir. l-tüküm laraffimızea tehiı 

     

ONANARAK kesinleşmiştir. Bunun 

 

icra talepli olarak tenıyiz edilmi
ş olup, icra
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ardından davacı ise kıdem, ihbar 

 

tehdidi önleıını iştir. Dosya Yargıtay 

     

tazıninatı ile iş güvencesi ve boşta 

 

incelemesi aşamasındaclır. ** 

     

geçen süreye ilişkin tiliii hak ve 

 

Karar riski:  1&059,0011. ** Karar 

     

alacakların tahsili talepli dava ikame 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

     

edilmiştir, 

 

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

     

Davacı, Göztepe 1-lastanesinden 

       

Gebze hastanesine nakil olduğunu, 

       

radyoloji teknikeri olarak çalışmakta 

 

Dava dosyası henüz ön inceleme 

 

Mediplaza Sağlık 
(3eb' ı ''  

  

olmasına rağmen şua izinleri ve sair 

 

aşanıasında olup, dosyada dilekçeler ve 
Faize Yılmaz Hizmetleri  Tic. 

Mahkemesı 2017/367 2017  hak ve özlük haklarının ödenmediği 4.000,00  TL deliller toplanılmaktadıı-. Davanın ön 

 

A.Ş. 

   

ı ı ddıasıyla ş akdını haklı nedenle 

 

ınceleme duruşması  23, 12018  tari h i nde 

     

fesih ettiğini iddia etmekle, işçilik 

 

icra edilecektir. 

     

hak ve alacakların ın tazmini talepli 

       

dava ikame etmiştir. 

       

Davacı Medicalpark hastanesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

diğer dayalı şirketlerde sigortalı 

 

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

 

MLP Sağlık 

   

gösterilerek  12/02/2010-04/03/2014 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

 

Hizmetleri A.Ş. 
U 'ak 7

izlik 

  

tarihleri arasında çalıştırıldığı nı, 

 

verilmi
ştir. Taraffimızca karara karşı temyiz 

Tahir Metin heoclean Tem 
MlıkJsi  2014/132 2014 haklı sebeplerle işi hıraktığından 3.910,00 yol una  haşvurul nıuş ol up, dosya  Yarg

ıtay 

 

Clean  Temizlik 

   

bahisle kıdem,ihbar,maaş,fazla 

 

incelemesi aşamasındadır. "Karar 

 

Kardelen Temizlik 

   

mesai,yı llık izin, haffia tatili, sosyal 

 

Riski :  24.299,28 11. ** Karar 

     

hak, ve dini resmi tatil alacağı talep 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

     

etmiştir 

 

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

     

Davacı Medicalpark hastanesinde 

       

diğer davalt şirketlerde sigortalı 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 

 

MLP Sağl ık 

   

gösterilerek  20/11/2010-04/03/2014 

 

takiben yapılan inceleme sonrası karara 
o an 1-lizmetleri A.Ş 

. ., ak I. Iş 

  

tarihleri arasında çalış tırıldığını, 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 
Demıı'ay 

Ecoclean Temizlik 
Mahkemesı 2014/176 2014 haklı sebeplerle işi bıraktlğından 3.910,00 verilmi

ştir. 'Farafımızca karara karşı teınyiz 

 

Clean  temızlık 

   

.  

bahısle kıdem,ıhbar,maaş,fazla 

 

yoluna haşvurulmtış olup, dosya ' argıtav 

 

Kardelen Temizlik 

   

mesai,yı ll ık izin, hafta tatili, sosyal 

 

incelemesi aşanıasındadır. -*Karar Riski : 

     

hak, ve dini resmi tatil alacağı talep 

 

13.162,82  TL 

             

Davacı iş akdini askerlik hizmeti 

 

Dava dosyası delillerin ıoptanılmasın ı 

Mustafa Alk ıs 
MLP Sağlık Antalya  6. 15 

20 14/508 2014 
nedeniyle haklı nedenle fesih 

3.825,66 
ıakibeıı yapılan inceleme sonucunda kaı'ara 

 

Flızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

  

ettıgınden bahısle kıdem tazmınatı 

 

çıkmış, davanın kısnıen kahulune karar 

     

alacağının kendisine ödenmesine 

 

verilnı iştiı-. Karar tarafımızea tehir-i icra 

'7 
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ilişkin işçilik alacağı davasıdır. 

 

talepli temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındadır. Karar 

       

Riski:  3.825,66  TL 

     

Davacı Medicalpark hastanesinde 

       

diğer dayalı şirketlerde sigortah 

 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasıııı 

 

MLP Sağlık 

   

gösterilerek 04/01/2010-19İ02/2014 

 

takihen yapılan inceleme sonrası karara 
.. 

Huseyın 
İ-lizmeıleri A. . 

Uşak I. 
İş 

  

larihleri arasında çalıştır ıldığıııı, 

 

çıkmış, davanın k ısmen kahulüne karar 
., 

Çakmak 
Ecoclean lemızlık . 

Mahkemesı 
2014/Ill 2014 . haklı sebeplerle ışı hıraktıgından işi

 

3.810,00 verılmıştır. Jaı'ahmızcakarara karşı temyız 

 

Clean  I emızlık 

   

. .  

bahısle kıdem,ıhbar,maaş,fazla 

 

yoluna haşvurolmoş olup, dosya Yargıtay 

 

Kardelen Temizlik 

   

mesai,yıllık izin, hafta tatili, sosyal 

 

incelemesi aşanıasındadır. "Karar Riski : 

     

hak, ve dini resmi tatil alacağı talep 

 

36.328,78  TL 

     

eııııiştir 

       

Müvekkil hastanede ayaktan misafir 

       

hizmetleri ekip lideri olarak çalışan 

       

davacının  mobbing  ve fazla 

  

. , . 

.. 

3akırkoy31. 

  

mesailerinin ödennıediğinden 
. . . . 

 

. . K ıdıı ' ı, Bıçak ML  P Saglık 
İş 2017/2991' 2017 

h,hısk haklı nedenle ış akdını 
370000 

Dava dosyası delillerin toplanıln'nsı 
sert t tıznıetlerı A.Ş. . 

Mahkemesı 

  

FeshettıLındı n hahısle ıkame cttıgı 

 

aşamasındadır. 

     

kidem tazmıııatı, ayrımcıl ık 

       

tazminatı, lüzla çalışma ücreti ve 

       

yıllık izin ücreti talepli işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

       

çıkmış, davanın kabulüne.  3,672.00  Tl..'lik 

     

RIM  özle  (30v.  Eğt. Hiz. A.Ş. 

 

işçilik alacağının dayalı hastaneden 

 

ML I' S'l ık thirst 4 

  

bünyesinde görev yapmış olan 

 

tahsiline karar verilmi
ştir. Hüküm 

Ufuk Yenılme, 
1-Iızmctlerı A.Ş. Mahkemesı 2014/552 2014 davacı ış ıl ışığının kesilmesini 

. . 
367200 tırahmtıcı t'hııı ıua talepli olarak tem'ıı 

     

takıberı ışçıl ık alacaklarının tahsıl ı 

 

. . . 
................. 

. edılmış olup, i cra tchdıdı onlenmış tır. 

     

talepli dava ikame etmiştir. 

 

Dosya Yargıtay iııcclenıesi aşamasındadır. 

       

** Karar Riski:  3.672,00  TL ** Karar 

       

kesinleşıneden icraya konu edilıniş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

Ahmet MLP Sağlık 
. 

, Uşak I. iş 

  

Davacı  Medical  Park hastanesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

Asıanıcaya 
Hızmetlerı A.Ş.. .  

VtanKeınesı 
., 

2014/0 2014 
. . 

Ecoclean lemızlık şırketı personeli 3.600,00 
. . 

takıhen yapılan ınceleıııe sonrası karara 

 

Ecocleaıı I emızlık 

   

olarak  01/02/2010-27/03/2013 

 

.. 

çıkmış, davanın kısmen kahtıltıne karar 

3r ~ 
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tarihleri arasında çalıştığını, 

 

verilmiştir. Taraffimızca karara karşı temyiz 

     

işverence işten ihbar edilerek 

 

yoluna haşvurulmuş olup. dosya Yargıtay 

     

çıkartıldığından bahisle kıdem,fazla 

 

incelemesi aşamasındadır. "Karar 

     

çalışma ve genel tatil ücreti talep 

 

Riski  :9.02711. ** Karar 

     

etmiştir. 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup. 

     

___________ ______________________ 
dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

     

Davacı müvekkil şirkette 

       

I9.04.2011-01.I0.2012  yıllan 

       

arasında anestezi teknisyeni olarak 

       

çalışmış tır. Kendisinden ve diğer 

       

işçilerden baskı ile ibrananıeler 

 

Dava dosyasında delilleriıı toplanılmasın ı 

     

alındığı nı bu şekilde işten 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda, 

Sevgi  0z25 MLP Saglik Tarsus İş 
2015/39 2015 

çıkarıldıklarmı, bu nedenle de , 

3.600,00 
]Ç  10.2017  tarihli celsesinde davanın 

 

1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 

 

kısmen kahulüne karar verilmiştir. Karara 

     

kaydıyla şimdilik  500.00  TL. Kıdem 

 

karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, 

     

,100  TL. Yıllık izin,  250 1L.  Genel 

 

dosya istinaf incelemesi aşamasmdadır. 

     

tatil  ,750  TL. hafla talili ve  2.000 

       

TL de fazla mesai olmak üzere 

       

toplam  3.600  TL. Nin ödenmesi için 

       

dava açınış bulunmaktadır. 

       

liv Hospital Uius'ta  02.2012-

        

14.10.2014  tarihleri arasında alt 

       

işveren ISS l-lazır Yemek Üretim ve 

 

Dava dosyası delilterin toplan ılmasını 

     

Hizmet A.Ş ve asıl işveren MLP 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

 

Sağlık Istanbul  18. 

  

nezdinde a
şçı yardımcısı olarak çıkmış olup, davanın kahulüne kararMLP 

  

Ayla Kupa 
l-lizmetleı'i A.Ş. İş 2014/705 2014 çalış tığı nı iddia etmiş olup, iş 3,581,00 verilmi

ştir. Karar taraflmızca temyiz 

  

Mahkemesi 

  

akdinin haksız olarak 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

feshedildiğindcn bahisle, 

 

aşamasındadır. "Karar Riski: 

     

ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar 

 

3.608,05  TL. 

     

taznıinatı ve işçilik alacaklarının 

       

tahsilini talep etmiştir. 

       

Davacı taraf hastanemizde sağlık 

  

Erkin Can MLP Sağlık Elazığ İş 2017/371 2017
 

personeli olarak çalışmaktadır. 
K ıdem tazminatı, Fazla mesai ve 3.500,00 Dava dosyası

 dilekçelerin 
teatisi

 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

UGBT alacaklarını isteyerek iş bu 

 

aşamas ındad ı 

     

davayı ikame etmiştir. 
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Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

       

takihen yapılan inceleme de dava karara 

 

Samsun Medikal , Samsun I. iş 

  

Dava davacının daha önce saklı 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne 
Uğur Çapan Grup Özel Sağl ık 

Mahkenesi 
2015/609  2015 

tutulan hakiye tzla çalışma  ücreti 3.500,00 hü kmedilıniştir. Karara karşı temyiz 

 

Hizmetleri A.Ş. 

   

alacağı talepli ek davadir, 

 

yoluna başvunılmuş olup, karar bozularak 

       

dönmüştür. Dosya inceleme aşamasında 

       

olup, eksik deliller toplanılmakradır. 

     

Davacının iş akdini haklı nedenle 

 

Dava dosyasında yapılan incelemeyi 

     

fesih eltiğindeıı bahiste kıdem 

 

takiben dosya karara çıkmış, davanın 

Hanife Tuzcu MLP Sağlık Antalya  5. İş 
2013/603 2013 Iaznı inatı, maaş alacağı, flizia mesai- 

3.500,00 
kısmeıı kabulüne karar verilmiştir. Karar 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

, haffia tatili ve genel tatil 

 

tarafımızca temyiz edilmiş olup, dosya 

     

alacaklarının kendisine ödenmesine 

 

Yargıtay incelemesi aşaınasındadır. 

     

ilişkin işçilik alacağı davasıdır. 

 

** Karar riski :  9797,45 

     

Hemşire olarak görev yapmış olan 

       

davacı, iş iliş iğinin kesilmesinin 

  

Baker Çaltı MLP Sağl ık 
i'liznıetleri A.Ş . 

Bursa  2, İş 
Mahkemesi 2017/682 2017 

ardından kıdem tazminatı, thzla 
mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal 3.450,00 Dava dosyası  del  illerin toplan

ı lması 

     

bayram genel tatil ücreti 

 

aşamasındadır. 

     

alacaklarmm tahsilıi talepli dava 

       

açmış tır. 

       

l-lemş ire olarak görev yapmış olan 

 

Dava dosyası delil erin toplaııılmasını 

     

davacının, iş ilişiğinin kesilnıesiııin 

 

takihen bilirkişiye tevdi ediinı iş, yapılan 

Pelin Pehlivaıı 
MLP Sağlık Bursa  5. İş 2016/553 2016 ardın dan Wear tazminatı, Fazla 

3.400,00 
ınceleme sonucu tanzim oluna rapor tebliğ 
edilmiştir. Rapor aleyhe hususlar içermekle 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

mesa
ı, ulusal bayram genel tatil ve 

 

.  

     

yıllık izin ücreti alacaklarının tahsili 

 

ı  taralımızca tıraza konu edilmiş, davacı 

     

talepli dava açmış tır. 

 

taraf ise bu yönde davasını ıslah etmiştir. 

       

Dosya değerlendirme aşamasındadır. 

             

Davacı diğer davacı yanında 

 

Dosya da delillerin toplanılmasını takiten 

     

19/03/2010-01/10/2613  tarihleri 

 

dava karara çıkmış, davanın kabulüne 

 

MLP Sağl ık 

   

arasında  dayalı evrensel gıda  da 

 

karar verilmi
ştir. Karar tarafımızca temyiz 

Feride Gökgöz 
Hizmetleri A.Ş. U

şak  1. 
2013/767 2013 çal

ıştığım,  Medical  Park ile evrensel 
3.350,00 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

 

Evrensel Hazır Mahkeınesi 

  

arasında alt ust işverenlik 

 

"Karar  aşamasındadır. Riski : 

 

Gıda 

   

bulunduğunu  beyan la  kıdenı,  faz la 

 

23.129,65 TL Bu dosyaya diğer dayalı 

     

çalışma,genel tatil, yıllık izin, ve 

 

evrensel gida şirketide leminat mektubu 

     

ücret alacağı talep etmiştir. 

 

sunmuştur. ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 
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dosyaya teminat mektubu stınulmuştur. 

     

Davacı Medıcalpark hastanesinde 

 

Dosya da delillerin toplanılmasını takihen 

     

dıger dayalı şırketterde sigortalı 

 

dava karara çıkmış, davanın kısm
ı 

 

MLP Sağlık 

   

gösterilerek  17/0712009-26/11/2013 

 

. I' ü .  Kann  I  a'.0 UIİC karar  '.-"rı niş . aiaı 

 

l'lızmetlerı A.. Ş 
. . . 

. Uşak  2.  tş 

  

tarihleri arasında çalıştırıldıginı, 

 

tarafımızca temyiz edilmiş olup, dosya 

Murat Kutluay Ecoclean Pemızhk .  

Mahkemesi 
2014/81 2014 

. . 

Iıaklı sebeplerle işi bıraktıcından 
, 
j.20 00 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. i ncelemes i 
.. . . . . 

 

. . . Clean  lemızhk 

   

. . 

bahısle krdeın,ıhbar,fazla 

 

"Karar riski :  23.970,6 " karar 
. 

.. . 

 

Kardelen I emıztık 

   

. . . 
izin, mesaı,yı llık izin, haifia tatili, sosyal 

 

davacı tarahndan henüz kesınleşnıeden 
. .. . . . 

     

. , , d i n i

 

hak, ve dini resmi tatil alacagı talep 

 

icra takıhıne konu edilmiş, tem i nat 

     

etmiştir 

 

mektubu sunularak hacız tehdidi 
.. 

       

onlenmış tıı'. 

     

Personel haklı nedenle iş akdini 

       

feshetmiş,  12  günlük ödenmeyen 

  

Betül Aslan Sentez Sağl ık I-liz. Karşıyaka  3. 
2 017/571 2017 

ücret alacağı, kıdem, yı llık izin fazla 
3250 Ön inceleme aşamasındadır. 

 

A.Ş . iş 

  

çalışma ucretı, genel tatil ve hafla 

       

tatili ücret alacaklarının ödenmesine 

       

ilişkin alacak davası açmıştır. 

       

Personel haklı nedenle iş akdini 

       

feshetnı iş oltıp, kıdem, yıllık izin 

  

Cem Leytunlu 
Sentez Sağlık I-liz. 

, 
Karşıyaka  4. 
'  

, 2017/59a 2017 
fazla çalışma ücreti, genel tatil ve , 

150 
.. . 

On inceleme aşamasındadır. 

 

A.Ş. iş 

  

hatta tatili ücret alacaklarının 

       

ödenmesine ilişkin alacak davası 

       

açın iştir. 

       

Davacı taraf  01.10.1991  tarihinden 

 

Dava önce Trabzon  2. İş Mahkemesi'nin 

     

başlayarak hemşire görevi ile devlet 

 

2014/739E.  sayı l ı dosyası ile ikame 

     

memuru olarak Trabzon Yavuz 

 

edilınişse de, Mahkemece yetkisizlik kararı 

  

Ak a bat  1. 

  

Selim Kemik Hastanesinde 

 

verilmiş ve dosya Akçaahat  2.  Asliye 

  

Asliye Hukuk 

  

çalışmakta iken görevinde gösterdiği 
üstün başarı Diker davaI ı gözetilerek 

 

Hukuk Mahkemesine gönderihmiştir. 
son 

Ayla Akl ı 
Saghk Mahkemesı 

2017/44 2014 Yıldızlı Güven Özel Sağlı Hiz. İnş. 3.100,00 
Mahkemece I-lSYK'nın düzenlediği 
görev paylaşı mı TehIiğ'inegöregrevsizlik 

   

ma hk Ciflesi 

 

Tic.  A.Ş. tarafından çalış tırılmak 

 

kararı veı-erek dosyaya hakmakla görevli 

  

sı alı>  a, 

  

üzere görevinden ayrılmasının 

 

mahkemenin Akçaabat  1.  Asliye Hukuk 

     

sağlandığı ve  26.08.2010  tarihinden 

 

Mahkemesi olduğunu bildirmiştir. Dosya 

     

itibaren bu şirkette çalışmış 

 

görevli Mahkeme olan Akçaahat I. Asliye 

     

olduğunun ancak görevine 

 

Hukuk Mahkenıesinde görülmeye 

     

03.09.2014  tarihinde haksız olarak 

 

başlanmış takibeıı yapılan inceleme /A 
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son verildiğini iddia ederek tüm 

 

sonucunda davanın müvekkil şirket 

     

işçilik alacaklarının tahsilini talep 

 

yönünden reddine karar verilmiştir. Karar 

     

etmiştir. 

 

davacı tarafça karar temyiz edilmiş olup, 

       

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

Davacı Medicalpark hastanesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplaııı lmasını 

     

diğer dayalı şirketlerde sigortalı 

 

takiben yapı lan inceleme sonrası karara 

 

MLP Sağl ık 

   

gösterilerek  01/04/201 1-19/02/201 4 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Uşak I. İş 

  

tarihleri arasında çalıştırıldığını, 

 

verilmiştir. Tarafımızca karara karşı temyiz 

Celalettin Onay Ecoclean Temizlik 
Mahkemesi 

2014/112 2014 haklı sebeplerle işi hıraktığıııdan 3.060,00
 başvurulmuş dosya Yargıtay yoluna olup, 

incelemesi aşamasındadır. 

 

Clean  Temizlik 

   

balı isle kıdem,ihbar,maaş,fazla 

 

**Karar  riski :  20.748,61  'I'! 

 

Kardelen Temizlik 

   

mesai,yı llık izin, hafta tatili, sosyal 

 

** Karar kcsinleşnıeden davacı tarafça icra 

     

hak, ve dini resmi tatil alacağı talep 

 

takibine konu edilmiş teminat mektubu 

     

etmiştir 

 

ibraz edilerek icra tehdidi önlennüştir. 

     

Davacı Medicalpark hastanesinde 

 

Dosya da delillerin topltınılmasını takihen 

     

diğer dayalı şirketlerde sigortalı 

 

dava karara çıkmış, davanın kısnı i 

 

MLP Sağlık 

   

gösterilerek  09/12/2011-18/02/2014 

 

kabtıltine kajar verilmiştir. Karar 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Uşak  2. İş 

  

tarihleri arasında çalıştır ıldığını, 

 

taraümızca temyiz edilmiş olup, dosya 
Kenan Keskin Ecoclean Temizlik 

Mahkemes i 
2014/82 2014 haklı sebeplerle işi hıraktığından 3.060,00 Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

 

Clean  Temizlik 

   

hahisle kıdenı,iFıbar,maaş,fazla 

 

** Karar riski :  17.367,00 ** 

 

Kardelen Temizlik 

   

mesai,yıllık izin, hafla tatili, sosyal 

 

Karar kesiıı leşmeden icra takibine konu 

     

hak, ve dini resmi tatil alacağı talep 

 

edilmiş, teminat mektubu ibraz edilerek 

     

etmiştir 

 

icra tehdidi öntenmiştir. 

       

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

       

takiben hilirkişiye tevdii edilmiş, iş hıı 

       

rapora karşı beyan ve itirazlarınıız ibraz 

       

edilmiştir. Dosya  28.05.2014  tarihli 

     

Fatih hastanesinde Göz doktoru
celsede 

 

karara çıknıış olup, davanın 

 

MLP Sağl ık 
İstanbul  32. 

  

olarak çalışan davacı tarafından, iş 

 

kabulüne karar verilmiştir. Anılan karar 
tarafımızca temyiz edilmiştir. Ali Ahmetoğlu 

Hizmetleri A.Ş. 
iş 2016/647 2011 akdinin haksız nedenle fesih edildiği  3.000,00 

Karar Riski:  177.867,91  iL 

  

Mahkemesi 

  

iddiası ile ikame olunan işçilik 

 

Dosya Yargıtay'dan bozularak gelmiş ve 

     

alacağı davasıdır. 

 

yeni esasa kaydedilmiştir. Davacının imza 

       

örnekleri alındıktan sonra dosyada bilirkişi 

       

incelemesine gönderilmiş, raporda 

       

davacının ibraname üzerinde imzasının el 

       

ürünü olduğu yönünde kanaat bildinildiği rAfi 
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görülmüştür. Davacının itirazı üzerine 

       

dosya ek incelenıeye alınmış tır. Dosya ek 

       

inceleme aşamasındadır. 

       

Dava dosyasında deliler toplanmış, tanıklar 

       

dinlenilmiş ve incemeler yapılmış olmakla, 

       

Tanıklar kısmen lehimize beyan vermiş ve 

       

davacının eşi sebebi Ile Bursa hastanesine 

     

.. nyesınde Kaı-ma Servis Hastane hu 

 

tayinini istediĞi, hastanenin bu tayini 
. 

     

hemşıresı olarak çalışan Davacı 

 

ayarladıgı ancak davacınm buna ragnien 
. . .. 

(ionul , . 

ML!'  Saglık 
, . Istanbul  7.  lş 

 

. 

. . . 

tarafından, iş akdının haklı nedenle 
. . .,. . , 

 

ışbaşı yapması gereken gunde ışbaşı 
. yapmamış olduguna ilişkin toni belgeler 

Resuloglu 
. . , 

Hizmetleri A.Ş. .  Mahkemesi 20131575 201i lesıh ettim ancak ışçı lık haklarınııı 
. . 

3.000,00 . 

mahkemeye sunulmuş ise de dava kısmen 

     

kendisine odenmedıgı iddiası ıle 

 

. 

kabul edılmıştır. Karara karşı taı'alınıızca 

     

.

ı ıkame edilen ışçılık alacac ve ışe 

 

tehırı icra  talepli temyiz yoluna 

     

iade davasıdır. 

 

başvurulmuş olup, dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındad ıı-. 

       

"Karar riski  :31.000-11 ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup. 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

       

Mahkeme Davacının  15.233,74-11,  fazla 

       

mesai ücret alacağı,  1.089.07-TL. 

       

U.I3.G.T. Ücret alacağıııı n tahsiline karar 

     

Davacı taraf Müvekkil şirkette 

 

vermiştir. Karar tarafımızca tehir-i icra 

     

hemşire olarak çalıştığı nı, ancak, 

 

talepli olarak temyiz edilmiştir. Davacı 

 

femar T okat 

   

kendisinin çok yoğun çalıştırıldığı nı 

 

taraf kararı Tokat  2  icra  MÜd'irlÜğüı in 

Ayşeeul Manyetık Rezonans ' . . Tokat  I. iş ., 

 

, , , ' ' ' 

bu nedenle ış akdını kend isi n i n  hakl ı 
, ' ' 

 

. . 2015/7896  E. nolu takıp dosyasıyla ıcraya 
. 

Coşkun Saglık HızmLtkıı M'ıhkcm"sı 2014119 2014 sebeplerle  f'.shçttığını beyan  cdLıck 
, 

.300000 koymuş taıafımıı" ı ıcı t dosyasına 

 

v tıı ıım '1' " A ' 

   

maaş farkı, ihbar m  taz ınatı, kıdenı 

 

22.932,32-TL  nakdi teminat  yatıı ılmıştır. 

     

tazminatı, fazla çalışma ücreti, baĞa 

 

Yargıtaydan tehiri icra kararı alınarak 

     

sonu çalışma ücreti, izin ücreti 

 

dosyasına sunulmuş ise de, Hastane 

     

alacağı talepleri ile dava açmıştır. 

 

yönetimi ile davacı uzlaşmış olup, davacı 

       

davasından vazgeçmiştir. Yatırı lan nakdi 

       

temiııatın iadesi için dava dosyasının 4 

       

Yargıtaydan iade edilmesi heklenmektedi$/ 
Mediplaza 
Sağlık Erdal Karataş 

, , 

(jehze  7.  iş 
2017/63 2017 

, ' ' , , ' . Kıdertı ve fazla mesai taleplı ışçılık 
3,000,00 

Dosyada dilekçeler teatisi tamamlanmış 
olup, dosya tanıkların dinlenilmesi ile 

' . Hızmetlerı A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

alacagı davasıdır. . . , 

delıllerın toplaııı lınası aşamasındadır. 

4 
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Davacının taraf değişikliği talebi kabul 

       

edilmiş, MLP Sağl ık Hizmetleri A.Ş. 

       

yerine Mediplaza taraf olarak 

       

kaydedilmiştir. 

     

Davacı müvekkil şirkette  2011 

       

yıl ından beri temizlik görevlisi 

       

olarak çalışmıştır. Davacı görevi 
dışında başka işlerde de çalıştırıldığı 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

mobbinge maruz kaldıı gibi 

 

takiben bilirkişiye tevdii edilmi
ş, inceleme 

Bilge Kaan MLP Sağl ık Tarsus  iş 

  

nedenlerle iş akdini feshetmiştir. Bu 

 

sonucu tanzim olunan rapora itirazlarımız 
sunulmuş olmakla dosya ek i ııeelemeye 

Kıl ınç Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 20 15/427 2015 nedenle de, tüzlaya ilişkin hakları 3.000,00 
alınnuştır. Ek inceleme sonucu tanzim 

     

saklı kalmak kaydıyla şimdilik 

       

1.000.0011.  Kıdem 1.000'1 L. 

 

olunan ek rapor taraflara tebliğ cdi Imiş, 

     

Bayram Genel tatil ve  1.000  TL , 

 

dosya ıslah ve itirazların değerlendirilmesi 

     

fazla mesai ücreti olmak üzere 

 

aşamas in dad ir. 

     

toplam  3.000  Tt.,.'nin ödenmesi için 

       

dava açmış bulunmaktadır. 

       

Diğer dayalı olan Yıldızlı Güven 

       

Özel Sağl ık Hizmetleri İnş. Tur ve 

       

Tic.  A.Ş. nin ve bu iş yerini devralan 

    

Akçaahat I. 

  

müvekkil şirketin davacının fazla 

 

2015/35  E. S. ayili dosya ile ikame edilen 

  

Asliye Hukuk 

  

çalışma ücretleri ve sair 

 

dava yetkisizlik nedeniyle usulden 

Züleyha Deniz 
MU' Sağl ık Mahkemesi 2015/35 

'015 
alacaklarının ödenmemesi  iddiası ile 

3.000,00 
reddedilmiştir. Dosya Akçaabat I. Asliye 

 

Hizmetleri A.Ş. (iş 2016/50 

 

dava ikame edilmiştir. Davacı 

 

Hukuk Mahkemesine gönderilmiş tir. Dava 

  

mahkemesi 

  

tarafından kıdem ve ihbar tazminatı, 

 

dosyası delillerin toplanılması ile tanıkların 

  

sı thtıy]a) 

  

fazla çalışma alacağı, ulusal bayram 

 

dinlenilmesi aşamasıııdadır. 

     

ve genel tatil alacağı, yıllık ücretli 

       

izin alacağı talebinde 

       

bulunulmuştur. 

    

Akçaahat ]. 

  

Dayalı Yıldızlı Güven Özel Sağl ık 
Hizmetleri lnş. Tur ve  Tic.  A.Ş. nin 

 

dosya ile ika l ı me  edilen 2015/42  E. Sayı

dava 
Asiye Limandal MLP Sağlık 

Asliye Hukuk 
Mahkemesi 20 15/42 

 

ve bit iş yeriııi devralan müvekkil 

 

yetkisizlik nedeniyle usulden 
reddedilmiştir. Dosya Akçaahat I. Asliye 

Saral Hizmetleri A.Ş. (iş 2015/595 2015 şirketin davacının taleplerine 
rağmen fazla çalışma ücretleri ve 

3.000,00 
Hukuk Mahkemesine gönderilmiştir. Dava 

  

mahkemesi 

  

sair alacaklarının ödenmediği iddiası 

 

dosyası delillerin toplanılnıası ile tanıkların 

  

sıfatıyla) 

  

ile alacak dava ikame edilmiştir. 

 

dinlenilınesi aşamasındadır. 
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..

vekkı l hastanede Anestezı Mu 

 

Dava dosvas  del  I lerin topi an ıl nıası nı 
. 

  

, t3akırkoy  6 

  

. . 
teknıkerı olarak çalışan davacının ış 

 

takıben yapılan inceleme sonucunda karara 
« 

Nalan Yeşı lvuı t 
, ML?  Saglık 

Hızmctlçu A.Ş. Iş 2016/28 20 [6 
.. 

.., akdının haksız feshedıldıgı 
ıddıasıyla ıkamı. ettıcı kıdem, ihbar, 

300000 
çıkmış, davanın kısmen kahulune karar 

. . . . 

'erılmıştır. Karan k tışı t ttalhı ıstınaf 

  

Mahkemesi 

  

fazla mesai ucretı talep ettıgı ışçılık 

 

. . . yoluna başvurnuış olup, dosya ıstınat 

     

, alacagı davasıdır . 

 

ncel emesı aşaas ı n dad  ir. m ı

**Kaı.ar 

       

Riski;  36.295,55  TL 

     

Davacı taraf hastanemizde 

 

Dava dosyası delilllerin toplanılmasını 

     

hiyokimya uznıanı olarak çalışnıış 

 

takihen yapılan inceleme sonucu 

Ahmet Altınoz 
, ML?  Sağlık . . 

E lazig Is 2015/868 

 

işten ayrı lırken Kıdem tazminatı, 
. . 

 

27.10.2017  tarihli celsesinde karara çıkmış, 
.. . . . 

 

Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 2012/611 
2012 nı taş aIaca ı 'e cezai şart 3 00000 divanın kısmcn k ıbulune k ın ı vLı ılnıışuı 

     

, 
i dd i a

 

alacaklarını alamadıgını ıddıa ederek 

 

.. .. . , . Kararın aleyhe kısmı yonunden ıstınal 

     

işbu davayı ikaıııe etmiş olup dava 

 

yoluna başvurulmuştıır. Dosya istinaf 

     

tarihi 10.09.2012'dedir 

 

incelemesi aşanıasındadır. 

               

Dava dosyası delitlerin toplanılmasın ı 

       

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 

       

incelemede,  17668.04-TL, kıdem 

       

tazm i natı, I  1.937,18-TL.  ihbar taznı in atı, 

       

67.741,75-TL, fazla mesai ücreti, 

       

12.789,60-TL, izin ücreli alacağı olmak, 

       

üzere, toplanı I  10.136,58-IL. alacağı 

       

bulunduğu mütalaa edilmiştir. Bilirkişi 

     

Davacı Müvekkil Şirket hastanesinin 

 

raporuna tarafımızca itiraz edilmiş, 

 

1 uaı Tokat '''''1' k' 

   

acil servisinde hekim olarak 

 

itirazlarımız doğrultustında yeniden 

Mustata Nusret Maııyetık Rezonans 
, ' 
Tokat  I. iş 

  

çalış tığını, kendisine fazla mesai 

 

bilirkişive göndcrilnı iştir. Alınan ek 
Çıçeklı , , 

Sağlık [-lızmetlerı Malıkenıesı 
2015/3ö 2015 tıcretı, halta ta tili  ücretı, UBGT 3.000,00 

, , , 
., 

.........................., bı lırkışı raporunda hı lırkışı oncekı 

 

'c  Turi ziii  A S 

   

ücreti  , izin  ucı'etı, Kıdenı ve ıhhar 

 

. , raporunun dogru oldugunu beyan etnı tş, 

     

tazminatları üdennıediğinden balıisle 

 

tarafımızca, ek bilirkişi raporuna da itiraz 

     

dava açmıştır 

 

edilerek, başka bilirkişiden yeniden rapor 

       

alınması talep edilmiştir. Davacı taraf 

       

davasını ıslah etmiş, Mahkenıe ıslalı 

       

zarnanaşınıın değerlendirilmesi içiıı 

       

dosyayı bilirkişiye tevdii etmiştir. Al ıııaıı 

       

ek bilirkişi raporunda Davacının 

       

17.668,04-TL. kıdem tazminatı,  11.937,18-

        

TL. ihbar tazminatı,  26.809,79-TL, fazla 

       

mesai ücreti alacağı, 12.789,60-'ifi. izin '4 
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ücreti alacağı olmak üzere toplam 

       

69204,61  - TL.a1aczı41 bulunduğu mütalaa 

       

edilmiş, rapora jarafimızca itiraz edilmekle 

       

dosya değerlendirnıe aşamasındadır. 

     

Davacı taraf hastanemizde acil tıp 

       

teknisyeni olarak çalışmış işten 

 

Dava delillerin toplanılmasını rakihen 

ITatıce  Midge 
, 

MLP Saglık 
., , 

Elazığ iş 

  

ayrıl ırken Kıdem tazminatı, ihbar 
. . . 

 

karara çıkmış, davanın kabulü yönünde 
. . . 

Suzeun 
. 

l'Iıznıetlerı A.Ş. 
.  

Mahkemesı 
20161134 2013 tazmınatı, ve hızla mesai 3.000,00 karar verılmıştır. Karar dayalı taralça 

. 

     

. 
ı alacaklarını alamadıgını idd ia ederek 

 

temyız edılmış olup. Dosya Yargıtay 

     

işhu davayı ikame etmiş olup dava 

 

incelemesi aşamasındadır. 

     

tarihi  3  I.10.2013'dür. 

       

Davacı tarafından, Eco  Clean 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Temizlik ve Tur Fiiz. nezdinde 

 

takiben yapılan inceleıne sonucunda karara 

 

MLP S l ık . ag . 

  

çalışmakta iken, tatillerinin 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

Hızmetlerı A.Ş. . 
Istanbul Il. 

  

verilmemesi, devamlı surette mesai 
. 

 

vermiştir. Karara karşı tehiri icı'a talepli 
Şolıret Çıçek 

Fcoelen Tem ş /
izlik 

2014 10 2014 
,.  

yapurılması, maaşların odeıımemesı 3.000,00 temyi z yoluna haşvurulmuş olup, dosya 

 

'e Tur. A 
Mahkemesi 

  

veya eksik nedeniyle haklı nedenle 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

iş akdini fesih etriğinden hahisle, 

 

**Karar riski :  22.000,00  TL ** Karar 

     

doğmuş işçilik hak ve alacaklarının 

 

kesinleşmeden icra takibine konu edilmiş, 

     

tabsili talepli dava ikame etmiştir. 

 

teminat mektubu sunulınuşttır. 

     

Davacı Müvekkil Şirket nezdinde, 
, ...  

 

. .  

Drive  dosyası delıllerın toplanılmasını 

     

d ig

 

dıger dayalı Ecoclean  1  entızlık Ve 
., . . . , . 

 

. . 

takıhen yapılan i nceleme sonucunda karara 

     

iurızm Hızmetlerı A.Ş. personelı 

 

.. çıkmış, davanın kısmen kahulune karar 

 

, ML?  Sağlık 
. . , 

. 

Istanbul  12. 

  

olarak temizlik gorevlısı sı fatına 
. . . . 

ıstınaden  1)09,2008  tarihinden 

 

... . . . .  

verilm i şt i r. Karar taratımızca tehır ı i cra 

Zekiye 'Y ıldız 
h1mc" AS 

iş 2014/94 2014 12032013  t uılııne kadar çalış tıgını 300000 
. . . . 

t tleplı temyiz tdılmış olup dosya Yart,ıt ı ' 

 

Ecoclean I enıızlık 
, , Malıkemesı 

  

. . 

beyaııla ış akdını lıaksız olarak 

 

incelemesi aşanıasındadır. *4 
. . .. .. 

 

ve  T ur. Hız. A.Ş 

   

feshedıldı- odı ıddıası ıle, enmemış 

 

Karar risk i  :20.101.80  IL 
. 

     

kıdem tazınınatı ıle sair ışçıl ık 

 

Karar kesınleşmeden ıcraya konu edılmış 
. 

     

alacaklarının talısıl ını talep ve dava 

 

olup. dosyaya teminat mektuhtı 
. 

     

etmektedir. 

 

suntılmuştur. 

  

Istanbul
  

  

Hastane nealinde diş hekimi olarak 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Zeynep Lale ML?  Saglık Anadolu  15 

  

çalışmakta iken, prim ödemelerinin 

 

takiben yapılaıı inceleme sonucunda karara 
.. 

Çalışkan Hizmetleri A.Ş. 
, 

iş 
2014/189 2014 yapılmaması nedcnı ıle ış akdının 

. . . . . 
3.000,00 çıkmış, davanın kısnıen kabulune karar 

. . . . . . , 

  

a cmesı M hk ' 

  

haklı olarak leshedıldıınden balıısle 

 

verılnııştır. Karar tarafımızca tehır ı i cra 

     

davacı tarafça kıdem tazminatı, 

 

talepli temyiz edilmiş olup, dosya Yargı tay PA 
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sö'zleşnıesel ücret artışı nın 

 

incelemesi aşaniasındadır. "Karar 

     

yapılnıamasından kaynaklı fark 

 

riski  :34.700,61  TL *S Karar 

     

ücret alacağı ve sözleşmesel prim 

 

kesinleşıneden icraya konu edilmiş olup, 

     

alacağı talepli ikame olunan işçilik 

 

dosyaya teminat mektııhu sunulmuşıur. 

     

alacağı davasıdır. 

       

Davacı taraf hastanemizde hemşire 

       

olarak çalışınış işten ayrılırken 

       

Kıdem tazminatı. maaş ve fazla 

 

Dava deli Ilerin toplaııı Imasını takiben 

     

mesai alacaklarını alamadığı nı iddia 

 

karaı'a çıkmış, davanın kısmen kahıılü 

     

ederek işbu davayı ikame etıniş olup 

 

yönünde karar verilmiştir. Karara karşı 
Fatma Nihal E!a7ığ Vatan Sağlık Elazığ iş 

2016/171 2033 dava tarihi 14.06.2013'tür. Dosya ile 
2.800100 

temyizedilmeküzere süre tutumu 
'Femeltaş Hızmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

hüktim kurulımış olup verılen ' verilmiştir. Gerekçeli karar tarafımızca 

     

hüküm tarafımızca temyiz edilmiş 

 

temyiz edilmiş, Yarıııtav incelemesi 

     

Yaı'gıtay tarafından hüküm 

 

sonucu onanarak kesinleşmiştir. 

     

bozulmuş olup yeni esas alarak 

 

"Karar Riski:  5.930,00  TL 

     

dosya tekrar görülmeye başlanmış 

       

olup duruşına tarihi 23/06/2016'd ır. 

       

Davacının iş akdini haklı nedenle 

 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasın ı 

     

fesih ettiğinden bahisle kıdem 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

Emine Ekici 
ML!'  Sağlık Antalya  4. 

İş 2013/412 2013 
taztninatı, haziran/temmuz aylık 

. 275669 , 
çıkmış davanın kahulüııe karar verilmiştir. 

 

ızetlerı A.Ş. Hm Mahkeesı ın 

  

maaş alacagı, yıllık izin  u cretı 

 

Karar taratımızca temyiz edilmiş olup, 

     

alacaklarının kendisine ödenmesine 

 

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

ilişkin işçilik alacağı davasıdır. 

 

"Karar Riski  12.482 00  TL 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

.. 

 

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

       

çıkmış, davanın kabulüne. 2.685,00 TUR 

. 

    

FGM üzte Güv. Eğt. Ru. .A.Ş. 

. . . 

 

alacağın dayalı hastaneden tahsiline karar 

. . . . . Hatice MI..P Saglık 
, . Bursa . iş 

  

bünyesinde görev yapmış olan 

. . . . . . 

 

verilmiştir. [-lüküm taraftmızca tehiri icra 

. . .. . . . l'ugaçacı Hızmetlerı A.Ş. 
.  

Mahkemesı 
2014/853 2014 davacı, ış ılışıgının kesı lınesını 2.685,00 talepli olarak temyız edılmış olup, icra 

     

takiben ışçı lık alacaklarının tahsı lı 

 

telıdıdı onleıımıştır. Dosya Yargıtay 

     

talepli dava ikame etmiştir, 

 

inceleınesi aşamasındadır. **Kaı.ar 

       

Riski:  2.685,00  Tl.. ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilıniş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştuı'. 

aha Bingöl 
MLP Sağl ık İstanbul  24, 

2015/468 2035 
Müvekkil hastanede Radyoloji 

2.600,00 Dilekçeler teatisi sona enniş olup 

 

Hı,mctlerı A $ iş 

  

Teknıku ı ol trak ç'ıhışan dwacının 

 

tanıkların dınlcnı hmçsı apinasina 

P
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Mahkemesi 

  

fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi 

 

geçilecektir. Davacı ile celse arasında 

     

sebebiyle haklı sebeple iş akdini 

 

uzlaşmaya varılmakla dosya sııllı  He 

     

feshetıiğinden hahisle kıdem, ücret 

 

kananmıştır. 

     

alacağı, fazla çalışma ücreti, haifialık 

       

yarım gün izin ücreti, IJI3GT, yıllık 

       

izin ücreti, yıllık radyasyon izin 

       

ücreti talepli işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

       

Davacı, Müvekkil Şirket nezdinde, 

       

diğer dayalı Ecoclean Temizlik Ve 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 

 

takiben karara çıkmış davanın kısmen 

     

personeli olarak temizlik görevlisi 

 

 kabulüne karar verilmiştir. Dava dosyası 

 

lık Bakırköy Il. 

  

MLP Sa
tehir-i sı fatına istinaden  25.04.2009 

 

icra talepli olarak temyiz edilmi
ş 

Şerife Ekinci 
Hizmetleri A.Ş.. İş 2013/743 2013 tarihinden  24.09.20 12  larihine  kadar 2.600,00 olup,  dosya Yargıtay incelemesi 

  

Mahkemesi 

  

çalıştığını heyanla, iş akdini iş 

 

aşaınasındadır. "Karar riski : 

     

akdini haklı olarak feshettiğini, 

 

 10.25 1,33  TL ** Karar henüz 

     

ödenmemiş kıdem tazminatı ile sair 

 

kesinleşmeden davacı larafça icraya konu  

     

işçilik alacaklarının tahsilini talep ve 

 

edilmiş, Dosyaya teminat mektubu 

     

dava etmektedir. 

 

stınularak kararın icrası durdurulmuştur. 

     

Davacı, davacı, Müvekkil Şirket 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

nezdinde, diğer davah  Clean 

 

takibeıı karara çıkmış davanın kısmen 

     

Temizlik Ve Danışmanlık 

 

kahtılüne karar verilmiştir. Dava dosyası 

  

Bakırköy  7.
 

  

Hizmetleri A.Ş. personeli olarak 

 

tehir-i icra talepli olarak temyiz edilmiş 
Ayşe Çakır MLP Sağl ık 

 

2014/22 2014 portör sı fatına istinaden  27.10.2011 
2.600,00 

olup, dosya Yargıtay incelemesi 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

tarihinden  24.09.2013  tarihine kadar 

 

aşamasıdadır. **Karar riski  3.100  TL 

     

çalıştığını heyanla, iş akdini haklı 

 

** Karar henüz kesinleşmeden davacı 

     

nedenle fesih ettiğini, ödeıınıemiş 

 

tarafça icraya konu edilmiş, Dosyaya 

     

işçilik alacaklarının tahsilini talep ve 

 

teminat mektubu suntılarak kararın icrası 

     

dava etmektedir. 

 

durdtırulmuşttır. 

     

Davacı,  17.03.2003  ile  21.02.2015 

       

tarihleri arasında  Medical  Park Fatih 

 

Dava dosyasında deliller toplan
ılmasını 

  

İstanbul  22. 

  

astanesinde kesintisiz H z olarak 

 

takihen dosya karara çıkmış, davanın 

Fatma MLP Sağlık 
Iş 2015/201 2015 çalış tığını ancak sigorta girişinin 

 

kısmen kahulüne hükrnedilmişıir. İşhu 
Feyizoğitı Hizmetleri A.Ş. 

Mahkemesi 

  

yapılmadığıııı , sigorta hildiı'gclerinin 
2.580,63 karara karşı istinaf yoluna başvurulmu

ş 

     

ve sigorta prim bordrolarının 

 

olup, dosya istinaf incelemesi 

     

SGK'ya verilıneniiş olduğunu ve 

 

aşaınasındadır. "Karar Riski: 

       

37.82 1,00  TL 
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iddia etmiştir. Bu sebeple kesintisiz 

       

olarak çalıştığı sürelerin tespiti ve 

       

sigorta girişinin yapılması ile aylık 

       

bildirge hordroları ve sigorta 

       

primlerin in gerçek ücreı üzerinden 

       

yatırılnıasını talep etmiştir. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Davacı, acil serviste vezne memuru 

 

takihen yapılan inceleme sonucu karara 

     

olarak çalışmakta iken iş akdinin 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

Seher Koyuncıı 
MLP Sağl ık 
Hizmetleri A.Ş. 

İstanbul  3, İş 
Mahkemesi 

20I4/775 2014 haksız 
olarak feshedildiğ inden 

bahisle ödenmeyen işçilik alacakları 
2.512,16 

verilmiştir. Karar tarafımızca teınyiz. 
edilmiş  olup, dosya  Yargıtay incelemesi

 

     

ile birlikte kıdem ve ihbar tazminatı 

 

aşamasındadır. 

     

talep etmiştir. 

 

**Kaıtr  Riski:  11. 189,33 " Karar T L 

       

kesinleşıneden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu stınulmuştıır. 

     

Davacı  Orion  cafe bünyesinde 

 

Dava dosyası delillerin ıoplanılnıasını 

Mehmet MI..P Sağl ık Uşak t. İş 

  

cafetarya elemanı olarak çalış tığını 

 

takiben yapılan inceleme de, dosya karara 
çıkmış davanın l-lastane yönünden reulrliııe 

Gündüz Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2016/229 2016 bir kısım işçilik alacaklarını 2.500,00 

hükmedilmiştir. Davacı taraf karara karşı 

     

alamadığı gerekçesi ile açtığı işçilik 
alacakları içerikli davadır. 

 

istinaf yoluna başvurmuş olup, dosya 
 .: 

       

ıstınal ıncelemesi aşamasındadır. 

     

Müvekkil hastanede Teknik Eleman 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

olarak çalışan davacı, fazla çalışma 

 

lakiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

  

Bakırköy  31. 

  

ücrctiniıı ödenmemesi sebebiyle iş 

 

inceleme sonucu ıanzinı olunan rapor 

Yasin Atcı 
MLP Sağl ık 

İş 2015/654 2015 
akdini haklı nedenle feshettiğinden 

2.500,00 
taraflara tebliğ edilmiştir. Raporda, 

 

Hizmetleri A.Ş.. 
Mahkemesi 

  

bahisle llüzla ınesai, ücret 

 

30.679,32  Tl., aleyhe kanaat bildirilmiştir. 

     

alacagı, yıllık izin ve AGI 

 

Rapora itirazlarımız sunulmuş olup, dosya 

     

alacaklarını talep ettiği işçilik 

 

itirazlarımızın değerlendirilmesi 

     

alacağı davasıdır. 

 

aşamasıııdadır. 

     

Müvekkil şirkette resmi işlemler ve 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

İstanbul 

  

rtıhsaulandırma uzmanı olarak 

 

takihen hilirki.
şiye tevdi edilmiş, inceleme 

Sibel Kaya MLP Sağl ık Anadolu II.  

  

çaıışan davacı işçilik alacaklarınııı 

 

sonucu tanzşm olunan rapor celse arasıııda 

Akçay I lizmetleri A.Ş. İş 
2015/537 2015 ödenmemesinden bahisle iş akdinin 2.500,00 taraflara tebliğ edilmiştir. inceleme sonucu 

  

Mahkemesi 

  

haklı sebeple feshetmesi sonucunda 

 

tanzim olunan raporda  11.364,32'r[.  işçilik 

     

kıdcm, fazla mesai, resmi tatil ve 

 

alacağı hesaplaması yapıldığı görülmtiştür. 

     

bayram tatili alacağı talepli işçilik 

 

Dosya rapora itirazların sunulması il 
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alacağı davasıdır. 

 

aşamasındadır. 

     

Davacı  3153  sayı l ı yasa kapsamında 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

çalışması gerekirken bu kanun 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

     

hükümlerinden daha ağır şartlarda 

 

sonucu tanzim olunan rapora taraflar 

     

çalıştığından bahisle iş akdini haklı 

 

itirazlarını bildinniş, yapılan ödemelerle 

Özkan Özcan 
MLP Sağl ık Antalya  6. İş 

2014/451 2014 
olarak feshcttiğini bu nedenle kıdem 

2.500,00 
ilgili uyuşmazlık hulunduğundan eksik 

 

1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

tazmınatı, fazla çalışma ücreti 

 

makbuzların tamamlanması ile yeniden 

     

alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, 

 

inceleme yapılması yönünde ara karar 

     

hafla tatili ücreti, ücret alacağı, 

 

oluşturularak dosya yeniden hilirkişiye 

     

UBGT alacağına ilişkin ikame 

 

tevdi edilmiştir. Dosya ek inceleme 

     

edilen işçilik alacağı davasıdır. 

 

aşamasındadır. 

     

Davacının iş akdinin haksız olarak 

 

Dosyada delillerin toplanmasını takiben 

     

feshedildiğinden bahisle kıdem ve 

 

yapılan incelemede davanın kabıı lüne karar 

Nirgül Çevik 
MLP Sağl ık Antalya  6. İş 

2013/507 20]3 
ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti 

2 .500,00 
verilıniştir. Karara karşı tarafıınızca temyiz 

 

Hizmetleri A Ş. Mahkemesi 

  

alacagı ile sair alacaklarının 

 

yoluna başvurulmuş olup, dava dosyası 

     

kendisine ödenmesine ilişkin işçilik 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

alacağı davasıdır, 

 

**Karar  riski :  10.677,63  Ttidir. 

     

Müvekkil Ilastanede hemşire olarak 

    

İstanbul 

  

çalışsan davacının kıdem tazminatı, 

  

Feyza Nur MLP Sağl ık 
Anadolu  4. İş 2016/671 2016 

, . 

lazia mesai ücretı, ulusal-dini 
2.500,00 

Dava dosyast eksik delillerin  toplanılması 
Yeşiller Hizmetleri A.Ş. 

Mahkemesi 

  

bayram ve genel tatil ücreti, yıllık 

 

ile tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

izin ücretialacağı talepli olarak 

       

başlattığı işçilik alacağı davasıdır. 

       

Davacı  mobbing  iddiası ile iş 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

akdinin haklı olarak 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi 

     

feshedildiğinden bahisle kıdem ve 

 

tarafından yapılan inceleme sonucu ıanziııı 

İsa Minnetoğlu 
MLP Sağlık Antalya  3, İş 

2015/I 2015 ihbar tazminatı, yıllık izin, tatil, 2.500,00
 olunan raporlara taraflar itirazlarını 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

fazla çalışma ücreti alacağı ile sair 

 

bildirmiştir. ItirazIar doğrultusunda dosya 

     

kendisine ödenmesine 
ek inceleme yapılmak üzere yeniden

alacaklarının 

      

ilişkin işçilik alacağı davasıdır. 

 

bilirkişiye tevdi edilmekle, dosya ek 

       

inceleme aşamasındadır. 

  

İstanbul 

  

Müvekkil hastanede gece müdürü 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

MLP Sağl ık Anadolu  26, 

  

olarak çalışan davacının işçilik 

 

takiben bilirkişiye tevdii edilmi
ş, inceleme 

Engin Topuz 
l-lizmetleri A.Ş. İş 

2015/689 2015 alacaklarının ödenmediğinden 2.500,00 sonucu tanzinı olunan raporda  24.237,15 

  

Mahkemesi 

  

bahisle iş akdini feshetmesi 

 

TL kıdem tazıninatı,  28.341,76  TL fazla 

     

net i cesinde kıdem, fazla mesai, 

 

mesai alacağı,  1.717,71 'ft.  UBUT alacağı /fl 
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resmi tatil ve bayram çal ışması 

 

hesaplanmış tarafımızca rapora 

     

ucıeteıı taleplı ışçı lık alacağı 

 

itirazlarımız sunulınuştur. Karşı taraf 

       

davasını rapor doğrultusunda ıslah etmiştir. 

       

Dosya itirazlar doğrultusunda ek rapora 

       

g(inderiiniiştir.  2.  kez yapı lan inceleme de 

       

24.237,15  TL kıdem tazminatı,  23.666,4$ 

       

TL fazla mesai alacağı.  1.501,05  TL. 

       

Ul3GT alacağı lıesaplanmışııı-. Dava 

       

dosyası rapor çelişkileri giderilmesi için 

       

yeniden hilirkişie tevdi edilmiştir. 

     

( Ecoclean  ) Davacın ın iş akdini 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

hakl ı nedenle kshettiğinden bahisle 

 

takiben yapı lan inceleme  sonucu karara 

Av Gökmen A 
ML!>  Sağlık Antalya  3. İş 

20 14/628 2014 
kıdem tazminatı, yol ücreti alacağı, 
fazla çalışma ücreti alacağı, yıllık 2.500,00 

çıkmış davanın kabulüne karar verilmiştir. 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

Ucretli izin alacağı, UI3GT alacağına 

 

Karar raraffimızca teınyiz edilmiş olup, 

     

ilişkin ikame edilen işçilik alacağı 

 

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

davasıdır. 

 

"Karar riski ;  9.548,32-Tl-

        

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 

     

Davacı tarafından Müvekkil 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

Hastanede çalışmakta iken devlet 

 

çıkmış. davanın kısmen kahulüne karar 

     

memurltığuna geçmesi sebebiyle 

 

verilmiştir. Karara karşı istinaf volıına 

Osman MLP Sağlık Antalya  6. İş 

  

işten ayrı ldığı, ancak fazla çalışma 

 

başvurtıtmıış, yapılan inceleme sonucıı 
talebimiz rcddedilerek kesinleşmistir. 

Kocabaş Hizmetleri A.Ş . Mahkemesi 
2014/728 2014 ücretlerinin ödenmediği, şua izni ve 2.500,00 

"Karar riski :  14.050,00-TL "Karar 

     

yıllık izinlerini kullannıadığından 

 

kesinleşmeden Antalya  9. İcra Müd. 

     

bahisle işhtı ücretlerinin kendisine 

 

2017/2027  E. sayı lı dosyası ile takibe 

     

ödenmesine ilişkin ikame edilen 

 

geçilmiş ve taraffimızca teminat 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

mu kab I ınde ic ranı  n  geri bı rakılması kararı 

       

alınmıştır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Destek personeli olarak görev 

 

takiben yapı lan inceleme sonrası karara 

     

yapmış olan davacı, iş ilişiğinin 

 

çıkmış, davanın kabulüne,  22.718,02  TL 

Yavuz At uz Atmaca 
MU' Sağlık Bursa  4.  i 

2014/953 2014 kesilmesini takihen işçilik 2.500,00 
alacağın dayal ı hastaneden ıahsiline karar 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

verilmiştir. Hüküm taratimızca tehiri icra 

     

ikame etmiştir. 

 

talepli olarak temyiz edilmiş olup, icra 

       

tehdidi önlenmiştir. Dosya Yargıtay " 

       

incelemesi aşamasındadır. "Karar 
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Riski:  22.7 18,02  TL ** Karar 

       

kesinleşnıeden icraya konu edilmiş olup. 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuşıur. 

       

Dava dosyası delilleı'in toplanılmasıııı 

     

Gebze Hastanesinde çalışan kadın 

 

takiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

 

M d t aza PI'  ' ' S l  k e . 

  

doğum hemşiresi Deniz Çahtık 

 

dosya hiliı'kişi incelemesi aşamasındadır. 

Deniz Çabuk l'hzmetlerı hc. 
Gebze  4.  lş 

2016/703 2016 
tarafından haklı neden ile fesih 

2.500,00 
Dosyada Davanın açıl ışında Mediplaza 

  

Mahkemesı 

  

gerekçelı kıdem, fluzla çalışma, 

 

. yer i ne MLP hasım gosterıldıgınden MLP 

     

ücret, resmi tatil ve genel tatil ücret 

 

tarafından yapılan masraflar davacıya 

     

alacağı talepli davadır, 

 

yüklenmiş , davaya Mediplaza hasım 

       

olmak üzere devam olunmaktadır. 

       

Dava dosyasından yapılan incelemeyi 

       

takiben davanın kabulü yönüııde hüküm 

     

Davacı taral'Orion güvenlik 

 

kurulmuş, karara tarafımızca temyiz 

     

şirketinde çalışmış işten ayrılırken 

 

edilmiş. Yargıtay incelemesi sonrası karar 

 

, ' , . 
Elazıg Vatan Sadık 

.. , 

Elazığ lş 2014/211 

 

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, 
. . 

 

bozularak dönmüs ve yeni esas almakla 
I-laId Baki , . 

A.S .
.  

Hıznıetlerı S Mahkemesı 2016/653 
2014 izin  ucretı,  resmi bayram ve fazla 2.450,00 

. . , . 

delıllerın venıden toplanması ıle 

     

mesai alacaklarını alamadıgını i ddi a 

 

i ncelenmesi  aşamasına geçı lmışııı'. yapılan 

     

ederek işbu davayı ikame etmiş olup 

 

inceleme sonucunda davanın kısmen 

     

dava tarihi 18,03.2014tür 

 

kabulüne karar verilmiştir. Karara karşı 

       

temyiz yoluna başvurulmuş olup, dosya 

       

Yaı'gıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

Medical  Park Hastanesi Göztepe 

       

Şubesi bünyesinde resmi işler ve 

       

ruhsatlandınııa sorumlusu olarak 

       

çalışan davacı, devamlı surette fazla 

   

MLP Salık Istanbul 

  

çalışma yaptığı, tistleri tarafından 

 

Dava dosyasında dilekçe teatisi yapılmakta 
Mesut Şenel 

uizm ıği « ' 
Anadolu  12. 2017/736 2017 psikoIok baskıya uğradığından 2.350,00 olup'  dosya henüz ön inceleme 

 

' 

'" lş mahkemesi 

  

bahisle kıdem tazminatı, ücret 

 

aşamasındadır. 

     

alacağı, genel bayram tatil alacağı, 

       

fazla mesai ücret alacağı, yıllık 

       

ücrerli izin alacağı talepli olarak 

       

ikame ettiği alacak davasıdır. 

   

MLP Sağlık 
U •k şc 

  

Davacı  Medical  Park hastanesinde 

 

Dosya da delillerin toplanılmasını takit 
Ozkan Karaca Hizmetleri A.Ş. ,  20 1 4/83 2014 diğer dayalı şi ı-ketleı'de sigoı'talı 2.31000 dava karara çıkmıs, davanın kısmi 

'. 

 

, ................. Mahkemesı 
Ecoclean I emızlık 

   

.. , 

gosterı lerek  04/05/20>2-18/02/2014 

 

.. , . ,. 

kahtılune karar verılmış tıı'. karar 
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Clean  Temizlik 

   

tarihleri arasında çalıştırı ldığmı, 

 

tarafımızca temyiz edilmiş olup, dosya 

     

haklı sebeplerle işi bıraktığından 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

bahisle kıdem, ihbar, maaş, fazla 

 

** Karar Riski :  11.144,65  TL 

     

mesai, yı llık izin, hafta tatili, sosyal 

 

** Karar kesinleşmeden icraya konu 

     

hak ve dini resmi tatil alacağı talep 

 

edilmiş olup. Dosyada teminat 

     

etmiş, icra takibine konu etmiştir. 

 

mektubumuz bulunmaktadır. 

     

Davacının iş davasında hükınedilen 

       

alacaklarina karşı yaptığı icra 

       

takibindeki brüt ücret ve faiz 

       

hesaplamasına yapı lan itiraz 

       

davasıdır. 

         

Dava dosyası  del  ilerin toplanı lmasını 

       

takihen yapılan inceleme sonrası karara 

Neşe Yılmaz 
, . MU' Saalık 

. . , 

. 

Uşak  2.  iş 
.  

. 
2015/236 2015 

. . . . 

davacının ışçı lık alacakları taleplı 
. . 2.300,00 

çıkmış, davan ın kahulüne karar verilmiştir. 
, . . . . 

Karara karşı tarahmızca ıstınal yoluna 

 

l-lızmetleıı A.Ş. Mahktnı sı 

  

,, .  

ıkamc etmış olduğu da'asıdır. 

         

başvuı-ulmuş olup, dosya ıstınaf incelemesi 

       

aşamasındad ır. **Kaı.ar  Risk : 

       

8.306,47 'FL 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen yapılan ineelenıe sonucu  7.11.2017 

 

., . 

MLP  Sag lik . Ordıı Iş 

    

tarihinde karaı'a çıkmış, davanın 
Arzu Eroğlu 

l-lızmetlerı A.Ş. 
,

 

Mahkemesı 
2015/575 2015 Kıdeın tazminatı ve sair işçi alacağı 2.300,00 30,081.36-TL üzerinden kabulüne karar 

: 

       

ver ilmişt ir. karaı'ın tehlıgı G erekçel i 

       

heklenmekte olup, hukuki yollara 

       

başvuru lacaktı  r. 

       

Dava dosyası delilllerin toplanılmasın ı 

       

takiben hilirkişiye tevdii edilmiş, inceleme 

Serpil Aydın 
MLP Sağl ık 

. . , 

Ordu iş 
. 

. 

20bı574 2015 
, . . . . . 

k ıdem tazmınatı ve saı r ışçı alacagı 
., 

2.ş00,00 
sonucu tanzim edilen rapora itirazlarımız 

 

Hızmetleı'ı A.Ş. Mahkemesı 

    

_ ..... 

dogrultusunda dosya yenı bı lıı'kışı heyetine 

       

tevdi edilerek ek inceleme aşamasında 

       

geçmiştir. 

     

Müvekkil hastanede acil servis 

   

MLP Saglık 
Istanbul  9. İ 

.

ş  

  

hemşiresi olarak çalışan davacının 

 

Dava dosyas
ı delilleriıı toplanılmasını 

Melek Irmak 
Flızmctlerı A.Ş. Mahkemesı 

2016/550 2016 işçilik alacaklarının ödenmediğinden 2.300,00 takihen blirkişiye tcvdi edilmi
ş olup, 

     

hahı iş ş akdını teshederek kıdem 

 

dosya hı lırkışı incelemes i  aşaınasındaı 

     

tazminatı. fazla çalışma ücreti, 

  

;" 
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UBGT ve yıllık izin ücreti talepli 

       

işçilik alacağı davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonrası 

       

21.11.2017  tarihli cclsede karara çıkmış, 

     

Laboratuvar teknıkerı olarak go 
..
rev 

 

davanın kısmen kabultine karar verilmiştir. 
, , .. 

  

. 

  

yapmış olan davacının, ış ıl ışıgının 

 

K arar dogrultustında.  16.127,00  IL  brut 
. 

Sema Manas 
MLP Saglık 

. .,  

Bursa  9.  iş . 

20b/197 20b kesıtmesını takiben ışçıhk 2.300,00 
.. . . 

kıdem tazmınatı,  172.00  TL  brut  lıafla tatili 
,. .: 

 

Uızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 

  

. . 

alacakların lahsı lı taleplı dava ıkame 

 

ü creti ,

 

ücretı,  111,00  IL  brut  UBG I ucretı, 
. .. 

     

edı lmış tır. 

 

toplam  2.520,00 1  L  brut  fazla çalışma 
.. . 

       

ucretının davacıya verılmesıne karar 

       

verilıniştiı'. Gerekçeli kararın tehliğini 

       

takiben karar tarafimızca istinaf 

       

edilecektir. 

 

. . 

Seıttez Saglık 1hz. 

   

Taşeron ISS personeli olan davacı iş 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Aras Altunhey 

 

Izmir  6. İş 2017/45 2017 akdini haklı nedenle feshettiği iddia 2,300,00 takiben bilirkişiye sevdi edilmiş olup. 

     

ederek işbu alacak davasını açmıştır. 

 

dosya Bilirkişi incelemesi aşamasıııdadır. 

 

. , ,

lik 
 

Hız . .. 

. 

   

Taşeron ISS personeli olan davacı iş 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
UğtırAktaş 

 

1zmir3. lş 2017/152 2017 akdini haklı nedenle tshettiği iddia 2.300,00 takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

     

ederek işbu alacak davasını açmış tır. 

 

dosya Bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

 

, . 

.. 

Bakırkoy  25. 

  

Davacı iş akdini haklı nedenle 
. 

  

Ilker Yasin 
, , Azha3 

MLP Saglrk 
. 

. 

I-Iızmcılerı A.Ş. 
. 

İş 
. 

., 

2017/59 

 

.. 

leshettıgı ıddıasıyla, adenmeyen 
. . . 

, . 
-. . .  

ışçıl ık a[acaklaıının lahsıl ı takplı 

. 

2.300,00 FL. 
.. . 

Dava dosyası on ınceleme aşamasındadıı'. 

  

Mahkemesı 

  

ı dava kame etmişt ir. 

       

Dava davacının kıdem tazminatı , 

   

Samsun Medikal . 

S amsun 

  

fazla mesai aIaca ı , ulusal bayram 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Salih Yıldız Grup Özel Sağl ık 

u  tesı 
2014/886 2014 ve genel tatil alacağı olmak üzere 2.250,00 takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

 

Mahk
Hizmetleri A.Ş. 

   

toplam  2.250 ,00  TL 'lik alacak 

 

dosya bilirkiş i incelemesi aşamasındadır. 

     

davasıdır. 

       

..

vekkıl ş i rkette  porter  olarak Mu 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasııı ı 
. . 

 

, , Istanbul 

  

. . . . . 

çalışan davacının ış akdının feslıı 

 

takıben yapılan ınceleme sonucunda karara 

ll ıdayct Utlu 
MLP Saglık 
Hıımetlerı A Ş 

Anadolu  14 
20 1 5/56 20h 

. . . . 

scbLbı>k kıdLın ıhb ır bil t  mesa 
224000 

.. 

çıkmış, davanın k ısmen kahulune 
hukmedılmıştır. GLtLkçclı kararın tLhlıgı 

 

, , . . 

Clean  'lemızlık 
l ş 
Mahkemesı 

  

yıllık ucı'etlerı izin, resmi ve dini 
.. . . 

tatil ücreti, yeınek ücreti alacagı 

 

. .  

heklenmekte olup, tak i ben hukuk i  vt 
. . . . , 

     

. . 

taleplıdır 

 

başvtırulacaktır. "karar riski : 

       

'IL 14.877,363 
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Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen karara çıkmış, davanın kısmen 

     

Davacı, Hastane bünyesinde  Orion 

 

kahulüne karar verilmiştir. Karara karşı 

     

Güvenlik şirketi personeli olarak 

 

temyiz yoluna başvurulmuş olup, karar 

  

İstanbul 

  

güvenlik görevlisi sıflıtına istinaden 

 

bozulmuştur. Dosya yeni esas almış, 

Aydın Güneş 
MLP Sağlık Anadolu  15. 2016/434 

2013 
çalıştığını, iş akdinin haklı neden 

2.200,00
 dosyadan yeniden inceleme başlamıştır. 

 

Hizmetleri A.Ş. İş 2013/1878 

 

olmaksızın hiçbir hakkı ödenmeden 

 

Dosya yeniden delillerin toplanılmasını 

  

Mahkemesi 

  

fesih edildiğini heyanla, işçilik 

 

takiben bilirkişiye tevdii edilmiş, rapor 

     

alacaklarının tazminini talep ve dava 

 

1882,30  TL lüzla mesai bulunduğu 

     

etmiştir. 

 

yönüııde aleyhe kanaat bildirildiği 

       

görülmüştür. Dosya rapora ilirazların 

       

sunulması aşamasındadır. 

     

Bahçelievler hastanesinde poliklinik 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması 

     

sorumlu hemşiresi olarak çalışan 

 

aşamasında iken davacının davasından 

 

MLP Sağl ık 
l3akırköy  24. 

  

davacı tarafından, fazla mesai, 

 

feraııat etmesi nedeniyle red edilmiş, 
gerekçeli karar  4.12.2018  tarihinde tebliğ 1-latice Saka 

Hizmetleri A.Ş. 
İş 2017/350 2017 kıdemtazminatı veUBGT 2.200,00 

  

Mahkemesi 

  

ücretlerinin ödenmesi gereği 

 

edilmiştir. Karara karşı davacı taraf istinal' 

     

iddialarıyla ikame edilen işçilik 

 

yoluna başvurmuş olup, dosya istinaf 

     

alacağı davasıdır 

 

incelemesi aşamasına taşınmıştır. 

     

Ulus Liv Hastanesinde radyoloji 

       

teknikeri olarak çalışan Gülşah 

       

Seyhan tarafından; işe başlama 

       

tarihinden bu yana radyasyona 

       

maruz kalan çalışanlara sağlanması 

   

MLP Sağl ık 
İstanbul  24. 

  

gereken fiili hizmet zammından 

 

Dosya delillerin topla ııı lması Gülşah Seyhan 
Hizmetleri A.Ş.. 

Iş 20 16/224 2016 faydalandır ılmadığı, fazla gece 2.200,00 
aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

çalışması yaptığı, izinlerini 

       

kullanmadığı ve ücretlerinin de 

       

ödenmediği iddiasıyla kıdem, fazla 

       

nıesaı, ulusal bayram ve genel tatil 

       

ücreti talepli olarak ikame edilen 

       

davadır. 

       

Sotte  Catering  lirmasında garson 

  

Nirgül Demir 
MLP Sağl ık Bursa  7.  lş 

2016/821 2016 
olarak görev yapmış olan davacının, 
iş ilişiğinin kesilmesinin ardından 2.200,00 

Dava dosyası delillerin toplanılnıası ile 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

kıdenı tazminatı, fazla mesai ücreti, 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

_______ 

    

yıllık izin ücreti, ulusal bayranı  
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genel tatil ücreti alacaklarının ıahsili 

       

talepli dava açmış tır. 

       

Davacı 1-lasta kayıt yetkilisi olarak 

       

çalış tığını, iş sözleşmesinde yer 

       

almamasına rağnıen geç mesailere 

  

Arzu MI..P Sağlık Istanbul 

  

kadar kaldığını, çok erken saatlerde 
toplantı adı altında çağrıldığını ve 

 

Dava dosyası 6nincelenıe aşamasında 
Büyükdeniz Hizmetleı-i A.Ş. Anadolu  6. İş 2017/593 2017 

devamlı "ifirçalandığını iddia edeı-ek 
2.200,00  TL olup, henüz duruşma günü tebliğ 

  

Mahkemesi 

  

iş akdini haklı nedenle fesih ettiği 

 

edılmenııştır. 

     

iddiasıyla işçilik hak ve 

       

alacaklarının tahsili talepli dava 

       

ikame etmiştir. 

       

Davacı Göztepe Hastanesi 

       

bünyesinde laharatuar teknikeri 

    

İstanbul 

  

olarak çalışmakta iken iş akdinin 

  

Adem Tüysüz MLP Sağl ık Anadolu  27. 2017/1521 2017 haksız neden le  fesih edildiği 
2.200,00  T L Dava dosyası henüz ön incelee m 

 

Hizmetleri A.Ş. lş 

  

iddiasıyla  kıdem  tazminatı, resmi 

 

aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

tatil, bayram çalışması, yıllık izin vs 

       

gibi işçilik hak ve alacaklarının 

       

tahsili talepli dava ikaıııe etmiştir.  

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 

     

Davacı iş akdini ücretini alamaması 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

     

nedeniyle haklı nedenle fesih 

 

verilmiştir. Karar tarahmızca tehir-i icra 
Nihal Korkmaz MU Sağlık Antalya  3. İş 2014/236 2014 ettiğinden bahisle  Went  tazm inatı, 

2.  100,00 talepli temyiz edilmiş oltıp, dosya Yargıtay 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

yıllık izin ücreti alacaklarının 

 

incelemesi aşamasındadır. **Karar 

     

kendisine ödenmesine ilişkin işçilik 

 

Riski :  1952,37 Ti. ** Karar 

     

alacağı davasıdır, 

 

kesinleşmeden icraya konu edilıniş olup, 

       

Dosyada teminat mektubumuz 

       

bulunmaktadır. 

       

Dava dosyası delillerin topiaııılmasını 

 

MLI' Sağlık Ordu İş 

    

takihen bilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 
Ayşegül Arslan 

Hizmetleri A.
Ş

.
 

Mahkemesi
 2015/103 2015 Kıdenı tazminatı ve sair aacağı i il .0,00 210 incele me sonucu raportanzim edilnı iştir. 

       

Rapora karşı itiraziar sunulmtış olup' dosya 

       

inceleme ile karar aşamasıııdadır. 
Fatma Dilce Sentez Sağlık Van  2. İş 2016/278 2016 Davacınıtı nakil-çıkış sebebiyle 12. 100,00 TI. Dava dosyası delillerin toplanılması fIl 
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Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ıkameetınış olduu 
ışçı Iık 

 

aşa aşamasında olup,  davanın bir sonraki 

     

belirsiz 

 

celsesi  27.02.2018  tarihinde icra 

     

alacak(işçilik alacağı) davasıdır. 

 

edilecektir. 

     

Müvekkil ş irketle temizlik personeli 

   

MLI' Sağl ık 
. 

!stanbul  14. 

  

olarak çalışan davacının fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş 

 

Dava dosyası delillerin roplan ılmasını 
Nuray  Ozbe 

llıımttlerı A Ş iş 2016/80 0
 16 

akdini  h ıklı sebeple  feshettıgındcn 
ekemesı 

2.010,00 takiben bilirkiş iy edilmiş olup. 
m

tevdi 

  

Mah 

  

bahısle kıdem ve ihbar tazminatı 

 

dosya hı lırkışı ccl m m csı aşaas ındadır. 

     

talep ettiği işçilik alacağı davasıdır.  

         

Dava dosyası delillerın toplanılmasını 

     

Personel evlilik sebebiyle iş akdini 

 

takiben karara çıkmış, davanın kıdem 

Güler Sentez Sağl ık Hiz. arşıyaka  4. 

 

2016 

  

lazminatı yönünden kabulüne karar 

Ş ııın .Ş. 

 

2016/297 

 

2
ucreu

,000.00 

 

t ıŞ:, dosya istinaLiemesi 

     

alacakları için işbu davayı açmış tır. 

         

aşamasındadır. **Karar Riski: 

               

Dava dosyasında  del  illerin toplanılmasını 

       

lakiben dosya karara çıkınış,  6.239,19-1  L 

       

üzerinden dava kabtıi edilmiştir, iş bu karar 

       

tarafımızca tehir-i icra talepli olarak temyiz 

     

Hastane bünyesinde Biyolog olarak 

 

edilmiş olup, karar Yargıtay incelemesi 

  

. 

  

çalışmakta olan davacı tarafından, 

 

sonucunda bozularak İstanbul  5.  iş 
,. 

Murat Adıguzel 
MU' Sağlık i Istanbul  5. ş 2014/39 

2010 işçilik alacaklarıııda kesinti yapıldığı 2.000,00 Mahkemesi'nin  20 14/39  E sayısı ıle 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2010/933 

 

iddiası ile ikame olunan işçilik 

 

yeniden görülmeye haşlanmıştır. ikinci kez 

     

alacağı davasıdır. 

 

yapılan incelemede davanın kabulüne karar 

       

verilmiş, taral'ımızca andan karar tehırı icra 

       

talepli olarak temyiz edilıniştir. 

       

**Karar  riski:  14,D43,19'[1, ** 

       

Karar kesiııleşmeden icra takihine konu 

       

edilmiş, teminat mektubu sunulmuştur. 

     

Davacı iş akdini haklı sebeple 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 

 

M 'dPI S k ı . . 

  

feshettiği iddiası ile ödenmeyen 

 

takiben hilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 
' K Soner tış ifimetk;iTi Kocaelı  4.  jş 20 16/1483 2016 kid tazminatı ve işçilik 2.000,00 inceleme sonucıı tanziın olunan rapor 

 

As. Mahkenıesı 

  

alacaklarının tahsilini talep 

 

taraflara tebliğ edilmiştir. Raporda  40.3 

     

etmektedır. 

 

it aleyhe işçilik alacağı bulunduğu 

       

yönünde kanaat bıldırılmıştır. Dosya 

56( 
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rapora itirazların değerlendirfiıııesi 

       

aşamasındad 

     

Davacının hastanede çalışması 

 

Dava dosyası delillerin toplan ılmasını 

Mahmut Çelik MLP Sağlık Uşak I. İş 2016/61 2016 karşı lığı hak etmiş olduğunu iddia 
2.000,00 

takiben bilirkişi tevdi edilmiş olup, raporda 
olasılıklı hesaplanıalar yapıldığı 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ettiği işçilik alacakları konulu 

 

görülmekle itiraz edilmiştir. Dosya 

     

davasıdır. 

 

itirazların değerlendirilmesi aşamasındadır. 

     

Davacı,  Orion  firması elemanı 

       

olarak  29.06.2009  tarihinden 

       

22.08.2012  tarihine kadar hastane 

       

nezdinde temizlik personeli ve hasta 

       

bakıcı olarak görev yaptığı; 
ödenmemiş işçilik alacaklarından 

 

Dava dosyasında delillerin toplanı Imasını 

 

MLP Sağlık . 

  

ası l işveren sıfatıyla diğer dayalı ile 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

Hizmetleri A.Ş. Istanbul  12. 

  

birlikte soruınlıı olunduğu; ınaa
ş 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 
Şükran Altun 

Ecoclean Temizlik İş

 2014/93 2014 
alacağı, yıllık izin ücreti, lzla mesai 

2.000,00 verilmiştir. Karar taraflmızca tehiri icra 

 

ve Tur. Hiz. A.Ş. 
Mahkemesi 

  

ve tatil ücretlerinin bulunduğu; iş 

 

talepli tenıyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay 

     

akdinin haksız ve kötü niyetli olarak 

 

i ncelemesi aşamasındadır. "Karar 

     

sonlandırıldığı iddialarıyla ve 

 

riski :  15.985,28  TL 

     

fazlaya ilişkin hakları saklı tutulnıak 

       

kayd ıyla, işçilik alacaklarının 

       

tazınini talepli dava ikame 

        

edilmiştir.  

      

Davacı aylık kanuni çalışma 

       

sürelerinin üzerinde çalış tığından iş 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

MLP Sağlık Antalya  4, İş 

  

akdini haklı nedenle feshettiğinden 

 

takibeıı hilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 
Zebra İ rioğlu 

Hizmetleri A.Ş . Mahkemesi 2015/324 2015 hahisle, kıdem tazminatı, fazla 2.000,00 inceleme sonucu tanzim olunan rapor 

     

mesai , baifia tatili ve genel tatil 

 

taraflara tebliğ edilmiştir. Dosya ıslaha ve 

     

alacaklarının kendisine ödenmesine 

 

itirazların değerlendirilmesi aşanıasındadır. 

     

ilişkin işçilik davasıdır. 

  

Safiye Akansu Sentez Sağlık Van Iş 

  

Davacının nakil-çıkış sebebiyle 
ikame etmiş olduğu işçilik 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Saylık Hizmetleri A.Ş. Mahkeıııesi 2013/586 2013 
alaeağının ödenmesi talepli belirsiz 2.000,00 takiben hilirkiş iye tevdi edilmiş olup,  rapor 

     

alaeak(işçilik alacağı ) davasıdır. 

 

tanzimi ile tebliği heklenmektedir. 

        

Gülsüm 
Çukuryurt 

Mil' Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. 

İstanbul  12. 
İş 

2014/92 2014 
Davacı tarafından,  Orion  firması 
elemanı olarak  02.06.2 008 takiben  yapılan inceleme sonucunda kara 

2.000,00 
Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 
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Ecoclean Temizlik Mahkemesi 

  

tarihinden  25.06.2010  tarihine kadar 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

ve Tur. Hiz. A.Ş. 

   

hastane nezdinde temizlik personeli 

 

verilmiştir. Karar taraflmızca temyiz 

     

ve hasta bakıcı olarak görev yaptığı ; 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay inceleınesi 

     

ödenmemiş işçilik alacaklarından 

 

aşamasındadır. *'Karar  Riski: 

     

ası l işveren sıfatıyla diğer dayalı ile 

 

4.657,28  TL 

     

birlikte soruınlu olunduğu; maaş 

       

alacağı, yıll ık izin ücreti, fazla mesai 

       

ve tatil ücretlerinin bulunduğu; iş 

       

akdinin haksız ve kötü niyetli olarak 

       

sonlandırıldığı iddialarıyla ve 

       

fazlaya ilişkin hakları saklı lutulmak 

       

kaydıyla, işçilik alacaklarının 

       

tazmini talepli dava ikame 

               

edilmiştir.

Davacı taraffindan müvekkil şirketin 

       

Bahçelievler hastanesinde koroner 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

YB hemşiresi olarak çalışmakta iken
çıkınış 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda kaı'ara 

E

 

MLP Sağlık İstanbul  8. İş 
2014/777 2014 

fazla mesai "e diğer işçilik 
2.000,00 

davanın kısmen kahulüne karar 
verilmiştir. Karara karşı tara6mızca istinaf 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkeınesi 

  

alacaklarının ödenmediği iddiasıyla 

       

iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih 

 

yoluna başvurulmuş olup, dosya istinaf 

     

edildiği beyan edilmiş olup dosya 

 

ıncelemesi aşamasındadır. ** 

     

henüz ön inceleme aşamasındadır. 

 

Karar Riski :  21.648,28  TL 

     

Davacı, Müvekkil Şirket nezdinde, 

 

Dava dosyası delilleriıı ıoplanılmasını 

     

radyoloji teknikeri olarak çalıştığını 

 

takihen yapı lan incetenıe sonucunda karara 

 

MI .J> Sağlık 
İsıanbul  12. 

  

beyanla, iş akdinin haksız fesih 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 
Cansu Çeven 

Hizmetleri A.Ş. İş 2014/796 2014 edildiğini bildirerek ödenmemiş 2.000,00 verilmiştir. Karar her iki tarafça da temyiz 

  

Mahkemesi 

  

thzla mesai ücreti ve ödenmeyen 

 

edilmiştir. dosya Yargıtay incelemesi 

     

maaş ücreti ve şua izni alacağının 

 

aşamasındadır. ** Karar Riski : 

     

tahsilini talep ve dava etmektedir. 

 

 24.453,25  TL 

     

Heınşire olarak görev yapmış olan 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Cemile Aydın 
MLP Sağlık Bursa  4. İş 

2016/348 2016 
davacının, iş ilişiğinin kesilniesinin 

2.000,00 
takiben karara çıkmış, Davanın kabulü 
yönünde karar verilıniştir. Karara karşı 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ardından kıdenı ve ihbar tazminatı 

       

tahsili talepli dava açmıştır. 

 

istinaf yoluna başvurultnuş olup, dosya 

       

istinaf incelemesi aşamasındadır. 
Nedret Gül MLP Sağlık İstanbul  14. 

2017/619 7017 Davacı Nedret Gül Kırmızı, 
2.000,00 

Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 
Kırmızı Hizmetleri A.Ş. İş 

  

15.07.2003  tarihinden bu yana 

 

 aşamasındadır. 
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Mahkemesi 

  

kesintisiz ve aralıksız olarak (Son 

       

1,5  yıla kadar hasta kayıt görevlisi 

       

olarak, son  1.5  yıl içinde de Acil 

       

Bölümü Kayıt Görevlisi olarak 

       

çalıştığını) iş yerinde çalıştığını 

       

iddia ederek kıdem tazminatı, fazla 

       

mesai alacağı, ulusal bayram ve 

       

genel tatil alacağı talepli olarak dava 

       

ikame etmiştir. 

       

Davacı taraf hastanemizde hemşire 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

olarak çalışmış olup Kıdem, Şua 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda 

l'Iüsna Duraz 
MI P Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. 

Elazığ 
İş 

Mahkemesi 2016/917 2016 
izni, tltzla çalışma, resmi tatil,  ve 
yıll ık izin ücretinin ödenmediai 

0  

2.000,00 
03/10/2017  tarihli celsede dosya karara 
çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

     

gerekçesi ile iş bu davayı ikame 

 

verılmiştir. Kahule konu kısım yönünden 

     

etmiştir. 

 

hukuki yollara haşvıırulacak olup, 

       

gerekçeli kararın tebliği beklenmektedir. 

               

Dava dosyasında deliller toplanılmasını 

       

ıakiben dosya bilirkişi incelemesine tevdi 

     

Müvekkil hastanede Temizlik 

 

edilmiştin dosya bilirkişi incelemesi 

     

Personeli olarak çalışan davacının 

 

aşamasında iken davacının dtıruşmaya 

     

yıllık ücrctli izin hakkının 

 

katılmaması nedeniyle dosya iş leıııden 

Raziye Üzüm 
Sağlık 

Hizmetleri 
Antalya  6. İş 

2016/60 2016 
kullandırılmaması sebebiyle haklı 

2.000,00 
kaldırılmış olup, dosyanın yenilenmekle 
30.11.2017  tarihinde duruşma günü 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

nedenle iş akdini feshettiğinden 

       

hahisle yıllık izin ücreti ve kidem 

 

verilmiştir.  30.11.2017  tarihli celsede 

     

tazminatı talepli işçilik alacağı 

 

davanın kahulüne karar verilmiş olup, 

     

davasıdır. 

 

6.335,13  TL. kıdem taznıinatı ve  773,07 

       

TL. yıllık izin alacağına hükmedilmiştir. 

       

Gerekçeli kararın tebliği sonrası istinaf 

       

yoluna başvurusu yapılacaktır. 

     

Davacı ınüvekkil şirket bünyesinde 

       

29.11.2011  tarihinde anjiyo 

 

Dava dosyasında delillerin toplaııılnıasını 

 

MediPlaza Sağlık 

   

laboratuvar teknisyeni olarak işe 

 

takiben  yapılan  inceleme sonucunda karara 

Lütüye 
Polatcan 

l'lizmetleri  Tic. 
Gebze t. İş 
Mahkemesi 20141505 2014 

başladığını, hamile kalma düşüncesi 

olduğunu helirtmesi üzerine ve 
2.000,00 

çıkmış, davanın kısnıen kahulüne karar 
verilmiştir. Anı lan karar taraflmıza tehiı'-i 

 

A.Ş. 

   

çalıştığı bölümün radyasyon 

 

icra talepli olarak temyiz edilmiş olup. 

     

tehlikesi altında olması nedeni ile 

 

dosya Yargıtay incelemesi aşamasında<

       

ebi üzerine  07.03.0214  tarihinden **Karar  Riski :  13.249,23  TL 
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beri farklı bir alanda müvekkil 

       

hastanede çalışmaya devam ettiğini 

       

beyanla bulunduğu bölümde  5 

       

saatten fazla çalışma 

       

yapılanıayacağı n ı belirtmiş ve mesai 

       

ve izin ücretleri talepli iş bu davayı 

       

ikame etmiştir. 

         

Dava dosyasinda delilleri toplanılmasını 

       

takiben hilirkişiye tevdi edilnıiş yapı  Ian 

       

inceleme sonucunda tanzinı olunan rapor 

       

taraflara tebliğ edilmiştir. Rapora istinaden 

       

davacı davasını islab etmiş, ancak ıslaha 

     

Müvekkil şirkette radyoloji teknikeri 

 

konu taleplerin bir kısmının zanıan aşımına 

     

olarak çalışan davacı iş akdinin 

 

uğradığı yönündeki itirazlarımız 

  

İstanbul  23. 

  

haksız ve hukuka aykırı bir biçimde 

 

sonrasında dosya ek inceleme yapılmak 
.. 

Salih Cihan MLP Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. İş 2016/30 2016 feshedildiğinden hahisle kıdem 

2.000,00 
ü zere  yeniden bilirkişiye tevdi edilmiştir. 
Ek inceleme sonucu tanzim olunan rapor 

  

Mahkemesi 

  

tazminatı, ihbar tanııinatı, yıllık 
ücretlı izin alacağı ve Agi alacağı 

 

celse arasında tebliğ edilmiş, kök rapordaki 
.. .. 

     

talepli işçi alacağı davası ikanıe 

 

goruşün korunduğu zaman aşımına ve 

     

etmiştir. 

 

ödendiği belirtilen kısınılara konu 

       

hesaplamalarda kanaatin Mahkemeye 

       

bırakıldığı hızla mesai yönünden yapılan 

       

itiraz neticesinde zaınan aşımına 

       

uğranıayan kısım alacağm  48.393,10  'l'l, 

       

hesap edildiği görülmüştür. Dosya rapora 

       

itiraz aşamasındadır. 

     

Dayalı, hasta kayıt ve vezne 

       

görevlisi olarak çalışmakta iken 

    

İstanbul 

  

terffisinin ertelenmesi nedeniyle 

   

ML!'  Sağlık Anadolu  25. 

  

görevinden istifa ettiğini, eksik 

  

Serkan A'man 
Hizmetleri A.Ş. iş 2017/704 2017 yatırılan maaş alacakları ile fazla 2.000,00  TL Dava dosyası ön inceleme aşamasmdadır. 

  

Mahkemesi 

  

mesai ücretlerinin bulunduğu ancak 

       

ödenmediğ i iddiasıyla işçilik hak "e 

       

alacaklarının tahsilini talep ve dava 

       

etmiştir. 

  

Serkan 
Küğçükçayır 

Sentez Sağlık Hiz. 
A.Ş. 

Karşıyaka  2. 
iş 2017/517 

______________ 

2017 Personel haklı nedenle iş akdini 
feshetmiş olup, hızla mesai, izin,  

2000 Ön inceleme aşamasındad ır. 
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haQa ve bayram tatili ücret 

       

alacaklarının ödenmesine ilişkin 

       

alacak davası açmıştır. 

       

Fatih Hastanesinde hasta taşıyıcı-

        

bakıcı olarak çalışan Davacıııın, bir 

       

başka çalışan ile yaşadığı tartışma 

       

neticesinde sürekli mobing 

   

MU' Sağl ık 
İstanbul  35. 

  

uygulandığı ve hak ettiği izin ve 

 

Dava  dosyası  delillerin ıoplanılmasını 
Recep Yıldız 

Hizmetleri A.Ş. 
iş 20171100 2017 alacakların kendisine ödenmediği  1.900,00 takiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup. 

  

Mahkemesi 

  

gerekçesi ile iş akdini haklı nedenle 

 

dosya bilirkişi incelenıesi aşaniasındadır. 

     

feshettiği iddiası "e kıdem, fazla 

       

mesai, UBGT ücreti, yıllık izin 

       

ücreti ve ücret alacağı talepli olarak 

       

ikame ettiği davadır. 

       

Davacı  05.03.2012  tarihinden 

       

26.03.2014  tarihine kadar heınşire 

    

İstan bul  17. 

  

olarak çalıştığını heyanla iş akdini 
haklı nedenle feshettiği iddiası ile 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Tuğçe Hediye MLP Sağl ık 

Iş 2014/300 2014 kıdem tazminatı,  fazla mesai, yıllık 1.900,00 
takiben karara çıkmış, davanın kısınen 

K ıl ıç Hizmetleri A.ş. 
Mahkemesi 

  

izin ücret alacağı, asgari geçim 

 

kahulüne karar verilmiştir. 

     

indirinı i alacağı ve hafta tatil ücreti 

 

"Karar riski :  37.261 .97  TL 

     

alacağını talep ederek dava ikame 

       

etmiştir.  

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

Samsun Medikal 
Samsun I. İş 

  

Dava davacının açmış olduğu işçi 

 

takiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup, 
Esma 13a1c ı Grup Özel Sağl ık 

Mahkemesi 
2015/1114 2015 

alacaklarına ili
şkindir. 

1.890,00 inceleme sonucu tanzim olunan rapora 

 

Hizmetleri A.Ş. 

     

karşı heyanlarımız sunulnıuştur. Dosya 

       

itirazların değerlendirilmesi aşaniasındadır. 

     

Davacı nıedicalpark hastanesinde 

 

İş bu davamız Uşak  2. İş Mahkemesinin 

     

doruk yemek bunyesinde aşçı olarak 

 

2013/527  E. sayıl ı dosyası ile birleştirilmiş 

     

2010  yılından itibaren çalıştığı, 

 

olup, dava bu esas üzerinden devam 

Hilay Arslan 
MLP Sağl ık Uşak  2. İş 

2014/119 2014 1.850,00izmetleri 
28/11/2012  tarihinde haklı 

 

edilecektir. Dosya da delillerin 

 

H A.Ş. m esi Mahkem

   

sebeplerle işi bıraktığından bahiste 

 

toplanılmasını takihen dava karaı a çıkmış, 

     

kıdem, fazla mesai, yıllık izin, dini 

 

davanın kabt
ılüne karar verilmiştir. Karar 

     

ve milli bayram alacağı, maaş 

 

tarafınıızca temyiz edilmiş olup, dosya 

     

alacağı talep etmektedir. Talepler 1 Yargıtay inceleınesi aşamasındadır. t 
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doruk yemeğe karşı ayrı bir davayla 

 

"Karar Riski:  16.452,45 " Karar 

     

da istenmiş olup iki davanın 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup. 

     

birleştirilmesi talep edilmektedir. 

 

dosyaya leminat mektubu  swill  Imuştur. 

     

Davacı doruk yemek A.Ş. sigoı-tası 

       

ile medicalpark hastanesinde 

 

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

 

MLP Sağlık 

   

15/02/201<)  tarihinde diyet şefı 

 

takihen yapılan inceleme sonrası karara 

 

Hizmetleri A.Ş. 

   

olarak işe baş ladığı nı  28/08/2013 

 

çıkınış, davanın kısmen kabulüne karar 

 

DORUK YEMEK 
Uşak  2. ş 

  

tarihinde evrensel  Ltd. Şti. 

 

verilmi
ştir. Karar taraümızca temyiz 

Ahmet UYSAL A.Ş. 
Mahkemesi 2013/424 2014 sigoıtasıyla aynı işine devam ettiğini 1.800,00 edilmi

ş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

 

EVRENSEL ÖZEL 

   

02/01/2014  tarihinde evrensel  Ltd. 

 

aşamasındadır. **Karar riski : 

 

SAĞLIK iNS TUR. 

   

laraffindan iş akdinin 

 

32.961  TL "Karar kesinleşmeden 

 

LTD. ŞTİ. 

   

sonlandırıldığını belirterek kıdeın 

 

icraya konu edilmiş olup, dosyaya teminat 

     

ihbar fazla mesai ve genel tatil ücreti 

 

mektubu sunulmuştur. 

     

talep etmektedir 

         

Dava dosyası dehillerin toplanılmasını 

     

İş akdini haklı nedenle feshettiği 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

MLP Sağlık Bakırköy  22. 

  

iddiası ile kıdem tazminatı, yıllık 

 

çıkmış, n ı  4.10.2017  tarihinde davan 
Müzeyyen Gül 

Hizmetleri A.Ş. iş 2016/276 2016 izin ücreti, bayram ve genel tatil 1.800,00 kabulüne karar verilmiştir. Karara karşı 

  

Mahkemesi 

  

ücreti ve fazla mesai ücreti talep 

 

istinafyoluııa haşvurulmuş olup. dosya 

     

etmiştir. 

 

istinaf incelemesi aşamasındadır. 

       

"Karar Riski:  10.325,87  TL 

       

Dosya dilekçelerin sunulması ve dclillerin 

       

tophanılması aşamasında olup ün incelenıe 

     

Hemşire olarak çalışmış olan davacı 

 

duruşması icra edilmiş olup, tanık 

     

iş akdini mobbinge dayalı haklı 

 

 dinlenme ve delil toplanması safhası 

 

MLP Sağlık 
İstanbul il . 

  

sebeple feshettiği iddiası ile 

 

devam etmektedir.  05.07.2017  tarihli 

Lui'za Konyalı 
Hizmetleri A.Ş. İş 2017/104 2017 ödenmeyen kıdem tazminatı ve 1.800,00 duruşmada davacının davayı açarken talep 

  

Mahkemesi 

  

işçilik alacakların ın tahsili ile 

 

ettiği  15.000  TL lik manevi tazminat talebi 

     

manevi tazminat ödenmesini talep 

 

yönünden davanın tefrikine karar 

     

etmektedir. 

 

verilmiştir. Böylece bu dava değeri  16.800 

       

TL'den  15.000  TLye düşınüştür. Manevi 

       

tazıninat davası ayn ı mahkemenin 

       

2017/368  E. nosuııda kayıt almışt ır. 

Yasemin Nar Sentez Sağlık Hiz. 
A.Ş. 

Karşıyaka I. 
İş 2016/ 126 2017 

Üslup ve tavrı nedeniyle hasta 
şikayeti alan personelin iş akdinin 
haklı nedenle feshedilmesi üzerine 

1750 Davanın kabulüne karar verilmiş ve 
kesinleşmiştir. 
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kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla 

       

mesai istemiyle işbu dava açılnıış tır. 

       

Davacı mediealpaı-k hastanesinde 

       

doruk yemek hıınyesinde aşçı olarak 

       

2007  yı lından itibaren çalıştığı 

 

Dosya da delillerin toplanı lnıasını takiben 

     

28/11/2012  tarihinde haklı 

 

dava karara çıkmış, davanın kısmi 

 

MLP Sağlık Uşak  2. İş 
2014/159 

 

sebeplerle işi bıraktığından bahisle 

 

kabulüne karar verilmiştir. Taraffimızca 
Adem Cahar 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2013/528 2014 kıdem,ffiızla mesaLyıllık izin, dini ve 1.750,00 karara karşı temyiz yoluna başvurulmıış 

     

milli bayram alacağı, maaş alacağı 

 

olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

talep etmektedir. Talepler doruk 

 

aşamasındadır, ** Karar Riski : 

     

yemeğe karşı ayrt bir davayla da 

 

14.895,54  TL 

     

istenmiş olup iki davanın 

       

birleştirilmesi talep edilmektedir. 

       

Müvekkil hastanede temizlik 

       

görevlisi olarak çalışan davacının 

   

MLP Sağlık 
Bakırköy  26. 

  

fazla mesai ücretlerinin 

 

Dava dosyası delillerin toplamlmasını 
Sevgi Ceylan 

Flizı etleı'i A.Ş. 
iş 2016/429 2016 ödenmediğinden bahisle iş akdini 1.750,00 takihen bilirkişiye tevdi edilmiştir. Dosya 

  

Mahkemesi 

  

feshederek kıdem, fazla çalışma ve 

 

bilirkiş i incelemesi aşamasındadır. 

     

yıllık izin ücreti talep ettiği işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Bahçelievler Hastanesinde teınizlik 

       

görevlisi ve  porter  olarak çalışan 

       

Davacı Firdevs ICökün; Ecoclean 

       

Temizlik ve MLP Sağlık bünyesinde 

       

05.09.201  I tarihinden  21.04.2017 

  

Firdevs Kök 
MU' Sağlık Bakırköy  30. 

iş 2017/281 2017 
tarihine kadar aralıksız ve kesintisiz 
olarak çalıştığı nı,  21.042017 1,750.00 

Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

tarihinde, son dönemde maaşlarının 

 

aşamasındadır. 

     

geç ve düzensiz ödenmesi sebebiyle 

       

iş akdini haklı nedenle feshettiği 

       

iddiasıyla; kıdem tazminatı ve fazla 

       

çalışma ücreti alacağı talepli olarak 

       

ikaıne ettiği davadır. 

   

MLl' Sağlık Bursa  3. İş 

  

Hemşire olarak görev yapmış olan 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması 
Nurdan Topuz 

1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2014/273 2014 davacı, iş ilişiğininkesilmesini 1.700,00 m takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

takiben kıdem ve ihbar tazminatı, 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar '( 
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fazla mesai, milli bayram tatili, hafta 

 

verilmiştir. Dosya taı'aflm ızca temyiz 

     

tatili ve yıllık izin ücret alacaklarının 

 

edilmiş olup, dava Yargıtay incelenıesi 

     

tahsili talepli dava ikame etmiştir. 

 

aşamasındadır. Karar Riski: 

       

14.186,37 

     

Davacı,  17.06.2008-22.09.2016 

       

tarihleri arasında müvekkil hastane 

       

bünyesinde  All Service  temizlik 

       

personeli olarak çalıştığı nı, Kadın 

       

işçilerin Gece Postalarında 

  

. 

Raziye Penhe 
. 

part i 

, , 

MLI' Saglık 
. . . 

. Antalya  4.  iş 
.  2016/424 2016 

Çalış tırılma Koşulları  1-1k. 
,.. . 

. 'ı oneımelıge aykı rı şekı lde gece 1.700,00 
. . 

Dava dosyası del ıllerın toplan ılması ve 

 

I') ızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

  

.. 
.. 

. 
, postasında I saat  sure ı le çalıştıgını 

 

. . . 

tanıkların dınlenılmesı aşamasıııdadır. 

     

kendisine fazla mesai ücret 

       

alacakları, UDOT ve yıllık izin 

       

alacaklarının ödenmediği 

       

gerekçeleriyle iş akdini feshederek 

       

dava ikame etmiştir. 

       

Davacı  Orion  Cafe bünyesinde 

  

. 
Rabia Ural 

. 

MLP Saglık 
, .,  

- Usak  2.  iş 
20 16/202 2016 

kafeterya elemanı olarak çalış tığı nı, 
bır kısım ışçı lık alacaklarını 1.600,00 

. . . 

Dava dosyası del ıllenn toplanılması 

 

1-l ızmetlerı A.Ş. Mahkemesı 

  

alamadığı gerekçesi yle açtıg ı ı şçı  

 

asamasındadı r. 

     

alacağı davasıdır. 

       

Davacı taraf hastanemizde 

       

hastabakıcı olarak çalışmış olup 

   

MLP 
Sagl ık . 

E lazig  Iş  

  

Kıdem, fazla çalışma, ı'esmi tatil . 

 

Dava dosyası deli!leri
ıı  tuplanılmasını 

Senem Yı ldız 
1-l ızınetlerı AS, Mahkemes i 

2017/I 11 2017 ihbar tazminatı, dini bayram ve 1.600,00 takiben bilirkiş i tevdi edilmiş ol up, dosya 

     

.,, yı llık izin ucretının odenmedıgı 

 

hı l ırkışı ıncelemesı aşamasındad ır, 

     

gerekçesi  He  iş bu davayı ikame 

               

Müvekkil şirkette belirli süı'eli iş 

 

Dava dosyası delillerin toplan ılmasın ı 

     

akdine istinaden temizlik görevlisi 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, rapora 
. 

Nad ide Nur MLP Saglık 
.. 

, 

rrabzon I. iş 

  

olarak çalışan davacının  is  akdiııin 
. 

 

itirazlarımız suıııılmakla ek rapor 
. . 

Zımıtoglu . HıımçtlLrı A.Ş , Mahkemesı 
2015/555 2015 teshı sebebiyle ucret alacagı, ıhbar 

, 
1.600,00 

. . . 

ıncelemesı yapılmış, davacı davasını ış bu 

     

tazmınatı, ulusal bayram ve genel 

 

rapor dogı'ultusıında ıslah etmekle 

     

tatil ücı'eti alacağı ve hakiye süre 

 

tarafımızca ıslaha itirazlar sıınulmuştuı 

     

tazminatı ücretleri talepli işçilik 

 

Dosya deerlendirme aşamasındadır. 
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alacağı davasıdır. 

         

Dava dosyası  del  illerin toplanılnıasını 

       

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 

       

inceleme sonucunda  16.97831  TL aleyhe 

       

işçilik alacağı hesap edilmiştir. Rapora 

  

Istanbul 

    

itiraz edilmiş, dosya yeniden inceleme 
Nebibe 

, Korkmaz 
MLP Sağl ık 

. . 

Hizmetleri A.Ş. 
Anadolu  23. 
. iş 

. 

2014/586 2014 
. . . . . . I şçı lık alacaklarının tahsıl ı taleplıdır. [.600,00 yapılmak ve ek bilirkişi raporu 

.. ,. . . . . . 

duzenlenmek uzere venıden bı l ırkışıye 

  

Mahkemesi 

    

tevdi edilnıiştir. Ek inceleme sonucu gelen 

       

raporda ise aleyhe  57.504,69  'U aleyhe 

       

kanaat bildirildiği görülmüştür. Gelen ek 

       

rapora da itirazlarımız sunulmuş olup, 

       

dosya karar aşamasındadır. 

     

Davacı  Medical  park hastanesinde 

       

Çocuk hastalıkları uzmanı olarak 

 

Dava dosyasında yapılan incelemeyi 

     

çalışmış. Kendisine hastane çalışanı 

 

takiben, dosya karar çıkmış davanın 

     

iki hekim taraffindan küfür ve 

 

kabulüne karar verilmiştir. Karara karşı 

Sail  Uçan 
MLP Sglık Tarsus  iş 

2013/118 2013 
hakaret Ldıldıgı gLı ckçesı) IL iş 

I  50000 
temyiz yoluna  basvurulmuş olup dosya 

 

Hızmetlerı A.Ş. Malıkemesı 

  

akdını teshettıgı ve hastanede 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

çalışmasından kaynaklanan ihbar, 

 

** Karar kesinleşmeden icraya konu 

     

kıdenı tazminatları ve yıllık ücretli 

 

edilmiş olup, dosyaya teminat mektubu 

     

izin günleri alacağı nın tahsi Ii için 

 

sunulmuştıır. 

     

dava ikame etmiştir. 

       

Davacı  Orion  Cafe hunyes
ınde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
. . 

Aykut Dumlu 
. 

. MLP Sağl ık 
. . , 

. - 

Uşak I. Iş 
. 

. 

2016/231 2016 

, 

kafeterya  elenıanı olarak çalıştığını, 
. . . . bır kısım ışçılık alacaklarını l.ioo,00 

tak i ben  yapılan ınceleme de, dosya karara 
çıkmış davanın Hastane yonundenreddıne 

 

Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesi  

  

, . . . alamadıgı gerekçesıyle açııöı 
ışçı 

 

.. . . . , 

hukmedılmış tır. Davacı taraf karara kaı'şı 
. 

     

alacağı davasıdır. 

 

ı stınat yoluna başvurmuş olup, dosya  . . 

       

ıstı nat ı m nceleesı aşaınasıııdadır. 

     

Davacı  Orion  Cafe bünyesinde 

  

,.. 
( ıokhan Çakal 

, , 

ML.P Saglık 
. . 

, 

Uşak  2.  iş 
2016/200 2016 

kafeterya elemanı olarak çalıştığını, 
. ... 

bır kısım ışçı[ık alacaklarını 
. 

I .00,00 

. . 

Dava dosyası delılleı'ın toplanılması 

 

1-lızmetlerı Ş  A.S .
,  

Mahkemesi 

  

. alanıadıgı gerekçesıyle açtığı ışçı  

 

aşamasındadır. 

     

alacağı davasıdır. 

  

Rabia Cabar 
MLP Sağl ık Uşak  2. İş 

2016/201 2016 
Davacı  Orion  Cafe bünye

sinde 1.500,00
 Dava dosyası detillerin toplaııı lması 

 

Hızmetlerı A.Ş. Mahkemesi 

  

kaleterya elemanı olarak çalıştığını, 

 

aşamasındadır. : /A 
4j 
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bir kısım işçilik alacaklarını 

       

alamadığı gerekçesiyle açtığı işçi 

       

alacağı davasıdır. 

       

Davacı  Orion  Cafe büııyesinde 

 

Dava dosyası delilleı'in toplanılmasını 

     

kafeterya elemanı olarak çalıştığını, 

 

takihen yapılan inceleme de, dosya karara 

Sedar Dorul 
MLP  Sağl ık Uşak  I. İş 

2016/230 2016 bir  k ısım işçilik alacaklarmı 1.500,00 
çıkmış davanın Hastane yönünden retifiline 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

alamadığı gerekçesiyle açtığı işçi 

 

i ıükmedilmiştir. Davacı taı'af karara karşı 

     

alacağı davasıdır. 

 

istinaf yoluna başvurmuş olup, dosya 

       

ıstınaf incelemesi aşamasındadır. 

     

Bahçelievler hastanesinde portör 

       

olarak çalışan davacının,  Clean 

       

Temizlik firması nezdinde çalıştığı 

    

Bakırköy  16. 

  

ancak fazla mesai ticı'etlerinin 

  

Candan MLP Sağl ık 
İş 2017/316 2017 

ödenmediğinden bahisle iş akdini 
. 150000 , 

Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 
Demialp l-lizmetleıi A.

Ş

.
 

 

Mahkemesi    

 

haklı nedenle feshetmiş olduğu 

 

aşamasındadır. 

     

iddiası ile f ızla çalışma alacağı, 

       

kıdem tazminatı, yıllık izin ücret 

       

alacağı talepli ikame ettiği işe iade 

       

davasıdır. 

         

Dava dosyasında yapılan incelenıeyi 

       

takihen dosyadan gürevsizlik kararı 

       

verilmiş, davanın görevli Mahkemeye 

       

tevdi inc hükmedilmiştir. İş bu karar temyiz 

       

edilmiş olup, dosya Yargıtay'dan 

     

Uzman doktor olan davacı iş 

 

BOZULARAK dönınüş ve davanın 

 

MLP Sa[ık Bursa  2. İş 2014/500 

 

ilişkisinin kesilmesini takiben hak 

 

2014/500  E. sayı l ı dosyası üzerinden 
Hüseyin lalar 

1-tizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2011/437 
2011 ediş bedelleri ve sair işçilik 1.500,00 yürütülmesine karar verilnı iştir. Dosyada 

     

alacaklaı'ının tahsili talepli dava 

 

deliller toplanılmış, takiheıı yapılan 

     

ikame etmiştir, 

 

bilirkiş i incelemesi sonrası Lanzim olunan 

       

rapor ihraz edilmiştir. Rapora itirazlaı'ımız 

       

sunulnıuş olup, itirazlanmız ve eksik 

       

belgelerin tamamlanmasına müteakip 

       

dosya ek inceleme için yeniden bilirkişiye 

       

tevdi edilecektir. 

Elmas Duygu 
MLP Sağl ık İstan bul 

2017/497 2017 
Göztepe  Medical  Park  H astanesinde 

1.500,00 
Dava dosyasında dilekçe teatisi yapılmakta! 

 

Hizınetleri A.Ş. Anadolu  9. İş 

  

Clean  Temizlik ve Danışmanlık 

 

 olup, dosya henüz ön inceleme (, 
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Clean  Temizlik ve 

   

metleri A.Ş. bünyesinde temizlik 

 

aşamasındadır. 

 

Danışmanlık 

   

metlisi olarak görev alan 

   

Hizmetleri A.Ş . 

   

acının haksız olarak iş akdine 

       

77W

 

verildiğinden bahisle 

       

em,ihbar taznı inatı,fazla mesai, 

       

lık izin ücreti, genel tatil ücreti, 

       

hafta tatili ücret alacağı talepli 

       

me  etmiş olduğu alacak 

       

asıdır. 

       

Müvekkil hastanede Genel Müdür 

       

olarak çalışan davacı, iş akdinin 

  

Gülçin 
Türknıen MS Sağlık Hiz.  Tic. Ankara  18. 

İş 
2015/1436 2015 

haksız feshedildigi iddiasıyla ikame 
ettiği, fazla mesai, dini bayram ve 1.500,00 Dava dosyası delillerin toplanılması 

Sarıvıldız A.Ş. Mahkemesi 

  

. 

resmi  ta l i ücretleri, yıllık izin ücreti 

 

aşamasındadır. 

     

alacağı talephi işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

       

Hazine ve finans müdürü olarak 

       

görev yapan davacının fazla mesai 

  

Hüseyin Ün MLP Sağlık Istanbul  33. 
tş 2017/193 2017 

ücretlerinin ödenmediğinden hahisle 
kıdem tazminatı, fazla mesai ve 1.500,00 Dava dosyası tanıkların diıılenilnıcsi 

 

Hizmetleri A.ş. 
Mahkemesi 

  

resmi-dini tatil ücret alacağı talephi 

 

aşamasındadır. 

     

olarak ikanıe edilen işçilik alacakları 

       

davasıdır. 

       

Dava davacının kıdenı, ihbar 

  

Burcu Samsun Medikal 
Samsun  4,  lş 

  

Tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, 

 

Dava dosyası  delilleri n  toplaııılmasıııı 
Se rt ha kan rup Öze ağl ık Gl S 

Mahkemesi 20 l5/488 2015 UGI3T alacağı ve fazla çalışma 1.500,00 takihen hilirkişiye tevdi edilmi
ş olup. 

 

Hizmetleri  A.Ş. 

   

. 

ücretlerının ıahsılı için açmış olduğu 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

davadır. 

       

Davacı  Orion  Cafe bünyesinde 

   

MLP Sağlık Uşak  2. İş 

  

kafeteıya elemanı olarak çalıştığını, 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Fatma Küger 
Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2016/I 99 2016 bir kısım işçilik alacaklarını 1.500,00 ıakiben bilirkiş i tevdi edilmiş, celse arası 

     

alamadığı gerekçesiyle açtığı işçi 

 

m  olunan rapor tebliğ edilmiştir. tanzi
Dosya 

     

alacağı davasıdır. 

 

rapora itiraz ve ıslah aşanıasındadır. 

 

MU' Sağl ık Antalya  4. İş 

  

Davacı tarafından iş akdinin Iıaksız 

 

Dava dosyasında delillerin toplanıhmasın ı  Aynur Sarıkaya 
Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2013/612 2013 nedenle fesih sebebiyle açı lan 1.500,00 takiben  yap

ılan inceleme sonucu dosya 

     

kıdem, ihbar tazminatı ve izin 

 

karara çıkmış, davanın kısmen kabulünt 
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alacağının tahsili amacıyla açı lan 

 

karar verilmiştir. Karar tarafimızca temyiz 

     

işçi alacağı davasıdı r. 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşamasındadır. "Ka ı'ar Riski: 

       

12.234,00  TL ** Karar kesinleşmeden 

       

icraya konu edilmiş olup, dosyaya teminat 

. . 

       

mektubu sunulmııştur. 

     

Davacı tarafından Hastane nezdinde 

 

Dava delıllenn toplanı lmasını 

     

20.11.2007  tarihinden  01.04.2014 
. . . 

 

takıben yapılan inceleme sonucu karara 

  

. 
l3akırkoy  24 

  

tarıhıne kadar laturalama uzmanı 
. . .. . . 

 

.. 

çıkmış, davanın kısmen kahulune karar 

. . . . . 

     

çalış tıgı ve lazla mesai odemelerını 
... 

 

. . . , . . 

verı lmıştır, iş bu karar tarafı mızca tehır-ı 

Dı lay Tutar 
Mil' Sad ık 

. ., iş 
.. 

2014/laS 2014 
alamaınası ve istifaya zorianması 
nedeni ıle ış akdının haklı olarak 1.500,00 

icra taleplı olarak temyiz edı lmış olup, 

. . . . . 

 

HızmetLrı A.Ş. 
Mahkemesı 

  

. . . 
.  teshettığınden bahiste davacı taraf" 

 

. , ................................... dos"  \ aı gıta> ıncckmcsı aşamasındadıı. 

     

kıdem tazminatı ve tazia mesai 

 

"Karar riski  :20.567  t't ** Karar 

     

.. . 

ucretı,bayranı ve tatıl ucretı ı le izin 

 

kesınleşmeden davacı taratça icra takıhıne 
. . . 

     

. . . 
ucretı taleplı ıkamc olunan ışçı lık 

 

konu edılmış, tarafımızca teminat mektubu 

     

alacagı davasıdır. 

 

ı hraz edılnıış tır 

       

Dava dosyası delillerin toplan ılmasını 

. 

  

.. 

  

. . . Davacı ış akdını haklı ııedenle 

 

takiben bilirkiş ive tevdi edilmiş, ceise 

 

MLP Sagl ık 
Bakırkov  22. 

  

. .. . . ,. 

feshettıgı ıddıasıyla, odenmeyen 

. . 

 

arasında tanzım olunan rapor taraflara 
Fatma Narin 

1-l ızmetlerı A $. 
İş 

, 

2016/704 2016 
ışçı lık alacaklarının tahsı lı taleplı 

1.500,00 tebliğ edilmiştir. Rapor  30.115,17  TL 
... 

  

Mahkenıesı 

  

dava ıkanıe etmış tır . 

 

aleyhe ışçıl ık alacagının bulundugu 

       

yonunde ka i naat çermektedir. Dosya 

       

rapora itiraz aşamasındadı r. 

     

İ lk olarak Doruk Yemek Hizmetleri 

 

Dava dosyası delillerin toplan ılmasını 

     

San. Ve  Tic.  A.Ş.de garson olarak 

 

takiheıı yapılan inceleme sonrası karara 

     

çalışmaya başlayan davacı Evrensel 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulü ile 

     

Özel  Gov.  Sağ. İ nş. T tır. Ve  Dan. 

 

7.2 13,93  TL alacağın dayalı hastaneden 

 

MLP Sağlık Bursa  9.  iş 

  

San.  Tic. Ltd. ŞtL'nin elemanı 
. . 

 

tahsiline karar verilmiştir. 1-Itiküm 
. . . . 

. . 

icra 
. 

Mehmet Yanık . . ,  

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesı 
2014/377 2014 olarak çalışnıasınadevametmıştır. 

. . . 
1.500,00 tarafımızcatehırı ıcratalepl ı olarak temyiz 

     

Davacı, ış ı lışıgının kesı lmesını 

 

edılmış olup, ıcra tehdidi onlenmış tı r. 

     

takiben kıdem tazminatı, hızla mesai 

 

Dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

ücret alacağı ve yı llık izin ücret 

 

"Karar Riski:  7,213.93 'FL ** Karar 

     

alacaklarının tahsili ıalepli dava 

 

kesinleşmeden icı'aya konu edilmiş olup, 

     

ikame etmiştir 

 

dosyaya teminat mektubu sunulmııştur. 

Hanunie MLP Sağl ık Istanbul 2017/554 2017 Clean  Temizlik Şirketi çalışanı olan 1.500,00  TL Dosya dilekçeler teatisi aşaniasındadır. 

4/f 
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Özdemir Hizmetleri A.Ş. Anadolu  24. 

  

Davacının, kıdem, ihbar, fazla 

    

Iş Mah. 

  

mesai, bayram ve genel tatil, hafta 

       

tatili ve yı llık izin alacağı talepli 

       

olarak ikaıne ettiği davadır. 

       

Davacı taraffindan Hastane nezdiııde 

       

Eczane teknisyeni olarak çalışmakta 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması nı 

     

iken fazla mesai ücretlerinin 

       

ödenmemesi ve şirket prosedürü 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

  

Istanbul 

  

gereği çalışanlardan tedavi masrafl 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne kara 

Hatice Nilgün MU' Sağlik Anadolu tü. 

  

alınmazken kendisinden alındığı 

 

verilmiştir. Anılan karar, taraffimızca ehiri 

Demirel Fiizınetleri A.Ş. tş 
2014/256 2014 

iddiası ile iş akdini haklı olarak 1.474100 icra talepli olarak temyizedilmiş olup, 

  

Mahkemesi 

  

tshettiğini beyan eden davacının 

 

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındaclır. 

     

tarafça kıdem tazminatı, fazla 

 

**Karar  Riski 17.771.14  TL ** Karar 

     

çalışma hatla tatili ve bayram tatili 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

     

ücreti ıalepli ikame olunan işçilik 

 

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

     

alacağı davosıdır. 

         

Dava dosyasında delillerin toplanılmasın ı 

     

Davacı taraf  Orion  güvenlik 

 

takiben dosya karara çıkmış, davanın 

     

şirketinde çalışmış işten ayrılırken 

 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karara 

Sedat Gürgöze 
Elazığ Vatan Sağlık Elazığ İş 2014/209 

2014 
Kıdem tazminatı, ihbar tazıninatı, 
izin ücreti ve thzla mesai 

 

karşı 
tarnümızca temyiz yoluna 

haşvurulmu
ş karar Yargıtay'dan bozularak 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2017/533 

  

1.450,00 
dönınüştür. Dosya da yapılan yeniden 

     

alacaklarını alamadığııu iddia ederek 

 

inceleme sonucu davanın kısmen kabulüne 

     

işbu davayı ikame etmiş olup dava 

 

karar verilmiştir. Gerekçeli kararın 

     

tarihi 18.03.2014'dir. 

 

tebliini takiben hukuki yollara 

       

başvuru lacaktır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 

     

Hastane kat sorumlusu olarak 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

çalışan Davacı tarafından istifaya 

 

çıkmış, davanııı kısmen kabulüne karar 

Ahmet Karakoç 
MLI' Sağlık 

İstanbul 
Anadolu  7. 1 2013/696 2013 

zorlandığından ve işçilik 
1.445,00 

verilmiştir. Karar taraüınızca temyiz 
edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkeınesi 

  

alacaklarının kendisine ödenmediği 

 

aşamasındad ır. ** Karar Riski : 

     

iddiası ile ikame edilen işçilik 

       

alacağı davasıd ır. 

 

15.942,08  lt ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 
Kadriye Süngü MLP Sağl ık Bakırköy  14. 2013/848 2013 Hastane Hasta Kayıt Yetkilisi olarak . I ,

 

400 00 Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
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Aşama
Hizmetleri çalışmakta olan davacı tarafından, takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

  

Mahkemesi 

  

işçilik alacaklarının kendisine kahulüne 

 

karar  verilmiştir. An ılan karar 

     

ödenmemesi, fazla çalıştırı lması ve tarafımızca 

7 Tut(TL)Gelinen 

tehir-i icra talepli  clank  temyiz
istifaya 

       

zorlanması sebebi ile iş edilmi
ş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

      

akdini sona erdirdiği iddiası ile aşamasındad ır. "Karar riski : 

     

ikamc edilen işçilik alacağı 22.611,19 

 

TL ** Karar henüz 

     

davasıdir, 

 

kesinleşmeden davacı tarafça icraya konu 

       

edilmiş, Dosyaya teminat mektubu 

       

sunularak kararın icrası durdtırulmuştur. 

 

, 

   

Davacı Hastane bünyesinde 

       

Güvenlik Görevlisi sıfatıyla 

   

- Istinye 

   

çalışmakta iken, uzun süreler 

   

Üniversit 
. Bakırko
esi .,y 32. 

  

çalıştırılması, mesai ücretlerinin 

  

Pekcan l-lastanesı  2- 
.  

 

2017/1118 2017 
.. 

... memesı, gorev tanımı dışı nda 
I  40000  TL 

Dava dosyası henüz on ıncelenıe 
Bekyürek EUI3SA BSG Tes is 

. . .. . 
. Ma1ıkemesı 

  

ış lerın verilmesi nedenlerıyle iş ' aşamasıııdadır. 

 

Yonetım Ve IşI. Hı. 

   

. . . .,, 

akd in i  hakl ı nedenle fesıh ettıgı 

   

Lid. Şti. 

   

iddiasıyla işçilik hak ve 

       

alacakların ın tahsilini talep ve dava 

       

etmiştir. 

       

Davacı Ilastane bünyesinde 

       

Güvenlik Görevlisi sıfatıyla 

   

- Istinye 

   

çalışmakta iken, uzun süreler 

   

Üniversitesi 
f kircv k» 6 

  

çalışrırı lması, mesai ücı'etlerinin 

  

S  tract  Dinler 
Uıstancsı  2 

lş 2017/60j 2017 
odcnmeınçsı goı ev tanımı 

dışı nda I  40000  U 
Dava dosy ısı henüz on ın"cleııı" 

 

EUBSA İ3SG Tesis 
Mahkeıııesı 

  

ış leı'ın veı'ılmesı ııedenleı'ıyle iş 

 

aşamasındadır. 

 

.

şI. 
,, 

Yonetım Ve I 111.
.  

  

akd in i haklı nedenle lesıh etugı 

   

Ltd. ŞU. 

   

iddiasıyla işçilik hak ve 

       

alacaklarının tahsilini talep ve dava 

       

etmiştir. 

       

Davacı, Müvekkil Şirket nezdinde, 

 

Dava dosyası delillerin tnplaııılmasıııı 

     

diğer dayalı Ecoclean Temizlik Ve 

 

takiben karara çıkmış davanın kısmen 

 

MLP Saglık ..
y  25. l3akırko 

  

Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 
. .. . .. 

 

kabulüne karar verilmiştir. Dava dosyası 
Melek  Çatal tlızme,tlerı A Ş iş 2013/768 2013 

personçlı olarak ıcmıı lık gorcvlısı 
t  35000 

. ' . . . ' ' 

tehır ı icra tal'.pl ı olarak tenıy ı' edı lınış 

 

Clean  Temizlik ' Mahkemesı 

  

sılatına ıstıııaden  15.06,2009 
' 

 

olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

tar i h inden  03.08.2012  tari h ine kadar 

 

aşamasıdadır. **Karar riski : 

     

çalıştığını beyanla, iş akdini haklı 

 

4.056,64  TL ** Karar henüz 

     

olarak feshettiğini, ödenmerniş 

 

 kesinteşmeden davacı tarafça icraya konu t 
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kıdem tazminatı ile sair işçilik 

 

edilmiş, Dosyaya teminat mektubu 

     

alacaklarının tahsilini talep ve dava 

 

sunularak kararın icrası durdurulmuştur. 

     

etmektedir. 

       

Davacı taraf  07.01.2013  tarihinden 

       

itibaren Dayalı Müvekkil 

       

bünyesinde hemşire olarak 

       

çalıştığın ı heyanla  23.06.2014 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Didem MLP Sağlık İstanbul  4. 
İş 

  

tarihinde iş akdini kshettiğini 

 

takihen yapılan inceleme sonucu karaı-a 

Dikmeoğlu Flizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2014/574 2014 binaen lüzlaya ilişkin hakları saklı 1.300,00 çıkmış, davanın retldine karar verilmiştir. 

     

kalmak kaydıyla fazla mesai alacağı, 

 

Karar davacı tarafça temyiz edilmiş olup, 

     

kıdem tazminatı, haftasonu mesai, 

 

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır, 

     

yıllık izin ücreti, bayramlarda alması 

       

gereken ücret alacaklarını talep 

       

ederek dava ikame etmiştir. 

       

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurıımu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

1-lastaneleri Birliği 

   

Kuzey Medikal 

   

l..aboratuvarlarında sonuç Karşı lığı 

  

Özgür Ağacık ı

 
Paz.  taş. 

İstanbul 

  

Hizmet alım işini yürüten Endmed- 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasım 
Tern.  T. Sağlık 

'Taşımacı lık Sanayi Anadolu  6. İş 2016/471 2016 Kuzey Medikal ortak girişiminde 1.300,00 takihen bilirkişiye tevdi edilmi
ş olup, 

Iş  Send, 
ve 'l'icaret  Ltd. Şti. Mahkemesi 

  

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

 

Dosya bilirkişi incelemesi aşanıasındadır. 

     

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçilik alacaklarının tahsili 

       

için ikanie etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Türkiye Karatı l-lastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadoltı Kıızey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

   

Kuzey Medikal 

   

Laboratuvarlarında sonuç Karşı lığı 

  

Sedat Tekas ı 

Paz. İnş. 
Istanbul 

  

Hizmet alım işini yürüten Endmed- 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Tern.  T Sağlık 

Taşımacıl ık Saaayi Anadolu  6. İş 2016/473 2016 Kuzey Medikal ortak giriş iminde 1.300,00 takiben hili
ı'kiş iye tevdi edilmiş olup, 

lş  Send '  ' 

ve Ticaret  Ltd. Şti.  Mahkemesi 

  

Laboratuvar tekaikeri olarak çalışan 

 

Dosya bilirkiş i incelemesi aşaniasındadır. 

     

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçilik alacaklarının tahsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 
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Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

   

Kuzey Medikal 

   

Lahoratuvarlarında sonuç Karşı lığı 

  

Sibel Açman ı 
Paz. İnş. İstanbul 

  

Hizmet alım iş ini yürüten Endmed- 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Tern.  T Sağlık 

Taşımacılık Sanayi 
Anadolu  6. İş 2016/474 2016 Kuzey Medikal ortak girişiıninde 1.300,00 takiben bilirkiş iyetevdi edilmiş olup, 

İş  Send 
ve Ticaret  Ltd. Şti. Mahkemesi 

  

Laboratuvar teknikeri olarak çal
ışan 

 

Dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

davacını Toplu İş Sözleşmesiııden 

       

doğan işçilik alacaklarının tabsili 

       

için ikarne etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurunıu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

  

Yeliz Kuzey Medikal 

   

Laboratuvarlarında sonuç Karşı lığı 

  

Türkmeni  Tern Paz. İnş. I I stanbul 

  

Hizmet alim iş ini yürüten Endnıed- 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

T. Sağlık İş Taşımacılık Sanayi 
Anadolu  6. İş 2016/476 2016 Kuzey Medikal ortak girişiminde 1.300,00 takiben bilirkiş iye tevdi edilmiş olup, 

Send, ve Ticaret  Ltd. Şti. Mahkemesi 

  

Laboratuvar teknikeri olarak çal
ışan 

 

Dosya bilirkiş i incelemesi aşamasındadır. 

     

davacını Toplu 
İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçihik alacaklarının tahsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçihik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

  

Ahdülmutalip Kuzey Medikal İstanbul 

  

I.,aboratuvarlarıııda sonuç Karşı lığı 
Hizmet alıın işini yürüten Endmed-

  

Dava dosyası eksik delillerin 

Tıığ Tem T. Paz. İıış. 
Taşımacılık Sanayi 

Anadolu 22 . 
İş 2016/494 2016 Kuzey Medikal orıakgirişiminde 1.300,00 toplanılmasını takiben bihirkişie tevdi y 

Sağlık İş  Send. 
ve Ticaret  Ltd. Şti. Mahkemesi 

  

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

 

edilecekolup,dosya inceleme 
aşamasındadır. 

     

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçilik alacaklarının tahsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

  

Emine i3aşyiğit Kuzey Medikal İstanbul 

  

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

 

Dava dosyası eksik delillerin 

1'cm T. Sağlık 
Paz. İnş. Anadolu  22. 

2016/498 2016 İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 
1.300,00 toplanılmasını takiben hilirkişiyc tevdi 

İş  Send Taşımacılık Sanayi İş 

  

Hastaneleri Birhği 

 

edilecek olup, dosya inceleme 

 

ve Ticaret  Ltd. Şti. Mahkemesi 

  

Lahoratuvarlarında sonuç Karşı lığı 

 

aşamasındadır. " 
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Hizmet alım işini yürüten Endnıed-

        

Kuzey Medikal ortak girişiminde 

       

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

       

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçilik alacaklarının tahsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıclır. 

       

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

  

Emre Soysal 
Kuzey Medikal İstanbul 

  

l..aboratuvarlarında sonuç Karşı lığı 
Hizmet alım işini yürüten Endmed-

  

Dava dosyası
 eksik delillerin 

. Tern T Sağl ık 
Paz. İnş. 
Taşımacı l ık Sanayi 

Anadolu  22. 
İş 

2016/499 2016 
Kuzey Medikal ortak girişiıninde 1.300,00 toplanı

lmasını takiben hilirkişiye tevdi 

 

ve Ticaret  Ltd. Şti. Mahkemesi 

  

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

 

edilecek olup, dosya inceleme 
aşamasındadır. 

     

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçilik alacaklarının tabsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Türkiye Kamu Hastaneleri Kıırunıu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

  

Melike Şahin'i Kuzey Medikal İstanbul 

  

1.,aboratuvarlannda sonuç Karşı lığı 
Hizmet alın işini yürüten Endmed-

  

Dava dosyası
 eksik dclillerin 

'L Sağlık Paz, 111§. Anadolu  22. 

İş

 2016/502 2016 Kuzey Medikal ortak girişiminde 1.300,00 toplanılınasını takiben bilirkiş iye tevdi 

1*  Send.
Tem. '

ra
şı

macı
l
ı

k 
Sanayi

 

   

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

 

edilecek olup, dosya inceleme  

 

ve Ticaret  Lid, Şti. Mahkemesi 

  

davacın ı Toplu İş Sözleşmesinden 

 

aşamasındadır. 

     

doğan işçilik alacaklarının tahsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Türkiye Kaınu Hastaneleri Kurunıu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

  

Mustafa Kuzey Medikal . 

  

Hastaneleri Birliği 

 

Dava dosyası eksik delillcrin 
Akçay'ı '1cm Istanbul. Paz. İnş. 

Anadolıı  6. İş 20161468 2016  Lahoratuvarlarında sonuç Karşı lığı 
1 .300,00 

toplanılmasını takiben hilirkişiye tevdi 
T. Sağlık İş ' Taşımacılık Sanayi 

Mahkenıesi 

  

Hizınet alım iş ini yürüten Endm cd- 

 

edilmiş olup, dosya inceleme 
Send, ve Ticaret  Ltd. Şti. 

   

Kıızcy Medikal ortak girişiminde 

 

aşamasındadır. 

     

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

        

davacını Toplu İş Sözleşmesinden  
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doğan işçitik alacaklarının tabsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

  

Fırat Aslan'ı 
Kuzey Medikal İstanbul 

  

Laboratuvarlarında sonuç Karşı lığı 
Hizmet alım iş ini yürüten Endmed- 

 

Dava dosyası eksik delillerin 
Tenı T. Sağlık Paz. İnş. 

Taşımacı lık Sanayi 
Anadolu  22. 
İş 

2016/501 2016 Kuzey Medikal ortakgirişiminde 1.300,00 
toplaııılmasını takiben bilirkişiye tevdi 

İş  Send. 
ve Ticaret  Ltd. Sri. Mahkemesi 

  

Laboratuvar leknikeri olarak çalışan 

 

edilecek olup, dosya inceleme 
aşamasındadır. 

     

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçil ik alacaklarının talısili 

       

için ikame etmiş olduu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 

       

inceleme sonucunda davacın ın toplam 

     

Davacı Müvekkil Şirket 

 

hakiye 21 .294.19TL. brüt tazminat ve 

 

'renar Tokat 

   

hastanesinde çalıştığını kendisine 

 

ücret alacağı bıılunduğu mütalaa edilmiştir. 

Sedat Alakese Manyetik Rezonans Tokat I. İş 
2016/97 2016 

fazla ınesai ücreti, hafta tatili ücreti 
UBGT ücreti, kıdem ve ihbar 1.300,00 

Rapora itiraz edilmiş, Mahkeme 

itirazlarımız doğrultusunda yeniden rapor 

 

Sağlık l-iizmetleri 
ve Turizm A.Ş. 

Mahkemesi 

  

lazininati ücretinin eksik ödendiğini 

 

alınması için dosyayı bilirkişiye tevdii 

     

iddia ederek, işçilik ücret ve 

 

etmiştir. Ek rapor tanzim edilmiş, zaman 

     

tazminatları talepli dava açmıştır 

 

aşımına uğrayan meblağın düşümü ile 

       

toplam  15563,23  Tl., işçilik alacağınııı 

       

hulıınduğu yönünde kanaat bildirilmiştir. 

       

Dosya rapora itirazların sunulması ile karar 

       

aşanıasındadır. 

     

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumıı 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

  

l-lasan Karakurt Kuzey Medikal İstanbul 

  

Haslaneleri Birliği 
Lahoratuvarlarında sonuç Karşı lığı 

 

Dava dosyası eksik delillerin 
'1cm T. Sağlık Paz. 

Ills.
 

Taşımacı lık Sanayi 
Anadolu  22. 
İş 

2016/493 2016 Hizmet alım işini yürüten Endmed- 1.30000 toplanı lmasını takiben bilirkiş iye tevdi 
İş  Send. 

ve Ticaret  Ltd. Şti. Mahm keesi 

  

Kuzey Medikal ortak girişiminde 

 

edilecek olup, dosya inceleme 
aşamasındadır. 

     

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

       

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçilik alacaklarının tahsili 
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için ikanie etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Davacı.  04.05.20 13  tarihli belirsiz iş 

       

sözleşmesi ile dayalı işerinde 

       

hiyolog olarak çalıştığını , lzIa 

       

mesai ücretlerini alamadığını, hafta 

 

Dava dosyası eksik delillerin 

Aynur Demir 
ML.P Sağl ık Tarsus İş 

2016/322 2016 
tatili, genel tatil ve yıllık izinlerini 
ktıllanmadığını nedenle iş akdini ,bu 1.300,00 toplanı

lmasını takiben bilirkişiyetevdi 

 

1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

fesh ettiğini heyanla, kıdem 

 

edilecek olup, dosya inceleme 

     

tazminatınıa,ilıbar tazrninatının, 

 

aşamasındadır. 

     

fazla çalışma ücretinin ve UBGT 

       

ücretlerinin tahsili talepli dava 

       

ikame etmiştir. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

     

Davacı, müvekkil şirkete ait Liv 

 

sonucu tanzim olunan raporda  2  seçenekli 

     

Hospital Ulus hastanesinde hemşire 

 

hesaplanıa yapıldığı görülmekle I. 

Nazife Kübra MLP Sağl ık 
İstanbul  12. 

  

olarak çalıştığını ve işçilik 

alacaklarının  ödenmedi
ğinden 

 

seçenekte  10.197,28  TL işçilik alacağı 
hesap edilmiş iken  2.  seçenekte  307,16  TL 

Yurdagül Hizmetleri A.Ş. İş 
Mahkemesi 

2014/629 2014 
hahisle iş sözleşmesini haklı sebeple 

1.300,00 tutarında işçilik hesap edildiği 

     

kshettiğini beyanla işçilik alacakları 

 

görülnıüştür. Tarafların itirazı nedeniyle 

     

talepli dava ikame etıniş olup dava 

 

dosya ek incelemeye alııımış, bu kez rapor 

     

ön inceleıne aşamasındadır. 

 

net bir hesaplama yapılmad ığı tespit 

       

edilerek dosya detaylı rapor tanzimi için 

       

yeniden bilirkişiye gönderilmiştir. Dosya 

       

ek inceleme aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin ıoplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

       

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar  

 

Samsun Medikal 
Grup Özel Sağlık 

   

Orion  Güvenlik Hiz.'de Güvenlik 

 

verilmiştir. Anılan karar ıarafımızca temyiz 

Kürşat Mete Hizmetleri A.Ş. 
Samsun I. İş 2012/217 2012 işçisi olarak çalışan davacı fazla 

1.300,00 
edilmiş, Yargıtay tarafından bozularak 
dönmüştür. Dava yeni dosya nıımarası 

 

Orion  Güvenlik 
Mahkemesi 2015/1069 

 

mesai, 1-lafla Tatili ve Kıdem 

 

alarak yeniden incelenmeyc başlam
ış  0101), 

 

Hizmetleri  Ltd. Şti. 

   

Tazminatı talep etmektedir, 

 

dosya ek ineelenıe sonrası karara çıknıış 

       

davanın kısmen kahtılüne karar verilmiştir 

       

Karaı-a karşı istinaf yoluna başvuı'ulmov 

       

olup, dosya istinaf incelemesi 

Vi 
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aşamasındadır. 

       

"Karar Riski:  11316,87 

     

Davacı müvekkil hastane nezdinde 

       

hemşire olarak görev yaptığını, 

       

ancak çalışma dönemi boyunca fazla 

    

İstanbul 

  

ınesaılere maruz kaldığını ve bu 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

MLP Sağlık Anadolu  12. 

  

fazla mesai alacaklarının eksik 

 

takiben, hilirkişiye tevdi edilmi
ş, inceleme 

Veysel Öztürk 
Hiznıeticri A.Ş. İş 2014/724 2014 olarak ödendiğini iddia ile iş akdini 1.300,00 sonucu WAR)olunan rapor taraflaratebliğ 

  

Mahkemesi 

  

haklı olarak feshettiğini beyan etmiş 

 

edilmiştir. Dosya rapora itirazların 

     

ve kıdenı tazminatı, ihbar tazminatı, 

 

sunulması aşamasındaclır. 

     

fazla mesai ve diğer ücret 

       

alacaklarını talep ederek işbu davayı 

       

ikame etmiştir. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

Nazife Kühra MLP Sağl ık 
İstanbul  35. 

    

takihen  hilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

Yurdagül Hizmetleı-i A.ş. 
Iş 2016/169 2016 İşçilik alacakları taleplidir. 1.300,00 sonucu tanz,im olunan rapora tarafların 

  

Mahkemesi 

    

itirazı nedeniyle ek incelemeye alııımıştır. 

       

Dosya ek inceleme aşamasındadır. 

     

Fatih Hastanesi otis temizliği 

       

işlerinde  04.07.2013  tarihine kadar 

       

Orion  Temizlik  Ltd. Şti. nezdinde, 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

bu tarihten sonra ise  ML!' 

 

takibeıı yapılan inceleme sonucunda karara 

     

bünyesinde çalışmış olduğunu beyan 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

  

İstanbul  12. 

  

eden davacı Suna Uyan tarafından 

 

verilmiştir. Karar tarafı nıızca ıehiri icra 

Suna Uyan MLP Sağlık 
İş 2014/667 2014 

MU' aleyhine ktdeın, fazla mesai, 
1.300,00 lalepli temyiz edilmiş olup, Dosya 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

yıllık ücretli izin, bayram tatillerinde 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

çalışma ücreti karşıl ığı olmak ve 

 

"Karar Riski:  6.824  TL " Karar 

     

fazlaya dair hakları saklı tutulmak 

 

kesinleşnıeden davacı tarafça icra takibine 

     

suretiyle toplam  1.400,00-TL bedelli 

 

konu edilıniş, dosyaya teminat mekttıhu 

     

alacak davası ikanıe edilnıiştir. 

 

sunulnıuştur. 

     

Tarafımızca gerekli itirazlar dosyaya 

       

sunulmuşttır. 

  

Nesli Yaman ı 
Kuzey Medikal 
Paz. İnş. 

. 

Istanbul 

  

Türkiye Kamu 1-lastaneleri Kurumu 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Tem. T. Sağl ık 
İş  Send 

Taşımacıl ık Sanayi 
ve Ticaret  Ltd. Şti. 

Anadolu  6. İş 
Mahkemesi 

20 16/470 2016 
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 
Hastaneleri Birliği 
Laboratuvarlarında sonuç Karşı lığı 

1.300,00 takihen hilirkişiye tevdi edilmiş olup. 
Dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 
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Hizmet alını iş ini yürüten Endmed-

        

Kuzey Medikal ortak girişiminde 

       

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

       

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçilik alacaklarının tahsili 

       

için ikanıe etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Türkiye Kamu l-lastaneleri Kurumu 

       

lstaııbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

   

Kuzey Medikal 

   

Laboratuvarlarında sonuç Karşı lığı 

  

Özlem Kı l ıç ı 
Paz.  lnş. Istanbul 

  

Hizmet alım işini yürüten Endmed- 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 
1cm. T. Sağl ık 

Taşımacı lık Sanayi Anadolu  6.!* 2016/472 2016 Kuzey Medikal ortak girişiminde 1.300,00 takiben hilirkişiye  tevdi edilmiş olup, 
Send İş , 

ve Ticaret  Ltd. Şti.  
Mahkemesi m 

  

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

 

Dosya bilirkişi iııceleınesi aşamasındadır. 

     

davacını i'oplu İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçilik alacaklarının labsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamtı 

       

Hastaneleri Birliği 

   

Kuzey Medikal 

   

Lahoratuvarlarında sonuç Karşı l ığı 

  

Tekin Kılıç ı 
Paz. İnş. İstanbul 

  

Hizmet alım işini yürüten  Endured- 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Tem. T. Sağlık 

Taşımacı lık Sanayi Anadolu  6. İş 2016/475 2016 Kuzey Medikal ortak girişiminde 1.300,00 takiben bilirkişiye tevdi edilmi
ş olup. 

lş  Send, 
ve Ticaret  Ltd. Şti. 

Mahkemesi 

  

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

 

Dosya bilirkişi incelem m esi aşaas ındadır. 

     

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

       

doğan işçilik alacaklarının tahsili 

       

için ikante etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

  

Didem Kuzey Medikal İstanbul 

  

Hastaneleri Birliği 

 

Dava dosyası eksik delillerin 
Karakaya Paz.  in*. Anadolu  22. 

2016/497 2016 Laboratuvarlarında sonuç Karşı lığt 
1.300,00 

toplanılmasını takiben bilirkiş iye tevdi 
'k Bozdağ Tent  T. 'I'aşımacılık Sanayi i

ş 

  

1-lizmet alım işini yürü ten Endmed- 

 

edilecek olup, dosya inceleme 
Sağl ık İş  Send, ve Ticaret  Ltd. Şti. Mahkemesi 

  

Kuzey Medikal ortak girişiminde 

 

aşamasındadır. 

     

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

       

davacını Toplu İş Sözleşmesinden  
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doğan işçilik alacaklannın tahsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıd ır. 

       

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

  

Ercüment Çetin 
Kuzey Medikal İstanbul 

  

Laboratuvarlarında sonuç Karşı lığı 
Flizmet alım iş ini yürüten Endmed-

  

Dava dosyası eksik delillerin 

'Fem T. Sağlık Paz! İnş. Anadolu  22. 
20 16/500 2016 Kuzey Medikal ortak girişiminde 30000 1. 300,00 topianılnıasını takiben bilirkişiye tevdi 

Iş  Send  ! 

Taşımacı lık Sanayi Iş 

  

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

 

edilecek olup, dosya inceleme 

 

ve Ticaret  Ltd. Şti. Mahkemesi 

  

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

 

aşaına sı ndad ir. 

     

doğan işçilik alacaklarının tahsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Türkiye Kamu l-lastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

       

Hastaneleri Birliği 

  

Merve Alhan'ı 
Kıızey Medikal 

Istanbul 

  

Labnratuvarlarında sonuç Karşı lığı 
Hizmet al nı iş ini yürüten Endmed- 

 

Dava dosyası eksik delillerin 

Tem. T. Sağlık 
Paz.  lnş. 

Anadolu
 6.

 İş 2016/469 2016 uzey ortak K Medikal girişim inde 1.300,00 
toplanılmasını takiben bilirkiş iye tevdi 

I*  Send 
Taşı macı lık Sanayi 

Mahkemesi 

  

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

 

edilecek olup, dosya inceleme 

 

ve Ticaret  Ltd. Şti. 

   

davacını Toplu İş Sözleşmesinden 

 

aşamasındadır. 

     

doğan işçilik alacaklarının tahsili 

       

için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Göztepe 1'lastanesinde,  Clean 

       

Temizlik Firmasının hordrosunda 

    

İstanbul 

  

hasta bakıcısı olarak hizmet veren 

  

Hatice Pire MU' Sağlık Anadolu  23. 
2016/561 2016 

davacının; kendisine ayrımcılık 
uygulandığı iddiası ile; kıdem 1.250,00 Dava dosyası delillerin topla mlması ile 

 

Hizmetleri A.Ş. İş 

  

tazminatı, fazla çalışma, yıll ık izin, 

 

tan ıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

bayram tatili ücreti ve ayrımcı lık 

       

tazminatı talebiyle ikame ettiği 

       

alacak davasıdır. 

  

Makbule Nihal Mil' Sağl ık Bakırköy  6. 
2016/29 2016 

Müvekkil hastanede Anestezi 
1. 00250 , 

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 
Araç Hizmetleı'i A.Ş. İş 

  

teknikeri olarak çalışan davacının iş 

 

takiben yapılan inceleme soııucu karara ?' [( 
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Mahkemesi 

  

akdinin haksız feshedildiği 

 

çıkmış, davanın kısmen kahtılüne karar 

     

iddiasıyla ikame ettiği kıdem, ihbar, 

 

verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliği 

     

fazla mesai ücreti talep ettiği işçilik 

 

heklenmekte iken  17.11.2017  tarihinde 

     

alacağı davasıdır. 

 

sulh olunmakia dosya kapatılmış tır. ( sulh 

       

bedeli  7,000,00 '[1) 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 

       

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

  

İstanbul  23. 

  

Davacı ödenmeyen hak ve 

 

verilmiştir. Karara karşı ıehiri icra talepli 

Canan Çetin MLP Sağlık 
Hizınetleri A.Ş. tş 2014/1088 2014 alacaklarının tahsili için işçilik 1.200,00 temyiz yoluna başvurulnıuş olup, dosya 

  

Mahkemesi 

  

alacağı talepli dava ikame etmiştir. 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

       

** Karar riski :  11.625,80  TL 

       

Karar kesinleşmeden davacı taı'afça icra 

       

takibine konu edilmiş, dosyaya teminat 

       

mektubu sunulmuştur. 

     

Dayalı Sotte Temizlik işçisi olup 

 

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

     

Kıdem 'l'azminatı, Mar  tazminatı, 

 

takiben dosya karara çıkmış, davan ın 

Sezai Demirtaş 
MLP Sağlık Elazığ İş 

20l5/726 2015 Yıll ık izin ve fazla mesai ücreti .200,00 
kabulüııe karar verilmiştir. Karara karşı 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

alacağı nedeni ile iş bu davayı ikame 

 

tarafıınızca istinaf yoluna başvurulmuş 

     

etm iştir. 

 

olup, dosya istiııaf inceleınesi 

       

aşanrnsındadıı'. 

 

MediPlaza Sağlık 

   

Davacı tarafından fazla mesai, haifia 

  

Esına Tülay 
Hizmetleri  Tic, Kocaeli  6. İş 

2017/702 2017 
tatili ve resmi-dini tatil ücret alacağı 

1.200,00
 Dosya delillerin  toplanılması 

Şiviloğltı 
A.Ş. 

Mahkemesi 

  

ıalepli olarak ikame edilen işçilik 

 

aşamasındadır. 

     

alacakları davasıdır. 

       

Dava, davacının ödenmeyen hak ve 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

alacaklaı'ının tahsili için başlatmış 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

ML .P Salık 
Bakırköy  8. 

  

olduğu Bakırköy IS. İcra 

 

çıkmış davanın kısmen kahulüne karar 
Yaşar Kılınç 

ğ

 
Hizmetleri 

İş 2014/421 2014 Müdürlüğü'nün  2014/10505  E. 1.200,00 verilnıiştiı'. Gerekçeli kararın tebliği 

  

Mahkemesi 

  

sayılı icra takibinin sonrasında 

 

heklenmekte olup, ıakihen hukuki yola 

     

dosyaya yaptığımız itiraz nedeni ile 

 

başvurulacaktıı'. ** Karar Riski : 

     

açılan itirazın iptali davasıdır. 

 

10.03 1,49  TL 

     

Davacı  03.05.2011-14.06.2016 

  

Veli Okyay 
MLP Sağlık Antalya  4. İş 

2016/305 2016 
tarihleri arasında müvekkil 

1.200,00 
Dava dosyası delillerin toplanılması ve 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

hastanede Acil Tıp Teknisyeni 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

olarak çalışmış olup; çalışma 

  

*1/ 
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süresince kanuni çalışma sürelerini 

       

aşacak şekilde çalıştır ıldığı, UBGT 

       

günlerinde ki çalışma karşı lığı 

       

ücretlerinin ödenmediği ve yıllık 

       

ızınlerıni kullanamadığı iddialarıyla 

       

hastane aleyhine ikame ettiği Alacak 

       

Davasıdır. 

       

Müvekkil şirkette Hasta Bakıcı 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Bakırköy  24. 

  

olarak çalışan davacıııın işçilik 

 

takiben yapılan i
ııceleme sonucunda kaı-ara 

Gülsünı MLP Sağl ık 
Iş 20161150 2016 alacaklarını alamadığından hahisle iş 

1,200,00 
çıkmış, davanın kısmen kabtılüne karar 

Karaoğlu Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

akdini feshederek kıdem, fazla 

 

veri lmiştir. Gerekçeli kararın tebliği 

     

çalışma, ve ücretli izin alacağı 

 

heklenmektedir. "Karar Riski 

     

talepli işçilik alacağı davasıdır. 

 

 :26.318,65  TL 

     

Miivekkil Hastanede koroner yoğun 

    

İstanbul 

  

bakım hemşiresi olarak çalışmakta 

  

MLP Sat. Hiz. 
Fatih Aydemir Anadolu  7. İş 2017/738  E. 2017 olan davacının bir takım 

1.200,00  TL. Dava dosyası dilekçelerin teatisi ile 
A.Ş. 

 

Mhk. 

  

alacaklarının kendisine ödenmemesi 

 

delillerin delillerin toplanılması aşanıasıııdadır. 

     

nedeniyle açmış olduğu İşçilik 

       

alacakları talepli davadır, 

       

Davacı, Müvekkil Şirket nezdinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

engelli kadrosunda  01.02.2011 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda kaıanı 

     

tarihinden beri çalışmakta iken iş 

 

çıkmış davanın kısmen kahulüne karar 

Gülay Atik MLP Sağlık Istanbul  6. İş 

  

akdinin haklı neden olmaksızın fesih 

 

verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliği 
heklenmekte olup, takiben hukuki yola 

Kiniş Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2014/387 2014 edildiğini, kendisine  mobbing 1.200,00 

haşvurulacaktır. ** Karar Riski : 

     

uygulandığını helimiş olup 

 

5.045.1 5  TL ** Karar henüz 

     

ödenıney en işçilik alacakları ile 

 

kesinleşmeden davacı tarafça icraya konu 

     

ihbar ve kıdem tazminatı talebinde 

 

edilmiş, Dosyaya teminat nıektubu 

     

bulunmuştur. 

         

sunularak kararın icıası durclurulmuştur. 

     

Evrensel Özel Güv. Sağ. İnş. Tur. 

 

Dava dosyası delillerin toplaııılmasını 

     

Ve  Dan.  San.  Tic. Ltd. Şti.'ninde 

 

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

 

ML!'  Sağl ık Bursa  4. İş 

  

garson olarak çalışmaya başlayan 

 

çıkmış, m  davanın kısmen kabtılü ile 
Aydın Şengül 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2014/413 2014 davacı, iş ilişiğinin kesilmesini 1.200,00 4.872,90  Tt]lik alacağın dayalı hastaneden 

     

takiben kıdem tazminatı, fazla nıesai 

 

tahsiline karar verilmiştir. 1-lüküm 

     

ücret alacağı ve yıllık izin ücret 

 

taraftmızca tehiri icra talepli olarak temyiz 

     

alacaklarının talısili talepli dava 

 

edilmiş oltıp, icra tehdidi önlenmiştir. 
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ikame etmiştir. 

 

Dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

       

** Karar Riski:  7.213,93  TL ** Karar 

       

kesinleşnıeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulnıuştur. 

       

Dava dosyası delil erin loplanılmasın ı 

     

Medicalpark Göztepe Hastanesinde 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

Radyoloji Teknikeri olarak çalışan 

 

çıkmış, davanın Yerel Mahkeme tarafından 

  

Istanbul It. 

  

davacı tarafından, iş koşullarının 

 

kısmen kabulonc hükmedilmiştir. Karar 
Enise Özkonuk MLP Sağlık 

İş 2011/826 2011 mevzuat hükümlerine aykırı olduğu 1.200, 00 tarafımızca tehiri icı-a talcpli temyiz 
Saka Hizmetleri A.Ş. 

   

Mahkemesi  bu sebeple iş akdini fesih ett iği 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay iııcelenıesi 

     

ancak işçilik alacaklarının kendisine 

 

aşamasındadır. Karar Riski : 

     

ödenmediği iddiası ile ikame olunan 

 

5.290,44 fl ** Karar 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup. 

       

dosyaya teminat mektubu sunLılmuştur. 

     

Davact , Göztepe Flastanesi 

       

nezdinde Kemoterapi servisi 

       

sorumlu hekimi , acil servis 

       

pratisyen hekimi ve sair unvanlarla 

    

İstanbul 

  

çalıştığı nı yoğun çalışma saatlerine 

  

Fikret Hacıoğlu MLP Sağlık Anadolu  23 
2017/663 2017 

karşı l ık mesai ücretlerinin 
ödennıediğini iddia ile iş akdini 1.200,00  TL Dava dosyası henüz ön inceleme 

 

Hizmetleri A.Ş. İş 

  

haklı nedenle fesih ettiğini beyan ile, 

 

aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

işe girişinin gecikmeli olarak 

       

bildirildiği hususu ile bu yöndeki 

       

haklarını saklı tutmak suretiyle 

       

işçilik hak ve alacaklarının tahsilini 

       

talep ve dava etmiştir.  

       

Dayalı tarafından hemototoji ve 

    

Istanbul 

  

onkoloji servisi hemşiresi olarak 

   

ML!'  Sağlık Anadolu  23. 

  

çalışmakta iken askerlik nedeniyle 

  

Yasin Yılmaz 
Hizmetleri A.Ş. Iş 2017/738 2017 işten ayrıldığı nı ancak i

şçilik hak ve 1.200,00 fl Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

alacaklarının kendisine 

       

ödenmediğiııi iddia ile ikame olunan 

       

işçilik alacağı davasıdır. 

  

Süleyman MLP Sağl ık İstanbul 
2017/559 2017 Davacı hastane nezdinde radyoloji 

1.200,00  TL. 
Dosya  del  illlerin loplanı lınasını 

Akyüz Hizmetleri A.Ş. Anadolu  26. 

  

teknikeri olarak çalışmakta iken iş 

 

 aşamasındadır. 
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İş 

  

akdini haklı nedenle fesih etmesini 

    

Mahkemesi 

  

takiben işçilik alacakiannin tahsili 

        

talepli dava ikame etmiştir.  

      

Fazla mesailerinin ödenmemesi, 

       

zorlu iş koşulları nedeniyle iş akdini 

  

Dürüye Sentez Sağl ık Hit Karşıyaka  4. 
2017/250 2017 

haklı nedenle Fesheden işçi (kıdem, 
 1.150,00 

Dava dosyası tanıkların dinlenilnıcsi 
Ç etio koç A.Ş. İş 

  

yıllık izin, fazla mesai, resm i-dini 

 

aşamasındadır. 

     

bayraın çalışması) alacak davası 

       

açmıştır. 

         

Uşakta ikinci bir iş mahkemesi açılmasına 

       

karar verildiğinden dosyanın mahkeme ve 

       

numarası  2. İş mahkemesi  2013/297  E. 

       

olarak değiştirilmiştir. Dava kısmen kabul 

       

kısmen redle sonuçlanmış olup  7.304,88 

       

TL kıdem.10.014,65 TL fazla mesai 

     

Davacının işyerinde sözleşmeden 

 

ücretine hükmedilmiştir. Dava tehiri icra 

     

kaynaklı alacaklarının ödenmemesi 

 

talepli olarak temyiz edilmiş Yargıtaydan 

 

MI-11
 Sağhk Uşak  2. İş 

  

nedeniyle iş akdinin kendisi 

 

bozularak geri gönderilmiştir. Dosyanın 
Hanım Yılmaz 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2015/2 17 2013 tarafından haklı nedenle fesilı 1.150,00 yeni esası  2015/2 17  dir, dosya bozma 

     

edildiği ve kendisine işçilik 

 

doğrultusunda yeniden hesap için 

     

alacaklarının ödenmesi talepli açmış 

 

bilirkişiye tevdi edilmiştir. Gelen rapora 

     

bulunduğu davadır. 

 

kaı'şı i(irazlarımız sunulmuş yeniden rapor 

       

aldır ılmış ve nihai rapor gelmiştir. Ancak 

       

Mahkeme önceki rapor doğrultusunda 

       

karar vernıiştir. hastane yönetiıni ile 

       

görüşülmüş davacıyla anlaşılmıştır. 

       

gerekçeli karar geldiğinde ödeme yapılarak 

       

dosya kapatılacaktır. 

     

Türkiye Kamu 1-lastaneleri Kurumu 

       

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 

   

Kuzey Medikal İstanbul 

  

Hastaneleri Birliği 

 

Dava dosyası delillerin toplan
ılması 

Ayten TEKAS ı 
Paz. İnş. Anadolu  22. 

  

Laboratuvarlarında sonuç Karşı l ığı 

 

aşamasında olup, tanık dinlenimleri 
1cm. T. Sağl ık 

Taşımacıl ık Sanayi İş 
2016/496 2016 Hizmet alım işini yürüten Endmed- 1.100,00 tamamlanmıştır. Eksik deliileı'in 

İş  Send 
ve Ticaret L.td. Şti. Mahkemesi 

  

Kuzey Medikal ortak girişiminde 

 

giderilnıesini takihen dosya bilirkişiye 

     

Laboratuvar teknikeri olarak çalışan 

 

tevdi oltınacaktır. 

     

davacını Topitı İş Sözleşnıesinden 

       

doğan işçilik alacaklarının ıahsili 

  

k  
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için ikame etmiş olduğu işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen bilirkişi tevdi edilmiş, inceleme 

     

Davacının iş akdini haklı nedenle 

 

sonucu tanzim olunan rapor aleyhe 

     

fesih ettiğinden hahisle kıdem 

 

hususlar ıçermekle rapora itiraz edilmiştir. 

l  İyde 
MLP Sağlık Antalya  5 

2015/964 2015 tazıninatı ve fazla mesai 1.100,00 ItirazIar doğrultusunda dosyadan ek 

 

Flizınetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

alacaklarının kendisine ödenmesine 

 

ınceleme yapılmasına karar verilmiş olup, 

     

ilişkin işçilik alacağı davasıdır. 

 

dosya ek inceleme için yeniden bihiı'kişiye 

       

tevdi edilmiştir. Dosya ek inceleıne sonrası 

       

tanzim olunan rapora itirazların 

       

değerlendirilmesi aşamasındadır. 

 

Senıez Sağlık Van I. İş 

  

Davacının nakil-çıkış sebebiyle 
il etmiş olduğu işçihik 

 

Dava dosyası delillerin ıoplanılmasını 
Ayşe Yumlu 

Hizmetleri A.Ş. 

 

Mal alacagının 
2015/899 2015 

ödenmesi talepli belirsiz 
1.100,00 takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

     

alacak(işçilik alacağı) davasıdır. 

 

dosya inceleme aşamasındadır. 

     

Davacı,  19.09.2011  tarihinden 

       

25.01.2013  tarihine kadar  Medical 

       

Park Gehze Hastanesinde Uroloji 

 

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

     

Uzmanı operatör doktor olarak 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 

 

MediPlaza Sağl ık 
Gehze  l Iş 

  

çalıştığım, ancak maaşlarının eksik 

 

çıkmış, kal davanın kısmen kal karar 
Mert Akı Eke l Tic. 

Mahkemes i 
2015/380 2015 ödenmesiyle yıllık ücretli izinlerini 1.100,00 verilmi

ştir. Karara karşı tehiıi icra talepli 

 

A.Ş. 

   

kullanamaması sebebiyle iş akdini 

 

istiııaf yoluna haşvurulmuş olup, dosya 

     

haklı nedenle feshettiğini iddia 

 

istinaf incelemesi aşamasındadır. 

     

etmiştir. Bu nedenle maaş alacağının 

 

"Karar Riski :  25.634,9 

     

ve yıllık ücretli izin alacağını talep 

       

etmiştir.  

       

Müvekkil şirkeue Temizlikçi olarak 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

çalışan davacının işçilik alacaklarını 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

MLP Sağl ık 
Bakırköy  22. 
. 

  

alamadığından bahisle iş akdini 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 
Elif Demir 

Hizmetleri A.Ş. 
iş 2016/172 2016 

fshederek 
k
ıdem, fazla çal

ış

ma, ve
 1 10000 ,mi ştir. kar Karara karşı istinafyoluna veril

başvurulmuş 

  

Mahkemesi 

  

i n zın alacağı talepli işçilik iz

  

olupdosya istinaf incelemesi 

     

alacağı davasıdıı-. 

 

aşamasındadır. "Karar Riski 

       

:8.544,87  Tl. 

Mevlüde MLP Sağlık Bursa  2.15 
2014/178 2014 

Porter  olarak görev yapm ış olan 
1.100,00 

Dava dosyası delillerin toplanılması 
Kahraınan Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

davacı, iş ilişiğinin kesilmesini 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 
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Ecoclean Temizlik 

   

takiben kıdem tazminatı, fazla 

 

çıkmış, davanın kahulüne karar verilmiştir. 

 

A.Ş. 

   

mesai, ulusal hayranı ve genel tatil 

 

(  5.294,55  TL.'lik alacağın davalılardan 

     

ücret alacaklarının tahsili talepli 

 

müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. ) 

     

dava ikame etmiştir. 

 

Dosya tarat'ıınızca ıehir-i icra talepli olarak 

       

temyiz edilmiş olup, dava Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındad ır. **Karar 

       

Riski:5.294,55 ** Karar kesinleşmeden 

       

icraya konu edilmiş olup, dosyaya teminat 

       

mektubu sunulmuştur. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben karara çıkmış, Mahkemece 

       

2.123,34  TL'lik işçilik alaeağının dayalı 

     

1-lenışire olarak görev yapmış olan 

 

hastaneden tahsiline, haifia tatiline ilişkin 

Merve 

    

davacı, iş iliş iğinin kesilmesini 

 

taleplerin reddine karar verilmiştir. İşbu 

Hatipoğlu MLP Sağlık Bursa  4. 
İş 2014/131 2014 takihen kıdem tazminatı, fazla 

1.100,00 
karar tarafınıızca tehiri icra talepli olarak 
temyizedilnı iş ve icra tehdidi önlenmiş ise 

Aydoğdu Hiznıetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

mesai, hafta tatili ve resıııi tatil ücret 

 

 de, Davacı vekili taraffiııdan icra takibi 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

       

ikame etmiştir. 

 

yapılmış ve tarafımızca dosya borcu 

       

ödenmiştir. Ödenecek borç hulunmanıakla 

       

birlikte dosya halen Yargıtay 

       

incelemesindedir. **Karar  Riski: 

       

2.123,341-1-

        

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

RadyolojiTeknikeri olan davacı 

 

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

     

tarafından,ınesteki zorunlulukları 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne 

 

ML!'  Sağlık 
İstanbul  13. 

  

gereği verilmesi laz
ıın gelen izinleri 

 

hükmedilmiştir. Karara karşı tchiri icra 
Cihan Nar 

Hizmetleri A.Ş . İş 2012/400 2012 ile fazla çalışmalarının ve sair işçilik 1.000,00 talepli temyiz yoluna başvurulmtış olup, 

  

Mahkemesi 

  

alacaklarının kendilerine 

 

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

ödenmediği iddiası ile ikame olunan 

 

**Karar  riski:  21.000-TL Karar 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

kesinleşmeden icra takibine konu, edilmiş, 

       

teminat mekttıhu suoulmuştur. 

     

Liv Ulus hastanesinde misafır 

       

hizmetleri yetkilisi olarak çalışan 

  

Esra Olgun ML!'  Sağlık İstanbul  6. İş 
2017İ240 2017 davacının,işyeninde baskı gördüğü, 1 .000,00 Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 

 

Hizmetleri A.Ş . Mahkemesi 

  

Iıuztırsuz ortamda çalıştığ[,işyeriııde 

 

aşanıasındadır. 

     

kıdem kurallarına uyulmadığından 

       

bahisle iş sözleşmesini haklı nedenle 

  

42/ 

( 
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feshetmiş olduğu iddiası ile Kıdem 

       

tazminatı, hakiye ücret alacağı, 

       

asgari geçim indirimi ücreti talepli 

       

ikame ettiği alacak davasıdır. 

         

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

     

Samsun Hastanesinde, hasta bakıcı 

 

takiben yapılan inceleme de dava karara 

     

olarak görev yapmakta iken iş 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne 

Sefa Akçaınur 
ML]'  Sağlık Samsun  2. İş 

2013/259 2013 
akdinin haksız olarak fesih 

1.000,00 
hükmedilmiştir. Karara karşı tenıyiz 
yoluna  haşvurulmuş olup, dosya Yargıtay 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

edildiğinden hahisle, kame olunan 

 

.
celemesı aşamasındadır. "Karar 

     

işçilik alacaklarının tazmini talepli 
davadu. 

 

m
liski: 13.500,00 'FL. ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunıılmuştur. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Davacı taraf Müvekkil Şirket 

 

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

 

Temar Tokat 

   

hastanesinde temizlik işlerinde 

 

kabulüne hükmedilmiştir. Karar 

 

Manyetik il Tokat I. İş 

  

çalıştığını, ş akdinin haksız ve 

 

tarafımızca tehiri icra talepli teınyiz 
Necla  Fro ğltı 

Sağlık Hizmetleri Mahkemesi 
2014/140 2014/140

 

2014 bildirimsiz olarak feshedildiğini 1.000,00 edilnı iş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

 

ve Turizm A.Ş. 

   

beyan ederek, K ıdem tazminatı, 

 

aşamasındadır. Karar riski: 

     

fazla çalışma ve UBUT ücreti 

 

12.095  TL ** Karar kesinleşmeden 

     

alacağı talebiyle dava açmıştır. 

 

icraya konu edilmiş olup, dosyaya teminat 

       

mektubu sunulmuştur. 

     

Davacı  Orion  cafe bünyesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

13üşra Atar 
ML]'  Sağlık Uşak I. İş 

2016/228 —016/228

 

2016 
cafetatya elemanı olarak çalıştığını 

 

takiben yapılan inceleme de, dosya karara 
çıkmış davanın Hastane yönnndeıı reddine 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

bir kısım işçilik alacaklarını 
gerekçesi ile açtığı işçilik 

1.000,00 
hükmedilmiştir. Davacı taraf karara karşı 

     

alacakları içerikli davadır. 

 

istinaf yoluna başvurmuş olup, dosya 

       

istinaf incelemesi aşamasındadır. 

     

Davacı temizlik firması bünyesinde 

       

çalışırken hastahanenin eczane 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

MLP Sağl ık 

   

bölümüne geçtiğini, burada diğer 

 

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

Hakan Aşır I liznıetleri A.Ş. Uşak [. 
Iş 20 14/486 2014 person tarafIndan hakarete 

1.
el 

000,00 çıknıış, davanın reddine karar verilmiştir. 

 

Clean  Temizlik Mahkemesi 

  

uğradığını, iş akdine haksız olarak 

 

Davacı karara karşı temyiz  yoluna 

     

son verildiğini iddia ederek  80011 

 

başvurmuş Olup, karar Yargıtay incelemesi 

     

kıdem,  200  TL ihbar tazminatı talep 

 

aşamasındadır. 

     

etmektedir. 
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Hastane bünyesinde Gastroentroloji 

       

Polikliniği Endoskopi Onitesi 

       

henışiresi olarak çalışan davacı 

       

taraffindan, tabii olduğu kanun  3153 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

saydı Kanun olmasına rağmen iş 

 

takiben bilirkiş iye tevdi edilmiş, inceleme 

 

MLP Sağlık Antalya  3. İş 

  

koşullarının  4857  sayı lı kanuunda 

 

sonucu tanzim olunan raporda eksik veriler 
Şerilü Şalı iıı 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2015/536 2015 belirtilen sürelerdendeağırolduğu 1.000,00 tespit edilmekle rapordaki eksiklerin 

     

gerekçesi ile iş akdini haksız olarak 

 

giderilmesi için dosya ek rapora 

     

fesh edildiği gerekçesiyle hak 

 

gönderilmiştir. Dosya ek inceleme 

     

ettiğini iddia ettiği kıdem ve ihbar 

 

aşamasındadır. 

     

tazminatı ile işçilik alacaklarının 

       

tahsili amacıyla ikame edilen alacak 

       

davas ıdı  r. 

         

Dava dosyasında delil erin toplaııılmasını 

     

Dayalı Sotte Temizlik işçisi olup 

 

takiben dosya karara çıkmış, davanın 

Mehmet MLP Sağlık Elazığ İş 

  

Kıdem Tazminatı, İhbar tazminatı, 

 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karara 
karşı tarafımızca istinaf yoluna 

Yı lmaz Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2015/369 2015 Yıllık izin ve fazla  mesa  ücreti 1.000,00 
başvurulmuş, Bölge Adliye Mahkemesi 

     

alacağı nedeni ile iş bu davayı ikame 

       

etmiştir. 

 

7.  1lukuk Dairesinin  2017/1193h'. 

       

2017/1034  K. Sayı lı ilamı ile karar 

             

Dayalı Sotte Temizlik işçisi olup 

 

Dava dosyasında  del  illerin toplanılmasın ı 

Muhammet MLP Sağlık Elazığ İş 

  

Kıdem 'l'azminatı,  Mar  tazrninatı, 

 

takiben dosya karara çıkmış, davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karara 

Yıldırım Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2015/371 2015 Yıllık izin ve hızla  mesa  ücreti 1.000,00 

karşı tarafınıızca istinaf yoluna 

     

alacağı nedeni ile iş bu davayı ikame 

       

etmiştir. 

 

başvurulnuş olup, dosya istiııaf incelemesi 

       

aşamasındadır. 

     

Davacı  29.05.2007-31,0 [.2017 

       

tarihleri arasında önce Bahçelievler 

       

hastanesinde son olarak ise Göztepe 

    

İstanbul 

  

hastanesinde çalışmış olduğuııu, 

  

Figen Özdemir MLP Sağl ık 

 

2017/I 50 2017 emeklilik sebebiyle işten aynldığı nı 
100000 . Dava dosyası dehllerin toplanılması 

 

Hizmetleri A .Ş. 
Anadolu  3.

i 
İş 

  

Mahkemes
, ve fazla ücretlerinin 

 

a
şamasındadır. 

     

ödenmediğini heyanla fazlaya ait her 

       

türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla; 

       

fazla mesai alacağını talep ederek 

       

dava ikame etmiştir.  

  

4/4 
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Müvekkil hastanede gece yarış-çıkış 

    

İstanbul 

  

taburculuk yetkilisi olarak çalışan 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

MLP Sağl ık Anadolu  17. 

  

davacının ödenmemiş kidem, fazla 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 
Uğur Yılmaz 

l-lizmetleri A.Ş. İş 2015/698 201 5 mesai, dini ve resmi bayramlar, 1.000,00 sonucu tanzim olunan rapor aleyhe 

     

hafta sonu çalışma, yıll ık izin 

 

hususlar içenııekle taı'affimızca itirazlarımız 

  

Mahkemesi 

  

alacağı, SGK kesintisi alacakları 

 

ibraz edilmiştir. Dosya itirazların 

     

talepli işçi alacağı davasıdır. 

 

değerlendirilmesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin roplanılmasını 

       

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

       

sonucu tanzim olunan rapor tebliğ 

       

edilmiştir. Rapor ' fazla mesainin ücreıe 

     

Müvekkil ş irkette yurtiçi pazarlama 

 

dahil olduğu yönünde " lehe kanaat 

     

departmamnda pazarlaına uzman ı

 

 

içermektedir. Davacı taraün itirazı üzerine 
Gökçe MLP Sağlık Istanbul  25, 

  

olarak çalışan davacının fazla 

 

rapor hesap için yeniden hilirkişiye tevdi 

Yılmaztürk Hizmetleri A.Ş. İş 2015/452 2015 
mesailerinin ödenmediğinden 1.000,00 edilmiş, ek inceleme sonucu vnzim olunan 

  

Mahkemesi 

  

balı isle işbu alacaklarını talep ettiği 

 

raporda takdir Mahkemeye bırakılmak 

     

işçi alacağı davasıdır. 

 

suretiyle  13.521,49  TL brüt mesai 

       

hesaplaması yapılmıştır. Davan ın 

       

6.12.2017  tarihli celsesinde davanııı 

       

retldlıje karar verilmiş olup, karara karşı 

       

temyiz yoluna haşvurulnıuşttır. Dosya 

       

temyiz incelemesi aşamasındadır. 

     

Mersin  Tarsus  Hastanesinde İşletme 

       

Direktörü olarak çalışan Davacı' 

       

alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 

       

iş akdini haklı nedenle feshettiği ve 

  

Şakir Orhan MLP Sağlık !stanbul Il. 

  

çalıştığı süre boyunca kendisine 

hastane  genel 
müdürü tarafından 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Altıııöz Hizmetleri A.Ş . iş 
Mahkemesi 

2017/127 2017 
mobbing  uygulandığı iddiasıyla 1.000,00 takiben bilirkişiye tevdi edilmi

ş olup,

      

kıdem, fazla mesai, eksik ödenen 

 

dosya inceleme aşamasındadır. 

     

ücret, fark ücret alacağı, prim 

       

alacağı, araç ve yakıt giderleri ve 

       

genel tatil ücreti talepli olarak ikame 

       

edilmiş davadır. 

  

Şerife İşeri 
Temar Tokat 
Manyetik Rezonans Tokat I. İş 

2017/25 2017 
Müvekkil Şirket hastanesi temizlik 
lı izmet]erini üstlenmiş olan  Clean 1.000,00 Dava dosyası delillerin topianılması 

 

Sağlık Hizmetleri Mahkemesi 

  

fenizlik A.Ş. Çalışanı olan 

 

aşaniasındadır. /A 
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ve Turizm A.Ş. 

   

davacının iş akdinin haksız 

   

Dr. Mehmet 

   

üslıedildiği iddiasıyla hem taşeron 

   

Nalbant 

   

şirkete hem müvekkil şirkete karşı 

       

açtığı işçilik ücretleri ve tazminat 

       

davasıdır. 

         

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

     

Dayalı  Suite  Temizlik işçisi olup  

 

takiben dosya karara çıkmış, davanın 

 

U' Sağ Ml ık Elazığ İş 

  

Kıde m  Tazminatı, Yıllık izin ve 

 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karara 
Osman Cevher 

l-lizmeı leri A.Ş. Mahkemesi 
20)5/370 2015 

fazla  mesa  ücreti alacağı nedeni ile 
1.000,00 karşı tarafımızca istinaf yoluna 

     

iş bu davayı ikame etmiştir. 

 

başvunılmuş olup, m  dosya istinaf incelemesi 

       

aşamasındadır. "Karar Riski: 

       

5379  TL 

     

Davacı evlilik sebebi ile işten 

 

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

     

ayrılmış . Kendisine kıdem tazminatı 

 

takiben yapılan inceleme sonucu dosya 

Müzeyyen MLP Sağlık Antalya  5. İş 

  

ödenmiş. Radyoterapi teknikeri 

 

karara çıkmış, davanın kahıılüne karar 

Karabulut l-lizmeıleri A.Ş. Mahkeıncsi 2014/196 2014 olduğundan hahisle fazla mesai 1.000,00 verilmiştir. Karar tarahmızca temyiz 

     

ücret i  alacağının kendisine 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

ödenmesine ilişkin işçilik alacağı 

 

aşamasındadır. **Kaı.ar  Riski : 

     

davasıdır. 

 

5466.45  TL 

     

( Ecoclean  ) Davada sadece 

 

Dava dosyasında delillerin toplanılması ile 

     

Medicalpark taraf gösterilmiştir, 

 

yapılan inceleme sonucunda dosya karara 

 

MLI' Sağlık Antalya  4. İş 

 

2013 
Davacının iş akdinin haksız 

 

çıkmış, Davanın kısmen kabul kısmen 
Derya Tuğhay Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

2013/603 

 

kshedildiğinden bahisle kıdem. 1.000,00 reddine karar verilmiştir. Anılan karar 

     

maaş, fazla mesai, haifia tatili ve 

 

taıaflmızca temyiz edilmiş olup, Dosya 

     

genel tatil alaeağına ilişkin ikame 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır.** 

     

edilen işçilik alacağı davasıdır. 

 

Karar Riski:  13.689  TL 

       

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

     

Dayalı Sotte Temizlik işçisi olup 

 

takiben dosya karara çıkmış, davanın 

 

MLP Sağlık Elazığ ığ İş 

 

2015 Kıdem Tazminatı, Yıllık izin ve 

 

kısmen kabulüne karar verilıniştir. Karara 
Hakan Avcı 

l-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2015/372 

 

fazla  mesa  ücreti alacağı nedeni ile 
1.000,00 karşı taraümızca istinaf yoluna 

     

I* bu davayı ikame etmiştir. 

 

haşvurulmuş olup, dosya istinaf incelemesi 

       

aşamasındadır. **Karar  Riski :  20.958,00 

Ahmet Cüneyt ML)>  Sağlık Bursa  3. İş 

  

Hemşire olarak gorev yapnıış olan 

 

Dava dosyası delillerin toplanı lınasını 

Baskın Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
20 16/592 2016 davaeının, iş ilişiğinin kesilmesinin 1.000,00 takiben yapılan inceleme sonucunda 

     

ardından kıdem tazminatı, fazla 

 

davanın kabulüne karar verilmiş, andan 
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mesai, ulusal bayram genel tatil ve 

 

karara karşı  taraffimızca istinaf  yoluna 

     

yıllık izin ücreti alacaklarının  tahsili 

 

başvtırulmuştur.  Dosya  istinaf  incelemesi 

     

talepli  dava açmış tır. 

 

aşamasındadır.  "Karar riski  : 21.25500 

       

TL 

     

Davacı taraf  hastanemizde 

 

Dava  delillerin toplanı lnıasını takiben 

     

faturalama  servisinde çalışmaktadır. 

 

karara çıkmış,  davaııın  kısmen kabulü 

Murat  Toprak 
MLP  Sağl ık Elazığ 

2015/44 2015 Fazla mesai ve  haffia  tatili 1.000,00
 yönünde karar verilmiştir.  Karar 

 

Hizmetleri  A.Ş. Mahkemesi 

  

alacaklarını isteyerek iş bu davayı 

 

tarafımızea  temyiz edilmiş olup, dosya 

     

ikame  etmiştir. 

 

Yargıtay incelemesi  aşamasındadı r. 

       

**Karar  Riski  : 22.850,00 TL 

     

Müvekkil şirkette uluslararası iş 

    

İstanbul  10. 

  

geliştirme sorumlusu olarak çalışan 

  

Canan MU>  Sağl ık 
İ 

Istanbul
 

2016/491 2016 
iş  akdinin  personel 

1.000,00 
Dava dosyası eksik  delillerin toplanılması 

Osmanbey Hizmetleri  A.Ş. 
Mahkemesi 

  

sayısında azaltmaya  gidildiğinden 

 

ıle tanıkların  dinlenilmesi aşamasındadı r, 

     

bahisle  fazla mesai ücretlerinin 

       

ödenmesi talep edilmiştir.  

       

Müvekkil şirkette bebek  bakını 

   

Gaziosmanpaşa 

   

odası sorumlusu olarak çalışan 

   

Anadolu Hastanesi 
Bakırköy  3]. 

  

davaeının mobbing iddialar
ından 

 

Dava dosyası  delillerin toplanı lmasını 
Güllü  Somun .. 

O'zel  Sağl ık 
İş 2016/237 20 1 6 hahisle  haklı nedenle iş  akdini 1 .000,00 takiben  bilirkişiye tevdi  edilmiş olup, 

 

Hizmetleri  A.Ş. 
Mahkemesi 

  

feshettiğini  ileri sürerek  kıdem 

 

dosya bilirkişi incelemesi  aşamasıııdadı r. 

     

tazm i natı  talepli işçilik  alacağı 

       

davasıdır. 

       

Davacı,  müvekkil  hastanede  Kadin 

       

Doğunı  Uzmanı olarak  2011-2016 

       

yılları arasında çalıştığını Brüt 

   

MLP  Sağlık Antalya 4. İş 

  

10.705,50 TL  ücret aldığını,  SGKya 

 

Dava dosyasında dilekçe  teati 
Timor  Uğurlu 

Hizmetleri
 A.Ş

.
 

Mahkemesi
 2017/40 2017 ödenek durumunda olan yasal m 1.000,00 tamamlanmış olup.  delillerin toplanı lması 

     

kesintilerin  davacıııın ücretinden 

 

aşamasındadır. 

     

kesildiği, fazla mesai,  uhgt 

       

alacaklarının olduğu iddialarıyla 

       

huzurdaki  davayı  ikame  etmiştir. 

   

Sentez  Sağl ık  Hiz. Karşıyaka!, 

  

Evlilik nedeniyle iş  akdini fesheden 

 

Dava dosyası  delillerin toplan
ı lnıasını 

Seçil Kırık 
A.Ş. İş 

2017/280 2017 personel,  kıdemtazminatınistemiyle 1.000,00 takiben bilirkişiye tevdi  edilmiş olup, 

     

alacak davası açmıştır. 

 

dosya bilirkişi incelemesi  aşamasındadı

      

Sultan  Demir MLP  Sağl ık Antalya 5. İş 2014/152 12014 1 Davacının iş akdinihaklı fesih 1 1.000,00 Davadosyasıııda delillerin toplanılması 

  

r. 

ıl ı 14
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Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ettiğinden bahisle kıdem tazminat ı 

 

takiben yapılan inceleme sonucu dosya 

     

,ihbar tazminatı,ücret alacağı,fazla 

 

karara çıkmış. davanın kısmen kabulüne 

     

mesai alacağı.yıllık izin ücreti 

 

karar verilmiştir. Karar taraflmızca temyiz 

     

alacağı,genel tatil alacağı,haffia tatili 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

alacağı nın kendisine ödenınesine 

 

aşamasındadır. ** Karar 

     

ilişkin işçilik alacağı davasıdır. 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya nakdi teminat sunulmuştur. 

     

Müvekkil hastanede güvenlik 

       

görevlisi olarak çalışan davacının iş 

 

Dava dosyası delillerin toplan ılmasını 

 

MLP Sağlık 
Bakırköy. 16, 

  

akdinin haksız feshedildiğinden 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmi
ş olup, 

Ahmet Demir 
1-lizmetleri A.Ş. Iş 2016/420 2016 bahisle kıdem, ihbar, ücret, fazla 1.000,00 incelenıe sonucu tanzim olunan rapor 

  

Mahkemesi 

  

mesai, yıll ık ücretli izin, resmi ve 

 

taraflara tebliğ edilmiştir. Dosya rapora 

     

genel tatil ücreti ve agi tazminatı 

 

itirazların sunulması aşanıasıncladır. 

     

talepli işçilik alacağı davastdır. 

       

Müvekkil şirkette temizlik personeli 

       

olarak çalışan davacının ilızla mesai 

 

Dava dosyası delillerin loplanılmasın ı 

Nursel Balicak MLP Sağlık Bakırköy  16. 
İş 2016/552 2016 

ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş 
akdini haklı sebeple feshettiğinden 1.000,00 takiben inceleme yapılmak üzere 

 

Hm izetleri 
A.Ş. Mahkemesi 

  

bahiste kıdem tazminatı, fazla mesai 

 

bilirkişiye tevdi edilmiş olup, dosya 

     

ve dini-resmi tatil ücreti talep ettiği 

 

bilirkişi incelenıesi aşamasındadır. 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

    

Bakırköy  8. 

  

Davacı tarafından ödenmediği iddia 

 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

Erol Atik MLP Sağlık 
iş 2016/540 2016 

edilen işçilik hak ve alacaklarının 
100000 . , 

takiben bilirkişiye tevdi edilmi
ş olup. 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

tahsili talepli ikanıe edilen işçihik 

 

dosyanın bilirkişiden dönüşü 

     

alacağı davasıdır. 

 

beklenmektedir. 

     

Alt işveren bünyesinde garson 

       

olarak görev yapmış olan Serdar 

 

Dava dosyası delillerin toplamlmasını 
Bahtişen Ülger 

MLP MLP Sağlık Bursa  10. İş 

  

Ülger'in vefat etnıesi üzerine 

 

takiben bilirkiş iye tevdi edilmiş, inceleme 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2016/792 2016 mirasçıları taraffindan kıdem 1.000,00 soııucu tanzim olunan raportaraflara tebliğ 
Pekmezci 

    

tazminatı, ulusal bayram genel tatil 

 

edilmiştir. Dosya rapora itirazlann 

     

ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının 

 

değerlendirilmesi aşamasındadır. 

     

tahsili talepli dava açı lınıştır.  

    

İstanbul  5. İş 

  

Müvekkil hastanede Proje Müdürü 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Arzu Özdemir 
NILE'  Sağlık Mahkemesi(İ 2016/345 

2016 
sıfatıyla çalışan davacının iş akdinin 

 

takiben hilirkiş iye tevdi edilmiş olup, 

 

Hizmetleri Hizmetleri A.Ş. stanbul  32.  lş 2016/814 

 

haksız feshedildiğiııden bahisle 

 

dosyanın hihirkiş iden dönüşü 

  

Malı.) 

  

kıdem, ihbar, fazla mesai, yıll ık izin 1 1  heklenınektedir. 

u
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ücreti talepli işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

   

MLP Sağl ık 

   

Müvekkil hastanede bulaşıkçı olarak 

   

Hizmetleri A.Ş. 

   

çalışan davacının iş akdinin haksız 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Canan Bulur 
Sotte Tem.Yem ek Gebze  8. İş 

2016/620 2016 
feshedildiğinden bahisle kıdem- 

 1.000,00 
takiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup. 

 

Medikal Mahkemesi 

  

ihbar tazminatı, yıllı izin ücreti ve 

 

dosyanın hilirkişiden dönüşü 

 

Tur.İnş.San.ve 

   

şua izin ücreti talepli işçilik alacağı 

 

heklenmektedir. 

 

Tic.A.Ş 

   

davasıdır. 

       

Davacı, belirsiz süreli iş akdiyle 

       

müvekkil şirkette hasta hizmetleri 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

direktör yardımcısı olarak görev 

 

takiben karara çıkmış, davanın kısınen 
Leyla MLP Sağlık Istanbul  16. 

  

yapmakta olduğunu, geçerli bir 

 

kahulüne karar verilıniştir. Karara karşı 
Çetinkaya Hizmetleri A.Ş. 

İş 20 15/129 2015 sehebe dayanmaksızın iş akdinin 1.000,00 
taraflmızca istinaf yoluna başvurulmuş 

  

Mahkemesi 

  

feshedildiğini iddia ederek kıdem 

       

tazminatı, ihbar tazminatı, ücretli 

 

olup, dosya istinaf incelemesi 

     

ızın alacağı ve ücret alacağı izi n

  

aşamasındadır. **Karar  riski:  8.859,10  TL 

     

talebinde bulunmuştur.  

       

Müvekkil hastanede Proje Müdürü 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

sıfatıyla çalışan davacının iş akdinin 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 
Demet 
Çopuroğlu LP  Sağlık MLP . Istanbul  5.  iş 

2016/270 2016 haksız feshedildiğinden bahisle 
1.000,00 

. 

olunan rapor ınceleme soııtıctı tanzıın 
taraflara tebliğ edilmiştir, Rapor aleylıe 

Akkoç 
Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

kıdem, ihbar, fazla mesai'  yıllık izin 

 

12.128,04  TL işçihik alacağı bulunduğu 

     

ticretı talepli işçilik alacağı  
davasıdır. 

 

yönünde kanaat içermekle, dosya rapora 

       

itirazların sunulnıası aşamasındadır. 

     

Davacı, Göztepe hastanesi nezdinde 

       

radyoloji teknikeri sıfatıyla 

       

çalıştığını, işçilik hak ve 

  

Asli Nur MLP Sağlık İstanbul  17. 

  

alacaklarının kulla
ııdırılnıadığı / 

  

Menteş Hizmetleri A.Ş. 
iş 2017/878 2017 ödenmediği iddiasıyla iş akdini haklı 1.000,00  TL Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

nedenle fesih ettiğini heyanla, 

       

ödenmeyen işçilik hak ve 

       

alacaklarının tahsili talepli dava 

       

ikanie etmiştir.  

  

Şaban Ula MU' Sağlık Antalya  7. İş 
2017/284 2017 

Hastane bünyesinde çalışan davacı, 
fazla mesailerin gereği gibi 1.000.00 ,171- Dava yeni ikame edildiğinden henüz 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ödenmediği, yıllık izin 

 

dilekçeler teatisi aşamasındadır. /6 
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kullandırılmadığı gerekçeleri Ile iş 

       

akdini feshettiğini ancak kendisine 

       

işçilik alacaklarının ödenmediği 

       

iddiası ile kıdem ve işçilik 

       

alacaklarının tahsili amacıyla ikame 

       

edilen alacak davasıdır. 

  

Erman Babadağ 
Sentez Sağl ık Hiz. Çeşme Asliye 

2017/552 2017 
Personel, h ızla mesai ücreti ve şua 
izni ücreti istemiyle alacak davası 1000 

Yetkisizlik kararı verilmiş olup, yetkili 

 

A.Ş. Hukuk 

  

açmıştır. 

 

mahkemeden tebligat bekleniyor. 

     

Personel,iş akdinin haksız ve 

       

hildirimsiz fesih sebebi iddiasıyla; 

 

Dosya henüz ön inceleme aşamasında iken 

Taner Al 
Sentez Sağl ık H iz. 

Ankara  42, İş 2017/650 

 

2017 1000 
kıdeın, ihbar tazminatı, yıllık izin, 

 

Mahkeme Yetkisizliğe karar vermiş olup, 

 

A.Ş. 

   

hafta tatili ve UBOT ücret 

 

dosyanın yetkili Mahkeme nezdinde esas 

     

alacaklarına ilişkin alacak davası 

 

alması heklenmektedir. 

     

açmıştır. 

       

Davacı, dava dilekçesinde 

       

05.02.2012  tarihinden  06.02.2017 

       

tarihine kadar Müvekkil Şirket 

       

nezdinde önceleri stajyer, sonra ise 

       

finans uzmanı olarak çalıştığını, 

       

fazla mesai yaptığını ancak bu fazla 

  

Sinem Bilir MLP Sağlık İstanbul  34. 

iş 2017/136 2017 

mesaisinin karşı lığının 

ödenmediğini ve bu bağlamda iş 950 
Dosya delillerin toplanıinıası ile tanıkların 

(Polat) Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

akdini Sakarya  3.  Noıerliği'nin 

 

dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

06.02.2017  tarih ve  2346  yevmiye 

       

numaralı ihtarname tek taraflı olarak 

       

feslıettiğini, davaya konu 

       

çalışmasıııdan dolayı kıdem 

       

tazminatı ve fazla mesai alacaklarını 

        

talep ettiğini helirtmiştir.  

      

Müvekkil şirkette temizlik ve destek 

 

Dava dosyası delillerin ıoplaııılmasını 

  

Bakırköy Il. 

  

hizmetleri bölümünde çal
ışan davacı 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

Songül Yıldız 
MLP Sağlık 

iş 2015/541 2015 
iş akdinin haksız sebeple lbshi 

900 
çıkmış,  9.10.2017  tarihli celsede davanın 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

iddiası ile kıdenı, ihbar, yıllık ücretli 

 

kısmen kahulüne karar verilmiştir. Karar 

     

izin, fazla çalışma ücreti, ulusal 

 

karşı tarafımızca istinaf yoluna 

     

bayram ve genel tatil ücreti talephi 

 

başvurulmuş olup, dosya istinaf incelemesi 
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işçilik alacağı davasıdır. 

 

aşamasındadır. ** 

       

Karar riski:  6715,71  TL '  icra takibine 

       

konu edilmiş olup,  11.029,49T 1. 

     

Müvekkil şirkette temizlik ve destek 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

hizmetleri bölümünde çalışan davacı 

 

takihen yapılan inceleme sonucu karara 

  

Bakırköy Il 

  

iş akdinin haksız sebeple feshi 

 

çıkmış,  9.10.2017  tarihli celsede davanııı 
Muazzez MLP Sağl ık 

iş 2015/540 2015 
iddiası ile kıdem, ihbar, yıllık ücretli 

900 
kısmen kahulüne karar verilmiştir. Karar 

Erdoğan Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

izin,
 fazla 

çalışma ücreti, ulusal 

 

karşı taraflmızca istinaf yoluna 

     

bayram ve genel tatil ücreti  He  ücret 

 

başvurulmuş olup, dosya istinaf incelemesi 

     

alacağı talepli işçilik alacağı 

 

aşamasındadır. ** 

     

davasıdır. 

 

Karar riski:  8.629,47  Tl., 

       

Dava dosyası delillerin ıoplanılmasını 

     

Dayalı Sotte Temizlik işçisi olup 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 
1-lamza Akgül 

MLP Sağl ık Elazığ İş 
2015/360 2015 

Kıdenı Tazminat', İhbar tazminatı ve 
900 çıkmış, davanın kahulüne karar verilmiştir. 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

fazla  mesa  ücreti alacağı nedeni ile 

 

Gerekçeli kararın tehliğini takihen hukuki 

     

iş bu davayı ikamc etmiştir. 

 

yola başvurulacak olup, gerekçeli kararın 

       

tebliği beklenmektedir. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

MLP Sağlık 

   

Ücret alacağı. İhbar tazminatı 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilıniş, inceleme 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Trabzon  2, 

İş 

  

alacağı, UGBT Ücreti alacağı, Hafta 

 

sonucu tanzim edilen rapora itirazlarımız 
Seher Kurt Ece Servis Personel 

Mahkenıesi 2015/903 2015 Tatili çal
ışma ücreti alacağı ve 900 sunulmakla itirazlarımız doğrultusunda 

 

ve  'rem.  Tur, İnş. 

   

bakiye Süre Tazminatı alacağı 

 

dosya ek inceleme için yeniden hilirkişiye 

 

Hiz.  Tic. Ltd. Şti. 

   

talepli işçi alacağı davasıdır. 

 

tevdii edilmiştir. Dosya ek inceleme 

       

aşamasındadır. 

       

Dilekçe aşaması sona ermiş olup, davacı 

       

tanıkları  di nlenmiştir. Tanık ları mı zı  n 

       

dinletilmesinden vazgeçilmiş olup dosya 

       

hilirkişiye tevdi edilmiştir. Dosya 

  

İstanbul 

  

Evlilik sebebiyle iş akdini fesheden 

 

bilirkişide
ıı  dönmüş olup bilirkişi raporuna 

Halime Sökme MLP Sağlık 
Anadolu  7. İş 2016/832 2016 

davaeının fazla mesai, Ubgt ve yıllık 
900 itiı'az edilmiştir. Davacı bilirkişi ı'aporu 

Acıkhaş Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

. . 

iz in ücretı alacağı talepli işçilik 

 

doğrultusunda talebini artırmış olup ilgili 

     

alacağı davasıdır. 

 

beyana itirazlarımız sunulmuş olup 

       

davanın kısmen kabulüne karar verilmiştiı'. 

       

ilgili karar için istinaf kanun yoluna 

       

başvurulıııuştur. * * 

___________________ 

    

__________ ----- _________ 

 

Karar riski :  16.967,40  'I'!. 
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Davacı taraf  05.03.2012  tarihinden 

       

itibaren Dayalı Müvekkile ait 

       

işyerinde uzman cstetisyen ve usta 

       

öğretici olarak görev aldığı nı 

       

beyanla  09.04.20 14  tarihinden 

       

itibaren sözleşmesini haklı nedenle 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 

 

MU' Sağlık 

   

feshe hinaen fazlaya dair hakları 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

Hizmetleri A.Ş. Bakırköy  27. 

  

saktı kalmak kaydıyla iş akdinin 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 
AyferDemiı'ci Küre Sağlık Estetik 

İş 20141259 2014 feshinden kaynaklanan maaş 900 verilmiştir. Karar taraffimızca tehiri icra 

 

Güzellik San.  Tic. Mahkemesi 

  

alacağı, prim alacağı,kıdem ve ihbar 

 

talepli olarak temyiz edilnı iş olup, Dosya 

 

Litd. Şti. 

   

tazminatı.fazla mesai ücreti, milli ve 

 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

dini hayramlarla genel tatillerde 

 

"Karar Riski:  42.086,64  TL 

     

çalışma ücreti, yıllık Ocretli izin 

       

alacağı ile asgari geçim indirimi 

       

alacağını ve ödenmeyen son  5  aya 

       

ait maaş alacağını talep ederek dava 

       

ikame etn ı i ş tir.  

       

Müvekkil şirkette temizlik ve destek 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

hizmetleri bölümünde çalışan davacı 

 

takiben yapılan incelenıe sonucu karara 

 

MU' Sağlık 
Bakırköy Il. 

  

iş akdinin haksız sebeple l'eshi 

 

çıkmış,  9.10.2017 ıarihli celsesinde 
Yaşar İnci Hizmetleri A.S. 

İş 2015/539 2015 iddiası ile kıdem, ihbar, yıllık ücretli 800 davanın kabulüne karar verilmiştir. 

  

Mahkemesi 

  

izin, fazla çalışma ücreti, ulusal 

 

** Karar Riski:  9.516,16  TL , 
** 

İcra 

     

bayram ve genel tatil ücreti talepli 

 

rakibine konu edilmiş olmakla ;  14.696,25 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

TL 

       

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

     

Dayalı Sotte 'Temizlik işçisi olup 

 

takiben dosya  karat  çıkmış, davanın 

 

ML!'  Sağlık Elazığ İş 

  

Kıdem Tazıninau, İhbar tazminatı ve 

 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karara 
Nurtcn Ayaz 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2015/436 2015 

fazla  mesa  ücreti alacağı nedeni ile 
800 karşı taraümızca istinaf yoluna

      

iş bu davayı ikame etmiştir. 

 

olup, dosya istinaf incelemesi 

       

aşamasındadır. "Karar Riski :  11.024,43 

       

'FL 

     

Davacı taraf halen hastanemizde 

 

Dava dosyası deli lleı'in toplanılmasını 

     

çalışmakta olup Kıdem,  Mar,  l'azla 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

Sevilay 'Fürkeş 
MLP Sa&lık Elazig İş 

2016/471 2016 mesai ve hafta sonu çalışma 800 çıkmış, davanın kabulüne karar verilmiştir. 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ücretinin ödenmediği gerekçesi ile iş 

 

Karara karşı hukuki yollara başvurulacak 

     

bu davayı ikame etmiştir. 

 

olup, gerekçeli kararın tebliği 

       

heklenmekiedir. 
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Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Davacı doğum izni kullarınıası 

 

takiben karara çıkmış, davanın kahulüne 

     

akabinde iş sözleşmesinin haksız 

 

karar verilmiştir. Karar tarafınıızca temyiz 

 

MLP Sağlık Antalya  6. İş 

  

nedenle feshcdiidiği, raporunun da 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 
Pınar Avcı 

Hizmetleri A.Ş . Mahkemesi 2014/292 2014 geçerli sayılmadığından bahisle 800 aşamasındadır. Karar riski: 

     

kıdem, ihbar, yıllık izin ücreti 

 

2.613,9T1.,'dir. ** Karar kesinleşmeden 

     

alacağının kendisine ödenmesine 

 

Antalya  9.  kra MUd.  2015/10296  E. sayı l ı 

     

ilişkin işçilik alacağı davasıdır. 

 

dosyası ile takibe geçilmiş olup, dosyada 

       

teminat mektubumuz bulunmaktadır. 

     

Müvekkil hastanede Temizlik ve 

 

Dava dosyası delillerin toplanı lmasını 

 

MEP  Sağlık Bakırköy  6. 
. 

  

Destek Hizmetleri Görevlisi olarak 

 

takiben karar çıkmış, davanın kısmen 
Sevim Çelik 

hizmetleri A.ş. 
lş 2015/720 2015 çalışan davacının, kıdem, ihbar ve 750 kahulüne karar verilmiştir. Geı-ekçeli 

  

Mahkemesi 

  

ödenmeyen maaş alacağı talepli 

 

kararın tebliği heklenmektedir. 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

"Karar Riski  :9.355,91  TL 

     

Davacı taraf halen hastanemizde 

  

Kenan Cankara 
MU' Sağlık Elazığ Iş 

2016/339 2016 
çalışmakta olup fazla mesai ve haifia 
sonu çalışma ücretinin ödenmediği 700 Dava dosyası delillcrin toplanılması 

 

Hizmetleı-i A.Ş. Mahkemesi 

  

gerekçesi ile iş bu davayı ikame 

 

aşamasındadır. 

             

Davacı taraf halen hastanemizde 

 

Dava dosyası delillerin toplantlmasın ı 

     

çalışmakta olup fazla mesai ve lıaifia 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda 
Selahattin MLP Sağlık Elazığ 

İş 2016/338 2016 sonu çalışma ücretinin ödenmediği 700 22.11.2017  tarihli celsede davanın kısmen 
Şahin Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

gerekçesi ile iş bu davayı ikame 

 

m 
kabul 

kısmen reddiııe karar verilmiş olup, 

     

etmiştir
. 

 

kabul yönünden verilen karara karşı hukuki 

       

yola başvurulacaktıı-. 

     

Davacı taıaf halen hastanemizde 

  

Ahmet Başdaş 
MLP Sağlık Elazığ İş 

20 16/337 2016 
çalışmakta olup fazla mesai ve hatta 
sonu çalışma ücretinin ödenmediği 700 Dava dosyası

 delillerin 
toplanılması 

 

l-lizmetleri A.Ş . Mahkemesi 

  

gerekçesi ile iş bu davayı ikame 

 

aşaması ndad ı 

             

Davacı taraf halen hastanemizde 

  

Necmettin Ml]'  Sağlık Elazığ İş 

  

çalışmakta olup fazla mesai ve haLa 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması 
Özateş Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 20 16/343 2016 sonu çalışma ücretinin ödenmediği 700 

aşamasındadır. 

     

gerekçesi ile iş bu davayı ikame 

        

etmiştir.  

 

Osman Orhan MLP Sağlık Elanğ İş 2016/342 2016 Davacı taraf halen hastanemizde 700 Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
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Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

çalışmakta olup thzla mesai ve haifa 

 

takiben karara çıkmış,  844011  aleyhe 

     

sonu çalışma ücretinin ödenmediği 

 

işçilik alacağı bulunduğuna karar 

     

gerekçesi ile iş bu davayı ikame 

 

verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliğini 

     

etmiştir. 

 

takiben hukuki yollara başvurıılacaktır. 

     

Davacı taraf halen hastanemizde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Sabahattin MLP Sağl ık Elazığ İş 

  

çalışmakta olup fazla mesai ve haifa 

 

takiben,  20.11.2017  tarihli celsede davanın 

Artan Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
20161341 2016 sonu çalışma ücretinin ödenmediği 700 kahulüne karar verilmiştir. Gerekçeli 

     

gerekçesi ile iş bu davayı ikame 

 

kararın tehhiğini takiben hukuki yollara 

     

etmiştir. 

 

haşvurulacaktır. 

     

Davacı taraf halen hastanemizde 

  

Yusuf MU' Sağl ık Elazığ İş 

  

çalışmakta olup fazla mesai ve haifa 

 

Dava dosyası delilierin toptanılnıası 
Demirhağ l-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

2016/340 2016 sonu çalışma ücretinin  ödennıediği 700 
aşamasındadır. 

     

gerekçesi ile iş bu davayı ikame 

                 

Dava dosyası delilleriıı toplanılnıasını 

     

Radyolojı .eknikeri olan davacı 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

tarafından mesleki zorunlulukları 

 

çıkmış, dava kısmen kabul edilmiştir. 

 

MLP Salık İstanbul  2.  iş 

  

gereği verilmesi lazım gelen izinleri 

 

Karar tehri icra talepli olarak temyiz 
Gülperi Toksoy 

Hizmetleri A.. Mahkemesi 
2012/417 2012 ile fazla çalışmalannın ve sair işçilik  700 edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

alacaklarının kendilerine 

 

aşamasındadır. **Kaı.ar  riski :  7.250 

     

ödenmediği iddiası ile ikame olunan 

 

U Karar kesinleşmeden 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

davacı tarafça icra takihine konu edilmiş, 

       

dosyaya teminat mektubu sunu lnıuştur. 

       

Dava dosyası dehillerin toplanılmasını 

     

Müvekkil şirkette temizlik 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

     

hizmetleri bölümünde çalışan davacı 

 

çıkmış,  9.10.2017  tarihli celsede davanın 

 

MLP Sağlık 
Bakırköy Il. 

  

iş akdinin haksız sebeple feshi 

 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar 
Beser Çalışkan 

Hizmetleri A.Ş. 
İş 2015/543 2015 

iddiası ile kıdem, ücret alacağı ve 
700 karşı tarafımızca istinal' yoluna 

  

Mahkemesi 

  

yol ücreti talepli işçilik alacağı 

 

başvurulmuş olup, dosya istinaf incelemesi 

     

davasıdır. 

 

aşamasındadır. ** 

       

Karar riski:  3.93 1,91  TL, ** icra takibine 

       

konu edilmiş olmakla;  8.464 

     

Müvekkil hastanede Radyoloji 

 

Dava dosyası

 dehilleri
ıı toplanılmasını 

Firdevs MLP Sağl ık Antalya  3. İş 
2016/14 2016 

Raportörü olarak çalışan davacının, 
700 takiben bilirkişi tevdi edilmiş olup, dosya Balcıoğlu Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

iş akdinin haksız feshedildiği 

 

bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

      

iddiasıyla ikame ettiği kıdem, ihbar,  

 

/i 
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şua izni, fazla mesai, yıllık izin 

       

ücreti, UI3GT ücreti alacağı talepli 

       

işçilik alacağı davasıd ır. 

       

Müvekkil şirkette temizlik ve destek 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

hizmetleri bölümünde çalışan davacı 

 

takiben karara çıkmış,  9.102017  tarihli 

  

Bakırköy Il 

  

iş akdiniıı haksız sebeple feshi 

 

celsede davanın kahulüne karar verilmiştir. 

Gülten Dönmez MLP Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. İş 2015/544 2015 iddiası ile kıdem, ihhar,fazla çalışma 700 Karara karşı istinaf yoluna haşvurulmuş 

  

Mahkemesi 

  

ücreti, ulusal bayram ve genel tatil 

 

olup, dosya istinaf incelemesi 

     

ücreti talepli işçilik alacağı 

 

aşamasındadır. "Karar Riski : 

     

davasıdır. 

 

13.185,68  TL, ** 
İcra takibiııe konu 

       

edilnı iş olmakla;  20.093,19  TL 

Özge 

    

Davacı taraf halen hastanemizde 
çalışmakta olup Kıdeın.  Mar,  fazla 

 

Dava dosyası delilleı-iıı toplanılmasını 

Türkgüzeli MLP Sağlık Elazığ İş 
2016/472 2016 mesai ve hafta sonu çalışma 700 takiben  karara çıkmış, davan ın reddine 

Demir Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ücretinin ödenmedii gerekçesi ile iş 

 

karar verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliği 

     

bu davayı ikame etmiştir, 

 

ile kararın kesinleşmesi beklenmektedir. 

     

Davacı, fazla mesai ücreti ile yı llık 

       

izin ücretlerinin kendisine 

  

Emine Istek M1.P Sağl ık Antalya  7. İş 
2016/139 2016 

ödenmemesi gerekçesiyle iş akdini 
haklı nedenle feshettiğini ve btı 700 Dava dosyası delillerin toplanılması ve 

 

Hizmetleri A.Ş.. Mahkemesi 

  

nedenle Kıdem Tazminatı, Fazla 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

Mesai Ücreti, Yıllık İzin Ücreti 

       

Talcpli dava ikame etmiştir.  

       

Davacı  2013-2017  tarihleri arasında 

       

Acil Tıp Hekimi olarak çalıştığını, 

       

aylık tavan asgari ücret üzerinden 

       

ücret alması gerekirken değişen 

       

oranlarda eksik ve geç ücret ödemesi 

  

Emel Arlı MLP Sağlık Antalya  4. İş 2017/43 2017 
yapıldığı, vergi ve primlerin davacı 

700 
Dava dosyasında dilekçe teat 
tamamlanmış olup, delilieı-in toplanılması 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

maaşından kesildiği ve aylık çalışma 

       

süresinin  240  saat olduğu iddiaları 

 

aşamasındadır. 

     

ile Kıdem Tazminatı,Ücret 

       

Alacağı,Fazla Çalışma, Yıll ık İzin 

       

Ücreti , UBGT ve Hafta tatil ücreti 

  

_____________________ ________________ ___ _________________ 

 

talepli dava ikame etmiştir.  

  

Canan Kılıç MU> Sağl ık İstanbul  2. İş 2012/414 2012 Radyoloji 'l'eknikeri olan davacı 700 Dava dosyası de[illerin toplanılmasın ı 
t 
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Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

taraffindan mesleki zorıınlulukları 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

gereği verilmesi lazını gelen izinleri 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulünü karar 

     

ile fazla çalışmalarının ve sair işçilik 

 

verilmiştir. Karar tarafımızca tehiri icra 

     

alacaklarının kendilerine 

 

talepli temyiz edilmiş olup, Dosya 

     

ödenmediği iddiası ile ikame olunan 

 

Yargıtay incelemesi aşamasıncladır. 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

* *Karar Riski  :40.829  TL 

       

Dava dosyası deli Ilerin loplanılmasını 

     

Radyoloji Teknikeri olan davacı 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

taraündan mesleki zorunlulukları 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulünü karar 

Muhammet Ali MLI' Sağlık İstanbul  2. 1* 

  

gereği verilmesi lazım gelen izinleri 

 

verilmiştir. Karar tehri icra talepli olarak 

temyiz  ediln
ıiş olup, dosya Yargıtay 

Şatır Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi  
2012/418 2012 ile lüzla çalışmalarının ve sair işçilik 700 

incelemesi aşamasındadır. 

     

alacaklarının kendilerine 

 

"Karar riski :  5.350  TL ** Karar 

     

ödenmediği iddiası ile ikame olunaıı 

 

kesinleşmeden davacı tarafça icra lakibine 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

konu edilmiş, dosyaya teminat mektubu 

       

su ntı I mtıştur. 

       

Dava dosyası  del  illerin toplanılmasını 

     

Radyoloji Teknikeri olan davacı 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

tarafından mesleki zorunlulukları 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

     

gereği verilmesi lazım gelen izinleri 

 

verilmi
ştir. Karar tehri icra talepli olarak 

Murat Ohıamış MLP Sağlık İstanbul  2. İş 2012/416 2012 ile fazla çalışmalarının ve sair işçihik 700 
temyiz edilmiş olup, dosya Yargıta>  

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

alacaklarının kendilerine 

 

incelemesi aşamasındadır. 

     

ödenmediği iddiası ile ikame olunan 

 

"Karar Riski : IS.527 TL "Karar 

     

işçihik alacağı davasıdır. 

 

kesinleşmeden davacı tarafça icra takibine 

       

konu edilmiş, dosyaya ıenıi ııat mektubu 

       

sunulmtıştur. 

       

Dava dosyası dehillerin toplanılmasını 

     

Radyoloji Teknikeri olan davacı 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

tarafından mesleki zorunlulukları 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

 

ML]'  Sağl ık İstanbul  2. 
İş 

  

gereği verilmesi lazıın gelen izinleri 

 

verilmiştir. Karar tehri icra talepli olarak 
temyizedilmiş olup, dosya Yargıtay Semra Yüksel 

l-hzmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2012/415 2012 ile fazlaçalışmalanııııı ve sair işçilik 700 

incelemesi aşamasındadır. 

     

alacaklarının kendilerine 

 

"Karar riski : 6.350 TI, ** Karar 

     

ödenmediği iddiası ile ikame olunan 

 

kesinleşmeden davacı tarafça icra takibine 

     

işçihik alacağı davasıdır. 

 

konu edilmiş, dosyaya teminat mektubu 

       

sunuhmuştur. 
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Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

RadyolojiTeknikeri olan davacı 

 

takiben  yapılan  inceleme sonucunda karara 

     

tarafından mesleki zoruıılulukları 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

 

MU' Sağlık İstanbul  2. 
İş 

  

gereği verilmesi laz ım gelen izinleri 

 

verilmiştir. Karar larafımızea tehiri icra 
talepli temyiz edilmiş olup, Dosya Hakan Çelik 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2012 /413 
. 

2012 ile fazla çalışmalarmın ve sair işçilik 700 
Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

alacaklarının kendilerine 
ödenmediği iddiası ile ikame olunan 

 

"Karar Riski :  8.720,00  TL ** 

     

işçilik alacağı davasıdır. 

 

Karar kesinleşmcden davacı tarafça icra 

       

takihine konu edilmiş, dosyaya teminat 

       

nıektubu sunulmuştur. 

     

Davacı  Orion  cafe bünyesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

ML!'  Sağlık Uşak  2.  i 

  

cafetarya elemanı olarak çalıştığı nı 

 

takiben bilirkişiye  tevdi edilmiş, inceleme 
sonucu tanzinı olunan rapor aleyhe kanaat Kübra Mıdık 

l-liznA. Ş.  ıetleri A.. Mahkeesi 2016/198 2016 bir kısım işçilik alacaklarını 600 
içe nnekle tarafımızca itiraz edilmiştir. 

     

alamadığı gerekçesi ile açtığı işçilik 
alacakları içerikli davadır. 

 

Dosya itirazların değerlendirilmesi ile ıslah 

       

aşamasındadır. 

     

Davacı müvekkil şirkette  22.01.2011 

       

tarihinde işe başladığı nı,  15.05.2014 

       

tarihinde sebep gösterilmeksizin 

       

dayalı tarafından iş akdinin 

       

feshedildiğini, fazlaya ilişkin hakları 

       

saklı kalmak kaydıyla kıdem ve 

       

ihbar tazminatı olarak  10.601,23 

       

TL'nin ödenmesi için  26.04.20 14  de 

       

ihtar çektiğini, davalınm talebi ile 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

ML!'  Sağlık Tarsus 
İş 

  

avukatına ait büroda bir araya 

 

takiben karara çıknıış, davanın kısınen 
Emine Bengi 

Hizmetleri A.Ş. Mahkenıesi 2014/202 2014 gelinerek anlaşma sağlanmaya 600 kahultmne karar verilmiştir. Gerekçeli 

     

çalışı ldığı nı, dayalı tarafın Genel 

 

kararın tebliğini takiben hukuki yola 

     

müdürlükle görüşerek kendisine 

 

haşvurulacaktır. 

     

bilgi verileceğinin söylendiği, ayni 

       

gün kendisine işe dönmesi için ihtar 

       

gönderildiği, davalınııı hakların ın 

       

ortadan kaldırmaya çalış tığını bu 

       

nedenle de kötüniyetli olduğunu. 

       

kendisine  16.06.2014  tarihinde 

       

ihtarname gönderilerek işine son 

       

verildiği ve maaş hesabına ihbar ve 
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kıdem tazminatının yatınldığını, 

       

ancak diğer haklarının ve kötüıı iyet 

       

tazminatının ödenmediğini 

       

söyleyerek işbu davayı ikame 

       

etmiştir. 

       

Müvekkil hastanenin yemek 

       

hizmetleri ile ilgilenen diğer dayalı 

 

Yeni tebliğ uyarınca Akçaabat  2.  Asliye 

 

MLP Sağlık 
Akçaahat I. 

  

şirketin çalışanı olan davacının, bir 

 

Hukuk Mahkemesi, bundan sonra iş 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Asliye Hukuk 

  

kısım haklarının kendisine 

 

davalarına bakamayacak olduundan 

Elnias Kodalak Berrak  Org. Yem. 
Mahkemesi 

2017/122 2016 ödenmediği ve davalıların bundan 600 görevsizlik kararı verilmiş, Davacının 

 

1hz. taş.  Tic. Ltd. 
(iş 

  

birlikte sorumlu olduğundan hahisle 

 

talebi üzerine dosya Akçaabat I. Asliye 

 

Şti. 
mahkemesi 

  

kıdem tazıninatı, ihbar tazm inatı, 

 

H ukuk Mahkemesine gönderilmiştir. Dava 

  

sı fatıyla) 

  

fazla çalışma, bayram çalışması, izin 

 

dosyası delillerin toplanılması ile tanıkların 

     

alacağı ve ücret alacağı talepli ikame 

 

dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

ettiği davadır. 

         

Dava dosyası delillerin topianılmasını 

       

takiben hilirkişiye tevdi edilmiş yapılan 

     

Mart ayı maaşı, Fazla çalışma fazla 

 

inceleme sonucu tanzim olunan raporda 

 

MLP Sağl ık 
İstanbul  32. 

  

çalışma ücretlerinin ödenmemesi 

 

aleyhe  13.242,47  TL işçilik alacağı 
Ali Alkan 

Hizmetleri A.Ş. 
İş 2016/866 2016 nedeniyle, iş akdini fesheden davacı 600 bulundu

ğuna yönelik kanaat hildiı'ildiği 

  

Mahkemesi 

  

kıdem tazminatı ve fazla mesai 

 

görtilmüştür. Dosya itirazların 

     

ücreti talep etmiştir. 

 

değerlendirilmesi aşamasında olup, 

       

Davanın bir sonraki celsesi  20.12.2018 

       

tarihindediı'. 

 

MLP Sağl ık Bursa  10.  tş 

  

Hemşire olarak görev yapmış olan 
davacının, iş iliş iğinin kesilmesini 

 

Dava dosyası delillerin toplan ılmasını 
Mürsel Yıldız 

H ın izetleri A.Ş. Mahkemesi 
2016/114 2016 

takiben işçilik alacakiarm lahsili 
600 takiben bilirkişiye 1evdi edilmiş olup, 

     

talepli dava ikame edilmiştir. 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadıı'. 

     

Hastane btinyesinde hemşire olarak 

 

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

     

görev yapmış olan davacı, iş 

 

takiben dosya karara çıkmış, davanın 

     

iliş iğiniıı kesilmesini takiben kıdem 

 

kısmen kabulü yönünde karar verilmiştir. 

Flatice Koç 
MLP Sağl ık Bursa  2. İş 20 14/949 

2013 
ve ihbar lazminatı, fazla mesai 

600 
Toplanıda  35.978,87  TL alacağın dayalı 

 

l-lizmetleı'i A.Ş. Mahkemesi 2013/84 

 

. . . 
ücretı, genel ta t il alacağı, yıllık izin 

 

hastaneden tahsiline karar verilmiştir. İş bu 

     

ücreti ile hafla tatili ücret 

 

karar tarafımızea tehir-i icra talepli olarak 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

temyiz edilerek icra tehdidi önlenmiştir. 

     

ikame edilmiştir. 

 

 Dosya Yargıtaydan bozularak dönmüş 
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olup yeniden görülmeye başlanı lınıştır. 

       

dosyada eksik deliller toplaııılmış takiben 

       

bilirkişi incelemesi yapılarak rapor ibraz 

       

edilmiştir. Bilirkişi raporuna karşı itirazda 

       

bulunulmuş olup, dosya inceleme 

       

aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılınasını 

     

Mekanik 'Feknisyeni olarak görev 

 

takihen yapılan inceleme sonrası karara 

     

yapmış olan davacı, iş ilişiğinin 

 

çıkmış, davan ın kısmen kabulü ile  25.483 

 

MLP Sağlık Bursa  2.  1ş 

  

kesilınesini takiben kıdem tazminatı, 

 

TL alacağın dayalı hastaneden tahsiline 
Levent Mutlu 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 20 14/675 2014 fazla mesai, genel tatil, hafta  tatil 
, 

600 karar verilmişti r. Hüküm taraffimızca tehiri 

     

ücretleri ıle yıllık izin ücret 

 

icra talepli olarak temyiz edilmiş olup, icra 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

tebdidi önlenmiştir. Dosya Yargıtay 

     

ikame etmiştir. 

 

incelemesi aşamasındadır. **Karar Riski: 

       

25.483,00  TL 

     

Davacının hastanemiz bünyesinde 

  

Muhanımet Ali MLP Sağlık Uşak I. İş 

  

çalışması sebebi  He  iddia ettiği 

 

Dava  dosyası dehlleriatoplanılmasını 

Yavuz Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2017/26 2017 
bir kısım işçilik alacaklarını 550 takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

     

talep ettiği davadır 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

Davacının hastanemiz bünyesinde 

  

Sevda Kanar MLP Sağlık Uşak I. lş 
1017/129 2017 çalışması sebebi ile iddia ettiği 

520 Dava dosyası delillerin toplanılınası 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

bir kısım işçilik alacaklarını 

 

aşamasındadır. 

     

talep ettiği davadır 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 

       

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

     

Porıör olarak çalışmış olan davacı 

 

kabııltine karar verilmiştir. Dava dosyası 

  

Bakırköy  8. 

  

taraffindan, çalış tığını, iş akdinin 

 

tehir-i icra talepli olarak temyiz edilıniş 

Nurhan Kont MLP Sağlık . Iş 2014/64 2014 haklı neden olmaksızın hiçbir hakkı 
500 

olup, dosya Yargıtay incelemesi 

 

nı l-lızetleri A.Ş. 
Mahkenıesi 

  

ödenme den fsih edildiğini heyanla, 

 

aşamasıdadır. "Karar riski:  18,827 

     

işçilik alacaklarının tazminini talep 

 

TL " Karar kesinleşmeden davacı 

     

ve dava etmiştir. 

 

tarafça icra takibine konu edilmiş, 

       

tarafımızca teminat mektubu ibraz 

       

edilmiştir 

Buket Avcı ML!'  Sağlık 
I-lizmetleri A.Ş. 

istanbul  3!. 
Iş 
Mahkemesi 

20 17/322 2017 
Liv Ulus hastanesinde sterilizasyon 
sorunı lu hemş iresi ve evde bakım 
sorumlusu olarak çalışan davacı 

500 Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 
aşamasındadır. 
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çalışma şartlarııan ağırlığı ve hızla 

       

mesaısinin eksik ödenmesi nedeni 

       

ile iş akdini feshettiğini belirtmekle, 

       

fazla mesai ücreti ve kıdenı 

       

tazminatın ın kendisine ödenmesi 

       

istemiyle ikame ettiği alacak 

       

davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen yapı  Ian  inceleme sonrası karara 

 

Samsun Medikal . 

  

Dava Kıdem Tazminatı mesai ,fazla 

 

çıkmış davanın kahulüne karar verilmiştir. 

Adem Altunışı k Grup Özel Sağlık Samsun  2.  Iş 
2013/550 2013 ücreti, yıllık izin ücıetine ilişkin 500 

m Karar tarafıızca temyiz edilmiş olup, 

 

1-lizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

alacakların tahsili talebidir 

 

dosya Yargıtay  incelenıesi a
ş

amasındadır. 

       

Karar Riski:6.980 TL Karar 

       

kesiııleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

       

takihen yapılan inceleme sonucu karara 

 

Samsun Medikal 
Samsun  2.  lş 

  

Dava Kıdem Tazminatı ,fazla mesai 

 

çıkmış, davanın kahtılüne karar verilmiştir. 
Karar Mümin Çelik Gnıp Özel Sağlık 

 

2013/436 2013 
ücreti, yıllık izin ücretine ilişkin 500 

tarafımızca temyiz edilmiş olup,

  

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

alacakların tahsili talebidir 

 

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

       

** Karar Riski:  9.000,00  TL ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

       

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme de dava karara 

       

çıkmış, davanın kısmen kahulüne 

 

Samsun Medikal 
Samsun  2. İş 

  

Dava Kıdem Tazminatı fazla mesai 

 

hükmedilmiştir. Karara karşı temyiz 
Uğur Çapan Grup Özel Sağl ık 

Mahkemesi 
1013/442 2013 

ücreti, yı

ll
ı

k izin 
ücretine 

ili
ş

kin 500 
yoluna başvurulmuş olup, dosya Yargıtay 

 

Hizmetleri A.Ş. 

   

alacakların tahsili talebidir 

 

incelemesi aşamasındadır. "Karar 

       

Riski: 16.000,00TL ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

     

Davacı, Acil Servis l-lemşiresi 

 

Dava dosyasında yapılan incelemeyi 
Veli Yılmaz MI..P Sağl ık Tarsus İş 2011/174 2013 

olarak  04.04.2011 11.07.2011 
500 

takibeıı davanın kısmen kahulünekarar 
Kanburoğltı 1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

tarihleri amsında çalıştığını, hızla 

 

verilnı iş, karara karşı tarafımızca temyiz 

     

mesai ücretlerini alamadığı ve mesai 1 1  yoluna başvurulmuştur. Dosya Yargıtay 
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ücretlerinin düşürüldüğünü; iş bu 

 

inceleınesi aşamasındadır. ** 

     

teklifi kabul etmemesi nedeniyle de 

 

Karar kesinleşmeden icraya konu edilmiş 

     

iş akdinin haksız olarak fesih 

 

olup, dosyaya teminat mektubu 

     

edildiği beyanla, ödenmemiş 

 

sunulmuştur. 

     

çalışma ücretini, fazla çalışma 

       

ücretini, izin ücretlerini ve ihbar 

       

tazminatının tahsili talepli dava 

       

ikame etmiştir. 

       

Davacı,  09.02.2011  tarihinden 

       

25.06.20 14  tarihine kadar  Kroner 

       

Yoğun bakım servisinde çalıştığını , 

       

lhzla mesai ücretlerini alamadığını, 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Hakan Kuş 

MUSağl ık Tarsus  iş 
2016/236 2016 

haifa tatili, genel tatil ve yıllık 
500 takihen bilirkişiye tevdi edilmiş olup,

llanmadıını 

  

Hizmetleı-i A.Ş. Mahkemesi 

  

izinlertni ku ,bu nedenle 

       

iş akdini fesh ettiğini heyanla, kıdem 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

iazminatının,ihbar tazminatının, 

       

fazla çalışma ücretinin ıahsili talepli 

       

dava ikame etmiştir. 

       

Davact, ISS Yönetim Biz. Bağl ı 

       

olarak  Medical  Park'ta yoğun 

       

bakımda yardınıcı personel olarak 

   

ML!'  Sağl ık 

   

09.02.2011  den  13.12.2012  tarihine 

   

Flizınetleri A.Ş. Tarsus İş 

  

kadar çalıştığını, iş akdinin haklı bir 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Yüksel Pekdur 

ISS  'r Yönetim Mahkemesi 
2017/I 2017 neden gösterilmeksizin son 500 takiben bilirkişiye tevdi edilmi

ş olup, 

 

I-liz. A.Ş 

   

verildiğini «e bu nedenle alamadığı 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

Kıdern tazminatı, Ihbar 

       

Tazmiııatı,izin ücreti l-laifia tatili, 

       

Fazla mesai ücreti alacaklarının 

        

tahsili için dava ikame etmiştir.  

      

Davacı, ISS Yönetim 1hz. Bağlı 

       

olarak  Medical  Park'ta evrak 

   

Mil' Sağlık 

Hizmetleri  A.Ş. Tarsus  iş 

  

doldurma görevlisi olarak  2011- 

2015 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
t-layat Mikyaz 

ISS Tesis Yönetim Mahkemesi 
2017/2 2017 

yılları arasında çalıştığını,iş 
akdine haklı bir neden 

500 takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

 

Biz. A.Ş 

   

gösterilmeksizin keyfi bir uygulama 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

ile son verildiğini ve bu nedenle 

   

__________________ 

   

alamadığı Kıdem tazminatı, Genel 
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FaW ,Yı llık izin, 1-laifia tatili. Fazla 

       

mesai ücreti alacaklarının tahsili için 

       

dava ikame etmiştir. 

       

Hastane bünyesinde KVC Hemşiresi 

       

olarak çalışan davacı taı-affindan, 

       

işyeri koşullarında aleyhine 

       

değiş iklik olduğu, fhzla mesailerin 

  

Mustafa Acar 
MLP Sağlık Antalya  6.  tş 

2017/627 2017 
gereği gibi ödenmediği, yıllık izin 
kullandırılmadıı gerekçeleri ile iş 500 Dava yeni ikame edildiğinden henüz 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

akdini feshettiğini ancak kendisine 

 

dilekçeler teatisi aşamasındadır. 

     

işçilik alacaklarının ödenmediği 

       

iddiası ile ikame olunan kıdeın ve 

       

işçilik alacaklarının tahsili talepli 

       

alacak davasıdır. 

         

Dava dosyası delil erin ıoplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucu dosya 

     

Müvekkil şirkette temizlik ve destek 

 

kaı'ara çıkmış.  9.10.2017  tarihli celsesinde 

Şebnem MLP Sağlık Bakırköy Il 

  

hizmetleri bölümünde çalışan davacı 

 

davanın kabulüne karar verilmiştir. Karara 

karşı  istinafyoluııa haşvurulmuş olup, 
Ateşsönmez Hizmetleri A.Ş. İş 2015/542 2015 iş akdinin haksız sebeple feshi 500 

dosya istiııaf incelemesi aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

iddiası ile kıdem, ihbar ücreti talepli 

       

işçilik alacağı davasıdır. 

 

** Karar Riski :  9.924,02 Ti,  , karar 

       

Bakırköy  12. İcra  Mild. 2017/18774  E. 

       

sayı lı dosyası ile icra rakibine konu edilmiş 

       

olup, takip tutarı  15.069,16  [['dir. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben bilirkişiye ıevdi edilmiş, inceleme 

     

I lemş ire olarak görev yapmış olan 

 

sonucu tanziın olunan rapora itirazların 

Halil Aydın MLP Sağlık Bursa  3. İş 
2014/976 2014 davacı, iş ilişiğinin kesilmesini 

500 
sunulmasını müteakip ek inceleme 
yapılnıak üzere dosya yeniden bilirkiş iye 

 

Hizmetleri A.Ş . Mahkemesi 

  

takiben işçilik alacaklarının tahsili 

       

talepli dava ikame etmiştir. 

 

tcvdi edilıniştir. İnceleme sonucu tanzim 

       

olunan ek raporda aleyhe hususlar 

       

içermekle dosya iı irazların sıınulması ile 

       

ıslah aşamasındadır. 

Sema Bayram 
MLP Sağlık Bursa  5 

İş 20 17/273 2017 
Kan alma tcknisyeni olarak görev 
yapmış olan davacı, iş ilişiğinin 500 Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkenıesi 

  

kesilmesinin ardından kıdem 

 

aşamasındır. 
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tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık 

       

izin ücreti, ulusal bayram genel tatil 

       

ücreti alacaklarının tahsili talepli 

       

dava açmış tır. 

       

Davacı Evrensel Yemek işçisi olup 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Elazığ tş 

  

Kıdem Tazminatı, İhbar Ta'zminatı, 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda 
Cihan Türkcr 

MLznıctleri 
? Sağl ık 

l'li A.Ş. Mahkenıesi 
1015/481 2015 Yıllık izin ve fazla  mesa  ücreti 

, 

500 21.11.2018  tarihli celsede kısmen kabul 

     

alacagı nedeni ile iş bu davayı ikame 

 

edilmiş olup, gerekçeli kararın yazılmasını 

     

etmiştir. 

 

takiben hukuki yollara başvurulacaktır. 

     

Davacı, ISS Yönetim I-liz. Bağlı 

       

olarak  Medical  Park hastanesinde 

       

temizlik görevlisi olarak  2011-2014 

       

yılları arasında çalıştığı nı,iş akdine 

   

ML?  Sağlık Tarsus İş 

  

haklı bir neden gösterilmeksizin 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması ile Behiye Eser 
Hizmetleri A.Ş . Mahkemesi 

2017/6 2017 keyfi bir uygulama ile son 500 
tanıkların dinleııilmesi aşaniasındadır.

 

     

verildiğini 
ve bu  nedenle alamadığı 

       

Kıdem tazminatı, Genel Tatil ,Yıllık 

       

zin, 1-lafta tatili, Fazla mesai ücreti 

       

alacaklarının tahsili için dava ikame 

        

etmiştir.  

      

Davacının hastaneıniz bünyesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Derya  Yayla 

MLP Sağlık Uşak  2. İş 
2017/70 2017 çalış

ması sebebi ile iddia ettiği 500 takiben bilirki
ş

iye 
tevdi edilmi

ş

 
olup,

 

 

l-Iizınetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

bir kısım işçilik alacaklarını 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadıı-. 

     

talep ettiği davadır 

       

Davacının hastanemiz bünyesinde 

  

Gülten Doğan 
ML?  Sağlık Uşak  2. İş 2017/50 2017 çalışması sebebi ile iddia ettiği 

500 
Dava dosyası delillerin toplan ılması 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

bir kısım işçilik alacaklarını 

 

aşamasmdadır. 

     

talep ettiği davadır 

       

Davacının hastanemiz bünyesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
llker Yüksel MLP Sağlık Uşak  2. İş 2017/53 2017 çalışması sebebi ile iddia ettiği 

500 takiben bihirkişiye tevdi edilmiş oltıp, 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkeınesi 

  

bir kısım işçilik alacakların ı 

 

dosya bilirkiş i incelemesi aşanıasındadır. 

     

talep ettiği davadır 

       

Davacı -nn  hastanenı iz bünyesinde 

  

Mehmet ML?  Sağl ık Uşak 2.  15 
2017/241 2017 

çalışnıası sebebi ile iddia ettiği 
500 Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. 

Karakaya Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

bir kısını işçilik alacaklarını 

       

talep ettiği davadır 

  

4/ 
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Davacının hastanemiz bünyesinde 

  

Ramazan MIT Sağlık Uşak 2. 1ş 
2017/54 2017 çalışması sebebi ile iddiacttiği 

500 
Dava dosyası delillerin toplanılması 

Arıoğul Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

bir kısım işçilik alacaklarını 

 

aşamasındadır. 

     

talep ettiği davadır 

       

Personel cksikligi sebebiyle fazla 

       

mesai yalığını ve iş yükünün 

 

Dava dosyası delilterin toplaııılmasını 

 

MS  Sağl
ık Diz.  Tic. Ankara  31.  1ş 

  

aııtığını, zla mesai ücretlerinin 

 

takibeıı hilirkişiye tevdi edilmiş, iııcelemc 
Kübra tezcan 

A.Ş. Mahkemesi -016/188

 

20 16/188 2016 ödenmediğini iddia eden davacının, 500 sonucu tanzim olunan rapora karşı itiraziar 

     

yıllık ücretli izin alacağı, 

 

sunulmuştur. Itirazlarımız doğrultusunda 

     

fazla mesai ücreti ve UF3GT istenili 

 

dosya ek inceleme aşamasındadır. 

     

işçi alacağı davasıdır. 

         

Dava delillerin toplanı lmasını takihcn 

     

Davacı taraf hastanemizde ambülans 

 

karara çıkınış, davanın kabulü yönünde 

Kenan Efe 
MU Sağlık Elazığ İş 

2015/72 2015 
şoförü olarak çalışnıış emekli olmuş 

500 
karar verilmiştir. Karar taraümızca temyiz 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ve laz. la mesai i stemek amacı ile iş 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

bu davayı ikame etmiştir. 

 

aşamasındadır. **Karar  Riski : 

       

8.700,00  TL 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

       

çıkmış davanın kahulüne karar verilmiştir. 

 

Samsun Medikal 
Samsun I. İş 

  

Dava Kıdem Tazminatı ,fazla mesai 

 

Karar tarafımızca temyiz edilmiş olup, 
Elif Atar Grup Özel Sağl ık 

Mahket»esi 
2013/534 2013 

ücreti, yı

ll
ı

k  izin 
ücrctine ilişkin 500 dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

 

Hizmetleri A.Ş. 

   

alacakların tahsili talebidir 

 

**Karar  Riski :  9.80611- ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup. 

       

Dosyada teminat mektubumuz 

       

bulunmaktadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

       

çıkmış, davan ın kabulüne karar verilmiştir. 

 

Samsun Medikal 
Samsun I. iş 

  

Dava Kıdem Tazminau ,fazla mesai 

 

Karar tarafımızca temyiz edilmiş olup, 
Hacer Ayvaz Grup Özel Sağlık 

Mahkemesi 
2 013/535 2013 ücreti, yıllık izin ücretine ilişkin 

. 

500 dosya Yargıtay incelemesi amasındadır. şa 

 

Hizmetleri A.Ş. 

   

alacakların tahsili talebidir 

 

**Karar Riski':  13.500r,0011 ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup. 

       

Dosyada teminat mcktuhumuz 

       

bulunmaktadır. 

Nazlı Nural MLP Sağlık Elazığ İş 1  2016/583 1  2016 Davacı taraf hastanemizde radyoloji 500 Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

4447 
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Hiznıetieri A.Ş. Mahkemesi 

  

bölümünde "e sekreter olarak 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

çatışmış olup K ıdenı. Ştıa izni, thzla 

 

çıkmış, davanın kabulüne karar verilmiştir. 

     

çalışma, resmi tatil , ve yıllık izin 

 

Karara karşı hukuki yollara başvıırulacak 

     

ücretinin ödenmediği gerekçesi ile iş 

 

olup, gerekçeli kararın tebliği 

     

bu davayı ikame etmiştir. 

 

beklenmektediı-. 

       

Dava dosyası delillerin toplan ılınasını 

 

Samsun Medikal , 

  

Dava Kıdem Tazıninatı fazla mesai 

 

takiben  26.10.2017  tarihli celsesinde 

Pınar Dernircan Grup özel Sağlık 
m5n I. lş 

20131553 2013 ücnti, yıllık izin  ücretine ilişkiıı 500 karara çıkmış, davanın kısmen kahulüne 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkem esi 

  

alacakların ıahsili talebidir 

 

karar verilmiştir. Gerekçeli kararın 

       

tebliğini takiben hukuki yollara 

       

başvurulacaktır. 

     

Davacının haslanemiz bünyesinde 

  

Mehmet Arslan MLP Sağlık Uşak I. iş 
2017/23 2017 

çalışması sebebi ile iddia ettiği 
500 

Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

bir kısım işçilik alacaklarını 

 

aşamasındadır. 

     

talep ettiği davadır 

       

Müvekkil Şirkette çalışmakta iken, 

       

iş akutinin haksız ve geçersiz bir 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

Kuzey Medikal 

   

şekilde sona erdirilmiş olduğu 

 

takiben
 karara çıkmış, davanııı kısmen 

Zeynep Uğurlu Paz. İnş. Ankara  2. İş 

  

iddiası ile ve fazlaya dair hakları

  

kaholüne karar verilmiştir. Karar Aktaş Taşımacılık Sanayi Mahkemesi 
2013/1985 2013 saklı tutulmak kaydıyla, kıdem, 500 

tarafımızca temyiz edilmiş olup, dosya 

 

ve Ticaret  Ltd. Şti. 

   

ihbar, fazla mesai, yıllık izin alacağı, 

 

Yargıtay incelenıesi aşamasındadır. 

     

hafta sonu tatili alacağı ve milli 

 

**Karar riski :  29.079,48  TL 

     

bayramlarda çalışma alacağı için 

        

işbu dava ikame edilmiştir.  

        

Dava dosyası delillerin toplan ılmasını 

       

takiheıı bilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 

     

Davacı müvekkil şirket hastanesinde 

 

inceleme sonucu davacının işçilik ücret ve 

 

Temar Tokat 

   

radyoloji görevlisi olarak çalıştığını, 

 

tazıninat alacaklarının toplam 45.215.52-

  

Manyetik Rezonans 

   

kendisine izin ücreti, fazla ınesai 

 

TL. olduğu yönünde mütalaa vermiştir. 

Devrim Gül Sağlık Hizmetleri Tokat  1. İş 
2016/380 2016 ücreti, 

UGI3T ücreti ve kıdem 500 Davacı davasıııı ıslah ederek,  36,687,38- 

 

ve Turizm A.Ş . Mahkemesi 

  

tazminatı ödenınediğini beyan 

 

TL. ye yükseltmiştir. itiraziarımız 

 

Dr. Mehmet 

   

ederek fazlaya ilişkin haklarını saklı 

 

doğrultusunda Mahkeme bilirkişiden ek 

 

Nalbant 

   

tutarak  500,00  TL bedelli işbu 

 

rapor alınmasına karar vermiştir. Davanın 

     

davayı açmıştır. 

 

7.11.2017  tarihli celsesinde, davacıııın 

       

13.347,50-TL. kıdeın tazminatı,  21.891,72-

        

I  L. fazla mesai ücreti,  1.128,86-Fl.,. 

IL 
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UBG'r ücı'eti a[acağının bulunduğu Ile 

       

davanın kabulüne karar verilmiş, 

       

taraffimızca istinaf yoluna başvurulmuştur. 

       

Dosya istinafinceleniesi aşamasındadır. 

     

Müvekkil hastanede Genetik 

    

İstanbul 

  

alanında Uzman sıfatıyla çalışan 

  

İbrahim Yaman MLP Sağl ık Anadolu  14 
2016/234 2016 

davacının iş akdinin haksız 

feshedildiğinden bahisle kıdeın, 500 
Dava dosyası delillerin toplanılması 

Sağlaın 1-lizmetleri A.Ş. İş 

  

ihbar, fazla mesai, ulusal bayraın ve 

 

aşamasındadır.  

  

Mahkemesi 

  

genel tatil, yıllık izin ücreti talepli 

       

işçilik alacağı davasıdır. 

       

Davacı Uğur Yaşar Batur dayalı 

       

şirkette  15.10.20  14'ıen 

       

14.07.2016'ya kadar satış ve 

       

pazarlama sorumlusu olarak 

   

Kuzey Medikal 
İstanbul 

  

çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız  

  

Uğur Yaşar Paz.  lnş. . 

Iş 2017/401 2017 olarak feshedildiğini iddia ederek 
500 Dosya dosyası ön inceleme aşaınasıııdadır. Batıır Taşımacı lık Sanayi 

Mahkemesi 

  

'FL kıdem  100 kıdenı tazminatı,  100 

   

ve Ticaret  Ltd. $u. 

   

TL ihbar tazminatı,  100  TL yıllık 

       

izin ücreti,  100 'FL  fazla mesai 

       

alacağı,  100  TL ulusal bayram ve 

       

genel tatil alacağı talepli olaı'ak dava 

       

ikame etmi ş tir.  

       

Davacı, FGM Özel Güvenlik ve 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Eğitim Hizmetleri A.Ş. personeli 

 

takiben karara çıkmış davanın kısmen 

     

olarak, Hastane nezdinde 

 

kabulüne karar verilmiştir. Dava dosyası 

 

MI P Sağlı
k Bakırköy  6. 

  

03.04.2010  ile  02.08.2011  tarihleri 

 

tehir-i icra talepli  olarak temyiz edilmiş 

Rıfiıt Kural 

 

İş 2013/632 2013 arasında güvenlik görevlisi sıfatına 500 dosya Yargıtay incelemesi olup, 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkeıııesi 

  

istinaden çalış tığını, iş akdini haklı 

 

aşamasıdadıı'. ** Karar riski : 

     

nedenle fesih ettiğini ve bit yönde 

 

8.949,03 Karar henüz  

     

işçilik alacaklarının tazminini talep 

 

kesinleşmeden davacı tarafça icraya konu 

     

ve dava etmiştir. 

 

edilmiş. Dosyaya teminat mektubu 

       

sunularak kararın icrası durdurulmuştur. 

Turgay Kaya 
ML]'  Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. 

Bursa  8. İş 
Mahkemesi 

2014/490 2014 
Hemşire olarak görev yapmış olan 
davacı, iş ilişiğinin kesilınesiııi 500 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 
takiben yapılan inceleme sonrası karara 

     

takiben kıdem tazminatı, fazla 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulü  13,654,30 
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mesai, genel tatil, hafta tatil ücretleri 

 

'l'L'lik alacağın dayalı hastaneden tahsiline 

     

ile yıll ık izin ücret alacaklarının 

 

kaı'ar verilmiştir. Hüküm tarafımızca tehiri 

     

tahsili talepli dava ikame etmiştir. 

 

icra talepli olarak temyiz cdilnüş olup, icra 

       

tehdidi önlenmiştir. Dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındadır. *Karar 

       

Riski:  13.654,30  TL Ş * Karar 

       

kesinleşmedeıı icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu stınulmuştur. 

     

Hemşire olarak görev yapmış olan 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 

Yasemin MLP Sağlık Bursa  9. İş 

  

davacı, iş ilişiğinin kesilmesini 
takiben kıdem ve ihbar tazıninatı, 

 

takiben yapılan inceleme sonrası

 
karara

 

l3ozdemir Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2014/509 2014 
fazla mesai, banka promosyon ücreti 

500 çıkmış, davanın reddine karar verilmiştir. 

     

ve hafta tatil ücret alacaklarının 

 

Karar davacı tarafça temyiz edilmiş olup. 

      

tahsili talepli dava ikame etmiştir.  
dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

Liv Ulus hastanesinde eczane 

       

teknisyeni olarak çalışan 

       

davacı,haksız yere sözleşmesinin 

       

feshedildiği, haksız fesih sonucu 

  

Fatih Çakat MU' Sağlık İstanbul  13. 
2017/301 2017 

fazla mesai ücreti,kıdenı ve ihbar 
500 

Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Hizmetleri A.Ş. İş mahkemesi 

  

tazminatlarının kendisine 

 

aşamasındadır. 

     

ödenmemesi sebebiyle fazla mesai 

       

alacağı, kıdem tazminatı ve ihbar 

       

tazminatı talepli ikame ettiği alacak 

       

davasıdır. 

   

MU' Sağlık 

   

Allservice finnasında tenıizlik 

   

Hizmetleri A.Ş. - 

   

görevlisi olarak görev yapmış olan 

  

Meıyenı  AKA Ailservice  Facility Bursa  4. İş 
20171502 2017 

davacının, iş akdini tek taraflı sona 

 

500,00 TL ması Dava dosyası delillerin toplanıl 

 

Management  Tesis Mahkemesi 

  

erdirmesi üzerine tazminat ve işçilik 

 

aşamasındadır. 

 

Yönetim Flizmetleri 

   

alacaklarının tahsili talebi i [e açmış 

   

Tic.  A. Ş . 

   

olduğu davadır. 

       

Davacı i-lastane nezdinde Sotte 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Bakırköy  13. 

  

Temizlik Yemek elemanı olarak 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 
Seıniha MLP Sağlık . 

Iş 20 16/563 2016 hulaşıkçı sıfatıyla çalış tığın ı işçilik 
500,00  TL 

sonucu tanzim olunan raporda  12.642,96 
Kavasoğlu 1-lizmetleri A.Ş . 

Mahkemesi  

  

hak ve alacaklarının kendisine 

 

TL aleyhe işçilik alacağı bulunduğu 

     

ödenmediğinden bahisle iş akdini 

 

kanaati bildirilmiştir. Dosya rapora itiraz 

     

haklı nedenle fesih ettiğini heyaııla 

 

 aşamasındadır. / 

7/ 
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işçilik hak ve alacaklarının tahsilini 

       

talep dava etmiştir. 

       

Davacı, ü!.  11.2011  ile  28.08.2013 

       

tarihleri arasında garson olarak 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

çalıştığı nı, müvekkil ş irket 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş. yapılan 

     

tarafıııdan iş akdinin haksız sebeple 

 

inceleme sonucu tanzim olunan rapor 

Ercan Çördük 
MU' Sağlık İstanbul  2, İş 

2015/133 2015 
son]andırıldığı nı iddia ederek ihbar 

450 
taraflara tebliğ edilmi

ştir. Rapora zaman 

 

Hizınetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

tazminatı, kıdem tazminatı, fazla 

 

aşınıt yönünden tarafımı zca sunulan 

     

mesai ücret alacağı,resmi ve dini 

 

itiraziar nedeniyle dosya yeniden ek rapor 

     

tatil ücret alacağı, ödenmeyen maaş 

 

alınmak üzere Bilirkişiye tevdi edilmiş 

     

alacağı ve yıll ık ücretli izin alacağı 

 

olup, dosya ek inceleıne aşanıasındadır. 

     

talepli dava ikanıe etmiştir.  

       

Davacı, Müvekkil Şirket Göztepe 

       

Has(anesinin yemekhane 

       

bölümünde, diğer dayalı Evrensel 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Hazır Gıda Özel Sağlık Spor lşl. 

 

takiben yapılan inceleıne sonucunda karara 

 

ML!' Sağlık 

   

San.  Tic.  A.Ş. personeli olarak 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Istanbul  2. 

İş 

  

01.04.2012  tarihinden  01.07.2013 

 

verilmi
ştir. Karar tarafım m 

ızca temyiz 
Recep Türk Doruk Yemek ( Mahkemesi  

2013/421 2013 tarihine kadar çalıştığını beyanla ve 450 edilmi
ş olup, dosya Yargıtay incelenıesi 

 

Evrensel Hazır 

   

iş akdinin haklı veyahut geçerli 

 

aşamasındadır. **Karaj. Riski: 

 

Gıda) 

   

neden olmaksızın fesih edildiğinden 

 

16.763,85 Ti, ** Karar 

     

hahisle ve fazlaya ilişkin hakları 

 

kesinleşnıeden icraya konu edilmiş olup, 

     

saklı tutulmak kaydıyla, ödenmemiş 

 

dosyaya teminat mektubu sunulmuştun 

     

işçilik alacaklarının tahsilini talep ve 

       

dava etmiştir. 

       

Müvekkil Hastanede özel hemşire 

       

(ameliyathane hemşiresi) olarak 

   

MediPlaza Sağlık . 

  

çalışsan davacının kıdem tazminatı, 

  

Zehı'a Buğdaycı Hizmetleri  Tic. Gebze  2.  tş
m 

2016/1325 2016 
ınesai ücreti, ulusal-dini 

420 
Dava dosyası eksik delillerin toplanılması 

 

A.Ş. 
Mahkemesi 

  

bayram ve bayra ve genel tatil ü ücreti, yıllık 

 

ı le tanıkların dinlenilınesi aşamasındadır. 

     

izin ücreti, yol yemek ücreti ve 

       

asgari indirim alacağı talepli olarak 

       

başlattığı işçilik alacağı davasıd ır. 

  

ESRA MLP Sağlık Antalya  7. İş 

  

Hastane bünyesinde özürlü kadrosun 

  

SAĞ NAK Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2017/253 2017 santral görevlisi olarak çalışan 400 m

davacı, 
Dava dosyası ön inceleme aş m aasındadır. / 

      

birkaç kez işyeri kurallarına  

 

/48 
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uymadığından dolayı uyarı cezası 

       

almış, son olarak hasta yakınına 

       

telefonda hakaret içeren sözler 

       

söylediği gerekçesi ile iş akdi 

       

hastane tarafından İbshedilmişlir. 

       

Feshin haksız olduğu gerekçesi ile 

       

kıdem ve ihbar tazminatı ve 

       

ödenmemiş yıllık izin alacaklarının 

       

karar altına alınması için al ına işçi 

       

alacağı davasıdır. 

         

ava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Satın alma sorumlusu olarak görev 

 

takiben hilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

 

MLP Sağlık Bursa  2. İş 

  

yapmış olan davacı tarafından iş 

 

sonucu tanzim olunan rapora karşı 
İ nci Türkmen 

1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2015/347 2015 ilişiğinin kesilınesini takiben işçilik 400 itirazlarımız sunulmuştur. Davacı taraf 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

davasını rapor doğrultusunda ıslah etmiş, iş 

     

ikame edilmiştir. 

 

bu ıslaha da itiraz edilmekle dosya 

       

itirazların değerlendirilmesi aşamasındadır. 

     

Sotte  Catering  fınımasında garson 

       

olarak görev yapmış olan davacının, 

  

Ayşe OKTAY 
MU> Sağlık Bursa  2. İş 

2016/887 2016 - 016/887
 

iş iliş iğinin kesilmesinin 
ardından 

kıdem taznminatı, fazla mesai ücreti, 400 
Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

yıllık izin ücreti, ulusal bayram 

       

genel tatil ücreti alacaklarının tahsili 

       

talepli dava açmıştır.  

       

Sotte  Catering  fırmasında garson 

       

olarak görev yapmış olan davacının, 

  

Münevver MI.]' Sağlık Bursa  2. İş 
2016/898 2016 

iş ilişiğinin kesilmesinin ardından 
kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, 400 

Dava dosyası tanıkların dinlenilnıesi 
DINÇ Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

yı llık izin ücreti, ulusal bayram 

 

aşanlası ndad ır. 

     

genel tatil ücreti alacaklarının tahsili 

       

talepli dava açmış tı r.  

       

Davacı işçi olup Kıdem Tazminatı, 

 

Dava dosyasında delillerin toplanılmasın ı 

 

MLP Sağlık Elazığ İş 

  

ihbar Tazıninatı, Y ı llık izin ve Fazla 

 

takiben dosya karara çıkmış, davan ın 
Fatih Yı ldırım 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2015/496 2015 

ınesa ücreti  alacağı nedeni ile iş bu 
davayı ikame etmiştir. 

400 kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karara 
karşı tarafımızca istinaf yoluna 

       

haşvurulmuş olup, dosya istinaf inceleıne 
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aşamasındadır. 

     

Biyomedikal 'reknikeri olarak görev 

       

yapmış olan davacımn, iş ilişiğinin 

  

Gizenınaz MLP Sağl ık Bursa  5. İş 

  

kesilmesinin aı-dından kıdem 

 

Dava dosyası delillerin toplan
ılmasını 

Demir l-liznıetleri A.Ş . Mahkemesi 20 16/1004 2016 tazminatı, fazla mesai ve ulıısal 400 takiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

     

bayram genel tatil ücreti, yıllık izin 

 

Dosya bilirkiş i incelemesi aşamasındadır. 

     

ücreti alacaklarının tahsili talepli 

       

dava açmış tır. 

       

Raportör olarak görev yapmış olan 

  

Başak MLP Sağlık Bursa  5. İş 

  

davacının, iş iliş iğinin kesilmesinin 
ardından kıdem tazminatı, tuzla 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Kahraman l-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2016/476 2016 
mesaı, ulusal bayram genel tatil ve 400 takiben bilirkiş iye tevdi edilmiş olup, 

     

yıllık izin ücreti alacaklannııı tahsili 

 

Dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 
' 

     

talepli dava açmıştır.  

       

Müvekkil hastanede vezne personeli 

       

olarak çalışan davacının işçilik 

   

MLP Sağlık İstanbul  32. 

  

alacakldenmediğinden arının  ö 
hahisle iş akdini haklı nedenle

 

 

Dava  dosyası  del  illerin toplanı lmasını 
Yaseni in Kazak 

Hizmetleri A.Ş. İş 2016/1150 2016 

 

400 takiben bilirkişiye tevdi edilmi
ştir. Dosya 

  

Mahkemesi 

  

feshederek hak ediş. kıdem
mı 

. 

taz natı ve yıllık (kredi izin  

 

bilirkişi incelemesi aşanıasındadır. 

     

alacağı talep ettiği işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

       

Davacı Medicalpark Bahçelievler 

       

Hastanesinde yatan hasta danışmanı 

       

olarak  01.02.2011  tarihinden 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

08.05.2014  tarihine kadar çalış tığını, 

 

takiben yapılan inceleme sonucıında karara 

 

MLP Sağlık İstanbul  5. İş 

  

sonrasında ise iş akdinin İş 

 

çıkmış , davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Ünal Canbulat 

l-Iiznıetleri A.Ş. Mahkemesi 
-014/696

 

2014/696 2014 Kanunu'nun  25/I1  maddesinin  b 400 Karar tarafımızca tehiri icra talepli olarak 

     

uyarınca feshedildiğini 

 

temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay 

     

beyanla kıdem, ve ihbar tazminatı, 

 

incelemesi aşamasındadır. 

     

fazla mesai ve genel tatil, dini-milli 

 

**Karar Riski:  10,917.88  TL 

     

bayram çalışması ücrvtlerini talep 

  

. 

    

ederek dava ikame etmiştir. 

  

Kadriye lnan MLP Sağl ık Bakırköy  26. 
. 

Iş 2016/701 2017 
Davacı tarafından haklı veya geçerli 
neden olmaks

ızın iş akdiniıı 400 Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

feshedildiği iddiasıyla ika me  edilen 

 

aşamasındadır. 
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işe iade davasıdır. 

       

Elektrik Teknisyeni olarak görev 

       

yapmış olan davacının, iş ilişiğinin 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Tuğba l-lızlıatar 
MU' Salık Bursa  9. İş 

20 16/436 2016 
kesilmesinin ardından kıdenı 
tazminatı, fazla mesai, ulusal 400 

takihen, bilirkişiye tevdi edilmiş inceleme 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

bayram genel tatil ve yıllık izin 

 

sonucu rapor ibraz edilmiştir. Dosya rapora 

     

ücreti alacaklarının tahsili talepli 

 

itiraz ve inceleme aşamasındadır. 

     

dava açmıştır. 

       

Elektrik Teknisyeni olarak görev 

       

yapmış olan davacının, iş ilişiğinin 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Levent Aydın 
MLP Sağl ık Bursa  10. İş 

20 16/308 2016 
kesilmesinin ardından kıdem, ihbar 

 400 
takihen bilirkişiye tevdi edilnı iş olup, 
dosyanın bilirkişiden dönüşü 

 

Uizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

tazminatı m ile fazla mesai ve yıllık 

 

heklenmektedir. Dosya bilirkişi 

     

ill izin ücreti alacaklarının tahsili 

 

mm aş nceleees ı amasındadır. 

     

talepli dava açmıştır. 

       

Davacının hastanemiz bünyesinde 

  

Tuğba Atak MLP Sağl ık Uşak I tş 
2017/25 2017 

çal ş sı sebebi ile iddia ettiği 
400 

Dava dosyası delillerin toplanılması 
Işık 1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

bir kısım işçilik alacaklarıııı 

 

aşamasındadır. 

     

talep ettiği davadır 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben hilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 

       

inceleme sonucu davacının işçilik ücret ve 

       

tazminat alacaklannın toplam  49.704,32-

        

TL. olduğu yönünde mütalaa vermiştir. 

     

Davacı Müvekkil şirket hastanesinde 

 

Davacı davasını ıslah ederek,  44.704,32- 

 

Temar Tokat 

   

hem
şire olarak çalıştığını ve 

 

1L.  ye yükseltmiştir. itirazlarımız 

Mustath Manyetik Rezonans Tokat I. İş 

 

2016 kendisine fazla mesai ücreti, UBGT 

 

doğrultusunda Mahkeme hilirkişiden ek 

Şimşek Sağl ık 1-tizmetleri Mahkemesi 
2016/336 

 

ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı 
400 rapor . alınmasına karar vermiştir.  7.11.2017 

 

ve Turizm A.Ş. 

   

ödenınedi
ğinden bahisle iş bu 

 

tarihli celsede Mahkeme davanın kısmen 

     

davayı açmış tır.. 

 

kabulü ile,  21.396,98-TL. kıdeın tazminatı, 

       

1 1,866, 1  O-TL  ffiızla çalışma ücreti, 

       

1.642,38-TL. UBGT ücreti alaeağının 

       

tahsiline karar verıniştir. Karara karşı 

       

tarafı mı zea isı inat' yol tı na başvurıı lınuş 

       

olup, dosya istinaf incelemesi 

     

_ 

 

aşamasındadır. 

Ahmet Necati MLP Sağl ık Istanbul  16. 2013/774 2013 İş akdinin haksız sebeple 400 Dosyada dilekçeler teatisi aşaması sona 
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Çaknıak Hizmetleri A.Ş. Lş 

  

feshedildiğinden bahiste fazla 

 

ermiş olup.tanıklar dinlenilmiştir. 

  

Mahkemesi 

  

çalışma ücreti, genel tatil ve bayram 

 

I3ilrikişiye tevdi edilen dosyada davacının 

     

ücreti, izin ücreti ve işyeri hekimliği 

 

işyeri hekim ücreti dışındaki alacakları 

     

ücreti talepli işçi alacağı davasıdır. 

 

hesaplanmıştır. Bilirkişi raporu  16.05.2016 

       

tarihinde tarafımızca tehellüğ edilmiş ve 

       

işbu rapora karşı beyanlarınıtz ve 

       

itirazlarımız sunu Imuştur. Rapora 

       

taraflınızca itirazda bulıınulmuş olup, 

       

dosya ek rapor için tekrar bilirkişiye tevdi 

       

olmuştur. Ek raporda aleyhe  473 .229,95 

       

'FL  işçilik alacağı bulunduğu yönünde 

       

kanaat hildirildiği görülmüştür. Dosya ek 

       

rapora iurazların değerlendirilmesi 

       

aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Işyerinde uğradığı kötü muamele 

 

takihen karara çıkmış, davanın reddine 

Emrah Acar 
Sentez Sağl ık [liz. Karşıyaka 4. 

2014  /  378 2014 
iddiasıyla iş akdini fesheden işçi; 

400,00 
karar verilmiştir. Karara karşı temyiz 

 

A.Ş. 
İş 

  

kıdem,fazla mesai ve yıllık izin 

 

davacı taraf temyiz yoluna başvunııuş 

     

alacakları ile ilgili dava açmıştır. 

 

olup, dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşamasındadır. 

     

Davacı Özcan ERMAN,  04.07.2007 
tarihinden  14.07.2014  tarihine kadar 

 

Dava dosyası  del  illerin tnplanılnıasını 

     

müvekkil şirket nezdinde mekanik 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 

     

teknisyeni olarak çalıştığını beyanla 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

 

MLP Sağl ık 
Bakırköy  10. 

  

14.07.2014  tarihinde iş akdini tek 

 

verilmiştir. Karar tarafımızca tehiri icra 

talepli  olaraktemyizedilmi
ş olup, Dosya Özcan Erman 

l-Iizmetleri A.Ş. 
i ş 2014/417 2014 taraflı haklı veönelsizolarak 400 

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

feshettiğini işbu sebeple kıdem 

 

**Karar  Riski:  20.587,97  TL ** 

     

tazminatı ,flu.la çalışma ücreti 

 

Dosya henüz kesinleşnıeden icra takibine 

     

alacağı ve gece yapılan fazla çalışma 
ücret alacağını talep ederek dava 

 

konu edilmiş, tarafıınızca teminat mektubu 

     

ikan ı e etmi ş tir.  

 

ibraz edilmiştir, 

     

Müvekkil hastanede temizlik 

    

Bakırköy  16. 

  

personeli olarak  çalışan davacının iş 

  

Nergiz MLP Sağl ık . 

Iş 2016/489 2016 
akdinin haksız feshedildiğinden 

400 
Dava dosyası tanıkların dinleııilmcsi ile 

Bayındır Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

bahisle k
ıdem -ihbar taznıinatı, yıllı 

 

heyanlarına itiraz aşamasındadır. 

     

izi n ücret i  ve ücret talepli  ışçilik 

       

alacağı davasıdır. 

  

7/ 
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Müvekkil ş irkette bulaşı kçı olarak 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 

     

çalışan davaeının fazla mesai 

 

takiben bilirkişiye ıevdi edilmiş oltıp, celse 

 

ML!'  Saülık Bakırköy  32, 

  

alacağından hahisle iş akdini haklı 

 

arasında inceleme sonucu tanzim olunan 
Fatma Derdi 

Hizmetleri A.Ş. İş 2016/993 2016 sebeple feshederek kıdem, fazla 400 rapor taraflara tebliğ edilmiştir. Raporda, 

  

Mahkemesi 

  

mesai, yıllık izin ücreti ve ınaaş 

 

13.667,75  TL işçilik alacağı bulunduğu 

     

alacağı talepli işçihik alacağı 

 

yönünde kanaat bildirilmiştir. Dosya 

     

davasıdır. 

 

rapora itiraz aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonrası karara 

     

Hemşire olarak görev yapmış olan 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulü ile 

     

davacı, iş ilişiğinin kesilmesini 

 

18.448,82  TL alacağın dayalı hastaneden 

 

ML['  Sağl ık Bursa  5. 

  

takiben kıdem tazminatı, fazla 

 

tahsiline karar verilmiştir. H m ükü 
Ferda Diknıen 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2014/79 2014 mesai, hafta dini ve resmi bayram 400 taraflınızca tehiri icra talepli olarak temyiz 

     

tatil ücretleri ile yıllık izin ücret 

 

edilmiş olup, icra tehdidi önlenmişı iı-. 

     

alacaklarının tabsihi talepli dava 

 

Dosya Yargıtay inceleınesi aşamasındadır. 

     

ikame etmiştir 

 

"Karar Riski:  18.448,82  TL ** Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu suııtılnıuşı tır. 

     

Davacı, şirketin ana kasasından 

       

140.000,00  TL'lik eksik çıktığı, bu 

   

Gaziosmanpaşa 

   

sebeple muhasebe bölümünde 

  

Aycan Ekiei Anadolu Hastanesi Bakırköy  32. 
 
İş 2017/983 2017 

çalışan kimselerin işine herhangi bir 
somut sebep ve delil sunmaksızın 400,00  TL Dava dosyası dilekçelerin tcatisi ile 

 

Özel Sağlık 
Hizmetleri A.Ş . Mahkemesi 

  

fesih edildiği iddiasıyla, işçilik hak 

 

delillerin 
toplanılması aşamasındadır. 

     

ve alacaklarının tazmini talephi 

       

ikame olunan işçihik alacağı 

       

davasıdır. 

       

Davacı. Göztepe Hastanesi nezdinde 

       

gece santral personeli olarak 

       

çalışmış ancak fazla ınesaileri ve 

  

Gül Deniz ML!'  Sağlık İstanbul  29. 

  

izin alacaklar
ı kullandırı lmamış ve 

  

Altındağ Hizmetleri A.Ş. İş 2017/412 2017 kendisineödenmemiş olınakla iş 400,00Tl.. Dava dosyası ön incelemeaşamasıncladır. 

  

Mahkemesi 

  

akdini haklı nedenle fesih ettiği 

       

iddiasıyla işçilik hak ve 
alacaklarının tahsihi tahepli dava 

       

ikame etmiştir. 

  

» 
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Kocaeli Hastanesi eski çalışanı 

   

Mediplaza Sağl ık 
Kocaeli 

  

Sevda Yılan'ın kıdem tazminatı, 

  

Sevda Yılan Hizmetleri  Tic. 
Mah. 

2017/493 2017 fazla mesai alaca
ğı, genel tatil 400.00  TL Dosya dilekçeler teatisi aşamasındadır. 

 

A.Ş. 

   

alacagı ve yıll ık izin alacağı talepli 

       

olarak ikame etmiş olduğu davadır. 

       

Davacı, Müvekkil Şirket Müvekkil 

       

Şirket Ciöztepe Şubesi yenıeklıane 

       

böltinıü nezdinde, diğer dayalı  Orion 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

fırması personeli olarak  16,01.2010 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 

     

tarihinden bu yana çalıştığını 

 

çıkmış, davanın Yerel Mahkeme tarafından 

 

MLP Sağl ık . 

  

heyanla, iş akdinin haklı veyalıut 

 

kısmen kabulüne lıükmedi I miştir. Karar 

Erdal Akyol Hizmetleri A.Ş. 
Istanbul  6, 

İş 2013/487 2013 geçerli neden olmaksızın fesih 350 
tarafinıızca tehiri icra talepli temyiz 

 

Orion  Temizlik 
Mahkemesi 

  

edildiğinden bahiste ödenmemiş 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

işçilik alacaklann
ın tahsilini talep ve 

 

aşanıasıııdadır. **Karar riski: 

     

dava etmektedir. Dava dosyası 

 

7.232,03  TL ** Karar 

     

dilekçelerin teatisi aşamasında olup. 

 

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

     

davanın ilk celsesi  06.02.2014 

 

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

     

tarihinde icra edilecektir. 

       

Davacı, Müvekkil Şirket Müvekkil 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Şirket Göztepe Şubesi yemekhane 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

bölümü ııezdiııde, diğer dayalı  Orion 

 

çıkmış, davanın Yerel Mahkeme taraffindaıı 

 

MLP Sağl ık 

   

fırması personeli olarak  04.06.2010 

 

kısmen kahulüne hükmedilmiştir. Karar 

Erdal Mat l'tizmetleri A.Ş. 
İstanbul  6. İş 

20 13 /488 2013 
tarihinden bu yana çalıştığını 

350 
tarafınıızca tehiri icra talepli teınyiz 

 

Orion  Temizlik 
Mahm keesi 

  

eyan bla, iş akdinin haklı veyah ut 

 

edilmi
ş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

geçerl i  neden olmaksızın fesih 

 

aşamasındadır. **Karar Riski: 

     

edildiğinden bahiste ödenmemiş 

 

20.872,78  TL ** Karar kesinleşmeden 

     

işçilik alacaklarının tahsilini talep ve 

 

icraya kontı edilmiş olup, dosyaya teminat 

     

dava etmektedir. 

 

mektııhu sunulmuştur. 

     

Fazla çalış tır ılma yapıldığı, resmi 

  

Muhammet Sentez Sağl ık I-liz. 
. Istanbul l.İş 2017/121 2017 

tatil ücretlerinin ödenmediği 
gerekçesi ile iş akdini haklı nedenle 350,00 

Dava dosyası delillerin toplanılması ile 
Enıin Güler A.Ş. 

   

feshettiğini iddia ederek alacak 

 

tanıkların di
 

nlenilmesi aşamasındadır. 

     

davası açmıştır. 

   

MIp Sağl ık Elazığ İş
 

  

Davacı taraf hastanemizde sağl ık 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Dursun DINÇ 

1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2016/953 2016 meınuru olarak çalışmış olup fazla 300 takiben yapılan inceleme sonucunda 

     

çalışma ve hatia sonu çalışma 

 

7.11.2017  tarihli duı'uşmada karara çıkr 
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ücretinin ödenmediği gerekçesi ile iş 

 

davanın kısmen kahulüne karar verilmiştir. 

     

bu davayı ikame etmiştir. 

 

Gerekçeli kararın tebliğiııi takiben istinaf 

       

yoluna başvurulacaktır. 

     

Davacı Serpil Çakmak, Gebze 

       

1-lastanesinde tenıizlik görevlisi ve 

       

aşçı yardımcısı olarak haftanın  6 

       

günti  08:00-18:00  saatleri arasında 

   

Sotte Temizlik 

   

çalıştığını, maaşının bazı aylarda 

  

Serpil Çakmak 
Yemek Medikal Gebze I. İş 

201611500 2016 eksik ödendiğini, kesintiler 300 Dava dosyası delillerin loplanıl
ıııası ile 

 

Tur.  o5.  ve  Tic. Mahkemesi 

  

yapıldığını fazla çalışmalarının hiç 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

 

A.Ş. 

   

ödenmediğini, resmi ve dini bayram 

       

ücretlerinin ödenmediğini, SGK 

       

primlerinin eksik ödendiğini iddia 

       

ederek işçilik alacağı davası 

       

açmıştır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Dava davacının kıdem tazminatı 

 

takiben bilirkişiye ıevdii edilmiş olup, 

 

Samsun Medikal 

   

ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti 

 

inceleme sonucu tanzim olan rapor aleyhe 
kanaat içermekle itirazların sunulması 

Yeşim Usta Grup Özel Sağl ık 
Samsun  4. İş 

Mahkemesi 
20 15/430 2015 

yönünden kısmi fazla mesai ve 
bayram çalışma, hafta sonu tatili 300 sonrası dosya ek inceleme aşamasına 

 

Hizmetleri A.Ş. 

   

alacağı yönünden belirsiz alacağı 

 

geçnıiş, ek inceleme ile taıızim olunan 

     

isteminden ibarettir, 

 

raporda aleyhe  10.715,00  TL işçilik alacağı 

       

hesaplandığı görülmüştür. Dosya itirazların 

       

sunulması ile ıslah aşamasındadır. 

     

Davacı,  23.01.2013  tarihinde 

       

sekreter olarak Doğıı Karadeniz 
Sağl ık I-liz. A.Ş.'de görev aldığını. 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

hastanenin  2014  yılı içerisinde 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, rapora 

     

nıüvekkil şirkete devrolması sebebi 

 

itirazlarımız suaulmakla ek rapor 

Alev Seçkin 
MLP Sağlık Trabzon I. İş 2015/118 

2015 
ile müvekkil şirket bünyesinde 

300 
incelemesi için dosya  yeniden bilirkişiye 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2017/140 

 

çalışmaya başlamış tır. tş akdinin 

 

tevdi edilmiştir. Dosya da ek inceleme 

     

haksız  nedenle feshedildiği iddiası 

 

sonucu ek rapor tanzim edilmiş, davacı 

     

ile kıdem ve ihbar tazminatı ile 

 

taraf iş bu rapora istinaden davasını ıslah 

     

UBCIT, fazla çalışma, yıllık izin 

 

etmiştir. Dava dosyası ıslaha itiraz ve 

     

ücretleri talebiyle dava ikame 

 

değerlendinıte aşamasındadır. 

      

edilmiştir.  

 

» 
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Fazla çalışma fazla çalışma 

  

Gamze Azmaz 
ı MU' Sağl k 

İstanbul  14, 
İş 2016/484 2016 

ücretlerinin ödenmemesi 
nedeniyle. iş akdini fesheden davacı kıdeın 300 Dava dosyası delillerin toplanılması ile 

 

Hizmetleri A .Ş. 
Mahkemesi 

  

tazminatı ve yıllık izin ücreti talep  

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

etmiştir. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takihen bilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan 

       

inceleme sonucu tanzim olunan raporda 

       

aleylıe  16.891,0-TL. kıden, tazminatı, 

 

Temar Tokat 

   

Davacı müvekkil şirket hastanesinde 

 

214,47-TL, fazla mesai ücret alacağı 

 

Manyetik Rezonans 

   

hemşire olarak çalıştığını ve 

 

bulunduğu mütalaa edilmiş, tarafimızca 

Esen Yılmaz 
Sağlık Hizmetleri Tokat I. İ ş 

2016/435 2016 
kendisine fazla mesai ücreti, UGI3T 

300 
bilirkişi raporuna itiraz edilmiş olup, dosya 

 

ve Turizm A.Ş. Mahkemesi 

  

ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı 

 

yeniden bilirkişi tevdii edilip, ek rapor 

 

Dr. Mehmet 

   

ödenmediğinden bahisle işbu davayı 

 

alınmıştır. Bilirkişi ek raporunda davacıııın 

 

Nalbant 

   

açmıştır. 

 

17.105,57-TL. işçilik ücret ve tazminat 

       

alacağı bulunduğu mütalaa edilmiştir. 

       

Bilirkişi ek raporuna da taraflmızca itiraz 

       

edilmiştir. Dosya itirazların incelenmesi 

       

aşamasındad ır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Hemşire olarak görev yapmış olan 

 

takiben karara çıkmış, davanın kabulü ile 

     

davacı, iş ilişiğinin kesilmesini 

 

11.688,65

 

11.688,65  TL'lik alacağın dayalı 

 

MLP Sağlık Bursa  4. İş 

  

takiben ktden) ve ihbar tazminatı, 

 

tahsiline karar verilmiştir Söz 
koııusu karar tarafımızca tehiri icra talepli Sevtap l'eltek 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2014/257 2014 fazla mesai, ulusal bayram ve genel 300 

olarak temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay 

     

tat i l ücret alacakları ile yıll ık izin 

       

ücret alacaklarının tahsili talepli 

 

i ncelemesi  aşamasındadır. "Karar 

     

dava ikame etmiştir 

 

Riski:l  1.688,65  TL 'ı Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya tem m inat ektubu sunulmuştur. 

   

__________

2017/558 

 

lşçi Haklarından kaynaklı, kıdeın, 

  

Kübra Sakoğlu 
MS Sağl ık I-liz.  Tic. Ankara  24. İş 

 

2017 ihbar, fazla  mesai ücreti, 
300,00  TL 

Dava dosyası delillerin toplanılınası ile 

 

A.Ş. Mahkemesi 

  

UGBT,yıllık izin ücreti, haffia tatili 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

ücreti alacağı taleplerinden ibrettir. 

  

Melike Sentez Sağlık Hiz. Karşıyaka  2. 

  

Istifa eden personel, işyerinde kötü 

  

Çavuşoğlu A.Ş. İş 
1015/102 2017 muameleye maruz kaldığı ve zorla 200 Davanın reddine karar verilmiştir. 

     

istifa ettirildiği iddiasıyla kıdem ve 
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ihbar tazminatı istemiyle iş bu 

       

davayı açmış tır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

 

Samsun Medikal 
Samsun L İş 

  

Dava davacının açmış olduğu kıdem 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 
Özlem Keskin Grup Özel Sağlık 

Mahkenıesi 2016/1124 2016 tazminatı, fazla mesai alacağı, Ugbt 200 dosyanın  hilirkişiden  dönü
şü 

 

Hizmetleri A.Ş. 

   

alacagı ve agı alacağı talebi 

 

beklenmektedir. Dosya bilirkiş i incelemesi 

       

aşarnasındadır. 

     

Beyin ve Sinir Cerrahisi Yard. Doç. 

       

Dr, olarak görev yapmış olan 

 

Dava dosyası delillerin ıoplanılmasın ı 
Fatih MU' Sağlık Bursa  5. is 

2016/788 2016 
davacının, iş ilişiğinin kesilmesinin 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 
AYDEMİ R Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

ardından kıdem ve ihbar tazminatı 200 dosyanın hilirkişiden dönüşü 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

heklenmektedir. Dosya bilirkişi incelemesi 

     

açmıştır. 

 

aşamasındadır. 

       

Dosyada dilekçeler aşaması bitirilmiş olup, 

       

tanıkların dinlenilmesinden sonra dosya 

  

İstanbul 

  

Müvekkil şirkette acil tıp teknisyeni 

 

bilirkişiye  tevdi edilmiştir. Anılan rapora 

 

MLP Sağlık Anadolu II. 

  

olarak çalışan davacının fazla m mesai 

 

istinaden davanın kısmen kahtilüne karar m 
Hacı Güzelsu 

Hizmetleri A.Ş. İş 2015/165 2015 ücretlerinin ödenmemesi sebebi ile 200 verilmiş olup, an
ılan karar tarafımızdan 

  

Mahkemesi 

  

fshettiği davada kıdem ve fazla 

 

telı ir-i icra talepli olarak istinaf edilmiştir. 

     

mesai ücreti talepli iş davasıdır. 

 

**Karar  Riski  :19.737,11  TL  "1610 2017 

       

tarihinde  32.800,00 'FL  ödeme yapılarak 

       

dosya kapatılmıştır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

Samsun Medikal 

     

takiben yapılan inceleme sonucu karara 
Onur Kullakçı Grup Özel Sağlık Samsun I. İş 

2015/lOS 2015 Dava davacınııı kıdeın, ihbar 
200 çıkmtş, davanııı kabulüııe karar 

 

1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

tazminatı ve işçilik alacağı talebidiı'. 

 

. . 

veı'ılnıış tir.Gerekçeli kararrın tebliğini 

       

takiben istinaf yoluna haşvurulmtış olup, 

       

dosya istiııaf incelemesi aşamasındadır. 

     

Beyin ve sinir cenahisi bölümünde 

       

doçent doktor olaı'ak görev yapmış 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

MLP Salık Bursa  9. İş 

  

olan davacının, iş ilişiğinin takiben  hili rkişiyc tevdi ediİnı iş olup,Melih 

  

Çekinmez Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2016/748 2016 kesilmesinin ardından  Indent 200 dosyanın bilirkişiden dönüşü 

     

ı tazm i natı ve hhar tazminatı 

 

beklenmekıedir. Dava dosyası bilirkişi 

     

alacaklarının tahsili talepli dava 

 

incelemesi aşamasındadır. 

  

__________________

 

  

açmıştır. 

  

Cüneyt Işı k MLP Sağlık Bursa  2, İş 1  2016/984 1  2016 1 Göz Doktoru olarak görev yapmış 200 Dava dosyası delillerin toplanılmasını 4 
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Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

olan davacının, iş ilişiğinin 

 

takihen bilirkiş iye tevdi edilmiş olup, 

     

kesilmesinin ardından kıdem ve 

 

dosyanın bilirkiş iden dönüşü 

     

ihbar tazminatı alacaklarının tahsili 

 

beklenmektedir. Dosya bilirkişi incelemesi 

     

talepli dava açmış tır. 

 

aşamasındadır. 

     

Müvekkil hastanede yatan misafır 

       

hizmetleri sorumlusu olarak çalışan 

       

davacımn  mobbing  ve fazla 

    

Anadolu 26 

  

mesailerinin ödenmediğinden 

  

Inter Yavuz MLP Sağlık 
İş 2017/456E. 2017 hahisle haklı nedenle iş akdini 200 Dava dosyası delillerin  toplanılması 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

feshettiğinden bahisle ikame ettiği 
200

 

      

kıdem tazminatı, milli bayram 

       

alacağı, fazla çalışma ücreti ve yıllık 

       

izin ücreti talepli işçilik alacağı 

       

davasıdır. 

       

2011  yılından itibaren müvekkil 

   

MediPlaza Sağlık 

   

hastanede hasta danışmanı olarak 

  

Sezen Varol Hizmetleri Ti c. 
. Gebze 6 İş 

2017/336  E. 2017 çalışmakta olan davacının bir takım 
200,00  T L Dava dosyası dilekçelcrin teatisi ile 

 

A.Ş. Mhk. 

  

alacaklarının kendisine ödenmemesi 

 

delillerin toplaııılması aşamasındadır. 

     

nedeniyle açmış olduğu İşçilik 

       

alacakları talepli davadır, 

         

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

     

Müvekkil şirkette yönetici hemşire 

 

takihen yapılan inceleme sonucu, davanııı 

  

Istanbul 

  

olarak çalışan davacının fazla mesai 

 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karara 

Mesut Cavga 
MLP Sağlık Anadolu II. 

2015/166 2015 ücretlerinin ödenmentesi sebebi ile 200 karşı istinaf  yoluna  başvurıılmuş olup, 

 

Hizmetleri A.Ş. İş 

  

feshettiği davada kıdem ve fazla 

 

dosya istinaf incelemesi aşamasındadır, 

  

Mahkemesi 

  

mesai ücreti talepli iş davasıdır. 

 

"Karar Riski:  16.380,16  TL " Karar 

       

kesinleşmeden icraya konu edilmiş olup, 

       

dosyaya teminat mektubu sunulmuştur. 

     

Davacı, ınekanik teknisyeni olarak 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasmı 

     

çalıştığını, devamlı fazla mesai 

 

takihen yapılan inceleme sonucu karara 

  

Bakırköy  25, 

  

yaptırıldığını ancak bu mesai 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulü ile 

Okan Bayraktar MLP Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. Iş 2015/591 2015 ücretlerinin ödenmediğini beyanla, 200,00  TL 

19.554,10 f  t üzerinden işçilik alacağının 

  

Mahkemesi 

  

iş akdini haklı nedenle ksih ettiğini, 

 

bulunduğu yönünde karar verilmiştir. 

     

işçilik hak ve alacaklarının tahsilini 

 

Gerekçeli kararın tcbliğini takihen istina a f

      

talep ve dava etıniştir. 

 

yoluna başvurulacaktır. " Dosya karar 

       

riski  :19554,10  TL, icra takihine konu 
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edilmiş olmakla  25.732,59  TL üzerinden 

       

icra rakibi haşlatılmış tır. 

     

Hastane bünyesinde Organ Nakli 

       

Onitesi hemşiresi olarak çalışan 

       

davacı taraffindan, işyeri 

       

koşullarında aleyhine değişiklik 

       

olduğu, fazla mesailerin gereği gibi 

   

MLP Sağlık Antalya  6,  iş 

  

ödenmediği, yıllık izin 

 

Dava dosyasında  dilekçe teati 
Gülten Işık 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
20)7/294 2017 kullandınlmadığı gerekçeleri ile iş 100 tamamlanmış olup, delillerin toplanılması 

     

akdini feshettiğini ancak kendisine 

 

aşamasındadır. 

     

işçilik alacaklarının ödenmediği 

       

iddiası ile kıdem ve ihbar tazminatı 

       

ile işçilik alacaklarının tahsili 

       

amacıyla ikame edilen alacak 

       

davasıdır. 

  

Merve An ı 
Samsun Medikal 
Grup Özel Sağl ık 

, 

Samsun  2.  lş 
2017/80 2017 

Davacının kıdem ve ihbar tazmiııatı 100 Dava dosyası delillerin loplanılması ile 

 

Hizmetleri A. Ş .  
Mahkemesi 

  

talebi 

 

dilekçe teatisi aşamasındadır. 

     

Allservice firmasında temizlik 

   

MLP Sağlık 

   

görevlisi olarak görev yapmış olan 

   

Hizmetleri A.Ş. 

   

davacının, iş ilişiğinin kesilmesinin 

  

Midvarı Toy Allservice  Facility Bursa  9. İş 
Mahkemesi 2017/230 2017 

ardından kıdem tazminatı. fazla 
.  mesaı ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal 100 Dosya dilekçelerin teatisi aşamasındadır. 

 

Management  Tesis 

   

bayram genel tatil ücreti 

   

Yönetimi 

   

alacaklarının tahsili talepli dava 

       

açmıştır. 

       

Taşerona bağlı olarak görev yapmış 

  

Orhan 13eş ik MLP Sağlık Bursa  2. İş 
2016/429 20)6 

iş ilişiğinin 
ke 
olan davacının, 

silmesinin kıdem tazminatı ücreti 100 Dava dosyası delillerin toplanılması ile 

 

Fiizmetleri A.Ş. 

 

Mahkemesi .  

 

alacagıııın tahsili ralepli dava 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

açmıştır. 

       

Yoğun Bakım Hemşiresi olarak 

   

MLP Sağlık Bursa  2. İş 

  

görev yapmış olan davacı iş akdini 

  

Burcu SARICA 
Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2017/1047 2017 tek taraflı olarak sona erdirmesini 60,00  TL Dava dosyası ön inceleme aşamasıııdadır. 

     

takiben kıdem tazminatı, fazla 

       

nıesai,yıllık izin, hatta tatili ve dini 
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ve milli bayrarn ücret alacaklarının 

       

tahsili talepli dava ikame etmiştir. 

    

İstanbul 

  

Davacı, iş akdini haklı nedenle fesih 

  

Özlem Yıldır ım 
MI Sağlık 
Hizmetleri A.

Ş. 
Anadolu  5. İş 2017/665 2017 ettiği iddiasıyla, kıdeın  tazminatı ile 

sair hak ve alacaklarının tazınini 
60,00  TL Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. 

  

Mahkemesi 

  

talepli dava ikame etmiştir. 

       

Ebe olarak görev yapnıış olan 

       

davacı, iş akdini tek taraflı olarak 

   

MLP Sağl ık Bursa  3. İş 

  

sona erdinnesini takiben kıdem 

  

Sevi n TUNA 
Hizmetleri A.Ş . Mahkemesi 2017/508 2017 tazminatı, tzla mesai,, yılhk izin! 50,00  TL Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. 

     

hafta tatili ile dini ve milli bayram 

       

ücret alacaklarının tahsili talepli 

       

dava ikame etmiştir. 

       

Ebe olarak görev yapmış olan 

       

davacı, iş akdini tek taraflı olarak 

  

Zekiye MLP Sağl ık Bursa  3, 

  

sona erdirmesini takiben kıdem 

  

ERDEM Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2017/507 2017 tazminatı, fazla mesai,, yıllık izin, 50,00  TL Dava dosyası ön inceleme m  aşaas ındadır. 

     

haifia tatili ile dini ve milli bayram 

       

ücret alacaklarının tahsili talepli 

       

dava ikanıe etmiştir. 

       

Müvekkil hastanede Ebe olarak 

   

ML!>  Sağl ık 

   

çalışan davacının, iş akdinin haksız 

  

Fatma Hizmetleri A.Ş. Trabzon  2, İş 

  

feslıedildiği iddiasıyla ikam ettiği 

 

Dava dosyası delillerin topianılınasını 

Altunkaya Doğıı Karadeniz Mahkemesi 
20 16/7 2016 

kıcleııı, fazla ınesai, UBGT ve yıllık 40 takiben bilirkişiye tevdi edilnıiş olup, 

 

Sağlık Hiz. A.Ş. 

   

ücreıli izin alacağı talepli işçilik 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

alacağı davasıdır. 

       

Laboratuvar teknikeri olarak görev 

   

ML!'  Sağl ık Bursa  2. İş 

  

yapana* olan davacının, iş i lişiğinin 

  

Serap ÖZER 
Hiznıetleı

'i A.
Ş

.
 

Mahkenıesi
 2017/856 2017 kesilmesini takiben işçilik 40,00  T L Dava dosyası ön incelee aşaniasındadır. m 

     

alacakların tahsili talepli dava ikame 

       

edilmiştir.  

       

Müvekkil 
Şirkette temizlik görevlisi 

  

Ayşegül ML!'  Sağlık 
İstanbul  29. 
İş 2016/275 2016 

olarak çal
ışan davacının fazla mesi 

 

Dosya tanıkların dinlenilmesi  
Dartma Hm izetleri A.Ş. 

   

ücretlerinin ödenmemesi sebebi ile 30 
aşaınasındadıı% 

  

Mahkemesi 

  

iş akdini feshetmesi neticesinde 

       

kıdem tazminatı fazla mesai alacağı 

  

» 
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ve genel tatil ücreti talepli işçilik 

       

alacağı davasıdır. 

       

Müvekkil şirketle yemekhanede 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

çalışan davacı, işçilik alacaklarının 

 

takiben hilirkiş iye tevdi edilmiş, inceleme 
. 

Hasan Kibar MLP Sağlık Trabzon  2.  i 

  

ödenmediğinden bahisle iş akd 

 

Sonucu tanzım olunan ı-apor celse arasındaini 
tebliğ edilmiştir. Raporda,  34716,18  TL 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2015/919 2015 haklı sebeple feshettiğinden hahisle, 
kıdem,fazla çalışma ve ulusal dini 

30 
brüt aleyhe i şçilik alacağı hesaplaniası 

     

bayram çalışına ücreti alacağı talepli 

 

yapıldığı görülmüştür. Dosya bilirkiş i 

     

davadır, 

 

raporuna itirazların sunulması 

       

aşanıasındadır. 

     

Hastane personeli taraffindaıı iş 

  

Aysel Yamur MS Sağlık Hiz.  Tic. Ankara Il. İş 

  

akdinmn haklı neden olmaksızın fesih 

  

Yakıcı A.Ş. Mahkemesi 2017/563 2017 edildiği iddiasıyla işçilik hak ve 30,00 Ti, Dava dosyası ön inceleme aşarnasındadır. 

     

alacaklarının ödenmesi talepli ikame 

       

olunan işçilik alacağı davasıdır. 

       

Personel, işçi ücreti farkı, kıdem 

  

Seyhaıı Sentez Sağlık I-liz. Karşıyaka  4. 

  

tazminatı farkı, ihbar tazminatı farkı, 

  

Kahrıman A.Ş. tş 20147/609 2017 fazla çalışma ücreti, bayram tatili ve 6 Ön inceleme aşamasıncladır. 

     

haftasonu çalışma ücreti istemiyle 

       

alacak davası açmıştır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Müvekkil hastanede Kardiyoloji 

 

takiben karara çıkmış, davanın kahulüne 

 

MediPlaza Sağlık 

   

Uzmanı Doktor olarak çalışan 

 

işe iadesine karar  verilmi
ştir. Karara karşı 

Sül eyman 
Hizmetleri  Tic. Gebze  7. İş 2015/1218 2015 davacının iş akdinin haksız ve 

0 tarafımızca istinaf yoluna başvurulmuş 
Aktürk 

A.Ş. Mahkemesi 2016/182 

 

geçersiz olarak feshedildiğinden 

 

olup, dosya istinaf incelemesi 

     

bahisle ikame ettiği işe iade 

 

aşamasındadır. "Karar riski: işe iade 

     

davasıdır. 

 

edilmeme halinde davacının  4  ±  4  ücreti 

       

mukahilinde ı-isk taşı r 

     

Kocaeli Hastanesinde 

   

MediPlaza Sağlık . 

  

"anesteziyoloji ve reanimasyon 

  

Muhanne 
Hizmetleri  Tic. Kocaeli  4.  iş 

2017/407 2017 tızmanı" olarak çalışan Davaeı'ntn iş 
0 Dava dosyası delillerin toplanılması 

Bereketoğlu 
A.Ş. Mahkemesi 

  

akdinin haksız feshedildiği gerekçesi 

 

aşamasındadır. 

     

ile işe iade ıalepli olarak ikame ettiği 

       

davad ır. 

  

Özgür Müge MS Sağlık Biz.  Tic. Ankara  21. İş 

 

2017 
Haksız ve gerekçesiz olarak 

0 Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Öztunıa A.Ş. Mahkemesi -

207/227 

  

yapıldığı iddia edilen fesih sebebi ile 

 

takihen yapılan inceleme sonucu karara /A 
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işe iade davası 

 

çıkmış, davanın reddine karar verilmiştir. 

       

Karara karşı davacı larafından istinaf 

       

yoluna başvurulnıuş olup, dosya istinaf 

       

ıncelenıesi aşamasındadır. 

       

"Karar Riski: İşe iade etmeme halinde 

       

davacının  4+4  ücreti mukabilinde risk 

       

taşır. 

     

Müvekkil şirketle yurtiçi pazarlama 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 

  

İstanbul  25. 

  

departmanında pazarlama uzmanı 

 

takiben yapılan  inceleme sonucunda karara 
Gökçe MLP Sağlık 

 

20 15/453 2015 olarak çalışan davacının iş akdinin 
0 çıkmış, davanın  reddine karar verilmi

ştir. 
Yılmaztürk Hizmetleri A.Ş. 

Mahkemesi 

  

haklı sebeple feshedilmesi 

 

Karar  davacı  tarafından temyiz edilmiş 

     

neticesinde ikame ettiği işe iade 

 

olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

talepli davadır. 

 

aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Mtivekkil Şirkette Otelcilik 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

Ayşegül MLP Sağl ık İstanbul  16. 

  

Hizmetleri Direktör Yardımcısı 

 

çıkmış, davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Boysan Hizmetleri  A..5.
 Iş 2015/516 2015 olarak çal

ışan davacının, iş akdiniıı 0 Karara karşı istinaf yoluna başvuı-ulmııs

   

Mahkemesi 

  

haksız feshedildiği iddiasıyla ikae m 

 

olup. dosya istinaf incelemesi 

     

ettiği işe iade davasıdır. 

 

aşamasındadır. ** 

       

Karar Riski : işe iade edilmeme halinde 

       

davacının  5  ±  4  ücretine mukabil risk taşır. 

               

Dilekçeler teatisi sonra tanıklar da 

       

dinlenmiştir.  20.09.2016  tarihli celsede 

     

Müvekkil Şirkette İnsan Kaynakları 

 

gerek tarahmızın dilekçesindc, gerekse 

 

MLP Sağlık 
İstanbul  14. 

  

Direktör Yardımcısı olarak çalışan 

 

duruşmada yaptığı yazıl ı/sözlü savunnialar 
Çağdaş Kaya 

liizıneticri A.Ş. 
Iş 2016/22 2016 davacının iş akdinin haksız 0 mahkemece haklı bulunarak davacının 

  

Mahkemesi 

  

feshedildiği iddiasıyla ikame ettiği 

 

suhüt bulmayan davasınm reddine karar 

     

işe iade davasıdır. 

 

verilmiştir. Davacı taraf istinaf yoluna 

       

haşvunı uş olup, dosya istinaf incelenıesi 

       

aşamasındadır. 

     

Müvekkil şirkette Misafir Hizmetleri 

 

Dava dosyası delillerin toplantlmasıııı 

Nermin Yılmaz MLP Sağl ık İstanbul  8. İş 
2015/586 2015 

Grup Müdürü olarak çalışan 
davacının iş akdinin haksız 0 

m takiben yapılan inceleme sonucunda karara 
çıkmış, davanın kabulüne karar verilmiştir. 

 

Hızmetleri A.Ş. Mahkenıesi 

  

feshedildiği iddiasıyla ikame ettiği 

 

Kararın kaldırılması için tarafımızca tehiri 

     

işe iade davasıdır. 

 

icra talepli olarak istinaf yoluna 

       

olup,  dosya istinaf incelemesi 
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aşanıasındadır. ** Karar Riski : işe iade 

       

edilmerne halinde davacının  4  ±  4  ücreti 

       

ımıkabilinde risk teşkil eder. 

               

Dava dosyası delilleria toplanılınasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

       

çıkmış, davanın kabulüne karar verilmiş, 

 

MU ' Sağl İstanbul  4.  1ş 

  

İş akdinin haksız olarak 

 

karar  taraf
ım m ızca temyiz edilmiş ise de 

Yeşi m  Demir 
1-üzmetleri

ı

A.Ş. Mahkemesi 
2015/568 2015/568 2015 feshedildiğinden bahisle ikanıe 0 Yarg

ıtay taraffindan onaraı'ak  27.10.2017 

     

olunan işe iade davasıdır. 

 

tarihinde kesinleşmiştir. 

       

** Karar riski : işe iade ed ilmeme halinde 

       

davacının  4-4- 5  aylık ücreti mukahilinde 

       

risk teşkil eder. 

     

Davalının iş akdinin feshinin 

       

geçersizliği ııin tespiti ve davacının 

       

işe iadesi, iş akdinin feshinin 

       

geçersizliğinin tespiti kararı ile 

       

birlikte işçinin I ay içinde işe 

       

başlatılması, başlatılmaması halinde 

    

İstanbul  15. 

  

8  aylık ücreti tutarında tazminat 

  

Özcan Özkoç 
MLP Sağl ık 

İş 2016/196 2016  
ödenmesi, kararın ü Dava  dosyası  delillerin  toplanılması ile 

 

hizmetleri A.ş . 
Mahkemesi 

  

kesinleştirilmesine kadar 

 

tanıklar
ın dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

çalıştır ılmadığı süreler için davacıya 

       

4  aylık ücretinin ödenmesi talepleri 

       

ile dava ikame etmiş ve bu dava 

       

kabul edilmiştir. İşbu davada 

       

13.705, 12  TL diğer davadan verilen 

       

karar ile lhrk kıdem ve ihbar 

       

tazminatı talep edilmiştir. 

       

En son Beşiktaş merkezde merkez 

       

uluslararası hasta merkezi 

       

direktörlüğünde uluslararası 

  

Dilek İşeri 
MLP Sağl ık İstanbul  8. İş 

2017163 2017 
pazarlama ve operasyon gurup 
müdürü olarak görev yapan 0 

Dava dosyası delillerin toplanılması ile 

 

l-lizmeticri A.Ş. Mahkemesi 

  

davacının, fflshin geçersizliği, 

 

tanıkların dinlenilmesi am şaas ındadır. 

     

çalıştırılmayan süre için dört aylık 

       

doğmuş ücretin ödenmesi ve işe iade 

       

talebiyle ikame ettiği işe iade 

  

M. 
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davasıdır. 

   

End-Med Endüstri 

       

Medikal San. Ve 
İstanbul 

  

Davacı Mali Işler Sorumlusu olarak 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması 

Nurgül Akbaş 
Tie.  Ltd. Şti Kuzey 
Medikal  Paz. İnş. Anadolu  13. 

2017/153 2017 
çalış tığı dayalı şirkette iş akdinin 

0 
aşamasında iken, davacının duruşmava 

 

Taşımacılık Sanayi 
İş 

  

sehepsiz olarak feshedildiği iddiası 

 

katılmaması nedeniyle işlemden 
kaldırılmış olup, dosya yenilenmekle yeni 

 

ve Ticaret  ltd. Şü. 
Mahkemesi 

  

Ile işe iade davası ikame etmiştir. 

 

duruşma günü beklenmektedir. 

   

İş Ortaklığı  

         

Davacı  Medical  Park Hastanesinde 

       

l3aş11emşire olarak görev yaptığı nı, 

       

kendisi hakkında genel müdürlüğe 

       

pornografik içerik ıaşıyan ınailler 

       

gönderildiği gerekçesiyle elinden 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

istifa dilekçesi alındığını, bunun 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

Gülşah Özgen MLP Sağl ık 
1-lizmetleri A.Ş. 

Tarsus İş 
Mahkemesi 2013/135

 

2013/135 2013 üzerine de istiihsının kabul edilerek 0 çıkmış, davanın reddinc karar verilmiştir. 

     

' ' 

aynı  gun ışı ne son ver i ldiğini, oysa 

 

Karar davacı tarafça temyiz edilmiş, dosya 

     

istifa etmek gibi bir iradesinin 

 

Yargıtay incelemesini takiben onanarak  

     

olmadığını, istifa ettiğine ilişkin 

 

kesinleşmiştir. 

     

belgenin kendisinden baskı sonucu 

       

alındığını iddia ederek işe iade 

       

talebiyle dava ikame etmiştir.  

       

Davacı  Medical  Park Hastanesinde 

       

28,08,2015-31.01.2017  tarihleri 

  

Kerime Nur MI.P Sağlık Tarsus İş 

  

arasında Biyolog olarak çalıştığıııı , 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması ile 
tanıkların dinlenil mesi sonrasında 

Borazan 1-lizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2017/52 2017 iş akdinin usulsüzolarak 
tshedildiğini, iş akdinin feshi için 

0 
bilirkişiye tevdi edilmiştiı'. Dosya bilirkiş i 

     

haklı bir neden bulunmadığından işe 

 

ıncelemesı aşamasındadır. 

      

iade talebiyle dava ikame etmiştir.  

      

Davacı hekim, belirli süreli iş 

 

İtirazlarımız doğrultusunda ınabkemece 

  

Akçaabat I. 

  

akdinin süre bitiminde 

 

yetkisizlik kararı verilmiş ve dosya, 

  

Asliye Hukuk 
-016/750 

 

yenilenmeınesi sebebiyle, 

 

davaeının talebi üzerine yetkili Akçaabat 
Gültekin Mil' Sağl ık Mahkemesi 

20 17/694 2016 sözleşmenin belirsiz sü süreli kabul 
0 Mahkeınelerine gönderilmiştir. Bu 

Haeısalihoğlu Hizmetleri A.Ş. (iş 
2017/321 

 

edilmesi gerektiğinden hahisle işe 

 

aşamada hastanenin "ş ifaen' davacı ile 

  

mahkemesi 
sıfatıyla) 

  

iade edilmeyi ve  4  aylık ücreti 
tutarındaki tazminatı; işverenee işe 

 

anlaşarak kendisini Trabzonspor 
Kulübünde çalış tırmaya başlandığı 

     

iade kararına uyulmaması halinde  8 

 

öğrenilmiştir. Dava dosyasında yapılan 
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aylık ücreti tutarındaki tazminatı 

 

incelemeyi takiben dosya karar çıkmış, 

     

talep etmektedir, 

 

davanın reddinc karar verilmiştir. Davacı 

       

tarafça istinaf yoluna başvuı-ulmuş. iş bu 

       

başvuru istinal'incelemesi sonucu red 

       

edilmiştir. Ret kararınııı temyiz yolu açık 

       

olduğundan henüz karar kesin hüküm 

       

teşkil etmemektedir. 

     

Davacı,  Medical  Park hastanesinde 

       

Acil Tıp Teknisyeni olarak 

       

çalıştığını ,görevini özveriyle 

       

yapmasına rağmen kendisinden 

       

tarihsiz bir istifa dilekçesi alındığını 

  

Muhammet MLP Sağl ık Tarsus İş 
2017/152 2017 

hiç bir sebep yokken bu dilekçeye 
0 Dava dosyası delillerin toplanılması 

Sarıbaş Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

sonradan tarih atılarak doldurulmak 

 

aşamasındadır. 

     

suretiyle işleme konulduğunu ve iş 

       

akdinin fesh edildiğini, söz konusu 

       

feshin haksız olduğunu ileri sürerek 

       

işe iadesini talep etmek için dava 

       

ikame etmiştir.  

         

Dava dosyasında delil lerin toplanılmasını 

       

takiben dosya karara çıkmış, davanın 

       

kısmen kahulüne karar verilmiştir. Karara 

     

Davacı taraf  Clean  Teınizlik 

 

karşı taraffimızca istinaf yoluna 

 

MLP Sağlık Elazığ İş 

  

personeli iken haksız olarak işten 

 

haşvurulmuş, İstinafhaşvtırıısııntııı red 
Eı'can Demir 

1-lizınetleri A.Ş. Mahkemesi 2016/57 2016 çıkışının verildiği gerekçesi ile işe 0 edilmesi üzerine karar temyizedilmiş, 

     

iade edilmek için iş bu davayı ikaıne 

 

YARGITAY 

     

etmiştir. 

 

22.  Hukuk Dairesi 

       

2017134405  E. 

       

2017/13804  K.Sayıl ı ilaını ile onama kararı 

       

verildiğinden dosya kesinleşmiştir. 

       

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

     

Davacı taraf  Clean  Temizlik 

 

takiben dosya karara çıkmış, davanın 

 

MLP Sağl ık Elazığ İş 

  

personeli iken haksız olarak işten 

 

kı

smen kabulüne karar verilmiştir. Karara 
Şeref Çelik 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2016/58 2016 çıkışının verildiği gerekçesi ile işe 0 karşı taraffim
ızca istinaf yoluna 

     

iade edilmek için iş bu davayı ikame 

 

başvurtılmuş olup, İstiııafbaşvurusunun 

     

etmiştir. 

 

reddine dair karara karşı temyiz kanun 

       

yoluna haşvurulnı tış ise de YARGITAY 
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22.  Htıkuk Dairesi 

       

2017/40079  E. 

       

2017/16968  K. Sayılı ilan-ii ile onama 

       

kararı verildiğinden dosya kesinleşmiştir. 

       

Dava de[illerin toplan ılmasını takiben 

     

Davacı taı-af kurumsal pazarlama 

 

karara çıkmış, davanın kabulü yönünde 
Büşra MLP Sağlık Elazığ İş 

  

bölümüııde çalışı rken haksız olarak 

 

karar  verilmi
ştir. Verilen karara karşı 

Candemir Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2016/161 2016 işten çıkışının verildiği gerekçesi ile 0 taraffi mızca  isti naf yoltına haşvurtılmuş, 

     

işe iade edilnıek için iş bu davayı 

 

başvurumuz red edilmiş, red kararı temyiz 

     

ikame etmiştir. 

 

edilmiş ise de Yargıtay'ca onanarak 

       

kesinleşmiştir. 

               

Davacı Müvekkil ş irket hastanesinde 

     

Davacı Müvekkil şirket hastanesinin 

 

radyasyona tabii görevlerde çalışmasına 

     

Radyoloji Servisinde Radyoloji 

 

rağmen kendisinin normal hemş ire olarak 

 

Temar Tokat 

   

Görevlisi olarak çal
ıştığını, ancak, 

 

gösterildiğiııden hahisle  5510  S. Kanun'un 

Devrim Gül Manyetik Rezonans Tokat  1. İş 
2016/167 2016 5510  Sayılı Yasanın  40  maddesinde 

0 
40  maddesinde düzenlenen fıili hizmet 

 

Sağlık Hizmetleri Mahkemesi 

  

öngörülen  yasa] hakların  kendisi ne 

 

süresi zammının tespiti talepli olarak iş bit 

 

ve Turiz m  A.Ş. 

   

sağlanmadığından bahisle, fiili 

 

davayı açmıştır. Dava dosyasında delillerin 

     

hizmet süresinin tespitini talep 

 

toplanılmasını takiben, davanın kısmen 

     

etmiştir. 

 

kabulüne karar verilmiştir. Karara karşı 

       

istinaf yoluna başvurulmuş olup, dosya 

       

istinaf incelemesi aşamasındad ır. 

     

Davacının iş akdi amirlerinden izin 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

almaksızın ve herhangi bir mazeret 

 

takiben karara çıkmış, davanın reddine 

     

bildinııeksizin işe gelmemiş olması 

 

karar verilmiştir. Karara karşı davacı 

 

Mediplaza Sağlık 
Gebze  3.  iş 

  

sebebiyle 
İş Kanunu  25/11  maddesi 

 

tarafça istinaf yoluna başvtırıılmuş olup, 
l-Iülya ]30z0ğ1u Hizmetleri  Tic. 

Mahkemesi 20161299 2016 uyarınca tshedilmiştir. Davacı, 0 dosya istiııaf incelemesi soııııeıı red 

 

A.Ş. 

   

anılan tarihlerde izinli olduğunu 

 

edilmiştir.  18. 12.2017  tarihinde tebliğ 

     

iddia etmektedir. İşhu iddiası 

 

olunan Kararın temyiz yolu açık 

     

doğrultusunda işe iade davası ikame 

 

olduğundan henüz kesinleşmemiş olup, 

     

etmiştir. 

 

kararın kesinleşmesi heklenmekiedir. 

     

Davacı tarafça anestezi teknisyeni 

   

MLP Sağlık Trabzon  2. İş 

  

olarak çalışmakta olduğu Müvekkil 

 

Dava dosyası  delillerin  toplanılmasın ı 
Birnaz Çam 

A.Ş. Mahkemesi 2017/3 2017 Şiıketteki işine, işveren taraf
ından 

haksız olarak son verildiğinden 
takiben bilirkiş iye tevdi edilmiş olup,Hizmetleri 0 
dosya bilirkiş i incelemesi aşamasındadır. 

     

hahisle işe iade davası ikame 
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edilmiştir.  

       

Satın alma uzmanı olarak göre" 

       

yapan davacının, amirlerinden izin 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

almaksızın ve herhangi bir ınazeret 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karar 

  

İstanbul 

  

hildirmeksizin işe gelmemiş olması 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 
Mehmet  ibis 

MLP Sağlık Anadolu  26. 
2016/306 2016 

sebebiyle İş Kanunu  25/11  maddesi 
0 verilmiştir. Karara karşı istinaf yoluna 

 

Hizmetleri A.Ş. İş 

  

uyarınca  iş  skull  feshedilmiştir. 

 

haşvurulmuş olup, dosya istinafincelenıesi 

  

Mahkemesi 

  

Davacı, an ılan tarihlerde raporlu 

 

aşamasındadır. **Karar  Riski: işe 

     

olduğunu iddia etmektedir. İşbu 

 

iade edilmeme halinde davacının  4  ±  4 

     

iddiası doğrultusunda işe iade davası 

 

ücreı i 

     

ikame etmiştir. 

         

Dava dilekçesi taraffimıza tebliğ edilmiş 

       

olup, süresi içerisinde genel cevaplaı'ımız 

       

ve delilleı'imiz sunulmıış tur. Taraf tanıkları 

 

MLP Sağlık 
İstanbul  16. 

  

Dava, davacının  iş akdin in geçersi z 

 

dinlenmiş olup, bilirkiş i raporuna beyan 
Ahmet Ayhan 

Hizmetleı'i A.Ş. 
iş 2016/471 2016 nedenle lishedildiğinden hahisle 0 sunulmuştur. Davacın ın işe iadesine kaı'ar 

  

Mahkemesi 

  

açmış olduğtı işe iade davasıdır. 

 

verilmiştir. Ilgili karar için istinafkanuıı 

       

yoluna haşvuı'ulmuştur. ** Karar Riski: işe 

       

iade cdilmeme halinde davacıııın  4  ±  4 

       

aylık ücreti mukahilinde risk taşır. 

               

Davaya cevaplarımız ve delillerimiz 

     

Davacı Müvekkil şirket hastanesinin 

 

sunulmuştur. Ön inceleme duruşması 

     

Radyoloji Servisinde Radyoloji 

 

02.09.2016  tarihinde yapılmış olup, 

 

Temar Tokat 

   

Görevlisi olarak çalıştığı nı, ancak, 

 

tanıklar dinlenmiş, dosya hiliı'kiş iye tevdii 
Mustafa Manyetik Rezonans Tokat I. İş 

2016/192 2016 5510  Sayı lı Yasanın  40  maddesinde 
0  

edilmi
ştir. Bilirkişi raporunda davacıııın 

Şim
şek Sağlık 1-lizmetleri Mahkemesi 

  

öngörülen yasal hakların kendisine 

 

.. 

goı'evı gereği 6i1i hizmet zammına hak 

 

ve Turizm A.Ş. 

   

sağlanmadığından bahiste, fıih 

 

etmediği mütalaa edilmiştir. Dava dosyası 

     

hizmet süresinin tespitini talep 

 

rapor doğrultusunda red edilmiştir, davacı 

     

etmiştir. 

 

tarat'ça istinaf yoluna başvtırulmuş olup, 

       

dosya istinaf incelemesi aşanıasındadır. 

 

MediPlaza Sağlık 

   

Kocaeli Hastanesinde acil tıp 

  

Gamze Şepik 1-lizmetleri  Tic. Kocaeli  4. 
İş 2017/456 2017 teknisycni  olarak çalışan Davacı, iş 

 

Dava dosyası tan ıkların dinlenilmesi 

 

A.Ş. Mahkemesi 

  

akdinin haksız şekilde t'eshedildiği 

 

am şaas ıııdadır. 

     

iddiasıyla işe iadesini talep etmiştir.  

  

Esra 1-lekim 
MU' Sağlık Ordu İş 

2016/709 2016 İşe la  0 Dava dosyası delilleı'in toplanılmasını 

 

Hizmetleı'i A.Ş. Mahkenıesi 

    

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

467/ 

] 
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çıkmış, davanınretldine karar verilmiştir. 

       

Karara karşı temyiz yoluna haşvurtılnnış 

       

olup, dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Nur Ferihan MLP Sağlık 
İstanbul 
Anadolu  l0 ,  

  

İş akdinin geçerli neden olmadan 

 

takiben karar çıkmış, davacının işe 
iadesine karar verilmiştir. Gerekçeli 

Ginkök Hizmetleri A.Ş. İş 2016/602 2016 feshedildiği iddiası ile açılan işe iade 0 
kararın tehliğini beklenmektedir. **Karar 

  

Mahkeınesi 

  

davasıd ır. 

 

Riski: işe iade edilmeme halinde davacın ın 

       

5+4  ücreti 

  

Istanbul  23. 

  

Müvekkil şirketıe fızyoterapist 

 

Dava dosyası delillerin toplaııılmasını 
Musıalh MLP Sağlık 

İş 2016/453 2016 
olarak çalışan davacımn iş akdinin 

0 takiben hilirkişiye tevdi edilmi
ş olup. 

Mumcıı Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

haksız feshedildiğinden bahisle 

 

dosyanın bilirkiş iden dönüşü 

     

ikame ettiği işe iade davasıdır. 

 

beklenmektedir. 

  

İstanbul  23. 

  

Müvekkil şirketle fızyoterapist 

 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

Kübra Otahaş MLP Sağlı k . 

Iş 20 16/452 2016 
 olarak çalışan davacıııın iş akdinin 

0 
takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

haksız feshedildiğinden bahisle 

 

dosyanın bilirkişiden dönüşü 

     

ikaıne ettiği işe iade davasıdır. 

 

heklenmektedir. 

     

Müvekkil şirkette çahşan davacıııın 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Ayfer Tüzün MS Sağlık I-liz.  Tic. Ankara  21. İş 

  

iş akdinin haksız feslıedildiğinden 

 

takiben karara çıkmış, davanın kabulüne 

Atm aca A.Ş. Mahkenıesi 2016/114 2016 
bahisle ikame ettiği işe iade 0 karar verilmiştir. Karara karşı istinaf 

     

davasıdır. 

 

yoluna başvurulmuş olup, dosya istinaf' 

       

incelemesi aşamasındadır. 

Canan MLP Sağlık İstanbul  17. 

  

Müvekkil şirketin küçülmeye 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

Osmanbey Hizmetleri A.Ş. İş 2016/460 2016 gitmesi sebebi ile iş akdini feshettiği 0 
dosyanın bilirkişiden dönüşü 

  

Mahkemesi 

  

davacının işe iade talepli davasıdır. 

         

beklenmektedir. 

Berna Tan 
Samsun Medikal 
Grup Özel Sağlık Samsun  3. İş 

2016/256 2016 
Dava davacının açmış olduğu 
hizmet ve prim tespitine ilişkin 0 Dava dosyası delillerin toplanılması ile 

 

Hizmetleri A. Ş . 

Mahkemesi 

  

davad ır. 

 

tanıklann dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

Müvekkil hastanede 1-lematoloji 

 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

Şebnem Izmir MLP Sağlık Bakırköy IS. 

  

ünitesinde çalışan davacının iş 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

Güner Hizmetleri A.Ş. iş 2016/80 2016 akdinin haksız ve geçersiz olarak 0 çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

  

Mahkemesi 

  

Feshedildiğinden bahisle ikame ettiği 

 

verilmiştir. Karara karşı istinaf yoluna 

       

başvurulmıış olup,dosya istinal' incelemesi 
IA 
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aşamasında davacı ile sulh olunarak 

       

dosya kapatılmış tır. 

İm Nas ge MLP Sağlık İstanbul  23. 
. Iş 20161454 2016 

Müvekkil şirkette tizyoterapist 
olarak çalışan davacınm iş akdinin 

 

Dava dosyası detillerin toplanılnıasını 

 

Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

haksız lshedildiğinden bahisle 0 takiben hilirkişiye levdi edilıniş olup,  

     

ikanıe ettiği işe iade davasıdır. 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır . 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucunda, 

       

26.10.2017  tarihli celsedc karara çıkmış, 

 

Mil' Sağlık İstanbul  28. 

  

Dava, davacmın iş akdinin geçersiz 

 

davanın kabulü ile feshin geçersizliğine 
Hayati Gökçe 

Hizmetleri A.ş. 
lş 2016/434 2016 nedenle feshedildiinden bahisle 0 karar verilmiştir. Gerekçeli kararın 

  

Mahkemesi 

  

açmış olduğu işe iade davasıdır. 

 

tebliğini takiberı hukuki yollara 

       

başvurulacaktır. Karar Riski: işe iade 

       

edilmeme halinde davacının  4  +  4  ücreti 

       

mukabilinde risk taşır. 

             

Müvekkil hastanede Anestezi 

 

Dosya delillerin toplan ılmasını takihen 

Neşe Ayşenur MLP Sağlık İstanbul IS. 

  

Uzmanı olarak çalışan davaeınııı iş 

 

hilirkişiye tevdi edilmiş olup, yapılan 
inceleme sonucu tanzim olunan raporda 

Kalaç 1-lizmetleri A.Ş. 
İş 
Mahkemesi 

2016/190 2016 akdinin haksız ve geçersiz olarak 
feshedildiğinden balı isle ikame ettiği 

0 
feshin geçersiz olduğu yönünde aleyhe 

     

işe iade davasıdır, 

 

kanaat içermektedir. Dosya rapora 

       

itirazların değerlendirilmesi aşamasındadır. 

Sabrina  Aydın 
MS Sağlık I-liz.  Tic. 

ANKARA 
29. 1,5 

20! 7/411 2017 
Haksız ve gerekçesiz olarak 
yapıldığı iddia edilen fesih sebebi ile 0 Dava dosyası delillerin toplanı

lması ile 

 

A.Ş. MAHKEME 

  

işe iade davası 

 

tan ıkların dinlenilnıesi aşamasındadır. 

  

si 

          

Dayalı  22.10.2014-22.04,2015 

       

tarihlerinde aralıksız ve kesintisiz 

       

çalışma yaptığı iş sözleşmesini 

 

Verilen karar tarafıınızea temyiz edilmiş, 

Damla Alkaya MLP Sağlık Ankara  7.15 
2016/1011 2015 herhangi bir geçerli hukuki sebep 

0 
Yargıtay  22  Hukuk Dairesi'nin  18.04.2017 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

gösterilmediği, feshin usulsüz ve 

 

tarih,  201/30871  E. ve  2017/8854  sayılı 

     

geçersiz olması iddiası ile feshin 

 

kararıyla davanın reddine karar verilmiş 

     

geçersizliğinin tespiti ile işe iade 

 

oaararak kesinlesnı iştir. 

     

talebinde bulunmuştur. 

  

E fil

lia Gündüz 
Sentez Sağlık Hiz. Karşıyaka  2. 

2017/242 2017 
İş akdi haklı nedenle feshedilen 
personel işe iade stemli işbu davayı 0,00 Dava dosyası delillerin toplanılması ile 

 

A.Ş. 
İş 

  

açmıştır. 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. /A 
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Sendika üyesi olmaları ve üye 

       

oldukları sendikanın ÇSGB'ııa toplu 

  

Gülşah Dinçer Sentez Sağl ık I-liz. Karşıyaka 2. 20171256  2017 ma yetkisi için iş sözleşmesi yap
rı 000 , Dava dosyası delillerin toplanılması ile 

     

başvuala üzerine iş akitlerinin ü 

 

tanıkların dinlenilnıesi aşamasındadır. 

     

İ shedilmesi iddiasıyla işe iade 

       

davası açılmıştır. 

       

'raşeron Desni personeli, sendika 

       

üyesi olması ve üye olduğu 

  

Sedat Özüpek 
Sentez Sağl ık I-liz. Karşıyaka  4. 

2017/285 2017 
sendikanın  ÇSGI3'na toplu iş 
sözleşmesi yapma yetkisi için 0,00 Dava dosyası

 delillerin 
ıoplanılması ile 

 

A.Ş. İş 

  

başvurmasıı üzerine iş akdinin 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

feshedilmesi iddiasıyla işe iade 

       

davası açılmıştır. 

       

Taşeron Desni personeli, sendika 

       

üyesi olması ve üye olduu 

  

isa Kuyuhaşı Sentez Sağl ık I-hz. Karşıyaka  4. 
2017/286 2017 

sendikanın Ç.SGB'na toplu iş 
sözleşmesi yapma yetkisi için 0,00 Dava dosyası

 delillerin 
toplanılması ile 

 

A.Ş. İş 

   

başvuı rnasıı üzerine iş akdinin  m tanıkların dinlenilmesi aşaas ındadır. 

     

feshedilmesi iddiasıyla işe iade 

       

davası açılmış tır. 

       

Feshin geçersizliği ve işe iade ile 

  

Seyhan Sentez Sağlık I-liz. Karşıyaka  3. 

  

boşta geçen sürelere ilişkin  4  aylık 
ücret alacağı ile i

şe haş latmama 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

A.Ş. İş 2016/476 2016 
halinde işe baş latmama tazminatın takiben yapılan inceleme sonucunda kararaKahrıman 0,00 m 

     

tahsili ııedeniyle personel işe iade 

 

çıkmış, davanın kabulüne karar verilmiştir. 

     

istemli tespit davası açnııştır. 

       

Hırsızlık yapması sebebiyle 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması 
Recep Ünal Sentez Sağlık I-liz. Karşıyaka  2. 2017/178 2017 personelin iş akdinin haklı nedenle 

0,00 aşamasında olup, dava da bağlantılı olan 

 

A.Ş. 
İş 

  

feshedilmesi üzerine işe iade istemli 

 

"Personel hakkında açılan ceza davasının" 

     

işbu davayı açılmıştır. 

 

sonucu beklenmektedir. 

     

Güveni kötüye kullanma gerekçesi 

  

Burakcan Sentez Sağlık I-liz, Karşıyaka 4. 
2017/77 2017 ile iş akdi haklı nedenle feshedilen 

000 , Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 
m Kuaç A.Ş. lş 

  

personel işe iade istem li işbu davayı 

 

aşamasındadır. 

     

açmış tır. 

  

Turgut Abayl ı Sentez Sağlık I-liz. Karşıyaka I. 
2017/255 2017 

Sendika üyesi olmaları ve üye 
000 Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

A.Ş. İş 

 

-.
oldukları sendikanın ÇSGB'na toplu ' takiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup, / 
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iş sözleşmesi yapma yetkisi için 

 

dosya bilirkiş i incelemesi aşamasındadır. 

     

başvurmaları üzerine iş akitlerinin 

       

feshedilmesi iddiasıyla işe iade 

       

davası açılmış tır. 

       

Taşeron Desni personeli, sendika 

       

üyesi olması ve üye olduğu 

  

Ömer Kaynak Sentez Sağlık Hiz. Karşıyaka  2. 
2017/257 2017 

sendikanın ÇSGB'na toplu iş 
sözleşmesi yapma yetkisi için 0,00 Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 

 

A.Ş. İş 

  

başvunnasıı üzerine iş akdinin 

 

aşamasındadır. 

     

feshedilmesi iddiasıyla işe iade 

       

davası açılmış tır. 

       

Taşeron Desni personeli, sendika 

       

üyesi olması ve üye OldUU 

  

Ahmet Demir Sentez Sağlık Hiz. Karşıyaka  3. 
2017/263 2017 

sendikanın ÇSGB'na toplu iş 
sözleşmesi yapnıa yetkisi için 0,00 Dava dosyası tanıkların dinlenilmesi 

 

A.Ş. iş 

  

başvurmasıı üzerine iş akdinin 

 

aşamasındadır. 

     

feshedilmesi iddiasıyla işe iade 

       

davası açılmış tır. 

       

Taşeron Desni personeli, sendika 

       

üyesi olması ve üye olduğu 

  

Ulaş Budak 
Sentez Sağlık Hiz. Karşıyaka  3. 

2017/264 2017 
sendikanın ÇSGB'na 
sözleşmesi yapma yetkisi için 0,00 tanıkların dinlenilmesi 

 

A.Ş. 
İş 

  

başvurmasıı üzerine iş akdinin 

 

aşamasındadın 

     

feshedilmesi iddiasıyla işe iade 

       

davası açılmıştır. 

       

Taşeron Desni personeli, sendika 

       

üyesi olması ve üye olduğu 

   

Sentez Sağl ık 1Hz. Karşıyaka I. 

  

sendikanın ÇSGB'na toplu iş 

 

Dava dosyası delilleı-in toplanılmasını 
Ali Kabran 

A.Ş. 
İş 

2017/256 2017 sözleşmesi yapma yetkisi için 0,00 takiben bilirkişiye tevdi edfimiş olup. 

     

başvurmasıı üzerine iş akdinin 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

feshedilmesi iddiasıyla işe iade 

       

davası açılmıştır. 

  

Ümmü Şimşek MLP Sağlık Antalya  6. İş 

  

Davacının İş akdinin feshinin 

 

Dava dosyası delillerin toplaııılnıasını 

takiben  yapılan inceleme  sonucunda kara

 

Ercleın Hiznıetleri A.Ş. Mahkemesi 2016/126 2016 geçersiz olduğu gerekçesi ile açmış 0 
olduğu işe iade talepli davadır. çıkmış, kısa kararda davacının MLP Sağl

         

Hiz. AŞ. İşyerindeki işine iadesine karar 

ra 
ık 

fl 

/ 

4 ı 
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verilmiştir. Gerekçeli kararın yazılması 

       

beklenmektc olup, karar istinafh 

       

gönderilecektir. ** Karar riski: işe iade 

       

editmenıe halinde davacının  4  t  4  ücreti 

       

mukahilinde risk taşır. 

     

Davacı, Bahçelievler Hastanesinde 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

12.08.2014  tarihinden itibaren 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

     

Göğüs Cerrahisi Uzmanı olarak 

 

çıkmış, dnvaııın kabulüne karar verilmiştir. 

 

MU' Sağl ık Istanbul  2.  iş 

  

kesintisiz çalış tığını, ancak hizmet 

 

Karar taraffimızca tehiri icra talepli olarak 
Güven Olgaç 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2015/339 2015 akdinin  03.03.2015  tarihinde haksız 0 temyiz Yargı tay  edilmiştir. Dosya  

     

şekilde sonlandırıldığını iddia ile 

 

incelemesi aşaınasındadır. ** 

     

feshinin geçersizliğine ve eski işine 

 

Karar riski : işe iade edilmeme halinde 

     

iadesi talepli işe iade davası ikame 

 

davacının  4 ı  4  aylık ücreti mukahilinde 

     

etmiştir. 

 

risk taşır 

     

Davacı  03.09.2014.17.04.2015 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

tarihlerinde  Medical  Park Flastanesi 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

 

MLP Sağlık 
Bakırköy  6. 

  

Bahçelievler şubesinde laborant 

 

çıkmış, davanın kahulüne karar verilmiştir. 
Karar Canan Özel 

1-lizmetleri A.Ş. 
İş 20 15/256 2015 olarak çalışmıştır. İş akdi herhangi 0 

tarafımızca tehiri icra talepli olarak 

  

Mahkemesi 

  

bir sebep gösterilmeden feshedildiği, 

 

temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay 

     

olarak işten çıkarıldığı iddiası 

 

ıncelemesi aşamasındadır. **Karar 

     

ıle ise iade talebinde bulunmuştur. 

 

Riski: işe iade edilmeme halinde  4  t  4 

       

aylık ücreti mukahilindc risk taşır. 

       

Dava dosyası ilk celsede kaıara çıknıış 

  

Bakırköy  14. 

  

Radyoterapi bölümünde çalışan 

 

olup, aııı lan karar tarafımızca temyiz 
Serpil Yöndem MLP Sağl ık 

ş 2016/57 2015 
davacının  mobbing  sebebiyle iş 

0 
edilmiştir. Dosya Yargıtay inceteıncsi 

mal Hizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

akdinin sona erdirilmesi sonucunda 

 

aşamasındadır. "Karar Riski : 

     

ikame ettiği işe iade davasıdır. 

 

işe iade edilmemesi halinde  5  +  4  aylık 

       

ücreti mtıkabilinde risk taşır. 

     

Davacı tarafından işe iade ve 

  

Abdullah MLP Sağl ık Bakırköy  15. 
. lş 2016/646 2016 

çalıştır ılmayan dört ayın ücreti ile 

 

Dosya delillerin toplanılması ile tanıkların 
Yılmaz Hizmetleri A.Ş. 

   

iş sekiz aylık güvencesi tazminatına 0 
dinlenilmesi aşamasındadır. 

  

Mahkenıesi 

  

hükmedilınesi talepli işe iade 

       

davasıdır. 

  

Nazif Yalçın MLP Sağl ık Bursa  7. İş 

  

Genel müdür yardımcısı olarak Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Temel Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 
2016/794 2016 görevyapmış clan davacının işe iade 0 takiben karara çıkmış, davacının işe 

     

talepli davasıdır. 

 

iadesine karar verilmiştir. Karara karşı , 
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istinaf yoluna başvurulmuş olup, dosya 

       

istinaf incelemesi aşamasıııdadır. 

               

Dava dosyasında delillerin loplanılmasını 

       

takiben dosya karara çıkmış. davanın 

       

kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karara 

     

Davacı taral'Clean Temizlik 

 

karşı tarafımızca istinaf yoluna 

 

MLP Sağl ık Elazığ  Is 

  

personeli iken haksız olarak işten 

 

haşvurulmuş. istinaf başvurusu red edilmiş 
Mehmet Biçer 

1-lizınetleri A.Ş. Mahkemesi 20 16/56 2016 çıkışının verildiği gerekçesi ile işe 0 olmakla karar temyiz edilmiş ise de 

     

iade edilmek için iş bu davayı ikame 

 

YARGITAY 

     

etmiştir. 

 

22.  Ilukuk Dairesi 

       

2017/39500  E. 

       

2017/16901  K.Sayıl ı ilamı ile onama kararı 

       

verildiğinden dosya kcsinleşmistir. 

       

Dava delillerin toplanılmasını takiben 

     

Davacı taraf hastanemizde sağl ık 

 

karara çıkmış, davanın kabulü yönünde 

     

memuru olarak halen çalışmış ve 

 

karar verilmiştir. Temyiziıniz üzerine 
Yıl ınaz MI.Y Sağl ık Elazığ İş 2016/568 

2014 
işten  is  Kanunu  26/2  ye göre iş 0 bozulan karar sonrası mahkeme tekrar 

Taşdemir Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 2014/775 

 

akdine son verilmiştir. Bunun 

 

kabul kararı vermiş olup, tarafımızca 

     

üzerine davact işe iade davası ikame 

 

anılan karara karşı istinaf yoluna 

     

eımiştir. 

 

başvurulmııştur. Dosya istinaf incelemesi 

       

aşamasındadır 

     

Müvekkil hastanede Radyasyon 

    

İstanbul 

  

onkoloji hekimi olarak çalışan 

  

Gülşen Meral 
MLP Sağl ık Anadolu  12. 

2016/1219 2016 
davacının iş akdinin haksız 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup,  0 
Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

 

Hizmetleri A.Ş. İş 

  

lshedildiğinden bahisle işe iade 

    

Mahkemesi 

  

talepli olarak ikame edilen işe iade 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

     

davasıdır. 

         

Dava dosyası delilleı-in toplanılmasını 

     

Müvekkil hastanede genel cerrahi 

 

takiben karar çıknıış, davanın kahulüne işe 

 

Mediplaza Sağl ık 
Kocaeli  4. İş 

  

uzaınaıl ı olarak çalışan davacının iş 

 

iadesine karar verilmiştir. Karara karşı 
. 

Güven Atasoy Hizmetleri  Tic. 
Mahkemesi 2016/728 2016 akdinin haksız olarak 0 

tara I ı m ı ızca sti nat yolu na baş' uru  1m ıış 

 

A.Ş. 

   

feshedildiğinden habisle ikame ettiği 

 

olup, dosya istinaf incelemesi 

     

işe iade davasıdır. 

 

aşamasmdadır. "Karar Riski: işe 

       

iade edilmeme halinde davacının  4 -4-  4 

       

ücreti 
Esma Tülay MLP Sağl ık Kocaeli  4. İş 2017136 2016 Davacı taraündan  iş akdinin  haksız 0 Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 
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Şiviloğlu Hizmetleri A.Ş. Mahkenıesi 

  

nedenle fesih sebebiyle karne edilen 

 

takiben karar çıkmış davanın kabulüne 

     

işe iade davasıdır. 

 

karar verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliği 

       

beklenmekte olup, takiben hukuki yollara 

       

haşvurulacaktır. "Karar Riski: işe 

       

iade etmeme halinde davacının  4+4  ücreti 

       

mukabilinde risk taşır. 

 

MediPlaza Sağl ık 
Kocaeli  4. İş 

  

Müvekkil hastanede hemşire olarak 
çalışan davacının iş akdinin haksız 

 

Dava dosyasında dilekçe teatisi yapı lınakta 
Gülşen Arı Hizınetleri  Tic. 

A.Ş. 
Mahkemesi 

2017/457 2017 
feshedildiğinden bahisle ikaıne ettiği 0 olup. dosya henüz ön iııceleme 

     

iade davasıdır. 

 

aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben karara çıkmış, davanın kahulüne 

       

hükmetmiştir. Karara karşı istinaf yoluna 

       

başvurulnıuş olup, yapılan incelemeyi 
Gülçin 
Türkmen 

MS Sağlık Hiz.  Tic. Ankara  40.  tş 
2016/710 

 

İş akdinin haksız sebeple 

 

takiben  istinaf  talebimiz  reddedilmiş, red 

 

A.Ş. Mahkemesi 
Yeni Esas 2015 feshedildiğinden bahisle işe iade 0 kararına karşı temyiz yoluna 

Sarıyıldız 

  

2017/509 

 

talepli iş davasıdır. 

 

başvurulmakla dosya Yaıgıtay'dan 

       

bozularak dönmüştür. Dosya yeni esasa 

       

kayıt edilerek ilk duruşma günü tebliğ 

       

edilmiştir. Dosya da inceleme devam 

       

olmaktadır. 

     

Müvekkil Şirkette Otelcilik ve 

  

Barış Taş 
MLP Sağl ık İstanbul  8. İş 20151594 

2015
 Destek Hizmetleri Uzmanı olarak 

çal
ış

an davacının,  istiflıya zorlandığı 
0 Dava dosyası delillerin toplan

ılması ile 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

iddiasıyla ikame ettiği işe iade 

 

tanıkların dinlenilmesi aşanıasındadır. 

     

davasıdır. 

       

Görev değişikliği hildirimini kabul 

  

Ebru Orga MLP Sağl ı k 
İstanbul  17. 

  

etmeyen işçinin iş akdi müvekkil 
şirket tarafından feshedilmiş olup, 

 

Dava dosyası bilirkişi incelemesi 
a
şamasında iken  10, 10.2017  tarihli sıılh 

Aydın 1-lizm A.Ş. 
İş 
Mahkemesi 

2016/564 2016 0etleri davacı tarafından feshin geçersiz 

 

protokolüne istinaden sulh ile sona 

     

olduğundan bahisle işe iade davası 

 

erdirilmiştir. 

     

ikame edilmiştir.  

    

İstanbul  28. 

  

Müvekkil şirkette eğitim grup 

 

Dava dosyası delihlerin toplanılmasını 
Süleyman 
Şimşek 

MLP Sağl ık 
Hizmetleri A.Ş. 

Mahkemesi 
İş 2015/441 2015 

müdürü olarak çalışan davacının iş 
akdinin haklı sebeple feshedilmesi 

0 
takiben karara çıkmış, davanın kabulüne 
karar verilmiştir. Karara karşı taraffimızcz 

     

net i cesi nde ikame ettiği işe iade 

 

istinaf yoluna başvurulmuş olup, dosya 
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talepli davadır. 

 

istinaf incelemesi sonrası red edilerek karar 

       

kesinleşmiştir. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Müvekkil Şirkette Hasta Bakım 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

 

MLP Sağlık Istanbul  24. 

  

Hizmetleri Grup Müdürü olarak 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

Şenel Sürücü 
Hizmetleri A.Ş. İş 2015/461 2015 çalışan davacının iş akdinin haksız 0 verilmiştir. Karara karşı temyiz yoluna 

  

Mahkemesi 

  

feshi iddiasıyla ikame olunan işe 

 

başvurulmuş olup, dosya Yargıtay 

     

iade davasıdır. 

 

incelemesi aşamasındadır. 

       

**Karar  riski : işe iade edilmeme halinde 

       

davacının  4  ±  4  ücretine ınukahil risk taşır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

Müvekkil Şirkette Enfeksiyon 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

Özdemir 
MLP Sağlık İstanbul  2. İş 

  

Kontrol Hemşiresi olarak çalışan 

 

çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 
verilmiştir. Karara karşı istinaf yoluna Nazan 

Hizmetleri A.Ş. 

 

Mahkemesi  2015/1043 2015 davacının iş akdinin haksız 0 
haşvurulmuş olup, dosya istinaf incelemesi 

     

feshedildiği iddiasıyla ikame ettiği 

 

aşamasındadır. 1± 

     

işe iade davasıdır. 

         

Karar Riski : işe iade edilmeme halinde 

       

davacının  5  +  4  ücı'etine mukabil risk taşır 

       

Dosyada dilekçeler aşaması bitirilmiş olup, 

     

Müvekkil Şirketle Satın alma 

 

dosya bilirkişiye tevdii edilmiştir. Anılan 

  

İstanbul  17. 

  

Direktörlü
ğünde ERİ' Uznıan

ı

 

 

bilirkişi raporuna istinaden davanın 

Merve Aydın MU' Sağlık 
Hizmetleri A.Ş . Eş 2015/1079 2015 olarak çalışan davacının iş akdinin 0 kabulüne karar verilmiş olup anılan karar 

  

Mahkemesi 

  

haksız İbshedildiği iddiasıyla ikame 

 

taraflınızdan tehir-i icra talepli olarak 

     

ettiği işe iade davasıdır. 

 

istinafa başvurıılmuştuı'. ** Karar 

       

Riski : işe iade edilmeme halinde 

       

davacının  5  +  4  ücretine mukabil risk taşır 

 

Gaziosmanpaşa 

 

2017/212  E. 

   

Yerel  Mahkeme taraffindan YETKİSİZLİK 

Eda ciüney Anadolu Hastanesi İstanbul I. İş 
,2017/294 2017 İşçilik alacakları taleplidir. 0,00  TL kararı verilmiş olup dava ı'eddediimiştir. 

 

Özel Sağ. Hiz. Mhk. 
K. 

   

Davanın yetkili Mahkemeye kaydı ile yeni 

       

esas alması beklenmektediı'. 

     

Davacı merkez bünyesinde Bilgi 

  

Nihat Kabadayı MLP Sağlik İstanbul  31. 
iş 2017/464 2017 

Güvenliği Uzmanı olarak çalıştığı nı 
ancak iş akdinin haksız nedenle 0,001-1, Dava dosyası henüz ün inceleme 

 

Hizınetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

fesih edildiğinden bahisle işe iade 

 

aşarnasındadır. 

     

talepli dava ikaıne etmiştir.  

  

Renıziye MLP Sağlık Ankara  23. İş 2017/824 2017 Haksız ve gerekçesiz olarak 0,00  TL Dava dosyası delillerin toplanılması / 
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Alpargu Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

yapıldığı iddia edilen fesih sebebi ile 

 

aşamasmdadır. 

     

işe iade davasıdır. 

       

Davacı, Göztepe Hastanesi nezdinde 

    

İstanbul 

  

hasta kabul yetkilisi olarak 

  

Serkan Ayman 
MLP Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. 

Anadolu  22. 
İş 

2017/701 2017 
çalışmakta iken iş akdinin haklı veya 
geçerli neden olmaksızın fesih 

0,00  Tl , Dava dosası ön inceleme aşanıasındadır. y 
. 

  

Mahkemesi 

  

edildiği iddiasıyla işe iade davası 

       

ikame etmiştir. 

       

Hastane personeli tarafından iş 

  

Ziya  lure MLP Sağl ık Ankara  2. İş 
2017/612 2017 

akdinin haksız ve gerekçesiz olarak 
0,OO TL Dava dosyası delillerin toplanı lınası ile 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 

  

tsih edildiği iddiasıyla ikame 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

olunan işe iade davasıdır. 

       

Davacı taraf hastanemiz aleyhine 

       

başlatmış olduğu Elazığ  3,  icra 

    

Elazığ  3. 

  

Müdürlüğünün  2016/3825  esas 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 

Arzu .Sandıklı 
MLP Sağlık 
1-lizmetleri A.Ş.. 

Asliye Hukuk 2017/51 2017 
sayı l ı dosyası ile yapılan icra 

0,00  TL 
takiben yapı lan inceleme sonucu karara 
çıkmış, dava red edilmistir. Karara karşı 

  

Malıkemesi 

  

kısmi itiraz 
takibine

 ta 
yapılmış olup, itiraz edilen kısını la ı

rafımızca 

 

stınaf yoluna başvurul olup, dosya  muş 

     

ilgili aleyhinıize itirazın iptali davası 

 

istinaf incelemesi aşamasındadır. 

     

açılmış tır. 

  

İsmigül MLI' Sağl ık 
Bakırköy  6. 
İş 2017/520 2017 

Davacı taraf iş akdinin haklı nedenle 
fesih edildiği iddiasıyla işe iadesi 0,00  TL Dava dosyası delillerin toplanılması ile 

Sarıkamış 1-lizmetleri A.Ş. 
Mahkemesi 

  

talep ve dava euniştir. 

 

tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır. 

     

30  günlük ücretini aşan tutaı-da 

  

Aycan Plana Sentez Salık 1-liz. Karşıyaka  2. 
2017/574 

 

n 20inedenle 
şirkete zarar veren ve iş akdi haklı 

feslıedilen personel haksız 0 Ö
ıı incelem m

 

e aşaas ındadır. 

     

ve geçerl ı olmayan fesih sebebi 

       

iddiasıyla işe iade davası aeımış tır. 

       

Hastanemiz Hasta Hizmetleri 

       

Müdürlüğü bünyesinde t-lasta Kayıt 

       

Yetkili olarak görev yapan 

  

Fikriye Athaş Sentez Sağlık  H iz. Karşıyaka  2. 
2015/334 2017 davacının Genel Yoğun 13akını 

0 
! se  iade davasının reddi ile iş akdinin 
geçerli nedenle feshedildiğine karar 

 

A.Ş. 
İş 

  

Onitesi olan görev yerinin Koroner  

       

Yoğun Bakım Unitesi olarak 

 

verilıniştir. 

     

değiştirilmesini kabul etmemesi 
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tazıninalsız olarak feshedilmiş olup, 

       

davacı işçi işe iade istemli iş bu 

       

davayı açmıştır. 

       

Hastanemiz İnsan Kaynakları 

       

Müdürlüğü bünyesinde Veri Taban ı 

  

. 

Mıray Elvan 
., 

. . . Sentez Saglık Hız. 
, 

Karşıyaka  2. 
, -  2013/89 2017 

Sorumlusu olarak görev yapan 
davacının 

ş akdı bıldırımsız ve 0 
.. . . 

Davan ın kabulune karar verılmış ve 
Erçora A. 5. iş 

  

. . . . tazmınatsız olarak teshedılmış olup, 

 

. . . 

kesınleşmış tır. 

     

davacı işe iade istemli iş bu davayı 

               

işçi Haklarından kaynaklı, kıdem, 

  

. (ıencay Candan 
MS Salık Hiz.  'tic. Ankara  29. İş 

.  20 17/592 2017 
ihbar, fazla mesai ücreti, 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması 

 

A. S. Mahkemesi 

  

..
 ..............................

250 UGH  I yıllık ızııı ucretı, halta tatili 

 

aşamasındadır. 

     

ücreti alacağı i taleplerinden ibrettir. 

  

ıcarı Havalar 

Davacı Taraf  1  Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

ODES 

       

'Teknik inşaat 

       

Taahhüt 

    

Davacılar taı'afından danışmanlık hizmetleri sözleşmesi, 

  

Lıd.ŞLi 
ODES 

 

Istanbu l 

  

yı ll ık periyodik bakım hizmetleri sözleşmesi, revizyon, 

 

Dava dosyası delillerin toplan
ılması lakihen 

Yangın MLP Sağlık II. Asliye 

 

201 
yangın bakım sözleşmesinin davalılar  tarafından yerine 

getirilmesi aksi takdirde başlanılmış işler nedenli 1.687.500,00 
hilirkişiye tevdi edilmiş, yapılan inceleme 

Sistemleri ve Hiznıetleri A.Ş. Ticaret 
Mahkeınes 

2015/502 
5 harcamaların, ödenecek tazminatların ve yarım kalan 'I'L sonucu ıanzim olunan raporda lehe kanaat 

Danışmanlık 

 

. 

  

işlerden tanıamlandığı halde teslim edilip füturası 

 

bildirildiği, görülmüştüı-. Dosya eksik 

1-lizmetleri 

    

düzenlenememiş alacaklarının tahsili talebi talebinde 

 

delillerin toplanılması aşamasındadıı'. 

CD  Tesis 

    

bulunmuşlardır. 

  

Yönetiıni  Ltd. 

               

Sekiz 

      

Dava dosyasında delillerin toplanm nı 

Konaklanıa 

 

I stanbul 

  

İstanbul  6. İcra Müdürlüğünün  2016/2504  E. sayı lı 

 

takiben yapı lan inceleme sonucu davanın 

Seyahat MLP Sağlık 
10.  Sulh 

 

201 
dosyasına tarafımızdan yapılan itirazın iptali davasıdır. 

906.524,98 
kabulüne karar verilmiş olup, verilen 

Turizm ve 1-lizmetleri A.Ş. 
Hukuk 2016/321 

6 
Dava konusu  7  katlı binanın kira akdine aykırı 

TI 
kararın kaldırılması için tehiri icra talepli 

Otelcilik San. 

 

Mahkemes 

  

davranılarak erken tahliye edilmesi sebebiyle ortaya ' olaı'ak istinaf yoluna başvurulmuştuı'. ** 

Tic. Ltd. Şti. 

 

. 

  

k çı an cezai bedelinin dd şart eenn tais taepava ır. 

 

Dosya da te teminat mektubumuz 

       

bulunmaktadır. 

İçdaş Elektrik MLP Sağlık İstanbul 2017/694 201 lçdaş Kurumu tarafından hatalı olarak  Tarsus 895.053,26 Dosya henüz ön inceleme aşamasındadır. 

477/ ( 
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Enerjisi Hiznıetleri A.Ş. 12.  Asliye 

 

7 hastanesine yansıtılmış olan fatura bedeli tahsil TL 

 

Toptan Satış 

 

Ticaret 

  

amacıyla icra takibine konulmuş ve itirazımız neticesi 

  

ith. İhr, A.Ş. 

 

Mahkemes 

  

bu itirazın kaldırılması için İçdaş tarafından ikame 

       

edilen itirazın iptali davasıdır. 

  

Onca Özel 

       

Sağlık 

       

1-lizmetleri ve 

       

Danışmanlık 

 

İstanbul 

     

Gıda İnşaat 
MLP Sağlık 12.  Asliye 

 

201 
Sözleşmenin geçersiz fesih edildiği iddiası ile muaccel 

450,
000,00 Dava dosyası delillerin roplanılmasını 

Tekstil Tarım 
Hizmetleri A.Ş. Ticaret 2015/682 D ale  gelen hakiye  5  aylık bedelin tazmini talepli TL takiben hiliıkişiye tevdi edilıııiş olup, dosya 

Hayvancılık 

 

Mahkemes 

  

davadır. 

 

bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 
Sanayi ve 

       

Ticaret 

       

Limited 

        

Ş irketi  

             

Dava dosyası henüz öıı inceleme 

       

aşamasında Mahkeme tarafından "görev" 

       

yönünden reddedilıniş olup, iş hıı 

  

İstanbul 

    

görevsızlik kararı davacı tarafça temyiz 

  

Anadolu 

  

Davacı, hastane ile arasında ticari ilişki olduğundan 

 

edilmi
ştir. Dosya Yaı'gıtay'dan onanarak 

Kazım Vefa MLP Sağlık 29.  Asliye 

 

201 bahisle, bakiye fatura bedellerinin tahsili talepli icra 

 

dönmüş ve davaııın görevli Asliye Hukuk 
Gönenç Hizmetleri A.Ş. Hukuk 

2014/258 
2 

takibi başlattığını ancak iş bu takibe haksız yere itiraz 
TL Mahkemesi'ne gönderilmesine karar 

  

Mahkemes 

  

edildiğini beyanla itirazın iptalini talep ve dava 

 

. . 

verılmıştir. Dava Asliye Hukuk 

  

. 

  

etmektedir. 

 

Mahkemesinde devam etmekte olup, 

       

delillerin toplanılmasın ı takibeıı yapılan 

       

inceleme sonucu karara çıkmış, davanın 

       

kısmen kabulüne karar verilmiş olup, karar 

       

tarafımızca temyiz edilmiştir. 

               

Dosyada ön inceleme aşamasında 

       

görevsizlik kararı verilmiş takiben görevli 

  

Elazığ  2. 

    

sıflıtıyla gönderilen Elazığ  2.  Sulh Hukuk 

 

Elazığ Vatan Asliye 

 

201 Kafeterya iş letme sözleşmesinia konusuz kalması 

 

Mahkemesi tarafından da görevsizlik kararı 
Erkan Murat Sağlık Hukuk 2017/413 

6 sebebiyle uğramış oldukları zararın giderilmesi amacı 
260.757,00 . . . . 

veri lmes i  neticesinde görev uyuşmazlığının 

 

Hizmetleri A.Ş. Mahkemes 

  

ile ikame edilen alacak davasıdır. . 

çozumu için Gaziantep Bölge Adliye 

       

Mahkemesi İ lgili Hukuk Dairesine 

       

gönderilmesine karar verilmiştir. Dosya da 

       

henüz esasa yönelik işlem tesis . 

J8  
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cdi lemem şt ir. 
Melek 

       

Akboğa 

       

Yaşar 

       

Akboğa 

 

Van I. 

    

Dava yetki yönünden İstanbul  6.  Asliye 

Taha Ecrin 

 

Asliye 

  

Van Hastanesinde meydana gelen silahlı çatışma anında 

 

Huk uk Mahkemesince reddedilmiş yetkili 

Akhoğa Sentez Sağlık Hukuk 2015/535 201 kurşunun isabet etmesi neticesinde vurularak veflıt eden 240.000,00 Van I .Asliye l-luktık Mahkemesi 

Ciökhaıı İpek 
lm  -hizetleri A.Ş. 

Mahkemes 

 

I Hakan Akboğa'nın yakınları tarafından ikame edilen TL dosyasında esas almakla dosya kapsamında 

İbrahim Erdal 

 

i 

  

maddi ve manevi tazminat  davasıdır. 

 

toplanm ış deliller ve dosya bilirkiş i  
Akboğa 

      

ı mnceleesı aşaınasına geçmiştir. 

Yaşar 

           

Akboğa  

          

Dava kapsamında yapılan 

       

savunmalarımızda sözleşme konusu 

       

cıhazların dava dışı İstanbul Büyükşehir 

       

Belediyesi ile yapılan sözleşmeler 

Borne  Sanayi 
Kuzey Medikal Ankara  6. 

  

Taraflar arasındaki  kit  kiralaına sözleşmesi 

 

kapsamında kullanılacağı, sözleşınenin 

ürüııleri  Ltd. 
Paz. İnş. Sulh 

 

201 
m kapsa ında, Müvekkil tarafından sözleşmede 

 

belediyece fshedildiği ve müvekkile 

Şu. Kal  Ltd. 
Taşımacı l ık Hukuk 2013/160 ,. 

j  
kararlaştır ılaıı kotanın altında akın yapıldığı iddiası ile 

 

atibdilebilecek bir kusurun 

 

Sanayi ye Mahkemes 

  

Dome  tarafından zarara uğranıldığı iddia edilerek açılan 

 

bulunmadığından hareketle davanın reddi 

 

Ticaret  Ltd. Şti. i 

  

alacak davasıdıı'. 

 

istenmiştir. Ancak yapılan inceleme sonucu 

       

dosya karara çıkmış, davanın kabulüne 

       

karar verilmiştir. Karar tarafıınızca tehir-i 

       

icra talepli olarak temyiz edilmiş olup, 

       

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılınasını 

Rasinı 

      

takiben hilirkiş iye tevdi edilıniş olup,  
Adatepe 

 

İstanbul 

  

Davacılar
ın kızı ve kardeş i  clan  Tuğba İpek 

 

yapılan ınceleıne sonucunda tanzim olunan 

Nurhan 
MLP Sağlık Anadolu 

 

201 
Adatepe'nin go"rev yaptığı Müvekkil Şirket 

 

raporda aleyhe kanaat bildirildiği 

Adatepe 
hizmetleri A.Ş. 

24. İş 20 14/632 
4 

hastanesinde kendisine narkotik ilaçlart enjekte etmek 

 

görülmüştür. Rapora itirazların sıınulınası 

İnci Adatepe 

 

Mahkemes 

  

sureti hayatını kaybetmesi üzerine ikaıne edilıniş 

 

nedeniyle ek inceleıneye tevdi edilmiş, son 

Asım Samet 

 

i 

  

olan maddi ve manevi tazıninat talepli davadır. 

 

gelen bilirkiş i raporunda  %50  oran ında 
. Ada te pe 

      

kusurumuz bulunmuştur. Dosya ek rapora 

     

. 

 

itirazların sunulınası ile değeı'lendirilınesi 

       

aşaınasındadır. 
İçdaş Elektrik MLP Sağlık İstanbul 2017/695 201 İçdaş Kunıınu tarafından hatalı olarak  Tarsus 214.682,00 Dava dosyası dehillerin toplanılması ki 
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Enerjisi Hizmetleri A.Ş. 12.  Asliye 

 

7 hastanesine yansıtılmış olan fatura bedeli tahsil TL aşamasındadır. 
'Toptan Satış 

 

Ticaret 

  

amacıyla icra takihine konulmuş ve itirazımız neticesi 

  

Ith. İhr. A.Ş. 

 

Mahkemcs 

  

bu itirazın kaldırı lması için İçdaş tarafından ikame 

       

edilen itirazın iptali davasıdır. 

  

RD Medical 

 

Antalya  2. 
Asliye 

  

l-lastane ile cari ilişkiden kaynaklı alacağı otduğu 
201.000,00 

TL 

 

Oto Kiralarna MLP Sağlık 

Ticaret 2017/511 
201 iddiası ile icra takibine geçen davacının takibine 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması 
İ th. İhr. San. Hizmetleri A.Ş. 

Mahkemes 

 

7 itirazımız üzerine, davacı tarafından açılan itirazın iptali 

 

aşamasındadır. 
Ve  Tic.  A.Ş. 

    

davasıdır. 

  

Görhan İıışaat 

 

İstanbul 
Anadolu 

  

İstanbul Anadolıı  25,  icra  Müdürlüğü  2017/6158  Esas 173.938,56 Dosya dilekçe teatisi aşamasında iken 

ve Mobilya MLP Sağlık Il. Icra 

 

201 sayı l ı dosya üzerinden fattıra alacağının ödennıediği IL taraflar arasında akdedilen sulh protokolu 

Sanayi Hizmetleri A.Ş. Hukuk 2017/157 

 

iddiası ile davacının başlattığı  takibe  tarafımızca  yetki 

 

uyarınca dosyadan feragat edilmiş, icra 

dosyası da haricen  ödeme beyanı ile 
Ticaret A.Ş. 

 

Mahkemes 

  

itirazı yapılarak takihin durdurtılnıası üzerine davacının 
açmış olduğu itirazın kaldırı lnıası davasıdır. 

 

kapatı lmış tır. Mahkemenin gerekçeli kararı 

       

yazması beklenmektedir. 

      

164.240,43 Dava kapsamında deliller toplanılmasını 

       

takiben hilirkişiye tevdii edilıniş olup, 

       

davanın kabulüne karar verilmiştir. 

       

131.746,17  TL alacak bulunduğu, 

     

Disc  Sağlık isimli ş irket  14.12.2011  tarihli hasılat ticari 

 

26.349,23  TL icı'a inkar tazminatı ödenmesi 

     

sözleşmesine istinaden  Medical  Park Göztepe 

 

gerektiğine karar verilmiştir. Mahkeme 

     

l-lastanesinin organ nakli bölümünü iş letmektedir. 

 

gerekçeli kararda bahsi geçen zararın ayrı 

Disc  Özel 

    

Ancak Sağlık Bakanlığının denetimi sonucu organ nakli 

 

bir dava ile talep edilmesi gerektiği, hak 

Sağlık Ve 

 

I stanbul 

  

bölümünün faaliyetleriııin  3  ay durdurulmasına karar 

 

edişlerdcn mahsup edilmesinin uygun 

Eğitim Fliz. MLP Sağl ık 10.  Sulh 

 

20l verilmiştir. Bu nedenle oluşan zarar düşünülerek davacı 

 

olmadığı , sonuç olarak hak ediş konusu 

Tur. in*. Oto. Hizmetleri A.Ş. 1-
hıkuk 2016/562 

 

ş irketin son hak edişleri ödenmemiştir. Davacı şi rket 

 

hizmetin sunulduğunu helirtmiştir. Kaı'ar 

San.  Tic. Ltd. 

 

Mahkemes 

  

bahsi geçen hak ediş faturalarını icra takihine konu 

 

tarafımızca temyiz edilmiştir. Davacı 

Şti. 

 

i 

  

etmiş ve ilgili takibe itiraz edilmiştir. İşbu dava ile 

 

tarafından İstanbul 4.1cra Müdürlüğü 

     

davacı şirket hak ediş alacaklarının olduğunu heyanla 

 

nezdinde  2012/26538  E sayılı dosyası ile 

     

İstanbul  4. İcra Müd.  2012/26538  E. sayı lı dosyaya 

 

başlatılan icra takihini durdurmak için 

     

yapılan itirazın haksız olduğunu ve itirazın iptaliııi dava 

 

Yargıtaydan tehiri icra kararı sunmak üzere 

     

etmiştir. 

 

taıafınııza  60  günlük ek mehil verilmiştir. 

       

Kararın bozulması üzerine yeniden 

       

duruşma tarihi verilmiştir.  21.12.2015 / 

       

tarihli duruşnıada görevsizlik kararı 

       

verilerek dava usulden reddedilmiştir. 

       

Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 

/so 


