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Davacı
ile
ve ihbar olunan
arasındaki davada İskenderun Iş
Mahkemesince verilen ve kesinlik sının nedeniyle davanın esası incelenmeksk'in kesinleşen
16.06.2009 gün ve
E,
sayılı kararının hukuka aykırı olduğu iddiası ile
kamın yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 17.03.2010 .jun ve
sayılı yazısıyla istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm belgeler okunup gereğ: düşünüldü;
YARGITAY
KARARI
1- Miktar ve değeri temyiz kesinlik amirini aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına
İlişkin nihai kararlar HUMK.’ım 427/11 maddesi uyarınca temyiz edilemez. Kesinlik sının
kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen
taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, İcra (İnkar) tazminatı, velalet ücreti ve
yargılama giderleri hesaba katılmaz.
Birleştirilen davalarda, temyiz sınırı her dava için ayrı ayrı belirlenir.
ihtiyari dava arkadaşlığında, temyiz sının her dava arkadaşının davası için
ayrı ayrı belirlenir.
Karşılık davada, temyiz stmrı asıl dava ve karşılık dava için ayrı ayrı
belirlenir.
Tespit davalarında, temyiz sının tespit davasının Öncüsü olduğu eda
davasının miktar ve değerine göre belirlenir.
Temyiz sınırından fazla bir alacağın tamamının dava edilmiş olması
halinde, hükümde asıl istemin kabul edilmeyen bölümü temyiz sınırını geçmeyen tarafın
temyiz hakkı yoktur. Kısaca temyize konu edilen miktara bakılarak kesinlik belirlenir.
Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halinde, kısaca kısmi davada
kesinlik sının dava edilen miktara göre değil, alacağın tamamına göre belirlenir.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulucun 06.06.1975 gün ve
1975/6-8 sayılı içtihadında, 5521 sayılı yasada açık düzenleme olmamaklf. birlikte, bu
yasanın 15. maddesindeki düzenleme gereği HUMK.’un 427. maddesindeki kesinlik sınınmn
iş mahkemelerinde verilen kararlarda da uygulanması gerektiği, grup halinde açılan davaların
salt iş mahkemelerine özgü bir dava türü olmadığı, bu nedenle seri olarak açılan davalarda
her dosya için kesinlik sınırına bakılması gerektiği açıkça belirtilmiştir.
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