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TÜ R K İY E B A R O L A R B İR L İĞ İ B A ŞK A N L IĞ IN A

Y argıtay Birinci B aşkanlık K urulunca kabul edilen 07.07.2020 tarihli ve 173 sayılı
kararı 08.07.2020 tarih, 31179 sayılı Resmi G azetede yayım lanm ış olup, karar sureti ilişikte
gönderilm iştir.
B ilgilerinizi, barolara ve avukatlara duyurulm asının sağlanm asını rica ederim .

Fevzi Y IL D IR IM
Y argıtay Üyesi
G enel Sekreter

Ek

: K arar sureti

*Bu belge, 5070 sayılı K a n u n h ü k ü m le rin e uygun o la ra k e le k tro n ik im za ile im zalanm ıştır.
*A yrıca fiziki o la ra k gön d erilm ey ecek tir.

ııe?

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun
07.07.2020 tarihli ve 173 sayılı Kararı

01.07.2016 tarih ve 6723 sayılı Kanunun 15. maddesi ile Yargıtay
Kanununun 5. maddesinde yapılan değişiklik ve Yargıtay Kanununa eklenen geçici
15. maddesinin 12. fıkrasıyla Yasanın yürürlüğe girdiği 23.07.2016 tarihi itibariyle
altı yıl içerisinde 23’erden 46 olan daire sayısının 12 hukuk 12 ceza olmak üzere
2 4 ’e aynı Kanunun 22. maddesi ile de Yargıtay Kanununa eklenen geçici 15.
maddenin son fıkrası gereğince üye sayısının boşalan üye sayısının yarısı oranında
seçim yapılmak suretiyle kademeli olarak 200’e indirileceği öngörülmüştür.
Bu düzenlemelere uygun olarak 12 Hukuk 12 Ceza Dairesi esas alınarak
Yargıtay yeni hizmet binası inşaatı kesintisiz devam etmekte olup, Temmuz 2021
tarihi itibariyle Başkanlığımıza teslim edileceği taahhüt edilmiş olup, hazırlıklar da
buna göre yapılmaktadır.
Dairelerin mevcut iş yükü ile birlikte üye ve tetkik hâkimi sayılarındaki
farklılıklar emek ve performans kaybına neden olduğu gibi kaynakların etkin bir
şekilde kullanılmasına da engel teşkil etmektedir.
Aynı işe farklı dairelerin bakması sebebiyle kararlar arasında farklılıklar
olabilmekte, bu sebeple sık sık içtihadı birleştirme yoluna gidilmesi gerektiği gibi
ayrıca Anayasa Mahkemesince hak ihlali kararları da verilebilmektedir.
Planlanan taşınma tarihine kadar genel kurullar hariç 13 Daire
Başkanlığından başkanlık sürelerinin emeklilik ve dört yıllık yasal sürenin dolması
sebebiyle seçim yapılması gündeme gelecektir.
Yukarıda açıklanan yasal ve fiziki zorunluluklar sebebiyle 23.07.2016
tarihli ve 29779-2. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen Geçici 15. maddesi ile 08.03.2018
tarihli ve 30354 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunla
2797 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinin 12. fıkrası uyarınca kapanacak
dairelerin saptanması ve Daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlemesi
amacıyla toplanıldı.
Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin mevcut iş durumları ile kadro
durumları incelendi.
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Gereği Görüşüldü:
I6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen Geçici 15.
maddesinin 13. fıkrası ile 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabul Edilmesine Dair Kanunla 2797 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinin 12.
fıkrası gereğince;

1) 22.Hukuk Dairesinin 02.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILM ASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü
kararı ile 22.Hukuk Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerin
02.09.2020 tarihi itibariyle 9.Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden
devrine,

2) 21.Hukuk Dairesinin 02.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILM ASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü
kararı ile 21.Hukuk Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerin
02.09.2020 tarihi itibariyle 10. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden
devrine,

3) 20.Hukuk Dairesinin 26.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILM ASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü
kararı ile 20. Hukuk Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerden;

A)
Aşağıda belirtilenlerin inceleme görevinin 26.09.2020 tarih
itibariyle lö.H ukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
a)

Orman

Kadastro

Komisyonlarınca

kadastrosu, 2/B (orman rejimi dışına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddi
hataların düzeltilmesi (6831 sayılı Kanun’un 4999 sayılı yasanın 4. maddesi ile
değişik 9/son maddesi uyarınca) işlemlerinden kaynaklanan davalar sonucunda
verilen hüküm ve kararlar,
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yapılan

b) Orman İdaresi ya da Hâzinenin taraf olup orman iddiasında
bulunmaları nedeniyle orman yönünden araştırması yapılması gerekli olan kadastro
tespitine itiraz, tapu iptal, tescil ve el atmanın önlenmesi istemiyle açılan davalar
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
c) Orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayılı
Kanun’un 30/2.maddesi uyarınca re'sen araştırma yapılması zorunlu olup
sınırlarında orman bulunması veya taşınmazın orman niteliği göstermesi nedeniyle
orman tahdit, 2/B ve aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki maddi hataların
düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanması gereken ya da 6831 sayılı yasanın 1.
maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme yapılması gerekli
bulunan davalar sonucu kadastro mahkemelerinden verilen hüküm ve kararların,
B)

Aşağıda belirtilenlerin inceleme görevinin 26.09.2020 tarih

itibariyle 5. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
a) Hâkimin reddi talebi üzerine verilen kararların,
b) Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları
(TMK m. 1007) sonucu verilen hüküm ve kararların,
c) Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan
ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararların,
ç) Adli Yargı yolu içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkin
ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci tayini),
d) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından
kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararların,
e) Kat mülkiyeti

kurulmak

suretiyle

şuyuun

(ortaklığın)

giderilmesi davaları sonucu verilen hüküm ve kararların,
f) Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi
taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz
mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davaları
(634 sayılı Kanun’un 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararların,
g) Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer
yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu
verilen hüküm ve kararların,
ğ) 6292 sayılı Kanun gereğince şerh sahibi veya üçüncü şahsa
yapılan satış işleminin ve bunun sonucu meydana gelen tapu kaydının yolsuz
şekilde oluştuğu iddiasına dayalı genel mahkemelerde açılan tapu iptali ve tescil
istemine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların,
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h)
18.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici
16. Maddesi uygulaması sırasında, kat irtifakı ve kat mülkiyetine tabi
taşınmazlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm
ve kararların,
ı) 634 sayılı Kat Mülkiyeti K anunu'na tabi taşınmazlara
ilişkin bağımsız bölüme ilave yapılması, ortak alanlara inşaat yapılması, mimari
projeye aykırı yapılaşmalardan kaynaklanan müdahalenin meni, tadilat projelerine
izin verilmesi vb.davalar sonucu verilen hüküm ve kararların,

4) 19. Hukuk Dairesinin 03.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü
kararı ile 19. Hukuk Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerin
03.08.2020 tarihi itibariyle 11. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden
devrine,

5) 13. Hukuk Dairesinin 02.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü
kararı ile 13. Hukuk Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerin
02.09.2020 tarihi itibariyle 3. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden
devrine,

6) 20.Ceza Dairesinin 02.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü
kararı ile 20.Ceza Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerin
02.09.2020 tarihi itibariyle 10.Ceza Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden
devrine,

7) 18.Ceza Dairesinin 01.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü
kararı ile 18.Ceza Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerin
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01.10.2020 tarihi itibariyle 4.Ceza Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden
devrine,

8)
17.Ceza Dairesinin 26.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü
kararı ile 17.Ceza Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerin
26.09.2020 tarihi itibariyle 2.Ceza Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden
devrine,
Bu tarihte 17. Ceza Dairesinden 2. Ceza Dairesine devredilen dosya
sayısı kadar yeni gelecek işin tamamının 13. Ceza Dairesine intikalinden sonra
gelen işlerin 2. ve 13. Ceza Daireleri arasında lA oranında paylaşılmasına,

II- 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen Geçici 15.
maddesinin 14. fıkrasında yer alan “Dairelerde görev verilmeyen daire başkanları,
başkanlık süresinin bitimine kadar Yargıtay Birinci Başkanlığı nezdinde görev
yapar. Başkanlık görev süresi Yargıtay Birinci Başkanlığı nezdinde sona erenlerin
veya başka bir daireye başkan olarak görevlendirilenlerin daire başkanlığı
kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın üye kadrosuna dönüşür. “ hükmü
uyarınca;
1) 22.Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin GÖKTAŞ’ın 02.09.2020
tarihi itibariyle 9.Hukuk Dairesi Başkanlığına,
2) 19.Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent
03.08.2020 tarihi itibariyle 11.Hukuk Dairesi Başkanlığına,

SE L Ç U K ’un

3) 20.Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik A T E Ş’in 02.09.2020
tarihi itibariyle 10.Ceza Dairesi Başkanlığına,
4) 18.Ceza Dairesi Başkanı Ziya D İN L E R ’in 01.10.2020 tarihi
itibariyle 4.Ceza Dairesi Başkanlığına,
GÖREVLENDİRİLMELERİNE,

III- 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen Geçici 15.
maddesinin 13. fıkrası ile 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
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Kabul Edilmesine Dair Kanunla 2797 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinin 12.
fıkrası uyarınca Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca kabul edilen işbölümüne
ilişkin iş bu kararın;
1) Yayımı tarihinden on gün sonra uygulanmak üzere derhal Resmi
Gazetede yayımlanmasına,
2) Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire
Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay kararları
dergisinde yayınlanmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğüne;
3) Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye
Barolar Birliği Başkanlığına;
4) Elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin, UYAP

dosya

gönderme formu ekranında yapılacak düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına,
5) Mahkemelere
gönderilmesine;
IV-

duyurulmak

üzere

Adalet

Bakanlığına

İşbölümü kararının Yargıtay, HSK ve Adalet Bakanlığı internet

sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin
sağlanmasına,
07.07.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Aslı gibidir.
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