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Konu: Yargilay Birinci Bagkanh{r'ntn "iS Biiliimii" Konulu Yazuu

Yargrtay Birinci Baqkanh[r'mn 08.07.2020 giinlii ve 6048242614379/7459 sayrh yazlsr ve

eki yargrtay liirinci Baqkanhk Kurulunun 07.07.2020 tarihli ve 173 sayrh karanmn bir orne[i

iliqikte gonderilmiqtir.
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YARGITAY

Birinci Baqkanlt[t

Sayr z 6A4824261437917459

Konu : ig B6liimii

Ek : Karar sureti

*Bu belge, 5070 sayrh Kanun hiikiimlerine uygun ohrak elektronik imze ile imzalenmtslrr'

*Aynca fiziki olarak gdnderilmeyecektir'

08.07.2020

rUnrcivn BARoLAR ninr,iGi BA$KANLIGTNA

yargrtay Birinci Baqkanhk Kurulunca kabul edilen 07.01.2020 tarihli ve 173 sayrlr

kararr 08.07 .2020 tarih,3ll'7g saytlr Resmi Gazetede yaytrnlanmtq olup' karar sureti iligikte

gdnderilmigtir." Bilgilerinizi, barolara ve avukatlara duyurulmaslnln sa$lanmastnr rica ederim'

FevziYILDIRIM
Yargrtay tiyesi
Genel Sekreter
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Yargrtay Birinci Baqkanhk Kurulunun

A7.07.2020 tarihli ve L13 sayrh Karart

01.07.2016 tarih ve 6723 sayrh Kanunun 15. maddesi ile Yargttay

Kanununun 5. maddesinde yaprlan defigiklik ve Yargrtay Kanuuuna eklenen gegici

15. rnaddesinin 12. frkrasryla Yasanrn yiirtlrliiEe eirdiEi n.A7.2A16 tarihi itibariyle

altr yrl iqerisinde 23'erden 46 olan daire sayrslnrn 12 hukuk 12 ceza olmal: i.izere

24,e aym Kanunun 22. maddesi ile de Yargrtay Kanununa eklenen geqici 15.

maddenin sop frkrasr gereSince iiye saylstnm boqalan iiye sayrstnln yarlsl oranmda

seqim yaprlmak suretiyle kademeli olarak 200'e indirilecefi dngortilmilgtiir.

Bu dtizenlemelere uygun olarak 12 Hukuk 12 Ceza Dairesi esas ahnarak

yargrtay yeni hizmet binasr inqaatr kesintisiz devam etmekte olup, Temrnuz 2021

tarihi itibariyle BaEkanhgtmtzateslim edilece[i taahhiit edilmiq olup, hazrrhklar da

buna gdre yaprhnaktadrr.

Dairelerin mevcut iq yiiku ile birlikte iiye ve tetkik h6kimi sayrlanndaki

tarkllrtrrlar emek ve performans kaybrna neden oldu$u gibi kaynaklarrn elkin bir

qekilde kullanrlmasrna da engel teqkil etrnektedir.

Aynr iEe farkh dairelerin bakrnasr sebebiyle kararlar arasurda farlihhklar

olabilnekte, bu sebeple srk srk igtihadr birleqtirme yoluna gidilmesi gerektipi gibi

aynca Anayasa Mahkemesince hak ihlali kararlarr da verilebilrnektedir.

Planlanan ta$rnma tarihine kadar genel kurullar hariq l3 Daire

BaEkanlfrndan baqkanhk surelerinin emeklilik ve dort yrlhk yasal stirenin rJolmast

sebebiyle segim yaprlmasr giindeme gelecektir.

Yukalda aqrklanan yasal ve fiziki zorunluluklar sebebiyle 23.07.2016

tarihti ve 29779-2. mukener sayrh Resmi Gazete'de yayunlanarak yiiriirliiile giren

6723 sayrl DanrEtay Kanunu ile Bazr Kanunlarda Defiqiklik Yaprlmastrna Dair

Kanunla Z7g7 sayrh Yargrtay Kanununa eklenen Geqici 15. maddesi ile 08.()3.2018

tarihli ve 30354 mtikerrer sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yiirtirliigle giren

7079 sayr6 Olafaniistti Hal Kapsamrn da Bazr Drizenlemeler Yaprlmast Hakkrnda

Kanun Hukmtincle Kararnarnenin De[iqtirilerek Kabui Edilmesine Dair I(anunla

Z7g7 sayilr Kanunun geEici 15. maddesinin 12. ftkrast uyarlnca kapanacak

dairelerin saptanmasr ve Daireler arasrndaki iE b6li,imiiniin yeniden belirlemesi

amacryla toplanrldr.

Yargrtay Hukuk

durumlan incelendi.

ve Ceza Dairelerinin mevcut iE durumlart ile kadro
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Gerefii G6rtigtildti:

I- 6723 sayrh Danrgtay Kanunu ile Bazr Kanunlarda De$iqiklik

Yaprlmasrna Dair Kanunla 2797 sayrh Yargttay Kanununa eklenen Geqici 15'

maddesinin 13. fikrasr ile 7079 sayrh Ola$aniisti.i Hal Kapsamrnda Bazt

Dtizenlemeler Yaprlmasr Hakkrnda Kanun Hiikmiinde Kararnamenin De$iqtirilerek

Kabul Edilmesine Dair Kanunla 2797 sayrh Kanunun gegici 15. maddesin'in 12.

fikrasr gere$ince;

1) 22.Ilukuk Dairesinin 02.A9.2020 tarihinden gegerli olmak iizere

KApATILMASINA, 28.01.2A20 tarih ve 31022 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan

Yargrtay Bi1ytik Genel Kurulunun 23.01.2A2A tarih ve 202All sayth iqboliimii

kararr ile 22.Hukuk Dairesine verilen ve bu dairenin argivinde bulunan i$lerin

OZ.Og.ZA20 tarihi itibariyle g.Hukuk Dairesine UYAP biligim sistemi iize,rinden

devrine,

2) 2l.Hukuk Dairesinin 02.09.2020 tarihinden gegerli olmak iizere

KAPATILMASINA,28.0l .2020 tarih ve 3t022 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan

Yargrtay Buyiik Genel Kurulunun 23.01 .2A20 tarih ve 202011 sayrh iqtroltimti

kararr ile ZlHukuk Dairesine verilen ve bu dairenin arEivinde bulunan iglerin

02.A9.2020 tarihi itibariyle 10. Hukuk Dairesine LryAP biliqim sistemi tizerinden

devrine,

3) 2g.Hukuk Dairesinin 26.A9.2020 tarihinden gegerli olmak. iizere

KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 3rc22 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan

Yargrtay Briyrik Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 202011 sayrh igbdltimti

karan ile 20. Hukuk Dairesine verilen ve bu dairenin arqivinde bulunan iglerden;

A) Aga[rda belirtilenlerin inceleme giirevinin 26.09.2A20 tarihi

itibariyte l6.Hukuk Dairesine UYAP biligim sistemi iizerinden devrine,

a) Orman Kadastro Komisyonlarmca yaprlan orrnan

kadastrosu, 2lB (orman rejimi drgrna grkarma) uygularnasr, aplikasyon ve maddi

hatalann dtizeltilmesi (6831sayrh Kanun'un 4999 sayth yasanrn 4. maddesi ile

defigik 9/son maddesi uyannca) iqlemlerinden kaynaklanan davalar sonucunda

verilen hi.iktim ve kararlar,
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b) Orman idaresi ya da Hazinenin taraf olup orman iddiasrnda

bulunmalan nedeniyle orman yoniinden aragttrmasr yaprlmasr gerekli olan kadastro

tespitine itiraz,tapu iptal. tescil ve el atmanln onlenmesi istemiyle aQllan diavalar

sonucu verilen htiktim ve kararlar,

c) orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayrh

Kanun'un 30/2.maddesi uyannca re'sen araqtlrma yaprlmasr zorunlu olup

srnrrlarrnda orman bulunmasl veya ta$lnmazln orman niteli[i gdstermesi nedeniyle

orman tahdit, 2lB ve aplikasyon haritalafl ile bu haritalardaki maddi hertalarrn

diizeltilmesine iligkin haritalarrn uygulanmasl gereken ya da 6831 sayrh yasanrn 1'

maddesi uyarlnca orman sayrhp sayrlmadrgr yontrnden inceleme yaptlmasr gerekli

bulunan davalar sonucu kadastro mahkemelerinden verilen hiikiim ve kararlann,

B) Agafrda belirtitenlerin inceleme giirevinin 26.09.2020 tarihi

itibariyle 5. Hukuk Dairesine UYAP biliqim sistemi iizerinden devrine,

a) Hdkimin reddi talebiiizerine verilen kararlartn'

b) Tapu sicilinin tutulmastndan kaynaklanan tazminat clavalart

(TMK m.1007) sonucu verilen htikiim ve kararlartn,

c) Tapu kaydrnrn mahkeme karaflyla iptalinden kaynaklanan

ve Devlet aleyhine agrlan tazminat davalarr sonucu verilen hiiki.im ve kararlartn,

e) Adli Yargr yolu iginde, yargr yeri belirlenmesine iliqkin

ihtilat'lar nedeniyle yargl yerinin belirlenmesi (rnerci tayini),

d) 634 sayrfu Kat Miilkiyeti Kanunu'nun uygulanmasrndan

kaynaklanan uyu$mazhklarla ilgili davalara iliqkin htikum ve kararlartn,

e) Kat miilkiyeti kurulmak suretiyle $uyuun (ortakhgrn)

giderilmesi davalan sonucu verilen hi.ikijrn ve kararlartn.

0 Payir mtilkiyete ya da elbirlifii mtilkiyetine tabi

taqrnmazlarda paydaglardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taqtnmaz

miilkiyetinin kat mtilkiyetine qevrilmesini istedifii ortakh[rn giderilmesi davalan

(634 sayrlr Kanun'ut 12. maddesi) sonucu verilen hilkiim ve kararlartn,

g) Birden gok parsel i.izerinde yer alan toplu konut ''re diEer

yaprlaln ofiak ydnetiminden kaynaklanan uyuqmazltklara iliqkin davalar sonucu

verilen htikiim ve kararlartn,

g) 6292 sayrh Kanun gerefiince gerh sahibi veya tigiinr;ri qahsa

yaprlan satrg iqleminin ve bunuu sonucu meydana gelen tapu kaydtntrr yolsuz

gekilde oluqtufiu iddiasrna dayafu genel mahkemelerde aqrlan tapu iptali 've tescil

istemine iliqkin davalar sonucu verilen hiiki.im ve kararlann'
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h) 18.05.2018 tarihli ve 7143 sayrlt Vergi ve Difer Bazt

Alacaklarm Yeniden Yaprlandrrrlmasr ile Bazr Kanunlarda De$iqiklik Yaprlrnasrna

iliqkin Kanun ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayrlt imar Kanunu'na eklenen gegici

16. Maddesi uygulamasr srasrnda, kat irtifakr ve kat miilkiy'etine: tabi

taqrnmazlardan kaynaklanan uyugmazltklara iligkin davalar sonucu verilen hi.ikiim

ve kararlartn,

D 634 sayrh Kat Miilkiyeti Kanunu'na tabi taqtnmazlara

iligkin bafirmsrz bdliime ilave yaprlmasr, ortak alanlara inqaat yaprlmasr, rnimari

projeye aykm yaprlaqmalardan kaynaklanan mtidahalenin meni, tadilat proj,olerine

izin verilmesi vb.davalar sonucu verilen htikiim ve kararlartn,

4) 19. Hukuk Dairesinin 03.08.2020 tarihinden gegerli olmak iizere

KAPATILMASINA,28.0l .2A20 tarih ve 31022 sayrh Resmi Gazetede yaytnlanan

Yargrtay Biiyiik Genel Kurulunun 23.01 .202A tarih ve 202011 sayrlt igLr6liimti

karan ile 19. Hukuk Dairesine verilen ve bu dairenin argivinde bulunan iglerin

03.08.2020 tarihi itibariyle 11. Hukuk Dairesine UYAP biliqim sistemi iizerinden

devrine,

5) 13. Hukuk Dairesinin 02.09.202A tarihinden gegerli olmak, iizere

KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan

Yargrtay Biiytik Genel Kurulunun 23.01 .2020 tarih ve 202}ll saytlt igtrdltimti

kararr ile 13. Hukuk Dairesine verilen ve bu dairenin argivinde bulunan iglerin

02.09.2A20 tarihi itibariyle 3. Hukuk Dairesine UYAP biliqim sistemi iizerinden

devrine,

6) Z0.Ceza Dairesinin 02.09.2020 tarihinden gegerli olmak iizere

KAPATILMASINA, 28.01 .2020 tarih ve 31A22 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan

Yargrtay Biiytik Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 202011 sayrlt igtroliimti

karan ile 20.Ceza Dairesine verilen ve bu dairenin arqivinde bulunan iqlerin

A2.A9.2020 tarihi itibariyle l0.Ceza Dairesine UYAP biliqim sistemi i.izerinden

devrine.

7) 18.Ceza Dairesinin 01.I0.2020 tarihinden gegerli olmak iizere
KAPATILMASINA, 28.0 | .2A20 tarih ve 31022 sayrh Resmi Gazetede yaymlanan

Yargrtay Biiyiik Genel Kurulunun 23.01 .2020 tarih ve 202}ll sayrh igboliimti

karan ile l8.Ceza Dairesine verilen ve bu dairenin argivinde bulunan iglerin
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01.10.2020 tarihi itibariyle 4.Ceza Dairesine UYAP biliqim sistemi liz:erinden

devrine,

8) lT.Ceza Dairesinin 26.09.2020 tarihinden gegerli olmak iizere

KAPATILMASII{A, 28.01 .2020 tarih ve 31A22 sayrh Resmi Gazetede yalnnlanan

Yargrtay Biiyiik Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 202011 sayrh i;;bdltirnti

kararr ile 17.Ceza Dairesine verilen ve bu dairenin argivinde bulunarr iglerin

26.09.2A20 tarihi itibariyle Z.Ceza Dairesine UYAP biliqim sistemi ti:zerinden

devrine,

Bu tarihte 17. Ceza Dairesinden 2. Ceza Dairesine devredilern dosya

sayrsr kadar yeni gelecek iqin tamamrnrn 13. Ceza Dairesine intikalinde)n sonra

gelen iglerin 2. ve 13. Ceza Daireleri arasrnda % oranrnda paylagrlmaslna,

II- 6723 sayrh Danrgtay Kanunu ile Bazt Kanunlarda DeSigiklik

Yaprlmasrna Dair Kanunla 2797 sayrh Yargrtay Kanununa eklenen Ge,qici 15.

maddesinin 14. fikrasrnda yer alan "Dairelerde gorev verilmeyen daire bastkanlan,

bagkanltk silresinin bitimine kadar Yargfia1, Birinci BaSkanl$t nezdinale gorev

yapar. BaSkanlft gArev siiresi Yargrtay Biri.nci Baskanl$t nezdinde s<tna erenlerin

veya baska bir daireye baskan olarak gorevlendirilenlerin daire baryknnl$t

kadrolaru baska bir isleme gerek krtlmaksutn iiye kadrosuna dant;,Stir." htikmii

uyarlnca;

l) 22.Hukuk Dairesi Bagkanr Seracettin COXfa$'rn 02.09.2020

tarihi itibariyle 9.Hukuk Dairesi Baqkanh$rna,

2) l9.Hukuk Dairesi Baqkanr Mehmet Biilent SELQUK'un

03.08.2020 tarihi itibariyle I l.Hukuk Dairesi Bagkanh$rna,

3) Z}.Ceza Dairesi Baqkanr Mehmet Faik ATE$'in 02,09.2020

tarihi itibariyle 1 0.Ceza Dairesi Bagkanhfirna,

4) l8.Ceza Dairesi Baqkanr Ziya DiNLER'in 01.10.2020 tarihi

itibariyle 4.Ceza Dairesi Bagkanh[rna,

CONEVLENDiRiLMELE RINE,

III- 6723 sayrh Danrgtay Kanunu ile Bazt Kanunlarda De$igiklik

Yaprlmasrna Dair Kanunla 2797 sayrh Yargrtay Kanununa eklenen Gegici 15.

maddesinin 13. fikrasr ile 7079 sayrh Ola$antistii Hal Kapsamrnda Bazr

Diizenlemeler Yaprlmasr Hakkrnda Kanun Hrikmiinde Karamamenin Defii$tirilerek
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Kabul Edilmesine Dair Kanunla z7g7 sayrh Kanunun geqici 15. maddesinin 12'

frkrasr uyannca Yargrtay Birinci Bagkanhk Kurulunca kabul edilen iqbdliimtine

iliqkin ig bu kararrn;

1) Yayrmr tarihinden on gtin sonra uygulanmak [izere derhal Resmi

Gazetede YaYrmlanmaslna'

2\ Yargrtay Hukuk ve ceza Genel Kurullarr Bagkanhklartna, Daire

Baqkanhklarma ve Yargrtay Cumhuriyet Bagsavcrh[r ile Yargrtal' kararlart

dergisinde yayrnlanmak iizere Yayrn i qleri Miidiirliifiiine;

3) Barola1a ve avukatlara duyurulmasmt safllamak iizere Tiurkiye

Barolar Birlisi BaqkanhSrna;

4) Elektronik ortamda hazrlanan bir ornefinin, UYAP dosya

gonderme formu ekraninda yaprlacak dtizenlemelerde esas altnmak lizere 'Adalet

Bakanhfr Bilgi iglem Dairesi Bagkanh$ma,

5) Mahkemelere duyurulmak tizere Adalet Bakarrh[rna

gonderilmesine;

IV- igboliimti karannrn Yargrtay, HSK ve Adalet Bakan6[r internet

sitelerinde yayrmlanmak suretiyle uygulaytctlarm zamanrnda bilgi edinmelerinin

safilanmasma,

07 .07 .20?0 tarih inde oybirl i fiiyle karar veri ldi'

Ash gibidir.
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