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Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)
Sıra
No
1

Esas Sayısı

İnceleme
Evresi
İlk

İtiraz
başvurusunda
bulunan
Mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulanma olanağı bulunmadığından, bu
ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin
yetkisizliği nedeniyle REDDİNE

1- 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun, 16.10.2007 tarihli ve
Yargıtay 21. 5698 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle yapılan
Hukuk Dairesi değişiklik öncesi yürürlükte bulunan 58.
maddesinin birinci fıkrasının,
2- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun, 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı
Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen 27.

İlk

A- 5510 sayılı Kanun’un 5754 sayılı
Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen 27.
maddesinin üçüncü fıkrasının “Malûllük
aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında
çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları,
çalışmaya başladıkları tarihi takip eden
ödeme
dönemi
başında
kesilir…”
bölümünün, itiraz başvurusunda bulunan
Mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulanma olanağı bulunmadığından, bu
bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin
yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,
B- 506 sayılı Kanun’un 5698 sayılı
Kanun’un 1. maddesiyle yapılan değişiklik
öncesi yürürlükte bulunan 58. maddesinin
birinci fıkrasının esasının incelenmesine,
yürürlüğünün durdurulması talebinin esas
inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2015/105

maddesinin üçüncü fıkrasının “Malûllük
aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında
çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları,
çalışmaya başladıkları tarihi takip eden
ödeme
dönemi
başında
kesilir…”
bölümünün,
iptallerine
ve
yürürlüklerinin
durdurulmasına karar verilmesi talebi.
3

Verilen Kararın Sonucu

19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu’nun 134. maddesinin
onbirinci fıkrasının birinci cümlesinde yer
alan “…iyiniyet iddiasında bulunamazlar.”
ibaresinin üçüncü kişiler yönünden iptaline
karar verilmesi talebi.

2015/103
İstanbul
1. Asliye
Ticaret
Mahkemesi

2

Konusu

2015/106
Danıştay
İdari Dava
Daireleri
Kurulu

27.1.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Kanunu’na, 19.4.1983 tarihli ve 66 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’nin 12.
maddesiyle eklenen ek 1. maddenin iptaline
ve yürürlüğünün durdurulmasına karar

İlk

- Esasa geçilmesine,
- Yürürlüğünün durdurulması isteminin
esas
inceleme
aşamasında
karara
bağlanmasına.

verilmesi talebi.
4

2015/107
Donanma
Komutanlığı
Askeri

22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri
Ceza Kanunu’nun, 22.1.2004 tarihli ve 5080
sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen
67. maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Mahkemesi
* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.

İlk

- İtiraz başvurusunun 6216 sayılı
Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası
gereğince yöntemine uygun olmadığından,
esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

