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: YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Davacı
ile davalı
arasındaki
alacak davasına ilişkin Edime İp Mahkemesince verilen ve temyiz edilmeksizin iresin tapun
01.04.2011 tarih ve
esas,
karar sayılı karanma 5510 Sayılı Kanım 80.
Maddesine aykırı olduğu iddiası ile kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığıma 26.09.2011 gün ve
sayılı tebliğnamesi ile istenilmiş olmakla,
dosyadaki tüm belgeler okunup dava dosyası için Tetkik Hakimi
tarafından
düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY

KARARI

Mahkemece, davacının ücretlerinden sigorta primi kesilmesi yasaya aykırı
bulunduğundan, açılan davanın kabulüne karar verilmiştir.
Adalet BakanlığTnm 30.05,2011 tarihli yazısı ile kararın kanun yaratına temyiz
edilmesi İstenmiş olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anılan karar 5510 Sayılı
Kamın 80. Maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile kanun yararım temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine göre davacı işçi ile davalı işveren arasında ilave tediye alacağından
sigorta primi kesilip, kesilemeyeceği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
ilave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma paldan, miktarı vc
ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye
Yapılması Hakinndalri Kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun 1 inci maddesinde, Devlet ve ona
bağlı kurum iarm hangileri olduğu, ayrıca yararlanacak kişiler açıkça belirtilmiştir.
Buna göre;
A. İşveren kapsamı yönünden Devlete ve ona bağlı olmak üzere,
1.Genel, katma ve özel bütçeli daireler,
2. Sermayesi değişen kurumlar,
3. Sermayesinin yansından fazlası Devlete ait olan şirket v e kurumlar ve bunlara bağlı
kuruluşlar,
4. Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar,
5.3460 ve 3659 sayılı Kanun kapsamına giren, sermayesinin tam am Devlete ait olan
veya bu sermeye ile kurulan iktisadi Devlet kuruluşları,
3460 sayılı Yasa bugün itibari ile yürürlükte olan bir yasa değildir. 3659 sayılı Yasa
İse, banka ve Devlet kumrularında çalışan memurların aylıkları ile ilgili düzenleme getirmiş
ve halen yürürlüktedir. Bu Yasama 1 inci maddesinde, kapsama dahil kurumlar daha ayrıntılı
açıklanmıştır.

