
__________________________________________________________________________________________________
Evrakın elektronik imzalı suretinehttp://vatandas.uyap.gov.tr/evrak adresinden
(lcH0X9E - mRo4/Zp - xOYtTlE - fhxahw=) kodu ileerişebilirsiniz.

T.C.
ADALET BAKANLI ĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 99343242/869-07/586/997 18/03/2013
Konu : Fazla Çalışma Ücreti.

...................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
................................... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığımıza, muhtelif Başsavcılıklar ile Mahkemelerden gelen görüş isteme
yazıları ile Bimer ve Bilgi Edinmebaşvurularında, 2013 yılı itibariyle fazla çalışma
ücretinin ödenipödenemeyeceği hususununmüteaddit defalar sorulması üzerine, bu hususa
ili şkin olarak gerek 666 sayılı KHK'nin gerek fazla çalışma ücretine ilişkin olarak Anayasa
Mahkemesince verilen iptal kararın birliktedeğerlendirilmesi sonucu görüşümüz aşağıdaki
gibidir.

3717 sayılı Kanunun 2/A maddesinde yer alan, "Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,
Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı
merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) ile Türkiye Adalet Akademisi
kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak
çalışan personele, ayda elli saati aşmayacakşekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında,
Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katına kadar fazla çalışma ücreti
ödenebilir. Fazla çalışma yaptırılacak gün ve saatler ile çalışma mahalli gibi hususlar
dikkate alınmak suretiylebelirlenecek saat başı ödeme miktarı ve ödemeye ilişkin diğer usul
ve esaslar Adalet Bakanlığı, YüksekMahkemelerde ve Yüksek Seçim Kurulunda ise
Başkanları tarafından tespit edilir. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, damga vergisi
hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaz." hükmü gereğince Adalet Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatı çalışanlarına fazla mesai ödemesiyapılabileceği açıklanmıştır.

6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 02/11/2011 tarihli ve
28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali
Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı KHK'da ve bazı
kanun ve kanun hükmündekararnamelerde kamugörevlilerinin mali haklarına ilişkin çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır.

666 sayılı KHK' nin 1'inci maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen EK 12'nci
maddesinin 2'nci fıkrasının (m) bendi uyarınca; 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun
fazla çalışma ücretine ilişkin 2/A maddesi 31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlükten kaldırılmış ancak, 666 sayılı KHK'nın 2'nci maddesi ile 375 sayılı KHK'ya
eklenen Geçici 15'inci maddenin (a) fıkrasında ise;"Ek 12'nci maddenin ikinci fıkrasıyla
31/12/2011 tarihi itibarıylayürürlükten kaldırılan; "... 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi,
3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 4904 sayılı Kanunun 15
inci maddesinin yedinci fıkrası, 5003 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve
dördüncü fıkraları, 5490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi, 5502 sayılı Kanunun 28 inci
maddesinin beşinci fıkrası ve 6085 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında
yer alan hükümlerin uygulanmasına 31/12/2012 tarihine kadar devam olunur.Bu süre
içinde 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesine göre Orman Genel Müdürlüğü merkez
teşkilatı personeli için öngörülen fazla çalışma ücretinin yarısı ödenir. Ek 10 uncu madde
kapsamında ödemeyapılanlara bu ödemeler yapılmaz." denilmek suretiylefazla çalışma
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ücreti uygulamasının 31.12.2012 tarihine kadar devam olunacağı kurala bağlanmıştır.
Ancak, AnayasaMahkemesi'nin 27.12.2012 tarih veE:2011/139, K:2012/205 sayılı

kararı ile 666 sayılı KHK'nın bazı maddeleri Anayasa'ya aykırı bulunarak iptaledilmiştir.
Anılan iptal kararına ilişkin AnayasaMahkemesi'nın kısa kararınınincelenmesinden, kararın
fazla çalışma ücreti ile ilgili kısımlarında özetle;

666 sayılı KHK'nın 1'inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen Ek 12'nci
maddenin, (1) numaralı fıkrasının, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı
Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildiği,

(2) numaralı fıkrasının ise, (j) bendi hariç (bu bent için başvuranın yetkisizliği
nedeniyle reddine karar verilmiş) kalan bölümünün de, (3171 sayılı Kanuna ilişkin (m)
bendi dahil) 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamındaolmadığından Anayasa'ya aykırı
bulunarak iptal edildiği,

(3) numaralı fıkrasına gelince, (d) bendi için, başvuranın yetkisizliği nedeniyle
reddine, (e) bendi için kararverilmesine yer olmadığına, kalan bölümü için ise, 6223 sayılı
Yetki Kanunu’nun kapsamı yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin
reddine, içeriği yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine karar
verildiği,

666 sayılı KHK'nın 2'nci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 11'inci ve
Geçici 15'inci maddenin de 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı ve Anayasa’ya
aykırı olduğu gerekçesiyle iptali edildiği,

Görülmektedir.
AnayasaMahkemesi'nin bu kararlarının yürürlüğüne ili şkin olarak ise; 666 sayılı

KHK'nın 1'inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen  Ek 12'nci maddenin birinci
fıkrası ile ikinci fıkrasının iptal edilen hükümleri dışındaki diğer iptal hükümlerinin
kararın Resmî Gazete’deyayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe
girmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Anayasanın 153'üncü maddesi ile 6216 sayılı AnayasaMahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 66'ncı maddesinde;"Anayasa Mahkemesinin
kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadanaçıklanamaz. Anayasa Mahkemesi
bir kanun veya kanun hükmündekararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken,
kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacakbiçimde hüküm tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da
bunların hükümleri, iptalkararlarının Resmi Gazetedeyayımlandığı tarihte yürürlükten
kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmününyürürlüğe gireceği tarihi
ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetedeyayımlandığı günden başlayarak
bir yılı geçemez.İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya
teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geriye yürümez. Anayasa
Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı
organlarını, idaremakamlarını, gerçek vetüzelkişileri bağlar." hükmü yeralmaktadır.

Fazla çalışma ücretinin bu düzenlemeler ve AnayasaMahkemesi'nin iptal kararı
sonrasındaki hukuki durumuna gelince;

Fazla çalışma ücretinin 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesindedüzenlenmiştir. Bu
düzenleme ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz
kurumları hariç) ile Türkiye Adalet Akademisikadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak
şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma
ücretinin üç katına kadar fazla çalışma ücretiödenebileceği kuralabağlanmıştır.

3717 sayılı Kanun'da yer alan bu hüküm 666 sayılı KHK'nın 1'inci maddesiyle 375
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sayılı KHK’ya eklenen Ek Madde 12’nin 2'nci fıkrasının (m) bendi uyarınca 31.12.2011
tarihinden itibaren geçerli olmak üzereyürürlükten kaldırılmış olup böylelikle fazla mesai
ücreti uygulamasına son verilmiş fakat Geçici 15'inci maddenin (a) bendi ile fazla mesai
ücreti ödenmesi uygulaması 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmış, en son bu tarih itibariyle
son bulacağı düzenlenmiştir.

Bu sürenin bitmesine 4 gün kala AnayasaMahkemesi'nin 27.12.2012 tarihli kararı ile
Ek Madde 12’nin 2'nci fıkrasının (3717 sayılı Kanunla ilgili (m) bendi dahil, (j) bendi hariç)
tüm kısımları ile Geçici 15'inci madde iptaledilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal
kararlarının yürürlüğe giriş tarihlerine bakıldığında ise, fazla çalışma ücretinin 31.12.2011
tarihinden itibarenyürürlükten kaldırılmasına yönelik düzenlemenin, iptalinin yürürlüğe
girmesinin ertelenmediği, yani iptal kararının Resmi Gazete'deyayımlanmasından sonra
yürürlükten kalkacağı, ancak geçici maddenin iptalinin ise kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildiği
anlaşılmaktadır.

Bir kanun veya KHK'nın AnayasaMahkemesince iptal edilmesi durumunda, bu
kanun veya KHK'nin kaldırdığı kanun hükümlerinin kendiliğinden yürürlüğe girip
girmeyeceği hem öğretide hem de uygulamadatartışmalıdır. Bu yüzden problemin çözümü
öğreti veiçtihatlara kalmaktadır.

İçtihatlar genel olarak, iptal edilen bir yasa veya KHK'nınyürürlükten kaldırdığı
hükümlerin iptal kararı üzerine tekrar yürürlüğe girmeyeceği noktasında
yoğunlaşmaktadır. Anayasanın 153'üncü maddesinde yer alan, iptal edilendüzenlemelerin
iptal kararı tarihindeyürürlükten kalkacağı, AnayasaMahkemesinin kanun koyucu gibi
hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceği, iptal kararının
yürürlük tarihini erteleyebileceği ilkelerinden hareketle, bir düzenleyici normun yasal
yollarla iptali halinde öncekidüzenleyici işlemin kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği, bu
konudaki mevzuat boşluğunun kanun koyucu tarafından yeniden yapılacakdüzenleyici
tasarruflarla doldurulacağı genel hukuk kuralıdır.

AnayasaMahkemesi'nin bir yasayıyürürlükten kaldıran bir yasa veya KHK'nın iptal
edilmiş olmasının,yürürlükten kalkan yasanınkendiliğinden yürürlüğe girmesi sonucunu
doğurmayacağı hususu esasen, Anayasanın 153'üncü maddesinde ifadesini bulan ve Anayasa
Mahkemesi'nce verilen iptalkararlarının geriyeyürümeyeceği yolundaki kuralın zorunlu ve
doğal sonucudur.

Fazla çalışma ücretinin 31.12.2011 tarihinden geçerli olmak üzereyürürlükten
kaldırılmasına ili şkin düzenlemenin AnayasaMahkemesince iptal edilmesi sonucu, iptal
edilen KHK'nın yürürlükten kaldırdığı fazla çalışma ücretinin düzenlendiği 3717 sayılı
Kanunun 2/A maddesininkendiliğinden tekrar yürürlüğe girmeyeceği, bu yönde yasama
organınca yeniden düzenleme yapılması gerektiği, artık burada AnayasaMahkemesi'nin iptal
kararı ile birlikte fazla çalışma ücretlerinin yeniden yürürlüğe girdiği yönünde bir yorum
yapılmasının yukarıda yer verilen yargıiçtihatları ve genel hukukkurallarına aykırılık teşkil
edececeği açıktır.

Fazla çalışma ücretinin 31.12.2012 tarihine kadaruzatılmasına ili şkin Geçici 15'inci
maddenin de AnayasaMahkemesince iptal edilerek, bu iptal hükmünün yürürlüğe
girmesinin, kararın Resmi Gazete'deyayımlanmasından itibaren 9 ay sonraya ertelenmiş
olmasının, Anayasa Mahkemesi kararının 27.12.2012 tarihli olduğu dikkate alındığında
sadece 4 gün için daha fazla çalışma ücreti ödenmesi anlamına geleceği, nihai olarak, fazla
çalışma ücreti uygulamasının 31.12.2012 tarihi itibariyle son bulduğu, 2013 yılında artık
3717 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma ücretiödenmesinin mümkün olmadığı, özetle
3717 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma ücretine ilişkin yeni bir yasal düzenleme
yapılıncaya kadar bu Kanun uyarınca fazla calışma ücreti ödenmesinin imkan dahilinde
olmadığı değerlendirilmektedir.

Ancak 666 sayılı KHK'nın 1'inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 13'üncü
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maddenin halen yürürlükte olduğu, anılan maddede, belirli bir süredebitirilmesi gereken
zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla,
Bakanlar Kurulunca uygungörülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli
saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen
fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla ilgili kurumun önerisi ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve
esaslar dahilinde fazla çalışma ücretiödenebileceğinin düzenlendiği, Ek 13'üncü maddenin
hayatageçirilmesi halinde tekrar fazla çalışma ücretininödenmesinin mümkün olabileceği,
buna dönük olarak ise, Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılı için 6 ayla sınırlı
olmak üzere Bakanlığımız tüm personeline fazla çalışma ücreti ödenmesi için yazı
11.12.2012 tarihinde MaliyeBakanlığı'na öneridebulunulduğu, şu an itibariyle bu konuda
Maliye Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararınca düzenleme yapılması
beklenilmektedir.

Kısacası, 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi uyarınca, Anayasa Mahkemesi,
Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) ile Türkiye Adalet
Akademisikadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tâbi olarak çalışan personele ödenmek olanfazla çalışma ücretinin 31.12.2012 tarihi
itibariyle son bulduğu, 2013 yılı itibariyle ödenmesinin mümkün olmadığı, tekrar
ödenmeye başlanılmasının ise iki şekilde mümkün olabileceği, birincinin Anayasa
Mahkemesinin 666 sayılı KHK'ya ilişkin iptal kararısonrasında, 3717 sayılı Kanun uyarınca
fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair yasama organınca yeni bir yasal düzenleme
yapılması, ikincisinin ise 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 13'üncü
maddeninişletilmesi amacıyla Personel Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı sonrasında
Maliye Bakanlığı'nın teklifi ve çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararına istinaden fazla çalışma
ücretinin ödenmesişeklinde olacağı değerlendirilmektedir.

2013 yılında fazla çalışma ücretinin ödenipödenmeyeceği hususunda gelen görüş ve
taleplere ilişkin Başkanlığımıza Başsavcılıklar ve Mahkemelerce, bundan sonra görüş
sorulmaması ve kendilerine bu hususta gelen soru ve taleplerin ise ilgili birimlerce
görüşümüzdoğrultusunda değerlendirilmek suretiylekarşılanması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgi edinilmesi ve uygulamanın buna göreyapılmasını rica ederim.

Akın ÇAKIN
Hâkim
Bakan a.

Strateji Geliştirme Başkanı
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