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Değerli üyelerimiz, 

Hukuki seferberliğimizin başlatıldığı günden bu yana gerek dernek merkezine gerekse hukuk 

müşavirliğine gelen, üyelerimizce en çok merak edilen soruları ve cevaplarını derleyerek 

aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmek adına işbu yazı tarafımızca hazırlanmıştır.  

Şöyle ki; 

1- 2022 yılı sonrasındaki yıllar bakımından tahakkuk edecek ikramiyelerin durumu ne 

olacaktır? Açılan davalarda bu gelecek yılların ikramiyeleri bakımından da karar 

verilecek midir? 

Cevap: Açılacak davaların lehe sonuçlanması halinde mahkeme tarafından iki karar 

kurulacaktır: geçmiş yıllara ait bayram ikramiyelerinin faizi ile birlikte ödenmesine ve gelecek 

yıllar bakımından da bayram ikramiyelerinin ödenmesine karar verilecektir. Bu karar ile 

birlikte gelecek yıllar bakımından da bayram tarihleri itibariyle ikramiyelerin ödenmesine 

karar verilmiş olacaktır. 

2. Davalar ne zaman açılacak? 

Cevap: Vekaletnamelerin Dernek merkezin ulaşması ile birlikte Vakıf’a bir yasal başvuru 

yapılmaktadır. Bu başvuru ile birlikte Vakıf’a verilen sürenin dolması akabinde ivedilikle dava 

açılmaktadır.  

3. En son ne zaman dava açabiliriz? Bayram ikramiyelerinin zamanaşımı var mıdır? 

Cevap: Bayram ikramiyelerine yönelik uyuşmazlıkların çok yeni olması nedeniyle bu 

yargılamalar dahilinde birtakım tartışmalı hususlar mevcut olup bunlardan birisi de 

zamanaşımı konusudur. Ancak emekli üyelerimizin herhangi bir şekilde hak kaybına 

uğramaması adına, tarafımızca atılan her adımda olası en kötü ihtimal dikkate alınarak bu 

doğrultuda hareket edilmektedir. Bu nedenle bayram ikramiyelerinin zamanaşımını beş yıl 

olarak kabul etmekte ve dava açmadan önce vakfa başvuru aşamasını da dikkate alarak bir an 

önce aksiyon almakta fayda görmekteyiz. Özetle, emekli üyelerimizin en ivedi şekilde olumlu 

neticeye ulaşabilmesi adına vekaletname çıkararak mümkün olan en hızlı şekilde hukuki 

sürecimize katılım sağlaması gerekmektedir.  

4. Bayram ikramiyelerine yasal faiz mi işletilecek mevduata uygulanacak en yüksek faiz 

mi işletilecek? Faiz hangi tarihten itibaren işletilmelidir? Kanun’un yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren faiz işletilebilir mi? Mahkeme kararının üst mahkemeye götürülmesi 

halinde faiz işlemeye devam edecek midir? 

Cevap: Yukarıdaki cevabımızda da ifade edildiği üzere, bayram ikramiyelerine konu 

uyuşmazlıklar nezdindeki tartışmalı konulardan birisi de faizin türü konusudur. Halihazırda 

emsal kararlara konu davalarda mahkeme tarafından bayram ikramiyelerine yasal faiz 

işletilmesine karar verilmiştir. Bu tartışma ise bayram ikramiyesi alacağının hukuki 

niteliğinden doğmaktadır. Bayram ikramiyelerinin, geniş anlamda bir ücret olarak kabulü 

halinde mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı işletilecektir. Ancak 2018’de yürürlüğe giren 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nu gereği ödenmekte olan 
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bayram ikramiyeleri, mahkemeler nezdindeki hakim görüş kapsamında bir sosyal güvenlik 

yardımı olarak kabul edilmektedir. Bu tür sosyal güvenlik yardımı niteliğindeki alacaklara da 

kural olarak yasal faiz işletilmektedir. Ancak yine faiz konusu da tartışmalı olduğundan, 

emeklilerimizin yararı esas alınarak tarafımızca açılacak davalarda mevduata uygulanan en 

yüksek faiz oranının işletilmesi talep edilmektedir. 

Faiz bakımından gündeme gelen bir başka soru ise, bayram ikramiyelerine faizin hangi tarihten 

itibaren işletileceğidir. Faiz, bir alacağın fer’isi niteliğinde yani halk dilinde alacağın yan 

hakkı niteliğindedir. Bu nedenle faizin başlangıç tarihi bakımından da bayram ikramiyesi 

alacağının doğduğu tarih esas alınacaktır. Bu bakımdan ilgili kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren faiz işletilemeyecektir. Zira emeklilerimizin bayram ikramiyesi alacağı, kanun 

yürürlüğe girdiği tarihte değil 2018 yılı Ramazan Bayramı için yapılan ödeme tarihinde 

doğmuştur. Bu nedenle açılacak davalarda da faiz, her bayram ikramiyesine ayrı ayrı olmak 

üzere ödeme tarihlerinden itibaren işletilecektir. 

Son olarak ise, bayram ikramiyesi konulu davalar neticesinde verilecek kararların üst 

mahkemeye götürülmesi halinde faiz işlemeye devam edecektir. 

5. Başka avukatların aksine dava masrafı olarak neden 575,00 TL değil de 1.000,00 TL 

talep edilmektedir? 

Cevap: Öncelikle belirtmek isteriz ki; an itibariyle yalnızca dava harç ve masrafı dahi 

575,00’yi aşmaktadır. Bugün itibariyle talep edilen bu tutar, sonrasında tarafınızdan tekrar 

masraf talep edilmeyecek şekilde hesaplanarak tespit edilmiştir. Anılan daha düşük tutar talep 

edilerek sürecin başlatılması halinde ya masrafın yetersiz olması nedeniyle dava açılamayacak 

ve tarafınızdan tekrar ücret talep edilecek ya da düşük tutarı talep eden avukat tarafından 

bakiye masraf üstlenilecektir.   

6. Davaların kazanılması halinde başka bir ücret veya tahsil edilen ikramiyelerden yüzde 

üzerinden herhangi bir ücret talep edilecek midir? 

Cevap: Başlangıçta dava masrafı olarak talep edilen tutar dışında başkaca bir ücret talep 

edilmeyecektir.  

7. Davanın kazanılması halinde dava masrafı olarak ödenen tutar iade edilecek midir? 

Cevap: Davanın kazanılması halinde masraf olarak ödenen tutarın büyük bir kısmının 

davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verilecek, ikramiyeler ile birlikte dava 

masrafı da son aşamada tahsil edilecektir.      

8. Vekaletnamelerde neden ahzu kabz yetkisi yer alıyor? Ahzu kabz yetkisinin verilmesi 

ile vekalet verenin malları (menkul-gayrimenkul) üzerinde işlem yapılabilir mi?  

Cevap: Ahzu kabz yetkisi, davaların sonuçlandığı aşamada hakedişlerin tahsili için gerekli 

olup icra daireleri nezdinde gerçekleştirilecek işlemler için zaruri bir yetkidir. Ahzu kabz, 

avukatın dava konusu parayı icra yolu ile tahsil edebilmesini sağlayan yetkidir. Avukata bu 

yetkinin verilmesi ile icra dairesi nezdindeki işlemler hızlanacak ve kolaylıkla 

halledilebilecektir. Aksi halde tüm Türkiye’den hukuki sürece katılım sağlayan üyelerimizin 

İstanbul Adliyesi’nden gerçekleştirilecek işlemlere bizzat katılım sağlaması gerekecek; kimlik 

bilgileri ve banka bilgileri ile birlikte hazırladıkları dilekçeyi icra müdürlüğüne sunması, icra 
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müdürlüğündeki tahsil ile ilgili işlemleri takip etmesi ve ilerleyen aşamada herhangi bir sorun 

çıkması halinde de icra müdürlüğü nezdindeki işlemleri aynen tekrarlaması gerekecektir. Zira 

bu husus ise birçok üyemiz açısından imkansız olduğu gibi birçok üyemiz açısından da oldukça 

zor ve masraflı olacaktır.  

Ahzu kabz yetkisi ile birlikte avukata yalnızca yukarıda da belirtildiği üzere, dava konusu edilen 

bedelin tahsil edilmesine yönelik bir yetki verilmektedir. Ahzu kabz yetkisi bunun dışında, 

avukata herhangi bir şekilde taşınmaz veyahut taşınır malları, alacakları veyahut haklarında 

tasarrufta bulunma ve işlem yapma yetkisi vermemektedir.  

9. Neden dava vekaleti değil de umumi vekaletname istenilmektedir?  

Cevap: Emekli üyelerimize iletilen örnek vekaletname, umumi-genel yetkilerin yer aldığı değil 

yalnızca arabuluculuk, dava ve icra işlemlerine ilişkin yetkilerin yer aldığı bir dava vekaletidir. 

Bunun dışında yalnızca açılan dava ile ilgili olarak ilgili kurumlardan evrak alma yetkisi 

içermektedir. Bu yetki ise yine mahkeme tarafından bir kuruma yazı yazılarak bilgi ve belge 

talep edilmesi halinde kurumun istenen bilgi ve belgeleri mahkemeye sunmasını beklemek 

yerine süreci hızlandırmak adına ilgili kurumlardan bilgi ve belgenin tarafımızca temin 

edilmesini sağlayan evrak alma yetkisidir.  

 

Saygılarımızla, 

Akbank Emeklileri Derneği 

Hukuk Müşavirliği 

Duymuş & Ateş Hukuk Bürosu 


