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AÇIKLAMALAR
KOD 380H00046

ALAN Adalet Alanı

DAL/MESLEK Yüksek Yargı Yazı İşleri

MODÜLÜN ADI Uyuşmazlık Mahkemesi Kalem Hizmetleri

MODÜLÜN TANIMI Uyuşmazlık Mahkemesine ait Uyuşmazlık Mahkemeleri
kalem hizmetlerinin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Danıştay Daireleri Kalem Hizmetleri Modülünü almış olmak

YETERLİK Uyuşmazlık Mahkemelerine ait kalem hizmetlerini yürütmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uyuşmazlık Mahkemesine ait dosya, defter ve klasörler
verildiğinde Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kalem
Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin
Yönetmelik’e uygun olarak kalem hizmetlerini
gerçekleştirebileceksiniz.

Amaçlar
1. Uyuşmazlık Mahkemesine ait dosyaları tutabileceksiniz.
2. Uyuşmazlık Mahkemesine ait defterleri tutabileceksiniz.
3. Uyuşmazlık Mahkemesine ait klasörleri

tutabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: Modülün işlenebileceği ortam, konuyla
ilgili ders kitapları, yardımcı kaynaklar, bilgisayar ve internet
ağ bağlantısı ve kırtasiye malzemesi

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ülkemizde birden çok yargı kolu bulunduğu için bunlar arasında görev ve hüküm
uyuşmazlıklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. İşte bu tür uyuşmazlıkların çözümü için
Anayasamızın 158’inci maddesinde bir Uyuşmazlık Mahkemesi kurmuştur. Bu maddenin ilk
fıkrasına göre “Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev
ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.”

Uyuşmazlık Mahkemesinin yetkili olduğu uyuşmazlıklar adli, idari ve askeri yargı
mercileri arasındaki görev uyuşmazlıklarıdır.

Anayasamızın 158’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre “Anayasa Mahkemesiyle
diğer mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesinin kararı esas
alınır.”

Bu modülde Uyuşmazlık Mahkemesinde tutulan dosyalar, defterler ve klasörlerin nasıl
tutulduğunu öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda Uyuşmazlık
Mahkemesine ait dosyaları tutabileceksiniz.

 www.anayasa.gov.tr internet adresine girerek ekranın sol tarafındaki
“Bağlantılar” butonuna (düğmesine) basınız ve “Uyuşmazlık Mahkemesi”
seçeneğini tıklayarak Uyuşmazlık Mahkemesi hakkında bilgi edininiz.

 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu’nu internetten araştırınız ve
inceleyiniz.

 Uyuşmazlık Mahkemesi dosyaları hakkında bilgi toplayınız.

1. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNDE
KULLANILAN DOSYALAR

Yargı erkini Anayasa’nın kendilerine tanıdığı görev ve yetki alanlarıyla sınırlı olarak
paylaşan bu yüksek mahkemeler arasında yer alan Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa’nın
158. (1961 Anayasası 142.) maddesiyle görevlendirilmiş adli, idari ve askeri yargı mercileri
arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili, bağımsız bir
yüksek mahkemedir.

 Görevleri

 Adli, idari veya askeri yargı organlarından en az ikisinin açılan herhangi
bir davada kendilerini görevli saymaları neticesinde ortaya çıkan olumlu
görev uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak

 Adli, idari veya askeri yargı organlarında açılan herhangi bir davada yargı
organlarının tamamının kendilerini görevsiz saymaları sonucu ortaya
çıkan olumsuz görev uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak

 Adli, idari veya askeri yargı organlarının aynı konudaki esasa ilişkin
kararları arasındaki hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak karara
bağlamak

Uyuşmazlık Mahkemesi kararları kesindir. İlke kararları ile Başkan’ın uygun göreceği
kararların bölümleri Resmî Gazete'de yayınlanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Uyuşmazlık Mahkemesi kararları kesindir. Uyuşmazlık Mahkemesi; yargı ayrılığı
ilkesinin ortaya çıkardığı görev uyuşmazlıklarını çözmek suretiyle kişilerin askıda kalan hak
arama hürriyetlerinin gerçekleşmesini sağlar. Hüküm uyuşmazlıklarını çözmek suretiyle de
hakkın yerine getirilmesini imkânsız kılan hukuki engelleri giderir. Yargı erkini paylaşan
diğer yüksek mahkemelerden Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinin kararlarını kaldırıp onların yerine hüküm tesis edebilen özel yetkili bir
yüksek mahkeme ve aynı zamanda hukukumuzda kesin hükmü ortadan kaldırabilen tek yargı
organıdır.

 Kuruluşu

Uyuşmazlık Mahkemesi,”Hukuk” ve “Ceza” olmak üzere iki bölümden oluşur.
Mahkeme başkanlığı ve üyelikleri, diğer 5 Yüksek Mahkemenin başkan ve üyeleri
arasından seçilenler tarafından “ikinci görev” biçiminde yerine getirilmektedir.

 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek
üyeleri arasından seçilmekte olup bir yandan Anayasa Mahkemesi üyeliği
görevini de sürdüren bir Yüksek Mahkeme Başkanıdır. Başkan vekili de
aynı yöntemle seçilip görev yapmaktadır.

 Uyuşmazlık Mahkemesi bir başkan ile on iki asıl, on iki yedek üyeden
kurulur.

 Uyuşmazlık Mahkemesi, hukuk ve ceza bölümlerine ayrılır. Hukuk
uyuşmazlıkları Hukuk Bölümünde, ceza uyuşmazlıkları Ceza Bölümünde
karara bağlanır.

 Her bölüm, bir başkan ile altı asıl üyeden kurulur. Birlikte toplanan
hukuk ve ceza bölümleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulunu teşkil
eder.

 Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu, bu Kanunla belli edilen görevleri
yerine getirir ve ayrıca bölümler arasında çıkan olumsuz görev
uyuşmazlıklarında görevli bölümü belli eder.

 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve
yedek üyeleri arasından seçilir. Bölümler ve Genel Kurul, Uyuşmazlık
Mahkemesi Başkanının Başkanlığı altında toplanır.

 Üyeleri ise

Hukuk Bölümüne;

o 2 Asıl 2 Yedek Üyesi; Yargıtay Başkan ve üyeleri arasından,
o 2 Asıl 2 Yedek Üyesi; Danıştay Başkan ve üyeleri arasından,
o 2 Asıl 2 Yedek Üyesi; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire

başkan ve üyeleri arasından,
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Ceza Bölümüne;

o 3 Asıl 3 Yedek Üyesi; Yargıtay Başkan ve üyeleri arasından,
o 3 Asıl 3 Yedek Üyesi; Askeri Yargıtay Başkan ve üyeleri

arasından,
2247 sayılı Kanun’un 2. maddesinde gösterilen şekilde seçilerek
görev yaparlar.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Askeri Yargıtay
Başsavcısı ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı (veya bunlar tarafından
görevlendirilecek Savcılar), 2247 sayılı Kanun’un 6.,10.,13. ve 16. maddeleri
uyarınca yazılı ve sözlü düşüncelerini bildiren, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin de
savcılarıdır.

 Uyuşmazlık mahkemesinde yazı işleri

İlgili kanunun 32. maddesine göre Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği
ve inhası (Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı) üzerine
Adalet Bakanlığınca atanacak bir görevli Başkanlık Sekreterliği görevini yerine
getirir ve Anayasa Mahkemesi binasında görev yapar.

Başkanın isteği ve inhası üzerine Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi ve Adalet Bakanlığınca atanacak ikişer kâtipten oluşacak
büro tarafından da Uyuşmazlık Mahkemesinin kalem ve yazı işleri yürütülür.

Bunlardan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden alınacak
sivil kâtiplerin atama işlemleri, Uyuşmazlık Mahkemesindeki işlerin öteki
görevlilerce üstesinden gelinemediğinin başkanca takdir edilerek bildirilmesi üzerine
yapılır.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının görevlendireceği bir kâtip, Uyuşmazlık
Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yapar.

Mahkemenin mübaşirlik, dağıtım ve temizlik işleri ile bu mahkemeye ait
araçların şoförlük hizmetleri Adalet Bakanlığınca atanacak görevliler tarafından
yürütülür.

Bu maddede yazılı olan görevlilerin özlük işlerinde mensup oldukları
mesleklere ait hükümler uygulanır ve bu mahkemede geçirdikleri süreler
mesleklerinde geçmiş sayılır ancak terfilerine Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
tarafından verilecek yazılı bilgi esas olur.
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Başkan, görevlilerin hangi işlere bakacaklarını belli etmek ve hizmetinden
yararlanılamayanları geldikleri kurumlara göndermek yetkisine sahiptir.

1.1. Hukuk Dava Dosyası

İdari Mahkemeleri ve Hukuk Mahkemeleri arasındaki dava konusunda görev
uyuşmazlığı olması hâlinde Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne gelen davalar
ile ilgili evrakların saklandığı dosyalardır.

 Yargı mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmaları

“Adli, idari, askeri yargı mercilerinden birinin kesin veya kesinleşmiş
görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya
incelemekte olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren merciin görevli
olduğu kanısına varırsa gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur. Elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık
Mahkemesinin karar vermesine değin erteler.” (2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi
Kanunu md.19.)

“Yargı merciince önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin
edilerek gerekçeli başvuru kararı ile birlikte dava dosyaları Uyuşmazlık
Mahkemesine gönderilir.”

Bu tür davalar geldiğinde dosyayı yazı işleri müdürü kayda alır ve ilgili
raportöre havale eder.

Bu dosyaların aslı gelebileceği gibi fotokopisi de gelebilir. Raportör, yazı işleri
müdürünün havale ettiği dosyayı inceler. İncelemede dosyanın eksikleri olduğu fark
edilir ise ilgili yerlerle yazışarak eksikler tamamlanır.

Raportör, dosyayı inceleyip bitirdikten sonra başkan ve üyelere raporunu sunar.
Dosyanın birer örneği üyelere gönderilir.

Heyet toplanır. Heyet; Yargıtay’dan iki asil, iki yedek, Danıştay’dan iki asil,
iki yedek AHİM’den (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) iki asil, iki yedek üye
bulunduğu gibi savcılar da görüş bildirebilir.

İlgili Kanun’un 6. maddesine göre “İlgili başsavcılar veya görevlendirecekleri
yardımcıları, gerekli gördüklerinde veya mahkemece gerekli görülen durumlarda
yazılı olarak düşüncelerini bildirirler veya toplantılarda sözlü açıklamalarda
bulunurlar, oya katılmazlar.”
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Heyet toplantısında dosya ilgili karar alınır. Alınan kararı raportör hâkim yazar.
Alınan karar, taraflara gönderilir bir örneği de hukuk dava dosyasına konur. Ayrıca
Resmî Gazete’de de yayınlanabilir.

1.2. Ceza Dava Dosyası

Adli Yargı ve Askeri Yargı arasında dava konusunda görev uyuşmazlığı olması
hâlinde Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne gelen davalar ile ilgili evrakların
saklandığı dosyadır.

Gelen dosya yazı işleri müdürü tarafından raportöre havale edilir. Raportör
dosyayı inceledikten sonra dosyayı heyete sunar.

İlgili Kanun’un 5. maddesi; Uyuşmazlık Mahkemesi hukuk ve ceza bölümleri
ile Genel Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, başkentte, mahkeme için ayrılan yerde
toplanır.

Toplantının gündemi toplantıdan en az üç gün önce raporlarla birlikte üyelere
ve uyuşmazlıkla ilgili başsavcı veya başkanın sözcülerine dağıtılır. Toplantı dönemi
her yıl altı eylülde başlar, otuz bir temmuzda biter.

Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu, tedbirli olanlarla yürütmenin
durdurulması istemli bulunanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden önce
bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Her ay gündem yapılır, gündemden önce dosya bütün üyelere gönderilir.
Heyette Askeri Yargıtay’dan üç asil üç yedek üye, Yargıtay’dan üç asil üç yedek üye
bulunur. Heyet raporları hazırlanan dosyalar ile ilgili karar alır. Gündemde çıkan
karar kesin karardır.

Kararlar yazıldıktan sonra taraflara bildirilir ve bir nüshası da dosyaya konur.
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Esas Nu. 2009/25

Karar Nu. 2010/568

DAVACI

VEKİLİ

DAVALA

VEKİLİ

Dosyanın Verildiği Raportör

Adı Soyadı

Verildiği Tarih

Alındığı Tarih

Tebligatın Yapıldığı Yer Tebliğ Tarihi
Kullanılan
Posta Pulu

Tebellüğ
Ettiği Tarih

Alınan Posta Pulu Sarf olunan Artan PP
Artan Pulun
İade Türü

Kuruş Kuruş Kuruş

Tablo 1.1: Uyuşmazlık Mahkemesi hukuk ve dava bölümü dosya kapağı örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ

Uyuşmazlık Mahkemesine ait dosyaları tutunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hukuk dava dosyasını
tutunuz.

 www.anayasa.gov.tr internet adresine
girerek ekranın sol tarafındaki
“Bağlantılar” butonuna basınız ve
“Uyuşmazlık Mahkemesi” seçeneğini
tıklayarak Uyuşmazlık Mahkemesi
hakkında bilgi edininiz.

 Ceza dava dosyasını
tutunuz.

 İnternetten 2247 sayılı Uyuşmazlık
Mahkemesi Kanunu’nu indirerek
5,6,7,8 ve 23. maddelerini inceleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Uyuşmazlık Mahkemesi hangi bölümlerden oluşmaktadır?
A) Hukuk ve Ceza Bölümü
B) Askeri yargı ve idari yargı bölümü
C) Hukuk ve askeri yargı bölümü
D) Ceza ve askeri yargı bölümü

2. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı hangi mahkeme başkanlığından seçilir?
A) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı asil ve yedek üyelerinden
B) Askeri Yargıtay Başkanlığı asil ve yedek üyelerinden
C) Yargıtay Ceza ve Hukuk Bölümü Başkanlarından
D) Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyelerinden

3. Uyuşmazlık Mahkemesi hangi yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm
uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümler?

A) Adliye, Yargıtay ve Danıştay arasındaki
B) Adli, İdari ve Askeri Yargı arasındaki
C) İdari yargı, Yargıtay ve Askeri Yargı
D) Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yargı

4. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü üyeleri hangi mahkemelerden seçilir?
A) Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
B) Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
C) Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi

5. Uyuşmazlık Mahkemesi yazı işleri müdürü kim tarafından atanır?
A) Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Tarafından
C) Yargıtay Başkanlığı tarafından
D) Adalet Bakanlığı tarafından

6. Uyuşmazlık mahkemesi ilke kararları ve başkanın uygun göreceği kararlar nerede
yayınlanır?

A) Uyuşmazlık Mahkemesi internet sitesinde
B) Uyuşmazlık Mahkemesi dergisinde
C) Resmî Gazete’de
D) Anayasa Mahkemesi Dergisi’nde

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu kimlerden oluşur?
A) Hukuk ve Ceza Bölümü asil üyelerinden oluşur.
B) Askeri Yargıtay, Adli yargı ve Danıştay üyelerinden oluşur.
C) Başkan ve Ceza Bölümü üyelerinden oluşur.
D) Başkan ve Hukuk Bölümü üyelerinden oluşur.

8. Uyuşmazlık mahkemesine gelen dava dosyaları yazı işleri müdürü tarafından kime
havale edilir?

A) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanına
B) Hukuk bölümünde İdari Mahkeme Başkanı’na, Ceza Bölümünde Adli Yargı

Başkanına
C) İlgili bölümde raportöre
D) Hukuk bölümünde Hukuk Mahkemesi Başkanı’na, Ceza Bölümünde Askeri

Yargı Başkanı’na

9. Uyuşmazlık Mahkemesinde Genel Kurul her yıl hangi tarihler arasında toplanır?
A) 6 Eylül – 31 Temmuz
B) 6 Eylül – 3 Temmuz
C) 6 Ekim – 31 Temmuz
D) 6 Ekim – 3 Temmuz

10. Uyuşmazlık Mahkemesinde dosyalar ile ilgili kararları almak için ne kadar zamanda bir
gündem yapılır?

A) Her hafta
B) 2 ayda bir
C) 15 günde bir
D) Her ay

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda Uyuşmazlık
Mahkemesi defterlerini tutabileceksiniz.

 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu’nu inceleyiniz.

 Defter tutulurken uyulması gereken kuralları daha önceki modüllerinize bakarak
hatırlayınız.

2. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNDE
KULLANILAN DEFTERLER

2.1. Hukuk Bölümü Esas Defteri

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne İdari Mahkemeleri ve Hukuk Mahkemeleri
arasında uyuşmazlık olması hâlinde gelen dosyaların kayıtlarının yapıldığı defterdir.

Hukuk Bölümü esas defteri sütun başlıkları aşağıdaki gibidir.

 Sıra Nu: Defterin birinci sayfasında “1” numara ile başlayarak sıra ile
devam eder.

 Evrakın Geldiği Tarih: Evrakın Uyuşmazlık Mahkemesine geldiği
tarih yazılır.

 Gelen Evrakın Tarihi: Uyuşmazlık Mahkemesine gelen evrakın
üzerindeki tarih yazılır.

 Evrakın Nu: Daha çok dosya numarası kullanılır.
 Geldiği Yer ve Mahkemesi: Hangi Hukuk Mahkemesinden geldi ise

geldiği şehir ile birlikte yazılır.
 Dava Eden (Davacı): Davacının adı soyadı yazılır.
 Dava Olunan (Davalı): Dava olunanın adı soyadı yazılır.
 Davanın Nevi: Davanın konusu veya davaya konu kanun maddesi

yazılır.
 Kararın Tarihi: Dava bitimindeki karar tarihi yazılır.
 Gördüğü İşlem: Davanın konusuna göre olumlu, olumsuz, görev

uyuşmazlığı veya hüküm uyuşmazlığı gibi yazılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Tablo 2.2: Hukuk Bölümü esas defteri

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ESAS DEFTERİ

Sahife No:

S
ır

a
N

o Evrakın
Geldiği
Tarih

Gelen
Evrakın
Tarihi E

v
ra

k
ın

N
o Geldiği Yer ve

Mahkemesi
Dava

Eden(Davacı)

Dava
Olunan
(Davalı)

Davanın
Nevi

Kararın
Tarihi

Gördüğü
İşlem

Açıklamalar

1 15.12.2010 11.12.2010 254
Ankara 2.
Asliye Hukuk
Mahkemesi

A.Ç. M.Y,
İdari Para
cezası

15.01.2011 Olumlu

2 16.12.2010 12.12.2010 158/5
Ankara 5. İdare
Mahkemesi

M.Y. K. C
Çevre ve
Orman
Bakanlığı

Orman
Kanunu
71.madde

06.02.2011 Olumlu

3

4
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2.2. Hukuk Bölümü Karar Defteri

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne gelen davaların neticelenmesinde karar
numarasının, tarihinin ve sonucunun kısaca kaydedildiği defterdir.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARAR DEFTERİ

Karar No Esas No
Karar
Tarihi

Özü Düşünceler

2010/1 2009/22
4.02.2010

Görevsizlik kararının
kaldırılmasına

2010/2
2009/35 4.02.2010 Başvurunun reddine

2010/3 2009/25 4.02.2010
Görevsizlik kararının
kaldırılmasına

2010/4 2009/55 4.02.2010
Dosyanın İdâri
Yargıda görülmesine

2010/4 2009/38 4.02.2010
Dosyanın İdâri
Yargıda görülmesine

Tablo 2.3: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü karar defteri
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2.3. Ceza Bölümü Esas Defteri

Adli Yargı ve Askeri Yargı arasında dava konusunda görev uyuşmazlığı olması
hâlinde Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne gelen dosyaların kayıtlarının yapıldığı
defterdir.

Hukuk Bölümünde kullanılan esas defter ile aynı sütun başlıklarından oluşmakta olup
gelen dosyalar bu deftere sıra ile kayıt edilir.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ESAS DEFTERİ

Sahife No:

S
ır

a
N

o

E
v

ra
k
ın

G
el

d
iğ

i
T

a
ri

h

G
el

en
E

v
ra

k
ın

T
a

ri
h

i

E
v

ra
k
ın

N
o

G
el

d
iğ

i
Y

er
v

e
M

a
h

k
em

es
i

D
a

v
a

E
d

en
(D

a
v

a
cı

)

D
a

v
a

O
lu

n
a

n
(D

a
v

a
lı

)

D
a

v
a

n
ın

N
ev

i

K
a

ra
rı

n
T

a
ri

h
i

G
ö

rd
ü
ğ

ü
İş

le
m

A
çı

k
la

m
a

la
r

1
19.06.0

8
16.06.
08

7254

Kütahya
Ağır Ceza

Mahkemesi
A.L A. V.

5237 sayılı
Türk Ceza
Kanunu’nu

n
191/1,2,3,4

,5 ve 62.
maddeleri

23.10.0
8

Olumsu
z

2
01.11.0

8
03.11.0

8
258

Sivas Ağıt
Ceza

Mahkemesi
K. H

Ş. A.
Y

765 sayılı
Türk Ceza
Kanunu’nu

n
345,80,504
/7,61,522.
madde ve
fıkraları
uyarınca

23.10.0
8

Olumlu

Tablo 2.3: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü esas defteri
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2.4. Ceza Bölümü Karar Defteri

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne gelen davaların neticelenmesinde karar
numarasının tarihinin ve sonucunun kısaca kaydedildiği defterdir.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARAR DEFTERİ

Karar No Esas No
Karar
Tarihi

Özü Düşünceler

2009/37 2009/37
01.10.2009

Görevsizlik kararının
kaldırılmasına

2009/38
2009/38 01.10.2009

Başvurunun reddine

2009/39 2009/39 01.10.2009
Görevsizlik kararının
kaldırılmasına

2009/40 2009/40
01.10.2009

Başvurunun reddine

2009/41 2009/41 01.10.2009 Dosyanın Adli
Yargıda görülmesine

Tablo 2.4: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü karar defteri
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2.5. Muhabere Defteri

Yukarıda gösterilen defterlere kaydı gerekmeyen ancak Uyuşmazlık Mahkemesine
gelen davalar dışında diğer mercilerden gelen veya bu mercilere gönderilen evrakın ve
yazıların kaydedildiği defterdir.

Bu defterlere soruşturma dolayısıyla muhtelif mercilere yazılan yazılarla onlara
verilen cevaplara ait yazışmalar geçirilmez. Bunların zimmet defterine kaydı ile yetinilir.

Muhabere defteri; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen
daire, geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti ve düşünceler sütunlarından oluşur.

MUHABERE DEFTERİ
Sahife No:.......

Sıra
No

Evrakın
Tarih veya
numarası

Gönderilen veya
gönderen daire

Geliş veya
gönderilme

tarihi
Evrakın özeti Düşünceler

1 10.02.2011
145/58

Yargıtay 4. Ceza
Dairesi

24.02.2011
Vekaletname
eksiğinin
tamamlanması

Ceza E:
2010/45

2 11.02.2011
E.2009/47

Uyuşmazlık
Mahkemesi Ceza

Bölümü
25.02.2011

Askeri
Yargıtay
Uyuşmazlık
Mahkemesi
Üyesi

Ceza
E:2010/5

Tablo 2.5: Muhabere defteri

2.6. Posta Zimmet Defteri

Merkezden uzak yerlere posta ile gönderilen resmî yazıların zarflanarak
zimmetlendiği, gönderildiği tarih, kaç liralık olduğunu postane tarafından teyit edildiğini
gösteren defterdir.
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Ancak Uyuşmazlık Mahkemesinde evrakın üzerine yapıştırılan bandrol ile postaya
gönderilen evraklar için postanede oluşturulan bir liste dosyada saklanır.

2.7. Dış Zimmet Defteri

Zimmet defteri, evrakın kaybolmasını önlemek için tutulur. Her kurumda diğer
kurumlarla ya da aynı daire içindeki memurlar arasında evrak ve dosya alış verişinde zimmet
usulüne uyulması, işlerin derli toplu olması ve işin emniyeti açısından önemlidir. Bu defter
sadece kurum dışında evrak alış verişinde değil kurum içindeki evrak alış verişinde de
kullanılmaktadır.

Fotoğraf 2.1: Zimmet defteri

Bu defter her mahkeme ve dairede kullanılacak şekilde tek tip basılmış olup aşağıda
defter örneği verilmiştir.

ZİMMET DEFTERİ

Sıra
No

Evrak
No

Gönderildiği
Yer

Alındığı
Tarih

İmza
Yeri

Adı, Soyadı Düşünceler

1 0.20/45
Adalet Bakanlığı

15.12.2010
A. Banu
BAYRAM

2 000.1/46
Askeri Yargıtay

15.12.2010 Serap İnci

3 111/47 Devlet İstatistik
Enstitüsü

16.12.2010
Ahmet
KORKMAZ

Tablo 2.6: Zimmet defteri
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UYGULAMA FAALİYETİ

Uyuşmazlık Mahkemesine ait defterleri tutunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hukuk Bölümü esas
defterini tutunuz.

 Bilgisayarda Word programını kullanarak bir esas
defter örneği çiziniz ve dava dosyası gelmiş gibi
işleyiniz.

 Hukuk Bölümü
karar defterini
tutunuz.

 Bilgisayarda Word programını kullanarak bir karar
defter örneği çiziniz ve
‘www.rega.basbakanlik.gov.tr’ internet “Arşiv-
Fihrist- Düstur” sekmesini tıklayınız. Gelen
ekrandan “Fihrist” seçeneğine giriniz, “Mevzuat
Türü”nden “Uyuşmazlık Mahkemesini” seçiniz,
tarih aralığı belirleyiniz kararlar gelecektir,
herhangi birine tıklayınız gelen kararın altından
Hukuk Bölümünü seçerek kararlardan herhangi
birini indiriniz ilgili bölümleri deftere
işleyebilirsiniz.

 Ceza Bölümü esas
defterini tutunuz.

 Bilgisayarda Word programını kullanarak bir esas
defter örneği çiziniz ve dava dosyası gelmiş gibi
işleyiniz.

 Ceza Bölümü karar
defterini tutunuz.

 Bilgisayarda Word programını kullanarak bir karar
defter örneği çiziniz ve
www.rega.basbakanlik.gov.tr internet “Arşiv-
Fihrist- Düstur” sekmesini tıklayınız. Gelen
ekrandan “Fihrist” seçeneğine giriniz,” Mevzuat
Türü”nden Uyuşmazlık Mahkemesini seçiniz, tarih
aralığı belirleyiniz kararlar gelecektir, herhangi
birine tıklayınız gelen kararın altından Ceza
Bölümünü seçerek kararlardan herhangi birini
indiriniz ilgili bölümleri deftere işleyebilirsiniz.

 Muhabere defterini
tutunuz.

 Bilgisayarda Word programını kullanarak bir
muhabere defter örneği çiziniz ve kurumlarla,
vatandaşlarla yazışma yapılıyormuş gibi örnekleri
işleyiniz.

 Posta zimmet
defterini tutunuz.

 Okulunuzun evrak kayıt bölümüne giderek posta
zimmet defteri örneğini inceleyiniz.

 Dış zimmet defterini
tutunuz.

 Okulunuzun evrak kayıt bölümüne giderek dış
zimmet defterini inceleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu modülün sonunda kazandığınız yeterlilikleri ölçmek için aşağıdaki soruların başına
doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

1. (….)Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne İdari Mahkemeleri ve
Hukuk Mahkemeleri arasında uyuşmazlık olması hâlinde gelen dosyaların
kayıtlarının yapıldığı defter Ceza Bölümü esas defteridir.

2. (….)Esas defterin “Geldiği Yer ve Mahkemesi” sütununa Hangi Hukuk
Mahkemesinden geldi ise geldiği şehir ile birlikte yazılır.

3. (….)Hukuk Bölümü Karar Defteri; Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk
Bölümüne gelen davaların takip edilmesi sırasında karar numarasının,
tarihinin ve sonucunun kısaca kaydedildiği defterdir.

4. (….)Ceza Bölümü esas defteri; Adli Yargı ve Askeri Yargı arasında dava
konusunda görev uyuşmazlığı olması hâlinde Uyuşmazlık Mahkemesi
Ceza Bölümüne gelen dosyaların kayıtlarının yapıldığı defterdir.

5. (….)Uyuşmazlık Mahkemesine gelen davalar dışında diğer mercilerden
gelen veya bu mercilere gönderilen evrakın ve yazıların kaydedildiği
defter muharebe defteridir.

6. (….)Muhabere defteri; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası,
gönderilen veya gönderen daire, geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti
ve düşünceler sütunlarından oluşur.

7. (….)Merkezden uzak yerlere kargo ile gönderilen resmî yazıların
zarflanarak zimmetlendiği, gönderildiği tarih, kaç liralık olduğunu postane
tarafından teyit edildiğini gösteren defter dış zimmet defteridir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda Uyuşmazlık
Mahkemesinde kullanılan klasörleri tutabileceksiniz.

 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu’nu tekrar gözden geçiriniz.

 Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarını www.rega.basbakanlik.gov.tr internet
“Arşiv- Fihrist- Düstur” sekmesini tıklayınız. Gelen ekrandan “Fihrist”
seçeneğine giriniz, “Mevzuat Türü”nden Uyuşmazlık Mahkemesini seçiniz,
tarih aralığı belirleyiniz, kararlar gelecektir, herhangi birine tıklayınız gelen
kararın altından Hukuk ve Ceza Bölümlerine ait kararlardan indiriniz.

 Yargı mercilerine ait yazışmaları internet den inceleyiniz.

3. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNDE
KULLANILAN KLASÖRLER

Her kurumda olduğu gibi resmî nitelikli evraklar Uyuşmazlık Mahkemesinde
de kendi klasörlerinde saklanmaktadır.

3.1. Hukuk Karar Klasörü

Hukuk Bölümüne gelen davaların sonuçlandığında alınan kararların saklandığı
klasörlerdir.

 Hukuk davalarında tedbirlerin devamı, sona ermesi ve uyuşmazlık
durumunda tedbir kararı vermeye yetkili yargı mercii

2247 sayılı Kanun’un 22. Maddesi gereğince: “Hukuk davalarında adli veya idari
yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve özellikle yürütmenin
durdurulması kararları, Uyuşmazlık Mahkemesinin kararına kadar geçerli kalır. Ve bu
kararları veren yargı merciinin görevsizliğine ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının
davacıya bildirilmesinden sonra da görevi belli edilen yargı merciince kaldırılmadıkça altmış
gün süre ile devam eder.

Kendisine karşı tedbir kararı verilmiş bulunanın isteği üzerine, görev konusunda son
kararı veren yargı mercii bu tedbirlerin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 3.1: Hukuk Bölümü karar klasörü

Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada anılan zamandan önce süresi dolarsa
göreve ilişkin son kararı veren yargı mercii, kararı almış olanın isteği ile tedbir süresini
uzatabilir.

Tedbir kararı bulunmayan bir işte, birinci fıkrada belli edilen süre içinde usulünce
tedbir kararı vermeye de görev konusunda son kararı veren yargı mercii, yetkilidir.”

 Kararların bildirilmesi

İlgili kanunun 28. maddesi; “Uyuşmazlık Mahkemesi, vereceği bütün kararların
sonuçlarını ilgili başsavcı ve başkanın sözcüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi için
kendisine başvuran yargı merciine, kararı beklemesi için yazı yazılmış bulunan yargı
merciine veya mercilerine uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş olan kişilere veya
makamlara hemen tebliğ eder.
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Fotoğraf 3.2:Hukuk Bölümü Kararları

İlgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve kişiler; mahkeme kararlarına uymak,
geciktirmeksizin onları uygulamakla ödevlidirler.”

Gerekçeli kararın birer örneği de birinci fıkrada yazılı yerlere ve kişilere gönderilir.”

Bir örneği de Hukuk Bölümü karar klasöründe saklanır.

 Kararların kesinliği ve yayınlanması

İlgili kanunun 29. maddesinde; “Bölümlerin ve Genel Kurulun kararları kesindir. İlke
kararları ile başkanın uygun göreceği bölümlerin kararları Resmî Gazete'de yayımlanır.” diye
belirtilmiştir.

3.2. Ceza Bölümü Karar Klasörü

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne gelen davaların sonuçlanması durumunda
alınan kararların saklandığı klasörlerdir. Bu klasörler her yıl 1 ile başlayıp yıl sonuna kadar
klasör doldukça yenisi açılır.

Örneğin; 2010 yılının ocak ayından başlayarak klasörün sırtına yazılan “T.C
Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Kararları 2010/1” olarak başlar, diyelim ki 2010 yıl
sonuna kadar 10 klasörlük dava görüldü en sonuncu klasör 2010/10 olarak
numaralandırılarak yazılır.

Hukuk bölümünde de klasörler aynı şekilde numaralandırılmaktadır.
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Fotoğraf 3.3: Ceza Bölümü Karar Klasörü

 Ceza davalarında tedbirler

İlgili Kanun’un 23. maddesine göre; “Ceza davalarında koruma, el koyma, zor alım
gibi tedbirlere konu olan şeyler ve belgeler, yurt dışına çıkarılması yasaklanmış şeylerle yurt
dışına çıkması yasak edilmiş kişilere ilişkin kararları, değiştirmeye veya kaldırmaya veya ilk
kez vermeye görev konusunda son kararı veren yargı mercii görevlidir.

Anılan yargı mercii, tutuklulara Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 112 veya
Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 75 inci maddesini
uygulayacağı gibi tutuklamaya ilişkin başvurmaları da karara bağlar.” diye belirtilmiştir.

Ceza Bölümünde alınan kararlar gerekli yerlere ve kişilere gönderilir. Bir
örneği de Ceza Bölümü karar klasöründe saklanır.

3.3. Yargı Mercileriyle Yazışmalar Klasörü

Yargı mercileri ile yapılan yazışmalar için ayrı bir klasör tutulmaz, gelen
yazılar hangi dosya ile ilgili ise o dosyada saklanır.
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3.4. Posta ve Dış Zimmet Klasörü

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümlerinde ve Başkanlık da il
dışına gönderilen yazılar ve evraklar postaneye gönderildiğinde posta listesi yapılır
bu listeye her gönderinin karşısına bandrol yapıştırılır ve bu liste posta ve dış zimmet
klasöründe saklanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Uyuşmazlık Mahkemesine ait klasörleri tutunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hukuk karar klasörünü
tutunuz.

 Sınıfınızda bir klasör oluşturarak klasörün
sırtına “Hukuk Bölümü Karar Klasörü 2011/1”
yazınız ve internet den indireceğiniz kararları
tarih sırasına göre yerleştiriniz.

 Ceza karar klasörünü
tutunuz.

 Sınıfınızda bir klasör oluşturarak klasörün
sırtına “Ceza Bölümü Karar Klasörü 2011/1”
yazınız ve internet den indireceğiniz kararları
tarih sırasına göre yerleştiriniz.

 Yargı mercileri ile
yazışmalar klasörünü
tutunuz.

 Bilgisayar laboratuarında yazı dersinde herhangi
bir kurum ile yazışma yapıyormuş gibi resmî
nitelikli yazı hazırlayınız ve oluşturduğunuz
“Yargı Mercileri Yazışmalar Klasörü” ne
yerleştiriniz.

 Posta ve dış zimmet
klasörünü tutunuz

 Şehir dışına gönderilecek olan yazıları
listeleyiniz ve oluşturduğunuz listeleri bir
klasöre yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



27

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu modülün sonunda kazandığınız yeterlilikleri ölçmek için aşağıdaki soruların başına
doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

1. (….) Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada anılan zamandan önce süresi
dolarsa göreve ilişkin son kararı veren yargı mercii, kararı almış olanın isteği ile
tedbir süresini uzatamaz.

2. (….) Tedbir kararı bulunmayan bir işte, birinci fıkrada belli edilen süre içinde
usulünce tedbir kararı vermeye de görev konusunda son kararı veren yargı mercii,
yetkilidir.

3. (….) Uyuşmazlık Mahkemesi, vereceği bütün kararların sonuçlarını ilgili başsavcı
ve başkanın sözcüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi için kendisine başvuran
yargı merciine, kararı beklemesi için yazı yazılmış bulunan yargı merciine veya
mercilerine uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş olan kişilere veya makamlara
bir ay sonra tebliğ eder.

4. (….) Bölümlerin ve Genel Kurulun kararları kesindir. İlke kararları ile başkanın
uygun göreceği bölümlerin kararları günlük gazetede yayımlanır.

5. (….) Ceza Bölümünde alınan kararlar gerekli yerlere ve kişilere gönderilir. Bir
örneği de Ceza Bölümü karar klasöründe saklanır.

6. (….) Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümlerinde ve başkanlık da il dışına
gönderilen yazılar ve evraklar postaneye gönderildiğinde posta listesi yapılır bu
listeye her gönderinin karşısına bandrol yapıştırılır ve bu liste posta ve dış zimmet
klasöründe saklanır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modülün sonunda kazandığınız yeterlilikleri ölçmek için aşağıdaki soruların
başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

1. (….) Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa’nın 158. (1961 Anayasası 142.)
maddesiyle görevlendirilmiş adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev
ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili, bağımsız bir yüksek
mahkemedir.

2. (….) Uyuşmazlık Mahkemesinin görevlerinden biri; adli, idari veya askeri yargı
organlarının aynı konudaki esasa ilişkin kararları arasındaki hukuk
uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamaktır.

3. (….) Uyuşmazlık Mahkemesi, “Hukuk” ve “Ceza” olmak üzere iki bölümden
oluşur. Mahkeme başkanlığı ve üyelikleri, diğer 3 yüksek mahkemenin hâkim ve
üyeleri arasından seçilenler tarafından “ ikinci görev” biçiminde yerine
getirilmektedir.

4. (….) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek
üyeleri arasından seçilmekte olup bir yandan Anayasa Mahkemesi Üyeliği görevini
de sürdüren bir yüksek mahkeme başkanıdır. Başkan vekili de aynı yöntemle
seçilip görev yapmaktadır.

5. (….) Uyuşmazlık Mahkemesi bir Başkan ile on beş asıl, on iki yedek üyeden
kurulur.

6. (….) Birlikte toplanan Hukuk ve Ceza Bölümleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Genel
Kurulunu teşkil eder.

7. (….) Başkanın isteği ve inhası üzerine Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi ve Adalet Bakanlığınca atanacak ikişer kâtipten oluşacak
büro tarafından da Uyuşmazlık Mahkemesinin kalem ve yazı işleri yürütülür.

8. (….) Anayasa Mahkemesi Başkanının görevlendireceği bir kâtip Uyuşmazlık
Mahkemesi yazı işleri müdürlüğü görevini yapar.

9. (….) Raportör, yazı işleri müdürünün havale ettiği dosyayı inceler. İncelemede
dosyanın eksikleri olduğu fark edilir ise ilgili yerlerle yazışarak eksikler
tamamlanır.

10. (….) Raportörler, kendilerine verilen dosyayı inceleyip bitirdikten sonra başkan ve
üyelere raporunu sunar. Dosyanın birer örneği Adalet Bakanlığına gönderilir.

11. (….) Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü heyetinde Yargıtay’dan iki asil, iki
yedek, Danıştay’dan iki asil, iki yedek AHİM’den (Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi) iki asil, iki yedek üye bulunur.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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12. (….) Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza ve Hukuk Bölümünde ilgili başsavcılar veya
görevlendirecekleri yardımcıları, gerekli gördüklerinde veya mahkemece gerekli
görülen durumlarda yazılı olarak düşüncelerini bildirirler veya toplantılarda sözlü
açıklamalarda bulunurlar, oya katılmazlar.

13. (….) Ceza dava dosyası; Adli Yargı ve İdari Yargı arasında dava konusunda görev
uyuşmazlığı olması hâlinde Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne gelen davalar
ile ilgili evrakların saklandığı dosyadır.

14. (….) Hukuk ve Ceza Bölümüne gelen dosya Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
tarafından raportöre havale edilir. Raportör dosyayı inceledikten sonra dosyayı
heyete sunar.

15. (….) Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu, başkanın
çağrısı üzerine, başkentte, mahkeme için ayrılan yerde toplanır.

16. (….) Genel Kurul gündemi toplantıdan en az üç gün önce raporlarla birlikte
üyelere ve uyuşmazlıkla ilgili başsavcı veya başkanın sözcülerine dağıtılır.
Toplantı dönemi her yıl altı eylülde başlar, otuz bir haziranda biter.

17. (….) Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu, tedbirli olanlarla yürütmenin
durdurulması istemli bulunanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden önce
bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

18. (….) Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne İdari Mahkemeleri ve Hukuk
Mahkemeleri arasında uyuşmazlık olması hâlinde gelen dosyaların kayıtları Hukuk
Bölümü karar defterine yapılır.

19. (….) Adli Yargı ve Askeri Yargı arasında dava konusunda görev uyuşmazlığı
olması hâlinde Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne gelen dosyalar Ceza
Bölümü esas defterine kaydedilir.

20. (….) Merkezden uzak yerlere posta ile gönderilen resmî yazıların zarflanarak
zimmetlendiği, gönderildiği tarih, kaç liralık olduğunu postane tarafından teyit
edildiğini gösteren defter posta zimmet defteridir.

21. (….) Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada anılan zamandan önce süresi
dolarsa göreve ilişkin son kararı veren yargı mercii, kararı almış olanın isteği ile
tedbir süresini hiçbir şekilde uzatamaz.

22. (….) Bölümlerin ve Genel Kurulun kararları kesindir. İlke kararları ile başkanın
uygun göreceği bölümlerin kararları Resmî Gazete'de yayımlanır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR

1 A

2 D

3 B

4 C

5 D

6 C

7 A

8 C

9 A

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR

1 Y

2 D

3 Y

4 D

5 Y

6 D

7 Y

CEVAP ANAHTARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’NİN CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR

1 Y

2 D

3 Y

4 Y

5 D

6 D

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR SORULAR CEVAPLAR

1 D 12 D

2 Y 13 Y

3 Y 14 Y

4 D 15 D

5 Y 16 Y

6 D 17 D

7 D 18 Y

8 Y 19 D

9 D 20 D

10 Y 21 Y

11 D 22 D
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KAYNAKÇA

 www.anayasa.gov.tr

 www.mevzuat.adalet.gov.tr

 www.rega.basbakanlik.gov.tr

 http://www.anayasa.gen.tr/uyusmazlikmahkemesi.htm

 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun

 Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun İle Hakimler
Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

KAYNAKÇA


