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YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU VİZE 

1. ÜNİTE 
 

***anayasa tarafından aynı zamanda bir yetki olarak nitelendirilmiş bulunan yargı fonksiyonunu konu 
edinen,görevlilerin statülerini, görev ve yetkilerini belirleyen, hukuk kuralları bütünü (yargı örgütü) 

 

*** devletin üç temel fonksiyonu (yasama, yürütme, yargı fonksiyonları) 

 
*** yasama (tbmm),yürütme( cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu), yargı (bağımsız mahkemeler) 

 
*** anayasamızın benimsediği temel ilke (kuvvetler ayrılığı ilkesi) 

 
***biri şekli diğeri maddi olmak üzere iki ölçütten hareketle tanımlanan fonksiyon (yargı fonksiyonu) 

 
*** yargı fonksiyonun aşamaları (hukuk düzeninin ihlal edildiği yolunda bir iddia bulunmalıdır, idianın 
gerçek olup olmadığı araştırılıp tespit edilir,ihlalin tespitinden sonra bunun giderilmesi ve bozulan 
hukuk düzeninin yeniden kurulması için müeyyide uygulanır) 

 

***hiçbir organ,makam,mercii veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mehkemelere ve hakimlere 
emir ve talimat veremez, genelge gönderemez tavsiye ve telkinde bulunamaz bu durumun hukuki 
açıklaması (yargı bağımzılığı ya da mahkemelerin bağımsızlığı) 

 

***adli ve idari yargı hakim ve savcılarının mesleğe kabul edilmesine karar veren, görevden 
uzaklaştırılması gibi bütün özlük işleri hakkında karar verme yetkisine sahip olan kurul 
(HSYK) 

 

***tabii hakim ilkesini karikatüze eden unsurlar (öncedenlik ve kanunilik) 

 
*** asliye hukuk mahkemesi kaç hakimli mahkemedir (tek hakimli), diğer tek hakimli mahkemeler 

(sulh hukuk,sulh ceza,asliye ceza mahkemeleridir) 

 

***toplu mahkemeler (yargılama kurul tarafından yapılır,mahkeme kurulunun tam kadro ile görev 
yapması gerekir,Yargıtay, danıştay bu mahkemelere örnektir) 

 

*** uyuşmazlığın maddi ve hukuki yönlerini inceleyen,vakıa yada hüküm mahkemeleri olarak da 

anılan mahkeme (ilk derece mahkemeleri) 

 

***anayasa yargısı,askeri idari yargı,uyuşmazlık yargısı ve hesap yargısı alanlarında yargı 
düzeni olarak hangisi esastır (tek derecelik esası) 

 

*** anayasa mahkemesinin temel görevi (anayasa uygunluk denetimi) 

 
***anayasada belirtilen bazı organların bir kanun aleyhine doğrudan doğruya anayasa 
mahkemesinde iptal davası açmaları ile gerçekleşen denetim (soyut norm denetimi) 

 

***anayasa mahkemesine üye olabilmek için gereken yaş şartı (45), aynı zamanda hakim ve 
savcıların adaylık dahil en az 20 yıllık meslek tecrübesi olması lazımdır,65 yaşını doldurunca 
emekliye ayrılırlar. 

 

*** anayasa mahkemesi 17 üyeden oluşur, üyeler 12yıllık için seçilir 

 
*** anayasa mahkemesi ilk kez hangi anayasa ile kurulmuştur (1961) 
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*** anayasa mahkemesi başkanı kaç yılda bir seçilir (4) 

 
***anayasa mahkemesine yapılan bireysel başvurular,avrupada hangi adla anılmaktadır (anayasa 
şikayeti) 

 

***anayasının 2. Maddesinde yer alan Türkiye cumhuriyeti devletinin nitelikleri (demokratik 

devlet,sosyal devlet,laik devlet ve hukuk devleti) 

 

***anayasanın yargı bölümünde düzenlenen ana ilkeler (mahkemelerin ve hakimlerin 
bağımsızlığı,yüksek mahkemelerin kuruluş, görev ve işleyişi) 

 

***anayasanın 146-160 maddelerinde düzenlenen temel yargı kolları (anayasa yargısı,adli yargı, idari 
yargı,askeri ceza yargısı,askeri idari yargı ve uyuşmazlık yargısı olmak üzere toplam 6 temel yargı 
kolu) 

 

***bağımsız mahkemelerin yargısal usuller uygulayarak hukuki uyuşmazlıkları ve hukuka aykırılık 
iddialarını kesin olarak çözme ve karara bağlama fonksiyonu (yargı fonksiyonu) 

 

*** yargının, yasama ve yürütme organları karşısındaki bağımsızlığını sağlamak için alınan tedbirler 

(mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi ve hakimlik teminatı) 

 

***Hsyknın organları (başbakanlık,genel kurul, daireler hizmet birimleri,genel sekreterlik,teftiş 

kurulu) 

 

*** anayasa ile güvence altına alınan,çeşitli uluslararası belge ve sözlşemelerde vurgulanan hak 
(yargı hakkı) 

 

*** hukuki statü itibasiriyle devlet kuruluşları olup yargı fonksiyonunu yerine getiren (mahkemeler) 

 
***mahkemenin görev ve yetkisinin yargılanacak olan uyuşmazlığın gerçekleşmesinden önce 
yürürlükte bulunan kanunlar aracılığıyla belirlenmiş olmasına ilişkin ilke (tabii hakim yada doğal yargıç 
ilkesi) 

 

***ilk ve ikinci derece mahkemelerinin hüküm ve kararlarını denetlemeye yönelik yargı yerleri (üst 

derece mahkemeleri) 

 

*** bakacakları işleri belirli kişi ve konulara göre sınırlandıran,aksi belirtilmedikçe aynı yargılama 
hukuku disiplinin uğraş alanına giren her türlü işe bakan mahkemeler (genel görevli mahkeme) 

 

*** özel görevli mahkemeler ( belirli kişiler ya da meslek grupları arasındaki çıkan uyuşmazlıklara 
bakar,iş,kadastro ve trafik mahkemeleri gibi) 

 

***hukuki nitelik ve özellikleri itibariyle birbirine benzeyen uyuşmazlıkların aynı yargılama hukuku 
disiplinine ait ilke ve kurallar çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından kaynaklanan kümeleşme 
(yargı kolu) 

 

***yargı birliği (common law ülkelerinde(İngiltere, abd,kanada,avusturalya,güney afrika) 

uygulanır,kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı yoktur) 

 
*** yargı ayrılığı sisteminin ayrıcı özelliği (idari yargının bulunması), yargı ayrılığının uygulandığı 
ülkeler (fransa, türkiye,almanya,italya) 
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***mahkemlerin kuruluşuna egemen olan ilkeler (doğal yargıç ilkesi ve adil yargılanma unsuru) 

 
***konusu uyuşmazlığın maddi ve hukuki yönünün tekrar incelenmesi olan mahkeme (ikinci derece 

mahkemesi) 

 

***22 asıl, 12 yedek üyeden oluşan, 3 daire halinde çalışan, adalet bakanlığına bağlı olan, tabi 

üyesinin müsteşar olduğu, başkanlığını adalet bakanın yaptığı kurul (HSYK) 

 

***türk anayasa mahkemesi hangisinin tipik örneğini teşkil eder (merkezileşmiş anayasa yargısı 

modeli) 

 

***HSYK ya üye seçebilenler (cumhurbaşkanı, Yargıtay genel kurulu,danıştay genel kurulu,adelet 

akademisi genel kurulu) 

 

***anayasa mahkemesinde iptal davası açabilenler (cumhurbaşkanı,iktidar partisi meclis grubu, 
anamuhalefet partisi meclis grubu, tbmm üye tamsayısının beşte biri) 

 

***anayasa mahkemesine bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu 
öngörülmemişsse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren kaç gün içinde yapılması gerekir (30) 

 

***anayasa mahkemesine doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, kural olarak iptali istenen 

kanun,khk veya iç tüzüğün resmi gazetede yayınlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer (60) 

 

***anayasa mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının resmi gazetede yayınlamasından 
kaç yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda 
bulunulamaz (10 ) 

 

***mahkemelerden hangisinin kuruluşu doğal yargıç ya tabi hakim ilkesine aykırılık oluşturur 

(sıkıyönetim mahkemeleri) 

 
 
 
2. ÜNİTE 

 
***ülkemizde adli yargının ayrıldığı ana bölümler (medeni yargı ve ceza yargısı) 

 
*** çekişmeli yargı işleri (ergin kılınma,kıymetli evrakın iptali,evlenmeye izin verilmesi,ad ve soyad 

değiştirilmesi, mirasçılık belgesi verilmesi,vesayet ve hacir işleri, evlat edinmeye izin verme ) 

 

***aile mahkemesi kurulmayan yerlerde aile mahkemesinin görev alanına giren dava ve işler hangi 
mahkeme tarafından görülür ( o yerde bulunan asliye hukuk mahkemesi) 

 

***soybağına ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle görevli mahkeme (aile mahkemesi) 

 
*** ceza yargısı alanında asıl görevli mahkeme (asliye ceza mahkemesi) 

 
***bir yerde aile mahkemesinin kurulabilmesi için merkez nüfusunun en az ne kadar olması gerekir 

(100 bin) 

 
***ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar (irtikap, resmi belgede sahtecilik,nitelikli 
dolancılık,hileli iflas) 
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***cumhuriyet başsavcısının görevleri (kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek 
üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak,kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerini kamu 
adına izlemek,kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak) 

 

***yargıtayın ilk ve son derece mahkemesi olarak baktığı davalar (Yargıtay başkan ve üyelerinin 
kişisel suçlarına ait ceza davaları,özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki görevden doğan 
tazminat davaları,Yargıtay cumhuriyet başsavcısı aleyhindeki görevden doğan tazminat davaları) 

 

***bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulunun en önemli görevi (bölge adliye mahkemelerin 
daireleri arasında çıkan iş bölümünü belirlemek ve uyuşmazlıklarını karara bağlamak) 

 

***yargı kolları içinde en eski ve en yaygın olanı (adli yargı) 

 
***hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanında gösterilmiş oldukları yargısal faaliyetlere (medeni 
yargı) 

 

***genel görevli hukuk mahkemeleri hangisi tarafından kurulur (hsyk görüşü üzerine adalet 
bakanlığınca) 

 

***coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz ününde tutularak bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına ve 
yargı çerçevesinin değiştirilmesine karar veren (adalet bakanlığının önerisi üzerine HSYK) 

 

***medeni yargıda ilk derece hukuk mahkemeleri içinde asıl görevli mahkeme (asliye hukuk) 

 
*** iki taraf arasındaki bir uyuşmazlığın taraflardan birinin talebi üzerine bağımsız hakim tarafından 
yargısal usule uyulmak ve iki tarafa iddia ve savunma hakkı tanımak suretiyle objektif hukuka göre 
çözüme kavuşturulmasına (çekişmeli yargı) 

 

*** medeni yargının asıl konusunu oluşturan (çekişmeli yargı) 

 
*** aile mahkemesine atanacak hakimlerde aranan özellikler ( adli yargıda görevli,evli ve çocuklu 
olmaları,otuz yaşını doldurmuş olmaları, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış 
olmaları),HSYK kurulunca atama yapılır. 

 

***malvarlığına ilişkin davalarda, dava konusu mal veya hakkın değer veya miktarına bakılmaksızın 
hangisi görevlidir (asliye hukuk) 

 

***büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki il ve ilçelerin adı ile 
anılan hukuk mahkemelerinin yargı çevresi hangisi tarafından belirlenir (HSYK) 

 

***medeni yargıdaki özel görevli mahkemeler (aile,iş,tüketici,kadastro,icra,asliye ticaret,fikri ve sınai 

haklar hukuk mahkemeleri) 

 

***ceza yargısında özel görevli mahkemeler (çocuk, icra,kadastro,fikri ve sınai haklar ceza 

mahkemeleri) 

 

***HSYKnın 20.07.2004 günlü ve 370 sayılı kararı ile ilk ve tek denizcilik ihtisas mahkemesi nerede 
kurulmuştur (İstanbul) 

 
*** genel görevli ceza mahkemeleri,her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz 
önünde tutularak belirlenen ilçelerde hangisi tarafından kurulur (hsyk görüşü ile adalet bakanlığınca) 

 

***asliye ticaret mahkemesi kurulmamış yerlerde ticaret mahkemesinin görev alanına giren iş ve 

davalara hangi mahkeme bakar (asliye hukuk) 
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***asliye hukuk mahkemesinin birden fazla dairesi arasındaki ilişkiye ne ad verilir (iş dağılımı ilişkisi) 

 
***556 sayılı markaların korunması hakkındaki kanun hükmünde kararnamede ön görülen davalara 
bakmakla görevli mahkeme (fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi) 

 

***yargıtayın karar organları (daireler,hukuk genel kurulu,ceza genel kurulu,büyük genel 
kurul,başkanlar kurulları,birinci başkanlık kurulu,yüksek disiplin kurulu,yönetim kurulu ) 

 

***yargıtayın idari birimleri (yayın kurulu,tasnif kurulu,yayın işleri müdürlüğü,eğitim ve sosyal işler 
müdürlüğü) 

 

*** Yargıtay kaç tane hukuk dairesinden oluşur (23) 

 
***tüketici mahkemeleri (tek hakimlidir,ilk derece mahkemesidir,basit yargılama usulü 
uygulanır,tüketiciler,tüketici örgütleri ve bakanlık davacı sıfatına sahip olabilir) 

 

***bölge adliye mahkemeleri içinde yer alan kurullar (başkanlık,başkanlar kurulu,cumhuriyet 
başsavcılığı,adalet komisyonu) 

 

***adli yargı ilk derece mahkemeleri (asliye hukuk,ağır ceza,icra,sulh hukuk mahkemeleri) 

 
***adli yargı alanında yer alan tek hakimli mahkemeler (asliye ceza,iş,asliye hukuk,sulh ceza 
mahkemeleri) 

 

*** ilk derece mahkemelerinin direnme kararı vermesiyle birlikte bu karar temyiz edilirse dava 

dosyası hangisine gider (Yargıtay hukuk veya ceza kurulu) 

 

***bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine,değiştirilmesine veya 

mahkemelerin kaldırılmasına hangisi karar verir (HSYK) 

 

*** istinaf mahkemesi olarak da anılan mahkemeler (bölge adliye) 

 
***bölge adliye mahkemelerinin en önemli görevi (adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından 
verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara 
bağlamak) 

 

***asliye hukuk mahkemesi ile sulh hukuk mahkemesi arasındaki ilişki hangisidir (görev ilişkisi) 

 
 

 
3. ÜNİTE 

 
***aynı yargı çerçevesinde birden fazla idare mahkemesi kurulduğu taktirde,bu mahkemeler 
arasındaki iş bölümü hangisi tarafından belirlenir (Hsyk),Bu mahkemelerin kaldırılmasına ve yargı 
çerçevelerinin değişritirilmesine içişleri ve maliye bakanının görüşleri alınarak, adalet bakanlığının 
önerisi üzerine yine Hsyk tarafından karar verilir 

 
***idari işlemler hakkında iptal davası açılabilmek için ileri sürülebilecek hukuka aykırılık nedenleri 

(yetki,şekil,sebep,konu) 

 

***dava türlerinin hangisiyle, idare hukuku alanında, ihlal edilmiş bir hakkın yerine getirilmesi ve ya 
da uğranılan zararın tazmini istenir (tam yargı davaları) 
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***vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde bulundurularak hangisi 
tarafından kurulur (adalet bakanlığınca) 

 

***vergi mahkemeleri hangilerine ait vergi,resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların 
zam ve cezaları ile tarifelerine ilişkin davaları çözümler (genel bütçe,il özel idareleri,belediye,köy) 

 

***başbakanlık veya bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleme veya 
düşünce bildirme danıştay dairelerinden hangisinin görevidir (1.daire) 

 

***özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadıkça, dava daireleri arasındaki iş bölümü karar tasarısı 
hangisi tarafından hazırlanır (başkanlar kurulu) 

 

***danıştay üyeliğine seçilebilecek kişiler (idari yargı hakim ve 

savcıları,bakanlık,müsteşarlık,müşteşar yardımcısı,elçilik,valilik, generallik,amirallik,cumhurbaşkanlığı 

genel sekreterliği) 

***danıştayın yargısal görevleri yanında merkezi idarenin danışma organı sıfatı ile yerine getirdiği 
görevler (başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını incelemek,idari makamlar arasında görev ve 
yetki bakımından doğan ve başbakanlıktan gönderilen uyuşmazlıkları incelemek,başbakanlık veya 
bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini incelemek) 

 

***askeri yüksek idare mahkemesinin genel kurulunun görevleri (yüksek disiplin kuruluna yapılan 
itirazları incelemek,gerektiğinde uyuşmazlık mahkemesine üye seçmek,gerektiğinde içtihadın 
birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar vermek,askeri yüksek idare mahkemesinin yazılı iç 
tüzüğünü yapmak) 

 

***askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete 
ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı 
denetimini yapmakla görevli mahkeme (askeri yüksek idare mahkemesi) 

 

***askeri yüksek idare mahkemesinin askeri hakim sınıfından olmayan üyeleri hangisi tarafından 
seçilir (cumhurbaşkanı) 

 

***hakimler ve savcılar yüksek kurulunca danıştay tetkik hakimliğine atanabilmek için meslekte 
hizmet verme süresi en az kaç yıldır (5 yıl) 

 

*** idare mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde bulundurularak hangisi 
tarafından kurulur (adalet bakanlığı) 

 

***yargı çerçevesinde idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını 
inceleyip kesin karara bağlayan merci (bölge idare mahkemesi) 

 

***idari yargılama usulü kanunu, hangilerinin görev alanına giren uyuşmazlıkların çözüm usullerini 
düzenler (idare, vergi, bölge idare, danıştay) 

 
***idare mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı itiraz yolu ile hangisine başvuru olanağı 
vardır (bölge idare mahkemesi) 

 

***vergi mahkemelerinin kurul olarak vediği kararlara karşı temyiz yolu ile hangisine başvuru olanağı 
vardır (danıştay) 

 

***bölge idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine hangisi tarafından atama yapılır (hsyk) 

 
***aynı yargı çerçevesinde birden fazla idare mahkemesi kurulduğu takdirde bu mahkemeler 
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arasında iş bölümünü sağlayan (hsyk) 
 

***idare mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı itiraz yoluyla başvurulacak merci (bölge 

idare mahkemesi) 

 

***memurlar ve diğer kamu görevlilerin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca danıştayın ilgili 
dairesince verilen lüzumu muhakeme kararını itiraz üzerine incelemekle görevli merci (danıştay idari 
işler kurulu) 

 

***bölge idare mahkemelerinin kuruluş ve yargı çerçevelerinin tespitinde hangisinin görüşü alınır 

(içişleri ve maliye bakanlıkları ) 

 

***bölge idare mahkemelerinin kaldırılmasına ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine hangisi 

tarafından karar verilir (hsyk) 

 

***danıştay karar organları (danıştay genel kurulu, danıştay idari işler kurulu,danıştay vergi dava 
daireleri kurulu,yüksek disiplin kurulu,idari dava daireleri kurulu,içtihatları birleştirme 
kurulu,başkanlık kurulu,başkanlar kurulu ve disiplin kurulu) 

 

*** danıştay kaç daireden oluşur (on dördü dava,biri idari daire olmak üzere toplam 15 daire) 

 
***kanunlarda ilk derece mahkemesi olarak danıştayın görevli kıldığı idari uyuşmazlık ve davalara 
bakmak ve idare ve vergi mahkemelerince verilen nihai kararları temyiz yoluyla incelemek ve karara 
bağlamakla görevli olan kurul (danıştay dava daireleri) 

 

***yargı çevresinde bulunan idare ve vergi mahkemelerin tek hakimle verdiği kararlara karşı yapılan 
itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamakla görevli mahkeme (bölge idare mahkemesi) 

 

***idari yargı içerisinde yer alan mahkemeler (idare, vergi,bölge idare mahkemeleri ve danıştay) 

 
*** danıştay genel kurulunda yer alan kurumlar (danıştay başkanı,başsavcısı,başkanvekilleri,daire 
başkanları,üyeler ve genel sekreter) 

 

***danıştay içtihatları birleştirme kurulu içersinde yer alan kurumlar (danıştay 
başkanı,başsavcısı,başkanvekilleri,dava daireleri başkanları ve üyeler) 

 

***bölge idare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü hangisinde gösterilen 

usullere tabidir (2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu) 

 

***idare mahkemelerinden verilen ısrar kararı ile idari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi 

olarak verilen kararları temyizen inceleyen kurul (idari dava daireleri kurulu) 

http://www.acikogretim.biz/


 8 

 

 

*** vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararı ile vergi dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak 
verilen kararları temyizen inceleyen kurul (vergi dava daireleri kurulu) 

 

***danıştay tetkik hakimlerinin görev yerleri hangisi tarafından belirlenir (başkanlık kurulu) 

 
***danıştay başkanı,başsavcısı,başkanvekilleri,ve daire başkanlarının görev süreleri ne kadardır (4 yıl) 

 
***idare ve vergi mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını üst 
derece mahkemesi sıfatıyla inceleyen ve karara bağlayan kurum (danıştay) 

 

***belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri 
hakkındaki istemlerin incelenmesi ve karara bağlanması hangisi tarafından yapılır (danıştay) 

 

***danıştay başkanının başkanlık ettiği kurullar (danıştay genel kurulu,içtihatları birleştirme 
kurulu,idari işler kurulu,başkanlar kurulu) 

 

***danıştay başsavcısını hangisi seçer (danıştay genel kurulu) 

 
***danıştay başkanvekili ve daire başkanı seçilebilmek için kaç yıl süre ile danıştay üyeliği yapmış 
olmak zorunludur (3 yıl) 

 

***askeri yüksek idare mahkemesinin teşkilatı hangisinin kuruluş ve kadrolarında gösterilir (milli 
savunma bakanlığı) 

 

***askeri yüksek idare mahkemesinin organları (daireler, daireler kurulu,genel kurul,yüksek disiplin 

kurulu) 

 

***askeri yüksek idare mahkemesinin üyeleri hangileri arasından seçilir (iki yılını doldurmuş kurmay 
yarbaylar,albay rütbesinde üç yılını doldurmamış kurmay subaylar,en az yarbay rütbesinde birinci 
sınıf askeri hakimler) 

 

***askeri yüksek idare mahkemesi başkanlığına hangisinin onaylayacağı kararname ile atama yapılır 

(cumhurbaşkanı) 

 

***idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan idari 
dava türüne ne ad verilir (tam yargı davası) 

 
 
 
4. ÜNİTE 

 
***askeri ceza yargısı ilk derece mahkemeleri (askeri mahkemeler ve sıkıyönetim mahkemeleri) 

 
***askeri Yargıtay içerisinde bulunan kurumlar (başkanlık,başsavcılık,daireler kurulu,yüksek disiplin 

kurulu,genel kurul) 

 

***askeri Yargıtay üyeleri arasından genel sekreteri seçmek kimin görevidir(askeri Yargıtay başkanı) 

 
***askeri Yargıtay başsavcısının görevler ( kurulun genel yönetim işlerini yürütmek,kurula bağlı 
kalemleri denetlemek,incelenen dava dosyalarına soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden 
askeri savcılar ile yardımcılarına not vermek) 

 
***askeri Yargıtay üyelerini kim seçer (cumhurbaşkanı) 
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***askeri Yargıtay başkanı, başsavcısı,ikinci başkanı,daire başkanları ve üyelerinin askeri yargıya tabi 
şahsi suçlarından dolayı yargılanmalarına askeri yargıtayın hangi dairesinde bakılacağını belli etmek 
hangisi kurulun görevidir (askeri Yargıtay başkanlar kurulu) 

 

***uyuşmazlık mahkemesi anayasal çerçevede ilk defa hangi anayasa ile düzenlenmiştir (1961) 

 
***uyuşmazlık mahkemesi başkanını kim seçer (anayasa mahkemesi) 

 
***uyuşmazlık mahkemesine askeri hakimler ve savcılar arasından atanacak geçici raportörler 
hakkında subay sicil belgesi düzenleyen merciler sırasıyla (milli savunma bakanlığı müsteşar 
yardımcısı,müsteşar,milli savunma bakanı) 

 

***uyuşmazlık mahkemesinde çözümlenen görev ve hüküm uyuşmazlıkları (hukuk mahkemeleri ile 
idare mahkemeleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıkları,danıştay ve askeri yüksek idare 
mahkemesi arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıkları,adli yargı ceza mahkemeleri ve askeri 
mahkemeler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıkları) 

 

***reddilen görevsizlik itirazı adli yargı yararına ileri sürülmüş ise uyuşmazlık çıkarma isteminde 
bulunmaya yetkili makam (cumhuriyet başsavcısı) 

 

***adli, idari ve askeri yargı mercilerinin en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada 
kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin ve kesinleşmemiş bulunması 
halinde ortaya çıkan uyuşmazlık (olumlu görev uyuşmazlığı) 

 

***askeri düzen içinde emir ve komuta zincirine uyulmasının sağlanması ile hiyerarşik yapılanmanın 

korunması amacını güden askeri yargı türü (askeri disiplin ceza yargısı) 

 

***askeri mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları 
kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adli yargı hakim ve savcılarının görevlendirilmeleri 
hangisiyle düzenlenir (kanun) 

 

***askeri disiplin ceza yargısı alanında faaliyet gösteren tek görevli mahkeme (disiplin mahkemeleri) 

 
***askeri mahkemeler kimin tarafından kurulur (milli savunma bakanlığı) 

 
***askeri mahkemelerde hangisi iddia makamını teşkil eder (savcı) 

 
***görülmekte olan davalar nedeniyle tek hakim ile askeri mahkeme kurulu arasında çıkan 
uyuşmazlıklarını hangisi çözümler (askeri Yargıtay) 

 

***savaş halinde hangisinin lüzum göstermesi üzerine sıkıyönetim veya harekat bölgeleri içindeki 

askeri mahkemeler sıkıyönetim askeri mahkemesi görevini yapar (genelkurmay başkanlığı) 

 

***disiplin mahkemeleri dışında askeri yargı alanında faaliyet gösteren askeri mahkemlerin kararına 
karşı başvurulacak üst derece yargı yeri (askeri Yargıtay) 

 

***askeri Yargıtay kaç daireden oluşur (5) 

 
*** ilk derece mahkemesi olarak askeri Yargıtay dairelerince verilmiş bulunan kararların temyiz 
yoluyla incelenmesini yapar ve incelediği davaları hükme bağlayan askeri hakim ve yardımcılarına 
not veren kurul (askeri Yargıtay daireler kurulu) 

 

***tugay ve daha büyük kıt’a karargah ve askeri kurumlar ile milli savunma bakanlığı müstşarlığı 

http://www.acikogretim.biz/


 10 

 

 

teşkilatında kurulan mahkeme (disiplin mahkemesi) 
 

***uyuşmazlık mahkemesine üye seçmekle görevli kurullar (Yargıtay hukuk genel kurulu,Yargıtay 
genel ceza kurulu,danıştay genel kurulu,askeri yüksek idare mahkemesi genel kurulu,askeri 
Yargıtay genel kurulu) 

 

***uyuşmazlık mahkemesi başkanının, başkanvekilinin ve üyelerinin görev süreleri (4 yıl) 

 
***adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesini konu alan 
yargısal faaliyet çeşidi (uyuşmazlık yargısı) 

 

***askeri Yargıtay daireler kurulunun temel görevi (askeri Yargıtay daire kararlarına karşı ilk derece 
askeri mahkemelerin verdikleri direnme kararlarını incelemek) 

 

***uyuşmazlık mahkemesinde geçici raportörlerin görevlerini hangisi belirler (uyuşmazlık mahkemesi 
başkanı) 

 

***uyuşmazlık mahkemesi bölümlerinin kararları arasındaki çelişkileri verilecek ilke kararları ile 
çözümleyen organ (genel kurul) 

 

***uyuşmazlık mahkemesinin mübaşirlik,dağıtım ve temizlik işleri ile bu mahkemeye ait araçların 
şoförlük hizmetleri hangisi tarafından atanacak görevliler tarafından yürütülür (adalet bakanlığı) 

 

***uyuşmazlık mahkemesi bölümleri arasında çıkan uyuşmazlıklarda görevli bölümü belirleyen organ 

(uyuşmazlık mahkemesi genel kurulu) 

 

***uyuşmazlık mahkemesi ceza bölümüne üye seçen kurullar (Yargıtay ceza genel kurulu,askeri 

Yargıtay genel kurulu) 

 

***disiplin mahkemesinin baktığı asker kişilerin suçları (amire ve üste saygısızlık,kısa süreli 
kaçma,kaçmaya yardımcı olmak,izin süresini geçirme) 

 

***uyuşmazlık mahkemesi başkanlık sekreteri kimin tarafından atanır (adalet bakanlığı) 

 
***uyuşmazlık mahkemesi görevleri (görev ve hüküm uyuşmazlığı) 

 
***uyuşmazlık mahkemesi hukuk ve ceza bölümleri ile genel kurulu, başkanın çağrısı üzerine nerede 
toplanır (ankara) 

 

***adli ,idari ve askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafından görevle ilgili olmaksızın kesin olarak 
verilmiş veya kesinleşmiş aynı konuya ve sebebe ilişkin taraflarından en az biri aynı olan kararlar 
arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde çıkan uyuşmazlık 
(hüküm uyuşmazlığı) 

 
HAZIRLAYAN: ALİ TÜRKEL 
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