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8. HAFTA 06. 11. 2017 
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ (UM) 

AY m. 158: UM adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. 

UM’nin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa 
Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. 

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır. 

UM kuruluşu 

• 2247 sayılı kanuna göre, bir başkan ile 12 asıl, 12 yedek üyeden kurulur. 

• UM, hukuk ve ceza bölümlerine ayrılır. Her bölüm bir başkan ile 6 asıl üyeden kurulur.  

• Birlikte toplanan Hukuk ve Ceza Bölümleri, UM Genel Kurulunu teşkil ederler.  

• UM Genel Kurulu, bölümler arasında çıkan olumsuz görev uyuşmazlıklarında görevli bölümü belli eder.  

UM’ne neden ihtiyaç duyulmuştur? 

Yargı ayrılığının benimsendiği parçalı yargı sistemlerinde UM, adli ve idari yargı mercileri arasındaki  

a. Görev uyuşmazlığı 

b. Hüküm uyuşmazlıklarını çözmek üzere kurulmuştur. 

Görev derken, yargı kolları arasındaki görev meselesidir, yargı kolları içi görev meselesi değildir. 

UM, anayasa ile görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

AYM’nin bir kararı söz konusu olduğunda UM’nin devreye girmesi mümkün değildir, çünkü AYM kararı 
esas alınmaktadır. 

 GÖREV UYUŞMAZLIĞI 

Kendi içinde ikiye ayrılır.  1.  Olumlu görev uyuşmazlığı 

    2.  Olumsuz görev uyuşmazlığı 

OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI 

TANIM: Görevsizlik itirazının mahkemece reddi üzerine, görev alanı korunmak istenen yargı düzeni içinde 
yer alan Başsavcının, görev konusunun incelenmesini UM’den istemesine denir. 

UM Kanununda olumlu görev uyuşmazlığının iki tipi öngörülmüştür. 

a. 2247 s. K. m. 10: Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma 

2247 s. K. m. 10: Görev uyuşmazlığı çıkarma; adli ve idari bir yargı merciinde açılmış olan davada ileri sürülen görev 
itirazının reddi üzerine ilgili Başsavcı tarafından görev konusunun incelenmesinin UM’nden istenmesidir.  

Burada görülen bir davada mahkemenin görevli olduğu kararına karşı, görev meselesinin UM’den 
istenmesini talep etme söz konusudur. Görülen bir dava var, mahkeme davayı görüyor, ama davalı 
mahkemenin görevsiz olduğu yönünde ısrarcı ve ciddidir, görev itirazı vardır ve bu görev itirazını 
mahkeme reddetmiştir. 

Olumlu görev uyuşmazlığı, taraflarca talep edilen ama ilgili başsavcılar tarafından çıkarılabilen bir 
uyuşmazlıktır. Mahkemenin görevsiz olduğunu iddia edenin karar verebileceği bir şey değildir. 

Koşulları 

1. Yargı yerine açılmış bir dava bulunmalıdır. 

2. Görevsizlik itirazında bulunulmalıdır. 

3. Mahkeme, görevsizlik itirazını reddetmelidir. 

4. Esas hakkında karar verilmiş olmamalıdır (karardan sonra UM.’de görev konusu incelenemez, 
ancak temyiz olabilir). 
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Yetkili Başsavcının UM’nden istekte bulunabilmesi için, görev itirazının aşağıdaki sürelerde 
yapılması ve yargı yerlerinin de görevli olduklarına (görev itirazının reddine) karar vermiş bulunmaları 
şarttır. 

✓ Hukuk mahkemelerinde   en geç birinci oturumda,  

✓ Ceza mahkemelerinde   delillerin ikamesine başlamadan önce;  

✓ İdari yargı yerlerinde de   dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan  

Görev itirazının reddi kararı ara karardır, nihai karar değildir. Çünkü mahkeme dosyadan el çekmiyor, 
ancak esas karar ile birlikte temyize başvurulabilir. Ama burada davanın sonunu beklemeden 
alternatif bir başvuru imkânı tanınmıştır, bu imkân da olumlu görev uyuşmazlığı çıkarmadır. 

Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; 

✓ Reddedilen görevsizlik itirazı adli yargı yararına ileri sürülmüş ise C. Başsavcısı,  
✓ İdari yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Başkanunsözcüsüdür. 

Uyuşmazlık çıkarılamayacak haller 

• AYM’nin Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarda  

• AYM’ne açılan siyasi partilerin kapatılması davalarında 

 

b. 2247 s. K. m. 17’de olumlu görev uyuşmazlığı ve uygulanacak usul 

2247 s. K. m. 17: Olumlu görev uyuşmazlığı; adli ve idari yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine açılan ve tarafları, konusu ve 
sebebi aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin her ikisinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olmaları 
durumunda meydana gelir.  

• İki ayrı yargı kolunda dava açılmış olmalı, (davalı bu duruma itiraz etmemişse) 

• Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalar olmalı, 

• Görev itirazı reddedilmeli, yani iki mahkeme de kendilerini görevli saymalıdır. Bu bir olumlu görev 
uyuşmazlığıdır. Görev itirazı için süreler yukarıdaki gibidir. 

 

Yargı merciince yapılacak işlemler (12. madde) 

• Görev itirazında bulunan kişi,  alternatif bir başvuru imkânını kullanmayabilir, talepte bulunmayabilir. 
Nihai kararı bekleyip temyiz edebilir. Ama olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma için talepte de bulunabilir. 

• Görev itirazında bulunan, itirazın reddi kararının verildiği tarihten (tebliği gerekiyorsa tebliğ tarihinden), 
ceza davalarında ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 15 gün içinde, uyuşmazlık çıkarılmasını 
istemeye yetkili makama sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi itirazı reddeden yargı merciine verir.  

• Bu yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını ve eklerini 7 gün içinde cevabını bildirmesi için diğer tarafa 
tebliğ eder. Diğer taraf, süresinde cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiş sayılır.  

• Yargı mercii, itiraz dilekçesi üzerine verdiği itirazı ret kararını kaldırarak görevsizlik kararı vermediği 
takdirde; yetkili makama sunulmak üzere kendisine verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve görevsizlik 
itirazının reddine ilişkin kararını, dava dosyası muhtevasının onaylı örnekleriyle birlikte uyuşmazlık 
çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makama gönderir.  

• Bir davada uyuşmazlık çıkarılması için yalnız bir kez başvurulabilir.  

• İlgili başsavcılık hangi yargı kolunun yararına ileri sürülmüşse o başsavcılıktır. 

Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makamca yapılacak işlemler (13. madde) 

• Yetkili makam, uyuşmazlık çıkarmaya yer olmadığı sonucuna varırsa veya yapılan başvuruda 15 günlük 
sürenin geçirilmiş olduğunu tespit ederse, istemi reddeder.  

Bu karar, ilgili kişilere veya makama ve ilgili yargı merciine, hemen tebliğ olunur. Bu karara karşı hiç bir 
yargı merciine başvurulamaz. 
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• Başvuruyu kabul ettiği durumlarda yetkili makam, dilekçe ve eklerinin kendisine ulaştığı başlayarak en 
geç 10 gün içinde gerekçeli düşünce yazısını, kendisine gönderilen dilekçe ile birlikte UM’ne yollar ve 
ayrıca UM’ne başvurduğunu ilgili yargı merciine hemen bildirir.  

• İlgili yargı mercii, davanın görülmesini geri bırakır.  

• UM Başkanı, düşünce yazısıyla eklerini, görevsizlik itirazını reddeden yargı merciine göre ilgili bulunan 
Başsavcıya tebliğ edebilir. Tebliği alan makam yazılı karşılık vermek isterse, 7 gün içinde vermelidir.  

OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI 

2247 s. K. m. 17: Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli ve idari yargı mercileri tarafları, 
konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş 
olması gerekir. Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili 
makamlarca ileri sürülebilir.  

Olumsuz görev uyuşmazlığında dava ortada kalmaktadır. Bir mahkeme görevsizlik kararı verdikten sonra 
başvurulan diğer mahkeme de (yargı kolu) görevsizlik kararı verirse dava görülemez hale geliyor. 

Koşulları 

1. Ortada iki görevsizlik kararı bulunulmalıdır. 

2. Görevsizlik kararları ayrı yargı düzenleri içinde yer alan yargı yerlerince verilmelidir. 

3. Görevsizlik kararları biri diğerinin görevli olduğu gerekçesiyle verilmelidir. 

4. Görevsizlik kararlarının kesinleşmesi gerekir. 

5. İki yargı yerince görevsizlik kararları verilen davalar, aynı olmalıdır. 

Yargı merciince yapılacak işlemler (15. madde) 

Son görevsizlik kararı veren mahkeme; 

• Kararın kesinleşmesinden sonra, (bu bir nihai karardır) 

• Ceza davalarında doğrudan (ilgili makamlarca),  

• Diğer davalarda tarafların istemiyle, (başvuru için süre öngörülmemiştir) 

• İlk görevsizlik kararı veren mahkemeye ait dosyayı da temin ederek dosyayı UM’ne gönderir. 

Yargı merciilerinin UM’ne başvurmaları (19. madde) 

Kendisine gelen bir davayı incelemekte olan son mahkeme,  

• Kendisinin görevsiz olduğunu düşünürse (kendisi için görevsizlik kararı vermeden), 

• Görevsizlik kararı veren ilk mahkemenin görevli olduğu kanısına varırsa,  

• Önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek, UM’ne başvurur ve davanın 
incelenmesini UM’nin karar vermesine değin erteler.  

Yargı kolları arasında görev meselesi olduğunda, tarafların başvurusu gerekir. Yargı kolu içinde görev 
meselesi olduğunda, tarafların başvurusuna gerek kalmadan, dosya görevli mahkemeye gönderilir. 

UM’nce yapılacak işlemler (16. madde) 

• UM, olumsuz görev uyuşmazlığı ile ilgili dosyaların ilk incelemesi sırasında ve gerekli gördüğü hallerde 
ilgili Başsavcıların görüşünü (7 gün içinde) de alarak, görevli yargı merciini belirten kararını verir.  

 

UM kararlarını bekleme süresi (18. madde) 

o Yargı mercii, görev konusunda UM’nce bir karar verilinceye kadar davanın görülmesini geri bırakır. 

o UM’ne başvurulduğunu bildiren yazının alındığı günden başlamak üzere 6 ay içinde karar gelmezse 
yargı mercii davayı görmeye devam eder.  

o Ancak, esas hakkında son kararı vermeden UM’nin kararı gelirse bu karara uymak zorundadır.  

o Uyuşmazlık çıkarılacağı bildirilerek yargı merciinden davaya bakmanın ertelenmesi istenemez. 
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Akademik tatil 9. HAFTA 13. 11. 2017 

10. HAFTA 20. 11. 2017 
Temyiz incelemesi yapan yargı merciilerinin UM’ne başvurmaları (20. madde) 

Temyiz incelemesi yapan yüksek mahkeme, davanın, davaya bakan mahkemenin görevi dışında 
olduğu kanısına varırsa, incelediği kararı bozacak yerde, incelemeyi erteleyerek yargı merciinin 
belirtilmesi için UM’ne başvurmaya karar verebilir.  

Yüksek mahkemenin UM’ne başvurması, uygulamada hiç rastlanılacak bir durum değildir. 

Kararlar arasındaki çelişmelerin giderilmesi (30. madde) 

o UM Bölümlerinin kararları arasındaki çelişmeler, Genel Kurulca verilecek ilke kararları ile giderilir.  

o İlke kararları gerekçesiyle açıklanır, ilke kararları ileriye dönük olarak uygulanır. 

o Bir ilke kararının değişmesi veya kaldırılması yeni bir ilke kararıyla olur.  

o İlke kararına yer olup olmadığına bölümler karar verir.  

o Bölümlerin ilke kararını gerekli görmesi halinde, Başkan çelişme doğuran kararları veya kökleşmiş 
içtihadı gösteren kararlardan biriyle yeni çoğunluğun görüşünü ve çelişme gerekçesini kapsayan bir 
yazıyı, istemde bulunandan başka başsavcıya, belirteceği bir sürede görüşlerini bildirmek üzere yollar.  

o Görev konusundaki ilke kararları; UM’ni ve bütün yargı mercilerini, hüküm uyuşmazlıkları dolayısıyla 
verilecek esasa ilişkin ilke kararları ise yalnız UM’ni bağlar. 

UM’nin somut uyuşmazlık hakkındaki kararı olay bazında kesindir ve bağlayıcıdır. Benzer ama farklı bir 
olay ile karşılaşan yargı yeri yeniden UM’ne başvurabilir. UM’nin görevli saydığı mahkeme davaya 
bakmakla yükümlüdür, yeniden görevsizlik kararı veremez. 

Görev uyuşmazlığı önlem ve kararları (22. madde) 

o  Hukuk davalarında adli veya idari yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve 
özellikle yürütmenin durdurulması kararları, UM’nin kararına kadar geçerlidir. 

o Bu kararları veren yargı merciinin görevsizliğine ilişkin UM kararlarının davacıya bildirilmesinden sonra 
da, görevi belli edilen yargı merciince kaldırılmadıkça, 60 gün süre ile devam eder.  

o Görev konusu UM’ce karara bağlanana kadar, önlemler hakkında karar alınmasının yolu açıktır. 

✓ Olumsuz görev uyuşmazlığında, tedbir kararının ilgilisinin isteği üzerine,  görev konusunda son kararı 
veren mahkeme 

✓ Olumlu görev uyuşmazlığında, görev itirazını reddeden mahkeme 

✓ Mahkemelerin UM’ne başvurması durumunda başvuran mahkeme önlemler konusunda karar alabilir. 

 HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI 

2247 s. K. m. 24’e göre, yargı yerleri tarafından, görevle ilgili olmaksızın, kesin olarak verilmiş veya 
kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflardan en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki 
yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan durumlarda hüküm uyuşmazlığından söz edilir. 

Ceza kararlarında; sanığın, fiilin ve maddi olayların aynı olması halinde hüküm uyuşmazlığı var sayılır.  

İlgili kişi veya makam UM’ne başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini isteyebilir. 

Koşulları 

1. Kararlar iki ayrı yargı düzeninde verilmelidir. 

2. Kararlar esasa ilişkin ve kesin olmalıdır. 

3. Kararlar aynı konuda olmalıdır. 

Bu hem sebep, hem taraflar yönünden aynı olmasını gerektirmez, çünkü bu koşul her zaman 
sağlanamaz. Taraflardan en az biri aynı olmalıdır. 

4. Kararlar hakkın yerine getirilmesini engellemelidir. 
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İDARİ YARGIDA GÖREV ve YETKİ KURALLARI 

Görev ve yetki kuralları: Bir davaya, aynı yargı kolu içinde yer alan ilk derece yargı yerlerinden hangisinin 
bakacağını düzenleyen kurallara denir. 

İdari yargı alanında ilk derece mahkemeleri 

o Danıştay (belli konularda) 
o Vergi mahkemeleri 
o İdare mahkemeleridir. 

 İdari yargı düzeninde, görev, davaların konuları itibariyle, bu mahkemeler arasında dağılımı ile ilgilidir. 

 Yetki, görevli mahkemelerden, hangi yerde bulunan mahkemede davanın açılacağını belirler. İdari 
yargı düzeninde yetki, ancak idare ya da vergi mahkemeleri arasında söz konusu olabilir. 

AY m. 142’ye göre, yargı yerlerinin görev ve yetkileri yasa ile belirlenir. Bu doğal yargıç önünde yargılanma 
ilkesinin bir sonucudur. İdari yargı yerlerinin görev ve yetkileri de 2575 (Danıştay K.), 2576 (BİM, İdare ve 
Vergi Mahkemeleri K.) ve 2577 (İYUK m. 32 – 37, 43) sayılı yasalarla düzenlenmiştir.  

İlçe düzeyinde idari yargı teşkilatı yoktur. İdari yargı çevresi bir veya birden fazla ili içine alır. 

 GÖREV KURALLARI 

• Özel görevli mahkemeler: Danıştay, vergi mahkemeleri 

• Genel görevli mahkemeler: İdare mahkemeleri 

Görevli mahkeme belirtilirken, konunun özel görevli mahkemelerin görevine girip girmediği araştırılır. Özel 
görevli mahkemelerin görevine girmeyen konularda, davalar genel görevli mahkemelerde açılır.  

o 2575 sayılı Kanun m. 24’te Danıştay 
o 2576 sayılı Kanun m. 5’de İdare Mahkemeleri  
o 2576 sayılı Kanun m. 6’da Vergi Mahkemelerinin görevleri belirtilmiştir. 

1.  DANIŞTAY 

AY m. 155/1’e göre; Danıştay, kanunla gösterilen belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakar. 

Danıştay K. m. 24’te, birinci fıkrada, ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalar sayılmıştır. Ayrıca 
ikinci fıkrada belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceleyeceği ve karara bağlayacağı belirtilmiştir. 

Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevleri 

a. Bakanlar Kurulu kararlarına, 

b. Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek 
kararnamelere, 

c. Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, 

d. Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve 
işlemlere, 

e. Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, 

f. Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı 
işlemlerine, 

karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili 
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar. 

AY m. 127’ye göre; mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların 
çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur.  

İYUK Ek m. 2’ye göre; belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştay’a gönderilen dosyalar; belediye başkanlarının 
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düşmesi istemine dair ise belediye başkanlarının, …… savunması 15 gün içinde alındıktan sonra veya …. 
tekemmül etmiş sayılır. Kararlara karşı tebliğden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz bir ay 
içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.  

Danıştay K. m. 24/2, AY m. 127 ve İYUK Ek m. 2 bağlantılıdır. 

Danıştay K. m. 24/1: Bu bir yargılama işidir. İptal, tam yargı ve idari davalar olduğu zaten açıkça ifade 
edilmektedir. 

Danıştay K. m. 24/2: İstem kavramı vardır. Bu bir yargılama işi midir tartışmalıdır. 

11. HAFTA 27. 11. 2017 
Danıştay’ın Temyiz Yeri Olarak Görevleri: 

İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar ile ilk derece mahkemesi olarak Danıştay Dairelerince 
verilen kararlarda temyiz mercii olarak görev yapar. 

2.  İDARE MAHKEMELERİ 

Genel görevli mahkeme olarak idare mahkemeleri, diğer idari yargı yerlerinin görev alanına girmeyen 

a. İptal davalarını 

b. Tam yargı davalarını 

c. Tahkim öngörülen idari sözleşmeden doğan (imtiyaz sözleşmesi hariç) uyuşmazlığa ilişkin davaları 

d. Diğer kanunla verilen işleri 

e. Özel kanunlarla idare mahkemelerinin görevli kılındığı davaları çözümlemekle görevlidir. 

3.  VERGİ MAHKEMELERİ 

2576 sayılı Kanun m. 6’da Vergi Mahkemelerinin görevleri sayılmıştır. 

Mahkemece Görev Konusunun İncelenmesi 

Görev konusu kamu düzenindendir, bu nedenle davanın her aşamasında ileri sürülebilir, mahkeme 
tarafından da re’sen dikkate alınır. Dava dilekçelerinde yapılacak ilk incelemede, görev ve yetki konusu 
öncelikle incelenecek konuların başında gelir. 

• İdari yargı yeri, davayı idari yargının görev alanı içinde görmezse, davayı görev yönünden reddeder: 

• İdari yargı yeri, davayı idari yargının görev alanı içinde görürse, ama kendi görev alanı dışında görürse, 
görevsizlik kararı vererek, dosyayı görevli idari yargı yerine gönderir. İdari yargıda dosyanın görevli idari 
yargı yerine gönderilmesi için davacının talepte bulunmasına gerek yoktur. 

Görevsizlik kararında görevli olduğu belirtilen idari yargı yeri, ilk görevsizlik kararı veren idari yargı yerinin 
kararı ile bağlı değildir. Bu idari yargı yeri de, görevsizlik kararı verebilir ve görev uyuşmazlığının giderilmesi 
için dosyayı Danıştay’a veya BİM’ne gönderir. 

İlk derece mahkemesi olarak Danıştay, görevsizlik kararı verirse ve dosyayı görevli gördüğü mahkemeye 
gönderirse, bu mahkeme Danıştay’ın kararı ile bağlıdır. 

İlk yargı yeri  İkinci yargı yeri Uyuşmazlığın giderildiği yargı yeri 

Danıştay Daireleri Danıştay Başkanlar Kurulu 

İdare mahkemesi Vergi mahkemesi Danıştay Başkanlar Kurulu 

Aynı BİM yargı çevresi içinde bulunan iki vergi mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi 

Aynı BİM yargı çevresi içinde bulunan iki idare mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi 

Farklı BİM yargı çevresi bulunan iki vergi mahkemesi Danıştay 3. Daire 

Farklı BİM yargı çevresi bulunan iki idare mahkemesi Danıştay 10. Daire 

İdare veya vergi mahkemesi Danıştay 
Danıştay kendini görevli kabul ederse davayı görür. 
Danıştay kendini görevli kabul etmezse, görevli 
gördüğü mahkemeye dosyayı gönderir (karar kesindir). 
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 YETKİ KURALLARI 

o İdari yargıda yetki sorunu idare mahkemeleri arasında veya vergi mahkemeleri arasında ortaya çıkabilir. 

o Yetki sorunu olması için ülkede aynı tür mahkemeden birden çok sayıda olması gerekir. Danıştay tek 
olduğu için yetki sorunu yoktur. 

o İdari yargıda yetki sorunu kamu düzenindendir, taraflar anlaşarak yetkili mahkemeyi belirleyemezler. 

o Yetkisizlik itirazı ileri sürülmese bile, mahkemece re’sen dikkate alınır. 

o Bir davayı yetkisiz mahkeme karara bağlarsa, bozma sebebidir. 

Genel Yetki Kuralı 

Yasalarda yetkili idari yargı yeri belirtilmezse, yetkili idari yargı yeri dava konusu olan idari işlem ya da idari 
sözleşmeyi yapan idari kuruluşun bulunduğu yerdeki idare (veya vergi) mahkemesidir. 

Özel Yetki Kuralı 

Bazı davalar için yasalarda özel yetki kuralları öngörülmüştür. Özel yetki yoksa genel yetkiye bakılır. İdari 
yargıda birden çok yetkili mahkeme olmaz. Özel Yetki Kuralı Olan Durumlar 

Dava çeşidi Dava konusu Yetkili yargı yeri 

Kamu görevlileri  

Atama, yer değiştirme Eski veya yeni görev yeri idare mahkemesi 

Görevine son verilmesi, emekli edilmesi, 
görevden uzaklaştırılması 

Son görev yaptığı yer idare mahkemesi 

Disiplin cezaları, özlük ve mali hakları Görev yaptığı yer idare mahkemesi 

Hâkim ve savcıların mali ve sosyal hakları, 
sicilleri, müfettiş hal kâğıtları 

Görev yaptığı yer idare mahkemesinin bağlı 
olduğu BİM’e en yakın BİM’in bulunduğu yer 
idare mahkemesi 

Taşınmaz mallar 
(kamu taşınmazları 
dâhil) 

Her türlü idari dava (kamulaştırma, imar, 
yıkım, işgal, tahsis, ruhsat, iskân) 

Taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesi 

Yerel yönetimler 
Köy, belediye, özel idare mevzuatı davaları 
ve sınır uyuşmazlıkları 

Mülki idari birimin, köy, belediye veya 
mahallenin bulunduğu yer idare mahkemesi 

Taşınır mallar 

Taşınır malın bulunduğu yer belli ise 
Taşınır malın bulunduğu yer idare 
mahkemesi 

Yer belli değilse, İdari işlemin yapıldığı yer idare mahkemesi 

Tam yargı davaları 

İdari sözleşmeden doğan uyuşmazlık 
Sözleşmeyi yapan idari kuruluşun bulunduğu 
yer idare mahkemesi 

İdari işlemden doğan uyuşmazlık 
İdari işlemi yapan idari kuruluşun bulunduğu 
yer idare mahkemesi 

İdari eylemden doğan uyuşmazlık 
İdari eylemi yapan idari kuruluşun bulunduğu 
yer idare mahkemesi 

İdari hizmetlerden doğan uyuşmazlık Hizmetin görüldüğü yer idare mahkemesi 

Diğer durumlardan doğan uyuşmazlık Davacının ikametgâhı idare mahkemesi 

Vergi 
uyuşmazlıkları  

Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç tarh 
ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen 

Dairenin bulunduğu yer vergi mahkemesi 

Gümrük Kanununa göre alınan vergiler ile 
vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin 
işlemlerde vergi, resim, harç tarh ve 
tahakkuk ettiren 

Amme alacakları ile ilgili ödeme emri 
düzenleyen 

Diğer uyuşmazlıklarda işlemi yapan 
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Mahkemece yetki konusunun incelenmesi 

 Yetki konusu kamu düzenindendir, bu nedenle yetkiye ilişkin itirazlar davanın her aşamasında yapılabilir, 
ayrıca mahkeme de re’sen inceler. 

 İdare veya vergi mahkemesi kendini yetkili görürse, itirazı reddeder. Bu karar ancak esas karar ile 
birlikte (nihai karar ile birlikte) temyiz olunabilir. 

 İdare veya vergi mahkemesi kendini yetkili görmezse, yani yetkisizlik kararı verirse, yetkili mahkeme 
belirlenir. Dosya yetkili mahkemeye gönderilir. Yetkisizlik kararı nihai karardır, temyiz edilebilir. 

Uyuşmazlığın Giderilmesi 

İdari yargıda yetki sorunu idare mahkemeleri arasında veya vergi mahkemeleri arasında olabilir. 

Dosyanın gönderildiği mahkeme de kendini yetkisiz görürse, uyuşmazlığın giderilmesi için, duruma göre, 
BİM’e veya Danıştay’a dosyayı gönderir. 

Görev ve yetki uyuşmazlığı ile ilgili olarak verilen kararlar kesindir. Yetkili kılınan mahkeme davaya bakmak 
zorundadır, yeniden yetkisizlik kararı veremez. 

Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve BİM tarafından verilen kararlar ilgili mahkemelere bildirilir ve 
bu husus taraflara tebliğ olunur. 

İlk yargı yeri  İkinci yargı yeri Uyuşmazlığın giderildiği yargı yeri 

Aynı BİM yargı çevresi içinde bulunan iki vergi mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi 

Aynı BİM yargı çevresi içinde bulunan iki idare mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi 

Farklı BİM yargı çevresi bulunan iki vergi mahkemesi Danıştay 3. Daire 

Farklı BİM yargı çevresi bulunan iki idare mahkemesi Danıştay 10. Daire 
 

Örneğin, Kulu Devlet Hastanesinde başlayan tedavi ile ilgili hizmet kusuru, Ankara Numune Hastanesinde devam 
etmiştir ve eylem burada sona ermiştir. Danıştay bu durumda Ankara İdare Mahkemesi yetkilidir, demiştir. 

 Görev konusunda sakınca yaratabilecek bir husus vardır. Şöyle ki; 

İdare mahkemelerinde dava açma süresi 60 gündür.  

Vergi mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür. 

Örneğin idare mahkemesinde 50. günde davayı açtık. İdare mahkemesi görev yönünden reddetti, vergi 
mahkemesi görevlidir, dedi ve dosyayı vergi mahkemesine gönderdi. Vergi mahkemesi dosyayı 
incelediğinde 30 günlük sürede dava açılmadığı için süre yönünden davayı reddedebilir. 

 

12. HAFTA 04. 12. 2017 

PRATİK YAPILACAK 


