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2.ÜN TE
(YARGI YETK  VE YARGI DÜZENLER )

YARGI YETK

Yarg lama, toplumda bireyler ars  ve birey devlet aras  sorunlar n, yarg  yöntemleri ile çözümlenmesidir. Günümüzde devletler aras  uyu mazl klar
bile yarg  ile çözülmeye ba lam r. Hak ve hürriyetlerimizin korunmas nda temel ko ul, hukuk kurallar na uyulmas n BA IMSIZ MAHKEMELER’ce
denetlemesidir. Anayasam z da 9. maddesinde, yarg n bir devlet i levi oldu unu ve Türk Milleti ad na bu yetkiyi ba ms z mahkemelerin
kulland  belirtmi tir.

Yarg  Ba ms zl

Yarg  yetkisi, her türlü bask  ve etkiden uzak bir biçimde yürütülmelidir. Mahkemelerin ba ms zl  ile yarg çlar n ba ms zl  e  anlaml r.
Anayasa’n n 138.maddesine göre, hâkimler, görevlerinde ba ms zd r; Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olmas art yla, vicdani kanaatlere göre
hüküm verirler.

Anayasa’n n 139. maddesince Hâkimlik ve savc k teminat u ekildedir: Hâkimler ve savc lar azlolunamaz, kendileri istemedikçe altm  be  ya
bitirinceye kadar emekliye ayr lamaz; bir mahkemenin veya kadronun kald lmas  sebebiyle de olsa ayl k, ödenek ve di er özlük haklar ndan yoksun

namaz.

Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu  (özetlerde HSYK olarak k salt lm r)

HSYK yarg n yasama ve yürütme organlar n etkisinde kalmamas  için, kurulmu tur. Bu Kurul, hâkim ve savc lar  mesle e kabul etme, atama ve
nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci s fa ay rma, kadro da tma, meslekte kalmalar  uygun görülmeyenler hakk nda karar verme,
disiplin cezas  verme, görevden uzakla rma i lerini yapar. Adalet Bakanl n, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savc n kadrosunun
kald lmas  veya mahkemenin yarg  çevresinin de tirilmesi gibi tekliflerini karara ba lar. HSYK, mahkemelerin ba ms zl  ve hâkimlik teminat
esaslar na göre kurulur ve görev yapar, yirmi iki as l ve on iki yedek üyeden olu ur; üç daire halinde çal r. Kurulun Ba kan  Adalet Bakan r. Adalet
Bakanl  Müste ar  Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, dört as l üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yüksekö retim kurumlar n hukuk dallar nda
görev yapan ö retim üyeleri ile avukatlar aras ndan Cumhurba kan nca, üç as l ve üç yedek üyesi Yarg tay üyeleri aras ndan Yarg tay Genel
Kurulunca, iki as l ve iki yedek üyesi Dan tay üyeleri aras ndan Dan tay Genel Kurulunca, bir as l ve bir yedek üyesi Türkiye Adalet Akademisi Genel
Kurulunca kendi üyeleri aras ndan, yedi as l ve dört yedek üyesi birinci s f olup, birinci s fa ayr lmay  gerektiren nitelikleri yitirmemi  adli yarg
hâkim ve savc lar  aras ndan adli yarg  hâkim ve savc lar nca, üç as l ve iki yedek üyesi birinci s f olup, birinci s fa ayr lmay  gerektiren nitelikleri
yitirmemi  idari yarg  hâkim ve savc lar  aras ndan idari yarg  hâkim ve savc lar nca, dört y l için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Kurulun,
Adalet Bakan  ile Adalet Bakanl  Müste ar  d ndaki as l üyeleri, görevler süresince; kanunda belirlenenler d nda ba ka bir görev alamaz, kurul
taraf ndan ba ka göreve atanamaz veya seçilemezler. Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Ba kan na (Adalet Bakan na) aittir. Ancak Bakan, dairelerin
çal malar na kat lamaz. Kurul, kendi üyeleri aras ndan daire ba kanlar  ve daire ba kanlar ndan birini de ba kanvekili olarak seçer. Ba kan,
yetkilerinden bir k sm  vekiline devredebilir. Hâkim ve savc lar n görevini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve hâkimler için idari nitelikteki
genelgelere uygun olarak yap p yapmad klar n denetimi; görevden dolay  veya görev s ras nda suç i leyip i lemedikleri, hal ve eylemlerinin görev
gereksinimlerine uyup uymad n ara lmas  ve gerekti inde haklar nda inceleme, soru turma yap lmas , ilgili dairenin teklifi ve HSYK Ba kan n
oluru ile Kurul müfetti lerine yapt r. Kurulun meslekten ç karma cezas na ili kin olanlar d nda kararlar na kar  yarg  mercilerine ba vurulamaz.
159. maddede yap lan de iklikle Kurula ba  Genel Sekreterlik kurulmas  kabul edilmi tir. Amaç, Kurulun Adalet Bakanl  bünyesinden ayr larak
görevini daha ba ms z sürdürmesidir.

Mahkemelerin Kurulu u ve Yarg  Düzenleri

Anayasa’n n 142. maddesine göre, mahkemelerin kurulu , görev ve yetkileri yasalarla düzenlenir. Fakat Yüksek mahkemelerin kurulu unun direk
Anayasayla düzenlenmi  olmas  birden çok yarg  düzeni olu mas  sa lam r.

Doktrinde yarg  çe idi veya yarg  kolu olarak adland lan yarg  düzeni, nitelikleri bak ndan bütün te kil eden uyu mazl klar n, ayr  bir yarg lama
usulüne tabi tutulmas  ile ifade der. Böylece bu uyu mazl klar bir yarg  kolunda toplan r ve onlara o yarg  çe idine özgü yarg lama kurallar
uygulan r.

Yüksek mahkemelerden yola ç karak olursak YARGI KOLU kavram : “kararlar  ayn  yüksek mahkemede temyiz edilen mahkemelerin olu turdu u
düzen” olarak da tan mlanabilir. YÜKSEK MAHKEME ise, alt dereceli mahkemelerin kararlar  denetleyen mahkemedir, Temyiz denilen bu denetim
yolu, yarg  da kararlar aras  uyum ve birlikteli i sa lar. Yüksek mahkeme, kararlar na kar  ba ka mahkemeye ba vurulamayan mahkemedir. Bir
yarg da, alt mahkemeler olmadan sadece yüksek mahkeme kurulmas  da mümkündür. Nitekim askeri idari yarg da sadece Askeri Yüksek dare
Mahkemesi vard r.

Anayasa’da; anayasa yarg , adli yarg , idari yarg , askeri adli ve askeri idari yarg  olmak üzere ba ca be  yarg  düzeni vard r. Bu merciler aras nda
görev ve hüküm uyu mazl  ç kt nda ise uyu mazl  çözmek için Uyu mazl k Mahkemesi kurulmu tur.

ANAYASA YARGISI - ANAYASA MAHKEMES

Anayasa yarg n amac  kanunlar n anayasaya uygunlu unu denetlemektir. Ülkemizde bu görevi, Anayasa Mahkemesi yapar. Bu görevin yan  s ra
da de inilecek olan di er yetkilere de sahiptir.

Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Say tay Genel Kurulunun kendi ba kan ve üyeleri aras ndan,
her bo  yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro ba kanlar n serbest avukatlar aras ndan gösterecekleri üç aday içinden
yapaca  gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yap lacak bu seçimde, her bo  üyelik için ilk oylamada üye tam say n üçte iki ve
ikinci oylamada üye tam say n salt ço unlu u aran r. Yine salt ço unluk sa lanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama
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yap r; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmi  olur.

Cumhurba kan ; üç üyeyi Yarg tay, iki üyeyi Dan tay, bir üyeyi Askerî Yarg tay, bir üyeyi Askerî Yüksek dare Mahkemesi genel kurullar nca kendi
ba kan ve üyeleri aras ndan her bo  yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yüksekö retim Kurulunun
kendi üyesi olmayan yüksekö retim kurumlar n hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallar nda görev yapan ö retim üyeleri aras ndan gösterece i
üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci s f hâkim ve savc lar ile en az be  y l raportörlük yapm  Anayasa
Mahkemesi raportörleri aras ndan seçer.

Anayasa Mahkemesi’ne üye seçilebilmek için, k rkbe  ya n doldurulmu  olmas  kayd yla; yüksekö retim kurumlar  ö retim üyelerinin profesör veya
doçent unvan  kazanm , avukatlar n en az yirmi y l fiilen avukatl k yapm , üst kademe yöneticilerinin yüksekö renim görmü  ve en az yirmi y l
kamu hizmetinde fiilen çal , birinci s f hâkim ve savc lar n adayl k dâhil en az yirmi y l çal  olmas artt r.

Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki y l için seçilirler. Kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Altm  be  ya  doldurunca emekliye
ayr rlar. Zorunlu emeklilik ya ndan önce görev süresi dolanlar n ba ka bir görevde çal malar  ve özlük i leri kanunla düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi üyeli i, bir üyenin hâkimlik mesle inden ç kar lmay  gerektiren bir suçla hüküm giymesi halinde kendili inden; görevini sa k
nedeniyle yerine getiremeyece inin anla lmas  halinde de Anayasa Mahkemesi üye tamsay  salt ço unlu u karar  ile sona erer.

Anayasa Mahkemesi’nin Görevleri

ptal Davas

Anayasa Mahkemesi, kanunlar n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ü’ nün Anayasa’ya ekil ve esas
bak ndan uygunlu unu denetler. Anayasa de ikliklerini ise sadece ekil bak ndan inceler ve denetler.

Ancak s yönetim ve sava  gibi ola anüstü hallerde ç kar lan kanun hükmünde kararnamelerin ekil ve esas bak ndan Anayasa’ya ayk
iddias yla Anayasa Mahkemesi’nde dava aç lamaz. Burada belirtilmesi gereken eyler vard r. Bu hüküm hukuk devleti ilkesine aç kça ayk r.
Ayr ca bu dönemlerde TBMM taraf ndan ç kar lan kanunlara kar  yarg  yolu aç kken; Bakanlar Kurulunun ç kard  kanun hükmünde
kararnamelere yarg  yolunu kapamak, kuvvetler ayr  ilkesiyle de ba da maz. Yürütmeye böyle bir üstünlük tan nmas  gerektirecek
Anayasal bir esas da mevcut de ildir.

Anayasa Mahkemesi’nde iptal davas  açma hakk , Cumhurba kan na, iktidar ve ana muhalefet partisi meclis gruplar  ile TBMM üye tamsay n
en az be te biri tutar ndaki üyelere aittir. ktidarda birden fazla siyasi parti varsa, bu partilerin dava açma hakk  en fazla üyeye sahip olan parti
kullan r.

tiraz Yolu

Görülmekte olan herhangi bir davada, mahkeme uygulanacak olan kanun veya kanun hükmünde kararname hükmünü Anayasa’ya ayk
bulursa ya da taraflardan birinin olas  anayasaya ayk k itiraz  ciddi bulursa, Anayasa Mahkemesi’ne ba vurabilir. Anayasa Mahkemesi i in
kendisine geli inden ba lamak üzere be  ay içinde karar  aç klar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme, davay  yürürlükteki kanun
hükümlerince sonuçland r.

Yüce Divan

Anayasa Mahkemesi, Cumhurba kan , Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yarg tay, Dan tay, Askeri Yarg tay, Askeri Yüksek dare
Mahkemesi Ba kan ve üyelerini, Ba savc lar , Cumhuriyet Ba savc  vekilini, Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu ve Say tay Ba kan ve üyelerini
görevler ilgili suçlardan dolay  Yüce Divan ad yla yarg lar. Ayr ca, Genelkurmay Ba kan , Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlar  ile Jandarma
Genel Komutan  da görevle ilgili suçlardan dolay  Yüce Divanda yarg lan r. Yüce Divan kararlar na kar  yeniden inceleme ba vurusu yap labilir.
Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdi i karar kesindir.

Milletvekilli inin Dü mesine ve Yasama Dokunulmazl n Kald lmas na Yap lan tirazlar

Anayasa Mahkemesi, milletvekilli inin dü mesine ve yasama dokunulmazl n kalkmas na ili kin TBMM kararlar na kar  yap lan itirazlar
sonuçland r. Anayasa’n n 85. maddesine göre: Yasama dokunulmazl n kald lmas na veya milletvekilli inin dü mesine 84. maddenin
birinci, üçüncü veya dördüncü f kralar na göre karar verilmi se, Meclis Genel Kurulunun karar al nd  tarihten ba layarak yedi gün içinde ilgili
milletvekili veya bir di er milletvekili, karar n, Anayasa’ya, kanuna veya çtüzü e ayk  iddias yla iptali için Anayasa Mahkemesi’ne
ba vurabilir. ptal istemini on be  gün içerisinde kesin karara ba lan r.

Parti Kapatma Davalar  ve Mali Denetimi

Siyasal partilerin kapat lmalar na ili kin davalar ile partilerin gelir ve giderlerinin yasalara uygunlu unun denetimi de Anayasa Mahkemesi’nce
yap r.

Bireysel Ba vuru

1982 Anayasas ’nda yap lan de iklik, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel ba vuru imkân  getirdi. Buna göre: Herkes, Anayasa’da güvence alt na
al nm  temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi kapsam ndaki haklardan birinin kamu gücü taraf ndan ihlal edildi i
iddias yla Anayasa Mahkemesi’ne ba vurabilir. Ba vurmak için ola an kanun yollar n tükenmi  olmas artt r. Bireysel ba vuruda, kanun
yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yap lamaz. Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi’ne ba vurmadan önce tüketilmesi gereken bir
son iç hukuk yolu olarak düzenlenen bireysel ba vuru, henüz yasal düzenleme yap lmad  için uygulanamamaktad r.

ADL  YARGI - YARGITAY

Adli yarg  ceza davalar n ve ki iler aras nda ç kan hukuki uyu mazl klar n çözen genel yarg  düzenidir. Bu yarg n yüksek mahkemesi Yarg tay’d r.

Anayasa’n n 154.maddesine göre Yarg tay, adliye mahkemelerinde verilen ve kanunun ba ka bir adli yarg  merciine b rakmad  karar ve
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hükümlerin son inceleme yeridir.

Yarg tay üyeleri, birinci s fa ayr lm  adli yarg  hâkim ve cumhuriyet savc lar  ile bu meslekten say lanlar aras ndan Hâkimler ve Savc lar Yüksek
Kurulu’nca üye tamsay n salt ço unlu u ile ve gizli oyla seçilir.

Adli yarg  düzeni içindeki mahkemeler hukuk ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayr lmaktad r. 5235 say  Adli Yarg lk Derece Mahkemeleri ile Bölge
Adliye Mahkemelerinin Kurulu , Görev ve Yetkileri Hakk nda Kanun’un 4.maddesine göre hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk
mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan di er hukuk mahkemeleridir. Asliye ticaret mahkemeleri, i  mahkemeleri, kadastro mahkemeleri, aile
mahkemeleri bu tür mahkemelere örnektir. Kanun’un 8.maddesine göre ise ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve a r ceza mahkemeleri ile
özel kanunlarla kurulan di er ceza mahkemeleridir.

5235 say  Kanunla Yarg tay’ n a r i  yükünü hafiflesin, davalardan daha çabuk sonuç al ns n diye bölge adliye mahkemeleri kurulmu tur. Bu
mahkemelerinin ana görevi, adli yarg  ilk derece mahkemelerince verilen, kesin olmayan hüküm ve kararlara kar  yap lan ba vurular  karara
ba lamakt r.

Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza dairelerinden olu ur. Her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur.
Gerekli hâller de dairelerin say , Adalet Bakanl n önerisi üzerine Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulunca art p azalt labilir.

DAR  YARGI - DANI TAY

Yürütme ve idarenin hukuka ayk  i lemlerini iptal etmek; bu i lem ve eylemlerden zarar görenlerin zararlar n tazmin etmekle görevli yarg  düzeni
idari yarg r. dare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri olarak bu yarg  mercilerinin yüksek mahkemesi Dan tay’d r.

Dan tay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun ba ka bir idari yarg  merciine b rakmad  hükümlerin son inceleme merciidir.

ASKER  ADL  YARGI - ASKER  YARGITAY

Anayasa’n n 145. maddesine göre: Askeri yarg , askeri mahkemeler ve disiplin mahkemelerince yürütülür. Askerler taraf ndan i lenen askeri suçlar
ve bunlar n asker ki iler aleyhine ya da askerlik hizmet ve görevleri aleyhine sonuçlar do urdu u suçlara ait davalar  konu al r. Ama devlet güvenli i,
anayasal düzen ve bu düzenin i leyi ine kar  i lenen suçlara ait davalar ise her ko ulda adliye mahkemelerinde görülür.

Sava  hali haricinde asker olmayanlar askeri mahkemelerde yarg lanamaz. Askeri mahkemelerin sava  halinde hangi suç ve ki iler aç ndan yetkili
oldu u; gerekti inde bu mahkemelerde adli yarg  hâkim ve savc lar n görevlendirilmesi kanunla düzenlenmi tir.

2010 Anayasa de ikli i ile askeri mahkemelerin asker olmayan ki ileri sadece sava  halinde yarg layabilece i düzenlendi. 2010 tarihli bir ba ka
de iklikle, devlet güvenli ine, anayasal düzene ve bu düzenin i leyi ine kar  suçlara ait davalar n adliye mahkemelerinde görülmesi hükme
ba land . Bu suretle asker ki ilerin sivil mahkemelerde yarg lanmas  da sa land .

Askeri yarg  mercilerinin i leyi i, askeri hâkimlerin özlük i leri, ba  bulunduklar  komutanl kla ili kileri, mahkemelerin ba ms zl  ve hâkimlik
teminat  esaslar na göre kanunla düzenlenir.

Askeri Yarg tay, askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. Askeri Yarg tay üyeleri birinci s f askeri hâkimler
aras ndan Askeri Yarg tay Genel Kurulu’nun üye tamsay n salt ço unlu u ve gizli oyla her bo  yer için gösterece i üçer aday içinden
Cumhurba kan nca seçilir.

ASKER DAR  YARGI  - ASKER  YÜKSEK DARE MAHKEMES

Bu yarg  kolunda uyu mazl klar  çözümleyen merci Askeri Yüksek dare Mahkemesidir. Ayn  zamanda YARGITAY ve DANI TAY gibi bir Yüksek
Mahkemedir. Askeri hizmete ili kin ve askerleri ilgilendiren idari i lemlerden kaynaklanan uyu mazl klar bu mahkeme de çözümlenir.

Askeri Yüksek dare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmi  olsa bile, asker ki ileri ilgilendiren ve askeri hizmete ili kin idari
lemlerden do an uyu mazl klar n denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Askerlik yükümlülü ünden do an uyu mazl klarda ilgilinin

asker olmas art  aramaz.

Askeri Yüksek dare Mahkemesi’nin askeri hâkim s ndan olan üyeleri Mahkemenin birinci s f hâkimler aras ndan her bo  yer için gösterece i üç
adaydan; hâkim s ndan olmayan üyeleri ise yasada belirtilen subaylar aras ndan Genelkurmay Ba kan nca her bo  yer için gösterilen üç aday
aras ndan Cumhurba kan nca seçilir.

SAYI TAY

Say tay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallar  Türkiye Büyük Millet Meclisi ad na denetler, sorumlular n hesap ve
lemlerini kesin hükme ba lar. Say tay asl nda bir yarg  mercii de ildir ancak verdi i hizmetin yap  ve çal ma eklinin yarg ya yak nl  nedeniyle

yarg  bölümü içerisinde ele al r. Kanun’da da Say tay hesap mahkemesi olarak belirtilmi tir. Anayasa’n n 160.maddesine göre: Say tay, merkezi
yönetim bütçesi kapsam ndaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlar n bütün gelir ve giderleri ile mallar  Türkiye Büyük Millet Meclisi
ad na denetler, sorumlular n hesap ve i lemlerini kesin hükme ba lar. Say tay’ n kesin hükümleri hakk nda ilgili ki i yaz  bildirim tarihinden
itibaren onbe  gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteyebilir. Bu kararlar dolay yla idari yarg  yoluna ba vurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakk nda Dan tay ile Say tay kararlar  aras ndaki uyu mazl klarda Dan tay kararlar  esas al r.
Mahalli idarelerin hesap ve i lemlerinin denetimi ve kesin hükme ba lanmas  da Say tay yapar.

Kamusal kaynaklar n yasaya uygun ve verimli kullan lmas nda Say tay denetimi önemli yer tutar. Say tay denetimi, kamu yöneticileri bak ndan
ise herhangi bir usulsüzlük iddias na kar  sigorta niteli indedir. Çünkü Say tay’ n uygun buldu u mali i lemden dolay , kamu yöneticisine herhangi
sorumluluk yüklemek mümkün olamayacakt r.

Say tay’ n sorumlular n hesap ve i lemlerini kesin hükme ba lamas ; bir ba ka anlat mla sorumlular n mali sorumlulu unu tespit etmesi,
yarg lamaya esas rapor haz rlanmas , yarg lama ve temyiz olmak üzere üç a amadan geçerek gerçekle mektedir.
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UYU MAZLIK MAHKEMES

Yukar da görüldü ü gibi, ülkemizde birden çok yarg  düzeni (yarg  kolu) mevcuttur. Bu kollar n görevlerini düzenleyen yasalar, mahkemeler
aras nda görev uyu mazl  ç kmas  önleyememektedir. Baz  davalarda ayr  yarg  düzenindeki mahkemeler, uyu mazl n kendileri taraf ndan
çözülebilece ine; bazen de uyu mazl n kendi görev alanlar na girmedi ine karar vermektedir. Bu gibi durumlarda uyu mazl  karara ba lamak
için, Uyu mazl k Mahkemesi kurulmu tur. Anayasa’n n 158.maddesine göre: Uyu mazl k Mahkemesi adli, idari ve askeri yarg  mercileri aras ndaki
görev ve hüküm uyu mazl klar  kesin olarak çözmeye yetkilidir.

Anayasa Mahkemesi ile di er mahkemeler aras nda görev uyu mazl  ç kmas  esasen mümkün de ildir. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin görevleri
Anayasa’da say lm r. Ancak yine de di er mahkemelerle Anayasa Mahkemesi aras nda bir görev uyu mazl  ç karsa, Anayasa Mahkemesi’nin
karar  esas al r.

Hukuk ve ceza olarak 2 bölüme ayr lan Uyu mazl k Mahkemesi bir Ba kan ile on iki as l, on iki yedek üyeden kurulur. Hukuk uyu mazl klar  Hukuk,
ceza uyu mazl klar  Ceza bölümünde çözülür. Her bölüm, bir Ba kan ve alt  as l üyeden kurulur. Birlikte toplanan Hukuk ve Ceza Bölümleri,
Uyu mazl k Mahkemesi Genel Kurulunu te kil ederler.

Uyu mazl k Mahkemesi Ba kan , Anayasa Mahkemesi’nce kendi as l ve yedek üyeleri aras ndan seçilir. Uyu mazl k Mahkemesi Hukuk Bölümüne,
Yarg tay Hukuk Genel Kurulu ile Dan tay Genel Kurulunca kendi daire ba kan ve üyeleri aras ndan; Askerî Yüksek dare Mahkemesi Genel
Kurulunca da askerî hâkim s ndan olan daire ba kan ve üyeleri aras ndan iki er as l, iki er yedek üye seçilir. Uyu mazl k Mahkemesi Ceza
Bölümüne, Yarg tay Ceza Genel Kurulu ile Askerî Yarg tay Genel Kurulunca kendi daire ba kan ve üyeleri aras ndan üçer as l, üçer yedek üye seçilir.
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