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HI — UYGULAMA VE SORUNLAR
I — GİRİŞ :
Daha önce yayınlanan incelem em izde belirlediğim iz gibi Uyuşmazlık Mah
kemesi; Anayasa’nın 158. ve Uyuşmazlık M ahkem esi’nin Kuruluş ve İşleyişi
Hakkında K anunun 1. m addesine göre Adli, İdari ve Askeri Y argı m ercileri ara
sındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözm ekle görevli kılınmış
■bir yüksek mahkemedir. (1)
Anayasa’nın 142. maddesine göre m ahkem elerin kuruluşu ve görev ve yet
kileri, .işleyişi ve yargılam a usulleri kanunla düzenlenir. Ancak; gerek aynı yar
gı düzeni, gerekse farklı yargı düzenleri içinde yer alan yargı m ercilerinin ta
rafları, sebebi ve konusu aynı olan davada kendilerini aynı anda görevsiz veya
görevli görmeleri ve bu suretle birbirlerinin görev alanlarına m üdahaleleri müm
kün olabilmekte, böylece, ortaya çözüm lenm esi gereken görev uyuşmazlıkları çık
maktadır.
Uyuşmazlık Mahkemesi’n in görev alanına giren görev uyuşmazlıkları; olum
lu (2247 Sayılı Y asa Madde 17) veya olumsuz görev uyuşmazlığı (2247 Sayılı Ya
sa, Madde 14) yanında olumlu ve görev uyuşmazlığına dönüşmeden bir davada
olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılarak görevli yargı yerinin belirlenmesini amaç(1)
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layan «olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma yolu» (2247 Sayılı Yasa, Madde 10.) ile
olumsuz görev uyuşmazlığına dönüşmeden görevli yargı yerinin belirlenmesi amacı
ile yapılan «başvuru yolu» (2247 Sayılı Yasa, Madde 19) dur.
Olumsuz görev uyuşmazlığı ve görevli yargı yerinin belirlenmesi am acı ile
yapılan Uyuşmazlık M ahkem esi’ne başvuru yolu daha önceki incelemelerimizde
açıklandığından, (1 -2 ) bu incelem em izde olum lu görev uyuşmazlığı çıkarma
yolu ile Uyuşmazlık M ahkem esi’ne başvuru ve başvuru sonucu Uyuşmazlık Mahlcemesi’nce görevli yargı yerinin belirlenmesini açıklamaya çalışacağız.

II — OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI ÇIKARMA YOLU :
1 — Tanım :
Uyuşmazlık M ahkem esi’nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 10. mad
desinin 1. fıkrasında olum lu görev uyuşmazlığı çıkarm a «adli, idari ve askeri bir
yargı m erciinde açılmış olan davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine
ilgili başsavcı(lar)
tarafından görev konusunun incelenm esinin Uyuşmazlık
M ahkem esi’nden istenmesidir.» hükm ünü taşımaktadır.
Anılan hükme göre, olum lu görev uyuşmazlığı çıkarm a «Adli, İdari veya
Askeri bir yargı m erciinde açılm ış olan bir davada ileri sürülen görev itirazının
reddi üzerine görev itirazı reddedilen tarafın olumlu görev uyuşmazlığı çıkarıl
m ası için ilgili Başsavcılara m üracaatı sonucu ilgili Başsavcılar (Danıştay Baş
savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı, Askeri Yargıtay Başsavcısı veya Askeri Yüksek
İdare Mahkemesi Başsavcısı) tarafından görev konusunun Uyuşmazlık Mahke
m esi’nden istenmesi» olarak tanımlanabilir.
Olumlu görev uyuşm azlığı çıkarm a yolu ile; Adli, İdari veya Askeri yargı
düzenlerine dahil yargı m ercülerinin birbirlerinin görev alanlarına müdahalesi
- istem Uyuşmazlık M ahkem esi’nce yerinde görülüp, görevli yargı m erciinin gö
rev itirazını reddeden yargı m ercii olm adığı belirlenerek- önlenmiş ve
yargı
yerlerinin kendi görev alanlarında kalm aları sağlanmış olur.
Bu sonuç; hem davanın asıl görevli yargı yerinde görülmesine im kân tanı
yıp, kamu düzenine ilişkin görev konusunu tartışılır olm aktan çıkarır, hem de
davalının görev itirazı üzerine olumlu görev uyuşmazlığı oluşmasını önleyip da
vanın görevli kılm an yargı yerinde görev sorunu yüzünden uzamadan halledil
m esini kolaylaştırır.
Bu itibarla; olumlu görev uyuşmazlığı çıkarm a yolu hayli önemli ve titizce
uygulanm ası gereken bir yoldur. Bu nedenledir ki; 2247 Sayılı Yasa’da bu yo
lun koşulları ve yöntem i ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Şimdi; olumlu görev
uyuşmazlığı çıkarılm asının koşullarını ve yöntem ini inceleyelim :
2 — K o şu lla rı:
Olumlu görev uyuşm azlığı çıkarılm asının koşulları 2247 Sayılı Uyuşmazlık
M ahkem esi’nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında K anun’un 10. maddesinde açıkça
gösterilmiştir. Buna göre;
(1-2)
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a)
usulüne
b)
dır.
c)

Adli, İdari ve Askeri Y argı düzenleri içinde yer alan yargı m ercilerinde
uygun biçim de açılm ış bir dava bulunmalıdır.
Bu davada taraflardan biri (davalı) görev itirazında bulunmuş olmalı

Görev itirazı :
aa) Hukuk M ahkem elerinde en geç birinci oturumda,
bb) Ceza M ahkemelerinde delillerin ikamesine başlanm adan önce,
cc) İdari Yargı yerlerinde dilekçe ve savunma evresi tam am lanm adan
önce yapılmalıdır.
d) Görev itirazı üzerine yargı m ercii itirazı yerinde bulunmayıp kendisini
görevli saymalı, yani görev itirazını reddederek görevli olduğuna karar verm eli
dir.
e) Görev itirazı üzerine yargı mercii, bu itirazı yerinde görerek görevsiz
lik kararı verip, bu karar tem yiz edilerek bozulm uş ve bozmaya uyulmuş ise,
yargı m erciince görevli olduğuna karar verilmelidir.
f) Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı itiraz yolunun açık bulun
duğu ceza davalarında red kararı kesinleşmelidir. Aksi halde, Uyuşmazlık çıka
rılması istenemez.

.3 — Y öntem :
Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarm ada 2247 Sayılı Y asa’nm 12. ve 13. m adde
lerinde belirlenen yöntem uygulanır. Anılan m addeler olumlu görev uyuşmazlığı
çıkarmada yapılacak işlem leri; Y argı m erciince yapılacak işlemler (m adde 12.)
ve Uyuşmazlık çıkarm aya yetkili m akam ca yapılacak işlemler (m adde 13) ola
rak ikiye ayrılmıştır. Biz burada bir de görev itirazı reddedilen kişi tarafından
yapılacak işlemler (m adde 12/1.) ve Uyuşmazlık Mahkem esi’nce yapılacak
iş
lemler (13/2) olarak bir ayrım a daha tabi tutup, anılan işlemlerin sistem atik
bir şekilde şu şekilde sıralayacağız :
A)
G örev itirazı reddedilen kişi tarafından yapılacak işlemler: 2247 Sayılı
Yasa’n m 12/1. maddesine göre görev itirazı reddedilen kişi ve makam itirazın
reddine ilişkin kararın verildiği tarihten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa,
tebliğ tarihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davalarında ise red kararının
kesinleştiği tarihten başlayarak 15xgün içinde uyuşmazlık çıkarılm asını isteme
ye yetkili makam a sunulmak üzere hazırlayacağı 2 nüsha dilekçeyi itirazı red
deden yargı m erciine vermelidir.
Uyuşmazlık çıkarm a istem inde bulunm aya yetkili makam 2247 Sayılı Yasa’nın 10/4. maddesinde gösterilmiş olup, b u n la r: reddedilen görevsizlik itirazı.
Adli yargı yararına ileri sürülmüş ise Cum huriyet Başsavcısı, İdari Yargı yara
rına ileri sürülmüş ise, Danıştay Başsavcısı, Askeri Ceza Yargısı yararına ileri
sürülmüş ise, Askeri Y argıtay Başsavcısı, Askeri İdari Y argı yararına ileri sürül
müş ise, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısıdır.
Şu hale göre; görev itirazı reddedilen kişi veya m akam ın doğrudan Uyuş
mazlık M ahkem esi’ne dilekçe ile başvurm ası müm kün olm adığı gibi, uyuşmazlık
çıkarılması istem ini içeren dilekçesinin de doğrudan uyuşmazlık çıkarm aya yet
kili m akama (Başsavcılara) verilmesi de m üm kün değildir. Zira; olumlu görev
uyuşmazlığı çıkarılm ası isteminde ancak, 2247 Sayılı Y asa’nm 10/4. m addesinde
belirlenen yetkili m akam lar (Başsavcılar) bulunabilir. K eza; olumlu görev uyuş
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mazlığı çıkarılm ası istemini içeren dilekçe üzerine yargı m erciince bir takım
işlemler yapılacağı için bu dilekçeler, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarm aya yet
kili m akama (Başsavcılara) değil, bu makama sunulmak üzere görev itirazını
reddeden yargı m erciine verilir.
B) Y argı m erciince yapılacak işlemler : Anılan işlemler 2247 Sayılı Yasa’nın 1 2/2 -3 . m addesinde gösterilmiştir. Buna göre; yargı m ercii olum lu görev
uyuşmazlığı çıkarılm ası istemini içeren ve bu uyuşmazlığı çıkarma isteminde
bulunmaya yetkili makam a (Başsavcılara) sunulmak üzere kendisine verilen 2
nüsha dilekçenin bir nüshasını ve varsa eklerini 7 gün içinde cevabını bildir
mesi için diğer tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf süresi içinde bu yargı
m erciine cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiş sayılır.
Bundan sonra yargı m ercii; görev itirazının reddi üzerine, itirazı reddedilen
kişinin uyuşmazlık çıkarm a isteminde bulunm aya yetkili makama verilen dilek
çesini, alm an cevabı ve varsa belgeleri ile birlikte görevsizlik itirazının reddine
ilişkin karar ile dayanağı belgenin asıl veya örneklerini uyuşmazlık
çıkarma
isteminde bulunm aya yetkili m akama (Başsavcılık) gönderir.
2247 Sayılı Kanunun 12/son. maddesine göre bir davada uyuşmazlık çıkarıl
ması için yalnız b ir kere başvurabilir. Müteaddit başvurular hakkında yargı
m ercii veya uyuşmazlık çıkarm a isteminde bulunm aya yetkili m akam ca
her
hangi bir işlem y a p ılm a z.
C) Uyuşmazlık çıkarm a isteminde bulunm aya yetkili m akam ca yapılacak
işlem ler: 2247 Sayılı Y asa’nm 13. m addesi uyuşmazlık çıkarma isteminde bulun
maya yetkili m akam ca yapılacak işlem leri göstermiştir. Yukarıda açıkladığım ız
gibi (3 /A ) uyuşmazlık çıkarm a isteminde bulunm aya yetkili m akam mülga
4788 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulm ası Hakkında K anunla öngörülen
bakan veya valinin aksine başsavcılık makam ıdır. Bunlar ise, Cumhuriyet Baş
savcısı, Danıştay Başsavcısı, Askeri Y argıtay Başsavcısı ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi Başsavcısıdır. 2247 Sayılı Y asa’nm 10/4. m addesinin amir hükmüne
göre Uyuşmazlık çıkarm a yetkisi başsavcıların şahsına tanınm ış olup, bu yetki
nin yardım cıları tarafından kullanılm ası m üm kün değildir. Bu itibarla;
2247
Sayılı Y asa’m n 13. m addesindeki İşlemlerin bizzat başsavcılar tarafından ya
pılması ve yetkinin yine bizzat başsavcılar tarafından kullanılm ası gerekir.
2247 Sayılı Y asa’m n 13. m addesine göre; uyuşmazlık çıkarm a istem inde bu
lunmaya yetkili makama, uyuşmazlık çıkarm a konusundaki dilekçe ve
ekleri
ulaşınca, bu m akam öncelikle ve gerekirse dilekçedeki veya eklerindeki eksik
likleri tamamlatır. Yani dilekçe ve eklerim usuli yönden ön incelemeye tabi
tutar. Eksiklik yoksa veya tam am lanm ışsa esas yönünden dilekçe ve eklerini
inceler. Bu incelem e sonunda;
a)
Uyuşmazlık çıkarm aya yer olm adığı sonucuna varırsa, başka bir anla
tım la görev itirazının reddine ilişkin karar (görevlilik kararı) yerinde ise ve
davanın açıldığı yargı yerinin o davada görevli olduğu sonucuna varırsa uyuş
mazlık çıkarılm ası yolundaki istem in reddine karar verir. Anılan karar ilgili ki
şilere veya m akam a ve ilgili yargı m erciine hem en tebliğ olunur. Bu karar üze
rine yargı m ercii yargılam aya devam eder. Anılan karara karşı hiç bir yargı
m erciine başvurulamaz. Zira; Uyuşmazlık çıkarm a isteminde bulunmaya yetkili
m akam ın bu konudaki kararı kesindir.
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b)
Uyuşmazlık çıkarılm asının gerekli olduğu sonucuna varırsa, yani görev
itirazının reddine ilişkin kararın (görevlilik kararı) yerinde olm adığı ve dava
n ın açıldığı yargı yerinin o davada görevli bulunm adığı kanısına varırsa, 2247
Sayılı Y asa’nm 13/2. m addesindeki işlem lerin yapılm asına geçilir.
Buna göre; uyuşmazlık çıkarm a .isteminde bulunmaya yetkili m akam; uyuş
mazlık çıkarılm asını gerekli gördüğü durumlarda bu konudaki dilekçe ve ekle
rinin kendisine ulaştığı tarihten, şayet; eksiklikleri tam am latm ak yoluna git
miş ise ve bu am açla gönderdiği yazıları 10 gün geçm eden postaya vermiş ise,
eksikliklerin tam am landığı tarihten başlayarak en geç 10 gün içinde gerekçeli
bir düşünce yazısı düzenler. Bu yazıda hangi gerekçelerle davanın görev itirazı
nı reddeden ve görevlilik kararı veren yargı m erciince görülmemesi ve bu yargı
m erciinin davada görevli olm adığı hususunu açıklar. Daha sonra, bu düşünce
yazısı ile kendisine gönderilen dilekçe (uyuşmazlık çıkarılması istem ini içeren)
ve eklerini Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderir. Ayrıca; görev itirazını reddeden
yani görevlilik kararı veren yargı m erciine, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarıl
mak suretiyle Uyuşmazlık Mahkemesi’ne başvurulduğunu hemen bildirir.
Uyuşmazlık çıkarm a isteminde bulunm aya yetkili m akam ın olumlu görev
uyuşmazlığı çıkarılm asını gerekli gördüğü durumlarda buna ilişkin düşünce ya
zısının Uyuşmazlık Mahkemesi’ne yollanm ası ve bu yazının Uyuşmazlık Mahke
m esi’ne intikali ile olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılm ış olur.
Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılm asının ve bunun ilgili yargı m erciine yet
kili m akam ca (Başsavcı) bildirilm esinin iki önem li sonucu vardır. Bunlar; 2247
Sayılı Y asa’m n 18. m addesinde açıkça gösterilmiştir. Anılan maddeye göre bu
sonuçlar;
aa) Uyuşmazlık Mahkemesi’ne başvurulduğu yani; olumlu görev uyuşmaz
lığı çıkarıldığı yetkili m akam ca resmi bir yazı ile kendisine bildirilen yargı
mercii, Uyuşmazlık Mahkemesi’nce görev konusunda bir karar verilinceye ka
dar davanın görülm esini geri bırakır.
Ancak; davanın görülm esinin geri bırakılm ası da süresiz değildir. Şöyleki;
Uyuşmazlık M ahkem esi’ne başvurulduğunu bildiren yazının alındığı
günden
başlamak üzere 6 ay içinde. Uyuşmazlık Mahkemesi görev konusunu karara bağla
mamışsa, ve buna ilişkin bir karar gönderilm em işse, yargı m ercii davayı gör
meye devam eder. Bu arada, esas hakkında son karar verilm eden Uyuşmazlık
Mahkemesi’nin görevi belirleyen kararı gelirse, yargı m ercii bu karara uyar. Şa
yet; Uyuşmazlık Mahkemesi görevi belirleyen kararında olumlu görev uyuşmaz
lığı çıkarılm asına neden olan ve görev itirazını reddeden (görevlilik kararı ve
ren) yargı yerinin görevli olduğunu belirlemişse, başka bir anlatım la olumlu gö
rev uyuşmazlığı çıkarm a isteminde bulunan m akam ın istem ini reddetmişse, yar
gı mercii davayı esastan inceleyerek sonuçlandırır. Aksine; o yargı yerinin gö
revli olm adığını, davanın başka bir yargı düzenine dahil yargı m erciinin göre
vine girdiğini, görev itirazının reddine ilişkin kararın yerinde olmayıp, dava
nın görev yönünden reddi gerektiğini ve olum lu görev uyuşmazlığı çıkarm a is
teminde bulunm aya yetkili m akam ın istem ini kabul edip, görev itirazının red
dine ilişkin kararı (görevlilik kararı) kaldırılm asını karara bağlamışsa, yargı
m ercii Uyuşmazlık M ahkemesi’nin bu kararm a uyarak görevsizlik kararı verip,
işten el çeker. Böylece bu yargı m ercii anılan davayı esastan inceleyip sonuçlandıramaz. Davaya, Uyuşmazlık M ahkem esi’n in görevli olduğunu belirlediği
yargı yerinde (usul kuralları uyarınca) devam olunur.
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Bu arada şu hususa işaret etmektede yarar vardır: Uyuşmazlık çıkarılacağı
bildirilerek yargı m erciinden davaya bakm anın ertelenmesi istenemez. Ancak;
olumlu görev uyuşmazlığı çıkarıldıktan sonra ve 2247 Sayılı Yasa’nm 18/2. mad
desindeki koşullar gerçekleşirse, sadece 6 aylık bir süre ile erteleme mümkün
dür.
D)
Uyuşmazlık Mahkem esi’nce yapılacak işlemler ve karar: 2247
Sayılı
Yasa’nm 13/son. m addesi olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması durumunda,
Uyuşmazlık M ahkem esi’nce yapılacak işlemleri belirlemiştir.
Anılan m addeye göre, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, olumlu görev uyuş
mazlığı çıkaran yetkili m akam ın (başsavcılar) düşünce yazısı ile eklerini görev
sizlik itirazını reddeden yargı m erciine göre, ilgili bulunan başsavcıya tebliğ
edebilir. Bu tebliğin am acı; uyuşmazlığı çıkaran yetkili makamın, uyuşmazlık
çıkarma konusundaki düşünce yazısına göre karşı düşüncenin alınmasıdır. An
cak; hem en ifade edelim ki böyle bir tebliğ için yasal bir zorunluluk ta yoktur.
Zira; anılan m adde «edebilir» ifadesini taşımakta, bu ise em redici bir hüküm
bulunm amaktadır. Tebliği alan m akam karşılık vermek isterse, yazılı olarak 7
gün içinde cevap verebilir. Cevap verilm ediği taktirde dosya tekemmül etmiş ve
karar verilecek aşamaya gelmiş olur.
Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılan dosyalarda incelem e; Uyuşmazlık Mah
kemesi’nin tüm incelem elerinde olduğu gibi, evrak üzerinde yapılır. İncelemede
izlenecek sıra 2247 Sayılı Y asa’n m 27. m addesinde gösterilmiş olup, Uyuşmaz
lık Mahkemesi uyuşmazlık çıkarm aya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin
is
tenilesi önce şekil, (örneğin - başvurm anın yetkili m akam ca yapılıp yapılm adığı)
ve süre (örneğin - görev itirazının ilk oturum da ileri sürülüp sürülmediği) açı
larından inceler ve yöntem ine uygun olm ayan veya süresinde yapılm ayan baş
vuruları reddeder.
Şayet başvuru; şekil ve süre açılarından yöntem ine uygun ise, Uyuşmazlık
M ahkemesi’n ce görev yönünden esasın incelenm esine geçilir, daha sonra da gö
revi belirleyen karar verilir. Bu karar; ya olumlu görev uyuşmazlığı çıkarmaya
ilişkin başvurunun kabulüne ve binnetice görev itirazının reddine ilişkin kara
rın (görevlilik kararı) kaldırılmasına, ya da başvurunun reddine ve davarım
açıldığı yargı yerinin davada görevli olduğuna ilişkin olur.
Uyuşmazlık M ahkem esin’in olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması üzerine
verdiği karar; Uyuşmazlık M ahkem esi’nin tüm kararları gibi, 2247 Sayılı Yasa,
nın 29. m addesine göre kesindir. Bu kararlara karşı olağan veya olağanüstü bir
kanun yoluna başvurm a olanağı yoktur.
K eza; Uyuşmazlık M ahkemesi’nin olum lu görev
uyuşmazlığı
çıkarılması
üzerine verdiği kararın sonucu 2247 Sayılı Y asa’nm 28. maddesine göre ilgili
başsavcı, kararı beklemesi için kendisine yazılmış bulunan yargı mercii, uyuş
m azlığın çözüm ü için başvurmuş olan kişiye tebliğ olunur. Aynı m addenin 2.
fıkrasına göre ilgili yargı m ercileri ile bütün m akam ve kuruluşlar ve kişiler
mahkeme kararlarına (Uyuşmazlık
M ahkem esi) uymak ve
geciktirmeksizin
onları uygulamakla görevlidir. Öte yandan; karar sonucundan ayrı olarak Uyuş
mazlık Mahkemesi’nin gerekçeli kararı da yazılıp imzalandıktan sonra aynı şekilde
yukarıda belirlenen makam ve kişilere tebliğ olunur.
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1 ) Uyuşmazlık çıkarılm ayacak haller:
2247 Sayılı K anun bazı hallerde
uyuşmazlık çıkarılam ayacağını öngörm üştür. Bu haller; 2247 Sayılı Yasa’nın
11. m addesinde sayılmış olup, buna göre;
a)

Anayasa Mahkem esi’nin Yüce Divan sıfatı ile baktığı davalarda,

b) Anayasa Mahkemesi’ne açılan siyasi partilerin kapatılm ası davalarında
uyuşmazlık çıkarılamaz.

III — UYGULAMA VE SORUNLAR:
Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılm ası yolu; yukarıda da açıklandığı üzere
( I I / l ) Adli, İdari veya Askeri yargı düzenlerine dahil yargı m ercilerinin birbir
lerinin görev alanlarına m üdahalesini önleyen ve davanın asıl görevli yargı ye
rinde görülm esini sağlayan hür başvuru yoludur. Öte yandan; bu başvuru yolu
ile, hem davanın asıl görevli yargı yerinde görülmesine im kân tanınıp, kamu
düzenine ilişkin görev konusu tartışılır olm aktan çıkarılmış, hemde
davanın
görevli kılm an yargı yerinde görev sorunu yüzünden uzam adan halledilmesi
sağlanmış olur. Bu itibarla; olumlu görev uyuşmazlığı çıkarm a yolu hayli önem 
li ve titizce uygulanm ası gereken ve Y asa’da öngörülen prosedüre uyularak kul
lanılması icap eden bir yoldur. Ancak; uygulamada Y asa’da öngörülen prose
düre, ilgili kişi ilgili yargı m ercii ve ilgili m akam ca kimi kez tam olarak uyul
m adığından bazı aksaklıklar olmaktadır. Bu aksaklıkların neler olduğuna gelin
ce:
1 — Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarm ak suretiyle Uyuşmazlık Mahkemesi’
ne başvurulması için 2247 Sayılı Y asa’n m 10. m addesine göre; görev itirazının
hukuk m ahkem elerinde en geç birinci oturumda, ceza m ahkem elerinde delille
rin ikamesine başlanm adan önce idare m ahkem elerinde dilekçe ve savunma ev
resi tam am lanm adan yapılm ış olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin gö
revli olduklarına karar vermiş bulunm aları şarttır.
Uygulamada genellikle hukuk m ahkem elerinde görev itirazının ilk oturum
da yapılmadığı, daha sonra yapılan itirazın reddi üzerine olumlu görev uyuşmazlığı
çıkarılm asının istendiği görülmektedir. Yasa’ya göre en geç birinci oturumda
görev .itirazında bulunulmamış ise, artık olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılamaz.
Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölüm ü; 8.5.1984 günlü Resm i Gazete’de ya
yınlanan 12.3.1984 günlü, 1984/1-2 sayılı kararında, 2247 Sayılı Y asa’nm 10/1-2.
m addesine tem asla incelenen dava dosyasından davaya karşı davalı tarafça ilk
celsede bir görev itirazında bulunulmadığı, görev itirazını cevap süresinin uza
tıldığı, ilk celseyi izleyen celsede yapılacağı anlaşılm akla, 2247 Sayılı Yasa’n m
10/2. m addesinde yazılı olduğu şekilde yapılmış, görev itirazı bulunmadığından,
Y asa’ya aykırı başvuruyu reddetmiştir.
2 — Bu konu ,ile ilgili olarak bir hususa daha temas etmek yerinde olacak
tır. Her hangi bir yargı yerinde bir dava görülürken görev itirazında bulunul
muş ise ve bu itirazm reddi gerekiyorsa gerekçeli b ir şekilde reddi gerekmekte
dir. Uygulamada m ahkem elerce soyut olarak «görev itirazının reddine, görev
itirazının kabule şayan olm adığına, davalının görev, yetki ve zaman aşımı iti
razlarının reddine» denilmektedir. Görev itirazı gibi önem li b ir konuda mahkeme
lerin bu itiraza karşı, kendilerini görevli görüp, görev itirazının reddine karar vere57

çeklerse, bunun gerekçelerini de açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Esasen Anayasa’mıza göre mahkemelerin tüm kararlan gerekçeli olmak zorundadır.
3 — Olumlu görev uyuşm azlığı çıkarm ada mahkem elerin 2247 Sayılı Yasa’nm 12. m addesinde öngörülen ve yargı m erciince yapılacak işlemleri gösteren
prosedüre tam uygulamadıkları, bu yüzden de aynı Y asa’nın 13. maddesine gö
re noksanlıkların ilgili başsavcılıklarca tamam latılması yoluna gidildiği ve bu
nun da zaman kaybına yol açtığı görülmektedir. Bu itibarla; yargı yerlerinin
2247 Sayılı Y asa’m n 12. m addesinde öngörülen işlemleri tam ve noksansız ola
rak yapm aları gerekmektedir.
4 — Bu konuda, son olarak b ir hususa daha temas etmek gerekir. 2247 Sa
yılı Y asa’nın 18. maddesine göre yargı m erciileri Uyuşmazlık Mahkemesi’ne baş
vurulduğunu bildiren ilgili başsavcılık yazısının alındığı günden başlamak üze
re 6 ay içinde bu m ahkem enin kararı gelmezse davayı görmeye devam edecektir.
Yoksa; Uyuşmazlık M ahkem esi kararının gelm esini ilânihaye beklemiyecek
6 ay için ertelenen yargılam aya bu süre içinde Uyuşmazlık Mahkemesi kararı
gelmemişse, devam edip davayı sonuçlandıracaktır. Davanın esastan sonuçlan
m asından önce Uyuşmazlık Mahkemesi kararı gelirse pek tabii bu karar uya
rınca bir karar verecektir. Y an i; ya Uyuşmazlık Mahkemesi kararı uyarınca,
davayı görm eye devam edecek veya yine Uyuşmazlık Mahkemesi kararı uyarın
ca görevsizlik kararı vererek davadan elini çekecektir.

