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ÜNİTE 3: MAHKEMELERİN GÖREV VE 

YETKİSİ 

Adli yargının en yüksek mahkemesi olan Yargıtay ise 

23 hukuk ve 15 ceza dairesinden oluşmaktadır. 

 

Medeni Yargıda Görevli Mahkemeler 

 

Sulh hukuk mahkemeleri, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri 

yerine getirir. Buna karşılık asliye hukuk 

mahkemeleri ise, sulh hukuk mahkemelerinin 

görevleri dışında kalan ve kanunen özel 

mahkemelere bırakılmayan her türlü dava ve işlere 

bakar. 

 

Çekişmesiz yargı işlerinde ise görevli mahkeme, sulh 

hukuk mahkemesidir. 

Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk 

mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasında 

ilişki görev ilişkisidir ve göreve ilişkin usul 

hükümlerine tabidir. Ancak bu mahkemelerin 

bulunmadığı yerlerde ticari davalara asliye hukuk 

mahkemesi bakabilirken, bölgede asliye ticaret 

mahkemesinin bulunması halinde ticari davalar, 

öncelikle asliye ticaret mahkemelerine 

yönlendirilmelidir. 

 

fikir ve sanat eserleri ile ilgili uyuşmazlıklara 

bakmakla görevli ihtisas mahkemeleridir. 

 

Tüketici mahkemelerinde tüketiciler ile kendilerine 

verilen yetkiler kapsamında tüketici örgütleri ve 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı dava açabilirler. 

 

Görevsizlik kararı usûle ilişkin nihai karar olup, esas 

hüküm bakımından kanun yoluna başvurulabilen 

hallerde, görevsizlik kararına karşı kanun yoluna 

başvurulabilir. 

Bunun sonucunda karar kesinleşir. Ayrıca kanun 

yoluna başvuru süresinin geçirilmesi ya da bundan 

feragat edilmesi de görevsizlik kararını kesin kılar. 

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde kararı 

veren mahkemeye başvuru yapılarak, tebligat için 

gerekli giderlerin önceden ödenen harç ya da 

avanstan karşılanır. 

 

Medeni Yargıda Mahkemelerin Yetkisi 

 

Buna göre; 

 

• Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin 

yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, 

dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı 

hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme 

belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır 

 

• Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlar 

hakkında genel yetkili mahkeme, davalının 

Türkiye’deki mutat meskeninin bulunduğu yer 

mahkemesidir. Ancak, diğer özel yetki hâlleri 

saklı kalmak üzere, malvarlığı haklarına ilişkin 

dava, uyuşmazlık konusu malvarlığı unsurunun 

bulunduğu yerde de açılabilir 

 

• Türk vatandaşlarının kişi hâllerine ilişkin 

davaları, yabancı ülke mahkemelerinde 

açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye’de 

yer itibariyle yetkili mahkemede bulunmaması 

hâlinde ilgilinin sâkin olduğu yer, Türkiye’de 

sâkin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri 

mahkemesinde, o da bulunmadığı takdirde 

Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden 

birinde görülür 

 

• Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan yabancı 

hakkında vesayet, kayyımlık, kısıtlılık, gaiplik ve 

ölmüş sayılma kararları ilgilinin Türkiye’de sâkin 

olduğu yer, sâkin değilse mallarının bulunduğu 

yer mahkemesince verilir 

 

• Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, 

eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce 

son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer 

mahkemesidir. 

 

Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen 

istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti 

zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da 

açılabilir. Bu yer 

mahkemesinin yetkisi ise kesin değildir. Mirasçılık 

belgesinin iptaline ilişkin davalar ile yeni mirasçılık 

belgesi verilmesine ilişkin talepler bakımından ise, 

mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de 

yetkilidir. 


