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ÖZ 
Yargı, her demokratik devlet düzeninde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) anayasada temelini bulan üç güçten 
biridir. Yargı örgütünün bağımsızlığı ve yargıçların teminatı da yargı 
örgütünün işlevini yerine getirebilmesinin ana ilkeleridir. KKTC’de yar-
gı çok yönlü görevler üstlenmiştir. Bu görevlerini yerine getirirken ba-
ğımsızlığının korunması da için yaşamsal önem taşımaktadır. Halen 
mevcut olan durumu incelemeye başlamadan önce, Kıbrıs’taki Türk yar-
gısının durumunu üç zaman dilimine ayırarak belirlemek gerekecektir: 
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası Dönemi, Kıbrıs Türk Federe Devleti Dö-
nemi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dönemi. 

KKTC’de yargı, Anayasa’da sivil yargı ve askeri yargı olarak ya-
pılandırılmıştır. Sivil yargı düzeni “alt mahkemeler” ve “yüksek mah-
keme” olarak iki bölüm olarak oluşturulmuştur. Bu sivil yargı düzenin-
den ayrı olarak bir de askeri yargı düzeni öngörülmüştür. 

Alt Mahkemeler, Kaza Mahkemeleri ismi altında faaliyet göster-
mektedirler. Anayasa ve yasalarla Yüksek Mahkemeye verilen yargısal 
yetki dışında kalan tüm yetkiler Alt Mahkemelerce kullanılmakta ve bu 
mahkemelerce verilen her türlü karardan Yüksek Mahkemeye, Yargıtay 
sıfatıyla, istinaf yoluna gidilebilmektedir.  

Bir Başkan ve yedi üyeden oluşan Yüksek Mahkeme, Anayasa 
Mahkemesi, Yüce Divan, Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi olarak 
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görev yapmaktadır. KKTC Anayasası, askeri yargıyı ayrı bir bölümde ve 
156. ve 157. maddelerle ve 29/83 sayılı Askeri Suç ve Cezalar ve 34/83 
sayılı Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıta-
yın Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasalarıyle düzenlenmiştir. Bu düzen-
lemeye göre askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri 
tarafından yürütülür. 

KKTC yargı sistemi temelinde de yargı bağımsızlığı ve yargıç gü-
vencesi önemli rol oynamakta ve hukuk devletinin temelini oluşturmak-
tadır. Yargıçlar, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, yasaya ve hu-
kuka uygun olarak vicdani kanaatlarına göre hüküm verirler.  

 
Anahtar Kelimeler:  KKTC, Türk Cemaati, Elen Cemaati, Yüksek 

Mahkeme, Kaza Mahkemesi, Alt Mahkemeler, Yüce Divan, Commen 
law (ahkam-ı umumiye), Equity (nesafet ve adalet), Yargı bağımsızlığı, 
yargıç teminatı, Yüksek Adliye Kurulu, Mahkemeler Yasası, Baş Mu-
kayyit  

 
ABSTRACT 
In TRNC, the judiciary, as is in every democratic state, is one of 

the three powers which derive from the constitution. The independence 
of the judiciary and the immunity of the judges are the two principles 
necessary for the judiciary to carry out its functions. In TRNC, the judi-
cial council has undertaken multiple duties. The protection of such inde-
pendence and immunity is of vital importance when the judicial council 
is carrying out its duties. Before analyzing the current situation, the 
Turkish judiciary in Cyprus should be determined within three different 
time frames: Republic of Cyprus Constitution Period, Cyprus Turkish 
Federal State and Turkish Republic of Northern Cyprus.  

The judiciary in TRNC has been structured within the constitution 
as civil jurisdiction and military jurisdiction. Civil jurisdiction consists 
of two parts, lower courts and high courts. Apart from such civil juris-
diction a separate military jurisdiction has been stipulated. The lower 
courts are carrying out their activities under the name of ‘District Co-
urts’. All powers, except for those vested in the High Courts by the cons-
titution and the laws  are vested in the lower courts and all kinds of de-
cisions of the lower courts may be appealed to High Courts namely Co-
urt of Appeals.  
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The High Court which consists of one President and seven mem-
bers carries out duties as the Constitutional Court, Court of Appeals, 
High Administrative Court and Supreme Court. TRNC Constitution has 
regulated military jurisdiction in a different section in articles 156 and 
157 and within the law numbered 29/83 ‘Military Offences and Penal-
ties’ and the law numbered 34/83 ‘ The Establishment of Court of Secu-
rity Forces and Court of Appeals of Security Forces and the Judicial 
Procedure’. According to this regulation the military jurisdiction is 
executed by military courts and disciplinary courts. 

Judicial independence and the immunity of the judges has an im-
portant role in the basis of the judicial system in TRNC and its constitu-
tes the basis of state of law. Judges are independent in their duties and 
they render decisions in compliance with the constitution, the laws and 
the law and in accordance with their personal conviction. 

 
Keywords: TRNC, Turkish Community, Helen Community, High 

Court, District Court, Lower Court, Supreme Court, Common Law, Equ-
ity, Judicial Independence, Immunity of Judges, High Courthouse Coun-
cil, Law regarding Courts, Head Registrar.  

*** 
 
Yargı her demokratik devlet düzeninde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) anayasada temelini bulan üç güçten 
biridir. Yargı örgütünün bağımsızlığı ve yargıçların teminatı da yargı 
örgütünün işlevini yerine getirebilmesinin ana ilkeleridir. KKTC’de yar-
gı çok yönlü görevler üstlenmiştir. Bu görevlerini yerine getirirken ba-
ğımsızlığının korunması da için yaşamsal önem taşımaktadır1. Halen 
mevcut olan durumu incelemeye başlamadan önce, Kıbrıs’taki Türk yar-
gısının durumunu üç zaman dilimine ayırarak belirlemek gerekecektir: 
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası Dönemi, Kıbrıs Türk Federe Devleti Dö-
nemi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dönemi. 

 
 

                                                 
1 Necatigil, Zaim M., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yönetim Hukuku ve Anayasa 

Yargısı, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, No: 41, 
Lefkoşa 1986, s. 118 (NECATİGİL I) 
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I. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası Dönemi 
Kıbrıs Cumhuriyeti Anaysası, Kıbrıs Devleti’ni, “Bu anayasa ge-

reğince, Cumhurbaşkanı Kıbrıs Elen Cemaatı tarafından seçilen bir Elen 
ve Cumhurbaşkanı Muavini Kıbrıs Türk Cemaatı tarafından seçilen bir 
Türk olan, başkanlık rejimine sahip bağımsız ve egemen bir Cumhuri-
yettir” şeklinde tanımlamaktadır. Elen cemati, Elen aslından ve anadili 
Elence veya Yunan kültür anenelerini paylaşan veya Elen-Ortodoks Ki-
lisesine mensup bulunan bütün Cumhuriyet vatandaşlarını, Türk Cematı 
ise, Türk aslından ve ana dili Türkçe olan veya Türk kültürü anenelerini 
paylaşan veya Müslüman olan bütün Cumhuriyet vatandaşlarını içine 
almaktaydı. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre adli muamelelerin 
yürütülmesi ve kararların yazılması taraflar Elen ise Elence, taraflar 
Türk ise Türkçe ve taraflar Elen ve Türk ise hem Elence hem de Türkçe 
yapılmaktaydı. Diğer bütün hallerde bu maksatlarla kullanılacak dil veya 
diller Yüksek Mahkeme tarafından yapılacak Mahkeme Tüzüğü ile tesbit 
ediliyordu. 

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası m. 112, “Cumhurbaşkanı ve Cum-
hurbaşkanı Muavini bir Yüksek Mahkeme hakimi tayin edilebilmek için 
gerekli vasıfları haiz iki şahsı, biri Cumhuriyet Baş Savcısı diğeri Cum-
huriyet Başsavcı Yardımcısı olarak müştereken tayin ederler: Ancak, 
Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısı ayni Cemaate mensup olamazlar” 
hükmünü içermekteydi. Cumhuriyet Başsavcı ve yardımcısı, Anayasal 
bir kurum olarak öngörülmüş olan Cumhuriyet Hukuk Dairesi’nin de 
Başkanı idiler. Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Yardımcısı, herhangi 
bir mahkemede dinlenmek hakkına sahiptiler ve bu mahkeme önüne çı-
kan bütün diğer şahıslara önce gelirlerdi. Kendi aralarında ise Cumhuri-
yet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısına daima önce gelirdi. 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Yardımcısı, Cumhuriyet adliyesinin 
daimi üyesiydiler ve Reisi hariç olmak üzere Yüksek Mahkeme hakimle-
rinin tabi olduğu ayni koşullarda görevlerini görürler ve görevlerine an-
cak bir Yüksek Mahkeme hakimine uygulanan aynı sebepler ile ve aynı 
usulde son verilebilirdi. Cumhuriyet Başsavcısı’nın veya Başsavcı Yar-
dımcısı’nın Cemaatına mensup şahısları ilgilendiren bütün konularda, 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bir karar alınmadan önce duruma göre 
biri ilgilinin Cemaatına mensup olan diğeri ile istişare eder, ancak yanlız 
bir Cemaatın hakimlerinden müteşekkil ceza mahkemelerindeki takiba-
tın kesin idare ve mesuliyeti bu Cemaata mensup olan durumda Cumhu-
riyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı’na ait olurdu. 
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Kıbrıs Cumhuriyeti Anaysası’nın bu hükmünden (m. 112) de anlaşılıyor 
ki sadece Türk yargıçlardan oluşan ceza mahkemeleri kurulacak ve Türk 
Cematından olan vatandaşlar burada yargılanacaklardır. Cumhuriyet 
Başsavcısı, Başsavcı Yardımcısı’nın yardımı ile Cumhuriyetin, Cumhur-
başkanı’nın, Cumhurbaşkanı Muavini’nin, Bakanlar Kurulu’nun ve Ba-
kanların Hukuk Müşaviriydiler ve kendilerine bu anayasa veya kanun 
tarafından verilen veya emrolunan diğer bütün yetkileri kullanır ve diğer 
bütün iş ve görevleri görürlerdi. 

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası m. 133’de Yüksek Anayasa Mah-
kemesi öngörülmekteydi. Bir Elen Hakim bir Türk Hakim ve bir tarafsız 
Hakimden oluşan bir Yüksek Anayasa Mahkemesi kurulmuştu. Tarafsız 
hakim mahkemenin Reisi idi (m. 133). Cumhuriyet tarafsız hakimi, 
Cumhuriyetin veya Yunanistan Krallığının veya Türkiye Cumhuriyetinin 
veya Birleşik Krallığın ve müstemlekelerinin vatandaşı veya tebaası 
olamazdı. Yüksek Anayasa Mahkemesinin Reisi ve diğer hakimleri 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Muavini tarafından müştereken tayin 
olunurlardı. Ancak yalnız Elen veya Türk hakimin mevkii münhal oldu-
ğu zaman tayin edilecek hakimin mensup olduğu Cemaate göre, Cum-
hurbaşkanı’nın veya Cumhurbaşkanı Muavini’nin yapacağı tayin teklifi, 
böyle bir tekliften itibaren bir hafta içinde Cumhurbaşkanı ile Cumhur-
başkanı Muavini bu tayin hakkında mutabakata varamadıkları takdirde 
üstün sayılırdı. Yüksek Anayasa Mahkemesi, anayasa ile kendisine veri-
len kaza yetkisinin kullanılmasındaki tatbikat ve usul kaideleri düzenle-
mek, muhakeme muameleleri ile ilgili şekiller ve harçlar tesbit etmek ve 
kayıt kaleminin terekkübünü ve memurlarının yetki ve görevlerini tesbit 
ve düzenlemek için Mahkeme Tüzüğü’nü yapmakla görevli idi (m. 135). 
Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin bütün duruşmaları alenîydi; ancak 
Mahkeme, duruşmaların intizam dahilinde cereyan etmesi yararına oldu-
ğu veya Cumhuriyetin güvenliği veya amme ahlakı gerektirdiği kanaa-
tinde olduğu takdirde, herhangi bir davaya, eğer varsa yalnız tarafların 
ve mahkeme memurlarının huzuru ile bakabilirdi (m. 134). Cumhurbaş-
kanı veya Cumhurbaşkanı Muavini, 25'inci madde ile sağlanan hakka 
herhangi formaliteler, şartlar veya tahditler koyan herhangi bir kanunun 
ilanından evvel herhangi bir zamanda, bahis konusu formalite, şart veya 
tahdidin amme yararına olup olmadığı veya kendi Cemaatının menfaat-
larına aykırı olup olmadığı meselesini, mütalâasını vermesi için, Yüksek 
Anayasa Mahkemesi’ne yollayabilirdi (m. 141). Yüksek Anayasa Mah-
kemesi’nin başlıca görevleri şunlardı: 
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1. Elen Cemaat Meclisinin herhangi bir kanun veya kararı hakkın-
da Cumhurbaşkanı ve Türk Cemaat Meclisinin herhangi bir kanun veya 
kararı hakkında Cumhurbaşkanı Muavini, böyle bir kanun veya kararın 
yayınlanmasından evvel herhangi bir zamanda, mezkûr kanunun veya 
kararın veya herhangi belli bir hükmünün bu Anayasasının herhangi bir 
hükmüne aykırı veya ona uygun olup olmadığı meselesini, mütalaasını 
vermek üzere, Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne yollayabilirdi (m. 142). 

2. Herhangi bir mahkeme muamelesindeki bir taraf, istinaf mua-
meleleri dahil olmak üzere, bu muamelelenin herhangi bir safhasında bu 
muameledeki uyuşmazlık konularından herhangi birinin karara bağlan-
masında tesiri olabilen herhangi bir kanunun veya kararın veya onun 
herhangi bir hükmünün Anayasaya aykırılığı meselesini ileri sürebilir ve 
bunun üzerine, kendisine karşı böyle bir mesele ileri sürülen mahkeme, 
bu meseleyi, kararını vermek üzere Yüksek Anayasa Mahkemesine su-
nar ve bu mesele hakkında Yüksek Anayasa Mahkemesince bir karar 
verilinceye kadar bu muameleyi durdurtabilirdi (m. 144). 

3. Yüksek Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı veya Cumhubaş-
kanı Muavini veya Temsilciler Meclisi veya herhangi bir Cemaat Mecli-
si üyeleri seçimleri ile ilgili olarak seçim kanunu hükümleri gereğince 
yapılacak herhangi bir seçim itirazı hakkında kesin bir karar vermek 
münhasır kaza yetkisine sahipti (m. 145). 

4. Yüksek Anayasa Mahkemesi, icraî veya idarî bir yetki kullanan 
herhangi bir organ, makam veya şahsın bir kararının, muamelesinin veya 
ihmalinin, bu Anayasanın veya herhangi bir kanunun hükümlerine aykırı 
olduğu veya bunların mezkûr organ veya makam veya şahsa verilen yet-
kiyi tecavüz veya kötüye kullanmak suretiyle yapıldığı şikayeti ile ken-
disine yapılan bir müracaat hakkında kesin bir karar vermek münhasır 
kaza yetkisine sahipti (m. 146). 

5. Yüksek Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki konularda münhasır 
yargılama yetkisine de sahipti (m. 149): 

a) bu Anayasanın iki metni arasındaki herhangi bir aykırılığı, 11 
Şubat, 1959 tarihli Zurih Anlaşmasının ve 19 Şubat, 1959 tarihli Londra 
Anlaşmasının metin ve ruhunu önemle nazara almak kaydiyle, Yunanis-
tan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Elen ve Türk Cemaatleri 
temsilcileri tarafından, Lefkoşada 6 Nisan, 1960'da imzalanan bu Anaya-
sanın Taslağı ile buna yapılan ve 6 Temmuz, 1960'da imzalanan Tadiller 
Cedveline bakarak karara bağlamak; 
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b) müphemiyet halinde bu Anayasanın tefsirini, 11 Şubat, 1959 ta-
rihli Zürih Anlaşmasının ve 19 Şubat, 1959 tarihli Londra Anlaşmasının 
metin ve ruhunu önemle nazara almak kaydiyle, yapmaktır. 

Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından kullanılan yargılama yet-
kileri dışında kalan yargılamalar için Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, bir 
Yüksek Adli Mahkeme ve kanunlara göre kurulacak alt mahkemeler ön-
görmekte idi (m. 152). Bunların dışında bir de sadece Cemaat mahkeme-
leri bazı belirli konularda yargı yetkisini kullanmak üzere öngörülmüştü. 
Bunlar , cemaat meclislerine ayrılan ahvali şahsiye (kişilik haklarına 
ili şkin) ve dini konular ile ilgili hukuk davaları hususunda yetkili idiler. 

Yüksek adli mahkeme iki Elen, bir Türk ve bir tarafsız hakimden 
kurulmuştu ve mahkemenin reisliğini tarafsız hakim yapmakta idi. Ta-
rafsız hakimin oyu da nitelikli olarak iki oy sayılmakta idi. Yüksek mah-
keme hakimleri Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Muavini (yardımcı-
sı) tarafından müştereken atanırdı. Tarafsız hakimin atanma usulü, Yük-
sek Anayasa Mahkemesindeki tarafsız hakimin atanmasıyla anıydı. Yük-
sek adli mahkeme yargıçlarının bugün anladığımız anlamda yeterince 
yargıçlık güvenceleri vardı. Yüksek Mahkemenin ilk derece mahkemesi 
olarak görevleri olmakla birlikte, istinaf mahkemesi olarak Yüksek Ana-
yasa Mahkemesi görevleri dışında kalan tüm hususlarda karar verme 
yetkisine sahipti ve tüm duruşmalar aleni yapılırdı. Aşağıdaki suçlara 
Yüksek Mahkeme ilk derece mahkemesi olarak bakardı: 

1. Vatan hainliği ve Cumhuriyetin aleyhine işlenen suçlar; 
2. Anayasa ve Anayasa düzenine ilişkin suçlar. 
Bunlar dışında kalan hukuki ve cezai yargılamalar konusnunda alt 

derece mahkemelerinin ihtiyaç oldukça kanunla kurulacağı öngörülmüş-
tü. Görüldüğü üzere Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, alt derece, yüksek 
derece ve Anayasa mahkemesi olmak üzere üçlü bir yargı sistemi üzeri-
ne kurulmuş yragı organına sahipti. 

 
II. Kıbrıs Türk Federe Devleti Dönemi 
1974 yılında kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti, federe bir devlet 

olarak düşünülmüş bir Anayasa’ya sahipti2. Her ne kadar Kıbrıs Türk 
Federe Devleti Anayasası bir federe devlet yapısını esas almış olsa da, 

                                                 
2 Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Hukuku Dersleri, 

Yakındoğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa 2016, s. 2 (SAĞLAM).  
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büyük bir kısmıyla Türkiye Cumhuriyeti 1960 Anayasasını örnek aldığı-
nı söyleyebiliriz. 

1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası, bir yüksek mahkeme-
nin kurulmasını öngörmektedir. Bu mahkemenin Yüksek Anayasa Mah-
kemesi, Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay olarak görev yapması 
öngörülmekte idi3. Yargı organlarına ilişkin kısmındaki düzenlemeler de 
şu şekilde idi: 

Kıbrıs Türk Federe Devletinde  yargı yetkisi bağımsız  mahkeme-
lerce  kullanılır (m. 102). Yargıçlar, görevlerinde bağımsızdırlar, Anaya-
saya, yasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlarına göre hüküm 
verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanıl-
masında, mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez; genelge 
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava 
hakkında, Kıbrıs Türk Federe Meclisinde yargı yetkisininin kullanılması 
ile ilgili soru sorulamaz; görüşme yapılamaz veya herhangi bir demeçte 
bulunulamaz.  Yasama ve Yürütme organları ile Devlet Yönetimi ma-
kamları, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.  Bu organ ve makam-
lar, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası yargıç güvencesini de m. 
103 hükmünde düzenlemektedir. Yargıçlar görevlerinden uzaklaştırıla-
maz; kendileri istemedikçe, Anayasa gösterilen yaştan önce emekliye 
çıkarılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması yolu ile de ol-
sa, kazanılmış haklarından yoksun bırakılamaz. Meslekten çıkarılmayı 
gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlarla, görevlerini sağlık 
bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar, meslekleri 
ile bağdaşmayan işler yapanlar ve meslekte kalmaları caiz olmadığına 
karar verilenler hakkında, yasa ile konan istisnalar saklıdır. Yargıçlar 
aleyhinde, yargısal görevleri sırasında ve yargısal işlemleri ile ilgili ola-
rak söyledikleri söz ve eylemlerden dolayı, kovuşturmada bulunulamaz. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti, Yüksek Mahkeme, Alt Mahkemeler 
ve Güvenlik Güçleri Mahkemelerinden (askeri yargı) oluşmakta idi. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti Yüksek Mahkemesi bir Başkan ve en 
az dört, en çok beş  yargıçtan oluşmaktaydı. Yüksek Mahkeme; Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi olarak üç alanda gö-
rev yapmaktaydı. 
                                                 
3 NECATİGİL I, s. 3. 
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Anayasa Mahkemesi olarak Yüksek Mahkeme, bir Başkan ve dört 
yargıç ile toplanmaktaydı.  Yüksek Mahkemenin bir Başkan ve  yedi 
yargıçtan oluşması  halinde en son atanan  veya en genç yargıç, yedek 
yargıç olarak görev yapmaktaydı. Yüksek Mahkeme, Başkan ve iki yar-
gıç ile veya sadece üç yargıç ile toplanarak Yargıtay veya Yüksek İdare 
Mahkemesi olarak görev yapmaktaydı. 

Yüksek Mahkemenin  Anayasa Mahkemesi Olarak  Görev ve Yet-
kileri şunlardır: 

1. Yüksek  Mahkeme, Anayasa Mahkemesi olarak, bu Anayasa ve 
onun gereğince  yasa ve Mahkeme Tüzüğü kurallarında  gösterilen bütün 
konularda, kesin olarak karar vermek hususunda münhasır  yargı yetki-
sine sahiptir. 

2. Organlar arasındaki yetki uyuşmazlıklarını çözmekle de görev-
lendirilmişti. Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi olarak  Devlet 
organları  veya Devlet  içerisindeki makamlar   arasında kuvvet veya  
yetki uyuşmazlık  veya itirazlarına dair  herhengi bir konu ile ilgili ola-
rak  yapılan başvurma hakkında, kesin olarak karar vermek  yargı yetki-
sine  sahiptir. Devlet içindeki mahkemeler  veya adli makamlar arasın-
daki  herhengi bir uyuşmazlık  veya itirazlar da, bu madde kurallarının 
kapsamına girer ve Yüksek Mahkeme  tarafından,Anayasa Mahkemesi 
olarak kesinlikle karara bağlanır. 

3. Yasaların Anayasaya aykırılığının denetimini yapardı. Devlet  
Başkanı, bir yasayı veya herhangi bir yasanın herhangi belli bir kuralını 
veya Kıbrıs Türk Federe Meclisinin herhangi bir kararını yayınlamadan 
önce, bu Anayasanın herhangi bir kuralına aykırı veya ona uygun olup 
olmadığı konsusunda görüşünü bildirmek üzere Yüksek Mahkemeye 
yollayabilirdi. 

4. İptal davalarına bakardı. Devlet Başkanı, Kıbrıs Türk Federe 
Meclisinde grubu bulunan  veya bulunmayan siyasal partiler, siyasal 
gruplar ve en az dokuz milletvekili veya kendi varlık ve görevlerini ilgi-
lendiren alanlarda  yasa ile saptanacak diğer  kurum, kuruluş sendika 
(sendikalar federasyonu, sendikalar konfederasyonunu da kapsar) veya 
makamlar bir yasanın, veya herhangi bir yasanın herhangi bir kuralının 
veya Kıbrıs Türk Federe Meclisinin herhangi bir kuralına aykırı veya 
ona uygun olmadığı gerekçesi ile Yüksek  Mahkemeye doğrudan doğru-
ya iptal davası açabilirlerdi. 
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5. Anayasaya aykrılığın mahkemeler tarafından Anayasa Mahke-
mesine getirilmesi durumunda da karar verirdi. İstinaf işlemleri de dahil 
olmak üzere, herhangi bir mahkeme işlemindeki bir taraf, bu işlemin 
herhangi bir safahsında bu işlemdeki uyuşmazlık  konularından herhangi 
birinin karara bağlanmasında etkisi olabilen herhangi bir yasanın veya 
kararın veya sözkonusu yasa veya kararın herhangi bir kuralının Anaya-
saya aykırılığını ileri sürebilir ve bunun üzerine, mahkeme bu konuyu, 
kararı vermek üzere  yüksek Mahkemeye Anayasa Mahkemesi olarak 
sunar ve bu konu hakkında  Mahkemece bir karar verilinceye kadar söz-
konusu işlemi durdururdu. 

6. Anayasanın yorumlanması görevi vardı. Yüksek Mahkeme, 
Anayasa Mahkemesi, bu anayasanın herhangi bir kuralını yorumlamak 
münhasır yetkisine sahipti.  Bunu yaparken gerekli gördüğü hallerde 
Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis  tutanaklarından  yararlanabi-
lirdi. 

Yüksek Mahkemenin Yargıtay Olarak Görev ve Yetkileri ise Ana-
yasa’da şöyle belirlenmişti: Yüksek Mahkeme, Yargıtay olarak, Devlette 
en yüksek istinaf mahkemesiydi. Anayasa ve onun gereğince yapılan 
yasa ve Mahkeme Tüzüğü kurallarına bağlı olarak, herhangi bir mahke-
me kararının istinafına ait davalara bakmak ve karara bağlamak yetkisine 
sahipti. 

Yüksek Mahkemenin Yüksek İdare Mahkemesi Olarak Görev ve 
Yetkileri ise şu şekildeydi: Yüksek Mahkeme, Yüksek İdare Mahkemesi, 
yürütsel veya yönetsel bir yetki kullanan herhangi bir organ, makam ve-
ya kişinin bir kararının, işleminin veya ihmalinin, bu Anayasanın veya 
herhangi bir yasanın veya bunlara uygun olarak çıkarılan mevzuatın ku-
rallarına aykırı olduğu veya bunların sözkonusu organ veya makam veya 
kişiye verilen yetkiyi aşmak veya kötüye kullanmak suretiyle yapıldığı 
şikayeti ile kendisine yapılan başvuru hakkında, kesin karar vermek 
münhasır yargı yetkisine sahipti. 

Anayasada alt mahkemeler de öngörülmüştü. Anayasa ve yasalar 
gereğince, Yüksek Mahkeme tarafından kullanılan yargı yetkisi dışında-
ki yargı yetkisi, Anayasa kurallarına bağlı olarak  ve bunlar gereğince 
yasada gösterilen alt mahkemeler ve ihtisas mahkemeleri tarafından kul-
lanılacağı öngörülmekte idi. Kişi ve Aile Hukuku (ahvali şahsiye) ve 
dini konular  ile ilgili  hukuk davaları hususundaki  yargı yetkisini kulla-
nan alt mahkemeler ile  diğer alt mahkemelerin  kuruluş, işleyiş, görev 
ve yetkileri  yasa ile düzenlenmekteydi. 
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Bu mahkemelerin dışında bir de istisnai yargı yeri olarak, bugünkü 
anlamda askeri yargı olarak nitelendirebileceğimiz güvenlik kuvvetleri 
ile ilgili yargı yerlerinin kurulması öngörülmekte idi. Güvenlik kuvvetle-
ri ile ilgili  yargı,  güvenlik  kuvvetleri mahkemeler ve disiplin mahke-
meleri tarafından yürütülmekteydi. Güvenlik Kuvvetleri mahkemeleri, 
güvenlik kuvvetlerinde  görevli olmayan kişilerin özel yasada belirtilen  
askeri  suçları ile yasada gösterilen görevlerini yaptıkları sırada veya 
yasada gösterilen güvenlik kuvvetlerine  ait yerlerde  güvenlik kuvvet-
lerdeki ait yerlerde, güvenlik kuvvetlerindeki  görevlilere karşı işledikle-
ri suçlara bakmakla görevli idiler. Anayasa m. 123 hükmünde ayrıca 
Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayı kurulması öngörülmekte idi. Güvenlik  
Kuvvetleri Yargıtayı, güvenlik  kuvvetleri mahkemelerce verilen karar 
ve hükümlerin son inceleme merciiydi. Güvenlik kuvvetleri  yargıtayın 
kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri ve üyeleri hakkındaki disiplin ve özlük 
işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, yargıçların güvenceleri ve  güvenlik  
kuvvetlerdeki hizmetlerin gereklerine göre yasa ile düzenlenmekte idi. 

 
III. 1985 Anayasası Sonrası Yargı Sistemi (Bugünkü KKTC) 
Kıbrıs’ta federal devlet düzeni kurulamayınca, diğer tarafla eşit 

şartlarda görüşme yapmak amacı ile ve hakların kendi kaderlerini tayin 
hakkı kullanılarak 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ilan edilmiştir4. 2 Aralık 1983 tarihinde yapılan toplantıda da 70 üyeden 
oluşan bir krucu meclis kurulması kararı alınmıştır5. Kurucu Meclis ça-
lışmalarını 12 Mart 195 tarihinde tamamlayarak, meclise sunmuş ve 
Meclis1985 Anayasası’nı 21 Mart 1985 günü kabul etmiştir. Yeni Ana-
yasa 5 Mayıs 1985 günü halkoyuna sunulmuş ve %70 oyla kabul edil-
miştir. 7 Mayıs 1985 günlü ve 43 sayılı Resmi Gazetede yayınlandıktan 
sonra da yürürlüğe girmiştir. Bu Anayasa’da yargı organı büyük bir kı-
sımla 1960 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasasına sadık kalınarak dü-
zenlenmiş, federal devlet olma konusundaki unsurlar düzenleme dışında 
bırakılmıştır. 

KKTC’de yargı, Anayasa’da sivil yargı ve askeri yargı olarak ya-
pılandırılmıştır. Sivil yargı düzeni “alt mahkemeler” ve “yüksek mah-

                                                 
4 NECATİGİL I, s. 4. 
5 Zaim M. NECATİGİL, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Anayasa ve Yönetim 

Hukuku, Kemal Rüstem ve Kardeşi Yayınları, İstanbul 1988, s. 3 (NECATİGİL II). 
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keme” olarak iki bölüm olarak oluşturulmuştur. Bu sivil yargı düzenin-
den ayrı olarak bir de askeri yargı düzeni öngörülmüştür6. 

 
1. Alt Mahkemeler 
Anayasanın 155. maddesi Alt Mahkemelerin kuruluşunu ve bunla-

rın görev ve yetkilerinin yasa ile düzenlenmesini öngörmektedir. Bu dü-
zenleme 9/76 sayılı Mahkemeler Yasası ile gerçekleşmiştir. Yasaya göre 
Alt Mahkemeler, Kaza Mahkemeleri ismi altında faaliyet göstermekte-
dirler. Anayasa ve yasalarla Yüksek Mahkemeye verilen yargısal yetki 
dışında kalan tüm yetkiler Alt Mahkemelerce kullanılmakta ve bu mah-
kemelerce verilen her türlü karardan Yüksek Mahkemeye, Yargıtay sıfa-
tıyla, istinaf yoluna gidilebilmektedir. 

Mahkemeler Yasasında alt mahkemler başlığı altında, Kaza Mah-
kemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Aile Mahkemeleri yer almaktadır7. 

Anayasanın 154. Maddesi'nin ikinci fıkrasının (ç) bendi ve 9/76 
sayılı Mahkemeler Yasasının 81. maddesi gereğince Yüksek Mahkeme-
nin tüzük yapma yetkisine istinaden yapılan 1979 Mahkemeler Kayıt 
Kalemleri (Kuruluşu, Yetki ve Görevleri) Tüzüğü uyarınca Mahkeme-
lerde çalışan Kamu Görevlilerinin sayı, ünvan, görev ve sorumlulukları 
belirlenmiştir. Buna göre KKTC'deki Mahkemelerde görev ifa eden tüm 
kamu görevlilerinin idari yönden bağlı bulunduğu bir Genel Sekreterlik 
bulunmaktadır. Genel Sekreter Yüksek Adliye Kurulu ile Yüksek Mah-
kemenin Genel Sekreterliğini yapar. Mahkeme Mukayyitliklerinin eşgü-
düm içinde çalışmalarını gözetir, planlar ve denetler, yürütmekte olduk-
ları kamu hizmetleri görevlerinin Yasa, Tüzük ve Yönetmenlikler çerçe-
vesinde yerine getirilmesinden sorumlu olur. Mahkeme Yasa ve Tüzük-
lerini hazırlar ve revizyonu sağlar. Mahkeme mukayyitliklerinde çalışan 
personelin tayin, terfi nakil ve diğer özlük işlerine ait işlemleri düzenler. 
Mahkemelerin bütçesinin hazırlanması ve mali işlerin mevzuata uygun 
olarak yürütülmesi işlemlerini yönetir ve denetler. Başmukayyit 
KKTC'de Baş İcra Memurudur. Başmukayyide bağlı 2 adet Başmukay-
yit Yardımcısı vardır. Bunlar görevlerinin ifasında Başmukayyide yar-
dımcı olur. Bunlar dışında Yüksek Mahkemede ve tüm Kaza Mahkeme-
lerindeki  görevlendirilmiş bulunan Mukayyitler, Mahkeme Memurları 
ve diğer personelle görev yapmaktadır. 
                                                 
6 SAĞLAM, s. 223. 
7 SAĞLAM, s. 223. 



Doç. Dr. Mehmet KÖKSAL 

MHD - Volume: 14/Issue: 160/Year: 2018, p. 1071-1094 

1083

A. Kaza Mahkemeleri 
1976 Mahkemeler Yasası m. 16/3 hükmü gereğince kaza mahke-

mesi kurulacak yetki alanları Lefkoşa, Gazimuğusa, Girne, Güzelyurt ve 
İskele ilçeleri olarak belirlenmiştir. Ayrıca kaza mahkemelerinin hukuk 
ve ceza işlerinde görevli olacakları belirlenmiştir. Tek yargıç olarak 
(Başkan veya Kıdemli Yargıç da dahil) oturum yapan kaza Mahkemeleri 
beş yıla kadar hapis veya 20.000 TL'yi aşmayan para cezası ile cezalan-
dırılan suçlara bakarlar.  Başsavcı uygun görmesi halinde, on yıl hapis 
cezasını veya 100.000 TL para cezasını aşmayan suçlar da bu mahkeme-
lerde seri yargılama usulüne göre karara bağlanabilir. Ancak böyle bir 
durumda dahi, bu mahkemelerin verecekleri ceza beş yıla kadar hapis 
veya 20.000 TL'ye kadar olan para cezasını aşamaz. 

 
a. Hukuk İşleri 
Anayasa ve yasalar uyarınca Yüksek Mahkemeye ilk mahkeme 

olarak yetki veren kurallar saklı kalmak koşuluyla Kaza Mahkemesi hu-
kuk davalarında bir davaya ilk mahkeme olarak bakmak ve davayı kara-
ra bağlamak yetkisini haizdir. Kaza Mahkemesi kural olarak tek yargıç-
lıdır. Kaza mahkemesi yargıcı, ihtilaflı miktarı veya konusunun değeri 
100,000.-TL (Yüz Bin Türk Lirası)’na kadar olan davaları, kaza mah-
kemesi başkanı veya kıdemli yargıcı ise 100.000 TL'nin üzerindeki da-
vaları  karara bağlamaya yetkilidir. 

Bir kaza mahkemesi yargıcı, ihtilaflı miktarı veya konusunun de-
ğeri yetkisini aşmış bulunmasına bakılmaksızın; 

(a) Herhangi bir davada; 
(i) Davalı isbatı vücut kaydı için saptanan süre içinde isbatı vücut 

kaydı yapmadığı halde; veya 
(ii) Taraflardan birinin duruşmada hazır bulunmadığı halde; veya 
(iii) Yürürlükte olan mahkeme tüzükleri ile saptanmış olan süre 

içinde taraflardan birinin gerekli layihayı vermediği halde; veya 
(iv) Mahkeme tüzükleri uyarınca seri yargılama usulüne göre hü-

küm için istida yapıldığı halde; veya 
(v) Taraflardan birinin, talebi tamamen veya kısmen kabul ettiği 

halde, kabul edilen kısım hakkında, hüküm vermeye, 
(b) Herhangi bir davada, davanın esasını karara bağlamayan bir 

emir vermeye yetkilidir. 
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Mahkeme tüzüklerine bağlı kalmak koşuluyla, bu madde maksatla-
rı bakımından bir davada ihtilaflı miktar veya dava konusunun değeri 
dava açıldığında talep olunan miktar veya dava konusu olarak ileri sürü-
len değer olmayıp, o davadaki tarafların dilekçelerinde gerçekten ihtilaflı 
olan veya işlem sırasında taraflarca kabul edilen veya dava dilekçesi 
üzerine mahkemece karara bağlanan miktar veya değerdir. 

 
b. Ceza İşleri 
Tek yargıç olarak (Başkan veya Kıdemli Yargıç da dahil) oturum 

yapan kaza Mahkemeleri beş yıla kadar hapis veya 20.000 TL'yi aşma-
yan para cezası ile cezalandırılan suçlara bakarlar.  Başsavcı uygun gör-
mesi halinde, on yıl hapis cezasını veya 100.000 TL para cezasını aşma-
yan suçlar da bu mahkemelerde serian karara bağlanabilir. Ancak böyle 
bir durumda dahi, bu mahkemelerin verecekleri ceza beş yıla kadar hapis 
veya 20.000 TL'ye kadar olan para cezasını aşamaz. 

 
B. Ağır Ceza Mahkemeleri 
Kaza Mahkemesi düzeyinde olan ağır ceza mahkemesi, heyet ha-

linde çalışan bir mahkemedir. Ağır ceza mahkemesi heyeti üç yargıçtan 
oluşur. Salt yasal açıdan üç Kaza Mahkemesi Yargıcının heyette bulun-
ması yeterlidir. Ancak sanığın ölüm cezası ile müstelzim bir suçla itham 
edilmesi halinde hey'ete bir Kaza Mahkemesi Başkanının başkanlık et-
mesi yasa gereğidir. Buna rağmen uygulamada heyet, bir Başkan, bir 
Kıdemli Yargıç ve bir Kaza Mahkemesi Yargıcından oluşmaktadır. 5 
yılın üzerinde hapis cezası veya 20.000 TL'nin üzerinde para cezası ile 
cezalandırılabilen davalara bakıp onları karara bağlamaya yetkilidir. 
Ağır Ceza Mahkemesi işlenen suçtan zarar gören kişiye  100.000 TL'ye 
kadar tazminat ödenmesini de emredebilir. 

 
C. Aile Mahkemeleri 
Kişi ve Aile Hukuku (ahvali şahsiye) ve dini davalara bakmak üze-

re kurulan tek yargıçlı mahkemelerdir. Aile mahkemeleri, Mahkemeler 
Yasasının yürülüğe girdiği tarihten önce, Türk Cemaat Mahkemeleri 
olarak görev yapan mahkemelerdi8. Bu mahkemeler, boşanma davaları-

                                                 
8 SAĞLAM, s. 225. 
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na, vasi tayini, evlat edinme ve meşru kılma taleplerine bakmaktadırlar9. 
Aile mahkemeleri, bir kaza mahkemesi başkanı veya bir kaza mahkeme-
si kıdemli yargıcı veya bir kaza mahkemesi yargıcından oluşur. Bu mah-
kemeler, yetki alanları içinde ikamet eden yabancılar da dahil herhangi 
bir kişi tarafından başlatılan davalara veya yapılan müracaatlara bakar. 

 
2. Yüksek Mahkeme 
KKTC Anayasası’sında tek bir yüksek mahkeme öngörülmüştür. 

Bu, İngiliz yönetiminden kalmış bir yapıdır10. Yüksek Mahkemenin olu-
şumu ve görev bölümü Anayasanın 143. maddesi ile düzenlenmiştir. Bir 
Başkan ve yedi üyeden oluşan Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi, 
Yüce Divan, Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi olarak görev yap-
maktadır11. Yüksek Mahkeme, Başkan ve dört yargıç ile toplanarak 
Anayasa Mahkemesi ve Yüce Divan olarak, üç yargıç ile toplanarak, 
Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi olarak görev yapar12. 

 
A. Anayasa Mahkemesi Olarak Yüksek Mahkeme 
Anayasa Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme 

hey'eti Başkan ve dört Yüksek Mahkeme yargıcından oluşmaktadır. 
Yüksek Mahkemenin Başkan ve beş üyesi Mahkemenin asil, geriye ka-
lanları ise, yedek üyeleridir. Sadece dosya üzerinde çalışma yapılmaz. 
Görevlerini şu şekilde belirleyebiliriz: 

i. Anayasa mahkemesi, Anayasanın herhangi bir maddesini yo-
rumla-mak münhasır yetkisine sahiptir. Bunu yaparken, Anayasa ile ilgi-
li komite raporları ve Meclis tutanaklarından da yararlanır. 

ii.  Anayasa Mahkemesi, bu Anayasa, yasa ve Mahkeme Tüzüğü 
kurallarında gösterilen bütün konularda kesin olarak karar vermek husu-
sunda münhasır yargı yetkisine sahiptir. 

iii.  Organlar Arasında Yetki Uyuşmazlığını çözer. Devlet organları 
arasında kuvvet ve yetki uyuşmazlık ve itirazlarına ilişkin herhangi bir 
konu ile ilgili olarak yapılan başvuru Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Mec-
lisi ve Devletin diğer herhangi bir organı tarafından yapılabilir. Anayasa 
                                                 
9 NECATİGİL II, s. 11. 
10 Prof. Dr. Turgut TURHAN, “Tarihsel Bakış Açısıyla Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi”, 

Kıbrıs Makaleleri, Gazimağusa 2012, s. 58-105, s. 97 (TURHAN).  
11 NECATİGİL II, s. 4. 
12 NECATİGİL II, s. 4. 
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Mahkemesinin bu görevi, federal devlet olma düşüncesinden kalmış bir 
görevdir. Çünkü böyle bir sistem daha çok federal devlet sistemlerinde 
görülen bir denetim türüdür13. 

iv. Yasaların Anayasaya aykırılığını denetler. Cumhurbaşkanı, Cu-
muriyet Meclisince kabul edilen bir yasayı ve herhangi belli bir kuralını, 
Resmi Gazete'de yayımlamadan önce, Anayasanın herhangi bir kuralına 
aykırı olup olmadığı hususunda duraksaması olması halinde, bu hususta 
görüşünü bildirmek üzere konuyu Anayasa Mahkemesine sunabilir. 
Mahkeme kırkbeş gün zarfında, konu hakkındaki görüşünü Cumhurbaş-
kanına bildirmekte yükümlüdür. 

v. Bir yasanın, kararnamenin, tüzüğün, Cumhuriyet Meclisi İçtü-
züğünün Cumhuriyet Meclisi kararının, yönetmenliğin veya bunların 
herhangi bir kuralının Anayasanın herhangi bir kuralına aykırı olduğu 
gerekçesiyle doğrudan doğruya iptal davası açılabilir. Bu tür dava açma-
ya yetkili olanlar ise Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edi-
len siyasal partileri siyasal guruplar ve en az dokuz  milletvekili veya 
kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda diğer kurum, kuruluş 
veya sendikalardır. 

vi. İstinaf işlemleri de dahil olmak üzere, herhangi bir mahkeme iş-
lemindeki bir taraf, bu işlemin herhangi bir safhasında uyuşmazlık konu-
larından herhangi birinin karara bağlanmasında etkisi olabilen herhangi 
bir yasanının veya kararın veya sözkonusu yasa veya kararın herhangi 
bir kuralın Anayasaya aykırırılığını ileri sürebilir ve bunun üzerine mah-
keme bu konuyu, Anayasa Mahkemesine sunar ve bu konu hakkında 
Anayasa Mahkemesince bir karar verilinceye kadar sözkonusu işlemleri 
askıya alır. 

vii.  Siyasi partilerin mali denetimini yapar. 
viii.  Siyasi Parti kapatma davalarına bakar. 
 
B. Yüce Divan olarak Yüksek Mahkeme 
Anayasa Mahkemesi sıfatı altında, Yüce Divan olarak Yüksek 

Mahkeme, Anayasanın 144. Maddesinin (2) fıkrası uyarınca Anayasa 
Yargısından apayrı olarak ve yürülükteki mevzuat çerçevesinde, Cum-
hurbaş-kanını, Başbakanı ve Bakanları ilgili suçlarından ötürü yargıla-
mak yetkisine sahiptir. Yüce Divan’da savcılık görevini Başsavcı veya 
Başsavcı Yardımcısı yapar. Yüce Divan kararları kesindir. 

                                                 
13 SAĞLAM, s. 229. 
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C. Yargıtay Olarak Yüksek Mahkeme 
Başkan ve iki yüksek Mahkeme yargıcı veya üç Yüksek Mahkeme 

yargıcı ile Yargıtay olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme, Devlette en 
yüksek istinaf mahkemesidir. Alt Mahkemelerin verdikleri kararlardan 
yapılan istinaflara ait davaları inceleyip sonuçlandırır. İstinaf etme hakkı 
anayasal bir hak olup isteme bağlıdır. Davalarda istinaf hakkı, hukuk 
meselelerinde kararın verildiği günden itibaren kırkiki gün, davaya iliş-
kin istida veya müracaatlarda verilen karara karşı ise ondört gün, ceza 
meselelerinde ise kararın verildiği günden itibaren on gün zarfında kul-
lanılabilir. Bu süreler, makul nedenlerle uzatılabilir. Ayrıca bazı yasalar 
Yargıtaya doğrudan başvurma hakkı vermektedir. Bu durumda Yargıtay 
ilk ve son mercidir. Öte yandan bazı yasalar kimi başvuruların bir Yük-
sek Mahkeme Yargıcı tarafından görülüp karara bağlanmasını öngörebi-
lir. Yargıtay ilk ve son mahkeme olarak Anglo-Saxon hukukuna özgü 
olan, bir yetkinin kullanılmasını sağlamak için emirname (habeas cor-
pus), herhangi bir mahkeme veya yargı niteliğinde yetki kullanan her-
hangi bir makamın yanlış bir kararının uygulanmasını önlemek için 
emirname (prohibition), bir makamın herhangi bir yetkiye dayanılarak 
işgal edildiğinin soruşturmasına ilişkin emirname (quo warranto) ve her-
hangi bir mahkeme veya yargı niteliğinde yetki kullanan herhangi bir 
makamın kararının iptali için emirname (certiorari) oluşturma münhasır 
yetkisini haizdir. 

 
D.  Yüksek İdare Mahkemesi Olarak Yüksek Mahkeme 
Yasa ile başka türlü düzenlenmediği sürece Yüksek İdare Mahke-

mesi tek yargıç olarak oturum yapar ancak karardan, isteme bağlı olarak, 
üç yargıçtan oluşan Yüksek İdare Mahkemesine istinaf edebilir. İstinaf 
yapılmadığı takdirde tek yargıç tarafından verilen karar da üç yargıçtan 
oluşan Yüksek İdare Mahkemesi kararı gibi işlem görür. 21 Aralık 1990 
tarihinde yürürlüğe giren 60/90 sayılı Yasa, Yüksek İdare Mahkemesi 
yetkisine giren konuların büyük bir kısmını ilk ve son merci olarak üç 
yargıçtan oluşan Yüksek İdare Mahkemesine vermiştir. 

Yüksek İdare Mahkemesi, yürütsel veya yönetsel bir yetki kulla-
nan herhangi bir organ, makam veya kişinin bir kararının, işleminin veya 
ihmalinin, Anayasanın veya herhangi bir yasanın veya bunlara uygun 
olarak çıkarılan mevzuatın kurallarına aykırı olduğu ve bunların sözko-
nusu organ veya makam veya kışiye verilen yetkiyi aşmak veya kötüye 
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kullanmak suretiyle yapıldığı şikayeti ile kendisine yapılan başvuru hak-
kında, kesin karar vermek münhasır yargı yetkisine sahiptir. 

Yüksek İdare Mahkemesine başvurma hakkı, ancak meşru menfaa-
ti doğrudan doğruya olumsuz yönden etkilenen kişiler tarafından kullanı-
labilir. Başvurunun, yakınma konusu yapılan karar veya işlem veya ih-
malin öğrenildiği tarihten itibaren yetmiş beş gün zarfında yapılması 
gereklidir. Mahkeme kendisine yapılan başvurular hakkında aşağıdaki 
kararları verebilir: 

i. Sözkonusu karar veya işlemi veya ihmali tamamen veya kısmen 
onaylayabilir veya 

ii.  Sözkonusu karar veya işlemin tamamen veya kısmen hükümsüz 
ve etkisiz olduğuna ve herhangi bir sonuç doğurmayacağına karar ve-
rebilir veya 

iii.  Başvuru konusu bir ihmal ise bu gibi ihmalin ''tamamen veya 
kısmen yapılmaması gerektiğine ve yapılması ihmal olunan eylem veya 
işlemin yapılması gerektiğine karar verebilir. 

Yüksek İdare Mahkemesinin verdiği karar Devlet içerisindeki bü-
tün organlar ile makamları bağlar. Böyle bir kararın yerine getirilmemesi 
halinde bundan zarar gören kişi, kararın yerine getirilmesinde kusuru 
bulunan iligili kişi, organ veya makam aleyhine yetkili Kaza  Mahkeme-
sinde Dava açıp tazminat almağa hak kazanır. 

Yüksek Mahkeme Yargıçları adli yılın başlangıcında kendi arala-
rında görev bölümü yapar. Uygulamada bir adli yıl için geçerli olan bu 
görev bölümünde Yüksek İdare Mahkemesinde görevli Yargıç sayısı 
dört, Yargıtayda ise üçtür. Başkan, uygulamada yargısal görev olarak, 
sadece Anayasa davalarındaki heyete başkanlık eder. Başkan, Devlet 
katında Yargıyı temsil eder ve Yargıya ilişkin idari görevleri yanında 
gerek Yüksek Mahkeme ve gerekse Yüksek Adliye Kurulunun aldığı 
kararların yerine getirilmesini sağlar. 

KKTC'de avukatlar, kötü ahlaka ilişkin bir suçtan dolayı bir mah-
keme tarafından makum edilmesi veya Baro Disiplin Kurulunun kanı-
sınca bir avukatın yüz kızartıcı, hileli ve mesleğine yaraşmayan bir dav-
ranıştan suçlu bulunması halinde ilgili avukatı, meslekten geçici veya 
daimi ihraç cezası da dahil, mevzuatın öngördüğü  cezaya çarptırılabilir. 
Bu Kurulun kararları Yüksek Mahkeme tarafından denetlenmektedir. 
Bunun sonucu olarak Disiplin Kurulu tarafından ilgili avukat hakkında 
alınan herhangi bir kararı Yüksek Mahkeme onaylayabilir veya iptal 
edebilir veya ilgili avukat hakkında kendisinin uygun gördüğü herhangi 
bir kararı verebilir. 
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3. Askeri Yargı ve Askeri Yargıtay 
Anayasa, askeri yargıyı ayrı bir bölümde ve 156. ve 157. madde-

lerle ve 29/83 sayılı Askeri Suç ve Cezalar ve 34/83 sayılı Güvenlik 
Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayın Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Yasalarıyle düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre as-
keri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürü-
tülür. Askeri Mahkeme, asker kişilerin,  askeri olan suçlar ile bunların 
asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde veya askerlik hizmet gö-
revleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ve ayrıca asker olmayan kişile-
rin özel yasada belritilen askeri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. 

Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesince verilen karar veya hükümlerin 
son inceleme yeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde kurulan 
Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayıdır. Askeri Yargıtay Yarbay veya Albay 
rütbesi taşıyan subaylar arasından seçilen bir başkan ve bir yedek başkan 
ile Yüksek Adliye Kurulu tarafından Yüksek Mahkeme Yargıçları ara-
sından görevlendirilen iki yargıtay yargıcından oluşur. Yargıtay Askeri 
Yargıçları 9/76 Mahkemeler Yasası kurallarına bağlıdır. 

KKTC'de Askeri İdare Mahkemesi yoktur. Askeri makamlarla 
olan ve İdare Hukuku kapsamına giren ihtilaflar daha önce sözü edilen 
Yüksek İadere Mahkemesince görülüp karara bağlanmaktadır. 

Halen Lefkoşa'da oturum yapan bir tek Askeri Mahkeme bulun-
maktadır. Bu Mahkemenin verdiği kararlardan isteme bağlı olarak, karar 
verildiği tarihten itibaren on gün zarfında Askeri Yargıtaya'a istinaf ede-
bilir. İstinaf süresi yine makul nedenlerle uzatılabilir. 

 
IV. Yargı Bağımsızlığı ve Yargıç Güvencesi 
KKTC yargı sistemi temelinde de yargı bağımsızlığı ve yargıç gü-

vencesi önemli rol oynamakta ve hukuk devletinin temelini oluşturmak-
tadır. Bütün Mahkemelerde görev yapan yargıç sayısı 31'dir. Bunlar 
Yüksek Mahkemede Başkan ve 7 Yüksek Mahkeme Yargıcı, Kaza 
Mahkemelerinde, 6 Kaza Mahkemesi Başkanı 10 Kaza Mahkemesi Kı-
demli Yargıcı ve 11 da Kaza Mahkemesi Yargıcı olarak görev yapmak-
tadır. Ayrıca Askeri Yargıtay'da bir üye bulunmaktadır. Yüksek Mah-
keme Yargıcı olabilmek için en az 15 yıl mesleki deneyim gerekmekte-
dir. Bu süre Kaza Mahkemesi Başkanı için on yıl, Kaza Mahkemesi Kı-
demli Yargıcı için 8 yıl ve Kaza Mahkemesi Yargıcı için ise 5 yıldır. 
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Yargıçlar, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, yasaya ve hu-
kuka uygun olarak vicdani kanaatlarına göre hüküm verirler. Anayasa ve 
9/76 sayılı Mahkemeler Yasası m. 4 hükmüne göre yargı bağımsızlığının 
görünümü şöyledir: 

1) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanıl-
masında, mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez; genelge 
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

2) Görülmekte olan bir dava hakkında, Cumhuriyet Meclisinde 
yargı yetkisininin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz; görüşme yapı-
lamaz veya herhangi bir demeçte bulunulamaz. 

3) Yasama ve Yürütme organları ile Devlet Yönetimi makamları, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır.  Bu organ ve makamlar, mah-
keme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilme-
sini geciktiremez. 

Yargı bağımsızlığının sağlanabilmesi, yargı faaliyetini yürüten 
yargıç ve savcıların da görevlerini yerine getirirken, geleceklerini dü-
şünmemeleri ve vicdani kanaatlerinden başka hiç bir şeyin baskısı altın-
da kalmamaları gerekmektedir. Bu da ancak yargıçlara güvence vermek-
le gerçekleşebilecektir. KKTC Anayasası m. 137 ve 9/76 Sayılı Mahke-
meler Yasası m. 4 hükümleri yargıç güvencesini düzenlemektedir. Yar-
gıç güvencesi üç şekilde karşımıza çıkmaktadır: 

1) Yargıçlar görevlerinden uzaklaştırılamaz; kendileri istemedikçe, 
Anayasa gösterilen yaştan önce emekliye çıkarılamaz; bir mahkemenin 
veya kadronun kaldırılması yolu ile de olsa, kazanılmış haklarından yok-
sun bırakılamaz. 

2) Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giy-
miş olanlarla, görevlerini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin 
olarak anlaşılanlar, meslekleri ile bağdaşmayan işler yapanlar ve meslek-
te kalmaları caiz olmadığına karar verilenler hakkında, yasa ile konan 
istisnalar saklıdır. 

3) Yargıçlar aleyhinde, yargısal görevleri sırasında ve yargısal iş-
lemleri ile ilgili olarak söyledikleri söz ve eylemlerden dolayı, kovuş-
turmada bulunulamaz. 

 
V. Yüksek Adliye Kurulu 
Yargı organlarını, yargıçları ve yargıçlar ile yargı organlarının ça-

lışmalarını, kanuna ve hukuka uygunlularını ve özlük işlerini denetlemek 
üzere KKTC Anayası m. 138 hükmü ile bir Yüksek Adliye Kurulu ku-
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rulması öngörülmüştür. Yüksek Adliye Kurulu görevlerini yerine geiti-
rirken, yargı bağımsızlığı ve yargıç teminatına uygun davranmak zorun-
dadır. Yüksek Adliye Kurulu, Yüksek Mahkeme Başkan ve yargıçları 
ile, Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisinin atayacakları birer üye, 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Barolar Birliğinin atayacağı bir üye olmak 
üzere toplam 12 üyeden oluşur.  Atanan ve seçilen üyelerin görev süresi 
üç yıl ise de dönem sonrası betekrar seçilmemelerine yasal bir engel 
yoktur. Yüksek Adliye Kurulu, yargının genel işleyişi, düzenli çalışması, 
yargıçların ve mahkemelere bağlı kamu görevlilerinin görevlerine de-
vamları, işlerin verimli bir biçimde yürütülmesi, yargıçların yetişmeleri 
ve mesleğin vakar ve onurunu korumaları yönünde gerekli önlemleri alır 
ve her takvim yılı sonunda yargı işlerinin durumu ve bunların yürütül-
mesinde aksaklık veya varsa nedenleri hakkında Cumhurbaşkanına, 
Cumhuriyet Meclisine ve Bakanlar Kuruluna rapor verir ve alınmasını 
gerekli gördüğü önlemler hakkında tavsiyelerde bulunur. Yüksek Adliye 
Kurulu, yargıçlık mesleğinin gereklerini göz önünde tutarak, yargıçların 
atanmaları, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin ge-
çici veya sürekli olarak değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi ve di-
siplin konuları hakkında da karar verme yetkisine sahiptir. 

 
VI. Mahkemelerde Uygulanan Mevzuat 
Mahkemelerde uygulanan mevzuat 9/76 Sayılı Mahkemeler Yasa-

sının 38. maddesi ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre uygulanan mevzu-
aat şunlardır: 

a) Anayasa, 
b) Anayasaya aykırı olmadığı sürece yürürlükteki mevzuat, 
c) Anayasaya aykırı veya onunla bağdaşmazlık halinde olmadık-

ça ahkam-ı umumiye (Common Law) ve nesafet hukuku (“Equity”) il-
keleri, 

d) Temel Evkaf Kuralları (Ahkamül Evkaf) ve 
e) 21 Aralık 1963 tarihinde yürülükte olan Deniz Hukukuna ilişkin 

mevzuattır. 
Ahkam-ı umumiye ve nesafet hukuku ilkeleri, KKTC hukukunda 

İngiltere hukuk düzeninin etkilerini yansıtmaktadır. 
Ahkam-ı umumiye, genel kurallar anlmına gelmekle beraber, 1960 

Adalet Mahkemeleri Yasasında Common law, ahkam-ı umumiye olarak 
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çevrilmiştir14. Çeviri yanlış bile olsa, KKTC hukukunda common law 
anlamında kullanılan ahkam-ı umumiye mevzuatın kaynaklarından biri-
dir. Common law, yargı kararlarında gelişen hukuku ifade etmektedir. 
Common law, yargıçların verdiği kararlardan doğduğu için buna, yargıç-
ların yaptığı hukuk kuralları (judge-made law) adı da verilmektedir15. 
KKTC’de uygulanan haksız fiil ve akitler yasaları, İngiltere’de gelişen 
common law hukukundan alınarak yazılı hale getirilmiş kurallardır. Bu 
yazılı hale getirilmiş yasa hükümlerinin yorumunda halen common 
law’da gelişen ilkelerden yararlanılmaktadır16. 

İngiltere’de özellikle tröst ve mal ipotekleri ile ilgili olan uygula-
malarda gelişmiş olan kurallar “equity” ilkeleri ile (nesafet veya adalet 
diyebiliriz) düzenlenmiştir. Bu gelişen ilkeler KKTC hukukuna yazılı 
kurallar olarak alınmışlardır. Bu yasa maddelerinin de yorumu yapılır-
ken, “equity” ilkelerinden yararlanılabilmektedir. KKTC’de halen metin 
haline dönüştürülmemiş “equity” ilkelerine rastlamak mümkündür17. 
Örnekler: “equitable estoppel” ilkesine göre, bir kişi bazı durumlarda 
açık veya zımnen kabul etmiş olduğu bir hususu sonradan inkar edemez. 
“Equitable assignment” ilkesine göre, ileride elde edilecek bir malın 
devri mümkün olmaktadır. Yine, “equitable election” ilkesi bir vasiyet-
name altında menfaat alan bir kişinin o vasiyetnamenin diğer maddele-
rini reddetmesini engellemektedir18. Bir başka söyleyişle mirasta külli ha-
leyfiyeti ifade etmektedir. 

Evkaf ve vakıflarla ilgili bir çok kurallar yasa ile düzenlenmiştir 
(Fasıl 337 ve 31/1970 sayılı yasalar). Mülhak vakıflarla ilgili Türk Ce-
maat Meclisi İcra Heyetine verilen bazı yetkiler Bakanlar Kuruluna inti-
kal etmiştir19. 

Kıbrıs’ta deniz hukuku, Kıbrıs Deniz Hukuku Emri (Cyprus Admi-
ralty Jurisdiction Order) ile düzenlenmiştir. Bu emrin 237. Maddesine 
göre, söz konusu emrin kapsamadığı durumlarda, mümkün olduğu oran-
da İngiliz Hukuku uygulanacaktır20. 

                                                 
14 NECATİGİL II, s. 12. 
15 NECATİGİL II, s. 12. 
16 NECATİGİL II, s. 12. 
17 NECATİGİL II, s. 13. 
18 NECATİGİL II, s. 13, dn. 36. 
19 NECATİGİL II, s. 11, dn. 33. 
20 NECATİGİL II, s. 11, dn. 34. 
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