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ÇANAKKALE BELEDiYESİ BAŞKANLIĞI

HuKuK işLERi ırü»üırrüĞü
çALIşMA UsUL vE ESASLARI HAKKINDA yöNpncn

siniNci sörüN.I
Amaç, Kapsam, Dayanak vc Tanımlar

Amaç

MADDE l- Bu yönetge, Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile

çalışma esas ve usullerini belirlemek amacıyla düzenlenmişıir.

Kapsam

MADDE 2- Hukuk İşleri Müdürltiigiınün görev ve yetkileri, çaiışma usullerine ilişkin esaslar

bu yönergede gösterilmiştir.

Dayanak

MADDE 3- 5393 Sayı[ı Kanun ve ilgili mevzuat

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen

a) Belediye : Çanakkale Belediyesini,

b) Başkan : Çanakkale Belediye Başkanını

c) Birim : Hukuk İşleri Müdürlüğiinü,

d) Kadrolu Avukat : Hukuk İşleri Müdürlüğünde 657 Sayılı Yasanın 4/A nrad.

Uyarınca istihdam edilen avukatları

e) Sözleşmeli Avukat : Hukuk İşleri Müdürlüğünde 657 Sayı[ı Yasa'nın 4lB ve 5393

sayılı yasanın 49.maddeleri uyarınca istihdam edilen avukatları

t) Hizmet Alımı Avukat : 28531 sayılı Serbesl Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyannca istihdam edilen avukatlan

g) Personel : Hukuk İşleri Müdürlüğü kalem bürosunda görevli şef, memur
ve diğer çalışan personeli ifade eder.

h) Harcama Yetkilisi : Harcama biı,iminin en üst yöneticisi

i) Meclis : Çanakkale Belediye Meclisini

iKiNci Böt-t;M

Kuruluş vc Tcşkilat Yıpısı

Kuruluş

MADDE 5_ (1) Hukuk İşleri Müdüdüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. ve 22.02.200,7

tarihli,26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Belediye ve Bağlı KuruluŞları

ile Mahalli idare Birlikleri Norm kadro İlke ve standartlarına Dair yönetmelik" Hükiiıırlerine
dayanarak kurulmuştur.



MADDE 6- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Aıııkatlar

c) Meııurlar

d) Sözleşmeli memurlar

e) Diğer Personel

(2) Müdiirlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Awkatlar

c) Hukuk İşleri Bürosu

d) Muhakemat ve İcıa bürosu

e) Kalem

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalli İdare Bir|ikleri Norm Kadro İlke ve

Standartlarına ilişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorum[uluklarına

paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi

İçin birim amirinin talebi İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğiinün teklifi ve Belediye BaŞkanının

onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği "Büro Sorumlusu" ve " Yönetici Yardımcısı"
görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan

kadrolu §efler dAhil olmak üzere Yönetici Yardımcısl ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve

soruınlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bİr iÇ

düzcıılemeyle geçerlilik kazarur.

MADDE 7_ Hukuk işleri Müdürlüğü Belediye Başkanııla doğrudan bağlıdır. Awkatla1 yargı

organlarında açılmış ve açılacak her tiirlü dava ve icra takip işlerinde Belediye Başkanlığı adına iŞlem

yaparlar.

Avukatlara Belediye Başkanı ve Hukuk İşleri Müdürü dışında hiçbir yerden emir verilemez.

üçüNcü BöLüM
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün görevleri

MADDE 8_ (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü. Çanakkale Belediyesi Kamu Tüzel kiŞiliğinin tüm

hukuksal sorunlarına; yürürliikteki Anayasa, Yasalar. 'füzükler ile Yönetmeliklere göre BelediYe

Başkaı-ıınca verilen vekaletnamede saptanan sınırlar içinde aşağıda açıklan&ğı şekilde çözümler
getirüılckle görevlidir.

(2) Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde. |Iakemler. İcra Daİrelerİ ve Noterlerde

Flukuk İşİeri Müdürü, Müdür Yardımcıları, Avukatlar vasıtası ile Belediye Tüzel kişiliğini temsil eder.

icıa işlemlerini yüriltür, dava açar. açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur ve davalarr

sonuçİandını arabuluculuk taleplerinde bulunur, MTS (Merkezi Takip Sistemi) ile yaPılacak takiP

işlenİlcrini yürütüı 6325 .uyİl, kunrnun l5 maddesinin 8. Fıkası gereğince arabuluculuk

miizakerelerİnde idareyi temsilen kurulan Arabuluculuk Komisyonunda avukatlar aracılığıYla temsil

edilir.



(])Tüm Yargı mercileri, Hakemle1 İcra Daireleri ile Noterlerden yapılacak tebliğleıi Belediye
Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletiı ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal
gereklerini yerine getirir,

(4)Başkanlık katı veya Belediye Merkez Daireleri ve Müdürlükleri ile Belediyeye bağlı
müesseseler ve şube müdürliiklerinin çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuki, mali, cezai, sonuç
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

(5)Betediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak

anlaşnıa ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

(6)Belediyenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun

çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkanlık Makamına
suırmak.

(7) Belediyenin, müdürlükleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan

inceleyerek yardımcı olmak

(8) Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerİnİ yapar. Tahakkuklan düzenler,

ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans kredi saıf işlemlerini yürütür.

(9) Dava ve icra takipleri sonucunda idare lehine hükmedilen ar.ııkatlık ücreti, icra ve dava

nrasrafları tahakkuklan Müdüılük tarafindan yapılır.

Müdürlüğün yetkisi

MADDE 9 _ Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen genel veya özel

vekaletnameye dayanarak mevzuatta ve bu yönergede yer alan yetkileri kullanarak görev yapar.

MüdürIüğün §orumluluğu

MADDE l0 - Hukuk işleri Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesinin tüm lıukuksal sorunları ile

iIgili işleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE ll- (l )Hukuk İşleri Mtldürlügtinü Başkanlık Makamına karşı temsil eder,

(2) Gereğinde Belediye Encümen toplantllarlna üye olarak katılır.

(3) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili sorumIu kişİdir. Müdürlüğün her türlü çahşmalannı
düzenler.

(4) Müdürlük içi yönergeler yayınlar. Tiim belgelerin İlgİlİlere dağıtımını gerÇekleŞtirir.

(5) Hukuk İşleri Müdtirlüğü personelinin sicil ve birinci tezkiye amiridir.

(6) Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

(7) 5393 Sayılı Belediye Kanununun S2.maddesinde düzenlenen Avukatlık vekalet ücret

dağıtlmında 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin l4. Maddesi gereğince, BelediYe lehine

\4ıhken-ıc ve İcra Müdürlükleri ile İcra Hakimlerince karar altına alınan ve tahsil edilen vekalet

ücretleri Avukatlara dağıtılır. Ödeme miktarın ın Yo95'i Avukatlar arasında paylaşılarak, %5'lik kısml
muhasebe birimince hazineye gelir kaydedilir.

(8) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

Avukatların görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 12- (1) Müdürlükçe kendilerine verilen. yargı organlarında açllmış Ve açılacak her

tiirlü dava ve icra takiplerinde Belediye Başkanlığını temsİl ederek, yasa hükümlerİ, kazai ve ilmİ

içtihatlara göre Belediye hak ve alacaklarının iddia, savunma ve yürütülmesini sağlar. DuruŞma keŞif

ve Yüksek Yargı Orga arında ki duruşmalarda hazır bulunurlar

(2) Müdürlükçe ecek dava ve işlem dosyalarını inceleyerek hukuksal görüş bildirirler



(3)t{ukuk İşleri Müdürlüğü temsilcisinin de hazır bullınması Başkanhkça istenilen
nıüdürlükler arası kurullara müdürlük adına katılırlar.

(4)Müdürlükçe kendilerine verilen işlerde yasaların, tüzüklerin ve bu yönergenin gerektirdiği
yiikümlülükler çerçevesi içinde görev yaparlar.

Hukuk Bürosunun gören yetki ve sorumluluğu

MADDE 13_ (l) Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar tarafından kendİlerİne tevdİ ettİklerİ

görevleri tam ve noksansız o1arak zamannda yapmakla sorumludurlar.

(2)Hukuk İşleri Müdürünün gerek gördüğü şekilde diğer birİmlerde veımİş olduğu görevleri
yerine getirir.

(3) Açılmış ve Açülacak davalar ile icra dairelerinde yapılan takiplerin harçları, posta, keŞif,

tanIk vs. ücretlerine ilişkin tüm yasal ve parasa[ işlemlerini yerine getirir ve gerekli makbuzları alırlar.

(4) Müdürlük kalemindeki dava kayıt, zimmet. gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile
müdürlükçe gerekli görünen diğer defterlerin düzenlenmesi ve işlenmesini sağlar.

(5) Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyaları korur, sene sonu say]mınl yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev vc Hizmctlerin İcrası

Görevin planlanması

MADDE 14_ ( l ) Hukuk işleri Müdürlüğündeki çalışmalar Müdür tarafından düzenlenen plan

dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 15- (1)Hukuk İşleri Müdürlüğünün tüm personeli kendilerine verilen görevleri

gereken özen ve düzenle yapmak zorundadır.

BEŞiNCi BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Diğer kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 16_ (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünün Valilik ve tüm Kamu Kurumu, kuruluşları ile

özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar müdiir ve ilgili memurun parafı ve Belediye BaŞkanlığının

imzası ile yürütülür.

(2) Belediye Merkez Daire ve Müdürlükleri, Şube Müdürlükleri ve Belediye,ye bağlı

müesseseİerin amir ve müdürlerince. kendi konularındaki bilgi ve deneyimleri ile Çözümü mümkün

olmayıp. ancak hukuksal bilgi, görüş, içtihada gerek göSteren önemli sorunlarla karşılaşılması ve

t"..,lddde düşülmesi halinde Bİşkanlık Makamının onayı alınarak Hukuk İşleri Müdürlüğünden

hukrıksal görüş istenmesine gerek duyulması hallerinde LIukuk İşleri Müdürlüğü,

(a) Somut ve tereddüde düşülen hususun açıkça belirtildiği,

(b) Göüş isteyen dairenin kendi görüşiinde açıklandığı.

(c) ilgili dosyanın veya belgelerin tamamının birlikte gönderildiği daha önce aynı konuda

gcirıiş uiıdirilmeyen hukuksal konularda, hukuksal görüş oluşturulur ve dairesine bildirilir.

(d) Bu hukuksal görüşler bağlayıcı nitelikte değildir. İlgililer beli(ilen lrukuksal görüşleri

değerlendirerek gereği yönelirIer



(3) Belediyenin ilgili daire ve müesseseleri Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevlerinin
yüriitülmesi ve koordinasyonun sağlanması için bu müdürlükçe kendilerinden istenen bilgi ve

belgeye dayalı delilleri zamanında yollamak zorundadır.

(4) Yargı organlarının Belediye aleyhine vermiş olduğu kararlar hakkında temyizden velveya
istinaftan vazgeçmek için Başkantık Makamından onay alınması zorunludur. Tashihi karar ve
yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi için kanuni sebeplerin mevcut olup olmadığının takdiri
davayı takip eden avukatlara aittir.

(5) Belediye aleyhine açılmış olan davalarda davanın kabulü ve vekaletnamede bulunmayan
hususlardaki yetkiler Başkanlığın Hukuk İşteri Müdürlüğünde görev yapan avukatlara vereceği özel
yetki ile kullanılır.

(6) Maddi ve hukuksal nedenlerden dolayı dava açılmasında veya icra takibinde yarar

göItilmeyen hallerde, ilgili dairesinin de yazılı görüşü alınarak avukatın önerisi, Müdürlüğün uygun

göıtişü ile Başkanlık Makamının yazısı emir ve talimatına göre işlem yapıhr.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla ilgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen evraka yapılacak işlem

MADDE l7- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen ve kalem tarafindan ahnan tüm belgeler

ilgili deftere kaydı yapıldıktan sonra müdürlükçe görevlilere dağıtılmak suretiyle EBYS sistemi

üzerinde ilgili birimlere gönderilir.

Giden evraka yapılacak işlem

MADDE r8- ( l ) Hukuk İşleri Müdürlüğünce cevaplandırılan yazılar İlgili bİrİme EBYS
sistemi üzerinden gönderilir.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 19 - ( 1 ) Müdürlükten çıkan hukuksal görüşler ile dosyalı yazlşmaların örnekleri ayrı

ayrı klasörlerde saklanır.

(2) sonuçlanan ve belediye açıslndan hukuken yapılması gereken işlemi kalmayan dava

dosyaları da Müdiirlüğün onayı ile arşive kaldırılır.

(3) Dava dosyalarıyla Müdürlükten çıkan hukuksal görüşler ve dosyah yazışmalann

ömeklerinin ilgili yerlerde saklanmasından, istendiğinde çıkarılmasından büro sorumlusu ve arŞiv

görevIisi sorumludur.

YEDiNCİ BÖLÜM
Denetim

Denetim

MADDE 20 - ( l ) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

(2) Hukuk İşleri Müdiirü tüm personelini her an denetleme yetkisine sahiptir,

(3) Gerekli gördüğünde, avukatlar ile tüm personelden her aya daİr uhdelerinde Yürütmekle
yiikümlü olan işler hakkında ayrıntılı bilgi isteyebilir.



SEKİZİNCi BÖLÜM
Disiplin Cezaları- [Jygulanacak

Fiil ve Haller

Disiplin cezalarr

MADDE 2l _ Hukuk İşleri Müdürü, avukatlar ile Müdürlüğün tüm personeli hakkında
disiplin işlemlerini yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uyarınca yürütülür.

Disiplin cezalarının uygulanacağı fiil ve haller

MADDE 22-Bunlar yürürlükteki yasa, tüzük yönetmeliklerde ve dİğer İlgili yasal mevzuatta
belirlenmiş cezayı gerektiren fiil ve eylemlerdiı

DOKUZUNCU l}ol,UM

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütmc

sorumluluk

MADDE 23_ Bu yönergenin uygulanmasından Müdür Üst yöneticiye karşı doğrudan

sorumludur.

Diğer İş ve İşlemler

MADDE 24- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Üst Yönetici tarafından verilen

diğer iş ve işlemler Müdürlüğü tarafından ilgili yasal düzenlernelere uygun olaIak yerine getirilir.

Tereddütlerin Giderilmesi

MADDE 25- Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve

gerekli düzenlemeleri yapmaya müdür yetkilidir.

Yönergede Hükümlerin Uygulanmısındaki Öncelik

MADDE 26- Bu yönergede ilgili mevzuata aykırı bir hüküm oluşması halİnde İlgili mevzuat

hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 27_ Bu yönerge |510812022 tarihinde geçerli olmak üzere Üst Yönetici tarafindan

tınaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- Bu yönergenin hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

üıgtı KlI
Beled aş nı
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