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KARARIN ÖZÜ:
Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği. 

TEKLİF:
Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih, 2017/9792 sayılı teklifi.
                                              BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
      İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı genelgesi ile 
Mahalli idarelerin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasını sağlamak 
üzere hazırlayacakları yönetmelik taslaklarını, 19/12/2005 tarih ve 2005/9986 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanması gerektiği bildirilmiştir.
       Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün iş ve işlemlerinde yapılan değişiklikler ile 
çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.
       5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinin 
b) fıkrası: " Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden 
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Hukuk 
İşleri Müdürlüğü'nün hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliği ekte sunulmuş olup, Belediye 
Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. (Başkan Yardımcısı.)

T.C.
İSTANBUL İLİ

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 

 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kartal Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri 
Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 
düzenlemek ve uygulamaktır.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş amacı, faaliyet alanları, 
teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar. 
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;
 
Belediye                      :Kartal Belediye Başkanlığı'nı,
Başkan                         :Kartal Belediye Başkanı'nı,
Başkan Yardımcısı      :Hukuk İşleri Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Kartal Belediye Başkan 
Yardımcısını,
Müdürlük                     :Kartal Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü'nü,
Müdür                          :Hukuk İşleri Müdürünü,
 Avukat                      :Kartal Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğüne bağlı avukatları,
 Kalem Personeli          :Hukuk İşleri Müdürlüğüne bağlı kalem personelini,
Personel                        :Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli, 
Alt birim           :Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukların 
paylaştırılarak daha etkin ve verimli bir şekilde   yürütülmesi amacıyla ihtiyaç halinde kurulan 
ve Müdürün emir ve talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi,
EBYS                            :Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
UYAP                           :Ulusal Yargı Ağı Projesini,
Meclis                           :Kartal Belediye Meclisini,
Encümen                       :Kartal Belediye Encümenini,
Yönetmelik                   :Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
 
Temel İlkeler
MADDE 5 – (1) Müdürlük tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek.
g) Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak.
h) Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık.
ı) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas 
alır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık 

Kuruluş, Teşkilat Yapısı ve Bağlılık
MADDE 6 – (1) Müdürlük 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelik gereğince Kartal Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 158 sayılı kararı 
ile kurulmuştur. 
(2) Müdürlük; Müdür, Avukatlar ve kalem personelinden oluşur. Müdürlük görev, yetki ve 
sorumluluk alanına giren konularda ihtiyaç duyulması halinde kurulacak alt birimleri içerecek 
şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.
(3) Müdürlükte alt birimler kurulması halinde, kurulacak alt birimler ve görevlilerin alt 
birimler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir. 
(4) Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına 
bağlı olarak görev yapar.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 7 – (1) Müdürlük yetki ve sorumluluk alanına ilişkin olarak; 
 
a) Belediye'nin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki yasalara göre çözüm getirilmesi,
b) Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas 
dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda; Belediye Başkanınca 
verilen vekâletnamedeki yetkiler kapsamında Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için 
tüm iş ve işlemlerin yapılması, Belediye tüzel kişiliğinin vekaleten temsil edilmesi,
c)Belediye adına dava açılması, aleyhe açılan davaların takip edilmesi, icra takibi 
başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması, davaya esas olacak ön işlemlerin (ihtarname 
keşide edilmesi, delil tespiti v.s.)  yapılması,  açılmış ve açılacak olan davalarla ilgili olarak 
belediye  birimlerinden  bilgi  ve  belgelerin talep edilmesi,
ç) Mahkemelerce verilen kararların infazı için ilgili birimlere bildirilmesi, 
d)Aleyhe kararlara karşı kanun yollarına başvurulması; Belediye aleyhindeki mahkeme 
kararlarının temyiz edilmesinde fayda görülmemesi halinde, Belediye Başkanı veya bağlı 
olunan Başkan Yardımcısından alınacak onay doğrultusunda hareket edilmesi,
e)Belediye yetkili organlarınca karar alınması halinde davadan feragat etmeye, davanın sulh 
veya kabul yolu ile bitirilmesi işlemlerini yapmaya, davadan vazgeçmeye/atiye bırakmaya 
ilişkin işlemlerin yapılması,
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f)Diğer Müdürlüklerce Başkanlık onayı ile talep edilen kendi görevlerini yaparken veya 
yetkilerini kullanırken karşılaştıkları sorunlar ve mevzuatın yorumlanması gereken konularda 
hukuki görüş verilmesi,
g)Diğer Müdürlüklerin talep etmeleri halinde Belediyece gönderilecek ihtarnameleri veya 
Belediye'ye tebliğ edilen ihtarname cevaplarını hazırlayarak tebliğ edilmek üzere ilgili 
Müdürlüğe gönderilmesi,
ğ)Mer'i mevzuattaki gelişmelerin  takip edilmesi, Belediye'yi doğrudan veya dolaylı olarak 
ilgilendiren mer'i mevzuattaki değişiklikler hakkında ilgili birimlerin mail yoluyla 
bilgilendirilmesi,
h)Belediye menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici tedbirlerin alınmasında, her türlü 
idari kararın alınmasında, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasında hukuka uygunluk açısından 
incelenmesi, hukuki denetimin yapılması,
ı)Stratejik plan çalışmalarında müdürlük amaç, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi,
i)Stratejik plana uygun olarak birim performans programının, bütçenin hazırlanması ve 
performans programında yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken birim bütçesinin en ekonomik 
şekilde kullanılması,
j)Birim faaliyet raporunun aylık olarak Belediye Yönetim Sistemi'ne, performans 
programında yer alan faaliyetlerinin gerçekleşme raporlarının girişlerinin yapılması ve 
onaylanması,
k)Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi,
l)Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması.
 
(2) Müdürlük, bu yönetmelikte belirtilen görevleri ve 5393 sayılı Kanuna dayanarak Belediye 
Başkanınca kendisine verilen görevleri,  Başkanın Müdürlük Avukatlarını vekil tayin ettiği 
vekaletname ve kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 
(3) Müdürlük, bu yönetmelikte tarif edilen görevlerini ve Kartal Belediyesinin tüm hukuksal 
sorunları ile ilgili iş ve işlemlerini tam ve yasalara uygun olarak gereken özenle zamanında 
yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün görevleri 
MADDE 8 – (1) Müdür kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda;
a)Müdürlüğün yönetiminden tam yetkili ve sorumlu olarak Müdürlüğü Başkanlığa karşı 
temsil etmek,
b)Müdürlüğün çalışmalarını düzenlemek, yönetmek, denetlemek.
c) Müdürlük ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak, 
ç)Personel arasında yazılı veya sözlü görev dağılımını yapmak,
d)Gelen idari ve adli evrakın, ilgili personele dağıtımını, dava dosyalarının ve hukuki görüş 
taleplerinin avukatlara dağıtımını yapmak.
e)Personelin disiplin ve çalışma düzenini sağlamak, izin planlarını yapmak ve kullandırmak, 
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f)Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek,
g)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, 
çalışmaları değerlendirmek,
ğ)Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesinin hazırlanmasını sağlamak,
h)Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil 
etmek, verilen görevleri yerine getirmek,
ı)Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını 
yükseltecek doğrultuda kullanmak,
i)Yetki ve sorumluluk alanına giren diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek diğer     
işleri yapmak ve faaliyetleri konusunda Başkanı düzenli olarak bilgilendirmekle görevlidir.
Müdürün yetkileri
MADDE 9 – (1) Müdür kendi görev ve sorumluluk alanına dahil konularda;
 a)Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak,
b)Müdürlüğün işlemlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen 
programlar gereğince yürütülmesi için gereken kararları ve tedbirleri almak ve uygulatmak,
c)Müdürlüğün işlemlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 
alınması için
Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
ç)Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli 
denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,
d)Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev dağılımını yapmak,
e)İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak,
f)Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve 
amirine teklif etmek,
g)Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanmasını sağlamak ve ilgili mevzuatla belirlenen esaslar 
çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak Müdürlüğün bütçesini kullanmak.
ğ)Disiplin amiri olarak yetkisi dahilindeki disiplin cezalarını vermek,
h)Müdürlük emrinde görev yapan personele, performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve 
takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde 
bulunmak,
ı)Sorumlu olduğu tüm personelin izin kullanış zamanlarını planlamak ve kullanılmasını 
sağlamak,
i)Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak,
j)Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler 
yapmak, karşılaştığı aksaklıkları gidermek,
k)Müdürlüğün faaliyet alanlarına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla istişare 
yapmak,
l)Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek,
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Konularında yetkileri kullanmak ve Başkanı bu konularda düzenli olarak bilgilendirmekle 
yetkilidir. 
Müdürün sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Müdür görev ve yetki alanına giren konularda: 
a)Kendisine yüklenen görev ve yetkileri yerinde ve zamanında kullanmaktan,
b)Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı 
göstermekten, üst yöneticiye karşı sorumludur.
Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 11 – (1) Avukatların görevleri;

a)      Kendilerine havale ve tevdi edilen dava ve icra dosyalarının gerektirdiği tüm 
işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar takip etmek,
b)             Kendilerine havale ve tevdi edilen dava ve icra dosyaları için sav ve 
savunmalarına dayanak olabilecek bilgi ve belgeleri ilgili birim ve kurumlardan talep 
etmek, 
c)              Kendilerine havale ve tevdi edilen dava ve icra dosyalarına ait dava dilekçesi, 
cevap, cevaba cevap, temyiz, karar düzeltme, karar tebliği, tavzih, gider avansı ve harç 
iadesi vb. dilekçeleri hazırlayarak öncelikle UYAP sisteminden mümkün olmaması 
halinde Kalem Personeli aracılığıyla veya bizzat yargı mercileri ve ilgili kurumlara yasal 
süresinde ulaşmasını sağlamak,
d)             Davaların keşif ve duruşmalarında hazır bulunmak,
e)              Mahkeme kararlarını ve Yürütmeyi durdurma kararlarını yasal süreleri dikkate 
alarak ilgili birimlere bildirmek, 
f)               Aleyhe sonuçlanan davaların tüm kanun yollarını tüketmek, kanun yoluna 
gitmemekte haklı gerekçeler olması halinde yasal süresi içinde müdürün imzası ile 
Başkanlık Makamının oluruna sunmak,
g)              Dava dosyalarının aşamaları hakkında Müdürlük Makamına bilgi vermek,
h)             Tüm aşamalarıyla sonuçlanan dosyaları arşiv formu doldurarak saklanması için 
Kalem personeline vermek,
i)               Müdürlük Makamınca istenen konularda araştırma yapmak ve sonucu hakkında 
bilgi vermek,
j)       Görevlendirildikleri kurul ve komisyon toplantılarına katılmak, istişare görüşünü 
bildirmek ve gerekli diğer katkıları sağlamak,
k)      Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu 
imajını yükseltecek doğrultuda kullanmak,
l)        Başkanlık veya Müdürlük tarafından kendilerine tevdi edilen raportörlük, 
muhasiplik, mutemetlik ve diğer idari görevleri yerine getirmek,
m)         Müdürlük Makamının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 (2) Avukatların yetkileri;
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a) Kendilerine havale ve tevdi edilen dava ve icra dosyaları ile diğer görevlerini yerine 
getirirken diğer birimlerden ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelerin teminine, ilgili evrakları 
gerektiğinde bizzat incelemeye, ilgili birim yetkilileri ile istişareye, 
b) Belediye mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Belediye Başkanının 
kendilerini vekil tayin ettiği vekaletnamede yer alan yetkilere haizdirler.  
(3) Avukatların sorumlulukları;
a) Avukatlar görevlerini yerine getirirken Müdüre, bağlı oldukları Başkan Yardımcısına ve 
Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.
Kalem Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
MADDE 12 – (1) Kalem personelinin görev, yetki ve sorumlulukları;
a)  Müdür tarafından görev taksimi suretiyle verilen işleri, işbirliği içinde ve birbirleri ile 
koordineli şekilde yürütmek,
b) Müdürlüğe gelen elektronik ve/veya fiziki tüm evrakın tasnifini yapmak, önceki belgeler ve 
dosyalarla bağlantısını tespit etmek, 
c)  Yeni davaların müdürlükte bağlantılı dosyalarını tespit etmek,  dava otomasyonuna 
kaydederek dosya açmak, havalesi için müdüre sunmak, fiziki dosyayı havale edilen avukata 
zimmet defteri ile teslim etmek,  
ç)Müdürlüğe gelen adli veya idari tüm fiziki evrakları tebellüğ almak,  önceki belgeler ve 
dosyalarla bağlantısını tespit ederek ilgilisine teslim etmek,
d) Müdürlük avukatlarınca hazırlanan dava, cevap, itiraz, istinaf, temyiz, karar düzeltme, 
tavzih, karar kesinleştirme ve tebliği, gider avansı ve harç iadesi v.b. dilekçeleri ve icra takip 
taleplerini yargı mercileri ve adalet dairelerine sunmak, kayıtlarını yaptırmak,
e)  Yargı mercileri ve adalet dairelerinde yapılacak dava ve takipler için gerekli olan yargı 
harç, damga vergisi, keşif, bilirkişi, posta ücretleri gibi Müdürlük bütçesinden karşılanan 
yargılama giderlerini ilgili yerlere yatırmak, sarf belgelerini temin ederek Müdürlük 
giderlerine usulünce işlemek,
 f) Müdürlüğün idari yazışmalarını takip etmek,
 g) Müdürlüğün demirbaş işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak takibini 
yapmak,
h) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarfiyat malzemelerinin teminini sağlamak,
 i)Raporlama ve veri dokümanlarının oluşturulmasını sağlamak,
j)Müdürlüğün stratejik planı, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını 
koordine etmek,
 k) Müdüriyet Makamınca verilecek ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek,
l) Kalem personeli, Müdür tarafından verilen görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile 
Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Usul ve Esasları

Görev ve iş dağılımı
MADDE 13- (1)Müdürlüğün tüm personel arasındaki görev ve iş dağılımı Müdür tarafından 
yapılır ve Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler elektronik 
ve/veya fiziksel ortamda kaydedilerek ilgilisine tebliğ edilir. EBYS sisteminden sevk, tebliğ 
yerine geçer. 
(2) Müdürlükteki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. 
(3)Yönetmelikte geçen personelin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde 
elektronik ortamda üzerinde duran işleri, görevleri gereği kendisinde bulunan her türlü dosya, 
evrak, yazı ve belgeler ile ayni ve nakdi zimmetinde bulunan tüm malları bir çizelgeye bağlı 
olarak Müdüre veya Müdürün tespit ettiği kişiye teslimini yapmaları zorunludur. 
İşbirliği ve Koordinasyon
MADDE 14 – (1) Müdürlük ile diğer birimler arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon 
Müdür tarafından sağlanır.
(2) Kartal Belediyesi imza yönergesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Müdürlüğün kurum 
dışı yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği başkan yardımcısının imzası ile diğer birimlerle 
yazışmaları müdürün imzası ile yürütülür. 
Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler
MADDE 15 –  (1) Müdürlüğe gelen evraklarla ilgili yapılacak işlemler;
a)  Müdürlüğe aktarılan her türlü evrak EBYS üzerinden sisteme kazandırılır. 
b) İmza karşılığı alınan veya EBYS üzerinden müdürlüğe aktarılan evrak veya dilekçe, kalem 
personeli tarafından tasnifi yapılarak bağlantılı evrak ve dosyaların tespiti yapıldıktan sonra 
EBYS üzerinden klasöre atılır. Yeni dava olması halinde dava otomasyonuna kaydı yapılır ve 
EBYS üzerinden ilgili personele müdür veya yetkilendirdiği kişi eliyle doğrudan 
zimmetlenerek işlemlerin yapılması sağlanır. 
c)  Dava dosyası ile bağlantılı gelen evrakların dosya içerisinde muhafazası sağlanır. Dava 
dosyası ile bağlantılı olmayan gelen evraklar elektronik ortamda, fiziki olarak gelen evrak 
klasörde saklanır. 
 
(2) Müdürlükten giden evraklarla ilgili yapılacak işlemler;
 
a)Tüm İşlemleri tamamlanan kurum içi evrak, EBYS üzerinden paraf ve imzaları 
tamamlanarak numara alır ilgili birime sistemden gönderilir. Dava dosyası ile ilgili bir evrak 
olması halinde Numara almış bir örneği dosyasında muhafaza edilir. Dava dosyası ile 
bağlantılı olmayanlar elektronik ortamda saklanır.
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b)Kurum dışı evrak (posta, kurye v.b.yolla gidecek evraklar) EBYS üzerinden paraf ve 
imzaları tamamlandıktan sonra numara alır ve ilgili kuruma gönderilmek üzere evrak sevkini 
sağlayan birime gönderilir. 
c)Kurum dışına gidecek evrak Müdürlüğümüzce takip edilen bir dava dosyasına ilişkin (dava, 
cevap, cevaba cevap, istinaf, temyiz, karar düzeltme, beyan, v.b hertürlü dilekçe) ise ilgili 
avukat tarafından hazırlandıktan sonra sisteme kazandırılarak EBYS üzerinden numara alması 
sağlanır ve sistem üzerinden Kalem personeline görev olarak gönderilir, bir örneği dosyasında 
muhafaza edilir.
Davalar ve İcra Takiplerine İlişkin işlemler
MADDE 16 – (1) Dava ve İcra Takibi Başlatılması
a)Hukuk işleri Müdürlüğünce bir dava veya icra takibinin ikamesi, Başkanın oluru ile yapılır.
b)Davaya ve/veya icra takibine taşınacak konu hangi Müdürlüğün görev alanına giriyor ise 
ilgili Müdürlük tarafından gerekçesi belirtilmek ve ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenmek 
suretiyle, Başkanlık Onayı alınarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal ettirilir. Gelen onay 
yazısı üzerine Müdür tarafından bir avukat görevlendirilir ve avukat başvurulacak yasal yolu 
en kısa sürede tespit edip yasal işlemi başlatır.
c)İvedi hallerde Müdürün kararı ile re'sen dava açılabilir, icra takibi başlatılabilir ancak bu 
durum en kısa sürede Başkana sunulur.
(2) Belediye Aleyhine Açılan Dava ve İcra Takiplerinde Yapılacak işlemler
a) Belediye aleyhine açılan davalarda dosya avukatı tarafından dava dilekçesi, tensip zaptı 
varsa ara karar da eklenmek suretiyle ilgili birimlerden bilgi ve belge talep edilir.
b)Belediye aleyhine başlatılan ilamsız takiplerde dosya avukatı tarafından ödeme emri de 
eklenmek suretiyle ilgili birimlerden bilgi ve belge talep edilir, takibe itiraz edilecek bir husus 
olup olmadığı sorulur, ilgili birimden gelecek yazılı açıklamalar ile bilgi ve belgelere göre 
hareket edilir. 
c)İlama dayalı icra takiplerinde dosya avukatı ilamla birlikte tetkik ve değerlendirmelerini 
yapar itiraz edilecek bir husus olması halinde müdürün bilgisi dahilinde yasal işlemleri 
başlatır. 
ç)Yasal süreç içerisinde yapılacak dosyanın devamı niteliğindeki işlemlerde (haczedilmezlik 
şikayeti, itiraz gibi) ayrıca Başkanlık onayı almaya gerek yoktur.   
d)Bilgi ve belge talep edilen tüm Müdürlükler, ilgili belgeleri eklemek suretiyle savunmaya 
esas olacak açıklamaları en kısa sürede Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirir. Dosya avukatı 
yasal mevzuata uygun hareketle dosyanın tüm aşamalarını takip eder ve dosyayı sonlandırır.
e)Belediyenin taraf olduğu dava veya icra takipleri hakkında verilmiş nihai kararlara karşı, 
dosya avukatı tarafından itiraz, istinaf, temyiz, kararın düzeltilmesi, yargılamanın iadesi gibi 
yasal yollara başvurulmakla birlikte, nihai kararlar ve Yürütmeyi durdurma kararları ilgili 
Müdürlüklere bildirilir. 
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f)Yargı organlarınca nihai kararların ve yürütmeyi durdurma kararlarının gereği ilgili 
müdürlükler tarafından yerine getirilir.  
 
(3) Davadan, İcra-İflas Takibinden, Kanun Yollarına Başvurudan Feragat işlemleri
a) Bir davanın açılmasının veya icra takibi yapılmasının ya da açılan dava veya icra takibinin 
devamının faydasız görülmesi halinde; keyfiyet gerekçesi ile birlikte ilgili birime bildirilerek 
yapılacak işleme esas olmak üzere Başkanlık Makamından olur alınır.
b)Yargı organlarınca belediye aleyhine verilen nihai kararlara karşı kanun yoluna 
gidilmesinde hukuki fayda görülmemesi halinde ilgili avukatın teklifi, müdürün uygun görüşü 
üzerine Başkanlık Makamının onayı ile İstinaf ve Temyiz kanun yollarından vazgeçilebilir. 
Bu yetki Belediye Başkanı veya Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından 
kullanılır.
c)Yargı organlarınca Belediye aleyhine verilen nihai kararlara karşı itiraz ve karar düzeltme 
isteğinde bulunulmasında hukuki fayda görülmemesi halinde; hukuk İşleri Müdürü, ilgili 
avukatın teklifi üzerine veya resen itiraz veya karar düzeltme yoluna gidilmesine gerek 
olmadığına karar verebilir.
 (4) Davaların Kabulü ve Sulh işlemleri
a)Belediye aleyhine açılmış davaların kabulü, sulh olunması 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 
yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Hukuki Görüş Bildirilmesi
MADDE 17- (1)Görüş Talebi; 
a)Diğer müdürlükler tarafından hukuki bakımdan tereddüte düştükleri hususlarda, aynı 
konuda daha önce görüş bildirilmemiş olması şartıyla Başkanlık Oluru ile görüş istenebilir. 
Başkanlık Makamının onayı alınmadan gelen görüş talep yazıları Hukuk İşleri Müdürlüğünce 
tetkik edilmez ve görüş isteyen birime iade edilir. 
b)Hukuki görüş taleplerinde tereddüte düşülen hususun açıkça belirtilmesi, talepte bulunan 
Müdürlüğün  konuyla ilgili kendi görüşünün açıklanması, ilgili dosya ve belgelerin tamamının 
talep yazısıyla birlikte gönderilmesi gerekir.

2)Görüş Bildirme;
a) Hukuki görüş talebi ile ilgili, müdür tarafından görevlendirilen avukat, görüş talep edilen 
konunun yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde hukuki değerlendirmesini yaparak, 
gerekirse diğer avukatlarla veya konunun uzmanlarıyla istişare ederek görüşünü rapor halinde 
en geç 15 gün içinde hazırlar. 
b)Avukatlar görüş istenen konu hakkında tamamlayıcı bilgi verilmesini gerekli gördüğü 
zaman ilgili birim amiri ile doğrudan iletişime geçerek bilgi ve belgeler isteyebilirler. 
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c)Görevlendirilen avukat tarafından hazırlanan ve imzalanan görüş müdür tarafından olumlu 
bulunduğu takdirde imzalanarak,  bağlı olunan Başkan Yardımcısının imzasına sunulur ve 
EBYS üzerinden görüş talep eden Müdürlüğe gönderilir. 
 
3) Görüş İstenebilecek Durumlar;
a)Yasal düzenlemelerde açıkça belirtilen durumlar ile bir kamu görevlisinin liyakati itibariyle 
görevi kapsamında bilmesi ve/veya yapması gereken çalışmayla bilmesi mümkün bulunan 
hususlar ile mevzuatın açık olduğu durumlarda görüş istenemez. 
b) Müdürlükler tarafından daha önce görüş bildirilmeyen konularda görüş talep edilebilir.
c)Takip edilmekte olan dava veya icra dosyaları ile ilgili olsun veya olmasın üçüncü şahıslara 
ve iş sahipleri tarafından hukuki yardım ve  görüş talep edilemez; adı geçen kişilere ilgili 
birimlere verilen görüşler hakkında bilgi verilmez. 

4) Hukuk işleri Müdürlüğü tarafından bildirilen Hukuki görüşler bilgilendirici, açıklayıcı ve 
yol gösterici nitelikte olup bağlayıcı değildir. İlgililer bu görüşleri değerlendirerek işin 
gereğini yaparlar. Verilen görüş, görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
Vekalet Ücreti
MADDE 18- (1) a)Müdürlük tarafından takip edilen dava ve icra dosyalarında karşı taraftan 
tahsil edilen vekalet ücretleri, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 164. madde ile 5393 sayılı 
Belediye Kanunu 82. Maddesi gereğince 6 ay fiilen çalışmış olmak kaydıyla %95'i Hukuk 
işleri Müdürlüğünde fiilen görev yapan avukatlar ve %5'i kalem personeline bordro tanzimi 
suretiyle eşit olarak dağıtılır.
b)Ayrılanlara çalıştıkları döneme ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaz.
(2)Vekalet ücreti alacağının tahsilinde öncelikle borçluya ödeme hususunda muhtıra 
gönderilir. Belirtilen sürede ödeme yapılmaması halinde icra takibi yapılır.
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 19- (1)Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Kartal Belediye Meclisinin 
09.05.2012 tarih ve 67 sayılı kararı ile yürürlüğe giren çalışma yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır.
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Yürürlük
MADDE 21- (1)Bu Yönetmelik, Kartal Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Kartal 
Belediyesi'nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
   
Hukuk Komisyonu'nun 04.04.2017 tarih, 43 sayılı raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ:24 Nolu gündem 
maddesi ile gelen Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün n Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 
teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Hukuk İşleri Müdürlüğünden gelen Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
ile ilgili teklif komisyonumuzca hukuk uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına 
Arz.  (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)                                                      

SONUÇ     :
Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk 
Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Fatma GENÇ 
ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, H.Kubilay SALİHVATANDAŞ, 
Nizamettin ALTINTAŞ, F.Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU, 
Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin BEKTAŞ, Halil KOYUN'un Red oyuna 
karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/NİSAN AYI TOPLANTILARI'NIN 05.04.2017 
TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU  İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

HALİL ŞENER
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2017

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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