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GENELGE 2013/.01

İlgi: 02.02.2012 tarihli ve B. iO.O.HKM.OI 0.06.01 /03/4006 (2012/13) sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idareleri ve Özel Bütçeli
İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5
inci maddesinin birinci fıkrası ile "idarelerin muhakemat hizmetleri ihtiyaçlarım hukuk
birimlerinde istihdam edecekleri hukuk müşavirleri ve avukatlardan veya ihtiyaç duyulması
halinde Maliye Bakanlığından talep etmek suretiyle sağlayabilecekleri" düzenlenmiştir.
Mezkür maddenin ikinci fıkrası ile de "Ba~anlıklar ve bağlı kuruluşlarının muhakemat
hizmetlerini yürütmek üzere birbirlerinden hizmet talebinde bulunabilecekleri" yönünde
hüküm getirilmiştir.

Keza, 07.03.2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik ile de 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amlan
hükiıılineparaleLbir düzenlemeye gidilmiş; me~kı1r Yönetmeliğin 6 nCLı~ıaddesinindördüncü'.
fıkrası ile "Bakanlık ve bağlı 'kuruluşlarının muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere
birbirlerinden hizmet talebinde bulunabilecekleri" hükme bağlanmıştır.

- Yukarıda işaret olunan hükümler muvacehesinde, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarından
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu muhakemat hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde
yerine getirilmes'i ve uygulama birliğinin sağlanması maksadıyla, bu hizmetlerin aşağıdaki
hususlar çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüştür. .

A) Hukuk Danışmanlığı Hizmetlerinin Yürütülmesi:
Hukuk damşmanlığı hizm~tleri kapsamındaki iş ve işlemler, görev ve yetki sahası

itibariyle Bakanlık ve/veya ilgili bulundukları bağh kuruluşlar hukuk müşavirliklerince
yiirütülür.

H) Muhakemat Hizmetlerinin Müştereken Yürütülmesi:
1) Bakanlık ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kuruımı ve Türkiye Halk Sağlığı

Kurumunun taşra teşkilatı nezdindeki muhakemat hizmetleri, 01.07.2013 tarihine kadar
müştereken yürütülür. Bu maksatla, Kunınıların taşra teşkilatı kadrolarında bulunan avukatlar,
herhangi bir ayrıma gidilmeksizin il sağlık müdürlükleri avukathk hizmetleri birimlerinde
geçici olarak görevlendirilir. Bu görevlendirmeler, 5442 sayılı ii İdaresi Kanunu çerçevesinde
ve il sağlık müdürlükle.rinee ivedilikle gerçekleştirilir.

Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir Halk Sağlığı Müdürlükleri ile bu Ulerde bulunan
Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yazılı talebiyle, birer avukat hukuk
damşmanlığı hizmetlerini yerine getirmek üzere Kurumlarında bırakılabilir. .

01.07.2013 tarihine kadarki süre içerisinde derdest olanlar da dahil dava ve icra
takipleri, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar husudktine veya görev ve yetki sahası itibariyle
ilgisine göre bir tefrike gidilmeksizin, il sağlık müdürlükleri avukatlık hizmetleri birimlerinde
görevli tüm avukatlarea müştereken yürütülür.
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01.07.2013 tarihi itibariyle Bakanlık ve bağlı kuruluşlar kendi mulıakemat hizmetlerini
yürütmeye başlayacağıııdan, bu ,arih itibariyle derdest bulunan dava ve icra takipleri ile
davaya veya takibe konu iş ve işlemler;

a) Görev ve yetki sahası itibariyle Türkiye Halk Sağlığı Kuruımı ile ilgili bulunanlar,
husumet durumuna bakılmaksızın merkez teşkilatında Türkiye Halk Sağlığı Kuruımı Hukuk
Müşavirliğine, taşra teşkilatında ise Halk Sağlığı Müdürlükler bünyesindeki avukatlık
hizmetleri birimlerine,

b) Görev ve yetki sahası itibariyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuruımı ile ilgili
bulunanlar. husumet durumuna bakılmaksızın Kurumun Hukuk Müşavirliğine,

c) Görev ve yetki sahası itibariyle ilgili olup olmadığı dikkate alınmaksızın husumet
durumu tetkik edilmek suretiyle, sadece Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taraf
bulunduğu dava ve iera dosyaları Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlilderine

Devredileeeğinden, dosya tanzimleri buna uygun olarak yapılır.
2) Görev ve yetki sahası itibariyle Bakanlık veya bağlı kuruluşların iş ve işlemleri ile

ilgili olmakla birlikte, Bakanlık ve/veya valilik yahut kaymakamlıklar taraf gösterilmek
suretiyle açılmış bulunan dava ve iera takipleri ile ilgili iş ve işlemler;

a) 01.07.2013 tarihine kadar, il sağlık ıiıüdürlükleri avukatlık hizmetleri birimlerinee
yürütülür.

b) Sözkonusu tarihten sonra ise ilgisine göre, ii Sağlık Müdüriükleri, Halk Sağlığı
Müdürlükleri veya Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri bünyesindeki avukatlık.
hizmetleri birimlerince yürütülür.

3) Gerek 01.07.2013 tarihine kadar ve gerekse bu tarihten sonra, 659 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 8, 9, lO, 1 i ve 12 ncLmaddeleri ile hukuk birimlerinin (dolayısıyla
da idarelerin) görevli ve yetkili kılındıkları hususlarda, 111es'elenin davaya veya icraya intikal
edip etmediği yönünde tefrike gidilir ve bu meyanda;

a) Henüz davaya veya ieraya intikal etmemiş iş ve işlemler ile alakalı olarak 659 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname uyarınea tesis edileeek işlemler, görev ve yetki sahası itibariyle
ilgili bulundukları Bakanlık veya bağlı kuruluşlar hukuk müşavirliklerinee,

b) Davaya veyaicraya intikal etmiş bulunan iş ve işlemler bakımından ise, görev ve
yetki sahası itibariyle ilgili bulunup bulunınadıklarına bakılmaksızın davada veya iera
takibinde taraf olarak gösterilmiş bulunan Bakanlık veya bağlı kuruluşlar hukuk
müşavi rl ikleri nee,

c) Bakanlık ve bağlı kuruluşların müştereken taraf olarak gösterildikleri dava ve iera
takipleri, Bakanlık hukuk müşavirliğince veya gerekli görmesi halinde ilgili bağlı kuruluş
hukuk müşavirliğince,

Yürütülür.
c) Dava ve İcralarda Takip Yetki ve Giirevi:
1) Adli davalar ve iera takipleri bakımından:
a) 01.07.2013 tarihine kadar Bakanlık veya bağlı kuruluşların taraf oldukları dava ve

iera takipleri ile alakalı olarak, davaya veya ienıya konu işlemin ilgili bulunduğu kurum veya
kuruluşa bakılmaksızın, davanın açıldığı yahut da icra takibinin başlatıldığı yer il ınüdürlüğü
avukatlık hizmetleri birimi yetkili ve görevlidir. Gerekli bilgi ve belgelerin yetkili ve görevli
avukatlık hizmetleri birimlerine intikal ettirilmesi. işlemin ilgili bulunduğu kurum veya
kuruluş yetkilisi tarafıııdan sağlanır.

b) 01.07.2013 tarihinden sonra, Bakanlık veya bağlı kuruluşların taraf
oldukları/olaeakları dava ve icra takipleri ile alakalı yetki ve görev bakımından Bakanhk ve
bağlı kuruluşlarınca yeni bir düzenleme yapılabilecek olup; farklı bir düzenleme ve aksi
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yönde bir talimat olmaması halinde, (a) bendi uyarınca tevzii edilmiş dava ve icra takip
dosyaları aynı ilde takip edilir. Bunların dağıtımı, BII. maddede belirtilen usule göre yapılır.

c) Gerek 01.07.2013 tarihine kadar ve gerekse bu tarihten sonra, Bakanlık veya bağlı
kuruluşlar tarafından açılacak olan dava ve icra takiplerinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun görev ve yetkiye ilişkin hükümleri muvacehesinde hareket edilir.

2) idari davalar bakımından:
01.07.2013 tarihine kadar Bakanlık veya bağlı kuruluşların taraf oldukları ve taşra

teşkilatı avukatlık hizmetleri birimince takip edilen veya edilecek olan idari davalarda, davaya
konu işlemin tesis edildiği yer il müdürlüğü avukatlık hizmetleri birimi yetkili ve görevlidir.
Gerekli bilgi ve belgeler avukatlık hizmetleri biriminde davayı takip eden avukat tarafından,
işlemin tesis edildiği kurum veya kuruluştan doğrudan temin edilir. İşlemin tesis edildiği yer
ile davanın açıldığı idari yargı merciinin farklı illerde bulunması ve davada duruşma veya
keşif icra olunması halinde, duruşmaya veya keşfe bizzat davayı takip eden avukatlık
hizmetleri birimince iştirak edilebileceği gibi, talebi halinde duruşmanın veya keşfin icra
olunacağı yer avukatlık hizmetleri biriminde görevli avukatlar tarafından duruşmaya veya
keşfe iştirak edilebilir.

Ç) Bilgi ve Belgelerin Temini ile Yazışma Usulü:
Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının takip ettikleri dava veya icralarla ilgili iş ve

işlemlerin süreli olduğu da dikkate alınarak, zaman ve iş gücü kaybına yol açılmaması için
bunlarla ilgili gerekli yazışmalar, Bakanlık veya bağlı kuruluş hukuk müşavirlikleri veva
a;'~katlık hizmetleri birimlerince doğrudan ilgili il sağlık müdürlükleri, genel sekreterlikler ~e
halk sağlığı müdürlükleri ile yapılabilir. .

D) Muhtelif Hükümler:
1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlar lehine hükmedilen vekiiletücretlerinin tahsili ve

dağıtımında, mevcut uygulamaya 31.12.2013 tarihine kadar devam edilir.
2) 02.02.2012 tarihli ve 20 i2113 sayılı Genelgenin, bu Genelgeye aykırı hükümleri

yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve Bakanlık ile bağlı kuruluşlarının muhakemat hizmetlerinin yukarıda yer

verilen düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

pmf:2~:
Oakan a.
Müsteşar

nAClTIM:
- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
- Türkiye ilaç ve Tıbbi Cilıaz Kurumu
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kuruımı
- İl Sağlık Müdürlükleri
- Halk Sağlığı Müdürlükleri
- Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri
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