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…………………..VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin “Takip ve temsil yetkileri
ile bunların kapsamı, niteliği ve kullanılması” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında,
idarelerin, kendi iş ve işlemleriyle ilgili olarak açılacak adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması
ve icra işlemlerinde taraf sıfatını haiz olduğu, ikinci fıkrasında idareleri adli ve idari yargıda, icra
mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla doğrudan temsil yetkisinin; hukuk birimi amirleri,
hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri ve avukatlara ait olduğu düzenlenmiştir.
Bu çerçevede, Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatındaki hukuk
hizmetleri, 663 ve 659 sayılı KHK hükümlerine göre Bakanlığımız ve bağlı kuruluş hukuk birim
amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlarınca yürütülmektedir.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11 inci maddesinde ise, vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde
tebligatın vekile yapılacağı hükmü mevcuttur.
Bütün bu hususlar muvacehesinde, teşkilatlanması tamamlanan bağlı kuruluşların görev ve
yetki sahasıyla ilgili işlemlere ilişkin dava ve icra takiplerinin, bağlı kuruluşların husumetine hasren
görülmesine hukuken bir mania kalmadığı hususunda yargı mercilerine bilgi verilmesini teminen
Adalet Bakanlığı’na bilgilendirme yapılmış olup, bu bilgilendirme de gerek husûmet tevcihi ve
gerekse ilk tebligat dışındaki diğer tebligatların taşra teşkilatındaki avukatların layihalarda
gösterdiği adreslerine yapılmasının sağlanmasının yargılama sürecinin hızlı işlemesine, adaletin
erken tecellisine ve usûl ekonomisine katkı sağlayacağı da belirtilmiştir.
Bu çerçevede; eş zamanlı olarak yargı mercilerine gereken desteğin gösterilmesi ile süreye
tabi işlemlerde karşılaşılan sıkıntı ve gecikmeler ile lüzumsuz yazışma ve tebligat masraflarının
ortadan kaldırılması suretiyle yargılama sürecinin hızlı işlemesine, adaletin erken tecellisine ve usûl
ekonomisine katkı bakımından;
1- 663 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde, Bakanlık ve bağlı kuruluş merkez ve taşra
teşkilatlarınca tesis edilen işlemler ile alakalı dava ve icra takiplerinin doğru hasım ile takibi ve
görülmesini teminen, taraf tespiti ve husumet tevcihi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi,
yanlış hasım söz konusu ise husûmetin gerçek hasma tevcihi için beyanda bulunulması ,
2- Taşra teşkilatıyla ilgili dava ve icra takipleri, Bakanlık ve bağlı kuruluş hukuk birimlerince
taşra teşkilatındaki avukatlara tevzi edilerek mahallinde takip edildiğinden, ilk tebligat dışındaki
diğer tebligatların, taşra teşkilatındaki avukatlara yapılmasını teminen, layihalarda tebligat adresi
gösterilmesi ile ekli form çerçevesinde hazırlanacak beyanın da layihalar ekinde sunulması,
3- Bakanlık ve bağlı kuruluş hukuk birimlerince taşra teşkilatındaki avukatlara evvelce tevzi
edilen derdest dava ve icra işlerine yönelik olarak da ekli form çerçevesinde beyanda bulunulması,
Hususlarında gereğinin ifasını önemle rica ederim.
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