
 

                                 

I.  HUKUK ÇALIŞTAYI  

SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

1. Hukuk Müşavirliği'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili başlatılan idari ve hukuki 

çalışmalar devam edecektir.  

2. 633 sayılı Kanun ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Müşavirliğimize verilen 

görev ve sorumluluklar çerçevesinde, daha etkin çalışmalar yapılacaktır. 

3. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan her bir maddenin ayrı bir platform 

oluşturularak tartışılması ve netleştirilmesi için bir çalışma yapılacaktır.  

4. Birimlerden gelen mevzuat tekliflerinde ortak uygulamayı sağlamak için mevzuat talep 

formu hazırlanacak, bu form merkez ve taşra birimlerimize gönderilecektir. 

5. Birimlerden gelen mütalaalarda ortak uygulamayı sağlamak için mütalaa talep formu 

hazırlanacak, bu form merkez ve taşra birimlerimize gönderilecektir. 

6. Bilgi belge talepleri ile ilgili yaşanan aksaklıkların giderilmesi için merkez ve taşra 

birimlerine bir yazı gönderilecektir. 

7. Ortak nitelik ve siyaset yasağı kavramlarının yeniden tanımlanması amacıyla alakalı 

başkanlık birimlerinin de katılımı ile Hukuk Müşavirliğimiz koordinesinde bir çalışma 

başlatılacaktır. 

8. Merkezde olduğu gibi taşra teşkilatının da adli ve idari davalarını takip süreçleri tamamıyla 

Müşavirliğimiz tarafından yürütüldüğünden taşra birimlerinde de Başkanlığımızın davalarının 

takibi ile görevli avukatlar çalıştırılacaktır. 

9. Mevcut hukuk müşaviri ve avukatların sayısal yetersizliği dikkate alınarak avukatlık 

ruhsatına sahip Diyanet işleri uzman ve uzman yardımcılarımızın da vekâleten 

görevlendirilerek davalarda desteği alınacaktır.  

10. Birimimiz tarafından hazırlanacak savunma dilekçeleri ile mütalaalar için bir usul 

belirlenecektir. 

11. Merkez birimleri ile Hukuk Müşavirliği arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla vekili ile 

birlikte en az Diyanet işleri uzmanı düzeyinde bir birim yetkilisinin bildirilmesi ve Hukuk 

Müşavirliği'nden gönderilen bilgi belge taleplerinin bu yetkili tarafından görülerek gereği 

yapılması sağlanacaktır. 

12. Hukuk Müşavirliği’nin her türlü işleminin elektronik bilgi yönetim sistemi üzerinden 

yürütülmesi için gerekli programlar ivedilikle alınarak uygulamaya başlatılacaktır. 

13. 2007 Genelgesi güncelleme çalışmaları merkez ve taşra birimlerinden alınacak görüşlerle 

ivedilikle bitirilecektir. 

14. Mevzuat değişiklikleri ile ilgili bir şablon hazırlanacak ve birimlere gönderilecektir. 

Birimlerin bu şablona uygun mevzuat tekliflerinin Müşavirliğimize gönderilmesi sağlanacaktır. 



15. İstisna olarak açılan ve özellik arz eden davalarda hizmet satın alma yoluyla avukatlık 

hizmetlerinden yararlanılacaktır. 

16. Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına uygulanacak disiplin hukukunun genel 

hükümlerden çıkarılarak, 633 sayılı kanunda değişiklik yapmak suretiyle müstakil bir 

düzenleme yapılması konusunda çalışma yapılacaktır. 

17. Kanunen kurumların çalıştırmak zorunda olduğu engelli çalışan oranının, din hizmetlerinin 

niteliği dikkate alınarak, Başkanlığımız Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatip ve müezzin-

kayyum kadroları için istisna tutulmasına yönelik değişiklik çalışması yapılacaktır. 

18. Mahkeme kararlarının uygulanmasında 30 günlük sürenin sonu beklenmeden ve idareye 

sıkıntı oluşturmayacak şekilde işlem yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda merkez ve 

taşra birimlerine gerekli bildirim yapılacaktır. 

19. Adli mercilerden taşra birimlerimize gelen evrakın, özellikle süreli işlemlerin zaman 

aşımına uğramasını önlemek için aynı gün içerisinde Müşavirliğimize gönderilmesi 

sağlanacaktır.  

20. UYAP'ın müşavirliğimizde çalışan tüm hukuk müşaviri, avukat, uzman ve uygun görülen 

diğer personel tarafından kullanılabilmesine imkân sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

21. Soru önergelerinin Cumhurbaşkanlığı Makamı’ndan Meclis'e cevap olarak gönderildiği 

yeni süreçte ivedilikle ve maksada uygun bir şekilde cevaplandırılabilmesi için birimlere yazı 

gönderilecektir. 

22. Personelin görev tanımları yeniden düzenlenerek Hukuk Müşavirliği’nin daha etkin ve 

verimli çalışmasına imkân sağlanacaktır.  

23. Bu Çalıştay ile Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen hizmetler ana hatları ile 

belirlenmiştir. Bu belirleme ile de Hukuk Müşavirliği'nin iş yoğunluğunun ağırlığı dikkate 

alındığında yeterli fiziki ortam ve personel desteğinin sağlanmasına yönelik gerekli adımlar 

atılacaktır.  

24. Hukuk Müşavirliği'nin periyodik olarak çalışmalarını gözden geçirmesi gerektiği bu 

Çalıştayda net olarak görüldüğünden bundan sonraki süreçlerde belirlenecek aralıklarda bu ve 

benzeri programların düzenlenmesinin önemi ortaya çıkmıştır. 


