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Not: Hukuk işleri müdürüne 659 sayılı KHK gereğince vekâlet ücreti verilip verilemeyeceği hakkında  

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-5313373       21/12/2022 

Konu: 659 s. KHK Gereğince Vekalet Ücretinin Dağıtımı 

 

………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 19.12.2022 tarihli ve 67914157-045.02-66342 sayılı yazı. 

 

Başkanlığınız hukuk işleri müdürlüğünde vekâleten müdür olarak görev yapmakta iken 

bilahare asaleten bu kadroya atanan bir personelin vekalet ücreti talep ettiğine ilişkin ilgi yazı 

incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 10 uncu maddesinde, “Devlet 

memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla belirlenen 

görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını 

yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. 

…” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde 

Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

4 üncü maddesinde, “(1) Hukuk birimleri; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk 

danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur. 

(2) Hukuk birimleri muhakemat hizmetleri kapsamında; 

a) İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra 

işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava 

ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. 

b)  İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili 

işlemleri koordine eder, izler ve denetler. 

…” hükmü, 

6 ncı maddesinde, “… 

(5) İdareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri ve 

avukatların bir listesi, idaresince yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde 

elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. 

Bu listeler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi 

başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge 

adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin 

başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alanlar, baroya kayıt ve 

vekaletname ibrazı gerekmeksizin idare vekili sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip 

edebilirler. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhal 

bildirilir.” hükmü, 

14 üncü maddesinde, “(1) Tahkim usulüne tabi olanlar dahil adli ve idari davalar ile icra 

dairelerinde idarelerin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri 

ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi 

halinde, bunlar tarafından temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata göre 

hükmedilmesi gereken tutar üzerinden idareler lehine vekalet ücreti takdir edilir. 
…” hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, 8/7/2012 tarihli ve 28347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vekalet Ücretlerinin 

Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin; 
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5 inci maddesinde, “(1) İdareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde 

vekil sıfatıyla temsile yetkili kılınanlardan aylık ücret ve tazminatları 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesine göre ödenenler dışındaki hukuk birim amiri, 

hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara bu Yönetmelik kapsamında vekalet ücreti ödenir.” 

hükmü, 

6 ncı maddesinde ise, “... 

a) Dava veya icra dosyasını takip eden hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat 

müdürü veya avukata %55’i, vekalet ücreti dağıtımının yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle 

hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat 

müdürü ve avukatlara %40’ı eşit olarak ödenir. 

b) Davanın takibi ve sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte hizmeti geçenlere (a) 

bendine göre ayrılan hisseler bu kişilerin hizmet ve karara tesir derecesine göre hukuk birim amiri 

tarafından paylaştırılır. 
...” hükmü yer almaktadır. 

Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 82 nci maddesinde, "Belediye lehine sonuçlanan dava 

ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; 

avukatlara (49 uncu maddeye göre çalıştırılanlar dâhil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan 

memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek 

Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır." hükmü bulunmaktadır. 

Bu minvalde, vekalet ücretinin dağıtımında temel kıstasın “idareleri adli ve idari yargıda, 

icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili kılınma” olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak, 657 sayılı Kanun ile 659 sayılı KHK’nın yukarıda yer verilen 4 üncü maddesinin birlikte 

değerlendirilmesinden, idarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, 

icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda takip ve denetime 

müteallik işlerde hukuk birim amirinin öncelikle sorumlu olduğu, kanunla verilen "bu sorumluluk" 

açıkça düzenlendiğinden hukuk birim amirlerine vekâletname verilmemesi ise bu durumu 

değiştirmeyecektir. 

İlgi yazıda bahsi geçen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/12/2022 tarihli ve 

E:2012/883, K:2012/3186 sayılı kararı "hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri veya hukuk 

müşavirleri tarafından takip edilen davaların idare lehine sonuçlanması durumunda vekalet ücretine 

hükmedilip hükmedilmeyeceğine" ilişkin olup 659 sayılı KHK ile getirilen yeni sisteme vurgu 

yapılarak "hükmedilmesi" gerektiğine karar verilmiştir. 

Bu itibarla, hukuk işleri müdürü olarak görev yapan ilgilinin 659 sayılı KHK gereğince vekâlet 

ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                       

                          ………….. 

                   Bakan a. 

                        Yerel Yönetimler Genel Müdürü 


