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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: Türk Patent ve Marka Kurumu Hukuk Müşavirliğinin 15.02.2021 tarihli ve E-62912439-000220120574 sayılı yazısı.

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin beşinci
fıkrasında; "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 yer
almaktadır.
Söz konusu hükme istinaden, ekli listede isimleri ve unvanları bulunanların Türk Patent ve Marka
Kurumu vekili sıfatıyla vekaletname ibraz etmeksizin temsil yetkisini kullanabilmelerine imkan
sağlanması hususunda,
Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki mahkemelere duyurulmasını rica ederim.
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ile erişebilirsiniz.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU MUHAKEMAT HİZMETLERİNE İLİŞKİN
İŞ VE İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE VEKİL SIFATIYLA TEMSİLE
YETKİLİ OLAN HUKUK BİRİMİ AMİRİ, HUKUK MÜŞAVİRLERİ VE
AVUKATLARIN LİSTESİ
SIRA
NO
1

ADI VE SOYADI

UNVANI/GÖREVİ

Ahmet Şevki DAĞKIRAN

1. Hukuk Müşaviri

2

Dilek ALICI

Hukuk Müşaviri

3

Emine ERSOYU

Hukuk Müşaviri

4

Nurullah BEKİN

Hukuk Müşaviri

5

Zeynep ALKIŞ ÜYÜMEZ

Hukuk Müşaviri

6

Afitap ÖNDAŞ

Avukat

7

Deniz Berivan AKKOCAOĞLU

Avukat

8

Dilber Mine SOMUNCUOĞLU TÜZÜN

Avukat

9

Ebru ÖZDOĞAN

Avukat

10

Gökhan ERGÜL

Avukat

11

Hilmi Arda AYDIN

Avukat

12

İlayda KUDAY ÖNÜR

Avukat

13

Mustafa Mutlu BAKIR

Avukat

14

Nuran YILDIRIM

Avukat

15

Rauf BEYHAN

Avukat

16

Sevilay DEVECİ

Avukat

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK
HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
( 26/09/2011 tarih ve No: 659 )
Takip ve temsil yetkileri ile bunların kapsamı, niteliği ve kullanılması
MADDE 6 ‒ (1) İdareler, kendi iş ve işlemleriyle ilgili olarak açılacak adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra
işlemlerinde taraf sıfatını haizdir.
(2) İdareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla doğrudan temsil yetkisi; hukuk birimi amirleri,
hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri ve avukatlara aittir.
(3) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen usullere göre muhakemat hizmeti temin edilemeyen hallerde adli ve
idari davalar ile icra takiplerini yürütmek üzere merkez ve taşra birim amirlerine üst yönetici tarafından temsil yetkisi verilebilir.
Üst yönetici bu yetkisini hukuk birimi amirine devredebilir.
(4) İdari davalarda; gerekli görülmesi halinde, idarede görevli bir personel, uzmanlığından faydalanılmak üzere idare vekili veya
temsilcisi ile birlikte duruşmalara iştirak ettirilebilir.
(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 (…)(2) 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 vekâletname 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.(2)

