HUKUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 ÇALIŞMA PLANI
4. DÖNEM İZLEME

2020 Yılı Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
Faaliyet/Proje Sayısı

5

DÖNEM ORANI

%75

Performans Göstergesi

5

YILLIK ORAN

%92

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI ÇALIŞMA PLANINDAKİ HEDEF GERÇEKLEŞME SONUÇLARI
%100’e ulaşan Hedef Gerçekleşme
%90-%100 arası Hedef Gerçekleşme

%70-%90 arası Hedef Gerçekleşme
%50-%70 arası Hedef Gerçekleşme
%50’nin altındaki Hedef Gerçekleşme
Hiç başlanmamış olan hedefler
TOPLAM

4
1
5

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
F-NO FAALİYET VE PROJELER PG-NO

1

2

Bakanlığımız Hukuk
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve Taşra
Teşkilatı Hukuk Birim
Temsilcilerinin
Katılımı ile Hizmet İçi
Eğitim Çalışmalarının
Yapılması

Adli ve İdari
Mahkemelerce
Verilmiş Olan ve
Bakanlığımızın Taraf
Olduğu Davalar ile
İlgili Kararların
İncelenip Derlenerek
Veri Bankası
Oluşturulması

1

PERFORMANS
GÖSTERGESİ (PG)

Eğitime katılacak kişi
sayısı

PG
HEDEFİ

DÖNEM

PERFORMANS
GERÇEKLEŞME KRİTERİ

DÖNEM
GERÇEKLEŞMESİ

DÖNEM
ORANI

YILLIK
ORAN

1

Eğitim içeriği ve tarihinin
planlanması %30

%30

%100

%30

2

-

-

-

%30

3

Eğitimin
gerçekleştirilmesi %70

%0

%0

%30

130

AÇIKLAMA

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız taşra
teşkilatı hukuk birimlerince yürütülen muhakemat hizmetleri
başta olmak üzere izlenecek yöntem, ilke ve esasların
belirlenmesi ve uygulamada birliğin sağlanması için Genel
Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı içerisinde Bakanlığımız
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli ve taşra teşkilatı
hukuk birim temsilcilerinden oluşan toplam 130 personelin
katılacağı eğitimin içerik planlaması yapılmış. COVİD-19
tedbirleri kapsamında net bir tarih planlaması yapılamamakla
birlikte uzaktan (online) eğitim yapılması için gerekli

çalışmalar yapılmaktadır.

2

Taranacak belge sayısı

4

-

%70

%100

%100

1

Taranacak dosyaların
tespiti %10

%10

%100

%10

2

Tespit edilen dosyaların
taranması %50

%15

%30

%25

3

Taranan dosyalardan
yayımlanmasına karar
verilen dosyaların tasnifi
%10

%75

%100

%100

4

Uygun görülen dosyaların
yayımlanması %30

_

%100

%100

3000

Planlanan eğitim 03.12.2020 tarihinde 154 personelin katılımı
ile uzaktan (online) olarak başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımızın taraf olduğu davalarda adli ve idari
mahkemelerce geçmiş yıllarda verilmiş olan ve 2020 yılı
içerisinde verilecek olan kararların incelenerek dijital ortama
alınması
suretiyle
veri
bankası
oluşturulması
hedeflenmektedir.
Bu hedef doğrultusunda söz konusu kararlar taranarak
sisteme aktarılmış ve çalışma 3. dönem itibariyle %100
hedefine ulaşmıştır.

44

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
F-NO FAALİYET VE PROJELER PG-NO

3

Hukuk Hizmetleri
Genel
Müdürlüğünce 2018
ve 2019 Yıllarında
Verilen Hukuki
Görüşlerin İnternet
Ortamına
Aktarılması

3

PERFORMANS
GÖSTERGESİ (PG)

Taranacak belge sayısı

PG
HEDEFİ

DÖNEM

4

4

YILLIK
ORAN

Taranacak görüşlerin tespiti
%10

%10

%100

%10

2

Tespit edilen görüşlerin
taranması %50

%15

%30

%25

3

Taranan görüşlerden
yayımlanmasına karar
verilenlerin tasnifi %30

%65

%100

%90

4

Uygun görülen görüşlerin
yayımlanması %10

%10

%100

%100

%20

%100

%20

%0

%0

%20

%60

%100

%60

%0

%0

%60

664

2
Yönetmelik ve
yönergenin
güncellenme oranı

DÖNEM
ORANI

1

1

Hukuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Birim Yönetmeliği ve
Yönergesinin
Güncellenmesi

PERFORMANS GERÇEKLEŞME
DÖNEM
KRİTERİ
GERÇEKLEŞMESİ

%25
3

4

Yönetmelik ve yönergenin
güncellenmesine yönelik
taslak çalışması yapılacaktır:
%20
Yönetmelik ve yönergenin
güncellenmesine yönelik
yapılan taslak çalışmasının
değerlendirme toplantısı
yapılacaktır: %20
Yönetmelik ve yönergenin
güncellenmesine yönelik
yapılan taslak çalışmasının
yayımlanan metin ile
uyarlanması toplantısı
yapılacaktır: %20
Hazırlanan yönetmelik ve
yönergenin makam onayına
arzı: %40

AÇIKLAMA

Bakanlığımız ve diğer birimlerin sorduğu hukuki, mali ve cezai
sonuç doğuracak işlemler hakkında Hukuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce verilen görüşlerin taranarak Bakanlığımız
merkez ve taşra teşkilatı personelinin kullanımına sunulması
sonucu benzer konudaki taleplerin önüne geçilerek
hizmetlerin daha hızlı ve verimli şekilde sunulması
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 2018 yılında 339 ve 2019
yılında 325 olmak üzere toplam 664 adet görüş tespit edilmiş
olup gerekli çalışmalar titizlikle devam ettirilmektedir.
Bu doğrultuda gerekli çalışmalar yapılmış ve sonraki aşama
olan komisyon tarafından Uygun görülen görüşlerin
yayımlanması aşamasına geçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlık
teşkilatlarının kurulması ve düzenlenmesinde ortaya çıkan
değişikliklere uygun olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Birim Yönetmeliği ve Yönergesinin yeni değişikliklere uygun
hale getirilerek yeni sistem ile entegre olması sağlanacaktır.
10.01.2019 tarihli ve 30651 Resmi Gazetede yayımlanan 27
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 48’inci maddesi ile
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak teşkilatlanan
birimimize ait alt kadro unvanlar 26.12.2019 tarihli ve 30990
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanmış olup, bahsedilen
karara uygun olarak taslak çalışmalar hazırlanmış ve
değerlendirmeye alınmıştır.
Yönetmelik ve yönergenin güncellenmesine yönelik yapılan
taslak çalışmasının yayımlanan metin ile uyarlanması toplantısı
ile çalışma sonlandırılmış olup çalışma Makam onayına arz
aşamasındadır.

55

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

F-NO

5

FAALİYET VE
PROJELER

Bakanlığımıza Karşı
Açılan ve
Bakanlığımız
Aleyhine
Sonuçlanan
‘’Vatandaşlığa
Alınma Taleplerinin
Reddi İşleminin
İptali’’ ile İlgili
Davalar Hakkında
Güncel Yargı
Kararları Işığında
İnceleme Raporu
Düzenlenecektir.

PG-NO

5

PERFORMANS
PG
DÖNEM
GÖSTERGESİ (PG) HEDEFİ

Raporun
tamamlanma
oranı

PERFORMANS GERÇEKLEŞME KRİTERİ

DÖNEM
GERÇEKLEŞMESİ

DÖNEM
ORANI

YILLIK
ORAN

1

Rapora ilişkin dosyaların tasnifi: %20

%20

%100

%20

2

Tasnif edilen dosyaların incelenmesi: %40

%6

%15

%26

3

Raporun yazımı: %30

%64

%100

%90

4

Raporun yayımlanması: %10

%100

%100

%100

%100

AÇIKLAMA
Bakanlığımızın müdahil olduğu ve Bakanlığımız
aleyhine sonuçlanan ‘’vatandaşlığa alınma
taleplerinin reddi işleminin iptali’’ dava
dosyalarının incelenerek güncel yargı kararları
ışığında hazırlanacak raporun ilgili birimlere
sunulması vasıtasıyla bakanlığımız aleyhine
sonuçlanan dava sayısının azaltılması
hedeflenmektedir. Rapora ışık tutması düşünülen
dosyalar belirlenip tasnif edilerek, incelenmeye
hazırlanmıştır.
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ve ilgili
personelin geçici görevlendirme ile il dışında
görevlendirilmesi sonucu rapor hazırlığı belirlenen
takvimin gerisinde seyretmesi sonucu 18.09.2020
tarihli Genel Müdürlük onayıyla yeni personel
görevlendirilmiş olup söz konusu raporun yıl
sonunda yayımlanması için gerekli çalışmalara
başlanılmıştır.
Bahse konu rapor tamamlanmış olup paydaşların
değerlendirilmesine sunulmuştur.

66

