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DAVALARIN GÖRÜLMESİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Davaların Görülmesi-1

Hukuk işleri’nce hukuki 
prosedürün devamı için direk 

başvuru yapılması

Adli ve İdari yargıda Ayvalık 
Belediyesi aleyhine açılan 
dava bilgilerinin Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nden gelmesi

İlgili birimden 
Başkanlık Makamı 

oluru ile dava 
açılması için 

talimat gelmesi.

İlgili birimden 
gerekli bilgi ve 

belgelerin 
istenmesi

Dava başvurusu 
yapılması

Dava dilekçesinin gelen evrak 
defterine kaydedilerek 

incelenmesi

Dava dosyasının hazırlanması 
ve dava esas defterine ve 
bilgisayar ortamında dava 

takip programına işlenmesi 
avukatlık numarası verilmesi

Dava ile ilgili müdürlüklerden savunmaya esas 
teşkil edecek bilgi ve belgelerin talep edilmesi

Bilgi ve belgelerin 
gelmesi

Gelen bilgilere dayanarak gerekli yasalar 
çerçevesinde savunma hazırlanması.

Hazırlanan savunmanın (cevap)dilekçesi ve 
eklerin süresi içinde mahkemeye verilmesi

Mahkeme tarafından belirlenen tarihlerde 
duruşma ve keşiflerde hazır bulunulması

Hazırlanan savunma doğrultusunda 
savunmaya dayanak olan delillerinin 

bildirilmesi ve toplanması



DAVALARIN GÖRÜLMESİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Davaların Görülmesi-2

Ara karar 
geldi mi?

Mahkeme ara kararı 
gereklerinin yerine 

getirilmesi mahkeme 
ara kararı ve yasal 

mevzuat 
doğrultusunda  harç, 
tebligat vb. masraf ve 

giderlerin süresi 
içinde  yatırılması

Belediye aleyhine 
dava sonucunun 
temyiz oluru için 

Başkanlık 
Makamına 
sunulması

Mahkeme ara 
kararının Yazı 

İşleri 
Müdürlüğü’nden 

tebliğ alınması

evet

hayır

Karar türü?

Yürütmenin 
durudurulması

Kararın 
uygulanması için 

ilgili birimlere bilgi 
verilmesi

Gerekçeli 
mahkeme 

kararının ilgili 
müğdürlüklere

bildirilmesi

Mahkeme 
kararı

diğer

hayır

Kararın Başkanlık 
Makamına 
sunulması

İtiraz 
edecekmi?

evet

Yasal süresi içinde 
itirazların 

bilidirilmesi

İtiraz sonucunun 
gelmesi

İtiraz sonucunun 
ilgili müdürlüklere 

gönderilmesi

Temyiz edilecek 
mi?

Belediye 
lehine 
tespit 

niteliğinde 

Dosyanın 
arşivlenmesi

evet

Üst mahkemede 
temyiz (itiraz) 

yoluna 
başvurulması

Üst mahkeme 
kararının tebliğ 

alınması

hayır



DAVALARIN GÖRÜLMESİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Davaların Görülmesi-3

Karar türü

Karar düzeltmesi 
önerisinin 
başkanlık 

makamına 
sunulması

aleyhteleyhte

Karşı taraf  karar 
düzeltmesi 

yapacak mı?

evet

Sonucun gelmesi
hayır

İlgi birime bilgi 
verilmesi

Dosyanın 
arşivlenmesi

Karar 
düzeltilecek

mi?
evet

Karar 
düzeltme için 
başvurulması

İlgili birime 
haber 

verilmesi

hayır

sonuç

aleyhte

Harç  
yatırılması

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

Özlem YAPICI
Hukuk İş. Müd. Gerç. Grv.

Canan YILMAZ
Hukuk İş. Müd. Sorumlusu


