
 Hukuk Müşavirliği 
 
  

 

İdareye İlişkin Bilgiler 
  
 

Fiziksel Yapı: 
 

Hukuk Müşavirliği, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Kızılay Ek Hizmet Binasında 
görevlerini yapmaktadır. Hukuk müşavirlerimiz ve avukatlarımız iki, üç ve dört kişilik 

odalarda hizmet vermektedir. Hukuk müşavirliği büro kısmında sekiz, Merkez Danışma 
Kurulu bürosunda bir, Birinci Hukuk Müşavirinin sekreteryasında bir bilgisayar 

işletmeni hizmet vermektedir. Kızılay'a bakan ön cephedeki odalarımız klimalıdır. 
 

Merkez Danışma Kurulu sekreteryası dahil olmak üzere Müşavirliğimize ait dokuz 
odada; -1.Hukuk Müşaviri, 

 
-Üç hukuk müşaviri,  

-On üç avukat,  
-iki şef,  

-üç bilgisayar işletmeni,  
-Bir veri hazırlama ve kontrol işletmeni,  

-Üç memur,  
-Bir bekçi-bakıcı  

olmak üzere toplam 27 personel çalışmaktadır.  
 

2-Örgüt Yapısı: 
 

Müşavirliğimiz Birinci Hukuk Müşavirinin başkanlığında hizmet vermektedir. Başkanın 
yanında yardımcısı olarak üç tane hukuk müşaviri vardır. Daha sonra avukatlar ve 

memurlardan oluşan diğer personel gelmektedir. Bu durum aşağıdaki grafikte 
şematize edilmiştir.  

 
  

  

  

1. Hukuk Müşaviri 

  
  

Hukuk Müşavirleri 

  
  

Avukatlar 

  
  



Hukuk Müşavirliği ve Merkez 
Danışma Kurulu 

Büro Personeli 

  

  

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 

  

Müşavirliğimizde 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri ve avukatların hepsinin çalışma 
masasında internet bağlantılı bilgisayarlar bulunmaktadır. Bunun yanında hukuk müşavirliği ve 
Merkez Danışma Kurulu büro kısmında toplam dokuz adet bilgisayar vardır ve bu bilgisayarların 
beş tanesi internet bağlantılıdır. Birinci hukuk müşavirinin makamında birisi şehirler arası ve birisi 
şehir içi olmak üzere iki, hukuk müşavirlerinin odasında bir adet şehir içi telefon hattı vardır. 
Ayrıca Müşavirliğimize ait faks cihazı gerektiğinde tüm personelin şehirler arası görüşmelerinde 
telefon hattı olarak da hizmet vermektedir. Bunun yanında tüm odalarda ve masalarda dahili 
telefon hattı ve cihazı bulunmaktadır. Kullanımda olan cihaz ve hizmetlerin rakamsal dökümü 
aşağıdadır. 

-26 adet bilgisayar 

-15 adet bilgisayar bağlantılı yazıcı 

-2 adet dizüstü bilgisayar 

-23 adet internet bağlantısı 

-18 adet interaktif mevzuat programı (diyalog) bağlantısı 

-18 adet UYAP uyumlu İcra Takip Programı 

-1 adet faks&telefon cihazı 

-2 adet fotokopi makinesi 

-26 adet masaüstü telefon cihazı 

-1 adet cep telefonu ve hattı 

-2008 yılında Müşavirliğimizin daha verimli çalışabilmesi için üç adet bilgisayar satın 
alınmıştır. 



  

4-İnsan Kaynakları: 

Müşavirliğimizde merkezde ve taşrada görevli personelin sayısı ve istihdam şekilleri 
aşağıda belirtilmiştir. Özellikle dava takiplerinde daha etkin ve verimli hizmet vermek, merkezden 
görevlendirmelerdeki olası gecikme ve aksaklıkların önüne geçebilmek maksadıyla merkezdeki 
avukat sayısından daha fazla sayıda avukat taşrada kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam 
edilmektedir. Taşradaki kadrolu avukatlar bulundukları ilin gençlik ve spor il müdürlüklerinde 
hizmet vermektedirler. 

-Birinci Hukuk Müşaviri, kadro karşılığı sözleşmeli, 

-Hukuk müşaviri, üç adet, kadro karşılığı sözleşmeli, 

-Merkezde görevli avukat, on üç adet, kadro karşılığı sözleşmeli, 

-Taşrada görevli avukat; yirmi üç adet, altı tanesi kadrolu, on yedi tanesi sözleşmeli, 

-Merkezde görevli ve hepsi de kadrolu olmak üzere; iki şef, iki bilgisayar işletmeni, bir veri 
hazırlama ve kontrol işletmeni, dört memur, bir bekçi bakıcı, 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


