Misyon
Üniversitemizin taraf olduğu uyuşmazlıklarda ÜnıVersitemizi en iyi şekilde savunarak, uyuşmazlığın
adil Ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ile Üniversitemiz tasarruflarınln hukukun üstünlüğü
Ve adaIet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardlmcl olmak.

vizyon
Hukuki düzenlemelere bağll, gelişime açık, güVenilir hizmet anlaylşl ile en iyi hizmeti sunmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
03 Mart 2006 tarih Ve 5467 saylll Kanun ile kurulmuş olan Üniversitemizin birimlerinden olan Hukuk
Müşavirıiği, 124 saylll Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarınln İdarj Teşkilatl
Hakklnda Kanun Hükmünde Kararnamenın 35 inci maddesine göre aşağ|daki görevleri yapmakla
yükümlüdür:

1. Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi Ve kurumlarla olan anlaşmazllk Ve uyuşmazlıklarlnda
adli Ve idari mercilerde Üniversitenin haklarlnl savunmak,
2. Üniversitenin tasarruflar!nln yürürlükteki kanunlara uygun olarak İcraslnda, idareye
yardlmcl oImak,
3. Verilen benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
Ayrlca 659 saylll Genel Bütçe Kapsamlndak| Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk
Hizmetlerinin YürütüImesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre Hukuk
Birimleri; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danlşmanl|ğ|na ilişkin iş Ve işlemleri
yürütmekle görevli Ve soru mludur.

1) Hukuk Müşavirliği muhakemat hizmetleri kaPsamında;
a) ldarenin taraf olduğu adli Ve ldari davalarda, iç Ve dlş tahkim yargllamaslnda, İcra işlemlerinde
Ve yarglya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava Ve icra
işlemlerini Vekil slfatl ile takip eder.

b) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava
işlemleri koordine eder, izler Ve denetler.

Ve icra takipleri Ve tahkim ile ilgili

2) Hukuk Müşavirliği hukuk dan|şman|ığı kapsamında;
a) İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum Ve kuruluşlar| taraflndan hazlrlanan mevzuat
taslaklarlnl, idare birimleri taraflndan hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü
sözIeşme Ve şartname taslaklarlnl, idare ile üçüncü kişiler araslnda çlkan uyuşmazllklara ilişkin
işleri Ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaaslnı bildirir.
b) Anlaşmazllklarl önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıklarln sulh yoluyla çözümü

konusunda mütalaa verir.

c) İdarenin amaçlarlnı daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan Ve programa uygun çallşmalarlnl
temin etmek amaclyla gerekli hukuki teklifleri hazlrlar.

3) Hukuk Müşavirliği, hukuki uyuşmazlık değerlendİrme komisyonunun sekretarya
hizmetlerini ve idaresince verilen diğer görevlerİ yürütür.

