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Bu dokümanda aç klanan görev tan  okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adli ve idari yarg da, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil s fat yla Rektörlü ü dodo rudan temsil etmek, 

a-Kurum leh ve aleyhindeki her çe it davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, re  harçlara müteallik bütün hukuki i lemleri yürütmek,

b- lgili daire ve ubelerince haz rlanan artnameler, sözle meler, kefaletnameler v.s hahakk nda hukuki mütalaalar  Hukuk Mü avirinin istemi halinde 
haz rlamak,

c-Adli ve idari yarg  mercilerinden ve noterden kuruma yap lacak tebli lere cevap  ha haz rlamak veya hukuki gereklerini yapmak,

ç-Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuat  incelemek ve de iklikleri takip etmek, Huhukuk Mü avirine bilgi vermek,

d-Hukuk Mü aviri taraf ndan kendilerine tevdi edilen dava, icra takibi ile sair takip ve i li i ler ilgili hukuki i lem ve idari muameleleri yapmak, Hukuk 
Mü avirli inden görü     isti istenilen hususlarda mütalaa haz rlamak,

e-Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrak n fiziki ortamda ve ebys üzerinde düdüzenli bir ekilde dosyalanmas  sa lamak,

f-Hukuk Mü avirli inden bir temsilcinin de haz r bulunmas  istenilen toplant lara Huhukuk Mü avirinin istemi halinde mü avirlik ad na kat lmak ve hukuki 
görü  bildirmek,

g-Kurum personeli hakk nda düzenlenen ve Rektörlükçe görü  talebi ile havale oluolunan soru turma dosya ve raporlar  Hukuk Mü avirinin istemi 
halinde incelemek, 

h-Hukuk Mü avirli i internet sitesini güncel mevzuata göre büro çal anlar na ha haz rlatmak,

Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayr rken kendilerine verilmi  bulunan d  dava ve icra i leriyle di er konulardaki dosya ve i leri, safahat  ve 
o günkü durumu aç aç kça belirten bir yaz  ile Hukuk Mü avirine teslim ederler. 

Avukatlar ve sözle meli avukatlar, Avukatl k Kanunun avukatlara tan  hak, yetki ve sorumluluklar  Yüksekö retim Kanunu ve Devlet Memurlar  
Kanununun belirlemi  oldu u çerçevede kullan rlar.

Rektörlü e ba  birimlerde görevlendirilen sözle meli avukatlara dava, icra takibi dodosyas  tevdii ya da isti are görü  i lemleri do rudan Hukuk 
Mü aviri emri ile yaz  olaolarak yap r.
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Avukat
Avukat

Hukuk Mü aviri

Kurum leh ve aleyhindeki her çe it davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, re  harçlara müteallik bütün hukuki i lemleri 
yürütmek,

Hukuk birimleri; idarelerde Muhakemat hizmetleri ile hukuk dan manl na ili kin i  ve i lemleri” 
yürütmekle görevli ve sorumludur. ; 
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