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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 do do rudan temsil etmek, 

a-Hukuk  Üniversitesi Rektörlü ü Hukuk Mü avirli ini temsil etmek, Rektörlü ü      ilgi ilgilendiren hukuki konularda 
mü avirlik yapmak, Rektörlük birimlerinden intikal ettiettirilen  konularda hukuki yard m yapmak ve yapt rmak, sonuçlar  
ilgililere bildirmek,

b-Yönetmelik ve yönerge gibi düzenlemeler ile ilgili olarak Rektörlükçe yürütülen memevzuat çal malar na kat lmak 
veya kat lmay  sa lamak,

c-Hukuk Mü avirli inin çal malar  düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,

ç- Avukatlar n ve Hukuk Mü avirli i personelinin verimli bir ekilde çal mas  sa sa lamak, bu amaçla gerekli 
performans ölçütlerini geli tirmek ve uygulamas            sa sa lamak, görevlerin tam olarak yap p yap lmad  
denetlemek, iç kontrol stastandartlar na uygun olarak faaliyetlerin ak  sa lamak ve denetlemek,

d- Üniversitenin leh ve aleyhine aç lan dava ve icra takiplerinin  avukatlara tevdiini ge gerrçekle tirmek,

e-Hukuk Mü avirli i büro personelinin gerekli e itim ihtiyac  belirleyerek, bu ihtiyac  giderecek e itim faaliyetlerini her 
l planlayarak yürütmek ve gerekti inde güncellemek,

f- Hukuki Uyu mazl k Komisyonunda üye olarak görev yapmak,

g-Dava açma, takip, adli ve idari uyu mazl klarda sulh, uzla ma ve vazgeçmeye ili kin 659 say  Kanun Hükmünde 
Kararname çerçevesinde görev - yetkiyi kullanmak,

h-Rektörlükçe verilen, mevzuattan kaynaklanan di er görevleri yapmak veya ya ya pt rtmak
 
Hukuk Mü aviri kendisine verilen görev ve yetkileri zaman nda, düzenli ve gere i gib yapmak ve yapt rmaktan 
sorumludur. 
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0 (414) 318 22 79 msener@harran.edu.tr

Hukuk Mü aviri
Avukat

Hukuk Mü aviri

Hukuk  Üniversitesi Rektörlü ü Hukuk Mü avirli ini temsil etmek, Rektörlü ü      ilgi ilgilendiren hukuki konularda mü avirlik yapmak, 
Rektörlük birimlerinden intikal ettiettirilen  konularda hukuki yard m yapmak ve yapt rmak, sonuçlar  ilgililere bildirmek,

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