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OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ 

HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ BĠRĠM YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon, Vizyon ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk 

Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları ile personelin görev ve yetkilerini düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönerge Hukuk Müşavirliğin hizmet alanları, görev, yetki ve sorumlulukları 

ile işlem süreçlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, 

Avukatlık Kanunu, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İdari 

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki 

Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun 

Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. 

Misyon  

MADDE 4- Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin genel düzenleyici idari işlemlerinin 

mevzuata, hukuka ve konunun gereklerine uygun olarak tesis edilmesini sağlamak, 

Üniversitemiz tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine 

getirilmesine yardımcı olmak amacıyla hukuki hizmet vermektir. 

Vizyon 

MADDE 5- Hukuk Müşavirliğimizin işleyişinde kurumsal anlayışı geliştirerek hizmet 

kalitesini ve verimliliğini üst düzeyde sürdürebilmek amacıyla, çağdaş yönetim tekniklerinden 

yararlanmak ve alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek hızlı, güvenilir, yenilikçi bir 

hizmet anlayışı yerleştirmektir. 

MADDE 6- Bu Yönergede geçen; 

a) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü, 

b) Kurum: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini, 

c) MüĢavirlik: Hukuk Müşavirliğini, 

d) MüĢavir: Hukuk Müşavirini, 

e) Büro: Evrak, kayıt, yazı ve dosya işlerinin yürütüldüğü büroları, 

f) Büro Memuru: Büroda görevlendirilen şefler, bilgisayar işletmenleri ve memurlarını ifade 

eder. 



 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Görev Tanımları, Görev Dağılımları ve ĠĢlem Süreçleri 

MADDE 7- Görev Dağılımları, Görev Tanımları ve ĠĢlem Süreçleri 

Görev dağılımları, Hukuk Müşavirliğinin en son personel durumuna göre, Osmaniye Korkut 

Ata Üniversitesi Görev Tanımları Hazırlama Kılavuzu Personel Görev Tanımları Formuna 

göre doldurulup, Hukuk Müşaviri onayı ile yürürlüğe girer. Görev dağılım değişikliklerinde 

söz konusu form yenilenir. Bu durum ilgili personele yazıyla duyurulur ve formlar web 

sayfasında ilan edilir. 

İş süreçlerinin tanımlanması ve iş akış şemalarının hangi standartlarda hazırlanacağı 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İş Süreci ve İş Akışı Rehberine uygun olarak hazırlanır. 

Hukuk Müşavirliği iş akış süreçleri ve iş akış şemaları web sayfasında ilan edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hukuk MüĢavirliği 

MADDE 8- Hukuk MüĢavirliğin Görevleri 

a) Üniversitemizin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari mercilerde 

kurumu temsil etmek, kurumun haklarını korumak üzere yasal işlemleri yürütmek, 

b) Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesinde 

idareye yardımcı olmak, 

c) Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamları tarafından talep edilen konularda hukuki görüş 

bildirmek, 

d) Üniversitemizin personeli ve öğrencileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları ile 

Üniversitemiz personeli hakkında yürütülen ceza soruşturmaları kapsamında gerektiğinde 

hukuki danışmanlık yapmak, söz konusu soruşturmanın mevzuata uygunluğunu 

denetlemek, 

e) Üniversitemiz tarafından düzenlenen protokol, yönetmelik, yönerge hakkında talep 

edildiği takdirde görüş bildirmek ya da düzenlemek, 

f) Bünyesindeki dava ve dosyaların düzenli şekilde dosyalanmaları, takipleri ve 

sonuçlandırılmalarını sağlamak, 

 

Hukuk MüĢaviri 

MADDE 9- Hukuk MüĢavirinin görevleri; 

a) Üniversite hizmetlerinin yapılmasında gerekli görülen hukuki konularda Rektör ve Genel 

Sekretere danışmanlık hizmeti vermek,  

b) Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,  

c) Hukuk Müşavirliğinden görüş istenen konularda gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçları 

ilgililere bildirmek,  



d) Müşavirlik personelini denetlemek ve verimli çalışmasını sağlamak, 

e) Dava konularına göre avukatlar arasında görev dağılımı yapmak, 

f) Hukuk Müşavirliğine havale edilen kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi 

düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak,  

g) Hukuk Müşavirliği çalışmalarıyla ilgili, Rektör ve Genel Sekretere bilgi vermek,  

h) Üniversitenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler almak, 

i) İdari veya adli konularda açılan ya da açılacak olan davalara ilişkin ilgili birimlerden 

bilgi, belge, görüş talep etmek, 

j) Hukuki ihtilaf, sözleşme, protokol vb. durumlarda -yazılı talep halinde- ilgili birimlere 

mütalaa vermek, 

k) Üniversitenin taraf olduğu konulara ilişkin sözleşme, protokol hazırlamak, 

l) Avukatlık Kanunu ile yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek.  

Avukat 

MADDE 10- Avukatların Görevleri; 

a) Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan dava, icra takibi ile sair takip ve 

işlerle ilgili hukuki ve idari işlemleri yapmak, duruşmaları takip etmek, Hukuk 

Müşavirliğince görüş istenen hususlarda mütalaa hazırlamak,  

b) Şartnameler, anlaşmalar, vekâletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler 

düzenlemek veya ilgili daire ve şubelerince düzenlenenler hakkında hukuki mütalaaları 

hazırlamak,  

c) Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterlerden Üniversiteye 

yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak ve hukuki gereklerini yerine getirmek, 

d) Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,  

e) Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir 

şekilde dosyalanmasını temin etmek,  

f) Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenen toplantılara müşavirlik 

adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek, 

g) Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, hukuk müşavirine vekâlet etmek. 

 

 

Büro Personeli 

MADDE 11- Büro Personelinin Görevleri; 

a) Hukuk Müşaviri ve avukatlar tarafından adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi 

istenilen işleri yaparak, sonucundan bilgi vermek, 

b) Birim tarafından tutulması gereken kayıtları tutmak, belgelerin dosyalanması işlerini 

yapmak 

c) İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınması için ilgili 

birime talepte bulunmak, 

d) Birimin Taşınır işlemlerini yürütmek, 

e) Birimle ilgili avans ve ödeme evraklarını düzenlemek, 



f) Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü idari evrak ile adli tebligatı teslim almak, kaydını 

yapmak varsa evveliyatını tespit ederek avukata iletmek, 

g) Birim faaliyet raporu düzenlemek, 

h) Yıl sonu taşınır iş ve işlemlerini yapmak, 

i) Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

j) Amirin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmaktan ve görevlerinden dolayı Amirlerine karşı 

sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 ÇeĢitli ve Son Hükümler 

Sorumluluklar 

MADDE 13- Müşavirlik görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesi ve bu kapsamda kendi yöneticilerinin bilmesi gereken konuları yöneticisine 

bildirme sorumluluğu tüm personele aittir. 

Ġzleme 

MADDE 14- Müşavirliğin personelinin çalışmalarının değerlendirilmesi ve aksamaların 

yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla, Hukuk Müşaviri, avukatlar ve büro 

personelinin katılımı ile düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda Müşavirliğin faaliyetleri 

dava dosyaları, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilir.  

MADDE 15-  Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Müşavirlik yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 16- Bu yönerge Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer ve yeni bir düzenleme 

yapılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

MADDE 17-  Bu Yönergede yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki 

Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun 

Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. 

MADDE 18- Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 

 

 

 

  


