
A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Misyon 
Üniversitemiz ve bağlı  birimlerin hizmetlerini  yürürlükteki  mevzuat  hükümleri  doğrultsunda objektif  bir
biçimde yürütülebilmesini teminen her türlü hukuki hizmeti vermek. Üniversitemizin hak ve menfaatlerini
savunmak.

Vizyon
Hukuki düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine bağlı, gelişime açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile
en iyi hizmeti sunmak.

Birimin Stratejik Plandaki Hedefleri
Hukuki yorumu gerektiren veya uygulanması halinde menfaat çatışması nedeniyle ihtilaf konusu olabilecek
işlemlerin tesisinden önce ilgili birimlerden hukuki görüş  alınarak, Üniversitemizin taraf olabileceği hukuki
ihtilafları en aza  indirlebilmek, Üniversitemizin hak ve menfaatlerini korumak ve savunmak.

İzleme ve Değerlendirme Şekli
Birim uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergeleri,
göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları;
-İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştimek, ulusal ve uluslararası tanınırlığı sağlamak,
-Sosyal, kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak,
-Sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ortak olduğu plan ve projeler üretmek işbirliği
protokolleri imzalamak ve yürütmek,
-İhtisaslaşmanın sağlanması ,
-Kamu-Üniversite-Sanayi  işbirliğinin geliştirilmesi,
-Sanayi kuruluşları, KOBİ’ler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda,
proje yapmak, AR-GE ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak,
-Performans  göstergeleri,  Strateji  Geliştirme  Daire  Başkanlığı  tarafından  talep  edildiği  şekilde  belirli
periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Kanıt Belgeler 
1.1.  http://w3.bilecik.edu.tr/hukuk/fakültemiz/misyon-ve-vizyon/
1.2.    http://w3.bilecik.edu.tr/hukuk/fakültemiz/vizyon/  
1.3.  http://w3.bilecik.edu.tr/hukuk/1-3-5-hedefler/

2. İç Kalite Güvencesi
Birim kalite organizasyon yapısı

             Hukuk Müşaviri
              Emine TEMİZ
            (Kalite Temsilcisi)

            Avukat
Canan Havva SOLMAZ
    (Kalite Raportörü)

         Şef
 Hasan SATICI
       (Üye)

Bilgisayar İşeltmeni
   Kadriye KAÇAR
          (Üye)

http://w3.bilecik.edu.tr/hukuk/fak%C3%BCltemiz/misyon-ve-vizyon/


İş Akışları
-Hukuk Müşavirliği Üniversite Aleyhine Açılan Adli Dava İşlemleri İş Akış Süreci 
-Hukuk Müşavirliği Üniversite Aleyhine Açılan İdari Dava İşlemleri İş Akış Süreci 
-Hukuk Müşavirliği Üniversitenin  Açtığı İdari Dava İşlemleri İş Akış Süreci 
-Hukuk Müşavirliği Üniversitenin  Açtığı Adli Dava İşlemleri İş Akış Süreci 
-Hukuk  Müşavirliği  Yönetmelik,  Yönerge,  Genelge,  Sözleşme,  Protokol,  Teknik  Şartname  İncelenmesi
İşlemleri İş Akış Süreci
-Hukuk Müşavirliği Yazılı Görüş Verilmesi İşlemleri İş Akış Süreci 
-Hukuk Müşavirliği İcra Takip İşlemleri İş Akış Süreci 

Görev Tanımları
Hukuk  Müşavirliği;  124  Sayılı  Yükseköğretim  Üst  Kuruluşları  ile  Yükseköğretim  Kurumlarının  İdari
Teşkilatı Hakkında KHK’nin 35. maddesindeki ve 659 sayılı Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki
KHK’nin 4.maddesindeki görevleri yapar. Bu kapsamda; 
1) Üniversitenin taraf olduğu her türlü adli ve idari davalar  ile icra takibi işlemlerini Üniversiteyi temsilen
takip etmek,
2)  Üniversitenin  birimleri  tarafından  hazırlanan  yönetmelik,  yönerge,  sözleşme,  protokol  taslaklarını
inceleyerek görüş bildirmek,
3)  Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri  tarafından tasarrufların mevzuata  uygun olarak
yapılması için talep edilen konularda hukuki görüş bildirmek,
4) 659 sayılı  KHK uyarınca Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu’nun Sekreterya hizmetlerini
yürütmek.

Hukuk Müşavirinin Görevleri                                                                                
1) Üniversitenin leh ve aleyhindeki her türlü adli ve idari davalar ile icra takibi işlemlerini Üniversite adına
takip etmek veya takip edilmesi ve neticelendirilmesi için avukatı görevlendirmek,
2)  Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri  tarafından tasarrufların mevzuata  uygun olarak
yapılması için talep edilen konularda hukuki görüş bildirmek suretiyle idareye yardımcı olmak,
3)  Üniversitenin  birimleri  tarafından  hazırlanan  yönetmelik,  yönerge,  sözleşme,  protokol  taslaklarını
inceleyerek,  hukuki  ihtilaf  doğurmayacak  şekilde  ve  Üniversite  menfaatleri  doğrultusunda  yapılmasında
yardımcı  olmak,                                                    
4) Üniversitenin taraf olduğu Arabuluculuk görüşmelerinde idareyi temsil etmek,
5) Hukuk Müşavirliği çalışmalarıyla ilgili Rektör ve Genel Sekreter’e bilgi vermek,
6) 659 sayılı  KHK uyarınca Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu’nun Sekreterya hizmetlerini
yürütmek,                                                             
7) Etik Kurul sekreterya hizmetlerini yürütmek ya da avukatı görevlendirmek,
8) Hukuk Müşavirliği personelinin verimli çalışması için iş ve görev dağılımı yapmak, görevlerin tam ve
zamanında yapılıp yapılmadığını denetlemek.

Avukatın Görevleri                                                                             
1) Üniversitenin leh ve aleyhindeki her türlü adli ve idari davalar ile icra takibi işlemlerini Üniversite adına
takip etmek, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve neticelendirmek. Tarafından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili
Hukuk  Müşavirine  bilgi  vermek,                                                   
2) Hukuk Müşavirliği tarafından kendisine tevdi olunan dava ve takiplere ait dosya ve evrakı düzenli bir
şekilde dosyalamak, duruşma günlerini takip etmek,  
3) Hukuk Müşaviri tarafından kendisine tevdi olunan dava, icra takibi ile sair takip ve işlerle ilgili hukuki iş
ve işlemleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlarda mütalaa hazırlamak,
4) Üniversite adına İhtarname, İhbarname hazırlamak, adli/idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden
yapılacak  tebliğatlarla  ilgili  iş  ve  işlemleri  yapmak,  bunlara  cevap  vermek,  hukuki  gereklerini  yerine
getirmek,



5) Etik Kurul sekreterya hizmetlerini yürütmek,
6) Üniversitenin taraf olduğu Arabuluculuk görüşmelerinde idareyi temsil etmek,
7) Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Şefin  Görevleri                                                                          
1) Birimdeki resmi iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapmak ve kontrol etmek,
2) Birimde personel yetersizliği durumunda Bilgisayar İşletmeni/VHKİ/Memur/Sekreterin yapmış olduğu
işleri görev tanımları çerçevesinde yapmak,
3) Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Bigisayar  İşletmeninin  Görevleri                                                          
1) Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
2) Sekreterlik hizmetlerini yürütmek,   
3) Hukuk Müşavirliği ile ilgili her türlü tebligatı almak, gelen evrak defterine kayıt etmek,
4) Giden evrak kaydını yapmak, gelen evrak defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak, 
5) Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,    
6) Evraklarla ilgili muhafaza devir ve tevdi işlemlerini yapmak, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye
vermek,  
7) İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, bunların alınmasını sağlamak,    
8) Birimin yıl içerisinde yaptığı işler ve yürüttüğü tüm faaliyetlere ilişkin rapor hazırlamak,
9) Kendisine verilen iş ve işlemlerin sonucu hakkında bilgi vermek,       
10) Duruşma günlerini takip ederek dava dosyalarını teslim etmek,   
11) Yazıların mevzuatta öngörülen sürede yazılmasını ve dağıtılmasını sağlamak,  
12)  Görevinden  herhangi  bir  nedenle  ayrılırken  kendisine  verilmiş  bulunan dava  ve  icra  işleriyle  diğer
konulardaki dosya ve işleri o günkü durumu açıkça belirtilen yazı ile Hukuk Müşavirine teslim eder,
13) Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Kanıt Belgeler: 
(  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74640  )  
(  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74641  )  
(  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74638  )  
(  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74639  )   
(  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74637  )  
(  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74636  )  
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/  7  2914)  

3-Paydaş Katılım 
İç Paydaş Listesi

Paydaş Adı İç Paydaşlar

Akademik Birimler                                  *

İdari Birimler                                  *

Paydaş Analizi
Birimde  paydaş  analizi  yapılma,  birimin  paydaşları  arasındaki  önceliklendirme  belirleme   öncelikli
paydaşlar;
Üniversitemiz tüzel kişiliğine bağlı olan 9 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 13
Uygulama ve  Araştırma Merkezi,  8  Daire  Başkanlığı,  9  Koordinatörlük doğrudan temel  ortaklarımızdır.
Müşavirliğimizin hizmet üretimini doğrudan etkileyen ve hizmet üretimine esas olan her türlü uygulamalar

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74641
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74637
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74639
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74638
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74641
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74640


bu  birimlerce  tesis  edilmekte  olup  işlemlere  esas  olan  bilgi  ve  belgeler  de  yine  bu  birimlerden
sağlanmaktadır.
Kurumumuzun eğitim kurumu olmasından dolayı birimimizin öncelikli iç paydaşları öğrenciler, akademik/
idari/sözleşmeli personel ve sürekli işçidir.

Paydaş Katılımı
Birim, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar ve mekanizmalar);
İç paydaşlardan yüz yüze veya iletişim araçları ile gelen geri bildirimler birim personellerince değerlendirilir
ve bu bildirimlere sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir.

İç Paydaş Bilgilendirme
Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilme yöntemi;
Üniversitemizdeki  karar ve uygulamalar konusunda paydaşlar  resmi yazışmalar,  kurum internet  sitesinde
eklenen duyuru ve haberler ve e-posta duyuru sistemi ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca yüz yüze görüşmeler
ile de bilgilendirme yapılmaktadır.

İç Paydaş Geri Bildirimi
Birimde  iç  paydaşların  görüş  ve  önerilerini  almak  üzere  düzenli  olarak  kullanılan  geri  bildirim
mekanizmaları;
Yüz yüze görüşmeler ve toplantılar.

Dış Paydaş

Paydaş Adı Dış Paydaşlar

Danıştay                                    *

Yargıtay                                     *

Adalet Bakanlığı (İdari ve Adli Mahkemeler, İcra 
Daireleri, Cumhuriyet Savcılıkları)

                                    *

YÖK                                     *

Üniversiteler                                     *

Kamu kurum ve kuruluşları                                     *

Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar ve mekanizmalar);
Dış Paydaşlar hizmetlerimizin yürütülmesinde bilgi, belge ve görüş alışverişinde bulunduğumuz hem temel
hemde stratejik ortaklarımızdandır. Müşavirliğimiz hizmet  üretiminde işlemlere esas olan kararlar, görüşler
ve yardımcı  bilgi  ve  belgeler  bu kurumlardan sağlanmakla  birlikte,  hizmet  üretiminde sonucu doğrudan
etkileyen, İdari, Adli Mahkemeler ve İcra Daireleri birinci derecede öneme haiz stratejik paydaşlarımızdır.
Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler,
Sözlü ve yazılı duyurular,
Web üzerinden duyurular kullanılır.

Dış Paydaş Bilgilendirme
Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirme yöntemi;
Üniversitemizdeki  karar ve uygulamalar konusunda paydaşlar  resmi yazışmalar,  kurum internet  sitesinde
eklenen duyuru ve haberler ve e-posta duyuru sistemi ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca yüz yüze görüşmeler
ile bilgilendirme yapılmaktadır.



Dış Paydaş Geri Bildirim
Birimde  dış  paydaşların  görüş  ve  önerilerini  almak  üzere  düzenli  olarak  kullanılan  geri  bildirim
mekanizmaları;
Yüz yüze görüşmeler ve toplantılar.

Dış Paydaş Katılımı
Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımını sağlama yöntemi;
Davet ve ziyaretler.

Mezunlar
Mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi  amacıyla geçerli  olan yaklaşım, süreç ve sistemler ve elde edilen geri
bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma yöntemleri;
Üniversitemizin mezun öğrencilerle ilgili çalışmaları Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkez Koordinatörlüğü
tarafından yürütülmektedir.

Öğrenci Katılımları
Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar;
Öğrenci kulüplerinin talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda yüz yüze ve diğer iletişim araçlarıyla geri
bildirimler alınmaktadır.

Dış Katkılar
Bölüm  gelişimine  ve  sürdürülebilirliğine  yerel  yönetimler,  sivil  toplum  örgütleri,  ilgili  bakanlıklar  vb.,
katkıları;
Üniversite faaliyetlerine katılım sağlanması.

Birime Ait Belgeler
– Tanımlı iç ve dış paydaş listesi
– Paydaşların şikayet/öneri/memnuniyetlerini iletebilmeleri için oluşturulmuş mekanizmalar
– İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar
– Mezun izleme sistemi
– Danışma kurullarının kalite güvence sistemindeki rolü, katılımı

İyileştirme Kanıtları
– İç ve dış paydaşların iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar.
– Mezun izleme sisteminin kalite güvence sistemine katkısını gösteren uygulamalar.

B. YÖNETİM SİSTEMİ
Birimin,  eğitim-öğretim,  araştırma-geliştirme,  toplumsal  katkı  süreçlerinin  yönetimi  dâhil  olmak  üzere
yönetim ve idari sistemi yönetme usulü;
Kurum,  stratejik  hedeflerine  ulaşmayı  nitelik  ve  nicelik  olarak  güvence  altına  alan  yönetsel  ve  idari
yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli
yetkinliğe sahip olmalıdır.

1.Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
Birim organizasyon yapısı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hukuk Müşavirliği; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. Maddesi ve
2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununda  yazılı  ilke,  esas  ve  hedefler  doğrultusunda  yüklendiği  kamu
hizmetlerini yerine getirirken, tesis ettiği/edeceği idari işlem ve eylemlerin hukukun ve mevzuatın öngördüğü
sınırlar  içerisinde  kalması  yönünden  danışma  birimi  olarak,  Üniversitenin  hak  ve  menfaatlerinin



savunulmasında ve elde edilmesinde icra birimi olarak 2008 yılı Aralık ayından itibaren faaliyet göstermeye
başlamıştır.

Birimimizde
- 1 Hukuk Müşaviri
- 1 Avukat
- 1 Şef
- 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 4 personel bulunmaktadır.

Yetki ve Sorumluluklar
PROGRAM KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ 

Görevi Adı Soyadı Unvanı

Kalite Temsilcisi Av. Emine TEMİZ Hukuk Müşaviri

Kalite  Raportörü Av. Canan Havva SOLMAZ Avukat

Eğitim Öğretim Sorumlusu Canan Havva SOLMAZ Avukat

Araştırma, Geliştirme ve 
Toplumsal Katkı Sorumlusu

Hasan SATICI Şef

Yönetim Sistemleri Sorumlusu Kadriye KAÇAR Bil. İşletmeni

Stratejik Plan ve Performans 
Göstergeleri Sorumlusu

Canan Havva SOLMAZ Avukat

 Anket hazırlama ve değerlendirme 
Sorumlusu

 Hasan SATICI  Şef

Akademik Veri İzleme ve 
Değerlendirme Sorumlusu

Kadriye KAÇAR Bil. İşletmeni

Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları
2020 Yılı Faaliyet Raporu
2017/2021 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporları

Birimde kullanılan yazılımlar
UYAP Editör
Sinerji İcra
Sinerji UYAP

Kanıt Belgeler: 
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/2021/01/04/2020-yili-faaliyet-raporu-taslagi/
https://kurum.uyap.gov.tr/main/kurum/index.jsp?v=3702
https://www.sinerjias.com.tr
https://www.sinerjimevzuat.com.tr/index.jsf?dswid=-4331

C. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Kurumumuz  dış  değerlendirme  sürecinden  geçtiği  dönemde,  kalite  politikası  çerçevesinde  gerekli
iyileştirmeler  yapılmış  olup  hizmet  kalitemizin  ve  hızımızın  yükselmesi  için  iyileştirmelerimiz  devam
edecektir.

Güçlü Yönler;



-  Personelimizin; Yükseköğretim  mezunu olması,  azimli,  hoşgörülü  ve  özverili  olması,  Üniversitemizin
birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla iletişiminin iyi olması,
- Birimimiz bünyesinde yürütülen işlemlerin dijital ortama aktarımı büyük ölçüde sağlanmış ve gereksiz iş
yükü ile bürokrasi  ortadan kaldırılmıştır.   EBYS üzerinden birimimize gelen talep ve işlemlerin en kısa
sürede sonuca kavuşması sağlanmıştır.
-  Kurumsal  görev,  yetki  ve  sorumluluklarını  bilen  personelin  olması  yapılan  işlemleri  pozitif  anlamda
etkilemektedir.

Zayıf  Yönler;
- Üniversitemiz birimlerinin veya çalışanlarının kendi görev alanlarına giren ve hukuki bir değerlendirmeyi
gerektirmeyen konuları Müşavirliğimizden takip ve talep etme eğilimde olmaları,

- Üniversitemizin taraf olduğu davalarda Hukuk Müşavirliği personelimizin hasım olarak görülmesi,

-  Hizmetin sürekli  acil  ve  süreli  olması  hata  telafisinin mümkün olmamasının yarattığı  yoğun baskının
giderilmesine ve performansın arttırılmasına yönelik üniversite etkinliklerinin olmaması.
- Birimimiz bünyesinde yeterli  personelin bulunmaması,  bilgisayarlarımız ile yazıcılarımızın eski  olması
ciddi bir zaman kaybına sebep olmaktadır.

Ç. KANITLAR 
Birimimiz  kalite  güvencesi  sistemi,   araştırma  ve  geliştirme,  toplumsal  katkı  ve  yönetim  sistemi
süreçlerindeki faaliyetlerine ait toplantı tutanağı, raporlar vb. tüm dokümanlarını kalite odalarında muhafaza
edilmekte olup, saha ziyareti sırasında paylaşılacaktır.
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