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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK ORMAN |ŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

riyır rexı.iri
İdaremizin ihtiyacı olarak Alınması/Yaptırılması/ Yerine getirilmesi düşünülen aşağıda özellikleri yazılı

Ma|ınlHizmetin/Yapım İşinin, K.D.V. hariç, opsiyonlu birim fiyatları ile toplam bedelinin bildirilmesini rica ederiz.

(İş bu sözleşme 15.01.2O18-30.12.201.8 tarihleri için imzalanacak olup sözleşme bedeli, sözleşmenin

imzalanacağı 2018 yılına ait Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin

Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti oIarak belirlenen miktarın sözleşme süresi ile

çarpımından az olamayacağı gibi,657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 5.

Derecenin 1. Kademesinde görev yapan Avukata ödenen net aylığın (sosyal yardımlar hariç)

çarpımından fazla olamaz.)

ile

Bekir ENci
rü Yrd.

İdarenizin ihtiyacı olarak Alınması/Yaptırılması/Yerine getirilmesi düşünülen aşağıda özellikleri yazılı

Malın/Hizmetin/Yapım İşini her bir kalem için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden, K.D.V hariç, TOPLAM

ederiz.

Fiyatlarımız,.....l ..,,,/20t8 tarihine kadar geçerlidir.

ADı soYADı/ TİCARET Üıuvaıııı :

TEBLİGAT ADRESİ
VERGİ DAIRESİ VE NUMARASİ
TEIEFON VE FAKS NUMARASİ
BANKA ŞUBESİ
BANKA HESAP NOSU
YETKıLıivızesı

Sıra
No

Me
nşei

Adet BiRiM FlyATA EsAs iş KALEMiNiN ADı Süre Birim Fiİıatı
(TL)

TUTARI(TL)

1 1 Serbest AvukatIardan Doğrudan Temin yolu ile
Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü Avukatlık
HizmetIerinin Yürütülmesi için 11ay 15 gün (On Bir
ay On Beş 8ün ) Hlzmet Alımı

11 AY
15

GüN
0 Not: Piyasa Fiyat Araştırma Teklifleriniz 04.01.2018

tarihi saat 17:00 a kadar Serbest Avukatlardan Hizmet
A|ım Komisyonuna sunulmak üzere Zonguldak Orman
İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ayrıca Hizmet
Alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanun , 7659 sayılı Genel
Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli
İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin
K.H.K., ve t7.01.20t3 tarihli 28531 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest
Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına ilişkin Usul ve
Esaslar Hakkında yönetmelik ile orman Genel
Müdürlüğü Tarafından Serbest Avukatlardan Doğrudan
Temin Yoluyla Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hükümlerine göre değerlendirilecek olup
Sözleşme ve yükümlülükler bu kapsamda düzenlenerek
imza altına alınacaktır.

Toplam : Yazı ile(... )TL Rakamla TL

1



598,7

SERBEST AWKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar kurulu kararının Tarihi
Dayandığı K.H.K.'nin Tarihi
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi
Yayımlandığı Düsturun Tertibi

ı 24ll2l20|2
z 2619l20ll
: |7/ll20|3
:5

No :201214096
No : 659
No :28531

Cilt :53

BİRİNCi BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım]ar

Amaç ve kapsam
MADDE l - (l) Bu Yönetmeliğin amacı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve

özel bütçeli idareler tarafından ulusal ve uluslararası yargı mercileri ile tahkim davalarınd4
hizmet satın alınması, hizmet satın alınacak serbest avukatların nitelikleri, görevleri,
sorumlulukları, mali hakları ile takip ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 - (l) Bu Yönetrnelik, 26/9120|| tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe

Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütiilmesine
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ve l6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (l) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: İdarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu bakanı, Yükseköğretim Kurulu ite

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri
için Milli Eğitim Bakanını,

b) Birim: İdarelerin merkez birimlerini,
c) Birim amiri: İlgili idarenin birim amirini,

ç) Hukuk birimi: İdarelerde hukuk hizmetlerini yürüten birimi,
d) Hukuk birim amiri: İdarelerin merkez teşkilatındaki hukuk biriminin amirini,
e) Koordinasyon görevi: İdarelerce birden lazla yer ve bölgede avukatlık hizmeti satın

alınması durumunda, hizmet satın alınacak serbest avukatlarla idare arasındaki koordinasyonu
sağlamak üzere hukuk birimlerinde görevli avukat veya hukuk müşavirlerine verilecek görevi,

f) Serbest awkat: Bu Yönetmelik kapsamında kendisinden hizmet satın alınan ve
19/311969 tarihli ve l136 sayılı Avukatlık Kanununa göre serbest meslek kapsamında faaliyet
yürüten avukat veya avukatlık ortaklıkları ile yabancı avukat ve avukatlık ortaklıklarını,
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g) SözleŞme bedeli: Yapılacak işin niteliğine ve kapsamına göre sözleşmede belirlenecek
ücreti,

ğ) Üst Yönetici: Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, diğer bakanlıklarda müsteşarı ve
kamu idarelerinde en üst yöneticiyi,

h) Vekalet ücreti: Mahkemeler, hakemler veya icra daireleri tarafından idare lehine
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ücreti,

ifade eder.

ixixci BöLüM
Avukatlık Hizmeti Satın A!ınması

Avukatlık hizmeti satın ıtınacak haller
MADDE 4 - (l) İdareler, muhakemat hizmetlerini kendi hukuk birimlerinden,bakanlıklarından veYa bağlı kuruluşlarından ve Maliye Bakanlığından temin edemediği ya dahizmetin özel uzmanlık gerektirdiği ilgili bakan onayl ile belirlendiği hallerde, serbestawkatlardan hizmet satın alabilir.
(2) Hizmet alımının konusu bir veya birden fazla dava ve icra işinin takip vesonuÇlandırllması olabileceği gibi belirli bir yerdeki dava ve icra takiplerinin belirIi bir süreylesınırlı olarak görülmesi şeklinde de olabilir.
Doğrudan temin
MADDE 5 - (l) Muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere hizmet alımları 4/l/2002 tarihlive 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun22ncimaddesinin birinci flkrasının (g) ve (h) bentlerinegöre doğrudan temin usulüyle yapılır.
Aranacak nite|ik|er
MADDE 6 - (I ) Türk ve yabancı uyruklu serbest avukatlarda aşağıdaki şartlar aranır:a) Staj süresi hariç en az beş yıl fiilen avukatlık yapmış olmak.
b) Baroya kay(lı olmak.

oü.uk. ') 
Baro disiplin kurulunca son üç yılda verilmiş uy.ııma cezası dışında ceza almamış

Ç) Serbest avukatın kendisi, eŞi, alt veya üst soyu tarafından, hizmet satın alacak idarealeyhine hizmet alımının konusu ile iıgiii 
"ıu,j r* iki yılda dava alınmamış olmak veya hizmetsatın alacak idare aleyhine derdest davİsı U"l"r.".ln

d) İdarece belirlenecek özel şartları r"şr"t.'-
İstenilecek belgeler

,rr.ni., 
*o'oE 7 - (ı) Serbest avukatlardan başvuru esnasında aşağıda be,irtilen belgeler

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içeren yazılı dilekçe.b) Avukatlık ruhsa

İ +J#"ffi **#il#::H liliij"",,*o" baro avukatI ık ortakı ığı sici ı beıges i.

d) Barodan son üç yilda uyarma dışında disiplin cezası almadığına dair belge.e) Iki adet vesİkalık fotografl

,.,,ik.;D..:;1;::İ"Tİ?H"}1,Hİill|* aldıkları avukat oıdukıarını ve avukatıık süresini
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Hizmet satın alma komisyonu
MADDE 8 - (l) Hizmet satın alma komisyonu, üst yöneticinin onayı ile biri başkan

olmak.üzere ilgili idareden üç, hukuk biriminden iki kişi olacak şekilde en az beş kişiden teşekkül
eder. Üst yönetici, söz konusu onayda aynı zamanda harcama yetkilisini de belirler.

(2) Üst Yönetici, bu yetkisini yazılı olmak ve sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla alt
kademelere devredebilir.

(3) KomisYon, hizmet satın alınacak en az üç serbest avukata hizmet satın alınacak işin
mahiYetini belirten bir davetiye göndererek tekliflerin bildirilmesi için onbeş gün süre verir.(4) KomisYon tekliflerin değerlendirilmesi için eksiksiz'olarak toİı*,. ve kararlarını
çoğunlukla alır. kararlarda çekimser kalınamaz. karşı oy kullanan komisyon üyeleri, karşı oygerekÇelerini karara Yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenenfutanaklar; komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerekimzalaııır, KomisYon, tekliflerin incelenmesi sonucunda aranılan nitelikleri taşıdığt tespit edilenserbest avukatlar arasından yapacağı değerlendirme sonucunda hizmet satın alınacak serbestavukah belirler ve bu konudaki kararinı harcama yetkilisinin onayına .rn*.--"---

Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması
MADDE 9 - (l) Harcama.yetkilisinin onayı üzerine hizmet satın alınmasına kaıar verilenserbest awkat idarece belirlenecek süre içinde s<ızleşme yapmak üzere davet edilir. Belirlenensüre içerisinde sözleşme imzalamayanlar, ,,lrl.şra yupra hakkını kaybeder.(2)Hizmet satın alımına iliŞJtin sözleşme ijare tarafindan hazırlanır ve idare adına ilgiliharcama yetkilisi ile hizmet satın alı;an serbest avukat tarafindan imzalanır.Temsil belgesi
MADDE I0 - (1) Avukaılarg kendilerine verilen dava ve icra işlemlerinin takibiyle ilgiliolarak idareyi temsil etmek ıuere temsiil 6"1nri,r)İlir.''l
Kişisel dosya
MADDE ll - (ılSerbest avukatlar hakkında ilgili hukuk birimi tarafindan performans

fle§;rıenaırmesine 
esas olmak üzere J;ı;;;;;;inaden yapılan işlerle i|gili olarak dosya

üçüıvcüBöLüM
Görevler Görevler, Sorumlutuklar ve Yasaktar

YIDDE 12 - (l) Serbest avukatların görevleri şunlardır:a) Kendisine verilen işleri bizzat takip İtmJl'
b) Sözleşmenin kattü'üh,k;;i;#;ffi ';:TJ,:::ffi LT;::,,:::nffi i:;ff :il*"tl*;h"f;i],iliJ:T,liJdavaları aÇmak, aÇılan davalara ;; ;;;1İ.i'tutipl.rıni başlatmak, dava ve icra işlerinitakip etmek, duruŞmalara katıImak, .ı.yt. 

-t.r.ıar 
nlou,nou her türlü kanun yollarına başvurmak,tahkim dava,arında iptal davası açmak ve takip.t..t, t-*ıurın infazını sağlamak.c) Sözleşmenin 

'":lTI,::", ,*;;;;;eç bir hafta içi;;;;;;;ı veya dava ve
ff jli'ffi ff Hilfi ff l,,,HTj,*j,,*.,§iı;'.,""h".il;;i;il;Hıanandosyaıarı
(l) DanıŞıay idari Dava Daireleri Kurı'lunun t5/t2/2014 tarihli ve yD lıiraz No: 20l4/887 sayılı kararıylabu maddenin Yürütmesinin durdurulmasına karar u)ur|o orr, daha sonra Danışıay onuncıı Dairesinin25/5/20] 6 ıarihli ve E': 201 3/6804, K"' 20] 6/2900 sayıh roron ,ı" söz konıısu madde ipıal edilmiştir.
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ç) Talep halinde takip ettikleri işlerin mevcut durumları hakkında ilgili birime rapor

vermek.

d) Mevzuat.ile sözleşmelerinde belirtilen esaslara uymak.
(2) Serbest avukatın göreve başlama tarihi sözleşmede aksi öngörülmemiş ise sözleşmenin

imza tarihidir.
(3) İdare aleyhine verilen kararlar için kanun yoluna başwruda idare yararının

bulunmadığının düşünülmesi halinde; dosy4 vazgeçme gerekçeleri ile kararın tebliğ veya tefhim

tarihi de belirtilmek ve yapılacak inceleme için geçecek süre de dikkate alınmak suretiyle, serbest

avukat tarafından idarenin merkez hukuk birimine gönderilir.
(4) Serbest avukatlar tarafından takip edilen davalarda, davanın özelliği nedeniyle hukuk

birimlerince gerek görüldüğü takdirde keşif, duruşma ve Yargıtay murafaalarına hukuk birim

amirinin görevlendireceği hukuk müşaviri ve kadrolu avukatlar veya talep halinde Maliye
Bakanlığı tarafından görevlendirilecek Hazine avukatları da katılabilir.

sorumluIuklar
MADDE 13 - (l) Serbest avukatların sorumlulukları şunlardır:
a) Teslim edilen işleri, idarenin tabi olduğu mevzuat ve sözleşme hükümlerine, Avukatlık

Kanunun4 meslek kurallarına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak takip etmek.

b) İdarenin hak ve menfaatlerini öncelikle gözetmek.

c) Takip ettikleri işleri, dava ve icra esas defteıine kaydedilmek üzere ilgili birime derhal

bildirmek, dava ve icra takipleri ile ilgili dilekçelerin, duruşma ve keşif zabıtlarının, bilirkişi
raporlarının, mahkeme ilamlarının, temyiz dilekçelerinin, yüksek yargı kararlarının ve ilgili diğer

belgelerin birer ömeğini en kısa sürede ilgili birime veya hukuk birimine vermek.

ç) Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gecikmeye yer vermeden, süresinde yerine

getirmek.

d) Sözleşmenin sona ermesi halinde; takip ettikleri dava ve icra dosyalarının kendilerine
teslim edilmiş tüm evrak ve belge asıllan ile birlikte varsa gerekli hukuki işlemleri de tekemmül

ettirmek suretiyle işin sona erme tarihinden itibaren on gün içinde itgili birime zimmet karşılığı
teslim etmek ve aldığı avansı teslim tarihinden önce idareye iade etmek.

e) Dava ve icra dosyalarını düzenli olarak tutmak, gelen ve giden evrakı kayıt ve

muhafaza etmek.

f) Dosyalar ve diğer işler geri alınıncaya kadar ellerindeki işleri takip etmek.

(2) Serbest avukatlar, idareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan görevlilerle aynı yetki ve

sorumlulukları haizdir. Kusurları nedeniyle doğacak her türlü sorumluluk kendilerine ait olup
mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine

getirmedikleri takdirde genel hükümler uyarlnca idareye karşı sorumludur.
(3) Davanın idare avukatları ile birlikte takibi, hizmet satın alınan serbest awkatların

yüki,imlülüğünü ve sorumluluğunu aza|tmaz ve ortadan kaldırmaz.
Yasaklar
MADDE l4 - (l) Serbest avukatlara ilişkin yasaklar şunlardır:
a) İdarece takip edilmekte olan dava ve icra takipleri ile idarenin taraf olduğu konularda

meydana gelecek uyuşmazlıklarda karşı tarafın avukatlığını ve danışmanlığını yapmak, görüş

bildirmek ve her ne nam altında olursa olsun karşı tarafı temsil etmek.
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b)Doğrudanyadadolaylıolaraksözleşmekonusuhizmetlerileçlkarçatışması
yaratabilecek herhangi bir ticari veya mesleki faaliyette bulunmak,

c) Sözleşme konusu işin ifus, s"a"nda ve sonrasında; bu iş nedeniyle edinmiş olduğu

idareyeaitbilgilerdengll»lzol3tarihlive4982sayllıBilgiEdinmeHakkıKanunununDördüncü
Bölümünde düzenlenen nitelikteki bilgiler ile Avukatlık kanununun 36 ncı maddesinde

düzenlenen nitelikteki bilgiteri açıklamak,

ç) 4l|1196| tarihli ve 2i3 sayııl Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi ile 21l1ll953

tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklaiının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 nci maddesinde

yer alan yasaklara uymamak,

d) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak idare adına tahsilat yapmak,

(2)idarelehinesonuçlanandavaıardakarşıtarafçaicradairesidışmdaödemeyapllmak

istenilmesihalinde,t,i,..ta.n-serbestavukatidareninbelirleyeceğivezneveyabanka
hesabınaödemeyapılmasınlsağlamakveödemeyeilişkinmakbuzömeğiniivedilikleidareye
göndermek zorundadır,

(3)Bumaddehükümleriserbestavukatlaaynıavukatlıkbürosundaçalışandiğeravukatlar

hakkında da uygulanır,

DöRDüNci] BöLüM
Sözleşmelerin Süresi, Denetim ve Fesih

Sözleşmelerin süresi

MADDEı5-(ı)Sözleşmesüresi,sözleşmedeaksibelirtilmediğisüreceyapılanişle
sınırhdır. Taraflar işin niteİigine göre sözleşmeyi süreli olarak da yapabilirler,

(2) Yönetmetit .ti"o. le. uıun Serbest Avukata İıişkin Performans Değerlendirme

Tablosu(Ek.1),işinbitimtarihindenitibarenonbeşgüniçindeilgitibirimamirive
koordinasyonlago,.uıiuu,kutveyahukukmüşaviritaraflndanayrıayrıdoldurularakhukukbirim

"-o'""öTt,.:i,Jst avukatıa yeni bir sözleşme yapıhp yapılmay?cağfia dair teklif, Serbest

AvukataİlişkinPerform*.o.g.ı"noirmeTablosunagö,.t"'pitedilenbaşandurumuilebirim
amiri ve koordinasyonla görevli avukat veya hukuk iıtışavirinin görüşü de alınmak suretiyle

hukuk birim amiri taraiınÜ hizmet satın alma komisyonuna sunulur,

İaT;|;l 16 _ (t) Serbest avukatlar tarafindan takip edilen işler, ilgili idarenin hukuk

birimi tarafından her zaman denetlenebilir,

(2)Serbestuu,ouüu.denetimesnasındakendisindenistenilenbilgivebelgeleridenetimle
görevli kişilere vermek zorundadır,

(3) Hukuk tiri.iiuruir.o_ yapllan denetim sonuçları ilgili idarenin birim amirine rapor

n"''o' 
üi*;;lan denetim sonucunda yasaklara aykırı davranışı tespit edilen avukatlar hakkında

17 nci madde ve genel hükümler uyannca işlem yapılır,

Sözleşmenin feshi

MADDE 17 - (l) Serbest avukatların sözleşmeleri;

a)Hizmet,ut,nuı,n-serbestavukatlarln,aranılannitelikteritaşımadıklarınınsonradan
anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmeleri,
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b) Sözleşmenin uygulanması sırasınd4 5lll2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale

Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak iıil ve davranışlarda
bulunulduğunun tespit edilmesi,

c) Mazeretsiz olarak duruşmalaıa katılınmaması nedeniyle davanın idare aleyhine
sonuçlanmasına veya davanın açılmamış sayı[masına karar verilmesi suretiyle hak kaybına neden

olunması,

ç) Kanuni sürelere uymayarak davanın veya alacağın zamanaşımına uğratılması, dava ve

icra dosyalarında kanun yollarına başvuru sürelerine uyulmaması, idare aleyhine sonuç doğuracak
önemli hataların tespiti ve idare adına haricen tahsilat yapılması,

d) Hizmet sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen yasaklara uyulmaması,

fl İdarenin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda ihmal ve kusurlarının bulunması,
hallerinde idare tarafından doğrudan veya ilgili birimin talebi üzerine hiçbir ihtar ve

süreye tabi olmaksızın tek taraflı olarak feshedilir ve idarenin uğradığı zarar tazmin ettirilir.
(2) Taraflar, bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman

feshedebilirler.
(3) Birinci fikada belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilen serbest avukatların kimlik

bilgileri idare tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak araştırmaya esas olmak
üzere, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığına bildirilir.

BEŞiNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Diğer Hükümler

Sözleşme bedeli ve vekaIet ücreti
MADDE 18 - (l) Söz[eşme bedelinin dava aşamaları esas alınmak suretiyle kademeli

olarak ödenmesi esastır. Sözleşme bedeli; yapılacak işin niteliği, kapsamı ve süresi dikkate
alınarak belirlenir ve ödenecek ücret, ödenme zamanı ve şekline sözleşmede yer verilir.

(2) Sözleşme konusu iş ile ilgili asıl alacak, faiz ve yargılama gideri gibi idare alacakları
tamamen tüsil edildikten sonra taraflarca ayrıca sözleşmede kararlaştırılması halinde, hakemler,
mükemeler veya icra dairelerince idare lehine hükmedilip tüsil edilen vekaletücreti serbest
avukata, mevzuat gereğince yapılması gereken kesintiler düşüldükten sonra ödenir.

(3) Serbest avukatlara, avukatlık ortaklığı avukatlarına ve bunların yanında hizmet akdi ile
çalışan avukatlaraayr. ayrı ödeme yapı|amaz. Hizmet sözleşmesine istinaden idare tarafından tek
ödeme yapılır.

(4) Serbest avukat tarafından takip edilen dava veya icra takibinin, hizmet satın alınan
idarede istihdam edilen avukatlar veya Maliye Bakanlığından hizmet talebi suretiyle Hazine
avukatı ile birlikte yürütülmesi halinde, vekalet ücreti dağıtım oranı avukatların sarf ettiği emek
ve takip süresi dikkate alınarak idarenin hukuk birimince belirlenir.

Ön ödeme
MADDE l9 - (l) Serbest avukatların talep etmesi halinde, |0ll2l2OO3 tarihli ve 50l8

saYılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesine uygun olarak dava ve icra
iŞlerinin gerektirdiği mahkeme gider ve harçlarını karşılamak üzere, idare veya ilgili birim
tarafından 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ön ödeme yapılır ve
müsup edilir.

vöNETMELİKLER, NisAN 20ıl (Ek-79)



5993

Adres bildirme ve tebligat
MADDE 20 - (l) Taraflar hizmet satın alma sözleşmesinde bildirdikleri işyeri, yerleşim

yeri ve elektronik posta adresleri ile telefon ve faks numaralarındaki değişiklikleri üç gün içinde

karşı tarafa bildirmek zorundadır. Adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde sözleşmedeki

adresler geçerli kabul edilir.
(2) İdare tarafından yapılacak tebligatlar avukatların idareye bildirdiği işyeri adreslerine,

idareye yapılacak tebligatlar ise ilgili birim adreslerine yapılır.
Hüküm bulunmayın hıller
MADDE 2l - (l) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre

işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 22 - (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 23 - (l) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürüttir.

YöNETMELİKLER, NİSAN 20ll (Ek-79)
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sERBEsT AvuKATA iıişxiıı pERFoRMANs »BĞrRı,rş»inun
TABLosU (EK-l)

NOT: Tablo koordinasyonla görevli avukat veya hukuk müşaviri ile birim amiri tarafından ayrı ayrı

düzenlenecektir, 
Tarih_imza

yöNırnıBı,İKLER, NisAN 20ı ı (Ek_79)

SERBEST AvuKATIN xiı.ıı,ix

siıciırni
cönüşı,en
Görev ve yetki alanına giıen işleri

zamanında takip edip sonuçlandırma

alışkarılığı.
idare için hak kaybına neden olacak
herhangi bir kusurunun olup olmadığı
(süre kaçırma, dava düşürme, ara kararını
yerine getirmeme gibi),

ldareyle olan ilişkileri.

ldare adına takip edilen işlerin

;onuçlarını zamanında kuruma bildirip

ıildirmediği.

Yeni bir sözleşme yapılması konusundaki

Eörüş ve öneriler.


