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Yukarıda ad ve adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir Avukatlık ücret 

sözleşmesi yapılmıştır. İş sahibi (MÜVEKKİL), işi alan avukat da sadece (AVUKAT) olarak 

isimlendirilmiştir.  

 

MADDE 1- Avukat’ın üzerine aldığı iş: Müvekkil hakkında verilen ihtar puanı cezasının iptali için 

açılacak davadır. Müvekkilden istenen tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması ile iş 

başlar ve işin takibi dosya kesinleşinceye kadardır.  

 

MADDE 2- Üzerine aldığı bu işten ötürü Avukat’a masraf olarak; Yürütmenin Durdurulması 

Talebi olmayanlar için 250,00 TL (İkiYüzElli TL), dava konusu hakkında Yürütmenin 

Durdurulması Talebinde bulunulmasını isteyenler için ise 295,60 TL (İkiYüzDoksanBeşTL 

AltımşKR) peşin olarak ödenecektir. Bedelin eksik veya geç yatması halinde Avukat’a hiçbir 

sorumluluk yüklenemez. Dava sonucunda çıkabilecek Avukatlık Ücretinin Avukata ait olduğunu 

müvekkil kabul ve taahhüt eder. Davanın kaybedilmesi halinde yargılama masrafları ile karşı taraf 

vekalet ücretinden de sorumlu olacağı konusunda iş sahibi bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.  

 

MADDE 3- Ücret yalnız bu işin karşılığıdır. Bu işle ilgili ve bağlantılı olsa da karşılıklı dava ve 

ayrı dava şeklinde açılacak davalar ile takipler bu işin ve ücretin kapsamı dışındadır.  

 

MADDE 4- Avukat, işi yasalar ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. 

Yetkili kılınmışsa işi, uygun göreceği diğer avukatlarla birlikte takip edebileceği gibi tamamen 

onlara da bırakabilecektir. Müvekkil de avukatın yazılı iznini almak şartıyla başka avukatları işe 

teşrik edebilir. Avukatın bu dava ile ilgili bilgi, belge, dilekçe ve kararlar know-how’ı kapsamında 

olduğundan fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilir ve müvekkile vermeme hakkına sahiptir.  

 

MADDE 5- Müvekkil’in işbu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri 

alması, avukatın yazılı iznini almaksızın başka avukata işini vermesi, istenen giderleri ödememesi, 

iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve delillerini vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni 

adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle güçleştirmesi, dava veya alacağın 

takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi 

veya haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle 

olursa olsun engellediği durumlarda Avukat bu sözleşmeyi bozabilir. Bu durumlarda avukatın 

hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmadığını müvekkil kabul eder.  

 

MADDE 6- Bu sözleşmede yer almayan ve açıklık bulunmayan durumlarda Avukatlık Kanunu 

hükümleri uygulanır. İşbu sözleşme taraflar arasında ……..2015 günü 1 (bir) nüsha olarak tanzim 

edilmiştir.  

 

MADDE 7- Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların hallinde Bursa Mahkeme ve İcra Daireleri 

yetkilidir.  

 MÜVEKKİL       AVUKAT  

 Dr.         Av. Arda AŞIK 

 


