
 
 

 

İyi Günler,  
 
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ile yapılan anlaşmamız gereğince aile hekimleri ve aile sağlığı 
çalışanlarının verilen ASM Nöbetlerine gitmemesi nedeni ile haklarında yapılan ihtar puanı cezası işlemlerine 
karşı dava açmak isteyen tüm aile hekimliği çalışanlarının Avukatlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanacaktır.  
 
Öncelikle ekte bulunan vekalet bilgileri ile en yakın noterden genel vekaletname çıkartılması gereklidir. Daha 
önce tarafımıza vekaletname düzenlemiş olanların tekrar vekaletname çıkarmalarına gerek 
bulunmamaktadır. Masrafın düşürülmesi için sınırsız sayıda kişi tarafından aynı vekaletnamenin 
düzenlenmesi mümkündür. İki kişiden fazla olarak Notere gidecekler, tüm vekaletname çıkaracaklar için tek 
vekaletname düzenlenmesini Noterden talep etmeleri mümkündür.  
 
Masraflar için; Yürütmenin Durdurulması Talebi olmayanlar için 250,00 TL (İkiYüzElli TL), dava konusu 
hakkında Yürütmenin Durdurulması Talebinde bulunulmasını isteyenler için ise 295,60 TL 
(İkiYüzDoksanBeşTLAltımşKR) dava avansının; Garanti Bankası Buttim Şubesi TR66 0006 2000 3540 0006 
6776 68 IBAN hesabına, açıklama kısmına "ADINIZ SOYADINIZ CEZA DAVA AVANSI" ibaresi yazılarak 
yatırılması ve dekontun gönderilecek evraklarla birlikte tarafımıza kargolanması gereklidir. Masrafın 
yatırıldığına dair dekont tarafımıza ulaşmadan işlemleri başlatabilmemiz mümkün değildir.  
 
Yürütmenin Durdurulması Talebi Mahkemelerce 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca incelenmekte 
olup idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça 
hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar 
verilebilmektedir. Bu anlamda harç yatırılmasına karşın Yürütmenin Durdurulması kararı verilemeyebileceği 
dikkate alınmalıdır. 
  
Verilecek Avukatlık hizmeti kapsamında;  
1. Noterden çıkarılacak genel vekaletnamenin aslı, Daha önce vekaletname çıkarmış olanlar için gerekli 
değildir.  

2. Masraf avansının yatırıldığına dair banka ödeme dekontu,  

3. Sendika ve Dernek üyeliklerini gösterir belge,  

4. Ekte gönderilen Avukatlık Sözleşmesinin imzalı aslı,  

5. Verilen ihtar puanı cezası yazısının aslı ve tebliğ tarihi,  

6. İhtar puanı cezasına yapılan itiraz dilekçesinin aslı ve başvuru tarihi,  

7. İtiraz üzerine Valilik tarafından gelen cevabın aslı ve tebliğ tarihi,  

8. Dernek tarafından verilecek üyeliğiniz ve borcunuz olmadığına dair yazı, gerekmektedir.  
 
İstenilen bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde işlemlerinize başlanamayacağı ve Valilik kararından 
veya itiraz süresinden başlayarak altmış gün içerisinde cevap verilmemesinden itibaren dava açma süresinin 
60 gün olduğu dikkat edilirse, zaman kaybına mahal vermeden bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlamanız 
yararınıza olacaktır.  
 
Saygılarımızla,  
 
Av. Arda AŞIK  


