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……………...................................................................................................................…adresinde bulunan …………......
...............................……ile (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır) Esentepe Mah. İnönü Cad. Kartal Kule Plaza 
Kat:15 No:139 Kartal/İSTANBUL adresinde bulunan ATS RİSK YÖNETİMİ VE ALACAK TAKİP LTD.ŞTİ. (bun-
dan böyle ATS olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki yazılı şartlarla hukuki yardım ve danışmanlık sözleşmesi 
yapılmıştır. 

1-Bu sözleşme kapsamında ATS, müşterinin karıştığı yaralanmalı veya ölümlü trafik  kazası 
sebebi ile uğradığı zararların ve maddi/manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı dahil müşterinin 
trafik kazasından kaynaklanan tüm hak ve alacaklarının tahsili için avukatları aracılığı ile gerekli yasal yollara 
başvurarak iş bu alacakların müşteri adına takibi ve tahsilini gerçekleştirecektir. 
2-ATS, müşterilerin karıştıkları yaralanmalı ve ölümlü trafik kazası sebebiyle uğradıkları zararların ve bu 
kaza kapsamında talep edebileceği alacakların tahsili süreci ile ilgili olarak müşteriye avukatları aracılığı ile 
danışmanlık hizmeti verecek ve araç malikinin menfaatlerini en üst düzeyde korumak için gerekli hizmetleri 
yerine getirecektir. Müşterinin  talep edebileceği alacakların tahsili için gerekli tüm idari ve yasal işlemler ATS 
tarafından ivedilikle gerçekleştirilecektir.
3- Bu sözleşme kapsamında yapılacak tahsilatlarla ilgili  başvuru ücretleri, icra ve dava harçları gibi yargılama 
giderleri ile süreç ile ilgili ücretler ve masraflar ATS tarafından karşılanacaktır. 
4-Sözleşme kapsamında müşteri adına ATS tarafından avukatları aracılığıyla tahsil edilecek alacak ve tazminat-
lar müşteriye ödenecek olup, ödenecek bu tutarın %..................’i ATS tarafından hizmet bedeli olarak kesilecektir. 
5- ATS’ nin bu sözleşmeden doğan hizmet bedeli, müşterinin  karıştığı yaralanmalı veya ölümlü trafik kazası 
kapsamında talep edebileceği alacakların tahsili gerçekleştirildikten sonra ATS’ ye ödenecek olup, tahsilat 
gerçekleştirilmeden önce müşteri tarafından ATS’ ye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
6- Müşteri trafik kazasına ilişkin olarak kendisinden istenen trafik kazası tespit tutanağı, vekaletname, tedavi 
belgeleri gibi tüm evrak ve bilgileri ivedilikle ATS’ye iletmeyi kabul eder. 
7- Müşterinin işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra vekaletname vermemesi, yazılı izin almadan aynı iş için 
başka bir avukata veya kuruma vekaletname vermesi, başka avukatları teşrik etmesi, istenen giderleri ödeme-
mesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve delilleri vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini 
bildirmeyip iş takibini bu suretle imkansız hale getirmesi, davanın ve alacağın takibinden ATS’nin rızası olmadan 
kısmen veya tamamen vazgeçmesi , karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi, veya haklı bir sebep 
yokken iş bu sözleşmeyi feshetmesi ve/veya ATS’nin avukatlarını azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını 
her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda ATS işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
8- İşbu sözleşmenin 7. maddesinde yazılı yazılı durumların gerçekleşmesi halinde müşteri, işbu sözleşmenin 
4. maddesine göre ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini, dava ve icra vekalet ücretinin tamamını ve ATS 
tarafından o güne kadar yapılan tüm masraf ve giderleri, dava açılış tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 
birlikte ATS’ye derhal ve defaten ödeyeceğini kabul eder.
9- Avukatlık asgari ücret tarifesi ile 1136 sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince mahkemelerce veya icra 
müdürlüklerince ödenmesi karşı tarafa yükletilen vekalet ücreti, yargılama sürecini ATS adına takip eden avu-
kata aittir.  Avukat bu vekalet ücretini müşteri adına icra takibine koyup tahsil etme hakkına sahiptir. Müşterii bu 
ücreti karşı taraftan almayacağını, avukatın almasını engelleyici hukuki ve ffili işlemde bulunmayacağını, aksi 
taktirde karşı taraftan alınması gereken bu kanuni ve icrai vekalet ücretini avukata ayrıca ödeyeceğini kabul 
beyan ve taahhüt eder.  
10- ATS gerekli gördüğü taktirde, ekte bulunan temliknameye istinaden bizzat başvuru yaparak, temlik edilen 
tazminat tutarını sigorta şirketi ve tazminatlardan sorumlu diğer kişilerden talep edebilir. Bu hüküm sözleşmeyi 
imzalayanlar tarafından koşulsuz kabul edilmiştir. 
10- Yukarıda isim ve unvanları altında yer alan adresler tarafların tebligat adresidir. Tarafların  bu adreslere 
yapacağı bütün ihbar ve tebliğlerin muteber tebligatlar olduğu kabul edilir. Adres değişikliğinde, ilgili taraf yeni 
adresini diğer tarafa derhal yazı ile bildirmek zorundadır. Yukarıda yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ 
edilmemesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuçların sorumluluğunu yeni adres bildirim 
yükümünü gereğince ifa etmeyen taraf kabul eder. 
10- Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde yetkili merci İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve  icra 
daireleridir. 
İş bu sözleşme tarafların iradelerine uygun olarak iki nüsha halinde düzenlemiş 
olup………..............….tarihinde imzalanmıştır. 

HUKUKİ YARDIM VE DANIŞMANLIK  SÖZLEŞMESİ

HAK SAHİBİ ATS RİSK YÖNETİMİ VE ALACAK       TAKİP LTD.ŞTİ



TEMLİKNAMEDİR

…………………………………… Sigorta Anonim Şirkti nezdinde …………….. tarihli 
vaka ile ilgili olarak açılmış bulunan ……………………………………………………….. 
sayılı hasar dosyası için aşağıda adımıza tahakkuk etmiş alacağın (tazminat be-
dellerinin) % ………. ( ………………. ) oranındaki ücret miktarını ATS RİSK YÖNE-
TİMİ VE ALACAK TAKİP LTD.ŞTİ’ne gayri kabili rücu olarak devir ve temlik et-
tiğimizi, böylelikle işbu hasar dosyası sebebiyle tahakkuk etmiş alacağı %......’si 
üzerinde herhangi bir hakkımızın kalmadığını ve bütün hakların talep, tahsil ve 
ahzukabz yetkisinin ATS RİSK YÖNETİMİ VE ALACAK TAKİP LTD.ŞTİ’ne geçtiğini 
ve işbu temlik konusu alacağı daha önce başka bir gerçek ya da tüzel kişiye temlik 
etmediğimizi  beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

TARİH:

TEMLİK EDENLER:                                                                               İMZA
 

    
1. ……………………………
2. …………………………...
3. ……………………………


