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TİCARİ KAZANÇ KAYBI  
RİSK YÖNETİM SÖZLEŞMESİ 

İşbu sözleşme bir tarafta Esentepe Mah. İnönü Cad.Kartalkule Plaza Kat:15 No:139 
adresinde  mukim ATS Risk Yönetimi ve Alacak Takip Ltd.Şti. (bundan böyle “ATS” olarak anılacak-
tır) ile diğer taraf ta.............................................................adresinde mukim ....................................
...( bundan böyle “araç sahibi” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki yazılı şartlarla imzalanmıştır. 
1-Bu sözleşme kapsamında ATS, karıştıkları trafik  kazası sebebiyle hasara uğrayan araçlarını 
tamir süresince kullanamayan araç sahiplerinin bu nedenle uğradığı ticari kazanç kaybı tazmi-
natının tahsili için avukatları aracılığıyla gerekli idari ve yasal yollara başvurarak işbu alacakların 
araç sahibi adına tahsilini gerçekleştirecektir. 
2-ATS, belirtilen başvurular ve süreç ile ilgili olarak araç sahibine avukatları aracılığıyla danışman-
lık ve hukuki yardım hizmeti verecek ve sahibinin menfaatlerini en üst düzeyde korumak için ger-
ekli hizmetleri yerine getirecektir. Araç sahibinin ticari kazanç kaybı tazminatı alacağının tahsili için 
yapılması gerekli tüm idari ve yasal işlemler ATS tarafından ivedilikle gerçekleştirilecektir.
3-Bu sözleşme kapsamında yapılacak tahsilatlarla ilgili başvuru ücretleri, icra ve dava harçları, 
posta ücretleri gibi süreç ile ilgili ücretler ve masraflar ATS tarafından karşılanacaktır.
 4- Sözleşme kapsamında araç sahibi adına ATS tarafından tahsil edilecek tazminat araç sahibine 
ödenecek olup, ödenecek bu tutarın %25’i ATS tarafından hizmet bedeli olarak kesilecektir. 
5- ATS’nin bu sözleşmeden doğan hizmet bedeli, ticari  kazanç kaybının tazminatının tahsili 
gerçekleştirildikten sonra  ATS’ye ödenecek olup, ticari kazanç kaybı tahsil edilmeden önce araç 
sahibi  tarafından ATS’ye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  Tahsilatın gerçekleşmemesi duru-
munda araç sahibinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 
6- Araç sahibi trafik kazasına ilişkin olarak kendisinden istenen trafik kazası tespit tutanağı, 
vekaletname gibi tüm evrak ve bilgileri ivedilikle ATS’ye iletmeyi kabul eder. 
7- Araç sahibi, işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra aynı iş için başka bir kuruma 
vekaletname vermeyeceğini, aksi halde bu sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen hizmet bedeli ile 
ticari kazanç kaybının tazminatının tahsili için ATS tarafından o ana kadar yapılan tüm masrafları 
ATS’ye ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Araç sahibinin haklı bir sebep olmaksızın bu 
sözleşmeyi feshetmesi, karşı taraf ile sulh olması veya davdan feragat etmesi durumunda, bu sö-
zleşmenin 4. maddesinde belirtilen hizmet bedeli ile ATS tarafından o ana kadar araç sahibi adına 
yapılmış bulunan masraflar araç sahibi tarafından ATS’ye ödenecektir. 
8- ATS’nin bu sözleşme ile üstlendiği işi haklı bir sebep olmaksızın yapmaktan vazgeçmesi 
halinde, ATS araç sahibinden hizmet bedeli talebinde bulunamaz. 
9- Yukarıda isim ve unvanları altında yer alan adresler tarafarın tebligat adresidir. Tarafarın  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 Mahkemel-
eri ve icra daireleridir. 
İşbu sözleşme tarafların iradelerine uygun olarak düzenlenmiş ve ………..tarihinde 2 nüsha olarak 
imzalanmıştır. 
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