AVUKATLIK VEKALET SÖZLEŞMESİ
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1)
Taraflar, kendi bilgilerinin aşağıdaki tabloda gösterildiğini, belli bir hukuki yardım ve meblağ
yahut değeri kapsayan, ispat değeri taşıyan ve yasaya uygun olan bu sözleşmenin kendi iradelerine
uygun olarak Avukatlık Kanunu’nun 163 ve devamı maddelerine istinaden serbestçe ve bu
sözleşmede belirtilenler dahilinde düzenlenerek imzalandığını kabul ederler.
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2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1)
Taraflar bu sözleşmedeki hukuki işlerin bu sözleşmenin “Sözleşmenin Geçerliliği ve Özel
Hükümler” bölümünde belirtildiğini ve bununla birlikte sınırlı kalmamak kaydı ile vekilin
vekaletnamedeki tüm yetkileri başka hukuki işlerde de kullanabileceğini kabul ederler. Vekaletname
ibraz edilmesini istemediğini ispat yükü müvekkile aittir.
1)

3. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI
Taraflar, bu sözleşmenin imza tarihi itibariyle başladığını ve süresiz olduğunu kabul ederler.

4. SÖZLEŞMENİN GENEL HÜKÜMLERİ
1)
Taraflar, bu sözleşmede belirtilen ücretin karşılığında vekilin sadece bu sözleşmenin ikinci (2.)
maddesinde belirtilen işleri yapacağını, keşif ile tüm kanunyollarının ve diğer tüm hukuki işlerin ayrı
bir hukuki iş olduğunu ve ayrıca ücrete tabi olduğunu kabul ederler.
2)
Taraflar, müvekkilin iznine bağlı olmaksızın vekilin davayı inkâr etme hakkının olduğunu kabul
ederler.
3)
Taraflar, bizzat müvekkilin kendisinin vekilden bilgi alabileceğini kabul ederler.
4)
Taraflar, temsilci ya da herhangi bir sıfatla müvekkil adına imza atan, belge talep eden veya iş
yapan veyahut benzeri davranışlarda bulunan kişilerin müvekkile sözlü bildirilmesi neticesinde, işbu
kişinin yetkisiz olduğuna dair müvekkilden vekile yazılı bir bildirim olmadıkça müvekkilin de bu kişinin
eylem ve davranışlarından müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olduğunu kabul ederler.
5)
Taraflar, müvekkilin görüşme tutanağı imzalamayı tercih etmediğini, bu sebeple müvekkile
görüşme tutanağı imzalatılmadığını kabul ederler.
6)
Taraflar, etik kurallar gereği, hukuki işle ilgili müvekkile teminat verilmediğini kabul ederler.
7)
Taraflar, müvekkil ile ilgili olarak üçüncü şahıslardan gelen hizmet talepleriyle ilgili olarak
vekilin cevaplandırmama hakkını haiz olduğunu kabul ederler.
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8)
Taraflar, müvekkilin vekil adına noterden vekaletname çıkartıp işbu vekaletnameyi vekile bir
(1) iş günü içinde vereceğini, vekaletname çıkartılmamasından dolayı doğabilecek zarar ve ziyanın
müvekkile ait olduğunu kabul ederler.
9)
Taraflar, müvekkilin kendisinden sözlü ya da yazılı talep edilen her türlü bilgi, belge ve tebliğ
evrakını en geç üç (3) gün içinde vekile bildirerek iletmekle yükümlü olduğunu, işbu yükümlülüğün
gecikmesi sonucu doğacak tüm mesuliyetin müvekkile ait olduğunu kabul ederler.
10)
Taraflar, sözlü veya telefonda verilen hukuki görüşün kısmen ya da tamamen yazılı hale
getirilmesi istendiğinde müvekkilin vekile makul ek süre tanıyacağını kabul ederler.
11)
Taraflar, sözleşmenin konusunun kendine özgü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektirmesi
(tercüme, mühendislik ve sair) veya başka danışmanlara (bilirkişi ve sair) başvurulması gereken
hallerde, vekilin ilgili kişilere başvurmaya yetkili olduğunu, işbu kişilerle müvekkil adına vekilin
sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu kabul ederler.
12)
Taraflar, müvekkilin dilediği zamanda ve bedeli mukabilinde kendi dosyalarının fotokopilerini
isteyebileceğini kabul ederler.
13)
Taraflar, vekilin bu sözleşmeyle üstlendiği işe karşılık aldığı ücret neticesinde, kanunlar ve
meslek kuralları uyarınca, ilk derece mahkemesi sonuna kadar sorumlu olduğunu, sonraki işlerin
ücretlerinin ödemesinin müvekkil tarafından üç (3) iş gününde yapılmadığında vekilin sorumlu
olmadığını kabul ederler.
14)
Taraflar, vekilin yazılı muvafakatini almadan müvekkilin başka bir avukata ya da avukatlık
ortaklığına vekalet vermeyeceğini; sadece vekilin yazılı muvafakati olması şartı ile, müvekkilin başka
avukata ya avukatlara da işin kovuşturma ve savunmasına ve de diğer tüm hukuki işlerin takibine
katabileceğini, aksi halde vekaletname sunulan tüm dosya vekalet ücretlerinden müvekkilin sorumlu
olduğunu ve işbu ücretlerin muaccel hale geleceğini kabul ederler.
15)
Taraflar, ilk derece mahkemesine kadar olan hukuki iş sonlandıktan sonra, bu sözleşmede
belirtilen ücret mukabilinde vekilin hem olağan hem de olağanüstü kanun yollarına başvuru
yapacağını, müvekkilin kanun yollarına başvurudan feragat talep etmesi halinde feragatin müvekkil
tarafından yazılı olarak yapılıp vekile bildirileceğini, kanun yolları ücreti ve vekalet ücretinin
ödenmediği hallerde vekilin doğacak zarar ve ziyandan sorumlu olmayacağını ve vekilin sorumlu
olacağını kabul ederler.
16)
Taraflar, vekilin görevinin sadece Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan avukatlık sözleşmesi ile
ilgili olduğuna dair müvekkile bilgi verildiğini kabul ederler.
17)
Taraflar, serbestçe düzenlenen bu sözleşmenin vekil tarafından ifa edilmesi halinde
sözleşmenin geçersizliğinin ileri sürülemeyeceğini kabul ederler.
18)
Taraflar, müvekkilin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle
olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf vekil
ücretinin ödenmesi hususunda müvekkilin veya müvekkillerin müşterek müteselsil borçlu sayılacağını
kabul ederler.
19)
Taraflar, vekilin muvafakatinin verilmesini müvekkil tarafından vekile tevdi veya tebliğ
edilecek bir yazı ile en az bir haftalık süre vererek talep edileceğini, vekilin yalnızca işbu süre içinde
müvekkilin yazısına olumlu cevap vermişse muvafakat etmiş sayılacağını, vekil cevap vermemiş ya da
olumsuz cevap vermişse vekilin muvafakat etmemiş sayılacağını kabul ederler.
20)
Taraflar, müvekkile faks, elektronik posta, whatsapp ve SMS olarak gönderilen yazışmaların
yazılı delil olarak kullanılabileceğini kabul ederler.
21)
Taraflar, vekil ile ilgili olarak yalnızca vekilin tebligat adresine yapılan yazışmaların ve
sözleşmede belirtilen banka hesabının yazılı delil olarak kullanılabileceğini kabul ederler.
MÜVEKKİL
ADI – SOYADI / UNVANI
İMZASI
Tarih:

VEKİL
ADI – SOYADI
İMZASI
Sayfa 2 / 6

AVUKATLIK VEKALET SÖZLEŞMESİ

22)
Taraflar, vekilin banka hesabının “TR91 0001 5001 5800 7300 6546 10” IBAN numaralı hesap
olduğunu kabul ederler.
23)
Taraflar, vekilin tevkil yetkisi olduğunu kabul ederler.
24)
Taraflar, hukuki işlerle ilgili tüm orijinal evrakların müvekkilde olduğunu kabul ederler.
25)
Taraflar, bu sözleşmede belirtilen hukuki işler haricinde noterden vekaletname çıkartıldıktan
sonra müvekkilin tüm hukuki işleri ile ilgili olarak vekilin özel yetkili olduğunu, mukabil dava, bağlantı
ve ilişki bulunsa da bulunmasa da başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukuki yardımlar,
keşif, kanunyolları başvurusu yapma yetkisini vekilin haiz olduğunu ve vekile özel yetki verildiğini,
vekilin ücret hakkı olduğunu kabul ederler.
26)
Taraflar, vekilin sözlü ya da yazılı olarak müvekkilden talimat talep etmesi halinde, müvekkilin
işbu talebe derhal yazılı olarak cevap vereceğini, müvekkilin üç (3) gün içinde cevap vermemesi halinin
zımnen kabul sayılacağını ve müvekkilin işin yapılması için talimat verdiği anlamına geleceğini, ancak
herhalde ödemelerden ve işbu ödemelerin yapılmamasından müvekkilin sorumlu olduğunu şimdiden
kabul ederler.
27)
Taraflar, harç giderleri, yargılama giderleri ve müddetname ve benzeri kamu kurumları
tarafından yapılan tüm hesaplamalar ile ilgili olarak vekilin hiçbir hesaplama yapmayacağını kabul
ederler.
28)
Taraflar, bu sözleşmenin kendi irade beyanlarına uygun olduğunu, özel taleplerinin bu
sözleşmede “Özel Hükümler” bölümünde belirtildiğini ve çelişki olması halinde öncelikle “Özel
Hükümler” maddesinin uygulanacağını, bu sözleşmeyi kendi iradelerini sakatlayan bir durum
olmadan imzaladıklarını, sözleşmenin geçersizliğini kesinlikle ileri sürmeyeceklerini, sözleşmenin
geçersizliğini ileri sürmenin hakkın kötüye kullanımını oluşturacağını ve bu sebeple doğabilecek tüm
zarar, ziyan ile tazminatı ödeyeceklerini kabul ederler.
5. SÖZLEŞMENİN ÜCRETİ
1)
Taraflar, bu sözleşmede belirtilen ücret tarifesindeki ücretin müvekkil tarafından vekile peşin
olarak işin başında ödeneceğini kabul ederler.
2)
Taraflar, bu sözleşmede belirtilen ücretin net olduğunu, K.D.V., stopaj ve gelir vergisinin dahil
olmadığını, vekile ödenecek ücretin (net ücretx1,18(şirket ise ayrıcax1,27)) olarak hesaplanacağını
kabul ederler.
3)
Taraflar, serbest meslek makbuzunun K.D.V.’si ile stopajını müvekkilin derhal yatıracağını ve
dekontunu vekile üç (3) gün içinde göndereceğini kabul ederler.
4)
Taraflar, serbest meslek makbuzunun imzalanarak gönderilmiş olmasının ücretin vekil
tarafından tahsil edildiği anlamına gelmediğini kabul ederler.
5)
Taraflar, müvekkil tarafından ödenecek ücretin bu sözleşmede belirtilen hukuki işlerle ilgili
olduğunu, kararlaştırılan avukatlık ücretinin yalnızca vekilin almış olduğu işin karşılığı olduğunu,
mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukuki
yardımlar veyahut sözleşmede belirtilen işlerin ayrı ücrete tabi olduğunu, keşif ile kanunyolları
başvurusunun ayrıca ücretlendirileceğini, keşif ücretlendirilmesinin saat ücretine göre, kanunyolları
başvurusunun bu sözleşmedeki ücret tarifesine göre yapılacağını ve işbu diğer işler ile ilgili olarak bu
sözleşmenin ekinde yer alan ücret tarifesinin uygulanacağını kabul ederler.
6)
Taraflar, vekilin dava ve takipler dolayısı ile üçüncü şahıslardan alacağı avukatlık ücreti,
mahkeme ve icra daireleri tarafından belirlenen yasal avukatlık ücreti, karşı tarafa yüklenecek vekalet
ücretinin vekile ait olduğunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
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7)
Taraflar, dava konusunun belirlenebilir olması durumunda, dava değerinin yüzde yirmi beş
(%25) oranına tekabül eden bedelinin ayrıca vekile ödeneceğini, işbu ücretin bu sözleşmede belirtilen
tüm diğer ücretlerden ayrı olduğunu, dava değerinin ıslah ile arttırılması halinde kesin hükümde
belirtilen miktar üzerinden kanuna aykırı olmayacak şekilde vekalet ücretinde oranlama yapılacağını
ve bu oranlamadan doğan işbu bedelin müvekkilden alınacağını kabul ederler.
8)
Taraflar, danışma konusunun özel ve kapsamlı bir araştırmayı gerektirmesi halinde, vekille
ayrıca bir ücret kararlaştırılacağını, işbu ücretin vekalet ücretinden ayrı bir ücret olduğunu, vekilin bu
şekilde bir çalışmasından doğan fikri haklarının saklı olduğunu kabul ederler.
9)
Taraflar, bu sözleşmenin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin
ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde, belirgin olmayan veya tartışmalı olan veya geçersiz
hükmün; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde bu sözleşmede belirtilen ücret tarifesinin altında
olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından ilâmın kesinleştiği tarihteki
dava değerinin yüzde yirmi beşinin (%25) avukatlık ücreti olarak belirleneceğini, değeri para ile
ölçülemeyen dava ve işlerde de bu sözleşmedeki ücret tarifesinin uygulanacağını kabul ederler.
10)
Taraflar, saat ücreti uygulanan hukuki işlerin saat ücretlerinin on beş (15) dakikalık aralıklarla
faturalandırılacağını kabul ederler.
11)
Taraflar, vekile peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, vekilin işe başlamaya zorunlu
olmadığını, dilerse vekilin istifa edebileceğini veya duruşmalara girmekten imtina edebileceğini veya
dilekçe ibraz etmeyebileceğini, bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluğun müvekkile ait
olduğunu, yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı vekil işi takip
etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa da sorumluluğun müvekkile ait olduğunu, bu halin
doğması halinde vekilin bu sözleşmeden ve kanundan doğan vekalet ücretinin tamamını almaya hak
kazandığını kabul ederler.
12)
Taraflar, bu sözleşme ile ilgili vekilin ücret alacağının doğması ve vekilin yargı yollarına
başvurması halinde, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz taleplerinde vekilin teminat göstermeden
ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı aldırabileceğini müvekkilin şimdiden onay verdiğini, müvekkilin
vekil tarafından yatırılması istenebilecek işbu teminat yatırılması talebinden vazgeçtiğini gayrikabili
rücu kabul ederler.
13)
Taraflar, bu sözleşmeyle ilgili yasal yollara başvurulduğunda vekilin H.M.K. 390/2 maddesi
anlamında “Talep edenin haklarının derhâl korunmasında zorunluluk bulunan hâllerden” olduğunu,
hâkimin müvekkili dinlemeden tedbire karar verebileceğini ve H.M.K. 392 maddesi gereğince
durumun, “durum ve koşullar gerektiriyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat
alınmamasına karar verebilir” şartına peşinen uyduğunu ve vekil lehine teminatsız tedbir verileceğini
gayrikabili rücu kabul ederler.
14)
Taraflar, bu sözleşmenin 4/12 maddesinde belirtilen fotokopiler için harcanan zamana karşılık
ödenecek ücretin avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen büroda sözlü danışmanlık ücretine göre
on beş (15) dakikalık zamanlar diliminde hesaplanacağını kabul ederler.
15)
Taraflar, duruşmadan veya keşiften en geç bir gün önce olmak üzere, Fethiye’deki her
duruşma başına 400,00-TL, Fethiye dışındaki duruşmalara ofis dışından ve başka bir şehirdeki avukat
yetkili olarak girecekse 1.500,00-TL ödeneceğini kabul ederler. İşbu ücret her yılın başında yüzde
yetmiş beşe (%75) oranına kadar arttırılabilir.
16)
Taraflar, bilirkişi raporuna itiraz veya beyan dilekçesi yazılması gerektiğinde yapılacak toplantı
için müvekkilin büroda sözlü danışma ücretini ayrı olarak ödeyeceğini kabul ederler.
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6. SÖZLEŞMENİN GİDERLERİ
1)
Taraflar, işin yapılması için gerekli bütün noter işlemleri, vergi, damga vergisi, harç, gider
avansı, teminat, diğer (fotokopi 4-TL, plastik dosya 16.-TL, şeffaf dosya 2.-TL; klasör 38.-TL; karton
dosya 8.-TL; vekil tarafından gerektiğinde bir yıl içinde yüzde yetmiş beşe (%75) kadar arttırılabilir) ve
sair tüm giderlerin müvekkile ait olduğunu kabul ederler.
2)
Taraflar, sözleşmenin giderleri için müvekkil tarafından vekilin sözleşmede belirtilen banka
hesabına EFT/Havale yapılacağını kabul ederler.
3)
Taraflar, hukuki işler için masrafın gerekli olması hallerinde, müvekkilin masrafı en geç bir (1)
iş günü içerisinde vekile ödeyeceğini kabul ederler.
4)
Taraflar, masrafları peşin veya sözlü ya da yazılı sonradan bildirilmesine rağmen ödenmeyen
iş ile ilgili olarak vekilin sorumluluğu bulunmadığını, vekilin işi bekletebileceğini, doğacak zarar ve
ziyandan müvekkilin sorumlu olduğunu kabul ederler.
5)
Taraflar, yapılan giderlerle ilgili müvekkile belge verilmediği zamanda, müvekkilin durumu
vekile yazılı olarak bildireceğini ve işbu belgenin veya belgelerin müvekkil tarafından talep
edilebileceğini kabul ederler.
6)
Taraflar, sözleşmedeki işle ilgili olarak vekilin Fethiye dışına çıkması durumunda, müvekkilin
tüm gerekli masrafları ((5 yıldızlı otel konaklama (fatura veya fiş), yol (1 km/1litre benzin olarak gidiş
geliş ayrı hesaplanır. Tevkil yetkili avukat girerse 1km/0,5litre olarak hesaplanır), yemek (fatura veya
fiş) ve sair (taksi fatura, fiş veya makbuz)) vekile ödeyeceğini, vekilin iş için yapacağı yolculuk
masrafları ve bulunduğu yerden ayrılma tazminatının müvekkil tarafından ödeneceğini, ayrılma
tazminatının sözleşmeye göre belirleneceğini, ayrılma tazminatı ya da gün hesabı hesaplanırken bir
günün en fazla sekiz (8) saat olarak hesaplanacağını, işbu giderler peşin olarak ödenmedikçe vekilin
yolculuğa zorlanamayacağını kabul ederler.
7)
Taraflar, vekile tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için
gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderlerin müvekkilin sorumluluğunda olduğunu kabul ederler.
7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH
1)
Taraflar, bu sözleşmenin karşılıklı mutabakat sonucunda veya noterden yazılı fesihname ya da
azilname ile haber vermek koşuluyla feshedilebileceğini, karşılıklı yazılı olarak feshedilmediği sürece
ya da müvekkil tarafından vekile tek taraflı fesihname veya azilname gönderilmediği sürece bu
sözleşmenin geçerli olduğunu kabul ederler.
2)
Taraflar, sözleşmenin feshi halinde fesih ihbar tarihinden itibaren derdest tüm dosyaların takip
mesuliyetinin ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın müvekkile ait olduğunu kabul ederler.
3)
Taraflar, bu sözleşme kapsamında vekilin vekaletname ibraz ettiği ya da edeceği işlerle ilgili
tek taraflı fesih, dosyanın geri alınması, sonradan herhangi bir dosyaya yetki belgesi ibraz edilmiş olsa
bile öncesinde vekilin açıkça yazılı izni alınmadan başka avukata ya da avukatlık ortaklığına işin
verilmesi, işin takibinin herhangi bir sebepten imkansız hale getirilmesi, vekalet ücretinin
ödenmemesi sebebiyle vekilin dosyayı takibinin zorlaştırılması veya vekilin istifa etmesi, hukuki işten
kısmen veya tamamen vazgeçilmesi, sulh olunması, alacağı temlik etmesi, dosyadan feragat edilmesi
veya karşı tarafın ibra edilmesi veyahut dosyanın kabulle sonuçlanması ya da vekilin azledilmesi
veyahut da burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri durumlarda; vekilin bu sözleşmeden ve
kanundan doğan tüm vekalet ücretine hak kazandığını, tüm ücretlerin muacceliyet kesbedeceğini ve
İstanbul Barosu’nun yürürlükte olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinin uygulanacağını, faiz olarak
ise fesih ya da azil tarihindeki özel bankaların uyguladıkları en yüksek faiz oranın tatbik edileceğini ve
vekilin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın müvekkilden işbu ücretlerin ifasının isteneceğini kabul ederler.
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4)
Taraflar, müvekkilin muvafakatname veya başka avukat ya da avukatlık ortaklığı için yetki
belgesi isteyip vekilin onay vermemesi halinde bu sözleşmenin kendiliğinden fesih olacağını kabul
ederler.
5)
Taraflar, müvekkilin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası veya müvekkil tüzel kişiliği haiz
ise tüzel kişiliğini kaybetmesi halinde bu sözleşmenin sona ermeyeceğini kabul ederler.
8. SÖZLEŞME TARAFLARININ TEBLİGAT ADRESLERİ
1)
Taraflar, vekile sadece noter marifetiyle yapılan bildirimin geçerli olduğunu kabul ederler.
2)
Taraflar, müvekkilin SMS kısa mesaj, whatsapp veya faks veyahut elektronik posta adresine
yapılan bildirimlerin geçerli olduğunu kabul ederler.
3)
Taraflar, vekilin kanuni adresinin baro levhasında belirtilen adres olduğunu kabul ederler.
4)
Taraflar, müvekkilin kanuni adresinin vekaletnamede belirtilen adres olduğunu, işbu adres
değişikliğinin vekile yazılı olarak üç (3) gün içinde yazılı bildirilmesinin zorunlu olduğunu, işbu
değişikliğin bildirilmemesi halinde müvekkilin sorumlu olduğunu ve işbu adrese yapılacak tebligatın
geçerli olduğunu kabul ederler.
9. SÖZLEŞME İHTİLAFININ ÇÖZÜMÜ
1)
Taraflar, avukatlık sözleşmesiyle ilgili, bağlantılı veya diğer hukuki sebeplerden doğan tüm
uyuşmazlıkların Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yönergesi hükümleri uyarınca kesin olarak
tahkim yoluyla çözümleneceğini, bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çıkması halinde TBB
Tahkim Yönergesi hükümleri uyarınca Tahkim Yürütme Kurulu yetkili olduğunu kabul ederler.
10. SÖZLEŞMENİN TARİFESİ
1)
Taraflar, bu sözleşmenin ücret tarifesini aşağıda belirtilen şekilde kabul ederler. İşbu tarifede
yer almayan konularda veya vekalet ücreti ile ilgili ihtilaf doğması halinde veyahut müvekkil
tarafından sonradan ödeme yapılacak hallerde, İstanbul Barosu’nun yürürlükte olan tavsiye
niteliğindeki ücret tarifesi uygulanacaktır.
11. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
1)
Taraflar, bu sözleşmede yer almayan konularda öncelikle Avukatlık Kanunu'nun Avukatlık
Sözleşmesi’ne ilişkin, işbu kanunda da hüküm bulunmaması halinde Türk Borçlar Kanunu’nun vekalet
sözleşmesine ilişkin hükümlerinin tamamlayıcı olarak uygulanacağını kabul ederler.
2)
Taraflar, bu sözleşmenin eklerinin bütün olarak sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu
kabul ederler.
3)
Taraflar, bu sözleşmenin bir hükmünün geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin tümünün
geçersiz kılınmayacağını ve diğer tüm kısımların geçerli olduğunu kabul ederler.
4)
Taraflar, bu sözleşmenin on iki (12) madde, altı (6) sayfa ve “Ücret Tarifesi (EK-1)” ile bir bütün
sözleşme şeklinde iki nüsha olarak tanzim edildiğini, bir nüshasının müvekkile verildiğini kabulü
ederler.
12. SÖZLEŞMENİN ÖZEL HÜKÜMLERİ
1)
Taraflar, bu sözleşmenin özel hükümlerinin bu maddede bentler halinde belirtildiğini, bu
sözleşmenin diğer maddeleri ile bu madde arasında çelişki olması halinde bu maddede belirtilen özel
hükümlerin uygulanacağını kabul ederler.
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