
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ 
 
I)TARAFLAR 

 
1.İŞ SAHİBİ 
a-Ünvanı : … YAZILIM HİZMETLERİ VE BİLGİSAYAR  

  SİSTEMLERİ A.Ş. 
 

b-Adres : … 
       … 
c-Telefon : 0216  
d-E-posta : …@ 
 
2.AVUKAT 
a-Adı Soyadı: Av. Devrim BOZKURT 
b-Adres : Bostancı Mh. Prof.Dr. Ali Nihat Tarlan Cd. Kahraman Sk.   

Hoffmann İş Merkezi No:2 D:5, 34744 Kadıköy/İstanbul 
c-Telefon : 0216 577 39 39 
d-E-posta : posta@devrimbozkurt.av.tr 
 

II) HUKUKİ YARDIMIN KONUSU 
 
İcra takip dosyaları da dahil olmak üzere her türlü dava ve uyuşmazlıklarda iş 
sahibinin temsili ile sözleşme düzenlenmesi, mevzuat değişiklikleri vb. hukuki 
konularda yazılı ve sözlü danışma hizmeti verilmesi. 
 
Avukat, bu sözleşmeyle üstlendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna 
kadar bizzat takip edecektir. Ancak, kendi gözetimi altında olmak kaydıyla 
duruşmaları takip etmek ve ara kararlarını yerine getirmek üzere başka 
Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla işbirliği yapma yetkisini haizdir.  
 
III) YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 
 

1) Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır 
2) Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi, harç, seyahat, geçici ikamet gibi 

giderler iş sahibince karşılanacaktır. Dava ile ilgili masrafların artması 
halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte avukata veya ilgili 
merciine ödenecektir.  

3) Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usuli işlemlerin ve kanun 
yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine 
getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve masrafların ifası için avukatça iş 
sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, bu ihbar iş sahibine yazılı olarak 
fax, e-mail ve benzeri iletişim araçlarıyla yapılmalıdır.  

4) İş sahibi, uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında 
bitirmek isterse durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.  

 
IV) AVUKATLIK ÜCRETİ 
 
AYLIK MAKTU ÜCRET : Avukatın hukuki yardımının karşılığı olarak kararlaştırılan 
ücret ilk üç aylık deneme süresi için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı olan 
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(KDV Dahil, Stopaj Hariç)1.815,00 TL’dir.  Deneme süresi sonunda sözleşmenin 
devamına karar verildiği takdirde 2019 takvim yılı sonuna kadar ücret, İstanbul 
Barosu Ücret tarifesinin ilgili maddesine göre sermayesi 250.000.TL’den az olmayan 
Anonim Şirketler için belirlenmiş olan (KDV Dahil, Stopaj Hariç) 6.200,00 TL olarak 
belirlenmiştir. Avukatlık ücreti her ayın ilk beş iş günü içinde Garanti Bankası 
Nişantaşı Şubesi’ndeki 123-456789 hs. (IBAN: TR35 0000 0000 0000 0000 0000 00) 
numaralı Devrim Bozkurt’a ait hesaba yatırılacaktır. 

 
Her ayın ilk beş iş günü içinde peşin ödenmesi gereken yukarıda yazılı ücretin 

muaccel hale gelmesi için ayrıca bir ihtar veya ihbara gerek yoktur. Aylık ödemelerde 
15 günden fazla gecikme olması halinde avukat tek taraflı olarak sözleşmeyi feshe 
yetkilidir.  
 
V) SÖZLEŞME DÖNEMİ VE SÜRESİ 
 
 İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup ilk 3 (üç) ay deneme 
süresi olarak kararlaştırılmıştır. Deneme süresi sonunda İş Sahibi sözleşmenin 
devam etmesini talep ettiği takdirde yukarıdaki maddede belirtilen ücreti takvim yılı 
sonuna kadar ödemekle yükümlüdür. Takvim yılı olarak belirlenen sözleşme 
döneminin sona ermesini takiben taraflar anlaşarak sözleşme süresini birer yıllık 
dönemler için uzatabilir. 
  
VI) UYUŞMAZLIK HALİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
 İş bu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan doğabilecek 
uyuşmazlıkları çözmeye İstanbul Andolu İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.   
 
İşbu altı madde ve iki sayfadan ibaret avukatlık sözleşmesi 10 Ocak 2019 tarihinde 
aşağıda ad ve ünvanları yazılı taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Av.Devrim BOZKURT 


