
GENÇ OFİS HİZMET SÖZLEŞMESİ 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

İzmir Avukatlar Vakfı yönerge şartlarını taşıyarak Genç Ofisten yararlanma hakkı elde etmiş 

kullanıcı arasındaki ilişkileri düzenleyen hizmet sözleşmesidir. 

TARAFLAR 

SAĞLAYICI : İzmir Avukatlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  

Adres:1456 SK. NO:14 ALSANCAK İZMİR  

KULLANICI 

Adı Soyadı :  

TC:  

Baro Sicil No:  

Telefon:  

KOŞULLAR 

 

1- Genç Ofis Adresi: Çınarlı Mah. 1583/1 SK. Rod-Kar İş Merkezi A Blok No :2  Kat:1 

D:127 Konak-İZMİR (Adres Kodu: 1006964652) 

2- Kullanıcı Genç Ofis Projesi Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 01.09.2016 tarihli 

Yönetmelik gereğince işbu sözleşme tarihinden itibaren hafta içi her gün saat 08:30- 

18:30 saatleri arasında aylık 30 saat ofis kullanımı; aylık 15 saat toplantı salonu 

kullanımı hakkına sahiptir. 

3- Kullanıcı resmi çalışma adresi olarak Genç Ofis’in bulunduğu adresi göstererek, vergi 

levhası başvurusunda bulunarak ortak kullanım alanında belirlenecek alana vergi 

levhasını asabilecektir. 

4- Kullanıcı, ofiste çalışacağı ve toplantı yapacağı saatleri, önceden telefonla randevu 

almak suretiyle belirleyecek olup işbu saatlerde ofis ve toplantı salonlarını kullanmak 

zorundadırlar. Belirtilen saatler dışında ofis kullanımı yapılması halinde hakkında 

yönetmelikte belirlenen cezai müeyyideler uygulanacaktır. 

5- Sözleşmeyi imzalayan kullanıcı Genç Ofis’in sağlamış olduğu toplantı salonu, bireysel 

kullanıma ait masa, sandalye, bilgisayar, sekreterlik hizmeti ve ofis araç gereçlerini ( 

yazıcı , fax, internet, çay ve su ) yönetmelikte belirtilen şartlar çerçevesinde kullanım 

hakkına sahiptir. 



ÜCRET ve YÜKÜMLÜLÜKLER 

1- Genç Ofis kullanım bedeli olarak kullanıcı, her ayın 1-5’i arasında olmak üzere 200,00 

TL tutarı Ziraat Bankası Alsancak Şb. TR39 0001 0015 2334 7949 1250 07 hesap 

numarasına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

2- Kullanıcı İzmir Avukatlar Vakfı’na yapmış olduğu kira ödemesine ait stopajı ilgili 

döneminde bağlı olduğu vergi dairesine bildirerek, bildirime ilişkin evrakları 

muhasebe@izmirbarosu.org.tr adresinden İzmir Barosu muhasebe birimine ulaştırmayı 

taahhüt eder. 

 

3- Kullanıcının ödediği bedel içerisinde elektrik, su, internet, çay, kahve, faks, ofis araç ve 

gereçleri ile sekreterlik hizmeti dahil olup, kullanıcıdan başka hiçbir ücret talep 

edilmeyecektir. 

CEZAİ MÜEYYİDELER 

1- İşbu sözleşmeyi imzalayan kullanıcının kullanımına açılan ofis ve içerisindeki tüm 

malzemelere zarar vermesi durumunda zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

Tazmin aynen iade, onarım yahut İzmir Avukatlar Vakfı tarafından belirlenecek bedelin 

ödenmesi şeklinde yapılır. 

2- Kullanıcının kullanım süresini aşması halinde her yarım saat için toplantı odası 

kullanımında 10,00 TL; masa ve bilgisayar kullanımında 10,00 TL ödeme yapılacaktır. 

Kullanım süresinin 1 ay içerisinde 3 kez aşılması durumunda sözleşme haklı sebeple 

derhal ve yazılı olarak feshedilecektir. 

3- Kullanıcının kullanım için belirlenen bedeli ayın 5. gününden sonra ödemesi 

durumunda. Kullanım bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda, kullanıcının 

o ay sahip olduğu kullanım hakkı engellenecektir. Kullanıcı belirlenen kullanım 

bedelini 2 ay üst üste ödemediği takdirde sözleşme İzmir Avukatlar Vakfı tarafından 

haklı sebeple derhal ve yazılı olarak feshedilecektir.  

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ 

1- İşbu sözleşme süresi 1 yıl olup, 1 yılın sonunda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın 

sözleşme kendiliğinden ve yenilenmemek üzere sona erer. 

2- Kullanım süresinin 1 ay içerisinde 3 kez aşılması durumunda sözleşme İzmir Avukatlar 

Vakfı tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı olarak feshedilecektir. 

3- Kullanıcı belirlenen kullanım bedelini 2 ay üst üste ödemediği takdirde sözleşme İzmir 

Avukatlar Vakfı tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı olarak feshedilecektir. 

 

mailto:muhasebe@izmirbarosu.org.tr


4- Kullanıcının hukuka, ahlaka ve avukatlık mesleğine aykırı davranışta bulunması 

durumunda sözleşme İzmir Avukatlar Vakfı tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı 

olarak feshedilecektir. 

5- Kullanıcının ofis düzenini bozan davranışlarının bulunması durumunda sözleşme 

İzmir Barosu tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı olarak feshedilecektir 

6- Kullanıcı, fesih tarihinden en az 1 ay önce herhangi bir sebebe dayanmaksızın yazılı 

olarak fesih hakkına sahiptir. 

Üç sayfadan oluşan işbu hizmet sözleşmesi, …… /…… /2016 tarihinde taraflarca üç nüsha 

olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, İzmir Avukatlar Vakfı ve kullanıcı sözleşme 

şartlarına uyacaklarını karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

 

 

 

  Kullanıcı     İzmir Avukatlar Yardımlaşma  

                 ve Dayanışma Vakfı 


