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ADANA BAROSU UYUM BÜROSU KİRA SÖZLEŞMESİ 

 

KİRALAYAN   :ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI 

 

KİRACININ ADI-SOYADI  : 

 

EV ADRESİ    : 

 

KİRALANAN YERİN ADRESİ : 

KİRALANAN YERİN CİNSİ : Avukatlık Bürosu 

KİRA MÜDDETİ : 1 YIL(Bir yıl) 

 

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ : 

KİRA BİTİŞ TARİHİ   : 

 

YILLIK KİRA BEDELİ  : 2.000,00TL(İkibin TL) 

 

KİRA BEDELİNİN 

NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ : Kira bedeli, birinci altı ayın sonunda 1.000,00TL ve ikinci    

altı ayın sonunda 1.000,00TL olmak üzere toplam 

2.000,00TL 

 

KİRALANAN YERİN  

ŞİMDİKİ DURUMU  VE  

NE İÇİN KULLANILACAĞI : Avukatlık Bürosu olarak kullanılmaya hazır olup Avukatlık  

                                                             Bürosu olarak kullanılacaktır. 

 

  

 

HUSUSİ ŞARTLAR 

 

 1-Kira süresi ……… tarihinden itibaren başlamak üzere 1(Bir) yıl olup ………..  bitiş 

tarihidir. İşbu uyum bürosu avukatlık mesleğine yeni başlayan meslektaşların mesleki gelişimi ve 

ekonomik olarak destek sağlanması amacıyla düzenlenmiş olduğundan sözleşme süresi hiçbir 

şekilde uzatılamaz. 

  

            2-Kira bedeli ……… olup birinci altı ayın sonunda ve ikinci altı ayın sonunda olmak üzere 

iki eşit taksitte ödenecektir. Kiracı, uyum bürosundan birinci altı ayın içinde ayrıldığı takdirde 

birinci altı aya ait bedelin tamamını ödeyecek, ikinci altı aya ilişkin bir ödeme yapmayacaktır. Kira 

parası, zamanında ödenmediği takdirde kiracının CMK veya ADLİ YARDIM alacağından mahsup 

edilecektir. İşbu kira sözleşmesinin akdedilmesiyle kiracı, muaccel olmuş kira parasının CMK ve 

Adli Yardım alacağından tahsil edilmesine muvafakat etmiş sayılır.  

 

 3- Uyum bürosunu kiracı sıfatıyla kullanacak avukatın, CMK ve ADLİ YARDIM görev 

listesinde yer alması gerekmektedir. 

 

 4-Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen başkasına devredemez, kiraya veremez, geçici 

olsa dahi işgal ettiremez. Kiracının mecurdan ayrılacak olması veya kira sözleşmesinin bitmesi 

halinde kiracı, mecuru baroya teslim etmek zorundadır.  
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 5-Kiracı, kiralanan mecuru aldığı gibi teslim edecek, bina ile bütünleşmiş eklentileri de 

kiralananda bırakacak olup, hiçbir ad ve nam altında yaptırdığı tadilat, tamirat, onarım, 

dekorasyon, ilaveler ve yenilikler v.b için kiraya verenden herhangi bir hak ve para ödemesi talep 

etmeyecektir. 

 

 6- Mecurun genel giderleri kiracılar tarafından eşit şekilde karşılanacaktır. Sürekli olarak 

abone değişikliği yapılmaması amacıyla şehir suyu, elektrik ve internet aboneliği vb. gibi 

sözleşmeler Adana Barosu Başkanlığı adına yapılacak, ödemesi kiracılar tarafından ortak gider 

olarak eşit oranda karşılanacaktır. Ayrıca kiralananla ilgili olarak resmi kurumlardan verilen ve iş 

yeri çalıştırmadan doğacak her türlü vergi (emlak vergisi hariç) ve cezadan kiracı sorumlu 

olacaktır. 

 

 7-İşbu sözleşmeden kaynaklı stopaj, kiracı tarafından ödenecektir. 

 

 8-Sözleşmede belirtilen taraflara ait adresler kanuni tebligat adresleri olup taraflardan birisi 

adres değişikliği yaptığı ve yeni adresini 7 gün içinde yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği 

takdirde bu adreslere yapılan tebligat usulüne uygun bir şekilde yapılmış kabul edilir.  

 

 9-Adana Barosu Uyum Bürosu Yönergesi, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup bu 

sözleşmeyi akdeden kiracı, yönergenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. 

 

 10-Kiracı, büroyu fiili olarak kullandığı gün sayısına ve sıklığına bakılmaksızın kira 

parasından sorumlu olduğu günlerin tamamı için büronun ortak giderlerinde de diğer kiracılar gibi 

eşit oranda sorumludur. 

 

 

     GENEL ŞARTLAR 

 

1-Kiracı, kiraladığı mecuru kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve 

itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlar varsa onlara karşı iyi davranmaya 

mecburdur. 

2-Kiracı, kiralanan mecuru üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez veya kullandıramaz.  

 3-Kiralanan mecurun alelade kullanılması veya kira süresi içinde kullanım nedeniyle 

meydana gelen hasarlar nedeniyle tamiri lazım gelirse kiracı, gerekli tamiratı yaptıracak olup 

giderlerden kiracı mesuldür. 

4-Kiracı, kiraladığı şeyi teslim aldığı gibi eski haliyle teslim etmeye mecburdur. Kiracının 

kiralanan mecurun içinde ve dışında yaptıracağı tamirat masrafları tamamen kendisine ait olacak 

ve sözleşme müddeti bittiğinde hiçbir bedel veya tazminat istemeye hakkı olmamak üzere 

taşınmazın tamamını eksiksiz olarak kiralayana teslim edecektir. 

 

 İşbu iki sayfadan müteşekkil kira sözleşmesi 3 nüsha olarak düzenlenerek imza altına 

alınmıştır. 

   

  KİRACI                            KİRALAYAN     

                                                                                                ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI 


