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Özgeçmiş 
Abdullah Bozdaş, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda avukat olarak görev yapmaktadır. 
Ağırlıklı olarak sözleşmeler hukuku, spor hukuku ve icra ve iflas hukuku alanlarında faaliyet 
göstermekte olup, yerli ve yabancı müvekkillere hukuki uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmeti 
verilmesi, uyuşmazlıkların takibi ve müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsil edilmeleri işlemlerini 
yürütür. 

Abdullah Bozdaş, spor hukuku ve sözleşmeler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yanı sıra, 
ticaret hukuku ve spor tahkimi alanlarında da çalışmaktadır.   

Abdullah Bozdaş, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 

Hizmet Alanları 
• Davalar 

• İcra ve İflas Hukuku 

• Spor Hukuku 

• İş Hukuku 

Sektörler 
• Ağır Sanayi • Perakende 
• Finansal Hizmetler • Spor 
 
 
 
 

Yer Aldığı Projeler 

Abdullah Bozdaş 
Avukat 
 

Birim: Davalı İşler, Spor 

Diller: Türkçe, İngilizce 

Eposta: abdullahbozdas@erdem-erdem.av.tr  

Tel: +90 212 291 73 83 
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Davalar 

• Çevrimiçi platform hizmeti veren bir şirketin Türkiye’deki faaliyetini durdurması sebebiyle 

kendisine karşı açılan tazminat davalarında Davalı tarafın mahkemeler nezdinde temsil 

edilmesi. 

• Borçlar hukuku, ticaret hukuku ve idare hukuku ile ilgili birçok uyuşmazlıkta dava öncesi 

aşamada yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık sağlanması. 

Spor Hukuku 

• Spor kulüpleri, sporcular, antrenörler, menajerler, federasyonlar arasında imzalanan her 

türlü spora ilişkin sözleşmelerin hazırlanması. 

• Spor hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmesi, spor hukuku mevzuatına uyumun 

sağlanması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi. 

• Müvekkillerin spora ilişkin her türlü ihtilafının çözümlenmesi, CAS (Spor Tahkim 

Mahkemesi), FIFA, UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili spor federasyonlarının 

hukuk kurulları nezdinde temsil edilmesi. 

• Kulübün futbolcular, antrenörler, üçüncü futbol kulüpleri ve diğer üçüncü kişilerle arasında 

bulunan uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konusunda destek sağlanması. 

İcra ve İflas Hukuku 

• Dubai menşeli büyük ölçekli gayrimenkul ve inşaat şirketinin gayrimenkul hukuku ve 

tüketici hukukundan kaynaklanan çok sayıda ve seri davaların takip edilmesi ve icra 

takiplerinin yapılması. 

• Türkiye’nin önde gelen liman işletmecisinin muhtelif ticari davalarında temsil edilmesi ve 

icra takiplerinin yapılması. 

Eğitim 
• Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

• Özel Darüşşafaka Eğitim Kurumları  

Üyelikler 
• Darüşşafaka Spor Kulübü 

• Darüşşafaka Cemiyeti 

• İstanbul Barosu 

• Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği  

Yayınlar 



Erdem & Erdem 

• Yeni Spor Yasası Kapsamında Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri, Erdem & Erdem Hukuk 

Postası, Nisan 2022 

• İstinaf Dilekçesinde İstinaf Sebeplerinin Belirtilmemesinin Kanun Yolu Denetimine Etkisi, Erdem & 

Erdem Hukuk Postası, Aralık 2021 
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