HUKUK DANIŞMANLIĞINA
KURUMSAL BAKIŞ
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“2016 yılından bu yana İzmir’de aktif olarak faaliyet
göstermekte olan Hukuk Büromuz 1 kurucu avukat, 1 partner
avukat, 2 uzman avukat, 1 avukat ve 2 stajyer avukattan oluşan
hukuk birimimiz, 10 kişiden oluşan icra birimimiz
ve
bünyesinde bulunan sigorta uzmanı ile hukuki uyuşmazlıklar,
sigorta danışmanlığı ve icra takibi ve ticari alanda faaliyet
gösteren müvekkillerimize İngilizce ,İspanyoca, Rusça ve
Almanca dillerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz
2016 yılından bu yana İzmir ilinde çeşitli kurum ve şahısların
vekilliğini yapmaktadır.”
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[BELGE BAŞLıĞı]

uyuşmazlıkları en efektif şekilde çözüme kavuşturmaktadır. “Ticari
Faaliyet Bandı” olarak adlandırdığımız bu sistem üretim bandı
sistematiğine benzer bir tarzda çalışmaktadır. Büromuza ticari
faaliyetleriyle alakalı danışmanlık için başvuran bir şirket için,
“Ticari Faaliyet Bandı”nda:

TECRÜBELİ KADROSU
İLE

GENİŞ KAPSAMLI HİZMET

- İlk olarak şirketin ticari faaliyetine dair yardım istediği hususlar
alanında uzman avukatlarımız tarafından tespit edilir ve bu
hususlara yönelik gerekli hukuki bilgilendirme yapılır.
- Sonrasında bu hususların çözümü için gerekli hukuki zemin
oluşturulur ve ticari faaliyet daha sürdürülebilir ve uzun süreli hale
getirilir.
- Ticari faaliyeti öncesinde ve ticari faaliyeti süresince şirketin
ticaret hukuku, iş hukuku ve sigorta hukukundan kaynaklanan tüm
uyuşmazlıkların çözümü için en efektif bir biçimde ve ivedilikle
büromuzca çözülür.
- Şirketin her türlü alacağı ivedilikle tahsil edilir .
- Müvekkilin ticari faaliyetini daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi
için sigorta danışmanlığı ve en uygun sigorta hizmeti sunulur.

Büromuz ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku, iş hukuku,
sigorta hukuku ve icra-iflas hukuku alanında uzman kadrosuyla
birçok ulusal ve uluslararası şirkete hukuki danışmanlık hizmeti
vermektedir. Ulusal ve uluslararası şirketlerin yurtiçi
yatırımlarında:
- gerekli hukuki desteği verme ve uygun hukuki zemini yaratma,
- sözleşmelerin hazırlanması,
- sigortayla ve sigorta hukukuyla alakalı danışmanlık verme,
- ticaret hukukundan, iş hukukundan veya sigorta hukukundan
kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların çözümü,
- yurtiçi alacaklarının tahsili ve icra kanallarından alacağın
ivedilikle temin edilmesi gibi kapsamlı bir hizmet vermektedir.

Alanında uzman avukatlar ve sigorta uzmanlarıyla ulusal ve
uluslararası ticari faaliyetlerle alakalı kapsamlı bir hizmet
sunmaktayız. Deneyimli ve dinamik kadromuzla Türkiye’de ve
özellikle İzmir ve bölgenin civar il ve ilçelerinde sözleşmeli
avukatınız olarak çalışmak için talip olduğumuzu ve sizlere hizmet
vermekten büyük bir mutluluk duyacağımızı bildiririz. Bu bağlamda
büromuzun hizmet anlayışında ve tahsilat yöntemlerinde bizi diğer
bürolardan farklı kılan deneyimlerimizi sizinle paylaşmak ister,
değerlendirmeniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Ulusal şirketlerin yurtdışı yatırımlarında ise:
- gerekli uluslararası yatırım sözleşmesinin hazırlanması,
- sigortayla ve sigorta hukukuyla alakalı danışmanlık verme,
- sözleşmeye bağlı sonradan çıkabilecek uyuşmazlıkları
uluslararası tahkim yoluyla çözüme kavuşturma,
- yurtdışında irtibat halinde olunan hukuk büroları ile yurtdışı
alacaklarının tahsili ve alacağın icra yoluyla temin edilmesi
şeklinde özetlenebilecek bir hizmet sunulmaktadır.

KAPITAL HUKUK BÜROSU

Büromuz genel olarak; ticaret hukuku ve uluslararası ticaret
hukuku, iş hukuku, sigorta hukuku ve icra iflas hukuku alanında
faaliyet göstermekte olup, yerli ve yabancı şirketlerin ticari
faaliyetleri öncesinde ve sonrasında doğabilecek tüm
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ABOUT US
Capital Law Firm has proven itself in a short
time with the know-how of the founder and
partner lawyers and with the experience of
effective time planning in Turkey.
Located 150 meters from the courthouse in İzmir,
legal and insurance counseling are provided for
national and international law firms conducting
business activities in international trade, air
conditioning, paper- packaging, shoes, metal,
construction, furniture, White goods sectors.
We aim to give the best legal counsel to our
clients by focusing on Trade Law, Labour Law,
Insurance Law, Execution and Bankruptcy Law
and Tax Law. While we are limiting the areas at
which we are excelling to provide the best legal
counsel, we are contributing our clients’
institutionalization strategies at the same time.
At this moment in time, we are providing legal
advice and receivable-recovery service for 38
national and international law firms and 73 sole
proprietorships.

“2016 yılında İzmir’ de kurulmuş olan
Hukuk Büromuz kurucu ve partner
ortaklarımızın gerek çalıştıkları hukuk
bürolarında gerekse kendi bürolarında
edindikleri bilgi birikimi ve doğru
planlama tecrübeleri ile kısa zamanda
İzmir’de kendisini ispatlamış bir hukuk
bürosudur.”
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kurumsallaşma süreçlerinde gerekli her türlü desteği
sağlıyoruz.

EN DÜŞÜK
MASRAF&
EN YÜKSEK VERİM

Büromuz faaliyetlerini kurumsal bir çerçevede
sürdürmektedir. Bu bağlamda kurumsallık anlayışımız:
- Sürekli gelişim ve ar-ge çalışmaları
- Disiplinli çalışma ve istatistik kaydı
- Teknoloji ile entegrasyon ihtiyaca yönelik tüm yazılım ve
donanımların edinilerek personel tarafından aktif kullanım
eğitimlerinin verilmesi ve bu yazılım ve donanımların
verimliliğinin takibi
- İşlerin en kısa sürede tamamlanması için yeterli kadro
istihdam edilmesi
- Müvekkil ile belirlenen periyotlarda vekillik ilişkisinin
gidişatına dair fikir alışverişi ve memnuniyet analizi
- “En Düşük Masraf&En Yüksek Verim” ilkeleri üzerine bina
edilmiştir.

İzmir Adliyesine 150 metre uzaklıkta yer alan büromuzda
ulusal ve uluslararası arenada faaliyet sürdüren ticari
şirketlere; üretici ve toptancı tacirlere, dış ticaret firmalarına,
havalandırma ve klima sistemleri üzerine çalışan firmalara,
kağıt-ambalaj, ayakkabı, metal/inşaat, mobilya, beyaz eşya ve
çeyiz firmaları gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere
danışmanlık hizmeti vermektedir.
Kapital Hukuk Bürosu bünyesindeki avukatları, sigorta
uzmanları ve icra ekibi ile; Ticaret Hukuku, Uluslararası
Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sigorta Hukuku ve İcra-İflas
Hukuku ve Vergi /SGK Hukuku alanlarında yoğunlaşarak
ticari faaliyetler için daha kaliteli ve kapsamlı hizmet vermeyi
hedefliyoruz. İlgi alanlarımızı sınırlı tutarak tecrübeli
olduğumuz hukuki uyuşmazlıklarda hizmet verirken aynı
zamanda müvekkillerimizin kurumsallaşma stratejilerine
katkı sağlıyoruz. 38 ulusal ve uluslararası şirkete ve 73 tane
şahıs şirketine “Ticari Faaliyet Bandı” sistemi ile aktif olarak
düzenli danışmanlık ve tahsilat hizmeti veriyoruz. Şahıs
şirketlerinin kurumsallaşmak istemesi halinde de

Bir başka ilkemiz de kadın istihdamını destekleme üzerine
inşa edilmiştir. Çalışanlarımızın %66’sı kadın olup, çalışanların
%60’sı 30 yaş altı bireylerden oluşmaktadır.
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“Kapital Hukuk Bürosu’nun üzerine
kurulduğu bu temel anlayışlar
neticesinde büromuz ile çalışmaya
başlayan firmalardan hiçbiri bizimle
çalışmaktan vazgeçmemiş ve bugüne
kadar tek bir müvekkil kaybı
yaşanmamıştır.”

[Belgeden yaptığınız güzel bir alıntıyla okurlarınızın
dikkatini çekin veya önemli bir noktayı vurgulamak için bu
alanı kullanın. Bu metin kutusunu sayfada herhangi bir
yere yerleştirmek için sürüklemeniz yeterlidir.]
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- Tahsilat yöntemleri ve yazılım sistemleri,
- Güncel hukuki gelişmeler üzerine uygulamaya yönelik
deneyimler hakkında bilgi paylaşımı yapıyoruz..

SİSTEMATİK&
YENİLİKÇİ

Dosya takip aşamasında alışılmış tahsilat yöntemlerine
ilaveten alternatif tahsilat yöntemleri deniyor pozitif sonuçlar
alıyoruz. Örnek vermek gerekirse:

Kapital Hukuk Bürosu’nun üzerine kurulduğu bu temel
anlayışlar neticesinde büromuz ile çalışmaya başlayan
firmalardan hiçbiri bizimle çalışmaktan vazgeçmemiş ve
bugüne kadar tek bir müvekkil kaybı yaşanmamıştır.

- Alacak haczini aktif olarak kullanıyor borçluların gerek
kamu alacaklarını gerekse tespit edilen özel kişilerdeki
alacaklarını haczediyoruz. İcra ekiplerimiz ve programlarımız
ile elde edilen istihbaratlar ve müvekkil tarafından sağlanan
bilgilerin aktif olarak takipte kullanılması sonucunda
borçluların 3. kişilerdeki alacaklarının tespitini ve haczini
yaparak tahsilat sağlıyor, hileli beyanlara karşı dava kozunu
ileri sürüyoruz.

Sürekli değişen ticari koşullara ve müvekkillerimizin değişen
ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde adapte olabilmek adına
kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Hukuk
birimimizde çalışan avukatlarımız görevlerine yönelik eğitim
ve seminer programlarına katılıyor ve alanlarında daha da
uzmanlaşmak adına akademik çalışmalarda yer alıyorlar.
Büromuzda yer alan icra ekibimiz için ise motivasyon, ikna
kabiliyeti, tahsilat yöntemleri konusunda yardımcı olması için
şirket koçluğu ve tahsilat danışmanlığı veren firmalardan
danışmanlık ve eğitim hizmeti alıyoruz.
Her hafta yaptığımız birim içi ve genel toplantılarımızla;
mevcut müvekkillerin genel durumu, özel dosyaların tetkiki,
tahsilat sisteminin nasıl geliştirileceği ve motivasyon üzerine
ar-ge çalışmaları yapıyoruz.

- Yurtiçinde ticari faaliyet gösteren borçluların fabrika
niteliğindeki işyerlerine dair yapılan çalışma neticesinde,
işyerindeki malların taşınmaza ait teferruat veya mütemmim
cüz olarak kaydedilip edilmediğine göre uygun haciz işlemini
gerçekleştiriyoruz.
- Paylı taşınmaz hacizlerinde; ilk etapta çok uzun sürecek
yetki alınması dava açılması ihale ve ihaleye bağlı davalar ile
uğraşmak yerine önce diğer paydaşları tapu kayıtlarından
tespit ederek bu kişi ve kurumların sürece kendiliğinden dahil
olmaları ile borçluyu olumlu yönlendirmelerini hedefliyoruz.
Kendi paylarının icra yolu ile satılmasını istemeyen diğer
paydaşlar genellikle borçlu paydaşın borcunu
ödemek/ödetmek ya da payını satın almak seçeneklerine
gittiklerini görüyoruz.

Ayrıca benzer alanda faaliyet gösteren avukat ve uzman icra
katipleri ile oluşturduğumuz grubumuz ve bu gruba ihtiyaca
binaen dahil ettiğimiz hukuk yazılımları şirketi ile;
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- Taşınır ve taşınmazların satış sürecinin yönetimi gibi pek
çok alanda özel çalışmalar yaparak;, iş makinalarının ticaret
odalarından tespiti ve haczi, leasing borcunu kötüye
kullanılan borçluların menkullerin özel teknikler ile haczi,
şirketlerin ticaret sicil dosyalarının haczi gibi sıradan haciz
işlemlerinin dışına çıkıyor ve her dosya açısından diğer
alacaklılardan farklı yöntemler deneyerek daha öncelikli
tahsilat yapmayı hedefliyoruz.

KAPİTAL HUKUK BÜROSU

Kapital Hukuk Bürosu olarak ”En Düşük Masraf&En Yüksek
Verim” ilkesine dayalı çalışma anlayışı ile müvekkillerine
hizmet sunuyoruz.

- Vizit, call center/araştırma, yazışma/icra sorgulama ve
haciz ekipleri koordineli olarak edindikleri
bilgileri/istihbaratları tek bir veri havuzunda toplayarak bir
sonraki aşamada verimli işlem yapılmasını sağlıyoruz. ,
- Denizyolu taşımacılığını kullanan lojistik şirketlerinin borçlu
olması halinde; deniz alacağına bağlı borçlar için geminin
ihtiyati haczi ve ipotek edilen gemilerin satış yoluyla paraya
çevrilmesi gibi icra işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
- Serbest Dolaşım Bölgesi’ne henüz girmeyip gümrük
denetiminde olan malların fiziki takibini yapıyor ve Serbest
Dolaşım Bölgesi’ne girmeden önce haciz işlemini
gerçekleştiriyoruz. Böylece müvekkilin alacağının
gecikmeden tahsilini sağlıyoruz.
- Parayla ölçülebilen değeri haiz olan fikri ürünlerin icra
yoluyla paraya çevrilmesini gerçekleştiriyoruz. Böylece,
müvekkilin alacaklarını hem maddi hem maddi olmayan
varlıklar üzerinden takip ederek alacağı en kısa sürede tahsil
etmeyi amaçlıyoruz.
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“Teoride başarılı olacağı ön görülen fikir
ve sistemlerin tamamını aynı anda tek bir
büroda deneyimleme imkânı olmaması
nedeni ile fikir ve uygulamaları pratik
olarak tatbik ederek sonuçları ve faydaları
birlikte değerlendirmeye tabi tutuyoruz.
Böylece en faydalı fikir ve sistemler
sürekli güncelleyerek rekabette ve büro
yönetiminde en faydalı sonuçları elde
ediyoruz”
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BİRİMLERİMİZ

KAPİTAL HUKUK BÜROSU

Av. Zeynep Karadaş: Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarından
itibaren Av. Bahadır Gökhan KAYA ile çalışmış stajının
ardından büromuza avukat olarak katılmıştır. İş hukuku,
sigorta hukuku ve sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış olup
İzmir’de ve civar illerde bu konular üzerinde vekillik
yürütmektedir. Aynı zamanda malpraktis davalarında
çalışmalar yürütmekte, bilişim hukuku ve kişisel verilerin
korunması hakkında çalışmalar yapmaktadır.

HUKUK BİRİMİ

Av. Bahadır Gökhan Kaya: Kurucu avukatımız olup, Kıbrıs
Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunudur ve meslek hayatına
SGK, banka ve sair kurumlara avukatlık hizmeti veren hukuk
bürolarında başlamış ve edindiği tecrübeler neticesinde
Kapital Hukuk Bürosunu kurarak yetkin bir ekibi bir araya
getirmiştir. Nitelikli icra ve satış dosyaları ile ilgilenmekte
özelde İpoteğin paraya çevrilmesi ve rehinin paraya
çevrilmesi takipleri ve bu takipler neticesinde alacağa
mahsuben alınan taşınır taşınmazların tescil işlemleri
konusunda müvekkillerine ve meslektaşlarına özel hizmet
sunmaktadır.

Av. Fatma Nur Taramış: Dicle Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun olarak meslek hayatına
Kahramanmaraş’ta başlamıştır. Genel olarak meslek
hayatında yer aldığı bürolarda İcra takip sürecini yöneterek
banka kurum vekilliği yapmıştır ve ticaret hukuku, şirketler
hukuku, icra ve iflas hukuku, banka hukuku konularında
hizmet vermektedir. Garanti Bankası Kahramanmaraş kurum
vekilliği yapmış büromuzun teklifi üzerine büromuza katılarak
icra birimimizin yönetici avukatlığını yapmaktadır.

Av. Harun Ümit Eren: Partner avukatımız, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak ceza hukuku alanında
yüksek lisans yapmış ancak akademi hayatından vaz geçerek
avukatlık mesleğini icra etmek istediğinden ticaret hukuku,
icra ve iflas hukuku, sigorta hukuku ve şirketler hukuku
alanında uzmanlaşmış olup uzun yıllardır gerek İzmir’ de,
gerekse civar illerde bu konular üzerinde avukatlık hizmeti
sunmaktadır. Aynı zamanda müvekkil şirketlere ticaret
hukuku ve vergi hukuku alanında danışmanlık vermektedir.
Bir diğer uzmanlık alanı ise borçlu danışmanlığı olup özellikle
ticari alacakların ve borçların müvekkil lehine ödeme planları
ve anlaşmaları yapmaktır. Banka vekilliği tecrübesi
bulunmaktadır.

Av. Özge Fakcı: Üniversite eğitimine Hacettepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde başlamış ve İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde tamamlamış olup büromuzda staja başlamış ve
icra-iflas hukuku, ticaret hukuku ve sigorta hukuku
konularında ilave eğitimler ile desteklenerek başarılı bir staj
dönemi
geçirmiştir.
İcra
dosyalarının
takibinde
avukatlarımızın gözetiminde haciz işlemlerini yürütmektedir.
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İCRA BIRIMI

Stj. Av. Barış Özkaymakcı: Anadolu Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu olup staj dönemine büromuzda başlamıştır
ve icra iflas hukuku ve banka hukuku alanında çalışmakta,
avukatlarımızın gözetiminde adliye birimimizin yönetimine
hazırlanmaktadır.

İcra Birimimiz en hızlı tahsilatın yapılması ve icra dosyaların
infaz edilmesi/kapatılması hedefleri üzerine kurulmuş
sistematik bir yapıya sahiptir.
İcra birimi Av. Bahadır Gökhan KAYA’nın yönetiminde;
-Yönetici İcra Avukatı Av. Fatma Nur TARAMIŞ
-Call Center ekibi
-Yazışma ekibi
-Adliye Ekibi
-Vizit ekibi
-Haciz Ekibi olarak örgütlenmiştir.

Stj. Av. Muhittin Kurnaz: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(tam burslu eğitim programı) mezunu olup, staj dönemine
büromuzda başlamıştır ve şirketler hukuku, uluslararası
ticari faaliyetlerdeki uyuşmazlıkların iç hukuku ve tahkim
yollarıyla çözümünde aktif olarak çalışmaktadır.

SIGORTA BIRIMI

Sigorta Uzmanı Cihat Pamukçu: Üniversiteden mezun
olmasına müteakip çeşitli sigorta şirketlerinde çalışmıştır.
Sahada yeterli deneyimi elde eden Pamukçu, kendi sigorta
şirketini kurmuştur. 28 Sigorta şirketinin temsilciliğini elinde
bulunduran şirket büromuz bünyesinde faaliyet
göstermektedir.
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MÜVEKKİLLERİMİZDEN BAZILARI














KAPİTAL HUKUK BÜROSU

Powerwind Rüzgâr Türbinleri Servis San. Tic. Ltd. Şti
Rasel Uluslararası Lojistik Organizasyon ve Reklam
İthalat ve İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti
Çağdaş Anadolu Eğitim Öğretim İnşaat Turizm Sanayi
ve Tic. A.Ş.
Entalpi Enerji İklimlendirme Mekanik İnş. taahhüt
Makine San. Ve Tic. A.Ş.
İntegral Isıtma Soğutma Havalandırma Sistemleri İnş.
San.ve Tic. Ltd. Şti.
VENGRUP- Öztürkler İklimlendirme Makina İnşaat San.
ve Tic. Ltd. Şti
Damla İklimlendirme İzolasyon Havalandırma
Ekipmanları San. Ve Tic. Ltd. Şti
Demak Havalandırma Sıhhi ve Isı Tesisat İnş. San. Tic.
Ltd. Şti
Fanko Havalandırma Isıtma Soğutma Tesisat Taahhüt
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Enkar Isıtma Soğutma Havalandırma Sistemleri San.
Ve Tic. Ltd.Şti
Sandık Perde Züccaciye Ev Tekstili İnşaat Gıda San. Tic.
Ltd. Şti
Dekoran Perde Züccaciye Ev Tekstili İnş. Gıda. San. Tic.
Ltd. Şti.
Konya Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama
Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd.
Şti



Ellese Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Elektrirk ve
Elektronik Ev Aletleri San. Ve Tic. Ltd.Şti
Beşler Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

REFERANSLARIMIZ
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Rasel Uluslararası Lojistik Organizasyon ve Reklam
İthalat ve İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti Yetkilisi
Selda Özcan
Mail : selda@raselinternational.com



Powerwind Rüzgâr Türbinleri Servis San. Tic. Ltd. Şti
Yetkilisi
Mahmut Polatcı
Mail: mp@powerwindservice.com



Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.
Şti Proje Koordinatörü
Salih Batur
Mail: salihbatur@gmail.com

[BELGE BAŞLıĞı]

Kapital Hukuk Bürosu
Mansuroğlu Mah 295/2 Sk No:1 Ege Sun
Plaza A Blok K:6 D:651 Bayraklı/İzmir
Tel:+90 232 335 16 35
Email:avukat@kapitalhukuk.net
www.kapitalhukuk.net
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