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Kılınç Hukuk Danışmanlık'ın misyonu müvekkillerine onların hukuki ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunmaktır Firma, verimli, çevik
ve proaktif yaklaşımıyla müvekkillerin yasal ihtiyaçlarını başarıyla karşılar.

Firmanın vizyonu dahil olduğu her hukuki konuda ve alanda mükemmelliğe ulaşmaktır.

Kılınç
Hukuk

Danışmanlık'ın
değerleri

Üstlenilen hizmetin
zamanında yerine getirmek

İletişim kurma konusunda
kolay ve şeffaf olmak;

Müvekkillerin hukuki ihtiyaçları
konusunda hızlı hareket etmek ve
değişiklikleri anında hayata geçirmek

Daha genç düşünmek ve
dinamik olmak

Yeni yaklaşımlar sunmak
ve yenilikçi olmak

Sürdürülebilirlik

MİSYONUMUZ
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Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli ırk, din, ulusal köken, cinsiyet, yaş, medeni durum,
vatandaşlık statüsü ve diğer durumları yansıtan çeşitli bir ekip olmaktan gurur
duymaktadır. Büromuzda Azerbaycan, İsveç, Lübnan ve Avustralyalı avukatlar
bulunmaktadır.

Büromuz, büyük hukuk firmalarında nadir görülen şekilde genç kadın avukatlar için önemli
rol modeller - üst düzey pozisyonların çoğunluğu kadın avukatlardan oluşmaktadır-
sunmaktadır. Kılınç Hukuk & Danışmalık, işe alım, işe alma ve terfi konusunda çeşitliliğin
hem müvekkillerimiz hem de bizler için doğru bir iş planı olduğunu düşünmektedir. Kılınç
Hukuk & Danışmanlık'ta başarının cinsiyete bakılmaksızın ödüllendirilmesi,
avukatlarımızın daha da cesaretlendirilmesine yardımcı olmuştur.

Kılınç Hukuk Bürosu olarak ilk günden itibaren dengeli bir iş gücüne sahip

olmaya her zaman büyük önem verdik Kılınç Hukuk ailesi sektörümüzde

faaliyet gösteren pek çok firmanın aksine 2016 yılından bu yana erkeklerden

daha fazla kadın çalışanı olduğunu ve işin her kademesinde kadın çalışanı

olduğunu belirtmekten gurur duyuyor.

ÇEŞİTLİLİK
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İDARİ DAVALAR HAVACILIK 
HUKUKU

SERMAYE 
PİYASALARI

REKABET 
HUKUKU

SÖZLEŞMELER 
HUKUKU

ŞİRKETLER 
HUKUKU

KİŞİSEL 
VERİLERİN 

KORUNMASI 
VE BİLİŞİM

SUÇLARI

DAVA VE 
UYUŞMAZLIK 

ÇÖZÜMÜ

İŞ HUKUKU ENERJİ 
HUKUKU

İNOVASYON&
FINTECH

KAMU 
İLİŞKİLERİ

GÖÇMENLİK 
HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET

DENİZ 
TİCARETİ 
HUKUKU

MEDYA VE 
EĞLENCE 
HUKUKU

GAYRİMEN
KUL 

HUKUKU

REGÜLASYON 
VE UYUM

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
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Havacılık Hukuku

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık havacılık sektöründeki müvekkillerine Türk
havacılık endüstrisini etkileyen tüm hukuki iş ve işlemlerin takibinde
danışmanlık hizmeti vermektedir.

Firmamızın avukat ekibi ticari havayolları havalimanları kurumsal jetler
sigorta şirketleri finans hizmeti tedarikçileri hizmet tedarikçileri finansal
kiralama şirketleri ve düzenleyici kurumlar gibi sektördeki birçok gerçek ve
tüzel kişiye sınır ötesi alanlarda hukuk ve mevzuat konularında tam
kapsamlı danışmanlık hizmeti vermekte olup bu konuda oldukça deneyime
sahiptir Kılınç Hukuk Danışmanlık bu çerçevede kamu finansmanı ve özel
finansman havayolu varlıklarının transferi ve güvence altına alınması
havacılık faaliyetleri ve finansal yeniden yapılandırma da dâhil olmak
üzere havacılık işlemlerinin yürütülmesi kapsamında müvekkillerine
hizmet vermektedir.

Sermaye Piyasaları, halka arz, hisse senetleri ve borçlanma senetleri ihracı,
karmaşık veya karma menkul kıymet ihracı, türevler, borçlanma ve repo
işlemleri ve finansal araçlar için ana sözleşmenin hazırlanması gibi karmaşık
konuları içerir.

Kılınç Hukuk Danışmanlık, müvekkillerine yeni düzenlemeler konusunda
düzenli olarak danışmanlık yapmaktadır Uzman ekibimiz Sermaye Piyasası
mevzuatındaki güncellemeleri denetler ve müvekkillerinin uyumu için gerekli
düzenlemeleri önerir Ek olarak, avukatlarımız sermaye piyasasının borç
güvenliği konusunda tavsiyelerde bulunur ve bir şirketin özellikle halka arz
sürecinde yatırımcı liderliğindeki rutin konuları hakkında danışmanlık sunar.

Sermaye Piyasaları
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Kılınç Hukuk & Danışmanlık, kiralama, faktoring,, hizmet, franchising, reklam,
lisans, gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere sözleşmeler hukukunun tüm alanlarında hukuki danışmanlık
hizmeti vermektedir.

Hizmetlerimiz, rekabet yasağı sözleşmelerinden, kapsamlı ticari işlemlerle ilgili
sözleşmelerin müzakere edilmesi amacıyla düzenlenen görüşmelerde
Müşterilerimizin temsiline kadar uzanmaktadır.

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, Sözleşmeler hukuku alanında, sözleşmelerin
hazırlanması ve incelenmesi konularında hizmet vermekle kalmayıp,
sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali sonucunda ortaya çıkan veya
doğabilecek sorunların çözümüne yönelik hukuki süreçleri de ele almaktadır.

Kılınç Hukuk Danışmanlık, başta 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun olmak üzere Rekabet Hukuku mevzuatı kapsamında yerli ve yabancı
müvekkillerine hukuki ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kılınç Hukuk Danışmanlık, müvekkillerine Rekabet Yönetmeliği'ne uyumlarını
sağlamaları için gerekli danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, rekabet ihlallerine karşı önleyici danışmanlık
hizmetlerinin yanı sıra, müvekkillerine operasyonel süreçlerde, izin ve/veya
muafiyet başvurularında ve verilen idari para cezalarına karşı iptal davalarının
başlatılması ve takibinde gerekli hukuki hizmetleri sunmaktadır.

Rekabet HukukuSözleşmeler Hukuku
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Kılınç Hukuk Danışmanlık, karmaşık olan her türlü gerek yurt içi gerekse
sınır ötesi işlemlerde geniş çaplı deneyime sahiptir.

Firmamız şirket kuruluşlarını, ticari sözleşmeleri, joint venture (JV)
kuruluşlarını, tasfiye işlemlerini hazırlamayı, tüm sözleşmeleri incelemeyi,
süreçleri müzakere etmeyi, Türk mevzuatı ve uygulama konularında hukuki
görüş hazırlamayı, şirket genel kurullarını toplamayı, yönetim kurulu
kararlarını yazmayı ve İmza sirkülerlerinin tamamlanması, üretim,
lisanslama, kiralama, faktöring franchising acentelik ve distribütörlük
sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlamaktadır.

Avukatlarımız, sınır ötesi anlaşma şartları ve lojistik ile ilgili karmaşıklıkları anlıyor
ve önemli işlemleri hedefleme ve edinme konusunda ulusal ve uluslararası alıcıları
ve satıcıları temsil ediyorlar.

Bu konularda 7/ 24 uygun maliyetli hukuki danışmanlık sağlıyoruz.

Firmamız bu kapsamda holding, özel izne tabi şirketler anonim ve limited şirketler ile
özel adi ve iş birliği ortaklıklarının kurulması ( JV),( SPV) Hissedarlık (SHA) Hisse
Satın Alma ( Hisse Devir ve Temlik Hisse Rehin Hesap Rehni sözleşmeleri başta
olmak üzere ilgili tüm sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere süreçlerinin
yürütülmesi vb sair ilgili pek çok alanda hukuku destek sağlanmaktadır.

Şirketler HukukuBirleşme & Devralmalar
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Firmamız Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) düzenlemeleri
paralelinde ülkemizde de 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde müvekkillerine ticari
faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerine
ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında Kılınç Hukuk ve
Danışmanlık olarak müvekkillerimize kişisel veri envanterlerinin
hazırlanması, Veri Sorumluları Siciline (‘’VERBİS’’) kayıt işlemlerinin
yürütülmesi ve takibi, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi veya yok
edilmesi için şirket politikalarının hazırlanması ve gerekli önlemlerin alınması
konularında hukuki hizmet sunmaktadır.

Firmamız aynı zamanda müvekkillerimize siber suçlar alanında da hukuki
danışmanlık veriyor ve onların hukuki süreçlerini yürütmektedir.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, iş hukuku alanında hukuki hizmet vermektedir; işe
alım sürecinin başlangıcından tüm süreçlerin sonuna kadar müvekkilleri ile sürekli
iletişim halinde çalışarak, tüm süreçlerin yasal mevzuata uygun yürütülmesini
sağlar.

Bu kapsamda Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş
sözleşmelerinin feshi, işten çıkarma işlemleri, dava takibi alanlarında hukuki
danışmanlık hizmeti vermektedir. bunlarla beraber iş kazaları ve meslek
hastalıkları ile ilgili cezai ve hukuki sorumluluklara ilişkin yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, iadesi, işçi alacakları davaları ve zorunlu arabuluculuk hizmetlerinin
yürütülmesi gibi konularda da hizmet vermektedir.

İş HukukuKVKK ve Bilişim Suçları
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Kılınç Hukuk & Danışmanlık, gelişen bir enerji pratiğine ve uygulamasına
sahiptir. Sunduğumuz hizmetler:

• Enerji projeleri ve şirketleri satın almak için sözleşmeler hazırlamak;
• Ticari işlem alanlarında elektrik almak ve satmak;
• Proje geliştirmeye hazırlanmak;
• Vergilendirme belgelerini hazırlamak;
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde enerji

projeleri için lisans ve izin almak

Petrol ve gaz sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerimize tam kapsamlı
hukuki hizmetler sunmaktayız. Dünya çapında bir ofis ağında deneyimli
avukatlarımızla birlikte pratik ve ticari hukuki tavsiyeler sunmaktayız.

Enerji Hukuku
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İnovasyon& Fintech
İnovasyon & Fintech departmanımız, köklü ve gelişmekte olan

sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli gerçek ve tüzel kişilere;
• Fintech,
• Yapay Zeka
• Start-up ve Scale-Up Şirketler
• E- Ticaret
• Espor

alanlarında hukuki hizmet sunmaktadır.

Alanında uzman ekibimiz, müvekkillerine; start-uplar için kitle fonlaması, dijital
bankacılık, çevrimiçi kredilendirme, ödemeler, dağıtılmış defter teknolojileri, robo-
danışmanlık, insurtech, proptech ve regtech alanları ile, yapay zeka çözümleri,
blockchain, kripto para teknolojisi geliştirme ve akıllı sözleşmeler konularında
hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.



Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Kılınç Hukuk Danışmanlık, Uyuşmazlık Çözümü, Ceza Hukuku ve
Tahkim alanlarında danışmanlık ve hukuki danışmanlık vermektedir.
Dava ekibimiz, hem yargılama hem de temyiz düzeyinde
mahkemelerde deneyimlidir İhtilaflı durumların doğduğu süreçlerde
ise Türkiye’deki her mahkemede bu konudaki davalarla
ilgilenmekteyiz.

Firma, yasal sürecin ilk aşaması için yasal risk analizi raporları hazırlar,
ardından tahkim, arabuluculuk, ilk derece mahkemesi, temyiz süreci ve
temsil hizmetleri için hazırlık yapar.

Departmanımıza olan bağlılığımız, başarılı uygulamalarımızı
büyütmeye devam etmektir Vakalarımızın çoğu fahiş meblağlar
oluşturduğundan, müvekkillerimizin menfaatlerini korumak için her
zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız.

Firma olarak müvekkillerimize hukuki, proje finansmanı, operasyonel
ve regülasyon kaynaklı risklerin doğru ve emniyetli bir şekilde
yönetilmesi ve yön verilmesi için Regülasyon ve Uyum alanında tam
donanımlı hizmetler sunmaktayız.

Değişen düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla müvekkillerimize
ve iş ortaklarımızaın uyumlanmalarını sağlıyor, onlara müvekkillerimiz
için Resmi Gazete ve diğer düzenleyici kaynaklardaki günlük takip de
dahil olmak üzere, risklere karşı geniş bir hazırlık yelpazesi ve özel
olarak uyarlanan aylık raporları sunuyoruz.

Regülasyon & Uyum
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Fikri Mülkiyet

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, fikri mülkiyet hukuku kapsamında
müvekkillerinin fikri ve sınai haklarından en etkin biçimde
yararlanmaları ve bu haklarını koruyabilmeleri için patent, faydalı
model, marka, coğrafi işaretler, telif hakları, tasarım vb. da dâhil
olmak üzere fikri mülkiyet haklarının her alanında hukuki
danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Hizmetlerimiz, uluslararası ticari marka tescili de dahil olmak üzere,
mülkiyetin edinilmesi, kullanılması ve korunmasından ticari
kullanımına, ihlal ve diğer tartışmalı konuların ele almasına kadar
uzanmaktadır..

Dava, işlem ve sektöre dair bilgimizi birleştirerek, ticari marka
taslağı hazırlıyor, pazarlık yapıyor ve ilgili sözleşmeleri ve işlemleri
tasarlıyoruz.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin talepleri doğrultusunda,
gayrimenkul hukuku ile ilgili olarak müvekkillerinin her türlü ihtiyacına
yönelik hem stratejik hem de hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, mülkün yasal kayıtlarının incelenmesinden, bu
incelemeler sonucunda malların hukuki statüsünün tespit edilmesine, bu
tespit ile ilgili durum tespiti raporu hazırlanmasına, ve sözleşme sürecinin
organizasyonunda müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, gayrimenkul hukukunu firmanın farklı
sektördeki tecrübeleriyle birleştirerek müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu
çözümlere hızlı bir şekilde cevap vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku
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Kamu İlişkileri

Devlet yönetmeliklerinin şirketlerin faaliyetleri üzerinde derin bir
etkisi vardır ve bu, kurumsal stratejik planlamada çok önemli bir
faktördür. Kılınç Hukuk & Danışmanlık, müvekkiller ile kamu
otoriteleri, belediye kuruluşları ve diğer tüm devlet kurumları arasında
bir köprü görevi görür.

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, müvekkilleri ve yerel otorite arasındaki
iliskilere yonelik politikaları yaratma, önerilen aktiviteye göre analizi
yönetme, yasal güncellemeleri takip ederek şirketin konumunu
geliştirme, yerel/merkezi yöneticiler ve uluslararası ticaret örgütleri ile
ilişkiler kurma, bu iliskileri geliştirme ve sürdürme, hükümetler ve
müvekkillerin şirketleri arasında ortaya çıkan sorunları yönetme gibi
hizmetler sunmaktadır.

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, hem gerçek hem de tüzel kişilere Göçmenlik
Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Hukuk
büromuz bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş, kısa ve
uzun süreli oturma izinleri ve çalışma izinlerinin alınması işlemlerinde
bilgi ve uzmanlık sahibidir.

Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler, Türk vatandaşı olmayan çalışanlara
ilgili mevzuat uyarınca çalışma izni alabilmek için belirli koşulları
sağlamalıdırlar. Kılınç Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine, Devletin
gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla hukuki danışmanlık sağlamakta ve
şirketin ilgili şartlardan muaf tutulması için gerekli başvuruların
yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Avukatlarımız ayrıca kişilere Türk vatandaşlığının kazandırılmasında
yardımcı olmaktadırlar.

Göçmenlik Hukuku
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Deniz Ticareti Hukuku

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, deniz ticaret hukuku kapsamında
müvekkillerine gemi kiralama ve satış (MOA ve diğer ilgili belgeler)
sözleşmelerinin hazırlanması konusunda da köklü deneyime sahiptir.

Hukuk Büromuz aynı zamanda belirtilen alanlarda hukuki destek ve
danışmanlık hizmetleri vermektedir:

• Her türlü liman ve ilgili birimler nezdinde iş takibi,

• Mücbir sebep riskleri, teminat verilmesi,

• Gemi sahiplerinin sorumlulukları, kargo anlaşmazlıkları ve sözleşme
şartlarına uyulmaması hallerinde gemilere el konulması

• P&I kulüplerine, gemi sahiplerine, işletmelerine ve gemi acentelerine
hukuki destek verilmesi

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık İdare Hukuku kapsamında İdare Hukukundan
kaynaklanan her türlü uyuşmazlık çözümü tam yrgı işlemlerinin yürütülmesi ve
hukuka aykırı idari işlemlere ilişkin iptal davaları bakımından hizmet vermektedir
Bunun yanında kamulaştırma işlemleri kapsamında uzlaşma ve kamulaştırma
bedellerinin belirlenmesi süreçleri başta olmak üzere ön yargı süreçlerinin takibi
inşaat ve kamulaştırma mevzuatı ile ilgili mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıkların
çözümü için de hizmek vermekteyiz.

Bunlara ek olarak Kılınç Hukuk ve Danışmanlık Vergi Hukuku alanında vergi
konularındaki uyuşmazlıkların çözümü vergi cezalarının hükümsüzlük ve düzeltme
talepleri yargılama öncesi uzlaşma talepleri ve müvekkillerimizin yargı süreçlerinde
temsil edilmeleri faaliyetlerini yürütmektedir.

İdari Davalar
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• Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ın kısa bir süre içerisinde, başta Enerji ve
Denizcilik sektörü olmak üzere birçok alanda, yerli ve yabancı müvekkil
portföyü ile lider bir büro haline geldiğini söylemekten gurur duyuyoruz.
Firmanın genişleyen müvekkil portföyüne bağlı olarak Kılınç Hukuk &
Danışmanlık İzmir, Doha ve Londra’da ofisler açmıştır.

• 2018 yılında İzmir’de danışmanlık ofisimizi açmış bulunmaktayız. Ofisimizde
Deniz Hukuku konusunda uzman avukatlarımız, müvekkillerimize bu alanda
hızlı ve kapsamlı çözümler sunmaktadır.

• 2019'da Londra ofisimizi açarak Firma'nın Birleşik Krallık'ta yerleşik
müvekkilleri için uluslararası hukuki tavsiye vermesini sağladık.

• Katar'ın en saygın hukuk bürolarından biri olan Al Sulaiti Hukuk Bürosu ile de
İşbirliği Anlaşması imzaladık. Bu anlaşma kapsamında firmalar, birbirlerinin
müvekkillerini ve ilgili ülkelerdeki hukuki ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

• Son olarak Kuveyt'teki Al Yaqout Legal Group ile bir İşbirliği Anlaşması
imzaladık. İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte firmalar, birbirlerinin
müvekkillerini ve ilgili ülkelerdeki yasal ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar.

OFİSLERİMİZ
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The Legal 500 EMEA 2022-
Şirketler Hukuku / M&A

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Şirketler Hukuku ve M&A

alanında Lider Bürolar arasında

gösterilmiştir.

İlgili Listede departmanların

başında bulunan Levent Lezgin

Kılınç, Seray Özsoy Yavuz ve

Gülenay Kavcar ise tavsiye

edilen avukatlar arasında

sayılmıştır.

The Legal 500 EMEA 2022 – Enerji
Hukuku

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık Enerji

Hukuku alanında Lider Bürolar

arasında gösterilmiştir.

İlgili Listede departmanların başında

bulunan Levent Lezgin Kılınç ile

Seray Özsoy Yavuz ise tavsiye edilen

avukatlar arasında sayılmıştır.

The Legal 500 EMEA 2022 – Proje
Finansmanı

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık Proje

Finansmanı alanında Lider Bürolar

arasında gösterilmiştir.

İlgili Listede departmanların başında

bulunan Levent Lezgin Kılınç ile

Seray Özsoy Yavuz ise tavsiye edilen

avukatlar arasında sayılmıştır.

ÖDÜLLERİMİZ
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The Legal 500 EMEA 2021-
Şirketler Hukuku / M&A

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Şirketler Hukuku ve M&A

alanında Lider Bürolar arasında

gösterilmiştir.

İlgili Listede departmanların

başında bulunan Levent Lezgin

Kılınç ile Seray Özsoy Yavuz ise

tavsiye edilen avukatlar arasında

sayılmıştır.

The Legal 500 EMEA 2021 – Enerji
Hukuku

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık Enerji

Hukuku alanında Lider Bürolar

arasında gösterilmiştir.

İlgili Listede departmanların başında

bulunan Levent Lezgin Kılınç ile

Seray Özsoy Yavuz ise tavsiye edilen

avukatlar arasında sayılmıştır.

The Legal 500 EMEA 2021 – Proje
Finansmanı

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık Proje

Finansmanı alanında Lider Bürolar

arasında gösterilmiştir.

İlgili Listede departmanların başında

bulunan Levent Lezgin Kılınç ile

Seray Özsoy Yavuz ise tavsiye edilen

avukatlar arasında sayılmıştır.

The Middle East Legal

Awards 2021

Kılınç Hukuk & Danışmanlık,

The Middle East Legal Awards

2021’de, Yılın Bölgesel Hukuk

Bürosu alanında ödüle aday

gösterilmiştir.

The Middle East Legal Awards,

hızlı bir şekilde bölgenin en

önde gelen hukuk ödüllerinden

biri olmuştur.

ÖDÜLLERİMİZ
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The Legal 500 EMEA 2020
– Proje Finansmanı

Kılınç Hukuk ve
Danışmanlık Proje
Finansmanı alanında Lider
Bürolar arasında
gösterilmiştir.

Kılınç Hukuk &
Danışmanlık Kurucu
Ortağı; ‘’Tavsiye Edilen
Avukat’’ olarak seçilmiş ve
‘çok dostane, yardımcı ve
müvekkil odaklı’’ ve ‘’güvenilir
ve eksiksiz çözümler sağlar.’’
olarak tanımlanmıştır.

Great Place to Work
2020

Great Place to Work –
çalışanlarına özel ve
yüksek verimli çalışma
ortamı sağlayan
işverenlerin
ödüllendirildiği
uluslararası bir
derecelendirme
sistemidir.

Kılınç Hukuk &
Danışmanlık 2020 yılı
için Great Place to Work
tarafından en iyi
işverenler arasında
gösterilmiştir.

The Middle East Legal
Awards 2019

Kılınç Hukuk &
Danışmanlık, The Middle
East Legal Awards 2019’da,
Yılın Bölgesel Hukuk
Bürosu alanında ödüle
aday gösterilmiştir.

The Middle East Legal
Awards, hızlı bir şekilde
bölgenin en önde gelen
hukuk ödülleri olmuştur.

The Lawyer European
Awards 2019

Kılınç Hukuk &
Danışmanlık, The
Lawyer European
Awards’da, ‘’Yılın Türk
Hukuk Bürosu’’
listesinde yer aldı.

The Lawyer European
Awards, hukuk
sektöründeki etkileyici
başarılardan en iyilerini
seçmek için
oluşturulmuş olup ve bu
yıl yıllık ödüllerin 10.yıl
dönümünü kutlamıştır.

IFLR 1000 2020
Sıralamaları

Kılınç Hukuk ve
Danışmanlık, IFLR
2020'de Proje Finansmanı
uygulama alanında
‘’Tanınmış Firma’’ olarak
yer almıştır.

Kurucu Ortak Levent
Lezgin Kılınç, araştırmada
“genç, enerjik, duyarlı ve
geniş bir ağa sahip” olarak
tanımlanmıştır.

ÖDÜLLERİMİZ
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• Kılınç Hukuk & Danışmanlık, Katar'ın en saygın hukuk bürolarından
Al Sulaiti Hukuk Bürosu ile İşbirliği Anlaşması imzaladı. Bu anlaşma
kapsamında firmalarimiz, birbirlerinin müvekkillerini ve ilgili
ülkelerdeki hukuki ihtiyaçlarını karşılayacak.

• Kılınç Hukuk & Danışmanlık, Katar dışında, yargı alanındaki güçlü
bağlantıları ile müvekkillerine Azerbaycan, Kuveyt, Avrupa, Orta
Doğu ve hukuki yardıma ihtiyaç duydukları her yerde hizmet
vermektedir.

• Niteliklerine uygun olarak İngiltere, Avrupa, Kuzey Avrupa ve Orta
Doğu masalarına çok sayıda uzman profesyonel atayarak,
müvekkillerimize daha iyi hizmet verebilmek için ofisimizde birden
fazla yargı masaları oluşturduk.

• IBA ve AIJA dahil Uluslararası Organizasyonlardaki çoklu üyeliğimiz
sayesinde; yetki alanlarında uzman olan hukukçularla bağlantılarımız
her geçen gün artmaya devam ediyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ 

19



Endeavor Derneği Türkiye

Endeavor Turkey etkin
girişimciliğe öncülük etmek için
‘’Scale-up’’ şirketlerini
desteklemeyi hedeflemektedir.

Endeavor Derneği,
sürdürülebilir ekonomik
kalkınma amacıyla seçilmiş etkin
girişimcilere – ümit vaat eden
yarının büyük işletme
sahiplerine – ivme kazandırmak
üzere yerel ve uluslararası fikir
önderlerinden oluşan mentör,
danışman ve yatırımcı ağı
üzerinden maddi ve manevi
destek sunuyor.

KAGIDER

Türkiye Kadın Girişimciler
Derneği (KAGİDER),
girişimcilik yoluyla kadının
güçlenmesini hedefleyen
bir sivil toplum
kuruluşudur.

Kadının sadece ekonomik
olarak değil politik ve
sosyal olarak da
güçlenmesini hedefler.

Kadın girişimcilerin
sağlayacağı faydalar,
kadınların güçlenmesi ve
toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanmasına
katkı verecektir.

Uluslararası Genç Avukatlar
Birliği (AIJA)

AIJA, 45 yaş ve altı avukatlara ve
şirket içi danışmanlara adanmış
tek küresel dernektir. 1962'den
bu yana AIJA, genç avukatların
ağ kurması, öğrenmesi ve
gelişmesi için uluslararası
fırsatlar sunmaktadır.

İngiltere Ticaret Odası

Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası,
İngiliz şirketlere, Türkiye'deki yeni
iş fırsatlarını ve ihracat fırsatlarını
değerlendirmek için entegre yasal
tavsiyeler vermektedir.. İngiliz
Ticaret Odası, İngiliz ve Türk
şirketleri arasındaki ilişkileri tesis
etmek için çalışmaktadır.

Ofisimiz, İngiliz Ticaret Odası
tarafından İngiltere’de ve
yurtdışında düzenlenen etkinlik ve
seminerlere katılmaktadır. Kılınç
Hukuk & Danışmanlık’ın İngiliz
Ticaret Odası’na üyeliği;
avukatlarımızın İngiliz müşterilerin
ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı
olmaktadır.

ÜYELİKLER
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ÜYELİKLER

İsviçre Ticaret Odası

Türkiye’deki İsviçre Ticaret
Odası; Türkiye ile İsviçre
arasında bir ticaret bağlantı
köprüsü ve iletişim merkezi
olma misyonunu taşımaktadır.

İsviçre Ticaret Odası’nın ticari
geçmişi sayesinde, şirketler iki
ülke arasında ekonomik işbirliği
içerisindedirler.

LCIA’s Young International
Arbitration Group (YIAG)

YIAG, üyelerine uluslararası
ticari tahkimde güncel konularla
ilgili görüş alışverişinde
bulunma imkânı sunarak
uluslararası tahkim hukuku ve
uygulamasının anlaşılmasını ve
kullanılmasını teşvik etmeyi
amaçlamaktadır.

ICC Young Arbitration Forum
(YAF)

YAF, özellikle Milletlerarası
Ticaret Odası’nın tahkim
prosedürü ve diğer uyuşmazlık
çözümü hizmetleri olmak üzere
muhtelif fırsatlar sunmaktadır.
Dünyanın her yerinde, bir dizi
eğitim ve sosyal etkinliklere
katılmaktayız.

International Bar Association

Uluslararası Hukuk Barosu,
hukuk mesleğinin global sesidir.
Uluslararası hukuk pratisyenleri,
barolar ve hukuk toplulukları
için en önde gelen
organizasyonudur.
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GYODER(Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği)

GYODER 1999 yılında, Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının
(GYO) mevcut ve kurulmakta olan temsilcileri tarafından kurulmuştur.

“Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” olarak sektörün tüm alt açılımlarını
aynı çatı altında toplayan organizasyon, 2013’ün Nisan ayında ismini
genişletip, adının açılımına “Gayrimenkul’’ tanımlamasını da eklemiş ve
“Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği” adını alarak
sektörünün tamamını kucaklayan bir yapıya bürünmüştür.

Bu yolculuk, gayrimenkul sektörünün tanıtımını temsilini sağlamak,
gelişimini desteklemek, sektöre kalite, kontrol ve eğitim konularında
standartlar getirmek ve korumak amacıyla her gün güçlenerek devam
etmektedir.

Profesyonel İş Kadınları Derneği (“PWN”)

PWN, Kadınların iş hayatında sürdürebilir bir şekilde var olmaları
ve liderler olarak yükselmelerini desteklemek misyonu ile kurulmuş
olan ve çalışma hayatında kadınların güçlenmesini destekleyen
uluslararası bir dernektir.

PWN; Toplumsal ve iş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı
hızlandırmak, çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularında fikir lideri
olmak, ve kadın ve erkekler için güvenilir, ulaşılabilir, samimi bir
gelişim platformu sağlayan bir profesyonel network olmak
vizyonuyla hareket etmektedir.

ÜYELİKLER
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Levent Lezgin 
KILINÇ

"Dostane, destekleyici ve çözüm odaklı" ve "sağlam ve eksiksiz çözümler" sunar.

LEGAL 500 EMEA

Levent Lezgin Kılınç Kılınç Hukuk Danışmanlık’ın kurucu ve yönetici ortağıdır Kariyerinin
başlarında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Al Baraka Türk Bankası gibi
kendi sektörüne yön veren uluslararası şirketlerde hukuk konseyi olarak çalışmıştır Çeşitli
sektörlerde çalışmak, ona farklı hukuki süreçleri perspektiflerden bakarak yönetme deneyimi
kazandırmıştır Başlıca hukuki uygulama alanları Enerji Hukuku, Proje Finansmanı, ve Kamu
İlişkileridir

Okul:              Arizona Eyalet Üniversitesi, Hukuk Fakülesi, LLM  
Istanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB

Baro: Istanbul, Texas
Dil:                 Türkçe, İngilizce, Azerice
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Habip TAŞ

Habip Taş, Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ta Yönetici Ortak olarak çalışmakta olup halihazırda
hukuk büromuzun idari ve mali işler ve insan kaynakları süreçlerini organize etmektedir..

Hukuk büromuzun ilk yıllarından itibaren Kılınç Hukuk & Danışmanlık bünyesinde bulunan
Habip Taş, yöneticilik, idari ve mali işlemlerin tamamlanması ve insan kaynakları alanlarında
tecrübe sahibidir. Yönetici olarak görevi kapsamında Habip; büromuzun muhasebe işlemleri ile
hukuki hizmetin devamlılığı ve hizmet standardının yüksek seviyede tutulması kapsamında
gerekli idari aksiyonları alarak ofisimizin günlük ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması kapsamında
planlama faaliyetlerini yürütmektedir.

Okul:        İstanbul Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi
Dil:           Türkçe, İngilizce
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Seray ÖZSOY
YAVUZ

Seray Özsoy, Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ta Partner / Danışman olarak görev almakta olup
halihazırda hukuk büromuzun Birleşme ve Devralma, Sermaye Piyasaları Hukuku, Rekabet
Hukuku ve Projeler departmanlarının başında bulunmaktadır.

Seray Özsoy, kariyeri boyunca; ticaret, enerji, inşaat, gayrimenkul, finans, yatırım ve sermaye
piyasaları alanları dahil olmak üzere birden fazla sektörlerde faaliyet göstermekte olan
yerli/yabancı menşeili gerçek ve tüzel kişiler ile özel sermayeli fonlar ve holding şirketlerine
ağırlıklı olarak; Birleşme ve devralma işlemleri ile, Ticaret & Şirketler, sermaye piyasaları, rekabet
ve sözleşmeler hukuku alanlarında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakta olup ulusal ve
uluslararası alanlardaki sektörel yatırımlar, hukuki uyuşmazlık çözümleri, proje & finans, havacılık
ve spor hukuku alanlarında uzmanlık sahibidir.

Okul:       Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LL.B 
Baro:         İzmir
Dil:          Türkçe, İngilizce
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Duygu DOĞAN 
ŞAHİNER

Duygu Doğan Şahiner Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ta Ortak olarak görev almakta olup
halihazırda hukuk büromuzun Dava ve Uyuşmazlık Çözümü Departmanı, Deniz Hukuku
Departmanı ve Inovasyon & Fintech departmanlarını yönetmektedir.

Duygu Doğan Şahiner, kariyeri boyunca deniz ticareti hukuku, hukuk ve ceza davaları
kapsamında dava ve icra takibi süreçleri ve stratejilerinin yürütülmesi kapsamında tecrübe
kazanmıştır. Bunun yanı sıra, Duygu, Şirketlere Danışmanlık hizmeti sağlanması, Ticari
Sözleşme(ler) Hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi alanlarında, ticari şirketlerin
hukuk ve ceza alanlarında dava ve duruşma süreçlerinin takibi ve deniz ticareti hukuku
kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi ile Fintech ve Start- Up Hukuku, Espor, E-
Ticaret, Yapay Zeka Hukuku gibi alanlarda da uzmanlık sahibidir.

Okul:       Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB
Queen Mary Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLM

Baro :       Istanbul
Dil:          Türkçe, İngilizce
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Nigar GULIYEVA

Nigar Guliyeva, Kılınç Hukuk & Danışmanlık'ta kıdemli avukat olup, şu anda Sözleşmeler ve
Havacılık Hukuku Departmanlarının başında olup, Uyuşmazlık Çözüm Departmanı bünyesinde
çalışmaktadır.

Nigar Guliyeva, kariyeri boyunca sözleşmeler hukuku, dava ve icra takibi, iş, ticaret, vergi,
gayrimenkul, göçmenlik, fikri ve sınai haklar hukuku alanlarında deneyim kazanmıştır. İnşaat,
EPC, servis, satış, kira, AVM kiralama ve yönetimi, yerli/yabancı müvekkillerin muhtelif projeleri
kapsamındaki işbirliği sözleşmeleri, yerli/yabancı müvekkil davalarının takibi ve müzakereleri
konularında uzmanlaşmıştır

Okul:       Istanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB
Dil:          Türkçe, İngilizce, Rusça, Azerice, Almanca
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Mevra BARAN 
AKKOYUN

Mevra Baran Akkoyun, Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ta Kıdemli Avukat olarak çalışmakta olup
halihazırda hukuk büromuzun İş Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku departmanlarının başında
bulunmakta ve Deniz Ticaret Hukuku, Dava ve Uyuşmazlık Çözümü Departmanında görev
almaktadır.

Mevra Baran Akkoyun kariyeri boyunca dava takibi ve uyuşmazlık çözümü, gayrimenkul hukuku,
deniz ticaret hukuku, iş hukuku, sözleşmeler hukuku konularında tecrübe kazanmış işçi-işveren
arasındaki uyuşmazlıklarla ticari hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, sürecin
yönetimi, yasal değerlendirme ve uyuşmazlıklarla ilgili risklerin tespiti süreçlerinin yönetilmesi ve
yerli yabancı müvekkillerin gayrimenkul alımı satımı, ayni veya şahsi hak tesisi ve
gayrimenkullerin hukuki durumlarının tespiti gibi çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesi konularında
uzmanlık sahibidir.

Okul:       Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB
Baro :       Istanbul
Dil:          Türkçe, İngilizce, İsveççe
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Gülenay KAVCAR

Gülenay Kavcar, Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ta Kıdemli Avukat olarak çalışmakta olup
halihazırda hukuk büromuzun Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet, Regülasyon ve Uyum ile Medya
ve Eğlence Hukuku Departmanları’nın başında bulunmakta ve Kamu İlişkileri ile M&A
Departmanları’nda çalışmaktadır.

Gülenay Kavcar, kariyeri boyunca ticaret ve şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, fikri ve
sınai haklar hukuku alanlarında tecrübe kazanmış ve ticari sözleşmelerin tanzimi, ulusal ve
uluslararası birleşme veya ortaklık kurulması amacıyla hisse alım ve devirlerinin takibi, şirket
kuruluşları, yönetim ve genel kurulların hazırlanması, iç yönergelerin tanzimi ile marka, tasarım
ve patent tescilleri, lisans ve devir süreçleri, bunlardan doğan davaların takip edilmesi ve
regülasyonların etki analizi yapılarak müvekkillerin bilgilendirilmesi alanlarında uzmanlık
sahibidir.

Okul:       İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLM 
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB

Baro:        Istanbul
Dil:          Türkçe, İngilizce
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Eren Can ERSOY

Eren Can Ersoy, Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ta Kıdemli Avukat olarak çalışmakta olup
halihazırda hukuk büromuzun Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları Departmanı’nın
başında bulunmakta ve İnovasyon & Fintech, Rekabet Hukuku, İdari Davalar ve Projeler
Departmanları’nda çalışmaktadır.

Eren Can Ersoy, kariyeri boyunca uyuşmazlık çözümü ve davalar, vergi ve idare hukuku, ticaret
hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, bilişim hukuku alanlarında tecrübe kazanmış ve dava
süreçlerinin yürütülmesi, idare ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü, kişisel verilerin korunmasına
ilişkin uyum projelerin yürütülmesi, bilişim suçları, rekabet hukuku alanında birleşme devralma
projeleri bazında izin ve onay süreçleri, ticari nitelikteki her türlü sözleşmenin hazırlanması ve
müzakere süreçlerinin yürütülmesi alanlarında uzmanlık sahibidir.

Okul:       Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB
Baro:         Istanbul
Dil:           Türkçe, İngilizce
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Başak BEKTİMUR

Başak Bektimur, Kılınç Hukuk & Danışmanlık'ta Kıdemli Ortaktır ve şu anda firmanın Dava ve
Sözleşmeler bölümlerinde eşbaşkanlık yapmakta ve firmanın Dernekler Bölümü'nde çalışmaktadır.
Başak Bektimur, kariyeri boyunca dava ve uyuşmazlık çözümü, iş hukuku, idare hukuku, ticaret
hukuku, veri gizliliği hukuku, bilişim hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında deneyim
kazanmış; ticari uyuşmazlıklarda uyuşmazlık çözümü, bu tür uyuşmazlıkların hukuki
değerlendirmesi ve risk değerlendirmesi, satış, hizmet, franchise, kiralama, dağıtım, inşaat, ifşa
etmeme ve diğer ticari faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sonuçlandırılması
konularında uzmanlaşmıştır.

Okul:       Bilkent University, Faculty of Law, LLB

Westminster University, Faculty of Law, LLM 

Baro:         Istanbul
Dil:            Turkish, English
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Eren DÜNDAR

Eren Dündar, Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ta Kıdemli Avukat olarak çalışmakta olup halihazırda
hukuk büromuzun Kamu İlişkileri ve Gayrimenkul Departmanlarının başında bulunmakta ve İş
Hukuku Departmanında çalışmaktadır.

Eren Dündar, kariyeri boyunca Uyuşmazlık Çözümü ve Davalar, Kamu Lisans ve İzin Süreç Takibi,
Gayrimenkul hukuku, Ticaret hukuku, Malpraktis hukuku ve Eğitim hukuku alanlarında tecrübe
kazanmış ve dava süreçlerinin yürütülmesi, lisans ve izinlerin başvurulmasından sonuçlanmasına
kadar süreç oluşturulması ve takibi, idari sözleşme ve ihalelerin hazırlık süreçlerinin yönetilmesi,
ticari nitelikteki her türlü sözleşmenin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
alanlarında uzmanlık sahibidir.

Okul: Başkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB

Baro: Ankara

Dil:    Türkçe, İngilizce
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Get in Touch

Merkez Ofis
A: Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, No:3B, Vadistanbul, 

B1 Ofis Blok, Kat:26, Bağımsız Bölüm No:58 Sarıyer / İstanbul

T: +90 (212) 217 12 55 / +90 (212) 217 12 56
F: +90 (212) 217 12 54

E-mail: info@kilinclaw.com.tr

İzmir Ofisi:
Adalet Mah. Folkart

Towers A Kule No:47/B İç 
Kapı No:3309 

Bayraklı/İzmir

Avrupa Ofisi:
140 Tabernacle Street, EC2A 4SD

London - United Kingdom

Katar Ofisi:
Doha Tower, West Bay Qatar
22nd Floor P.O. Box: 14646, 

Doha – Qata

Kuveyt Ofisi:
Kuwait Chamber of Commerce 

& Industry - 4th Floor
Abdulaziz Al- Saqer St. |Al-
Qibla|Kuwait City | State of 

Kuwait


