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Özgeçmiş

İş Hukuku Avukatı
Nazar Global Holding, İstanbul

Holding ve bünyesindeki şirketin iş hukuku alanındaki
süreçlerini yürütüyorum.
Şirketin tüm dava süreçlerini takip ediyorum.
Sözleşmelerin ve hukuki belgelerin hazırlanmasında ve
yorumlanmasında görev alıyorum.
Hukuksal sorunların c ̧o ̈zu ̈mu ̈ ile ilgili mevzuatın takip
edilmesini sag ̆lıyorum. 

Eyl 2015 - Halen

Şirket Avukatı
Özel Dursun Hastanesi, İstanbul

O ̈zel Dursun Hastanesi'nden bir is ̧ teklifi aldıktan sonra tereddu ̈t
etmeden hemen kabul ettim; c ̧u ̈nku ̈ yeni bir is ̧ ortamı arıyordum.
Hastanede c ̧es ̧itli sorumluluklara sahiptim:

Şirket adına hazırlanacak so ̈zles ̧me ve anlas ̧maların, hukuki
ihtilaf dog ̆urmayacak s ̧ekilde ve s ̧irket menfaatleri
dog ̆rultusunda hukuki uygunlug ̆unun sag ̆lanması
Şirketin tüm dava ve icra takiplerinin yönetilmesi, haciz
ihbarnamelerine yasal sürelerinde gerekli cevapların
hazırlanarak iletilmesi
Hukuki ve kanuni değis ̧ikliklerin takip edilerek s ̧irket yapısına
uyarlanmasını, uyum programlarının takip edilmesi
Şirketin kişisel verilerinin korunması ve e‐ticaret mevzuat ve
uyum çalışmalarının yürütülmesi
Adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden s ̧irkete
yapılacak teblig ̆lere gerekli cevapların verilmesi
Şirket departmanlarından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari
ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki
görüş bildirilmesi
Şirket adına gerekli ihtarname ve cevabı ihtarnamelerin
hazırlanması 

2011 - 2015

Avukat
Sabri Global, İstanbul

Sabri Global uluslararası gayrimenkul yatırım danıs ̧manlıg ̆ı
hizmet veren s ̧irkettir. Bu do ̈nemde avukat olarak s ̧irkette c ̧alıs ̧tım
ve farklı sorumlulukları yerine getirdim:

Şirketin ve kurulacak şirketlerin hukuki danışmanlık
hizmetlerinin yönetilmesi
Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve
uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
Uluslararası şirket sözleşmelerinin hukuki denetimlerinin
yapılması
Yabancıların Türkiye’de şirket kurma işlemlerinin yapılması ve
takibi
Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması
ve takibi

2008 - 2011

Hukuk Fakültesi (Lisans)
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

2002 - 2006

İŞ DENEYIMI

EĞITIM VE NITELIKLER



Anadolu U ̈niversitesi'nde okurken hukuk ile ilgili birc ̧ok bilgi ve
beceri elde ederek kendimi gelis ̧tirdim. Hukuki sorunları analiz
etme ve c ̧o ̈zme, hukuk kaynaklarına ulas ̧abilme ve bunları
kullanabilme, hukuki ilis ̧kilerin du ̈zenlenmesinde ve
uyus ̧mazlıkların c ̧o ̈zu ̈mu ̈nde so ̈zlu ̈ ve yazılı etkili iletis ̧im kurma
ve hukuki durumları belgelendirme gibi becerier gelis ̧tirdim. 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

Galatasaray U ̈niversitesi'ndeki do ̈nemimde hukuk ile ilgili
bilgilerimi daha da gelis ̧tirdim. Tespit edilen hukuki sorunlara
c ̧o ̈zu ̈m u ̈retebilmek ic ̧in hukuki yorum yo ̈ntemlerini etkin s ̧ekilde
kullanabilme, c ̧o ̈zu ̈m odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji
gelis ̧tirebilme, hukuk literatu ̈ru ̈nu ̈ ulusal ve uluslararası du ̈zeyde
takip edebilme, teknik hukuk bilgisini su ̈rekli olarak gelis ̧tirme ve
gu ̈ncelleme, bu amac ̧ dog ̆rultusunda bilis ̧im ve iletis ̧im
teknolojilerini kullanabilme gib becerilere sahip oldum. 

2006 - 2008

Callum Scott
023933345792
callumscott@gmail.com

Sabri Global

Derya Kahveci
05393845229
deryakahveci@yandex.com

Özel Dursun
Hastanesi

Emre Karakaş
05382218291
emrekarakas@gmail.com

Nazar Global
Holding

REFERANSLAR
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