


BS Hukuk
BS Hukuk başta İngiltere, Polonya, Almanya ve 
Yunanistan olmak üzere Avrupa’da çözüm 
ortaklığı yaptığımız hukuk büroları ile çok 
uluslu, yerli ve yabancı şirketlerin hukuki 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, özellikle 
şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, İcra 
İflas Hukuku, Finans Hukuku, İş hukuku, 
Fikri/Sınai Haklar, Gayrimenkul, Bankacılık ve 
Finans Hukuku, Kamulaştırma, Ticaret, 
Sigorta, Hukuku alanları olmak üzere geniş bir 
yelpazede siz değerli müvekkillere avukatlık 
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

BS Hukuk, müvekkillerimizin faaliyet 
gösterdiği iş alanlarında geçerli olan koşulları 
analiz etmek suretiyle ihtiyaçlarını 
karşılayacak hukuki çözümler sunmak için 
çalışmakta ve her bir müvekkiliyle uzun yıllara 
dayanan ilişkiler kurmayı esas almaktadır.

BS Hukuk, salt savunma hukukuna değil, 
önleyici hukukun önemine de inanmaktadır. 
Bu anlamda müvekkillerimize gerekli 
bildirimler rapor olarak sunulur ve 
müvekkillerimiz aleyhinde oluşabilecek 
sorunlar daha başlamadan bertaraf edilir.
Büromuz; hukuki sorunları çözerken 
müvekkillerimizin baktığı pencereden 
bakmaya özen gösterir. Müvekkilin isteklerini 
anlayarak buna uygun şekilde hizmet sunar.

BS Hukuk provides attorneyship and 
consulting services to our valued clients in a 
wide range of areas of law such as Company 
Law, Mergers and Acquisitions, Bankruptcy 
Law, Finance Law, Business Law, Intellectual 
Property, Real Estate, Banking and Finance 
Law, Expropriation, Trade, Insurance Law, in 
order to meet the legal needs of multinational, 
domestic and foreign companies with our 
solution partners from Europe pearticularly in 
UK, Poland, Germany and Greece. 

Our office works to provide legal solutions to 
meet the needs of our clients by analyzing the 
conditions on their business areas and works 
to build long-term relationships with each of 
our clients.

We believe not only in defense law but also in 
the importance of preventive law. In this 
sense, our clients are provided reports for the 
necessary notifications and the problems that 
may occur against our clients are eliminated 
before they start. We take care of looking from 
the point of view of our clients while solving 
their legal problems. We understand what our 
clients need and service  accordingly.
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Ekip olarak, işlerimizi proaktif bir model ile 
takip ederiz. Mevcut sorunlar üzerinde 
akademik nitelikte çalışmalar yaparak, doğru 
çözümleri tüm sorumluluğu üstlenecek 
şekilde sunarız.

Büro olarak disiplinler arası yardımlaşmaya 
inanmaktayız. Salt hukuki ilimle yetinmez, 
Vergi Uzmanları, Yeminli Mali Müşavirler, Adli 
Klinik Psikologlar, Mühendisler, Noterler, 
Kriminoloji uzmanları gibi alanlarında 
deneyimli uzmanlarla da işbirliği içinde 
çalışarak hukuki sorunlara anında müdahale 
ederiz.

As a team, we follow our work with a proactive 
model. We offer the right solutions to take full 
responsibility by conducting academic 
studies on existing problems.    

We believe in interdisciplinary cooperation. 
We are not only content with legal science, 
but also cooperate with experienced experts 
such as Tax Experts, Chartered Accountants, 
Forensic Clinical Psychologists, Engineers, 
Notaries, Criminology specialists and we 
immediately intervene in legal problems.
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Müvekkillerimize karşı sorumluluklarımız

Yapılan her işin merkezinde müvekkil 
ihtiyaçları ve menfaatleri yer alır. 
Müvekkillerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa 
zamanda, en doğru şekilde cevap veren 
proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, 
zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; 
müvekkillerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve 
nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Sosyal Sorumluluklarımız

BS Hukuk çalışanları, söz ve davranışlarında; 
yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, kişi 
ve kuruluşlara, çevreye saygılı biçimde 
davranırlar.

Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve 
işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası 
hukuk çerçevesinde avukatlık meslek ilkeleri 
doğrultusunda yürütür, yasal düzenleyici 
kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve 
anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Meslektaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, yasal ve etik çerçevede 
davranarak haksız rekabetten kaçınırız. 
Toplum için hedeflenen hukuka uygun 
yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları 
destekleriz.

Responsibilities to Our Clients

At the center of each work, their interests and 
needs take place. We work with a proactive 
approach that responds to the needs and 
demands of our clients in the most correct way 
and as soon as possible. We provide our services on 
time and in the terms that we promised and we 
approach our clients within the framework of 
respect, honor, justice, equality and kindness.

Our Social Responsibilities

BS Hukuk employees behave in a manner that 
respects laws, moral values, customs, individiuals 
and organizations and the environment in their 
words and behaviors. 

Our Legal Responsibilities

We execute all our national and foreign operations 
and transactions within the framework of laws of 
Republic of Turkey and international laws in 
accordance with the principles of attorneyship 
profession and we provide accurate, complete and 
understandable information to legal regualatory 
agencies and organizations on time.

Our Responsibilities Against Colleagues

We effectively avoid unfair competition by acting 
in a legal and ethical framework. We support the 
efforts to provide a structure in accordance with 
the law intended for the society.
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Takım Ruhu

Başarının ancak birlikte çalışılarak elde 
edileceği düşüncesi ve inancıyla takımın her 
üyesi birbirine saygı duyarak destek verir.

Şeffaflık

Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sonuç ve 
gelişmeler müvekkillere açıkça iletilir.

Gizlilik 

BS Hukuk olarak; müvekkillerimizin, 
çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların 
gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına 
özen gösteririz. Müvekkillerimizin tüm 
faaliyetlerine ve özeline ilişkin gizli bilgileri 
koruruz.

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde 
doğruluk ve dürüstlük öncelikli 
değerlerimizdir. Üstün iş ahlakı ve dürüst 
çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Yaratıcılık ve Özgür Düşünce

Yapılan her işte yaratıcılık esas alınır, farklı 
görüşler özgürce dile getirilir.

En Önemli Sermayemiz: İnsan Kaynağı

Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın 
kalitesiyle başlar. Etkin ve yetkin insan gücünü 
avukatlık ortaklığımıza çekmek ve istihdam 
etmek, insanımızın yeteneklerinden, 
gücünden ve yaratıcılığından azami fayda 
sağlamak; verimliliklerini artırmak, 
gelişmelerine imkân tanımak ve işbirliği ve 
dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı 
yaratmak BS Hukuk’un temek prensibidir.

Team Spirit

Every member of the teams supports each other 
with the respect and with the belief that success 
can only be achieved by working together. 

Transparency

Any progress or result that is achieved related to 
the activities carried out are clearly forwarded to 
the clients.

Privacy

Bs Hukuk, care about the confidentiality and 
protection of private information of our clients, 
other people and organizations that we work with. 
We protect confidential information regarding our 
client’s activities and privacy.

Honesty

Integrity and honesty are our primary values at all 
our business processes and relationships. Our 
principle is to obey the principles of superior 
business ethics and honest work.

Creativity and Free Thought

Creativity is taken as basis in every job and  
different opinions are expressed freely. 

Our Most Important Capital Is Human 
Resources

Quality of our services starts with the quality of our 
employees. To attract effective and competent 
labor force to our office and to employ them, to 
provide maximum benefit from our employees’ 
talents, power and creativity, to increase their 
productivity, to give opportunities to our 
employees to improve themselves and to create a 
working environment in which cooperation and 
solidarity grows is the main principle of BS Hukuk. 
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*Anti-Damping Soruşturmaları;

Yerli üreticilere yönelik olarak, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı nezdinde anti-damping, 
sübvansiyon ve korunma soruşturmalarının 
başvuru, teknik hesaplama ve analiz, soru 
formlarının hazırlanması, soruşturmalara 
uygun dış ticaret stratejilerinin oluşturulması 
ve diğer mevzuat boyutlarıyla danışmanlık 
hizmetleri sunmaktadır.

Yerli üreticiler için yürütülen çalışmalarda 
üretim dalı veya firma bazında mevcut durum 
içinde en etkili argümanlar tespit edilerek 
üreticinin menfaatinin en yüksek seviyede 
savunulması amaçlanır.

Bu çerçevede, yerli üretici firmalarımızın 
Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmalarından 
kaynaklanan hak ve çıkarlarının uluslararası 
mevzuata uygun ve etkin bir şekilde 
korunması için yapılması gereken 
anti-damping, sübvansiyon ve korunma 
önlem başvurularının tüm aşamalarının 
gerçekleştirilmesini teminen özetle aşağıdaki 
hizmetler verilmektedir;

 · Firma/firma grubu bilgilerinin   
               toplanması,
 · Verilerin incelenmesi,
 · Başvurunun hazırlanması,
 · T.C. Ekonomi Bakanlığı’na sunulması,
 · Soruşturma sürecinin izlenmesi ve           
    yönetilmesi,
 · Verginin uygulanmasına kadar geçen        
   süredeki tüm işlemlerin yapılması 
   (yaklaşık 9-12 ay)

* Anti-Damping Investigations;

For domestic producers, our law firm, in the 
presence of Ministry of Economy, provides 
consultancy services for the applications of 
anti-dumping, subsidy and protection 
investigations, technical calculation and 
analysis, preparation of questionnaires, 
creation of foreign trade strategies according 
to investigations and other legislative 
dimensions.

In the works carried out for domestic 
producers, it is aimed to determine the most 
effective arguments in the current situation 
on the basis of production branch or firm and 
to defend the interests of the producer at the 
highest level.

In this context, the following services are 
provided for the realization of all stages of 
anti-dumping, subvention and protection 
applications in order to effectively protect the 
rights and interests of our domestic 
producers, achieved through World Trade 
Organization Agreements, in accordance with 
international legislation:

 · Collection of company / company     
     group information,
 · Examination of the data,
 · Preparation of application,
 · Submission to Ministry of Economy,
 · Monitoring and management of the   
   investigation process,
 · Performing all the transactions up to   
   the implementation of the tax 
      (approximately 9-12 months)
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Yerli Üreticilere Karşı Açılan 
Soruşturmalarda Savunma

Türk ihracatçılara, ABD, Avrupa Birliği, Güney 
Afrika, İsrail, Arjantin, Hindistan, Endonezya ve 
Singapur gibi yabancı devletlerce açılan 
soruşturmalar karşısında da teknik ve 
ulusal/uluslararası mevzuat açısından 
savunma amaçlı yukarıda belirtilen hizmetleri, 
ayrıca bu amaçlara dönük tercüme 
hizmetlerini sunmaktadır.

*Şirketler Hukuku;
 
   - Ulusal ve Uluslararası Şirket Kuruluşu,          
     İrtibat Bürolarının Kurulması
   
   - Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu        
     Toplantılarının Yapılması
   
   - Sermaye Artırımları ve İndirimleri
   
   - Menkul Kıymetler ve Tahvillerle İlgili           
      Alım-Satım, Rehin vs. İşlemler 
   
   - Şirket Alım ve Satımları 
   
   - Portföy Yönetimi    
   
   - Şirket Nev’i Değişiklikleri 
   
   - Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması    
   
   - Hissedarlar Arası Uyuşmazlıklar
   
   - Aile Şirketleri Danışmanlığı ve Aile    
     Şirketleri İşleyiş Sistemi Kurulması
   
   - Şirket Yöneticilerinin Hukuki ve Cezai   
     Sorumlulukları 

   - Gümrük ve Kambiyo   
     Mevzuatından Kaynaklanan Suçlar

Defense in Investigations against Domestic 
Producers

In the face of investigations against Turkish 
exporters by foreign countries such as USA, 
European Union, South Africa, Israel, 
Argentina, India, Indonesia and Singapore, 
above mentioned services are also provided 
for defense purposes in terms of technical and 
national / international legislation as well as 
translation services for these purposes.

Company Law;

   - Establishment of National and     
     International Companies, Establishment of  
     Liaison Offices

   - The General Assembly and Board of    
     Directors Meetings 

   - Capital Increases and Discounts

   - Purchase and Sale, Pledge Transactions of   
     Real Estate Securities and Bonds 
   
   - Buying and Selling of Companies
 
   - Portfolio Management 

   - Change of Type of Companies 
   
   - Restructuring of Companies 
 
   - Shareholder Conflicts

   - Family Company Consultancy and    
     Establishment of Operations System for   
     Family Companies

   - Legal and Criminal Responsibilities of     
     Company Executives 
 
   - Crimes due to Customs and Foreign   
     Exchange Regulations
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*İcra Hukuku;

   - Alacak Tahsiline İlişkin İcra Takipleri 
 
   - İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz     
     Davaları,

   - Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve         
     Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat)   
     Davaları, 

   - İmzaya ve Borca İtiraz 

   - İstihkak Davası 

   - İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin
      Yetkisine Giren Diğer Davalar 

   - Finansal Yeniden Yapılandırma, İflasın   
     Ertelenmesi İşlemleri ve Davaları

*Bankacılık ve Finans Hukuku;

   - Kredi Sözleşmelerinin Hazırlanması,     
     İncelenmesi

   - Kredi Uyuşmazlıklarının Takibi 

   - Off-Shore Bankacılık Uyuşmazlıkları

   - Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Üst   
     Kurulu İş ve İşlemleri 

   - Özel Metinli Teminat Mektubu    
     Oluşturulması ve Denetlenmesi

   - Bankacılık İşlemlerine ilişkin İpotek, Rehin,   
     Ticari İşletme Rehni vs. işlemlerin    
     yürütülmesi

   - Yerel ve Uluslararası Bankacılık İşlemlerin
     Kurumsal ve Bireysel Kredilerin Takibi 

* Enforcement Law;

   - Executive Proceedings Related to Debt   
     Collection

   - Provisional Seizure Actions and Actions of   
     Objection  to Provisional Seizure 

   - Negative Declaratory Actions  and Actions   
     for Restitution 

   - Objection to Signature and Debit, 

   - Action for Recovery of Property,

   - Other Actions in Jurisdiction of the    
     EnforcementCourt and the Court of    
     Criminal Enforcement 

   - Financial Restructuring, Postponement of   
     Bankruptcy Transactions and Cases

* Banking and Finance Law;

   - Preparation and Review of Loan    
     Agreements

   - Pursuance of Credit Disputes 

   - Off-Shore Banking Disputes 

   - Banking Regulation and Supervision   
     Agency Transactions

   - Creation and Inspection of Letter of  
     Guarantee with Special Text

   - Execution of Transactions such as    
     Mortgage, Pledge, Commercial Pledge    
     related to Banking Transactions 

   - Monitoring of Corporate and Personal   
     Loans and National and International   
     Banking Transactions
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* Ticaret Hukuku;

   - Mal Alım Satım Sözleşmeleri ve    
     Uyuşmazlıkları 

   - Joint Venture Sözleşmeleri ve    
     Uyuşmazlıkları

   - Ortak Yatırım Girişim Sözleşmeleri ve   
     Uyuşmazlıkları 
 
   - Franchise Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları

   - Acenta Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları 

   - İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları 
  
   - Kredi Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları 

   - Lisans Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları 

   - İş Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları 

   - Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet    
     Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları

   - Haksız Rekabet Uygulamaları

   - Çek, Senet, Poliçe Uyuşmazlıkları 

   - Kurumsal Yeniden Yapılandırma

* Rekabet Hukuku;

   - Haksız Rekabetin Önlenmesi 

   - Telif Hakkı ve Uyuşmazlıkları 

   - Yazılım, Program ve Veri Mülkiyet    
     Korunması ve Uyuşmazlıkları 

   - Gizlilik ve Ticari Sırlara İlişkin Sözleşmeler   
     ve Uyuşmazlıklar

* Commercial Law;

   - Purchase and Sale Contracts and Disputes
   
   - Merchandise, Joint Venture Contracts and   
     Disputes

   - Joint Investment Venture Contracts and   
     Disputes

   - Franchise, Agency Agreements and    
     Disputes

   - Agency Contracts and Disputes

   - Construction Contracts and Disputes

   - Credit Agreements and Disputes

   -License Agreements and Disputes

   - Business Contracts and Disputes
   
   - Management, Consultancy and Service   
     Contracts  and Disputes 

   - Unfair Competition Practices

   - Bill of Exchange, Voucher, Policy Disputes

   - Corporate Restructuring

* Competition Law;

   - Preventing Unfair Competition

   - Copyright and Copyright Disputes

   - Protection of Software, Program and Data   
     Property and Disputes

   - Contracts and Conflicts Concerning    
     Confidentiality and Business Secrets
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* İş Hukuku;

   - Bireysel Hizmet Sözleşmeleri 

   - Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve   
     Müzakerelerin Yapılması

   - İş Yeri Sicil Dosyaları ve İşyeri Kayıtlarının   
     Yasal Standartlara Oturtulması 

   - İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları    
     Uyuşmazlıkları (İş kazaları ve meslek    
     hastalığı durumunda yapılması gerekli   
     işlemler,  müracaatlar)

   - İş Sözleşmelerin Feshi ve Bundan    
     Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 

   - İşçiler Tarafından Açılan Davaların Takibi

   - Yargı aracılığıyla işe dönüş kararı getiren   
     işçiler için hareket tarzı 

   - Çalışma koşullarındaki değişiklik halindeki   
     usuller

   - İşçi sayısına bağlı düzenlemeler

   - İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi    
     konularında ilgili yükümlülükler,    
     uygulamalar,anlaşmalar

   - İş Kanunundan kaynaklanan     
     uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de         
     anlaşma ve dava yoluyla çözümü
 
   - İş hukuk ve istihdam konularının hukuki   
     incelemesi

   - Çalışanların devri ve hizmet     
     sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil   
     olmak üzere birleşmeler ve devralmalar ve   
     bölünmeler gibi şirketler   hukukundan   
     kaynaklanan işler sırasında iş hukuku   
     meseleleri

   - Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki        
     hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme   
     gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili   
     diğer benzer koruyucu anlaşmaların   
     hazırlanması

   - Hizmet akitleri-Hizmet tespiti ve işçi   
     alacakları davaları

 

* Labor Law;

   - Individual Labor Contracts

   - Preparation of Collective Bargaining    
     Agreements and Negotiations

   - Adapting the Business Register Files  and   
     Business Records to Legal Standards

   - Business Accidents and Occupational Diseases   
     Disputes (Applications and actions to be taken,   
     in case of occupational accidents and    
     occupational diseases)

   - Termination of Labor Contracts and Disputes   
     Due to Labor Contract Termination

   - Litigation of the Cases Filed by Employees

   - Action Plan for the Employees with Return to   
     Work Order of Court

   - Methods for Modification on Working    
     Conditions

   - Regulations Based on Number of Workers

   - Obligations, Practices, Agreements in the field   
     of Labor Law and Labor-Employer Relationship

   - Resolution of Conflicts Due to The Labor Law       
     Both Through Negotiations and Agreements   
     and Lawsuits

   - Legal Review of Labor Law and Employment   
     Issues

   - Labor Law Issues including Transfer of the   
     Employees and Termination of Labor Contracts     
     Due to Company Law Issues such as Mergers,   
     Acquisitions and Divisions
   
   - Preparation of Labor Contracts Between Senior  
     Executives and Companies, Non-compete   
     Confidentiality Agreements and Other Similar   
     Preventive Agreements Related to    
     Employment of Executives

   - Labor contracts 

   - Identification for Service Period and Worker   
     Claims for Debt
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- Reverans Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.
- SGS Tur. Taş. İnş. Güv. Sistem. Petr. Ürün. Ltd.Şti.
- Uratu İnş A.Ş. -Yılka İnşa Ltd. Şti.
- 5S İnşaat A.Ş. -Alp Yapı Denetim Ltd. Şti.
- Köktaşoğlu Ltd. Şti.
- Mesnet Yapı Denetim Ltd. Şti.
- Surur Mimarlık Mühendislik A.Ş.
- Boğaziçi Tasarım İnşaat Ltd. Şti.
- Narin Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Erteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Miran Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
- Polatlar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Akındar Dokuma Tekstil Ltd. Şti.

- Esenbey Oto. Ltd. Şti. 
- Köpru Nakliyat Ltd. Şti. 
- Yüksel Nakliyat A.Ş.
- Ersan Nakliyat A.Ş.
- Temel Bilimler Ltd. Şti. 
- Yelken Okul Öncesi Araçları Ltd. Şti
- VFC Finans Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.
- RanerGroup
- Ersan Nakliyat A.Ş.
- Terra Dış Tic. Ltd. Şti.
- Grup Tem. Ltd. Şti.
- Büyük Baharatçı AVM
- Mozaik Besin Gıda Tic. Ltd. Şti.
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İstanbul -  Merkez / Center

Adres: Acıbadem Mah. Çeçen Sk. 
Akasya Göl Etabı A2 Blok No:23 D:4
Üsküdar / İstanbul / Turkey

Telefon: +90 216 566 60 40

Email: info@hukukbs.com

Ankara

Adres: Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. 
No:11/12 Kızılay 
Çankaya  / Ankara / Turkey

Telefon: +90 312 418 05 55

Email: g.sanli@hukukbs.com

İzmir

Adres: Mansuroğlu Mah. 29/2 Sokak No:1 
Ege Sun Plaza B Blok K:5 D:547
Bayraklı / İzmir / Turkey

Telefon: +90 232 462 60 65

Email: p.yigit@hukukbs.com

Malatya

Adres: Turgut Temelli Cad.Velioğlu Apt. 
No:18/1 
Battalgazi / Malatya / Turkey

Telefon: +90 422 323 68 89

Email: memba.kuscu@hukukbs.com


