
S E R V E T  Y Ö N E T İ M İ
B İ R E Y L E R  V E  A İ L E L E R  İ Ç İ N  K İ Ş İ Y E  Ö Z E L  H İ Z M E T





“ B İ Z ,  Ö Z G Ü N L Ü Ğ E , 
YA R AT I C I L I Ğ A  V E
İ Ş  B İ R L İ Ğ İ N E 
D E Ğ E R  V E R E N L E R İ N 
H U K U K  F İ R M A S I Y I Z .  B İ Z ,
C O L LY E R  B R I S T O W ’ U Z- .”
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Biz, işletmeler, şahıslar ve aileler ile girişimciler 
de dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası 
müvekkil portföyümüze yüksek kalitede ve 
kişiye özel tavsiyeler sağlayan köklü bir hukuk 
firmasıyız.

Müvekkillerimiz konum ve statüleri gereği 
ihtiyaçlarının diğer bireylere göre daha özel 
ve komplike olabileceğinin bilincinde olup 
avukatlarının yakın ilgisine sahip olarak kişisel 
bir hizmet alabilmenin ne kadar değerli 
olabileceğinin farkındalar ve dolayısı ile bizim 
gibi özgünlüğe, yaratıcılığa ve iş birliğine 
değer verdikleri için Collyer Bristow’u tercih 
ediyorlar. Collyer Bristow yaklaşımının temeli; 
müvekillerimiz ile anlayış, güven ve iyi ilişkiler 
kurmak ve insanları sayı olarak değil bireyler 
olarak kabul etmektir.

Müvekkillerimiz, avukatlarımızdan aldıkları 
hizmetten keyif alırlar. Çünkü biz, bilgisayar 
değil, her şeyden önce kişilikleri ve ayırt edici 
nitelikleri olan insanlarız. Müvekkillerimiz ilk 
günden itibaren görüştükleri avukatların, tüm 
süreç boyunca birlikte çalışacakları aynı avukatlar 
olacağını bilmenin güven ve avantajını yaşarlar.

Biz, sorun ne olursa olsun, müvekkillerimizle 
her zaman beraberiz. Onlarla aynı tutku ve 
kararlılığı paylaşarak onları ileriye taşımak 
amacıyla en iyi çözümleri sunmak için çalışırız. 
Müvekkillerimiz sadece hukuki hizmetlerimizin 
geniş kapsamı ve kalitesi için değil, aynı zamanda 
her müvekkilimizde önemsediğimiz ve her işleme 
adapte ettiğimiz özgünlüğümüz, yaratıcılığımız 
ve iş birliğimiz için de Collyer Bristow’u tercih 
ediyorlar.
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COLLYER BRISTOW SERVET YÖNETİMİ

Bireylere, ailelere, girişimcilere, uluslararası 
şirketlere ve aile şirketlerine; iş kurma, miras 
hukuku planlaması, mülk yönetimi, yatırımlarla 
ilgilenme, aile sorunlarını çözme, veri ve 
mahremiyetlerini koruma ve hayırseverlik 
amaçlarını gerçekleştirme konularında destek 
sağlıyoruz.

Kompleks servet yapılandırmasındaki 
uzmanlığımızla, varlıklarını hem şimdi hem de 
gelecekte korumak adına, Birleşik Krallık’ta ve 
denizaşırı ülkelerde bulunan bireyler ve ailelerle 
yakın bir şekilde çalışıyoruz.

H İ Z M E T L E R İ M İ Z
BİZ SADECE KOMPLİKE İŞLER İÇİN 
DEĞİL GÜNLÜK RUTİN İŞLERİNİZ 
İÇİN DE HİZMET VERİYORUZ.
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Servet birikiminizin, artık ailenizin finansal 
güvenliğini sağlamayı garantilediği bir noktada, 
kalıcı mirasınızı değerlendirmek isteyebilir, 
servetinizin kişisel değerlerinizi yansıtması ve 
sizin için önem arz eden gayelerde bir fark 
yaratması amacıyla nasıl kullanılabileceğine 
odaklanmak isteyebilirsiniz.  Bu, kendi hayır 
kurumunuzu veya vakfınızı kurmak ya da 
vasiyetnamenizde seçilen bir hayır kurumuna 
veya derneğe bağış yapmak şeklinde 
gerçekleşebilir. Seçtiğiniz gayelere mümkün olan 
en iyi desteği sağladığınızdan emin olmak için, 
vakıf ve dernek hukuku konusunda kapsamlı 
bilgiye ve bağışlarınızı uygun şekilde planlayacak 
uzmanlığa sahip danışmanlarla çalışmalısınız.

Ekibimiz, bireylere ve ailelere, hayır amaçlı 
bağışları için çeşitli hukuki enstrümanların 
oluşturulması ve tescili konusunda önerilerde 
bulunmaktadır.

Hayırseverlik hedeflerinizi tam olarak 
anlayabilmek için sizlerle yakın bir şekilde 
çalışıyor, böylece bu amaçları gerçekleştirmenize 
yardımcı olacak özel ve pragmatik bir strateji 
geliştiriyor, aynı zamanda en yüksek vergi 
verimliliğini de korumayı hedefliyoruz. 

Hayır kurumunun kurulmasının akabinde, 
kurumun yönetimi ve günlük işleyişi ile 
ilgili size proaktif rehberlik sağlıyoruz. Bu 
rehberlik aynı zamanda kaynak yaratma 
ve vergilendirmeyi, finansman anlaşmaları 
hazırlamayı, uyum ve düzenleyici çalışmalar 
oluşturmayı, ticari yan kuruluşları, kurumsal 
sponsorluk ve şirketleşmeleri, birleşmeleri ve 
grup organizasyonlarının yeniden düzenlenmesi 
de dahil olmak üzere yeniden yapılandırmaları 
kapsamaktadır.

Ekibimizle, özgün ve kişisel bir hizmet sunmanın 
yanı sıra sizin ve ailenizin hayırsever amaçlarının 
tam olarak hayal ettiğiniz gibi yerine getirilmesini 
sağlamak için yanınızdayız.

H AY I R , 
YA R D I M S E V E R L İ K 
V E  D E R N E K  İ Ş L E R İ
ŞAHSINIZ VE AİLENİZ İÇİN 
SERVETİNİZİ HAYIRSEVER 
AMAÇLARA YÖNELİK OLARAK 
DEĞERLENDİRMEK.
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COLLYER BRISTOW SERVET YÖNETİMİ

“ALANINDA UZMAN, NİTELİKLİ, 
YÜKSEK TECRÜBE VE BİLGİ 

SAHİBİ AVUKATLARDAN 
OLUŞAN GENİŞ BİR KADRO.”

LEGAL 500, HUKUK SEKTÖR REHBERİ  



Yaşlanan ve giderek zenginleşen bir nüfus 
ve çeşitliliği artan aile yapılarının yükselişiyle 
birlikte, vakıf malvarlıkları ve mülkler üzerindeki 
anlaşmazlıklar daha yaygın hale geldiler. Bir 
mirastan beklediğinizi alamamış, özel vakfın nasıl 
yönetildiği konusunda endişelere sahip veya bir 
vasiyetin ya da bağışın geçerliliğini sorguluyor 
olabilirsiniz. Bir iddia ortaya atmak veya onu 
savunmak, tatsızlık çıkma potansiyeli olan ailelere 
mensup bireyler için stres kaynağı olabilir. Bu 
zorlu durumlarda size destek olacak; konuyu 
hassasiyetle ele alan, sağduyulu ve pragmatik 
rehberlik sağlayabilecek danışmanlarla yakın iş 
birliği içinde çalışmanız gerekir.

Miras Hukuku ekibimiz, mal varlıklarının 
idaresi üzerinde bir anlaşmazlık ortaya 
çıktığında atılacak adımlar konusunda; Birleşik 
Krallık’ta ve uluslararası alanda vasiyet tenfiz 

memurlarına, mütevelli heyetlerine ve hak 
sahiplerine tavsiyeler/öneriler vermektedir. 
Hiçbir durumun veya bireylerin şartları birbirinin 
aynısı olmadığından, durumun inceliklerini 
derinlemesine anlamak amacıyla gereken tüm 
zamanı ayırıyoruz. Böylelikle, mümkün olan 
en iyi sonucu elde etmenize yardımcı olmak 
adına bireysel ve tamamen size özel bir strateji 
geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. 

Mümkün olan tüm durumlarda, konuyu erken 
çözümle sonuçlandırmayı amaçlıyoruz. Ancak, 
dava kaçınılmaz olduğunda, süreç boyunca 
size ustaca rehberlik edecek uzmanlığa sahibiz. 
Ekibimiz, müşteriler için yenilikçi çözümler 
üretmekte iddialı olmakla birlikte birden fazla 
yargı alanını içeren yüksek değerli ve karmaşık 
anlaşmazlıkları çözme uzmanlığına da sahiptir.

Ö Z E L  A M A Ç L I 
K U R U L A N  VA K I F L A R 
( T R U S T S )  & 
M i r a s  H u k u k u 
HASSASİYET VE SAĞDUYU 
İLE KİŞİYE ÖZEL 
REHBERLİK.
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COLLYER BRISTOW SERVET YÖNETİMİ
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İş yerinde oldukça fazla zaman harcamaktayız 
ve bu çoğunlukla olumlu bir tecrübedir. Yeni 
bir iş sözleşmesini gözden geçirirken ve şartları 
müzakere ederken ya da terfi veya esnek bir 
çalışma modeli talep ederken tavsiyeye ihtiyaç 
duyabilirsiniz. Bununla birlikte, işyerindeki 
çatışmalar çeşitli nedenlerle üzücü ve yıldırıcı 
olabilir. Bunlarla tek başınıza başa çıkmaya 
çalışmakta oldukça zordur. Net, pratik ve gizliliğe 
uygun rehberlik sağlayarak sizin için içinde 
bulunduğunuz meseleyi çözüme kavuşturmaya 
yardımcı olabiliriz.

İş Hukuku ekibimiz, kararınız gerek (mümkünse) 
iş ilişkisini sürdürmek gerekse bir uzlaşma 
anlaşması yoluyla en iyi ayrılma koşullarını 
müzakere etmek olsun, nihai hedefinize karar 
verebilmeniz için sizinle yakın bir şekilde 
çalışmaktadır. Diğer tüm ihtimallerin imkansızlığı 
durumunda ise İş Mahkemeleri veya yetkili 
makamlar nezdinde hak talebinizi takip etmenize 
yardımcı oluyoruz. 

Hem işverenler hem de çalışanlar adına 
hareket etme konusunda geniş deneyime sahip 
olduğumuzdan duruma her iki perspektiften de 
bakabiliyor ve karşı tarafın sonraki adımlarını 
önceden tahmin edebiliyoruz. İş ilişkisinden 
kaynaklı anlaşmazlıkların stresli doğası gereği, 

genellikle erken çözümü teşvik etmekle birlikte, 
dava yoluna gidilmesi gerektiğinde, sizin için  
mümkün olan en iyi sonucu alma konusunda 
dirençli ve kararlıyız.

Aşağıda yer alan hususları da kapsamak üzere 
iş ilişkisiyle ilgili tüm konularda tavsiyelerde 
bulunmaktayız:

• İş sözleşmenizin, hizmet veya danışmanlık 
anlaşmanızın gözden geçirilmesi

• Çalışma durumunuzun hukuksal anlamda 
sınıflandırılması

• Esnek çalışma ve aileyle ilgili konular
• Bir disiplin sorununun nasıl ele alınacağı
• Şikâyetin nasıl bildirileceği ve takip edileceği
• İhtiyaç fazlalığı veya yeniden yapılanma 

nedeni ile işten çıkarma prosedürü
• Ayrımcılık, zorbalık, taciz ve mağduriyet
• Bilgi sızdırma
• Zorunlu ücretli izin, fesih sonrası kısıtlamalar 

ve güven ilişkisine dayalı görevler
• TUPE (Teşebbüslerin Devri Sırasında 

İstihdamın Korunması) hükümleri
• Uzlaşma Sözleşmesi veya ACAS (Danışmanlık, 

Uzlaştırma ve Tahkim Hizmeti) aracılığıyla iş 
akdini sona erdirmeyi müzakere etmek

• İş Mahkemesi, İş Temyiz Mahkemesi ve 
Yüksek Mahkemedeki davalar

Ç A L I Ş A N L A R  İ Ç İ N 
İ Ş  H U K U K U
AÇIK VE PRATİK 
TAVSİYELERLE SORUNU 
ÇÖZÜME KAVUŞTURMA.



İ Ş V E R E N L E R 
İ Ç İ N  İ Ş  H U K U K U
İŞİNİZİ İLERİYE TAŞIMAK 
İÇİN FAYDALI TAVSİYELER.
İşgücünüz, işletmenizin temelidir ve bu temelin 
etkili olması gerekir. İş hukukunun dinamik 
olması, sürekli yeni kuralların ve düzenlemelerin 
ortaya çıkması ve hızla gelişmesi iş hayatınızda  
birtakım zorluklara neden olabilir. İşveren olarak, 
personeli işe almak kadar elde tutmak ve ayrıca 
gerektiğinde adil bir şekilde işten çıkarmak için 
hazırlıklı olmanız gerekir.

İş Hukuku ekibimiz, değişen şartlara uyum 
sağlamanıza yardımcı olacak ve yenilikçi 
çözümler sunabilecek uzmanlığa ve tecrübeye 
sahiptir. Büyük şirketler, KOBİ’ler, şahıs şirketleri 
ve Start-Up’lar da dahil olmak üzere çok çeşitli 
sektörlerde farklı müvekkiller ile yakın bir şekilde 
çalışıyoruz.  Kuruluşlara İnsan Kaynakları ile ilgili 

ister stratejik isterse karmaşık veya tartışmalı 
olsun birçok konuda hukuki tavsiyeler veriyoruz.

İşletmenizi, çalışma uygulamalarınızı, 
kültürünüzü ve ticari hedeflerinizi anlıyoruz. Bu 
sayede kuruluşunuzun ilerlemesine yardımcı 
olmak ve rahatsızlık yaratan İnsan Kaynakları 
sorunlarını en aza indirmek adına tamamen size 
özel ve faydalı tavsiyeler sunuyoruz. Mümkün 
olan durumlarda, iş anlaşmazlıklarının erken 
aşamalarda çözümünü sağlıyor, ancak bunun 
mümkün olmadığı durumlarda ise işletmeniz için 
olası en iyi sonucu sağlamaya odaklanarak dava 
süreci boyunca size rehberlik ediyoruz.
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COLLYER BRISTOW SERVET YÖNETİMİ

“BU EKİP, TİCARİ OLARAK 
MÜVEKKİLİNİN EN İYİ SONUCU 

ELDE ETMESİNİ SAĞLAMAK 
ADINA YORULMADAN ÇALIŞAN 
ÇOK GÜVENLİ BİR ÇİFT ELDİR.”

LEGAL 500, HUKUK SEKTÖR REHBERİ 



İlişkilerin sekteye uğraması ve aile sorunları hiçbir 
zaman basit değildir ve ayrıca kimi durumlarda 
hem finansal hem de duygusal olarak son 
derece zorlayıcı olabilmektedir. Bu sıkıntılı 
zamanlarda, net ve pratik rehberlik sağlamak için 
güvenebileceğiniz deneyimli ve empati sahibi 
danışmanlara ihtiyacınız vardır.

Aile Hukuku ekibimizle, hayatınızın inceliklerini 
tam olarak anlamak için gerekli tüm zamanı 
ayırıyor ve spesifik ihtiyaçlarınıza uygun tavsiyeler 
sunuyoruz. Karmaşık, ulusal ve uluslararası mali 
davalar ile çocukları ilgilendiren konularda size 
ustaca ve hassas bir şekilde rehberlik ediyor, 
net ve anlaşılır faydalı çözümler sunuyoruz. Bu 
alanda hizmet sunan 4 ortağımız da uzun yılların 
deneyimine sahiptir ve ekibimiz kendisini sizin 
çıkarlarınızı korumaya ve tamamen sizin ve aileniz 
için mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye 
adamıştır.

Gerekli durumlarda, tüm olası meseleler ve 
mevcut sorunlar hakkında karar vermesi gereken 

ebeveynlerin, ayrılma ve boşanma konularına 
yardım eden, tarafsız bir arabulucu olarak 
hareket eden avukatlarımız öncülüğünde, güçlü 
bir arabuluculuk uygulamamız bulunuyor. Sakin 
ve mantıklı bir yaklaşımın benimsenmesi yoluyla 
başarılı arabuluculuklar yapma konusunda 
mükemmel bir geçmişe ve tecrübeye sahibiz.

Özellikle birden fazla yargı yetkisinin söz konusu 
olduğu durumlarda, Evlilik Öncesi ve Evlilik 
Sonrası Anlaşmaların müzakeresinde de oldukça 
deneyimliyiz.

Aşağıdaki konular hakkında tavsiyeler 
vermekteyiz:
• Velayet
• Birlikte yaşama
• Boşanma ve ayrılık
• Finansal hükümler
• Yargı yeri ihtilafları
• Arabuluculuk ve İş Birliği hukuku
• Evlilik öncesi ve sonrası anlaşmalar

A İ L E  & 
B O Ş A N M A
AÇIKLIK VE EMPATİ İLE 
YOL GÖSTERME
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COLLYER BRISTOW SERVET YÖNETİMİ

Çok kuşaklı ve uluslararası ailelerin ihtiyaçları 
geliştikçe, bir yandan iş ve hayırseverlik 
amaçlarının yerine getirilmesi öte yandan kayda 
değer bir servetin korunması konusunda aile ofisi 
giderek daha önemli bir araç haline gelmektedir. 
Her aile ofisi kültür, yapı ve kapsam açısından 
özgündür ve ilişkili oldukları ailelerin çeşitli 
değerlerini ve ilgi alanlarını yansıtmaktadır. 
Bu çeşitlilik nedeniyle aile ofisleri kendi yasal, 
ticari ve kişisel zorluklarıyla karşılaşacaktır. Bu 
yüzden, size pragmatik ve gerçekten özgün 
tavsiyelerde bulunma becerisine sahip, güvenilir 
danışmanlardan oluşan bir ekiple çalışmak hayati 
önem taşımaktadır.

Vergi planlanması, servet yapılandırması 
ve miras planlamasında güçlü uzmanlığa 
sahip Vergi Hukuku ekibimiz; aile servetinin 
oluşturulması, korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması konusunda tek ve çoklu aile 
ofislerine yol göstermektedir. Yüksek gelire sahip 
ailelerin işleyişleri giderek daha karmaşık hale 
geldiğinden ve genellikle birden fazla yargı 
alanını kapsadığından, servetinizin vergisel 
anlamda daha verimli bir şekilde yapılandırılması 
ve sizin ve ailenizin mevcut ve gelecekteki 
gereksinimlerini karşılaması için özveri ile 
çalışmaktayız. Ekibimiz, içinde bulunduğunuz 
şartlar hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olup, 
böylelikle hedeflerinize ve önceliklerinize uygun, 
özenle uyarlanmış çözümler sunmaktadır.

A İ L E 
O F İ S L E R İ
SİZ VE AİLENİZ İÇİN BİR 
MİRAS YARATMA.
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İnsanların ve iş ilişkilerinin giderek daha fazla 
uluslararası hale geldiği günümüz dünyasında, 
yabancı ülkelere yerleşme konuları kritik bir rol 
oynamaktadır. Buna karşılık, küresel hareketliliği 
yöneten hukuki çerçeve mütemadiyen 
değiştiğinden ve Brexit’in de ek bir karmaşıklık 
katmanı eklemesiyle birlikte, bireylerin ve 
kuruluşların hareket kabiliyeti her zamankinden 
daha zorlu bir alan haline gelmeye başlamıştır.

Gerek ailesiyle birlikte taşınmak isteyen bir 
birey, gerek işini büyütmeyi hedefleyen bir 
girişimci gerekse de yurtdışından çalışanlarını 
transfer eden köklü bir kuruluş olun, bu süreci 
olabildiğince sorunsuz yürütebilmek adına 
yaratıcı ve stratejik rehberlik sağlayabilecek 
uzman hukuk danışmanlarına ihtiyacınız vardır.

Uzman ekibimizle, şahıslara ve işletmelere kişiye 
özel hizmet sunuyoruz. Gereksinimlerinize en 
uygun rotayı belirlememize olanak tanıması 
amacıyla özgün koşullarınızı ve önceliklerinizi 
tam anlamıyla kavrayabilmek için gerekli tüm 
zamanı ayırıyoruz. Böylelikle size göçmenlik 
süreci boyunca pratik ve faydalı bir şekilde yol 

gösterebiliyor ve ayrıca ilgili vergi planlaması 
hakkında da tavsiyelerde bulunabiliyoruz.

Yer değiştirme kararı alan bireyler ve aileleri 
için olası seçenekler, “Innovator”, “Start-up” 
veya “Investment” vize rotaları, öğrenci veya 
çalışma vizeleri ya da aile ilişkilerine dayalı bir 
başvuruyu içerebilmektedir. Hali hazırda belli bir 
süredir Birleşik Krallık’ta yaşıyorsanız, ekibimiz 
daimî ikamet, süresiz oturma izni ve vatandaşlık 
başvuruları konusunda da müvekkillerimize 
yardımcı olmaktadır.

Ayrıca yurt dışından yabancı ülke vatandaşlarını 
işe almak veya denizaşırı bir ofisten Birleşik 
Krallık’a çalışanlarını transfer etmek isteyen 
işletmelere yenilikçi tavsiyeler sunuyoruz. Bu 
tavsiyeler, bir işveren için sponsorluk lisansı 
almayı ve yönetmeyi, puan tabanlı sistem 
kapsamında sponsorlu çalışanlar için “Tier 2” vize 
başvuruları yapmayı, geçici işçiler için “Tier 5” 
vize başvuruları veya iş operasyonlarını büyütmek 
adına Birleşik Krallık’a bir çalışanını gönderen 
şirketler için “Sole Representative” vizesi almayı 
içeriyor.

İ N G İ LT E R E ’ Y E 
Y E R L E Ş M E
BİREYLER VE ŞİRKETLER 
İÇİN KİŞİYE ÖZEL 
ÇÖZÜMLER.
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COLLYER BRISTOW SERVET YÖNETİMİ

Uluslararası ilişkilere sahip bireyler ve aileler, 
varlıklarının korunması ve ilgili tüm yargı 
alanlarında etkin ve verimli bir şekilde gelecek 
nesillere aktarılmasını sağlamak adına dikkatli bir 
şekilde düşünmek durumundadırlar. Proaktif ve 
stratejik bir planlama olmazsa, Birleşik Krallık’ta 
yaşayan veya Birleşik Krallık’a taşınan yabancı 
kişilerin, gerek Birlesik Krallik’taki gerekse 
dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış malvarlıklarını 
istenmeyen bir şekilde elden çıkarması veya 
değerli fırsatları kaçırma riskleri bulunmaktadır.

Veraset ve intikal vergisine yönelik yasaların 
giderek daha karmaşık hale gelmesiyle 
birlikte, böylesi bir ortamda yön bulmanıza ve 
servetinizi vergi verimliliği sağlayacak ve sizin 
ve ailenizin gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
yapılandırmanıza yardımcı olacak güvenilir 
bir danışmana ihtiyacınız vardır. Farklı yargı 
alanlarındaki tavsiyelerin uygun şekilde koordine 
edilmesini sağlamak adına dünya genelinde 
danışmanlarla düzenli bir biçimde çalışmaktayız.

Ekibimiz, varlıklarını hem şimdi hem de 
gelecekte korumalarına yardım etmek amacıyla 
uluslararası bireyler ve ailelerle yakın bir şekilde 
çalışmaktadır. Müvekkillerimizin varlıkları, özel 
vakıfları, şirketler ve ortaklıklar da dahil olmak 
üzere, farklı holding araçlarının koordinesini 
gerektiren karmaşıklıkta ve çeşitlilikte olabilir.

Koşullarınızı ve önceliklerinizi tam olarak 
anlayarak gerçek anlamda kişiye özel bir hizmet 
sunmaktayız. Böylelikle, değişen koşullara yanıt 
vermek adına gerekli esnekliği sağlayarak, 
servetinizi etkin bir şekilde yöneten özgün 
bir şekilde uyarlanmış sofistike çerçeveler 
tasarlamaktayız. Ekibimiz yaratıcı bir yaklaşım 
benimseme konusunda güçlü bir üne sahiptir 
ve müvekkillerimizin varlıklarını yönetmelerine 
yardım etmek için sürekli olarak yeni ve daha iyi 
yollar bulmaya çalışmaktayız. 

U L U S L A R A R A S I 
Ö Z E L  VA K I F L A R , 
V E R G İ  &  T E R E K E 
P L A N L A M A S I
KARMAŞIKLIĞI 
NETLEŞTİRME VE 
VARLIKLARINIZI KORUMA.
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Teknolojinin kontrolündeki günümüz dünyasında, 
bir ömür boyunca inşa ettiğiniz itibarınızı 
tehlikeye atma potansiyeli taşıyan mahrem veya 
yanlış bilgiler saniyeler içinde yayılabilmektedir. 
Bu tür durumlar muhtemel ve önemli finansal 
yansımalar yaratırken duygusal olarak da son 
derece rahatsız edici olabilmektedir. İtibarınız 
en değerli varlığınızdır ve mutlak surette 
korunmalıdır. Gerek spesifik bir zarar verici 
bilgiyle başa çıkmak adına hızlı bir şekilde 
harekete geçmek, gerekse de itibarınızı dijital 
veya çevrimdışı platformlarda proaktif olarak 
gözden geçirmek, yönetmek veya kullanmak 
istiyor olun, size açıklıkla ve hassasiyetle 
pragmatik çözümler sağlayabilecek bir ekiple 
çalışmanız gerekmektedir.

Medya hukuku ekibimiz, iş liderleri veya 
yüksek profilli kariyerleri dolayısıyla medyanın 

gündeminde yer alan kişiler adına hareket 
etmektedir. 

Uzmanlığımız, iftira, güvenin kötüye kullanılması, 
veri koruması, özel hayatın gizliliği, ticari sır, taciz, 
marka koruması ve unutulma hakkı dahil olmak 
üzere itibarın ve gizliliğin korunmasıyla ilgili tüm 
disiplinleri kapsamaktadır.

Her müvekkil ve durumun özgün oluşundan 
dolayı koşulları tam manasıyla özümsüyor ve 
kişiye ve duruma has bir strateji tasarlıyoruz. 
İtibarınızın veya gizliliğinizin tehlikeye atılmasının 
ne kadar üzücü olduğunu biliyor ve durumun 
kontrolünü ele almak ve mümkün olan en iyi 
sonucu vermek için kararlılıkla çalışıyoruz.

M E D YA  & 
M A H R E M İ Y E T
PROFİLİNİZİN KORUNMASI
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COLLYER BRISTOW SERVET YÖNETİMİ

Özel bir uçak veya yat gibi lüks bir malvarlığının 
satın alınması, bir birey için uzun süredir devam 
eden bir tutkunun yerine getirilmesi anlamına 
gelebilmekte ve yaşam tarzlarının önemli bir 
parçası halini alabilmektedir. Buna karşın, bu tür 
varlıkların satın alınması, edinilmesi, işletilmesi 
ve satılmasıyla ilgili yasal düzenlemeler hem yerel 
hem de uluslararası hukuku kapsayan karmaşık 
ve yönetilmesi zor konulardır. Size net ve pratik 
tavsiyelerde bulunacak, süreci olabildiğince 
sorunsuz hale getirecek ve yeni malvarlığınızın 
keyfini mümkün olduğunca çabuk çıkarmanızı 
sağlayacak uzmanlığa sahip bir hukuk ekibi 
tarafından bilgilendirilmeniz gerekmektedir.

Kurumsal Danışmanlık ekibimiz, satın alma ve 
satış sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere 
edilmesi, finansman ve güvenlik belgelerinin 

organize edilmesi, kayıt sürecine yardımcı olma 
ve gerektiğinde varsa kredi sağlayıcılarıyla ilişki 
kurma dahil olmak üzere uçak veya yat alım 
satımının tüm yönleriyle ilgili olarak bireylere 
tavsiyelerde bulunmaktadır.

Ekibimizle, koşullarınızı ve önceliklerinizi 
derinlemesine kavrayarak, daha geniş çerçevede, 
tamamen size özel, vergisel açıdan verimli 
mülkiyet yapılarının oluşturulmasında ve lüks mal 
varlığınızın satın alınmasından kaynaklanabilecek 
veraset sorunlarıyla başa çıkma konusunda size 
destek oluyoruz.  

Heyecan verici olan alım veya satım işleminizin 
sorunsuz ilerlemesini ve malvarlığınızın 
mülkiyetinin etkin bir şekilde yapılandırılmasını 
sağlayacak kişisel ve özel bir hizmet sunuyoruz.

L Ü K S 
VA R L I K L A R
LÜKS BİR VARLIĞA SAHİP 
OLMANIN KARMAŞIKLIĞINDA 
REHBERLİK.
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“EKİP BİRİNCİ SINIF, BİLGİLİ, 
ULAŞILABİLİR VE PARANIZIN 
TAM KARŞILIĞINI SUNUYOR.”

Legal 500, HUKUK SEKTÖR REHBERİ



COLLYER BRISTOW SERVET YÖNETİMİ

Bir aile üyesinin veya sevilen birinin vefat 
etmesinin ardından, son derece zor ve üzücü 
bu zamanda, ilgilenmeniz ve dikkate almanız 
gereken birçok şey bulunmaktadır. Bu tür 
zamanlarda hukuki işlemlerle uğraşmak mümkün 
olduğunca basit ve stressiz hale getirilmelidir. 
Terekenin doğru, hızlı, vergisel açıdan verimli 
ve vefat eden kişinin de istekleri doğrultusunda 
yönetilmesini sağlamak adına size net ve 
pragmatik rehberlik sağlayabilecek empati sahibi 
bir danışmanın desteğine ihtiyacınız olacaktır.

Miras hukuku ekibimizle, vefattan sonra 
terekenin yönetimi konusunda ailelere, tenfiz 
memurlarına ve hak sahiplerine pratik ve 
kişiye özel tavsiyeler sunuyoruz. İnsanların özel 
yaşamları karmaşık olabildiği gibi bunun yanında 
uğraşmakta olduğumuz terekeler genellikle 
karmaşık, yüksek değerli ve birden fazla yargı 
alanının konusu olabilmektedir.

Veraset vergisi ile ilgili muafiyet ve istisnaların 
talep edilmesinin yanı sıra veraset vergisi 
hesaplarının hazırlanması, veraset ilami alınması 
ve HMRC (İngiliz Vergi Dairesi) ile terekedeki mal 
varlıklarının vefat anında yeniden değerlemesi 
konusundaki ihtilafları giderme noktasında 
müvekkillerimize yardımcı olmaktayız. Sınır 
ötesi miras sorunlarıyla başa çıkma, mülklerin 
koordineli bir şekilde yönetilmesini sağlamak 
için diğer yetki alanlarındaki danışmanlarla 
yakın çalışmalar yürütmekteyiz. Birleşik Krallık’ta 
birtakım varlıklara sahip olarak vefat eden 
yabancı kişiler için Birleşik Krallık veraset ilami 
aldığımız gibi, Commonwealth ülkelerinde alınan 
veraset ilamının İngiltere’de ya da İngiltere’de 
alıınan veraset ilamının Commonwealth 
ülkelerinde tanınması ve tenfizi konusunda 
önemli deneyime sahibiz. 

V e r a s e t  I l a m i
EN İHTİYAÇ DUYULAN ANLARDA 
KİŞİSEL BİR HİZMET
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HMRC (Vergi Dairesi) ile ihtilaflar birçok 
nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir. 
Düzeltilmesi gereken bir hata olmuş olabileceği 
gibi, HMRC, vergi pozisyonunuzu doğrulamak 
için daha fazla kanıt isteyebilir veya yasanın nasıl 
uygulanacağı konusunda bir ihtilaf da olabilir.

Ekibimizle, bireylere, işletmelere ve şirketlere, 
vergi hukukunun tüm alanlarındaki ihtilaflar 
ve incelemeler konusunda tavsiyelerde 
bulunuyoruz. Vergi hukukunun en karmaşık 
yönleriyle ilgili ihtilafları ele alabilecek uzmanlığa 
da sahibiz. Ayrıca, önerilen veya mevcut herhangi 
bir düzenlemeyle ilişkilendirilebilecek vergi 
riskini azaltabilmeniz adına önleyici tavsiyelerde 
sunuyoruz.

Müvekkilimiz olarak sizin adınıza en iyi sonucu 
elde etmek için kararlı davranıyoruz. Özel 
durumunuza uygun çözümler sunabilmek 
için koşullarınızı tam manasıyla anlıyoruz. 
HMRC uygulamalarına ve prosedürlerine ait 
derinlemesine olan bilgi birikimimizi mümkün 
olan her durumda sizin için HMRC ile en uygun 
maliyetli ve kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak 
için kullanıyoruz. Bir anlaşmazlığı yargı alanına 
veya mahkemeye taşımak tam anlamıyla son 
çare olmalıdır. Ancak, bir anlaşmanın mümkün 
olmadığı durumlarda, müvekkillerimizi HMRC’nin 
baskıları karşısında korumak için dava sürecini 
yürütme deneyimine, yeteneğine ve kararlılığına 
da sahibiz.

V E R G İ 
İ H T İ L A F L A R I  & 
İ N C E L E M E L E R İ
VERGİ İDARELERİ İLE OLAN 
İHTİLAFLARDA SİZE VE 
İŞLETMENİZE YOL GÖSTERİYORUZ.
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COLLYER BRISTOW SERVET YÖNETİMİ

“GAYRIMENKULUMUN 
POTANSİYELİ VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ KONUSUNDA 
DAHA UYGUN, KAPSAMLI VE 
ÖNGÖRÜLÜ BİR ARAŞTIRMA 
SUNULAMAZDI. GERÇEKTEN 

MİNNETTARIM.”
MÜVEKKİL GERİ BİLDİRİMİ 



Konut alım satımı, özellikle günümüzün 
çalkantılı ekonomik ortamında ve istikrarsız 
emlak piyasasında heyecan verici ancak stresli 
bir deneyim olabilmektedir. Bu süreç, doğası 
gereği, oldukça kısa teslim tarihleri ve karmaşık 
yapılar da içerebilir. İster ana konutunuzu satın 
alıyor olun ister mülk portföyünüzü genişletiyor 
olun, size yüksek kalitede ve kişiye özel tavsiyeler 
sunabilecek güvenilir danışmanlarla çalışarak 
devir sürecini mümkün olduğunca stressiz hale 
getirebilirsiniz.

Birleşik Krallık’ta veya denizaşırı ülkelerde ikamet 
eden bir müvekkil olarak karşılaşabileceğiniz 
herhangi bir mülkiyet meselesinde rehberlik 
sağlamak adına Gayrimenkul uygulamalarında 
uzman ekibimizle, entegre ve sorunsuz bir 
hizmet sunuyoruz.

Konut tarafında, birinci sınıf ve süper kalite 
Londra mülkleri ve değerli villalara özel olarak 
odaklanarak, alım ve satımlar, vergi verimliliği 
için finansman ve yapılandırma, özel kiralama, 
kira uzatma ve konut kiralama konusunda 
tavsiyelerde bulunuyoruz. Ticari mülkleriniz söz 
konusu olduğunda, alım ve satımlar ile tüm ev 
sahibi ve kiracı konularında size destek olacak 
uzmanlığa da sahibiz.

Her müvekkilin hedefler ve öncelikler bakımından 
özgün olduğunu biliyor, bu nedenle konuya tam 
manasıyla hakim olmak adına gerekli tüm zamanı 
ayırıyoruz. Böylelikle, olası tehlikeleri önceden ele 
alıyor, analiz ediyor ve gerçek anlamda kişiye özel 
ve pragmatik tavsiyeler sunarak, işlem boyunca 
sizi sorunsuz bir şekilde yönlendirebiliyoruz.

K O N U T
SÜRECİN HER AŞAMASINDA 
KİŞİYE ÖZEL PRAGMATİK 
TAVSİYELER.
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COLLYER BRISTOW SERVET YÖNETİMİ

Yaşamınız boyunca tereke ve veraset 
planlamasını göz önünde bulundurmak size 
işlerinizi kısa ve uzun vadede esnek ve vergisel 
açıdan verimli bir şekilde yapılandırma fırsatı 
verir. Çocukların veya torunların kontrolü 
çok erken ele almasını engellemek, işletme 
varlıklarını gelecek nesiller için korumak 
veya engelli bir çocuğunuzun gelecekteki 
gereksinimlerini göz önünde bulundurmak 
istiyor olabilirsiniz. Servetinizin önceliklerinize 
göre yapılandırıldığından emin olmak için size 
yaratıcı ve bireysel olarak uyarlanmış tavsiyelerde 
bulunacak uzman bir danışmana ihtiyacınız 
olacaktır. Birleşik Krallık’ta ikamet eden kişilerin 
vergisel açıdan verimli özel vakıf kurma opsiyonu 
geçmişte olduğundan daha kısıtlı olsa da hala bir 
dizi planlama seçeneği bulunmaktadır.

Ekibimizle birlikte, mevcut veraset ve intikal 
vergisi planlama fırsatları konusunda 
müvekkillerimize rehberlik etmekteyiz. 
Örneğin evliliğin sona ermesi, finansal 

tecrübesizlik, zihinsel engellilik ve engelli hak 
sahiplerinin faydalanması gibi servet transferini 
etkileyebilecek sorunları çözümlemek için etkili 
stratejiler sağlıyoruz.

Vakıfların ve diğer tereke planlama yapılarının 
kurulması ve idaresinde bireylere, ailelere ve 
mütevellilere destek sağlıyoruz. Ayrıca, mütevelli 
heyeti değişiklikleri, yeniden yapılandırma ve 
vergilendirme dahil olmak üzere mevcut ozel 
vakiflarin yönetimi konularında da tavsiyelerde 
bulunuyoruz.

Her müvekkilin özgün olduğunun bilincinde 
olarak özel koşullarınızı ve varis olarak sizin 
ve aileniz için neyin önemli olduğunu tam 
manasıyla kavrayabilmek adına gerekli tüm 
zamanı ayırıyoruz. Bu sayede, terekenizi vergisel 
açıdan verimli bir şekilde yönetmek ve ailenizin 
geleceği için isteklerinizi yerine getirmek adına 
sizlere destek sağlıyoruz.

B İ R L E Ş İ K  K R A L L I K 
Ö Z E L  VA K I F,  V E R G İ 
&  T E R E K E 
P L A N L A M A S I
MİRASINIZI OLUŞTURMA 
VE KORUMA
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Bir vasiyetname oluşturmak göz korkutan bir 
ihtimal olarak düşünülebilir ve bu durumda 
kişiler vasiyetname üzerinde planlama yapma-
mayı tercih edebilir. Ancak hazırlayacağınız 
vasiyetnameniz, sevdiklerinize hayatınızın sona 
ermesinin ardında da sağlayabileceğiniz en 
önemli yardım konulardan biridir. Güncel ve 
iyi hazırlanmış bir vasiyetnamenizin olmaması, 
terekenizin gerçek isteklerinizi yansıtmayacak 
şekilde dağılımı riskini ortaya çıkarabilir. Koşul-
larınızın ve isteklerinizin içeriğinden bağımsız, 
vergisel açıdan lehe sonuçlar içeren bir vasi-
yetname hazırlamak ve varlıklarınızın vefatınız 
sonrası nasıl yönetilmesini istediğinizi tam ola-
rak belgelemek için konusunda yetkin bir da-
nışmana ihtiyacınız bulunmaktadır.

Vasiyetnamenizi oluşturma ve güncelleme 
sürecinde size yol gösterecek uzman bir 
ekibe sahibiz ve tamamen size özel benzersiz 
koşullarınıza göre uyarlanmış tavsiyelerde 
bulunuyoruz. Müvekkillerimizin çoğu, yurtdışında 
ikamet etmeyi, birden fazla yargı alanında varlık 
bulundurmayı veya birden çok nesil boyunca 
serveti korumayı istemek gibi karmaşık unsurları 
içeren kişisel meselelere sahiptir. Hayatınızın 
karmaşıklığı ne olursa olsun bütünsel bir 
anlayış ile planlarınızın tam istediğiniz gibi 
vasiyetnamenizde belgelendirilmesini sağlıyoruz. 

VA S İ Y E T N A M E  & 
T E R E K E 
V E  M İ R A S 
P L A N L A M A S I
DİLEKLERİNİZİ YAŞAM 
SÜRENİZİN ÖTESİNDE KORUMAK.
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D A H A 
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Collyer Bristow olarak uluslararası odaklı 
bir firmayız. Tüm dünyada farklı ülkelerden 
müvekkillerle çalışmaktayız ve özellikle İtalya, 
ABD, Kanal Adaları, Türkiye, Orta Doğu ve 
İsviçre’de kültürel bir bilince ve dil uzmanlığına 
sahip  önemli profesyonel bağlantılar kurmaya 
odaklıyız.

İsviçre ofisimiz, bölgedeki kurumsal ve yüksek 
gelirli şahıs müvekkillerimize hizmet vermemizi 
ve yerel danışmanlarla kıymetli bağlantılar 
kurmamızı sağlıyor.

Müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu yargı 
alanlarında yüksek kaliteli uluslararası hukuk 
danışmanlarını bulmamıza ve bunlarla iş birliği 
yapmamıza olanak tanıyan ve önde gelen 
uluslararası hukuk firmaları ağı olan World Link 
for Law’ın aktif bir üyesiyiz.

ULUSLARARASI

Collyer Bristow olarak yirmi beş yıldır çağdaş 
sanatta yükselen yetenekleri destekliyoruz.

Firmamızın ofisleri içindeki sanat galerisi 
alanımız, yılda üç sergiden oluşan dinamik bir 
programı destekliyor.

COLLYER BRISTOW 
SANAT GALERİSİ

Firma olarak, toplumun ihtiyaçlarına hizmet 
etme konusunda açık bir yükümlülüğümüz 
ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. 
Bu bağlamda organizasyonumuzun temel 
değerlerini tamamlıyor ve personele toplumla bir 
olma ve katılım duygusu sağlıyoruz.

Her yıl, firma oylarıyla belirlenen Yılın Yardım 
Kuruluşunu, gönüllü olarak, etkinliklere katılarak 
ve ofis içinde bağış toplayarak destekliyoruz.

Kadınları destekleyen ve işyerinde eşitliği 
savunan Higher adlı profesyonel bir ağımız 
bulunuyor.

Avukatlarımız, yerel hukuk merkezleri, akşam 
klinikleri ve Vatandaş Danışma Bürosu 
aracılığıyla, başka türlü yasal yardım alamayacak 
olan toplum fertlerine ücretsiz hukuki 
tavsiyelerde bulunuyor.

KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUK

Çalışanlarımızın tamamına büyük değer 
veriyoruz. Farklılıkları destekliyor ve çalışma 
arkadaşlarımızın özgün ve ayırt edici niteliklerine 
saygı gösteriyoruz. Herkesin, ayrımcılık veya 
tacizden uzak, mesleki ve kişisel gelişimini 
teşvik eden kapsayıcı bir çalışma ortamından 
yararlanma hakkına sahip olduğuna kuvvetle 
inanıyoruz. 

ÇEŞİTLİLİK VE 
KAPSAYICILIK
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DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİN

PETER DANIEL 
Servet Yonetimi Ekip Lideri

+44 20 7468 7351
peter.daniel@collyerbristow.com

SHARON FRYER 
Kurumsal ve Ticari Hizmetler
Ekip Lideri
+44 20 7470 4409
sharon.fryer@collyerbristow.com

nigel.brahams@collyerbristow.com

NIGEL BRAHAMS 
Ortak- Kurumsal Ve Finansal 
Teknoloji Hizmetleri
+44 20 7470 4434

tania.goodman@collyerbrsitow.com

TANIA GOODMAN
İş Hukuku Ekip Lideri

+44 20 7470 4528
michael.grace@collyerbristow.com

MICHAEL GRACE
Esya Hukuku Ekip Lideri
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