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HAKKIMIZDA

Çebi Hukuk ve Dan??manl?k uzman ve dinamik kadrosu ile ?stanbul?un ticaret 
merkezi olan Zincirlikuyu?da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Büromuz Gayrimenkul Hukuku alan?nda ulusal ve uluslararas? çapta 
uzmanla?m?? olup ?mar, ?n?aat, Miras, Kira, Kat Mülkiyeti, Kentsel Dönü?üm, 
Kamula?t?rma, Tapu- Kadastro ve  Osmanl? Tapular? alanlar?nda Türkçe ve 
?ngilizce  olarak dava ve dan??manl?k hizmeti vermektedir.

Çebi Hukuk ve Dan??manl?k, de?i?en ihtiyaçlar do?rultusunda gayrimenkul 
yat?r?mlar?n? hukuki risklere kar?? koruyarak yat?r?mlar?n daha verimli ve etkin 
sürdürülmelerini sa?lamaktad?r. Büromuz bu kapsamda hukuki, teknik ve mali 
çözümleri müvekkillerinin hizmetine sunmaktad?r. 

Büromuz müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlar?na en etkin çözümü bulabilmek için 
ulusal ve uluslararas? meslek ve ticaret örgütlerinin çal??malar?na etkin olarak 
kat?lmakta, bilgi ve tecrübelerini payla?mak suretiyle gayrimenkul hukukunun 
geli?mesine katk? sa?lamaktad?r.

Tem el Prensibim iz, müvekkillerimize en verimli ve kaliteli çözümleri sunarak 
gayrimenkul yat?r?mlar?na hukuki koruma sa?lamakt?r.  

Tem el Hedef im iz, gayrimenkul hukuku konusunda ulusal ve uluslararas? 
alanda en iyisi olmakt?r.

Çebi Hukuk&Dan??m anl?k

?



KURUCU
 ORTAKLARIMIZ

Bahçe?ehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde 
okudu. Dil ö?renimi için Amerika Birle?ik 
Devletleri?nde burslu ö?renci olarak  bulundu. 
?stanbul Ticaret Üniversitesi?nde ara?t?rma 
görevlisi, Albaraka Türk Kat?l?m Bankas? A.? ve 
Türk Hava Yollar? A.O.?da mü?avir avukat olarak 
çal??t?.

Ömer ÇEB?, iyi derecede Osmanl?ca ve ?ngilizce; 
orta seviyede Arapça ve ?spanyolca bilmektedir. 
Çebi gayrimenkul hukuku alan?nda çal??malar?n? 
sürdürmektedir. 

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
oldu. Üniversite e?itimi sonras? Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega'da hukuk e?itimi ald?. Sur Yap? 
A.? ve Türk K?z?lay?nda avukat olarak çal??t?. 
Çal??malar? sonucu Gayrimenkul De?erleme 
Uzmanl??? (Sicil No: 406267) sertifikas? almaya hak 
kazand?. 

Taha Hüseyin ÇEB?  iyi derecede ?ngilizce ve 
?spanyolca bilmekte olup gayrimenkul hukuku 
alan?nda uzman olarak çal??maktad?r.

Av. Öm er  ÇEB?

Kurucu

Av. Taha Hüseyin ÇEB?

Kurucu
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H?ZMETLER?M?Z

Gayr im enkul Hukuku

?m ar  Hukuku 

Emlak al?m sat?m?, kiralama, ayni ya da 
?ahsi hak tesisi gibi çe?itli i?lemlerin 
yap?lmas? ve bunlara dair görü?melerin 
yürütülmesi hususlar? dahil gayrimenkule 
ili?kin hukuki, idari, cezai ve mali tüm 
süreçlerde dava ve dan??manl?k hizmeti 
sunuyoruz.

?mar plan? de?i?ikliklerine itiraz, imar 
plan?n?n iptali, arazi arsa düzenlemeleri, ifraz 
ve tevhid i?lemleri ba?ta olmak üzere; imar 
hukukuna ili?kin süreçleri takip ediyor, 
ihtiyaç halinde yasal yollara ba?vuruyoruz. 
Tüm bu süreçlerde hukuki dan??manl?k 
hizmeti veriyoruz.

Kam ula?t ?rm a Hukuku 

Kamula?t?rma, kamula?t?rma bedeline 
itiraz/ iptal davalar? ba?ta olmak üzere; 
kamula?t?rmaya ili?kin süreçlerde 
müvekkillerimizin yan?nda yer al?yor,  kamu 
ile olan uyu?mazl?klar?n? uzman hukukçu 
gözüyle çözüyoruz. 



Kent sel Dönü?üm  Hukuku

Kentsel dönü?üme ili?kin sözle?me sürecinde 
olu?abilecek her türlü hukuki uyu?mazl?kta  
dava ve dan??manl?k hizmeti sunuyoruz. 

Riskli alan karar?na kar?? iptal, riskli yap? tespit 
raporuna itiraz ve arsa pay? 
uyu?mazl?klar?nda düzeltme i?lemlerini 
yürütüyor, kat malikleri ile uzla?ma 
süreçlerine kat?l?yoruz. 

?n?aat  Hukuku

Arsa sahipleri ile müteahhit aras?nda ?n?aat 
sözle?melerinin haz?rlanmas?, incelenmesi, 
müzakeresi; in?aat?n ay?pl?, eksik veya geç 
teslimi kaynakl? tazminat talepleri, kat kar??l??? 
in?aat sözle?melerinin feshi, fesih kaynakl? 
tazminat davalar? ba?ta olmak üzere; ilgili tüm 
süreçlerde dava ve dan??manl?k hizmeti 
sunuyoruz.

Kat  Mük iyet i Hukuku

Yönetim plan?n?n incelenmesi, haz?rlanmas? 
ve müzakeresi, kat malikleri kurulu kararlar?, 
otopark, sosyal tesis, park ve bahçe gibi ortak 
alanlar?n kullan?m? ve tahsisi,   ana ta??nmaz?n 
bak?m?, korunmas? ve genel giderlerine ili?kin 
uyu?mazl?klar ba?ta olmak üzere; kat 
mülkiyeti kaynakl? tüm uyu?mazl?klarda dava 
ve dan??manl?k hizmeti veriyoruz. 

Osm anl? Tapular?

Yurt içi ve yurt d???ndaki Osmanl? kök 
tapular?n?n ilgili ar?ivlerde tespiti, tapu intikal 
a?amalar?n?n izlenmesi, soyba??n?n kurulmas?, 
tapunun iptali ve tescili i?lemleri ba?ta olmak 
üzere; eski tapulara ili?kin tüm süreçlerde 
dava ve dan??manl?k hizmeti sunuyoruz.



GAYR?MENKUL
KORUMA

GAYR?MENKUL YATIRIMINIZ KORUMA ALTINDA

GAYR?MENKUL 
SÖZLE?MELER?N?Z? S?Z?N 
ADINIZA ?NCEL?YOR, 
MÜZAKERE ED?YOR VE TÜM 
BU SÜREÇLERDE HUKUK? 
KORUMA SA? LIYORUZ.

Gayr im enkul Korum a Nedir?

Gayrimenkul Koruma; gayrimenkul 

yat?r?mlar?n?za hukuki koruma sa?layan, 

yat?r?m a?amas?nda ve sonras?nda 

kar??la?aca??n?z hukuki sorunlara cevaplar 

üreten gayrimenkul yat?r?m? koruma 

program?d?r.?

Gayr im enkul Korum a Ne ?çin Var?

Gayrimenkul Koruma; gayrimenkul 

yat?r?mlar?n?z? olu?abilecek tüm hukuki, mali 

ve ticari risklere kar?? korumak için var.

Gayrimenkul yat?r?m?n?z? ve birikiminizi 

korumay? amaçlayan Gayrimenkul Koruma 

riskinizi ve maliyetinizi azaltmak için var.

DANI?MANLIK

DAVA



Kat  Kar??l??? ?n?aat  

Sözle?m esi Yönet im i

Gayr im enkul Sat ?? Vaadi

Sözle?m esi Yönet im i?

Kat Kar??l??? ?n?aat Sözle?melerinizi haz?rl?yor, 
süreçleri yönetiyor, gerekli olmas? halinde 
feshediyoruz. ?steklerinizi birlikte analiz 
ediyor, hukuki risklere kar?? sizleri 
bilgilendiriyor ve haklar?n?z? koruyoruz.

Gayrimenkul Sat?? Vaadi Sözle?menizi 
inceliyor, gerekli düzenlemeleri yap?yor ve 
süreçleri ad?n?za yönetiyoruz. Sizi hukuki 
risklere kar?? koruyor ve temsil ediyoruz. 

Hemen Ke?fet! 
www.cebilaw.com

DANI?MANLIK

DAVA

Gayr im enkul Tem inat  
Yönet im i

Gayrimenkul yat?r?mlar?n?z kapsam?nda 
göstermi? oldu?unuz teminatlar ile yapm?? 
oldu?unuz ödemelere hukuki koruma 
olu?turuyoruz. Teminat sözle?melerinin 
olu?turulmas?, revize edilmesi süreçlerinde 
hukuki dan??manl?k veriyoruz. 



K?RA360
UZMAN GAYR?MENKUL K?RA YÖNET?M?

KiRA SÖZLE?MER?N?Z? 
HAZIRLIYOR, 
ÖDEMELER?N?Z?  S?Z?N 
ADINIZA TAK?P ED?YOR VE 
GEL?RLER?N?ZE HUKUK? 
KORUMA SA? LIYORUZ.

Kira360 Nedir?

Kira360, uzmanl???n önem kazand??? 

günümüz dünyas?nda kiraya veren ile kirac? 

aras?nda uzman yakla??m? ile faaliyet 

gösteren, hukuk ve muhasebe hizmetlerinin 

birle?ti?i yenilikçi bir kira takip sistemidir.

Kira360 ile gayrimenkul yat?r?mc?lar? kira 

gelirlerinin düzenli ak???n? sa?layacak,  her 

türlü risk ve olumsuzluklara kar?? hukuki 

koruma elde edeceklerdir. 

Kira360 Ne ?çin Var?

Kirac?360, kira geliri olan yat?r?mc?lar?n 

ihtiyaçlar?na yönelik profesyonel hizmet 

sunmak için var.

Kira360, kurumsal yat?r?mc?lar  gayrimenkul 

yat?r?mlar?n?n takibi için ek zaman ve enerji 

harcamadan as?l i?lerine odaklans?n ve 

geli?tirsin diye var.

DANI?MANLIK

DAVA

TAK?P 



Toplu Yap? Kira Yönet im i

Kurum sal Kira Yönet im i
?

Kira Uyu?m azl?k lar? 
Arabuluculuk  Merkezi

Kira360 olarak Kira Uyu?mazl?klar? 
Arabuluculuk Merkezini mü?terilerimizin 
hizmetine sunuyoruz.

Arabuluculu?a konu olabilecek kira bedelinin 
tespiti, kira bedelinin ödenmemesi ve 
kiralanan?n tahliyesi gibi kirac? ile kiralayan 
aras?nda arabuluculu?a konu olabilecek tüm 
uyu?mazl?klarda uzman arabulucu avukat 
kadromuzla hizmet sunuyoruz.  

?stanbul'un ba?ta Fatih, Beyo?lu, Kad?köy gibi 
ilçeleri olmak üzere çe?itli bölgelerinde 
bulunan Han, ??yeri, Ticaret Merkezi ve 
AVM'lerde Kira Yönetim Dan??manl??? hizmeti 
veriyoruz. 

Em lak  Of isi Kira Yönet im i

Emlak ofisleri ile yak?n i? birli?i içerisinde 
bulunuyor, kiralama süreçlerine arac?l?k 
ettikleri  mülklerin   kira yönetimini takip 
ediyoruz. 

Kira yönetimi dan??manl??? hizmeti ile emlak 
ofislerininin i?lerini kolayla?t?r?yor, mü?teri 
memnuniyetini artt?r?yoruz. 

?irket ler  Kira Yönet im i

Yat?r?m amac? ile elinde gayrimenkul 
bulunduran ?irketlere kurumsal çözümler 
sunuyoruz. 

Sizler asli i?lerinize odaklan?rken 
gayrimenkullerinizin kira süreçlerini sizin 
ad?n?za takip ediyoruz. Düzenli gelir ak???n? 
temin ediyor, olu?abilecek risklere kar?? 
hukuki koruma sa?l?yoruz.   

Hemen Ke?fet! 
www.kira360.com

DANI?MANLIK

DAVA

TAK?P 



ÇEB? 

Hukuk&Dan??m anl?k

w w w .ce b i l a w .co m
w w w .k i r a 360 .co m
i n f o @ce b i l a w .co m

(212) 965  2061

Ko r e  ?e h i t l e r i  Cd . Ü st e ?m e n  
M e h m e t  Gö n e n ç Sk . N o :1 / 5  

Zi n c i r l i k u y u  ? i ?l i  ?st a n b u l

Gayr im enkul Hukukunda Uzm an?n?z
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