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1. Ticaret Hukuku ve Sözleşmeler 

Tam kapsamlı hizmet veren bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerimize tedarikçileriyle, 
müşterileriyle, lisans verenleriyle, distribütörleriyle, diğer stratejik ortaklarıyla ve bunlara 
benzer her türlü ticari işlemleriyle ilgili olarak hukuki bilgimize ve sektörde köklü 
deneyimimize dayanan eksiksiz bir ticaret hukuku hizmetleri yelpazesi sunmaktayız.   

Aşağıda belirtilen hizmetlerle sınırlı olmamak üzere her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması, 
müzakere edilmesi, yönetimi ve feshi konularında hizmetleri veriyoruz. 

• Acente, Distribütörlük, Franchising, Tedarik Zinciri ve Satın Alma  
• Pazarlama ve Reklamcılık 
• İmalat ve Tedarik Anlaşmaları  
• Standart Şartlar ve Koşullar 
• Uluslararası Mal Satışları 
• Ulaşım  
• İzinler ve Lisanslar  
• İthalat ve İhracat Yönetmelikleri 
• Tüketicinin Korunması, Ürün Sorumluluğu ve Garanti Konuları,  
• Haksız Rekabet 
• Anti-Damping ve Kotalar  
• Kaynak Bulma ve Tedarik  
• E-Ticaret  
• Lisans Düzenlemeleri, AR-GE İş Birlikleri ve Ortak Geliştirme Anlaşmaları  
• Dijital İş Dönüşümü,  
• Danışmanlık Hizmetleri 

2. Şirketler Hukuku ve Birleşme ve Devralmalar 

Her sektördeki yerel ve uluslararası müvekkillerimize, her türlü ticari işlemleri, kurumsal 
yönetişim ve yönetim danışmanlığı, şirket türleri hakkında tavsiyeler, yönetim yapılarının 
belirlenmesi, hissedarlar sözleşmesi ile hissedarlar ilişkileri ve holding şirketlerinin 
oluşturulması dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. 

Ayrıca genel kurulların toplanması, kararların hazırlanması, ilgili resmi makamlara gerekli 
bildirimlerin yapılması, esas sözleşmenin değiştirilmesi, sermaye artırımı, tür, varlık ve hisse 
devirlerinin yeniden yapılandırılması, birleşme ve devralmalar, bölünmeler, halka arzlar, ortak 
girişimler kurulması gibi tüm işlemler hizmetlerimiz kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Şirketlerin feshi ve tasfiyesi, şube ve irtibat bürolarının kapatılması hukuk büromuz tarafından 
verilebilecek hizmetlerdir. 

Kurumsal yönetim ekibimizin, hukuki uyumluluk alanında çalışan ekibimiz ile birlikte 
sağladığı katma değeri yüksek hizmetlerden biri de şirketlerin hukuki yapılandırmaları 
bakımından mevcut durumlarının tespiti ve varsa eksiklerin giderilmesi i için şirketlere Hukuk 
Check Up (Denetimi)’tır.   
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• İşletme Yapıları 
• Şirket Kuruluşları 
• Kurumsal Yönetim 
• Projeler ve Yabancı Yatırımlar 
• Satın alma veya Birleşme öncesi Detaylı Hukuki Durum Tespit Süreci  
• Birleşme ve Devralmalar  
• Şirket Bölünmesi 
• İş Ortaklığı 
• Holding Şirketi 
• Start-ups ve Melek Yatırımcı  
• Risk Sermayesi 
• Özel Sermaye 
• Sermaye Piyasaları 
• Tasfiye İşlemleri 
• İş Planlaması ve Mevzuat Danışmanlığı Dâhil Olmak Üzere Yabancı Yatırım Ortaklığı  
• Hukuki Check Up (Denetim)  

3. İnsan Kaynakları ve İş Hukuku 

Ofisimizdeki en kalabalık birimlerden biri olan iş hukuku ekibimiz, , ilgili sektörlerin ve 
çalışanlarının pozisyonlarının o sektöre özgü durumlarını ve gerekliliklerini göz önünde 
bulundurarak geniş bir çeşitlilikte iş hukuku avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 
İşçi sözleşmeleri ve müzakerelerinden başlayan ve fesih süreçlerinin yönetimine kadar tüm 
sürece dahil olabilmekte ve bunlara ek olarak göçmenlik, çalışma ve ikamet izni konularında 
danışmanlık ve danışmanlık, gizlilik ve rekabet dışı yükümlülükler, rücu iddiaları, çalışanla 
ilgili fikri ve sınai haklar ve kıdem tazminatı ve fesih tazminat talepleri gibi iş hukukunun tüm 
alanlarını kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geniş bir hizmet alanıdır. 

Ofisimiz birleşme ve devralmalar, işgücü küçülmesi ve kurumsal yeniden yapılanma 
süreçlerinde de istihdam ve insan kaynakları konularında ve sendika süreçlerinde ve 
müzakerelerinde hukuki destek sağlamaktadır.  

Ayrıca davaların azaltılmasında ve potansiyel dava konularında başarının arttırılmasında çok 
önemli katkı sağlayan, müvekkillerin uygulamalarını geliştirmek için denetim ve eğitim 
hizmetleri ve bunların planlanması hizmetleri sunulmaktadır.  

Müvekkillerimizi uzlaşma müzakerelerinde her türlü iş uyuşmazlığı türünde ve bu kapsamda 
belirtilen iş mahkemesi ve temyiz mahkemeleri önünde temsil etmekteyiz. 

• İş Hukuku Uyumluluğu 
• Mavi Yakalılar ve Yöneticiler de Dahil Olmak Üzere İş Sözleşmeleri 
• Şirket İçi Politikalar 
• İstihdam Yenileme, Yeniden Organizasyon, İşyeri Değişimleri 
• Toplu Pazarlık Müzakereleri ve Sendika İlişkileri 
• Oturma ve Çalışma İzinleri 
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• Fesih ve Serbest Bırakma Anlaşmaları 
• İş Sağlığı ve Güvenliği 
• Toplu İşten Çıkarmalar 
• Mobbing 
• Ayrımcılık 
• Muhbirlik 
• Emeklilik 
• Arabuluculuk, Dava, Tahkim Süreçleri 

4. Kurumsal Yönetim ve Hukuki Uyumluluk 

Mevzuat değişikliği ve değişen iş ortamı ihtiyaçlarını öngörerek bu konularda hızlı uyum 
sağlanması için pratik yönetim ve uyum programları tasarlama konusunda yeni nesil çözümler 
sunabilmekteyiz. Kurumsal yönetim ve uyum sürecini belirlemek için doğru değerlendirme, 
özelleştirilmiş tasarım, yapılandırma adımları ve uyum ve risk arasında uygun maliyet 
dengesinde en iyi etik ve uyum programı uygulamaları gerekmektedir. 

• Yeni Düzenlemelerin Uygulamasının ve Gereksinimlerinin Anlaşılması 
• Uygun Süreçleri, Politikaları ve Prosedürleri Uygulamaya Yönelik Düzenleyici 

Sektörler İçin Uyum Programları 
• Muhbirlik 
• Uyum ve Risk Değerlendirmelerini Yürütmek 
• Kurallar, Politikalar ve Prosedürler Kapsamında Kurumsal Yönetim Check-up İşlemi 
• Birleşme ve Devralma veya Durum Tespiti Gibi Süreçler İçin Kontroller ve Hazırlıklar 
• Uyum Teknolojisi Çözümleri 

5. Rekabet Hukuku 

Farklı sektörlere sahip olan geniş yelpazedeki müvekkillerimizi, rekabet hukuku konularında 
ve rekabet hukuku ile ilgili her türlü hukuki hizmet ile ilgili konularda temsil ediyoruz. 

Genel Rekabet Hukuku danışmanlığımız iş ve ticari işlemlere stratejik çözümler de dahil olmak 
üzere genel Rekabet Hukuku uygulamaları ilgili Rekabet Hukuku sorunları hususlarında 
müvekkillerimize çözümler sunmaktadır.  

Ayrıca birleşme, devralmalarda ve ortak girişimlerdeki birleşme kontrol hizmetlerinde bildirim 
gereklilikleri ve onay alma konusunda geniş deneyime sahibiz. 

Sürdürülebilir rekabet politikaları ve şirketlerin uyumu ile ilgili olarak verdiğimiz eğitim ve 
seminerler, şirketlere ve iş birliklerine sunduğumuz hizmetlerden biridir. 

Şirketler ve teşebbüs birlikleri, rekabet yükümlülüklerini sınırlandırmak veya önlemek için 
rekabet hukukunda uyum programlarına ihtiyaç duyabilir. Müvekkillerimize içinde 
bulundukları pazara ve sektöre özel koşulları göz önüne alarak özel uyum programları 
sunuyoruz. Müvekkillerimizin için oldukça riskli ve maliyetli olabilecek rekabet kurallarına 
uymalarını ve bunlardan faydalanmalarını sağlıyoruz. 
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Rekabet yasalarını ve pratik deneyimine sahip sorunları gerektirebilecek rekabet içeren dava 
konularında hizmet veriyoruz. 

• Birleşme Kontrolü ve İş Ortaklıkları 
• Uyumluluk Programları & Denetimler & Stratejik İş Tavsiyeleri 
• Eğitim ve Seminerler 
• Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 
• Ticari İşlemler (Franchising lisansları vb. dahil olmak üzere) 
• Taksim 
• Düzenlenmiş Kamu İhaleleri 
• Rekabet Araştırmaları 
• Rekabete Özgü Davalar 

6. Bilişim ve Teknoloji Hukuku 

Yazılım ve donanım geliştirme, destek, satış, bilgi güvenliği ve elektronik ticaret, bakım ve 
lisans anlaşmaları ve bunlarla ilgili fikri mülkiyet konularında bilgi teknolojisi piyasa 
aktörlerine hizmetlerimizi sunuyoruz. Bilişim sistemleri, fikri mülkiyet hukuku, sorumluluk 
hukuku, gizlilik ve mahremiyet hükümleri ve bunun yanında daha birçok yasal alanda riskler 
doğurabilir ve uzman ekibimiz bu riskleri belirlemek ve giderilmesi için gerekli adımların 
belirlenmesi hizmetlerini sunabilmektedir.  Ayrıca müşterilerimize yeni işletmeleri çevrimiçi 
olarak yapılandırmalarında veya geleneksel işlerini internete taşımalarında destek olmaktayız.  

Bu bağlamda hizmetlerimiz, elektronik bilgi toplayan, depolayan ve dağıtan tüm sektörlere ve 
şirketlere hukuki yardım sağlamayı içerir. Mevzuata uygunluğu sağlanırken müvekkilin en üst 
düzeyde ekonomik faydası gözetilerek bilgi teknolojisi işlemleri için en iyi yapılandırılmış 
programı sunuyoruz. 

• Veri Gizliliği ve Güvenliği 
• Bilgi Teknolojileri Sistemlerinin Yasal Gerekliliklere Uygunluğu, 
• Bilgi Teknolojileri Sistemlerinden Kaynaklanan Yasal Risklerin Yönetimi, 
• Bilgi Teknolojileri Sistemleriyle İlgili Sözleşmeler ve Anlaşmalar, 
• Bilgi Teknolojileri Sistemleriyle İlgili İhtilafların Çözümü., 
• Yazılım Lisanslama Sorunları. 

7. Kişisel Veri Koruma ve Siber Güvenlik Hukuku 

Veri gizliliği ve koruma kanunları şirketler için yeni yükümlülükler ortaya çıkarmakta birlikte 
bu yükümlülüklerin yönetim ve iş uyumunu büyük ölçüde artırması beklenmektedir. Söz 
konusu artan yükümlülükler nedeniyle alınan ciddi mali cezalar, verilere bağlı tazminat, üçüncü 
şahıs davaları, itibar zedelenmesi ve olumsuz tanıtımlar; şirketin markasını, satışlarını 
etkileyebilecektir. 

Buna ek olarak, ağ ve bilgi güvenliğinin düzenlemesi için siber güvenlik kanunlarına artan bir 
eğilim olmakta birlikte, bu kanunlar sadece kişisel verilere odaklanmanın ötesinde yasal 
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düzenlenme gerekliliklerini genişletmektedir. Birçok kuruluş, bu yeni yükümlülüklere büyük 
ölçüde hazırlıksızdır. Hizmetimiz şunları içermektedir, 

• Veri Koruma, Gizlilik ve Siber Güvenlik Denetimleri, Uyumluluk Riski 
Değerlendirmesi ve Uyum Programı 

• Veri Koruma Otoriteleri ve Sektöre Özel Düzenleyiciler Tarafından Yapılan Yasal 
Araştırmalar 

• Veri İhlali ve Siber Güvenlik Olayına Müdahale 
• Çalışan Bilgilerinin ve Hasta Tıbbi Kayıtlarının Yönetimi 
• Birleşme ve Devralma İşlemleri 
• Stratejik Mevzuata Uygunluk Tavsiyesi 
• Teknoloji ve Medya ve Telekomünikasyon Düzenleme ve Danışmanlık 
• Dijital Dönüşüm için Uyum Programı 

• Düzenli Güncellemeler ve Kontroller 

8. Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku 

Müvekkillerimizin varlıklardan en yüksek değeri elde edebilmeleri için Fikri Mülkiyet hakları 
geliştirilmesi alanlarında, Fikri Mülkiyet Haklarını hukuken korunması konusunda en verimli 
yöntemler konusunda hukuki ve stratejik danışmanlık yapmaktayız.  

Patentlerden ticari markalara ve telif haklarına, lisanslama ve teknoloji transferlerinden Fikri 
Mülkiyet denetimlerine ve varlıklarına yeni nesil İnternet ve bulut tabanlı konulara özen 
göstererek, avukatlarımız değerli fikri mülkiyet edinme ve koruma konusunda 
müvekkillerimize portföy yönetimi ve stratejik danışmanlık sunmaktadır. 

• Reklamcılık, Pazarlama ve Medya 
• Telif Hakları ve Tasarım 
• Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklar 
• Marka Haklarının Korunması 
• Lisanslama ve Teknoloji Transferi 
• Ticari Sırlar 
• Ticari Markalar, Patentler ve Endüstriyel Tasarımlar 
• Ticari Sırlar ve Gizli Bilgiler 
• Ticari İletişim 
• Tüketici Hukuku 
• Fikri Mülkiyet ve Teknoloji İşlemleri 
• Sağlık Sektörü (İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku) 
• İlaç ve Biyofarmasötik Davalar 

9. Uyuşmazlık Çözümleri 

Uyuşmazlık çözüm hizmetimiz yalnızca müvekkilleri ulusal yerel mahkemeler, istinaf ve 
temyiz aşamalarında,  ulusal ve uluslararası hakem heyetleri önünde temsil etmeyi değil aynı 
zamanda uzlaşma ve arabuluculukta temsil etmeyi de içerir. 
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Büroda ayrı bir büyük ekip ile borç tahsilatı ve talep yönetimi hizmetleri de bu kapsamda 
verilmektedir. 

• Kurumsal ve Ticari Davalar 
• Tahkim 
• Sözleşme Uyuşmazlıkları 
• İş ve İstihdam Davaları 
• İdari Davalar, Soruşturmalar ve Prosedürler 
• İflas ve İflas Davaları 
• İnşaat ve Mühendislik Davaları ve Tahkim 
• Rekabet ve Anti-tröst Araştırmaları ve Davası, 
• Tüketicinin Korunması ve Ürün Sorumluluğu Davaları 
• Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri 
• Borç Kurtarma ve Tahsilat 

10. Enerji ve Gayrimenkul Hukuku 

Türkiye'de enerji ve doğal kaynaklar sektörüne özgü yasal gereklilikler konusunda yasal ve 
teknik bilgi birikimimiz ile hukuki hizmet vermekteyiz. 

Deneyimimiz ve tavsiyelerimiz; güç, yenilenebilir enerjiler, elektrik ticareti ile petrol ve gaz 
endüstrileri dahil olmak üzere tüm enerji hukukunu kapsamaktadır. Projelerin geliştirmesinden, 
inşaat, işletme, finansman, emtia ticareti, düzenleme, satın almaya kadar tüm aşamalarında 
danışmanlık vermekteyiz. 

• Enerji Alım Satımına İlişkin Anlaşmaların Taslağının Hazırlanması 
• Enerji Taşımacılığına İlişkin Anlaşmalar ve Tarifeler 
• Bölgedeki Rekabet Hukuku Sorunları ve Çevre Hukuku Sorunları 
• Petrol, Gaz ve Madencilik Üretimi 
• Enerjinin Araştırılması, Depolanması ve Dağıtımı 
• Enerji Hukuku ve Lisans Başvurusu 
• Birleşme ve Devralma ve Projeler 
• Hukuki Kontrol 

11. Kamu İhale Hukuku 

Hukuk büromuz, müvekkilleri mal ve hizmet alımı için her türlü kamu ihalesi türünde temsil 
etmede önemli bir deneyime sahiptir. Hem idari hem de teknik özellikleri incelemek ve 
başvurulara evrak hazırlamak için hizmet veriyoruz. Ayrıca müvekkilleri temsil etmek 
amacıyla ihalelere de katılıyoruz. İhale ve sözleşmelere katılmak için kontrol listelerini 
hazırlamak ve müvekkillerimizi gerekli evraklar hakkında bilgilendirmek, bu kapsamda 
hizmetlerimizin ana bölümlerinden biridir. 

Sözleşme taraflarına şikâyet uygulamaları, Kamu İhale Kurumu’na itirazlar ve yargı süreçleri, 
ihalelerle ilgili dava hizmetlerinin unsurlarıdır. 
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• İdari Şartnameler 
• Teknik Şartnameler 
• Şikayetler 
• Kamu İhale Kurumu İşlemleri ve Temyiz 
• Başvurular ve İmzalanan Sözleşmeler için Kontrol Listelerinin Hazırlanması 
• İdari Davalar 

 


