İ Ş L E T M E L E R İ Ç İ N H İ Z M E T L E R
İ D D İ A L I İ Ş L E T M E L E R İ Ç İ N S T R AT E J İ K D E S T E K

collyer bristow işletmeler için hizmetler

“BİZ, ÖZGÜNLÜĞE,
YARATICILIĞA VE
İŞ BİRLİĞİNE
DEĞER VERENLERİN
HUKUK FİRMASIYIZ. BİZ,
COLLYER BRISTOW’UZ.”
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Biz, işletmeler, şahıslar, aileler ile girişimciler de

Müvekkillerimiz, avukatlarımızdan aldıkları

dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası müvekkil

hizmetten keyif alırlar. Çünkü biz, bilgisayar

portföyümüze yüksek kalitede ve kişiye özel

değil, her şeyden önce kişilikleri ve ayırt edici

çözümler sağlayan köklü bir hukuk firmasıyız.

nitelikleri olan insanlarız. Müvekkillerimiz ilk
günden itibaren görüştükleri avukatların, tüm

Müvekkillerimiz konum ve statüleri gereği

süreç boyunca birlikte çalışacakları aynı avukatlar

ihtiyaçlarının diğer bireylere göre daha özel

olacağını bilmenin güven ve avantajını yaşarlar.

ve komplike olabileceğinin bilincinde olup
avukatlarının yakın ilgisine sahip olarak kişisel

Biz, sorun ne olursa olsun, müvekkillerimizle

bir hizmet alabilmenin ne kadar değerli

her zaman beraberiz. Onlarla aynı tutku ve

olabileceğinin farkındalar ve dolayısı ile bizim

kararlılığı paylaşarak onları ileriye taşımak

gibi özgünlüğe, yaratıcılığa ve iş birliğine

amacıyla en iyi çözümleri sunmak için çalışırız.

değer verdikleri için Collyer Bristow’u tercih

Müvekkillerimiz sadece hukuki hizmetlerimizin

ediyorlar. Collyer Bristow yaklaşımının temeli;

geniş kapsamı ve kalitesi için değil, aynı zamanda

müvekillerimiz ile anlayış, güven ve iyi ilişkiler

her müvekkilimizde önemsediğimiz ve her işleme

kurmak ve insanları sayı olarak değil bireyler

adapte ettiğimiz özgünlüğümüz, yaratıcılığımız

olarak kabul etmektir.

ve iş birliğimiz için de Collyer Bristow’u tercih
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ediyorlar.

HİZMETLERİMİZ
GÜÇLÜ VE KALICI İŞ
ORTAKLIĞI YARATMAK.
Biz, işletmeleri, yatırımcıları ve girişimcileri,

Müvekkillerimizin işletmelerini ve stratejilerini

kuruluşlarından büyümelerine, hatta gelinebilecek

anlamak için gerekli çalışmaları yapıyor, ticari

son aşamaya kadar her alanda destekliyoruz.

açıdan her zaman uygun tavsiyeler veriyor ve
müvekkillerimizin ticari hedeflerini gerçekleştirmesi

Başarmak ve gelişmek için statükoya meydan

için ekiplerinin bir parçası haline geliyoruz.

okuyan girişimci ve işletmecilere, uzman hukuki

Amacımız, işletme içinden bir ekip gibi kabul

danışmanlık sağlayarak, girişimcilik ruhunu aynı

edilmek ve müvekkillerimizin ticari arzularını

tutkuyla destekliyoruz.

gerçekleştirmek için onlarla birlikte çalışmaktır.
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“COLLYER BRISTOW, HER
ZAMAN TİCARİ AMAÇLARIMIZI
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURAN
BİR ŞEKİLDE HİZMET
SUNMAKTADIR. ÇOK HIZLI VE
AYRINTILARA BÜYÜK ÖZEN
GÖSTERİLMİŞ BİR ŞEKİLDE
CEVAP ALDIK.”
MÜVEKKİL GERİ BİLDİRİMİ

collyer bristow işletmeler için hizmetler

TİCARİ HİZMETLER
SİZİ VE TİCARİ
HEDEFLERİNİZİ
ANLIYORUZ.
Sağlam temelde ve iyi hazırlanmış ticari

Bu aynı zamanda, teklif edilen ticari anlaşmaların

anlaşmalar, her işletmenin başarısının

hükümleri hakkında sadece hukuki değil aynı

merkezinde yer alır. Bu sözleşmeler

zamanda ticari ve stratejik konular da size

kuruluşunuzun temel yapı taşlarını oluştururlar.

tavsiyelerde bulunabileceğimiz anlamına gelir.

Ticari amaçlarınıza uygun sözleşmeler yapmak
hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacağı gibi

Ekibimizin büyük çoğunluğu kariyerlerinin

aynı zamanda riskleri azaltmanıza ve ileride

bir bölümünde bir şirket içinde çalıştığı için

çıkma ihtimali olan hukuki anlaşmazlıkları

hızlı revizyonların önemini biliyoruz. Ticari

önlemenize de yardımcı olur.

anlayışın, işinizi ve iş hedeflerinizi anlamanın,
neyin önemli neyin daha az önemli olduğunu

Ticaret Hukuku ekibimizle, bir işletmenin karşı

akılda tutmanın ve sizi ticari riske karşı korurken

karşıya kalabileceği bütün ticari konularda

hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak

tavsiyelerde bulunuyoruz. Ne tür bir sözleşmeye

şekilde sözleşmelerinizin amaca uygun olmasını

ihtiyacınız olursa olsun, büyük olasılıkla biz,

sağlamanın önemini biliyoruz. Çıkarlarınızın

defalarca aynı ya da benzeri konu hakkında daha

korunmasını temin eden ve sonunda

önce tavsiyeler vermiş olabiliriz. Bu tecrübemiz

işletmelerinize rekabet avantajı sağlayan

size zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır.

anlaşmalar hazırlamayı hedefliyoruz.
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EŞYA HUKUKUTİCARİ
GAYRİMENKUL
HİZMETLERİ
GAYRİMENKUL HUKUKUNA
TİCARİ BİR YAKLAŞIM.
Gayrimenkul sektörü işinize ve ticari amaçlarınıza

portföy alımlarından bireysel satış ve elden

etki edebilecek unsurlar tarafından yeniden

çıkarmalara, ticari kiralamalara ve yönetime kadar

tanımlanıyor ve sürekli değişiyor. İster yeni iş

uzanmaktadır. Yurtiçi uzmanlığımızın yanında,

modellerinin ortaya çıkması ister ortak çalışma

müvekkillerimizin arasında ayrıca yabancı

ve yaşam alanlarının yaygınlaşması isterse

yatırımcılar ve off-shore özel vakıfları da yer

PropTech’in (Emlak Teknolojileri) yükselişi

almaktadır ve bu konularda da dikkate değer bir

veya bulvarın değişen yüzü olsun, işletmenizin

tecrübeye sahibiz.

bu gelişmelere ve adaptasyona hazır olması
gerekir. Yapacağınız işlemler sırasında size etkili

İster sürekli olarak mülkünüzün idaresi

bir şekilde kılavuz olması ve mülk yönetiminiz

hususunda size tavsiyelerde bulunalım, ister

için pragmatik öneriler sunması için, yalnızca

spesifik, karmaşık sorunlara çözümler ortaya

gayrimenkul piyasası hakkında değil, daha geniş

koyalım, ticari hedeflerinizi ve stratejinizi

çerçevede ticari tablo hakkında da üstün bilgi

anlayarak ve endüstriyel bilgimizi de kullanarak,

ve bilince sahip bir hukuk ekibiyle çalışmanız

işinizi ileriye taşıyan size özel ve proaktif tavsiyeler

gerekir.

veriyoruz. Yaratıcı problem çözme yaklaşımımız
ile son derece karmaşık sorunları üstleniyor,

Eşya Hukuku ekibimizle, gayrimenkul sahiplerine,

anlamlandırıyor ve çözümlüyoruz. Mevcut

yatırımcılara, ev sahiplerine ve kiracılara ve

durumların ötesinde, sorunları henüz ortaya

çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren yatırım

çıkmadan bertaraf ederek ileriye bakıyor, böylece

fonlarına, ticari mülklerinin finansmanı,

daima her projenin bir sonraki aşamasına hazır

büyümesi, idaresi ve elden çıkarılması

oluyoruz. Müvekkillerimizi desteklemek ve en

hususlarında tavsiyelerde bulunuyoruz.

iyi sonuçları elde etmek adına yeni ve daha iyi

Yaptığımız çalışmalar, milyonlarca sterlinlik

çözümler ortaya koyuyoruz.
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MÜVEKKİL GERİ BİLDİRİMİ

collyer bristow işletmeler için hizmetler

“TİCARET HUKUKU EKİBİ,
PRATİK VE TİCARİ AMAÇLARA
HİZMET EDEN, HIZLI VE
TUTARLI ÖNERİLER SAĞLAYAN
BİR EKİPTİR.”

ORTAKLIKLAR
HUKUKU
BÜYÜK RESME
ODAKLANMA YAKLAŞIMI.
Bir iş kurmak veya bir işin yürütülmesinden ve

Uzun vadeli stratejinizi ve hedeflerinizi net

büyümesinden sorumlu olmak, son derece cazip

bir şekilde anlayabilmemiz, işinizin işleyişi

ve heyecan verici olmasının yanında, tutku ve

boyunca, kuruluştan yerel ya da uluslararası

motivasyon gerektirir.

genişlemeye, birleşmeye ve satın almalara
kadar ki tüm süreçte, büyümenizi planlamada

Girişimcilerin ve liderlerin ticari ve kişisel

ve desteklemede sizinle yakın bir şekilde

başarıları, zor zamanlardan geçerken güvenilir

çalışmamıza olanak sağlıyor. Azimli bireylere ve

danışmanların desteklerine başvurmalarından

işletmelere tavsiyeler veriyor ve müvekkillerimizin

geçer.

mümkün olan en iyi sonuçları elde etmelerine
yardımcı olmak adına sürekli olarak yeni ve

Ticaret Hukuku ekibimizle, Birleşik Krallık’taki

yaratıcı stratejiler bulmaya çalışıyoruz.

veya uluslararası platformlardaki girişimcilere,
şirketlere ve yatırımcılara ticari ilişkilerinin

İşletmenin hem sahibi hem yöneticisi olmak,

tüm yönleriyle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz.

iş ile kişisel ve ailevi öncelikleri dengeleme

Müvekkilimiz olarak sizi tanımak, yaptığımız iş

hususunda ilave zorluklar yaratabilmektedir.

için çok önemlidir. Sizlere özgün ve kişiye özel

Bu unsurlardan birinin diğerini etkilemesini

tavsiyeler sunabilmek için, ticari çıkarlarınızı talep

engellemesi de zor olabilmektedir. Doğru bir

edilenden çok daha kapsamlı ele alarak büyük

şekilde yönetilmezse, ilişkilerdeki sarsılmaların

resme odaklanma yaklaşımını benimsiyoruz.

ve aile içi çatışmalarının işinizi etkilemesi olasıdır.

Güçlü ve kalıcı bir iş ortaklığı oluşturarak

Çözümü zor kişisel problemlerle karşılaştığınızda

kendimizi kusursuz bir biçimde ekibinize dahil

hem işinizin hem de kişisel yaşamınızın doğru

ediyoruz.

yönde ilerlemesini temin etmeye yardımcı
olmak adına servet yönetimi danışmanlarımızın
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uzmanlığına başvuruyoruz.

collyer bristow işletmeler için hizmetler

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUnMASI
BİR REKABET AVANTAJI
YARATMAK.
Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte

uyum sağlama konusunda çeşitli sektörlerdeki

veriler ve özellikle de kişisel veriler, işletmelerin

KOBİ’lere destek sağlıyoruz.

büyük çoğunluğunun merkezi bir bileşeni
haline geldi. Aynı zamanda, verilerin korunması

Bu hususta, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir

ve gizlilik hususunda daha sıkı düzenlemeler

dizi hizmetler sunmaktayız:

içeren bir hukuki çerçeve geliştirildi. İşletmeler,
büyüklükleri ne olursa olsun, bireylerin kişisel

•

Mevcut politikalarınızın ve prosedürlerinizin

verilerini yasalara uygun olarak topladıklarından

Veri Koruma düzenlemelerine 			

ve kullandıklarından emin olmalıdır. Her ne kadar

uyumluluğunun tespiti;

külfetli görünse de iyi planlanmış bir veri gizliliği
uygulaması hem regülasyonlar yönünden hem de

•

Tamamen işletmenize özel ve ticari 		

itibar açısından işletmeniz için oldukça önemlidir

hedeflerinizle uyumlu, pragmatik bir uyum

ve önemli olmaya da devam edecektir. Ayrıca bu

programı oluşturmanıza ve uygulamanıza 		

konudaki güçlülüğünüz size rekabet avantajı da

yardımcı olmak;

sağlayacaktır.
•

Bir veri ihlali gerçekleşmesi veya erişim 		

Halihazırdaki uyumluluk durumunuzdan emin

talepleri almanız durumunda, olayla hızlı ve

değilseniz veya hala ele alınması ve iyileştirilmesi

verimli bir şekilde başa çıkmanıza yardım 		

gereken alanlar olabileceğini düşünüyorsanız,

etmek ve işletmenizde ve müşterilerinizde

işiniz için mevcut ve ileriye dönük, pratik ve

mümkün olan en az hasarın ortaya çıkmasını

etkili bir uyumluluk stratejisi geliştirebilecek

sağlamak; ve

danışmanlara ihtiyacınız vardır.
•

Veri koruma ile ilgili olası sorunların

Veri Koruma ekibimizle, GDPR (Genel Veri

işletmeniz için büyük zorluklar haline 		

Koruma Yönetmeliği) ve 2018 Veri Koruma Yasası

gelmeden önce fark edilip ele alınabilmesini

dahil olmak üzere veri koruma mevzuatına

sağlamak adına çalışanlara ve/veya 		
yöneticilere eğitim vermek.
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“OLDUKÇA YETENEKLİ VE
KULLANICI DOSTU BİR EKİP.”
CHAMBERS & PARTNERS, HUKUK SEKTÖR REHBERİ

collyer bristow işletmeler için hizmetler

İŞ HUKUKU
İŞLETMENİZİ İLERİYE
TAŞIMAK İÇİN
PRAGMATİK TAVSİYELER.
İş gücünüz, işletmenizin temelidir ve bu temelin

İşletmenizi, çalışma uygulamalarınızı,

etkili olması gerekir. İş hukukunun dinamik

kültürünüzü ve ticari hedeflerinizi anlıyoruz. Bu

olması, sürekli yeni kuralların ve düzenlemelerin

sayede kuruluşunuzun ilerlemesine yardımcı

ortaya çıkması ve hızla gelişmesi iş hayatınızda

olmak ve rahatsızlık yaratan İnsan Kaynakları

birtakım zorluklara neden olabilir. İşveren olarak,

sorunlarını en aza indirmek adına tamamen size

personeli işe almak kadar elde tutmak ve ayrıca

özel ve faydalı tavsiyeler sunuyoruz. Mümkün

gerektiğinde adil bir şekilde işten çıkarmak için

olan durumlarda, iş anlaşmazlıklarının erken

hazırlıklı olmanız gerekir.

aşamalarda çözümünü sağlıyor, ancak bunun
mümkün olmadığı durumlarda ise işletmeniz için

İş Hukuku ekibimiz, değişen şartlara uyum

olası en iyi sonucu sağlamaya odaklanarak dava

sağlamanıza yardımcı olacak ve yenilikçi

süreci boyunca size rehberlik ediyoruz.

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.
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“İŞ HUKUKU EKİBİ, RAKİPSİZ
UZMANLIK SUNARAK BİRÇOK
YASAL ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN
GELMEMİZE YARDIM ETTİ VE
GÜVENİLİR DANIŞMANLARIMIZ
OLDULAR. HIZLI, TİTİZ VE
TAMAMEN İŞLETMENİZE ÖZEL
HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
SUNAN COLLYER BRİSTOW’U
KESİNLİKLE TAVSİYE
EDİYORUM.”
MÜVEKKİL GERİ BİLDİRİMİ

collyer bristow işletmeler için hizmetler

FİNANSMAN
HUKUKU
HİZMETLERİ
FİNANSMAN SAĞLAMANIN
TÜM ALANLARINDA UZMAN
TAVSİYELER.
Büyümek için sermaye arayan şirketler için

Ön Coin Teklifi (ICO’lar) ve Menkul Kıymet

kaynak yaratma ortamı son yıllarda önemli ölçüde

Token Teklifleri (STO’lar)

değişti ve çeşitlendi. İster finansman arayan bir
girişimci ya da işletme olun ister fırsat arayan bir

Çeşitli sektörlerde token satışları veya ICO’lar

yatırımcı olun, hukuk ekibimiz, sizlere finansman

yoluyla finansman sağlayan birçok şirkete ve

yaratmanın tüm alanlarında özgün ve yenilikçi

projeye destek verdik. ICO / STO sürecinin

uzman tavsiyesi sağlıyor.

ilk aşamadaki düzenleyici analizlerinden coin
satışının operasyonel süreciyle ilgilenmeye

Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasaları

kadar her aşamasında size rehberlik ediyoruz.
Ayrıca, teknik incelemenizi yapabilir, teklifin

Ticaret Hukuku ekibimiz, finansman işlemlerinin

hüküm ve koşullarını gözden geçirebilir ve taslağı

her iki tarafında da önemli tecrübeye sahiptir.

hazırlamanıza yardımcı olabiliriz. ICO’nuzun

Ekibimiz, özel sermaye kurumlarına, yatırım

borsaya kayıtlı bir menkul kıymet veya yatırım

ortaklıklarına ve fonlarına ve girişimcilere yatırım

olma niteliklerini taşıdığı sonucuna ulaşırsak,

portföylerinin satın alınması, yönetimi ve elden

borsaya başvurularınızda yardımcı olabilir

çıkarılması konusu da dahil olmak üzere her

veya size düzenlemelere uygunluk sağlayacak

aşamada yardımcı olmaktadır. En tanınmış

yetkili bir firma (Regulatory Umbrella) bulma

yatırım şirket ve fonları ile birlikte çalışarak, her

hususunda da yardımcı olabiliriz.

iki taraftaki kilit katılımcıların ne istediğini ortaya
koyma ve bunu karşılıklı yarar ilkesi içinde nasıl
kullanabilecegimiz konusunda derin bir tecrübeye
sahibiz.
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KURUMSAL
İTİBAR YÖNETİMİ
HİZMETLERİ
EN ÖNEMLİ VARLIĞINIZI
KORUMAK İÇİN KARARLI
ADIMLAR ATMAK.
Bir işletmenin itibarı, başarısının merkezidir.

Kurumsal itibar yönetimi ekibimizle, itibarlarını

Dijital ortamda tek bir olumsuz yorum veya

korumak ve savunmak adına birçok işletmeye ve

makale; tek bir veri korumasına uyumluluk

şirkete destek sağlıyoruz. İster kuruluşunuzun

sorunu veya mevzuat ihlali; iyi tasarlanmamış tek

itibarını proaktif olarak gözden geçirmek ve

bir medya stratejisi, istenmeyen ani ve büyük bir

yönetmek, isterse bir itibar kriziyle başa çıkmak

etki yaratabilir ve muhtemelen kuruluşunuzda

için desteğe ihtiyaç duyuyor olun, iftira, güveni

uzun süreli hasara yol açabilir. İster medyadan

kötüye kullanma, gizlilik ihlali, taciz, marka

ister kötü niyetli rakipler tarafından isterse de

koruması ve veri koruması dahil olmak üzere ilgili

art niyetli eski çalışanlar tarafından yayınlanan

tüm hususlarda size yardımcı olabiliriz. Ayrıca,

olumsuz materyallerden kaynaklı olsun,

hakaret, basılı veya dijital ortamdan olumsuz

işletmenizin bu tür saldırılarda itibarının

materyalin kaldırılması veya düzeltilmesiyle ilgili

korunması son derece önemlidir. İşletmenizin

konularda da uzmanlığa sahibiz.

itibarının riske girmesinin söz konusu olması
halinde, en önemli varlığınızı korumak için

İşletmenizin itibarına karşı bir tehdidin/riskin

hızlı ve kararlı adımlar atacak danışmanlarla

son derece rahatsız edici olabileceğini biliyor ve

çalışmanız gereklidir.

durumu kontrol etmek ve etkiyi azaltmak adına
özgün bir strateji geliştirerek her türlü tehdide
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hızla yanıt veriyoruz.

LEGAL 500, HUKUK SEKTÖR REHBERİ

collyer bristow işletmeler için hizmetler

“FİKRİ MÜLKİYET EKİBİ,
ONLARCA SENEYE YAYILAN
DERİN BİR DENEYİME,
ÇÖZÜMCÜ BİR YAKLAŞIMA
VE MÜKEMMEL MÜVEKKİL
YÖNETİMİ BECERİSİNE
SAHİPTİR.”

FİKRİ VE SINAİ
MÜLKİYET
HUKUKU
HİZMETLERİ
İŞLETMENİZİ BÜYÜTMEK
ADINA TİCARİ ODAKLI
REHBERLİK.
Yenilikçi iş fikirleriniz ve bunların çevresinde

hakkında tavsiyeler veriyoruz. Uzmanlığımız,

oluşturduğunuz marka ya da diğer fikri mülkiyet

marka lisansları, franchising anlaşmaları,

haklarınız, doğası gereği eşsizdir. Günümüzün

sponsorluklar, ortak girişimler, araştırma ve

rekabetçi piyasasında bu hakları işletmenizi

geliştirme anlaşmaları olmakla birlikte fikri

büyütmeye ve ileriye götürmeye katkıda

mülkiyet haklarının satın alınması ve satılmasının

bulunacak şekilde oluşturmak, korumak ve

her yönünü kapsamaktadır. İşinizin özelliklerini

kullanmak hayati öneme sahiptir. Bu süreçte

ve stratejinizi tüm yönleriyle kapsamlı bir biçimde

size destek olması amacıyla, proaktif ve ticari

anlamak için gerekli tüm zamanı ayırıyoruz.

odaklı rehberlik sağlayabilecek bir hukuk ekibiyle

Böylelikle, hedeflerinizi gerçekleştiren ve fikri

çalışmanız gerekir.

mülkiyet haklarınızın hem korunmasını hem de
tam potansiyelinin ortaya çıkarılmasını sağlayan

Fikri mülkiyet hukuku ekibimizle, birçok
sektördeki işletmeye fikri mülkiyetin ticari yönleri
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özgün ve yaratıcı tavsiyeler veriyoruz.
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TİCARİ
UYUŞMAZLIKLAR
MÜCADELENİZ BOYUNCA
SİZE YOL GÖSTERMEK.
Ticari ilişkiler konu olduğunda, ister iyi işleyen

En önemlisi, ticari uyuşmazlıklar dünyasının yeni

ve uyumlu bir işletmenin sahibi olun ister

ve önemli bir yönü olan dava finansman şirketleri

yürütülmesinden sorumlu bir kişi olun, zaman

ile güçlü ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu durum,

zaman ihtilafların çıkması kaçınılmazdır. İhtilaflar

müşterilerimizin doğru finansmanı bulmalarına

doğası gereği streslidir ve ticari başarı için gerekli

yardımcı olurken, işiniz için mümkün olan en

olan temel günlük faaliyetlere geri dönebilmeniz

iyi sonucu elde etmek amacıyla bu finansman

adına bunları hızlı ve etkili bir biçimde çözmek

şirketleri ile birlikte ilerleyebileceğimiz eşsiz bir

hayati öneme sahiptir. Bu ihtilafları yönetmeniz

avantaj sağlıyor.

esnasında sizi desteklemesi için, hedeflerinizi
anlayan ve ticari çıkarlarınızla uyumlu olan

Ayrıca, aşağıdaki konular hakkında da tavsiyeler

yenilikçi stratejiler sunacak uzmanlığa sahip bir

vermekteyiz:

hukuk ekibiyle birlikte çalışmanız gerekir.

•

Sözleşme ihlali

•

Birleşme ve devralmalar ile garanti alacakları

Ticari davalar ekibimizle, birçok sektördeki kuruluş
ve şirketlere tüm olası ticari ihtilafları konusunda
tavsiyelerde bulunuyoruz. Sizinle yakın bir
şekilde çalışıyor, sektörünüzde uzmanlaşıyor ve
işinizin ve faaliyetlerinizin incelikleri hakkında

dahil olmak üzere şirket ihtilafları
•

Ortaklık ihtilafları ve Hissedar/Yönetim Kurulu
ihtilafları

•

Yöneticilerin görev ihlalinden kaynaklanan
ihtilaflar

tam bir farkındalık kazanıyoruz. Böylelikle
edindiğimiz bilgiler sayesinde, geniş çerçevede

•

Temsilden kaynaklı ihtilaflar

ticari stratejinize uygun sonuçlar sunan, özgün

•

Mesleki ihmal iddiaları

•

Dolandırıcılık

•

Ticari ihtilaflar

•

Ürün sorumluluğu ihtilafları

ve dikkatlice hazırlanmış dinamik çözümler
oluşturuyoruz. Genellikle uluslararası unsurlar
da içeren son derece yüksek değerli ve kompleks
davaları proaktif ve uygun maliyetli bir şekilde
üstlenebilme uzmanlığına sahip yaratıcı
stratejistlerden oluşan bir ekibe sahibiz.
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YENİDEN
YAPILANDIRMA
VE İFLAS HUKUKU
ÇIKARLARINIZI KORUMAK İÇİN
BİRLİKTE ÇALIŞMAK.
Koronavirüs salgını, işletmelerde benzeri

Yeniden yapılandırma ve iflas hukuku ekibimiz,

görülmemiş aksaklıklara neden oldu ve olmaya da

finans kurumları, iflas memurları, özel sermaye

devam ediyor. Toplumumuz ve ekonomimiz için

kurumları, revizyon uzmanları, iflas uygulayıcıları

alışılmadık bir durumun içerisindeyiz. Hükumet

ve farklı sektörlerdeki işletmeler ve bireylerle

desteklerine rağmen bu benzeri görülmemiş

birlikte çalışmaktadır. Ticaretin bu zorlu

belirsizlikle mücadele eden işletmeler üzerinde

dönemlerinde onlara rehberlik etmek adına

mali baskı gün geçtikçe artıyor. Gönüllü İflas

Yönetim Kurullarıyla çalışma konusunda önemli

Düzenlemelerinin (CVA’lar) giderek daha yaygın

tecrübeye sahibiz. Müzakere ve gerekli taslaklarin

hale gelmesiyle özellikle perakende dünyası

hazırlanması da dahil olmak üzere, alacaklılarla

belirgin ve önemli ölçüde bu durumdan

tüm taraflar için en iyi şekilde sonuç sağlamak

etkilenmiştir. Borçlu veya alacaklı fark etmeksizin,

icin titizlikle calışıyoruz. Ayrıca, daima alacaklıların

finansal problemlerle başa çıkmak, ticari ve kişisel

getirilerini en üst seviyeye çıkarmak için gayret

bakımdan son derece zor olabilmektedir.

eden memurlar ve dava finansman şirketleri ile
de çalışıyoruz.

Gerek yeniden yapılandırmak gerekse de iflas
hukuku konusunda rehberlik almak istiyor olun,

İşletmeniz ve ticari konumunuz hakkında

çıkarlarınızı koruyacak ve içinde bulunduğunuz

kapsamlı bir anlayış geliştirerek ekibinizle

durumdan en karlı sonucu çıkaracak yenilikçi

tamamen entegre oluyoruz. Bu sayede,

bir strateji tasarlayabilecek bir ekiple çalışmanız

potansiyel fırsatlar ve riskler konusunda size

gerekmektedir. Her ne kadar dış faktörleri

rehberlik ediyor ve tamamen işletmenize

tahmin veya kontrol etmek mümkün olmasa

özel tasarlanmış pragmatik ve ticari odaklı bir

da işletmelerinizi en iyi şekilde korumanıza ve

strateji geliştirmek adına sizinle işbirliği içinde

karşılaşabileceğiniz her türlü kişisel sorumluluğu

çalışıyoruz. Ekibimizle, müvekkillerimiz için daima

planlamanıza yardımcı olabiliriz.

yeni ve daha etkili çözümler bulmaya çalışıyor ve
mümkün olan en iyi sonuçları sunmaya gayret
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gösteriyoruz.
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SERVET
YÖNETİMİ
HİZMETLERİMİZ
TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ
REHBERLİK.
Bireyler iş girişimlerini planlarken ve geliştirirken,

Hizmetlerimiz:

kişisel hayatlarında da değişikliklerle
karşılaşmaları kaçınılmazdır. Başarılı işletmelerin

•

Bağış ve hayır işleri

artan net değeri, aileye yeni üyelerin eklenmesi

•

İhtilaflı miras hukuku davaları

ve ev alımları ve diğer yüksek değerli varlıkların

•

İş hukuku

alımları, bireylerin tamamen kendilerine özel

•

Aile hukuku ve boşanma

uzman tavsiyesi alma ihtiyaçlarından sadece

•

Aile ofisleri

birkaçıdır.

•

Göçmenlik hukuku

•

Uluslararası özel vakıf kurma, vergi ve emlak

Servet Yönetimi ekibimizle, kişisel

planlaması

gereksinimlerinizin tamamında size destek olmak

•

Lüks varlıklar

için pragmatik ve yaratıcı rehberlik sağlıyoruz.

•

Mahremiyet ve itibar yönetimi

•

Vasiyetname

•

Konut alımı

•

Vergi ihtilafları ve incelemeleri

•

Vergi ve tereke planlaması

•

Vasiyetname hazırlanması

•

Tereke ve özel vakıf yönetimi
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“MUHTEŞEM BİR EKİP – SON
DERECE TEKNİK VE KİŞİSEL.”
LEGAL 500, HUKUK SEKTÖR REHBERİ

COLLYER
BRISTOW
HAKKINDA
DAHA
FAZLASI

ULUSLARARASI
Collyer Bristow olarak uluslararası odaklı

KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK

bir firmayız. Tüm dünyada farklı ülkelerden

Firma olarak, toplumun ihtiyaçlarına hizmet

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.

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 iş yerinde 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

COLLYER BRISTOW
SANAT GALERİSİ
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.

tavsiyelerde bulunuyor.

ÇEŞİTLİLİK VE
KAPSAYICILIK
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.
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