TÜRKİYE
Gide İstanbul ofisi 20 yılı aşkın süredir Türkiye iş dünyası ve finans
sektörüne kapsamlı hizmet sunan, yerel uzmanlığa sahip lider nitelikte
uluslararası hukuk bürolarından biridir. Gide Türkiye, özellikle birleşme
ve devralmalar, banka ve finans, sigorta, fikri mülkiyet, rekabet, dağıtım,
tüketici, vergi, enerji, gayrimenkul, inşaat, altyapı ve iş hukuku gibi konular
ile dava ve tahkim süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını Türkçe, İngilizce ve Fransızca
dillerinde yürütebilen avukatlarımız, yerel iş hayatı hakkında sahip oldukları bilgi birikimi
sayesinde, müvekkillerimiz için mümkün olan en iyi hizmeti sunmamızı sağlamaktadırlar.
Bu çerçevede, Gide Türkiye, kamu kurumları ile özel kuruluşlara danışmanlık vermekte
ve özellikle Türkiye’de iş kurmak isteyen yabancı yatırımcılara ve yerleşik olan şirketlere
hukuki destek sunmaktadır. Gide Türkiye, firmamızın özellikle Orta ve Doğu Avrupa
ile Kuzey Afrika ve Orta Doğu ofisleri başta olmak üzere diğer tüm uluslararası ofisleri
ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu sayede, sadece yabancı yatırımcıların
Türkiye’deki projeleri konusunda destek vermekle yetinmeyip, yurt dışında yatırım
projesi veya ticari ilişkileri bulunan birçok Türk şirketine de Batı ve Doğu Avrupa, Asya
ve Afrika gibi bölgelerde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Uzmanlık ve Temel Çalışma Alanları
Birleşme & Devralma / Şirketler Hukuku - Özelleştirmeler
- Yeniden Yapılandırma
Birleşme-devralmalar, ortak girişimler ve özelleştirmeler Gide Türkiye’nin kuruluşundan
bu yana en önemli faaliyet alanlarından olup, Gide Türkiye, özellikle, hukuki incelemeler
(due diligence), sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve yapılan işlerin
tamamlanması (closing) ile sürecin yönetimi konusunda müvekkillerine tam kapsamlı
hukuki destek vermektedir. Gide Türkiye, proje bazlı süreçlerde görev almakla
yetinmeyip, aynı zamanda müvekkillerine, günlük iş hayatlarında, şirketler hukuku,
kurumsal yönetim, yeniden yapılandırma gibi konularda da düzenli olarak danışmanlık
hizmeti sunmaktadır.

Banka & Finans
Bankacılık, Finans ve Sermaye Piyasası hukuku, firmamızın uluslararası ağı ve özellikle
Paris, Londra ve New York ofislerinde bulunan 120’yi aşkın avukatı aracılığıyla
yürütmekte olduğu temel çalışma alanlarından biridir. Firmamız gerek uluslararası
finans kuruluşlarına gerekse yerli ve yabancı bankalara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Altyapı - Kamu-Özel Ortaklıkları
Gide Türkiye, başta enerji ve ulaştırma alanlarında yapılan büyük altyapı projelerinin
inşası ve işletimi de dâhil olmak üzere (imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet, yap-işlet-devret,
uzun süreli kiralamalar, vs. gibi) birçok alanda gerçekleştirilen kamu-özel ortaklıkları
projelerinde gerek kamu kuruluşları gerekse özel kuruluşlar ve finansal kurumlar
tarafından sık sık görevlendirilmektedir.

Enerji
Gide Türkiye, enerji (doğalgaz, petrol ve yenilenebilir enerji) sektörünün çeşitli
alanlarında faaliyet gösteren şirketlere birleşme/devralmalar ve ortak girişimler,
tesis kuruluşu ve lisanslama süreci, özelleştirme projeleri, proje finansmanı, vergi
optimizasyonu ve genel anlamda enerji mevzuatına uyum gibi konularda yerli ve
yabancı müvekkillere düzenli olarak danışmanlık vermektedir.
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Gayrimenkul, İnşaat ve Çevre Hukuku
Gayrimenkul ve inşaat hukuku ile ilgili olarak Türk ve yabancı yatırımcılara düzenli
olarak hukuki danışmanlık yapan Gide Türkiye, son dönemde giderek önem kazanan
gayrimenkul sektöründe, inşaat projeleri de dahil olmak üzere, her türlü gayrimenkul
yatırımı, imar ve çevre hukuku alanlarında hizmet sunmaktadır.

Sigorta
Gide Türkiye, sigortacılık sektöründe kapsamlı deneyime sahip ekibi ile, yerli ve
yabancı sigorta ve reasürans şirketlerine verdiği hizmetlerin yanı sıra, sigortacılık
piyasasında geleneksel olarak aracılık faaliyetinde bulunan kuruluşlara (banka,
acente, broker, vs.) ve ayrıca bu piyasada sigorta şirketleri ile işbirliği yaparak
dolaylı olarak faaliyet gösteren diğer kuruluşlara da (finansman şirketleri, otomotiv
sektöründeki bayiler, vs.) danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Fikri Mülkiyet, Telekomünikasyon, Medya & Teknoloji (IP-TMT)
Avukatlarımız her türlü fikri ve sınai hak (marka, patent, tasarım, eser-telif) ihlallerine
ilişkin hukuk ve ceza davalarını yürütmekte, gümrük müdürlükleri nezdinde fikri
mülkiyet hakları ihlallerinin takibi ve önlenmesi için çalışmakta, bu konularda idari
birimlerde çalışan memurlara eğitimler vermekte, Türk Patent Enstitüsü nezdinde
marka ve tasarım tescilleri, itiraz ve devir işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bunun
yanı sıra lisans sözleşmeleri ve internet hukuku gibi alanlarda da danışmanlık hizmeti
sağlamaktadır.

Rekabet Hukuku - Uluslararası Ticaret
Rekabet Hukuku alanındaki faaliyetlerimiz başlıca: birleşme ve devralmaların
Rekabet Kurumu’na ön izin için bildirilmesi, şirketlerin mevcut veya kurmakta
oldukları dağıtım/bayilik/franchise ağlarının oluşturulması ve ilgili sözleşmelerin
mevzuata uygunluğunun incelenmesi, gerekli görülmesi halinde Rekabet Kurumuna
bildirilmesi, rakipler arası yatay anlaşmalar/karteller aleyhine başlatılan ön araştırma
ve soruşturma safhalarında müvekkillerimize hukuki destek verilmesinden ibarettir.

Vergi, Kambiyo Denetimi ve Gümrük
Gide Türkiye, müvekkillerinin şirket yönetimi ve stratejilerinin ihtiyaçları doğrultusunda
vergisel konularda hizmet vermektedir. Uzmanlığımız vergi hukukunun tüm alanlarını
kapsamakla birlikte, özellikle yerel mevzuat ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, harçlar, gelir vergisi, banka ve
sigorta muameleleri vergisi, kambiyo vergileri ve gümrük vergilerine odaklanmaktadır.
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İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Gide Türkiye, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki deneyimi ile, belirli ve belirsiz
süreli iş sözleşmeleri ve personel yönetmeliklerinin hazırlanması, asıl işveren/alt
işveren ilişkileri, bireysel ve toplu işten çıkarma süreçlerinin yönetimi, işçi/işyeri devri,
iş sağlığı ve güvenliği hususlarında danışmanlık ve uyuşmazlık halinde yargılama
sürecinin takibi de dahil olmak üzere iş hukukunun birçok alanında avukatlık
hizmetleri vermektedir.

Dava - Tahkim
Gide Türkiye, müvekkillerinin karşı karşıya kaldığı uyuşmazlıkların çözümünde gereken
stratejilerin geliştirilmesi, sulh yoluyla çözümü veya uyuşmazlık konularının Milletlerarası
Ticaret Odası (ICC) Kuralları, Milletlerarası Tahkim Kanunu ve diğer kurumsal
(UNCITRAL, ICSID, vs.) veya özel tahkim süreçleri dahil olmak üzere, yargı önüne
taşınmasına ilişkin süreçlerin takibi ve yönetilmesi konusunda hizmet vermektedir.
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