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		« Değerlerimiz :
		Müvekkillerimizin
						özel ihtiyaçlarını anlamak
		Yerel, ulusal ve uluslararası boyutlardaki
				karmaşık ve sofistike sorunlarla
						başa çıkmak
		Yaratıcı, pratik ve etkili çözümler üretmek
				Güven & İtimat
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Av. Dr. Harun Kılıç
Av. Dr. Harun Kılıç, LL.M.
Kurucu Ortak

Avukat Dr. Harun Kılıç, kurucu ortağı olduğu İstanbul
merkez ofiste Türk ve Uluslararası hukuk alanlarında
görüş vermektedir. Kapsamlı deneyimi ve uzmanlık
alanları özellikle birleşme ve devralmalar, kamu özel
ortaklıkları, proje finansmanı, yabancı yatırımlar, tahkim
ve uyuşmazlıkların çözümü üzerine yoğunlaşmaktadır.
Dr. Harun Kılıç’ın ayrıca, enerji ve altyapı sektörlerinde
ortak girişim ve ticari sözleşmeler üzerine oldukça iyi
hukuki danışmanlık deneyimi bulunmaktadır.
Avrupa, Türkiye ve Asya’da birçok sektörden şirketlere
birbirinden farklı projelerde danışmanlık vermektedir.
Enerji sektöründe geleneksel ve yenilenebilir enerji
projelerinde yer almış, altyapı ve dağıtım, petrol ve doğal
gaz çıkartma projelerinde Avrupa Birliği, Türkiye ve BDT
ve Rusya ülkeleri ile yapılan sınır ötesi işlemler üzerinde
deneyim sahibidir.
Dr. Harun Kılıç, ayrıca öğretim görevlisi olup, Alman
Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin bir üyesi olarak
yerel ve yabanci üniversitelere misafir konuşmacı olarak
katılmaktadır. Müvekkillere İngilizce, Türkçe ve Almanca
danışmanlık vermektedir.
Dr. Harun Kılıç, lisans ve yüksek lisans eğitimini
İstanbul Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Bonn
Üniversitesi’nde tamamlamış, Oxford Üniversitesi’nde
ve London School of Economics and Policial Science‘da
misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca, London
School of Economics and Polical Science’da Ticaret
ve Finans Hukuku programına, Said Business School
Oxford Üniversitesi’nde ise « Building a Business » isimli
programa katılmıştır.
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					Değer Katmak »

KILIÇ and Partners Uluslararası Hukuk Bürosu İstanbul’da bulunan
merkez ofisimizde faaliyet göstermektedir. Büromuz başta uluslararası
ticari işlemler olmak üzere ticaret hukukunun tüm alanlarında hizmet
vermektedir.
Çok dilli ve çok kültürlü bir yapısı olan büromuz, ticaret hukuku
alanında uzun yıllar tecrübe edinmiş hukukçulardan oluşmaktadır.
Ticaret ve ekonomi hukukunun her bir alanında, dünyanın çeşitli
yerlerinden çok uluslu müvekkillerimizin bireysel hukuki sorunlarına
çözümler üretebiliyor olmaktan gurur duymaktayız.
Uluslararası hukuk büromuz, her biri dünyanın ayrı bir bölgesi ile
ilgilenen çok kültürlü ve çok uluslu bir ekibi bir araya getirmektedir.
Ekibimiz, ticari meseleler, birleşme ve devralmalar, uyuşmazlık
çözümü ve ticari davalar alanında uzun yıllar tecrübe ve bilgi edinmiş
avukatlardan oluşmaktadır.
Uluslararası müvekkillerimizin ve iş ortaklarımızın her birinin
ihtiyaçlarına odaklı hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Dünya
genelinde çeşitli kültürlerden ve farklı hukuk alanlarından olan
müvekkillerle ve iş ortaklarıyla çalışmak konusunda oldukça iyi bilgi
birikimine ve tecrübeye sahibiz.
KILIÇ and Partners’ın ayrıca hukuk profesyonellerinden oluşan global
bir ağın parçası olması ve bunlarla uluslararası işbirliği içerisinde
çalışması müvekkillerimizin ihtiyaçları karşısında yer ve zaman fark
etmeksizin rahatlıkla hizmet verebilmemiz açısından bizi güçlü
kılmaktadır.
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Uluslararası
Afrika Masası
Amerika Masası
AB Masası
BDT & Rusya Masası

KILIÇ and Partners olarak bizler, ticari bilince sahip ve
müvekkil odaklı olmaktan gurur duyuyoruz. İstanbul’daki
merkezimizden, Türkiye’de veya yurtdışında sınır
ötesinde faaliyet gösteren Türk veya uluslararası şirketlere
profesyonel hukuk danışmanlık vererek ve onları temsil
ederek Ticaret hukukunun her alanında tam hizmet veren
bir hukuk bürosu niteliğindeyiz. Müvekkillerimiz, çok
kültürlü ve çok uluslu bir yapı arz etmekle birlikte, ticaret
hayatının birçok farklı sektöründe faaliyet göstermektedir.
Havacılık, banka, enerji, demir, teknoloji ve telekom
sektörleri bunlardan sadece birkaçıdır.
Ülke özelinde hizmet veren uluslararası masalarımız ve
avukatlarımız büyük sektörlerdeki sınır ötesi işlemleri
yönetmek konusunda oldukça etkili bilgi birikimi ve
deneyime sahiptir. Ülkelerarası ve çok dilli danışmanlarımız
Türkiye’deki diğer hukuk bürolarının aksine, Hollandaca,
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Kazakça, Portekizce,
Rusça, İspanyolca, Ukraynaca ve Türkçe dillerinde hizmet
vermektedir.
Türkiye, ekonomik faktörleri küçülen bir dünyada büyüyen
ekonomisiyle genç ve dinamik bir ülkedir. Türkiye, iş
yapmak ve iş kurmak için dünyanın dört bir yanındaki
birbirinden farklı uluslararası şirketlerin tercihi haline
gelmiştir. Özellikle Türk şirketleri, ulaşım, dağıtım, enerji ve
altyapı sektörlerinde kurumsal ve uluslararası kuruluşlarla
projelerin geliştirilmesinde ve hızla gelişen özel sektör ile
birlikte bankacılık, birleşme ve satın almalarda önemli rol
oynamaktadır.
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Afrika Masası
KILIÇ & Partners Afrika Masası, Afrika merkezli şirketlerin
Türkiye’deki faaliyetleri, Türk müvekkillerin ise Afrika’daki
projeleri konusunda yasal danışmanlık hizmeti
vermektedir. Hukuk hizmetlerimizi müvekkillerimizin
kişisel iş ihtiyaçlarına göre adapte etmek, KILIÇ &
Partners’ın güçlü olduğu noktalarındandır ve bunu çeşitli
ve geniş çaplı faaliyet alanlarında sağlamaktadır. Afrika
masamızda İngilizce, Fransızca ve Arapça konuşan yasal
danışmanlarımızın yanında, ana dili Türkçe ve Afrika dilleri
olan yasal danışmanlarımız da mevcuttur.
Afrika masamız düzenli olarak Türk şirketlerine, Kuzey
Afrika üye ülkeleri ve Güney Afrika da dahil olmak üzere
Afrika bölgesindeki projeleri hakkında yasal danışmanlık
hizmeti vermektedir.

Amerika Masası
KILIÇ & Partners Amerika Masası ABD, Meksika, Kanada,
Brezilya’ ve Latin Amerika’dan kurumsal ve uluslararası
müvekkillerimiz ile çeşitli sorunlarına ilişkin olarak en uygun
hukuki çözümleri sunar.
Amerika ve İber ekibimiz, müvekkillerimizi Amerika ülkeleri
ve Türkiye’deki uluslararası ticari faaliyetlerde İngilizce,
Portekizce ve İspanyolca temsil etmek, çeşitli yasal
sorunların üstesinden gelmek, yeni iş ilişkileri sağlamak
konusunda dikkate değer bir tecrübeye sahiptir.
Masamız düzenli olarak Türk şirketlerine Amerika
ülkelerdeki projeleri hakkında yasal danışmanlık
yapmaktadır.
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« Uluslararası Yasal Becerilerimizle Firmanızı
				Büyütmek Ve Yükseltmek »
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Avrupa Birliği Masası
İstanbul ofisimizde bulunan KILIÇ and Partners, Avrupa Birliği
Masası, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye arasında faaliyet gösteren
şirketlerin uluslararası hukuki ihtiyaçlarına yönelik olarak yıllardır
hizmet vermektedir. Çok uluslu ve çok dilli ekibimiz ile enerji
üretim ve dağıtım sektörü, ticari sözleşmeler, sınır ötesi işlemler,
kurumsal finansman ve islami finans pazarlarında faaliyet
göstermekteyiz. Avrupa Masasındaki AB hukuku alanlarındaki
hatırı sayılır deneyim ve bilgi birikimimiz ile, finansal ve kurumsal
kurumlar da dahil olmak üzere Türk ve çokuluslu AB merkezli
şirketlerle çalışmaktayız.
Her bir müvekkilimizin hukuki ihtiyacına göre kişiye özel cevap
vererek hizmet sağlama becerimiz en güçlü yanlarımızdan birisidir.
İngiliz, Hollanda & Alman barolarına kayıtlı avukatlarımıza ek
olarak Avrupa ekibimizde Türk, Fransa ve Ukraynalı avukatlar
da yer almaktadır ve bu sayede de hukuki hizmetlerimizi hem
Türkiye’de hem de AB’yi de içerecek şekilde yurtdışında da

BDT ve Rusya Masası
KILIÇ & Partners BDT ve Rusya Masası uzun yıllardır BDT ülkeleri
ile diğer Rusça konuşulan ülkelerden Türkiye’de ticari faaliyet
gösteren büyük şirketlerin işleyişine dair uluslararası yasal
sorunlarla ilgilenmektedir. BDT ve Rusya Masasında, finansal ve
kurumsal kuruluşlar da dahil olmak üzere Türk ve Uluslararası
müvekkillerle çalışılmaktadır. Bu masada faaliyet gösteren
uluslararası hukuk danışmanlarımızın her biri, alanında uzman
olup oldukça derin ticari tecrübe ve bilgiye sahiptir.
BDT ve Rusya masasının, merkezleri BDT üye ülkelerinde bulunan
(Ermenistan, Azerbaycan, Beyazrusya, Kazakistan, Kırgızistan,
Moldovya, Rusya, Tacikistan, Özbekistan ile fiili üye ülkeler olarak
Gürcistan, Türkmenistan ve Ukrayna) lider firmaların Türkiye’deki
ticari faaliyetlerine dair yasal danışmanlık hizmeti sağlamak
konusunda sahip olduğu uzmanlık geniş ölçüde bilinilirliğe
sahiptir. Masamız aynı zamanda düzenli olarak Türk şirketlerine
BDT üye ülkelerindeki projeleri hakkında yasal danışmanlık
hizmeti vermektedir.
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Tahkim
Ticari Davalar & Müzakereler
Hukuki Risk Yönetimi
Kurumsal İşlemler
Banka & Finans
Sermaye Piyasaları
Birleşme & Devralmalar
Rekabet | Antitrust & Uyum
Ticari Sözleşmeler
Enerji &Projeler
Yabancı Yatırım & Yatırım Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Fikri Mülkiyet
Özelleştirme | Kamu Özel Ortaklığı
Proje Finansmanı
Kamu Şirketleri & Öz Sermaye Finansı
Taşınmaz Edinimi (Real Estate)
Yeniden Yapılanma & İflas
Hukuki Görüş & Analiz
Hukuki Seminerler & Workshop
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Sektörler
Enerji Dağıtımı & Altyapı
Finans & Banka Kuruluşları
Gayrimenkul & İnşaat
Bilgi Teknolojileri & Telekomünikasyon
E-Ticaret
Sigorta
Hava, Deniz Taşımacılığı & Lojistik
İlaç & Sağlık Hizmeti
Spor, Medya & Eğlence
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