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Özgeçmiş 
Tuna Çolgar Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ortaklarındandır ve Kurumsal İşler Birimi’nde 
çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası birleşme ve devralmalar, yatırımlar, ortak girişimler ve hisse 
devri işlemleri gibi ticari birçok konuda son derece uzmanlaşmıştır.  

Tuna Çolgar, şirket bölünmeleri, pay sahipliği ve opsiyon hakkı sözleşmeleri ve grup şirket yönetimi 
konularındaki çalışmalara ağırlık vermiştir ve ek olarak sınır ötesi stratejik ticari işlemlerin proje 
finansmanı, yapılandırılmış finansman, satın alma finansmanı, özelleştirme ve özel sermaye 
yatırımları konularında deneyimlidir.   

Enerji projesine ait mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmelerinin (EPC) hazırlanması ve 
müzakeresi de dahil olmak üzere projenin tüm yönleriyle koordine edilmesi ve danışmanlık hizmeti 
verilmesi konularında da engin deneyime sahiptir. Buna ek olarak, FIDIC (Müşavir ve Mühendisler 
Uluslararası Federasyonu) ve ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) sözleşmeleri de dahil olmak üzere 
çeşitli yerel ve uluslararası sözleşmeler hazırlar ve bu konuda danışmanlık hizmeti verir. Türkiye’de 
ve yurtdışında gerçekleştirilen çeşitli projelerde yerli ve yabancı müvekkilleri temsil etmiştir.  

Acente ve distribütörlük anlaşmalarının ve sınır ötesi temsilcilik sözleşmelerinin müzakeresi ve 
hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermekte de deneyim sahibidir. 

Hizmet Alanları 
• Birleşme ve Devralmalar  

• Kurumsal Danışmanlık 

• Uluslararası Ticari Sözleşmeler 

• Uluslararası Ticari İşlemler 

 

Tuna F. Çolgar 
Ortak 
 

Birim: Birleşme ve Devralmalar, Sözleşmeler 

Diller: Türkçe, İngilizce 

Eposta: tunacolgar@erdem-erdem.av.tr  

Tel: +90 212 291 73 83 
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• Özelleştirmeler 

• Spor Hukuku 

Sektörler 
• Ağır Sanayi • İnşaat ve Altyapı • Spor 
• Bilişim • Maden • Tarım ve Gıda 
• Enerji • Otomotiv • Teknoloji ve Medya 
• Finansal Hizmetler • Perakende • Telekomünikasyon 
• Gayrimenkul • Sağlık • Turizm 
• Limancılık • Sigorta • Ulaştırma ve Lojistik 

 

Yer Aldığı Projeler 
Birleşme ve Devralmalar 

• Portekiz’de yedi konteyner liman terminalinin satın alınması ve İspanya ve Peru’da iki 

terminalin satın alınması işlemlerinde bir Türk liman firmasının temsil edilmesi, 330 milyon 

Euro değerindeki proje Türkiye’den Portekiz’e yapılan en büyük yatırım ve Avrupa’da 2016 

yılında gerçekleştirilen en büyük liman yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor. 

• Yerli bir liman firmasının 220 milyon dolar değerindeki %100 hissesinin devri işleminde 

proje liderliği. 

• 100 milyon dolar değerindeki, İsveç’te bir liman firmasının idari ihale prosedürüyle satın 

alınması işleminde baş danışmanlık yapılması. 

• Bir cam imalat firmasının sınır ötesi varlık alımı projesinde proje liderliği. 

• Bir kömür madenciliği şirketinin 100 milyon dolar değerindeki mal varlığının satın alınması 

için sınır ötesi varlık alımı projesinde baş danışmanlık yapılması.  

Sözleşmeler 

• Termal elektrik üretim tesisinin işletme ve bakım sözleşmelerinin ve hazırlanması ve 

müzakeresinin de içinde olduğu yaklaşık 2 milyar dolar değere sahip sınır ötesi termal 

enerji projesinde proje liderliği. 

• Avrupa, Afrika, Amerika, BAE de dahil olmak üzere Türkiye dışındaki acente, distribütör ve 

temsilci atama projelerinde, Türkiye’nin en büyük cam firmalarından birine acente ve 

distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinde danışmanlık hizmeti 

verilmesi. 
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Kurumsal Danışmanlık 

• Türkiye’de gerçekleşen 500 milyon dolar değerinde sınır ötesi özel plasman projesinde 

proje liderliği. 

• Cam üretimi için hammadde üretim tesisi inşası için gerçekleştirilen sınır ötesi ortak girişim 

projesinde baş danışmanlık yapılması. 

Eğitim 
• İstanbul Bilgi Üniversitesi - Hukuk & Ekonomi Yüksek Lisans Programı, LLM 

• İstanbul Bilgi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi, LLB  

Üyelikler 
• İstanbul Barosu 

• Uluslararası Barolar Birliği (IBA) 

Referanslar 
• “Mondaq okuyucularına göre, Tuna Çolgar Türkiye’de Mühendislik, İnşaat, Devlet, 

Menkul Kıymetler ve Yatırım, Kamu, Petrol ve Doğal Gaz, Reklam ve Halkla İlişkiler gibi 

birçok sektörde ‘Çok Popüler’ olarak değerlendirilmiştir.” 

• "Çözüm odaklı." – IFLR1000 (Müvekkil Değerlendirmesi) 

• Tuna, birleşme ve satın alma anlaşmalarında sağlam bir deneyime sahip. Kendisini işine 

ve sorumluluklarına, son teslim tarihlerine adamıştır, proaktiftir ve gerektiğinde yardım 

etmeye ve sorunları çözmeye hazırdır. Birleşme ve satın alma anlaşması dışında diğer 

taleplerimizde de bize danışmanlık yaptı.”– IFLR1000 (Müvekkil Değerlendirmesi) 

Yayınlar 
Hukuk Postası Makaleleri 

• Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler, Mart 2016 

• Şirket Bölünmelerinde Malvarlığının Geçişi, Ocak 2016 

• Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı, Eylül 2015 

• Elektrik Piyasası Mevzuatında Pay Devirleri, Mayıs 2015 

• Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı, Ocak 2015 

• İnşaat Sektöründe Kullanılan Model Sözleşmeler Serisi, Kasım 2014 

• 6552 sayılı Torba Yasa ile Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler, Eylül 2014 

• Şarta Bağlı Sermaye Artırımı, Mart 2014 

• Sermaye Şirketlerinde Alacağın Sermaye Olarak Değerlendirilmesi, Ocak 2014 
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• Yeni Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Ön Lisans, Kasım 2013 

• Anonim Şirket Genel Kurullarında Kurumsal Temsilci Atanması Zorunluluk Mudur?, Ağustos 2013 

• İş Ortaklığı Kavramı ve İş Ortaklığının Hukuki Statüsü, Haziran 2013 
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