
Güzeldere & Balkan Hukuk Bürosu olarak, altı yıla 
yakın süredir birlikte çalışma imkanına sahip 
olduğumuz Avukat, S.M.M.M. Deniz Ulaş Göçen’in 1 
Ocak 2020 itibariyle büromuzun ortağı olacağı bilgisini 
dikkatinize sunuyor, yeni ortağımızı bu başarısından 
ötürü tebrik ediyor, büromuzun hizmet kalitesine 
sağlayacağı katkıya duyduğumuz inancı siz değerli 
dostlarımız ve müvekkillerimizle paylaşabiliyor 
olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 
 
Bu vesile ile yeni yılınızı kutluyor; sağlık, mutluluk ve 
bol kazanç dolu bir yıl diliyoruz. 
 

We are proud to announce that our colleague and 
C.P.A. Mr. Deniz Ulaş Göçen, with whom we have 
had the opportunity to work together for almost six 
years, will become a partner of our Law Firm as of 
January 1st 2020. We congratulate our new partner 
due to his success and gladly share with you, our 
friends and clients, the sincere belief we have of his 
contributions to the quality of service we have been 
providing. 
 
We wish you and all of your loved ones a happy new 
year full of joy and prosperity. 
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Deniz Bey, Türkiye’de mali müşavirlik ruhsatına sahip 
az sayıdaki avukat arasında yer almaktadır. Bu 
kombinasyon, sorunlara hem hukuk hem de ekonomi 
perspektifinden bakabilmesini sağlamaktadır. Özellikle 
çok uluslu şirketlerin asgari sermaye/özkaynak 
yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri amacıyla 
sermaye ve özkaynaklarının yapılandırılması, Deniz 
Bey’in danışmanlık yaptığı konular arasında yer 
almaktadır. Türkiye’deki son kur dalgalanmaları 
sırasında pek çok yerli ve yabancı sermayeli 
müvekkilin kira ve tedarik sözleşmelerini başarılı bir 
şekilde yeniden yapılandırmıştır. 
Deniz Bey müvekkillerimizi vergi davalarının yanı sıra 
imar planlarının iptali ve kentsel dönüşüm davalarında 
da temsil etmektedir. 
Son dönemde büyük ölçekli aile şirketlerine 
danışmanlık hizmeti sunmakta olan Deniz Bey, bu 
şirketlerin kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu şekilde 
faaliyet sürdürmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. 
Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşlarının 
yanı sıra birleşme ve devralma projelerinde de çalışan 
Deniz Bey, ulusal ve çok uluslu şirketlerin hissedarlık, 
yatırım ve fikrî mülkiyet haklarının korunması 
konularında yol gösterip, şirketler hukuku ile ilgili her 
türlü konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 
Rekabet Kurumu nezdinde birleşme ve devralmalara 
ilişkin bildirimler yapıp bireysel muafiyet başvurularında 
bulunmasının yanı sıra, özellikle kira, lisans, bayilik, 
franchise, satış, tedarik, hizmet, inşaat ve mali hak 
sözleşmelerinin incelenmesi ve hazırlanmasında 
uzmanlaşmıştır. 
Deniz Bey aynı zamanda Türk Patent ve Marka 
Kurumu nezdinde marka vekilliğine hak kazanmıştır. 

 
Mr. Göçen is among the very few Turkish lawyers 
who hold a CPA license. This combination enables 
him to approach problems from a cognitive 
perspective in law and economics. Mr. Göçen 
advises on capital/equity structuring and restructuring 
of especially multinational companies to reserve the 
minimum statutory capital/equity requirements. 
During the recent currency fluctuations in Turkey, he 
has successfully restructured vendor and lease 
contracts for several local and foreign invested 
clients. 
In addition to tax lawsuits, Mr. Göçen represents 
clients before courts on cancellation of zoning plans 
and urbanization. 
He has lately been advising large scale family 
businesses and carrying out works in order to ensure 
their corporate governance compliance. 
He works on the incorporation of local and foreign 
invested companies, consults national and 
multinational clients on all corporate matters and in 
securing their shareholding rights, equities and 
trademarks; advises them on M&A projects and files 
exemption applications and complaints with the 
Turkish Competition Authority, reviews and drafts 
especially lease, license, distributorship, franchise, 
sales, supply, service, construction and copyright 
agreements. Mr. Göçen is also entitled to act as a 
Trademark Attorney before the Turkish Patent and 
Trademark Office. 

 


