
 

 

 

 

TANITIM



 

HAKKIMIZDA 

Av. Doğan TURAN tarafından İstanbul'da kurulmuş olan DT Hukuk Bürosu halen yerli ve 
yabancı müvekkillerine Türkiye'de ve yurt dışında hukuk hizmeti sunmaktadır.  

Büromuz, çalışmalarını Hukuk Müşavirliği, Dava, İcra ve İflas olmak üzere üç ayrı departmanda 
yürütmektedir. 

Müvekkillerimize kaliteli, güvenilir, hızlı ve nitelikli hukuki hizmet sunabilmek amacıyla tüm 
Türkiye’de yerleşik güvenilir hukuk büroları ile iş birlikteliği halinde çalışılmaktadır. 

Çalışmalarımızda prensibimiz, hukuki ve etik ilkelere bağlı kalarak bilgiye dayalı eylem ve 
çözümler üretmektir.  

Ekibimiz:  

 

 

 

  

   

  

 

 

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ 

Müvekkil istek ve amaçlarını doğru bir şekilde anlamak ve doğru hedefi belirlemek, 

İstisnasız tüm müvekkillerimizin ürettikleri iş ve hizmetleri aynı önemde görüp tamamına aynı 
sorumluk içinde yaklaşmak, 

İhtilaflarda tüm ayrıntıları tartışmak, olasılıkları değerlendirmek, olası riskleri tespit ederek 
müvekkile bildirmek, 

Büro içi ve adliye işlerinde yeterli sayıda personel görevlendirerek işlerin zamanında ve gerekli 
denetim prosedürleri işletilmek suretiyle yapılmasını sağlamak, 
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Tüm iletişim olanakları kullanılmak suretiyle müvekkillerin talepleri halinde hemen ve her 
halükârda aylık periyotlarla, takip edilen işler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, çalışma 
prensiplerimizin temel taşlarını oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanlarda yaşanan 
hukuki gelişmeler düzenli olarak ekibimizce takip edilmekte ve bu gelişmeler kullandığımız 
özel yazılım programı vasıtası ile ilgili müvekkillerimiz ile paylaşılmaktadır. 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ   

Sigorta Hukuku 

DT Hukuk Bürosu tarafından sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen ihtilaflara 
yönelik, trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi 
durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini, sağlık, emeklilik, hayat sigortası 
sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sigorta ihtilaflarına ilişkin her 
alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. 

Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan 
hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında 
rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur 
durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, 
sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ayrıca sigortacılık 
faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde 
denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın 
ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, 
yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik 
hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hale getirmektedir. Bu çerçevede DT 
Hukuk Bürosu olarak; 

  Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 
  Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri, 
  Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi 
  Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri 

ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması 
  Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı 

gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve 
bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 

  Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması, 
  Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli 

hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi hususlarında müvekkillerine gerekli her 
türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. 



 

İş ve Sendika Hukuku 

Hukuk büromuz tarafından; müvekkilimiz bulunan şirketlere, iş hukuku prosedürlerinin 
yapılandırılması, personel iş sözleşmelerinin, yönetmeliklerinin oluşturulması ve uygulanması, 
personel ile devam eden iş ilişkisinin iş kanunu çerçevesinde yönetilmesi, insan kaynakları 
biriminin yapılandırılması ve çalışma sistemlerinin standart hale getirilmesi gibi konularda, 
bireysel müvekkillerimize ise iş kanunu çerçevesinde iş ilişkilerinin yönetimi ve akabindeki 
dava süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.  

Ayrıca hukuk büromuz kurulduğu günden bu yana birçok sivil toplum örgütünün kuruluşuna 
öncülük etmiş ve çalışmalarına hukuki anlamda destek vermiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
İşverenleri Sendikası, Suç Önleme ve Denetleme Stratejileri Merkezi Derneği ve Uluslararası 
Reklamcılık Derneği bunlardan birkaçıdır.  

Hukuk büromuz tarafından; müvekkilimiz bulunan şirketlere, işe alım prosedürünün hukuki alt 
yapısının oluşturulması, her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve 
fesih bildirimlerinin hazırlanması, iş hukuku eğitim hizmetlerinin sunulması, sendikal faaliyetler 
ile ilgili sorunların çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava 
süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü gibi konularda, danışmanlık ve 
avukatlık hizmeti verilmektedir.  

İş hukuku alanında sunmakta olduğumuz hizmetlere ilişkin özet bilgi aşağıda yer almaktadır.  

 - İşveren Vekilliği 

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak işverene açılan ve/veya işveren 
tarafından açılan davaların takip edilmesi 

Davaların işveren açısından minimum risk ve maksimum fayda ilkesi çerçevesinde sonuca 
ulaştırılması 

Gerek yargılama öncesi ve gerekse yargılama sırasında uyuşmazlığın işveren açısından 
minimum zarar ile çözümlenmesi amacıyla karşı taraf ile sulh görüşmeleri yapılması  

İşveren nezdinde gerçekleştirilecek toplu işçi alma ve/veya çıkarma vb. hususlarla işverenin 
menfaatlerini koruyucu yönde hukuki destek sağlanması, gerekli sözleşmelerin hazırlanması, 
davaların takip edilmesi  



 

 - İnsan Kaynakları Yönetimi 

İş hukuku prosedürlerinin oluşturulması 

İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerinin güncel Yargıtay uygulamaları ışığında 
güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, 

Personel gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki değerlendirmesi 

Personel rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki değerlendirmesi 

Fazla mesai, kıdem ihbar tazminatı alacaklarına yönelik görüş verilmesi 

Personel uyarı ihtarlarının hazırlanması ve noter kanalıyla gönderilmesi 

- Eğitim Çalışmaları 

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu eğitimlerinin verilmesi, 

İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan doğan tüm yükümlülüklerle ilişkin eğitimlerin verilmesi, 

İş kazası gibi anlık durumlarda uygulamada neler yapılacağına ilişkin uygulamalı eğitimlerin 
sunulması, 

- İş Akdi Fesih Süreç Yönetimi 

İş akdi fesih süreçlerinin şirketin minimum zarar göreceği şekilde sonuçlandırılmasının temini 

İş akdi feshedilecek personel ile feshe ilişkin sulh görüşmelerinin gerçekleştirilmesi 

İş akdi fesihlerinin hazırlanması ve noter kanalıyla gönderilmesi 

Fesih sürecinde ileride doğabilecek ihtilaflar göz önüne alınarak dokümantasyon temini 

- Mediasyon (uzlaştırma) hizmeti 

Dava öncesinde ve esnasında sulh görüşmeleri yapılarak sürecin kısa zaman ve optimum 
fayda ile nihayetlendirilmesinin temini. 

Sendika Hukuku 

Hukuk büromuz kurulduğu günden bu yana iş sözleşmeleri, politikaları ve ilişkileriyle ilgili 
olarak iş hukuku ve yükümlülükler hakkında birçok şirket ve işveren sendikasının temsilciliği 
yapmaktadır. Bizler iş hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıklara sözleşmeler, hukuk davaları 
ve/veya müzakereler vasıtasıyla çözümler sağlamaktayız. Diğer yandan, işverenin özel 
davranışlarının medeni hukuk ve ceza hukuku kapsamında yarattığı sonuçlar açısında da 
danışmanlık servisi sunmaktayız.  



 

Bunun yanı sıra, sendika vekilliğinden kaynaklanan deneyimimiz doğrultusunda 
müvekkillerimize sendikal haklar konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. 
Özellikle belirtmek isteriz ki; avukatlarımız iş hukuku davaları ve sendikal ilişkiler konusunda 
eğitimler organize etmektedir.  

Ticaret ve Şirketler Hukuku 

Hukuk büromuz tarafından müvekkillerimize ticaret hukuku alanında Kıymetli Evrak Hukuku, 
Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları, Şirket Tasfiyeleri, Ortaklık Anlaşmaları, 
Ortaklar Kurulu Kararları, Genel Kurul Kararları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Sermaye 
Yapılandırmaları, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Birleşmeleri ve 
Devralmaları ve Hisse Devirleri konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti 
verilmektedir.  

Hukuk büromuz hizmet verdiği tüm hukuk dallarına ilişkin öngörülerde bulunarak, geleceğe 
yönelik çalışmalar yürütmektedir.  

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri 

Hukuk büromuz tarafından; yerel ve uluslararası tahkim, tahkim anlaşmaları, arabuluculuk, 
toplu iş hukukuna yönelik olarak ortaya çıkan zorunlu arabuluculuk, Yüksek Hakem Kurulu ve 
sendikalara yönelik olarak toplu pazarlık ve uzlaştırma, müzakere gibi alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemlerine başvurularak müvekkillerimizin maruz kaldığı uyuşmazlıkların çözümü 
konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.  

Türkiye'de ticaret ve yatırım olanaklarını takip eden İngiliz ve diğer yabancı firmalar için 
ağırlıkla otomotiv, mühendislik, gemi inşa ve tekstil sektörlerinde danışmanlık hizmetleri 
vermek ve onların pazara giriş stratejilerini oluşturmada yardımcı olmak;  

 • Türkiye'den alım yapmak isteyen firmalara tedarikçi bulmak ve tedarik işlemlerinde 
aracılık etmek 

 • Ortak Yatırımlar ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda danışmanlık 
hizmetleri 

 • Ticari etkinlikler düzenlemek ve yönetmek 

 • Eğitim danışmanlığı  



 

Sözleşmeler Hukuku 

Hukuk Büromuzca dünya çapında gelişen iş sektöründe müvekkillerin değişen ihtiyaçlarını 
kavramak ve anlamak konusunda profesyonel anlamda çalışılmaktadır. Müvekkillerimizin 
sorumluluk riskini minimuma indirmek, karı maksimuma çıkarmak, onları asiste etmek, 
hedeflerini takip etmek ve menfaatlerini korumak için müşterilerimizin adına hareket ederek 
doğru anlaşmaları yapmak sözleşmeler hukuku alanında amaç edindiğimiz hususların başında 
gelmektedir. 

Geniş bir yelpazede olan ticari anlaşmalar konusunda büyük bir tecrübeye sahip olan DT 
Hukuk Bürosu bu kapsamda yerli ve yabancı müvekkillere sözleşmelerin hazırlanması, 
müzakere edilmesi ve analiz edilmesi noktalarında hukuki destek verilmektedir. 

İş ve ilişkilerinizde başarılar dileriz. 

DT HUKUK BÜROSU 
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