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HAKKIMIZDA

UZMANLIK ALANLARIMIZ

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 ve 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.

Aile Hukuku, Vergi Hukuku, Tüketici Hukuku, Spor Hukuku, Şirketler Hukuku, 
Sözleşmeler Hukuku, Sağlık Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Kamu İhale Hukuku, 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnşaat Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İdare Hukuku, 
İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Enerji Hukuku, Bankacılık Hukuku, Ceza 
Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku



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,
-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.



AŞAMALAR

1. Risk Analizi

DT Hukuk Bürosu tarafından sizler için hazırlanan sanal teftiş ve risk analiz 
formlarının doldurulması

2. Değerlendirme

Eksik ve yanlışlığı tespit edilen iş ve işlemlerin şirket açısından yarattığı menfi 
durum, eksikliğin hangi somut olayda ne şekilde tezahür edeceği, finansal risk 
boyutu, muhtemel hukuki ve cezai sorumluluk halleri

3. Raporlama

Analiz ve Değerlendirmenin yazılı ve görsel olarak raporlanması

4. Yapılandırma

Koruyucu Hukuk Modelinin Uygulanması



Koruyucu Hukuk Uygulamaları
Risk Analizi

 

Sizler için hazırlanan ekli Risk Analiz Formu’ nun eksiksiz şekilde doldurularak
tarafımıza gönderilmesi akabinde şirket ve şirket yetkililerinin iş hukukunun tüm

süreçlerine göre mevcut ve muhtemel risklerin tespit ve analizi mümkün olmaktadır.

İşyerini Tanıma, Çalışma Koşulları, Ücret

İşçi Özlük Dosyası, Toplu İşçi Çıkarma, Çıraklık ve Meslek Eğitimi

Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller, Yıllık Ücretli İzin

Alt İşveren Uygulaması

İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi, Temel İSG Belgeleri, Teknik Önlemler



Koruyucu Hukuk Uygulamaları
Değerlendirme

Çeşit

Yeterlilik

Büyüklük

Etki

Şirket hangi hukuk-ceza davaları ile idari yaptırım riskleri ile karşı karşıya?

Risk tablosu karşısında mevcut şirket organizasyon ve kontrolün yeterliliği

Finansal risk büyüklüğü nedir?

Şirket organizasyonuna olası etkileri nelerdir?



Koruyucu Hukuk Uygulamaları
Raporlama

Denetim

Risk
Kontrolü

Risk
Transferi

Değişim

Analiz ve Değerlendirmenin;

Risk Kontrolü, Risk Transferi, Değişim ve 
Denetim izahatlarıyla yazılı ve görsel olarak 
raporlanması 



Koruyucu Hukuk Uygulamaları
Yapılandırma

İş hukukuna yönelik olarak tüm belgeler DT Hukuk Bürosu tarafından 
hazırlanacak veya daha önceden kullanılan sözleşmeler hukuki 
açıdan incelenerek revize edilmekte; personel/işveren ilişkilerinin iş 
hukuku ve mevzuatı açısından düzenlenerek belge düzeninin 
oluşturulması yönünde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu şekilde 
şirketin sürekli olarak kullanabileceği Format/Standart sözleşmeler 
oluşturularak hukuki güvence sağlanmaktadır.

Belge Hazırlama

Şirket departmanlarına belirli peridotlarla hazırlanan belgelerin 
kullanımı, dikkat edilmesi gereken hususlar ile temel hukuki 
konularda eğitimler verilmektedir.

Eğitimler



En kısa zamanda görüşmek dileğiyle iş ve
ilişkilerinizde başarı temennilerimizi sunarız.

Av. Doğan TURAN, LL.M.






