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DAYIOĞLU  MİRASI                                                                           
 

HİKAYEMİZ 
 
Kuşaklar boyunca avukatlık geleneğini sürdüren Dayıoğlu ailesi 100 yılı aşkın birikimini, yerli ve 
yabancı müvekkillerinin erişimine yurtiçinde ve yurtdışında sunmaya devam ediyor.  
 
Şişli’deki 1.700 metrekarelik 7 katlı binasında faaliyet gösteren Dayıoğlu Hukuk Bürosu, ailenin 
Cumhuriyet öncesi dönemindeki dava vekilliği günlerinden bugüne, her dönemin kendi hukuk 
nabzını tutmayı başarmıştır. 
 
Türkiye ve Avrupa’da faaliyet göstermekte olan Dayıoğlu Hukuk Bürosu bugün, aileden beş ortağı 
Av. Ahmet Cevdet Dayıoğlu, Av. Oya Dayıoğlu, Av. Cemal Sedat Dayıoğlu, Av. Murat C. Dayıoğlu, 
Av. Ece Dayıoğlu ile 5 farklı nesil ve 7 farklı vizyonu temsil etmekte, Av. Cemal Sedat Dayıoğlu, Av. 
Oya Dayıoğlu ve Av. Ece Dayıoğlu kendi alanlarında deneyimli ve uzman kadrosuyla, yurt içinde ve 
yurt dışında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 

MİSYONUMUZ 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, hukuki işlerde dava takibi ve hukuki 
danışmanlık, arabuluculuk ve tahkimde hukuki temsil hizmetinin yanı sıra ADR (Alternative Dispute 
Resolution / Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri) işlerinde hakem ve arabulucu kimliğiyle ve 
Dayıoğlu farkıyla müvekkillerine ve taraflara haute couture hizmet vermektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, kurumsal ve bireysel avukatlık ve hukuki 
danışmanlık hizmetleri dışında çeşitli sektörlere ait proje bazlı işlerde, uluslararası işlemler ve 
sözleşmelerde hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, uluslararası konularda dünyanın dört bir 
yanındaki ortak büroları ile uluslararası düzlemde hızlı ve etkili çözümler bulmakta ve anahtar teslim 
hizmet temin etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ADR konusunda Türkiye’nin öncü örnekleri 
arasında yerini almakta, uluslararası ADR uzmanlarından oluşan paneli ile dava dışı çözüm yollarını 
müvekkillerinin ve tarafların hizmetine sunmaktadır. 
 

 

DEĞERLERİMİZ 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak müvekkillerimiz ve hizmet 
sunduğumuz kişilere gizlilik, meslek etiği ve çıkar çatışması kuralları çerçevesinde etkili ve duruma 
özel hukuki çözümler geliştirmekteyiz.  
 
İşimizi yaparken müvekkillerimiz ve hizmet sunduğumuz kişilere, ekibimiz ile doğrudan iletişim 
imkânı temin etmekte ve hukuki sorunlarıyla ilintili olarak hızlı geri dönüşler sağlamaktayız.  

 
Bu yolda adanmışlığımız, değerlerimiz doğrultusunda prensipli çalışmamızda, müvekkillerimiz ve 
hizmet sunduğumuz kişilerin hukuki sorunlarına duruma göre en uygun çözüm prensibi ile 
getirdiğimiz çözümlerde kendini göstermektedir. 
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DAYIOĞLU AİLESİ  
 
ORTAKLARIMIZ  

 
 
Av. Cemal Sedat DAYIOĞLU 
Yönetici Ortak – Kıdemli Avukat 
 
Av. Cemal Sedat Dayıoğlu, 1959 yılında İstanbul’da doğdu.  
 
İlköğrenimini Maçka İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Terakki 
Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladı.  
 
Av. Cemal Sedat DAYIOĞLU, Fransa’da Besançon Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim 
gördükten sonra Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
okudu. Takiben lisans eğitimini tamamlamak üzere Türkiye’ye 
dönen Av. Cemal Sedat DAYIOĞLU, hukuk lisans eğitimini İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 1985 yılında 
İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu.   
 

İstanbul Barosu’na 14288 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Av. Cemal Sedat DAYIOĞLU, 1986 
yılından beri yönetici ortak sıfatıyla DAYIOĞLU HUKUK BÜROSU VE ULUSLARARASI ADR 
MERKEZİ’nde aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 
 
Kendisi, Fransızca ve İngilizce dillerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
2017 yılında İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimini tamamlayan Av. Cemal Sedat DAYIOĞLU, 
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Listesi’ne 4120 arabulucu sicil 
numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. Kendisi, aynı yıl kurduğu Arabuluculuk Merkezi’nde İş Hukuku 
ve Genel Hukuk alanında uyuşmazlıkların hızlı ve etkili çözümüne yönelik arabuluculuk 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
 
Mesleki faaliyetleri yanında cemiyet hayatında aktif şekilde kendini gösteren Av. Cemal Sedat 
DAYIOĞLU, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın hem kurucusu hem de Vakıf 
Başkan Yardımcısı olmakla birlikte kendisi, birçok derneğin kurucusu ve üyesi olup bunlar arasında 
Diş Dostu Derneği, Lions Aksaray, Şişli Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği, Yeşilyurt 
Spor Kulübü, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı, Şişli Terakki Lisesi’nden Yetişenler Derneği, İstanbul 
Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Türkiye Gezginler Kulübü Derneği de bulunmaktadır. Av. Cemal 
Sedat DAYIOĞLU ayrıca Sarıyer Spor Kulübü’nde iki yıl yönetim kurulu üyeliği ve başkan 
yardımcılığı yapmıştır.  
 
Av. Cemal Sedat DAYIOĞLU 1999 yılından beri üyesi bulunduğu Galatasaray Spor Kulübü’nün 2018 
yılı Kulüp Başkanlık seçimlerinde Başkan adayı Ali Fatinoğlu’nun grubunda Yönetim Kurulu Asil 
Üyesi olarak aday gösterilmiştir. 2021 yılı seçimlerinde ise Başkan adayı İbrahim Özdemir tarafından 
Yönetim Kurulu Asil Üyesi olarak aday gösterilmiştir. 
  
Kendisinin hobileri arasında motor sporları, dalış, sörf, yat kaptanlığı ve kayak olup kendisinin 1995 
Erzurum Dedeman Kupası birinciliği, 1976-1977 Fransa Üniversiteler Arası Büyük Slalom birinciliği 
ve ikinciliği, 1987 Bodrum Dünya Sörf Şampiyonası dokuzunculuğu vardır. 
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Av. Oya DAYIOĞLU 
Ortak – Kıdemli Avukat 
 
Av. Oya DAYIOĞLU 1960 yılında Bolu, Gerede’de doğdu. 
 
İlk öğrenimini İstanbul’da, orta ve lise öğrenimini Özel Saint Benoît 
Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra girdiği İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. 
 
İstanbul Barosu’na 14097 sicil numarası ile kayıtlı olan Av. Oya 
DAYIOĞLU, 1985 yılından beri avukatlık faaliyetlerine ortağı olduğu 
DAYIOĞLU HUKUK BÜROSU VE ULUSLARARASI ADR 
MERKEZİ’nde devam etmektedir. 
 
Kendisi Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 

 
 
 

 
Av. Ece DAYIOĞLU,  
FCIArb, FSIArb, IMI Qualified Mediator, SIMI Mediator 
Ortak – Avukat 
 
Av. Ece Dayıoğlu, 1991 yılında İstanbul’da doğdu. 

İlk ve orta öğrenimini Fevziye Mektepleri Vakfı Nişantaşı Işık 
İlköğretim Okulu’nda, lise öğrenimini Notre Dame de Sion Fransız 
Lisesi’nde tamamladı. 

Hukuk lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde tamamlayan Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb 2014 
yılında Galatasaray Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yasal 
stajını DAYIOĞLU HUKUK BÜROSU VE ULUSLARARASI ADR 
MERKEZİ’nde yaptı. 

Aynı yıl, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında LLM yapan Av. Ece, FCIArb, 
FSIArb, yasal stajını tamamladığı sırada görmekte olduğu yüksek lisans eğitimini, tez aşamasında 
dondurarak yüksek lisans yapmak üzere Paris’e gitti. 

2016 yılında, Queen Mary Üniversitesi’nde Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Ekonomi 
Hukuku alanında LLM yapan Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb devletlerin taraf olduğu yatırım 
tahkiminde hakem kararlarının tenfizine ilişkin proje çalışması hazırladı. 2017 yılında Queen Mary 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 

2017 yılında, Sorbonne Üniversitesi’nde Tahkim ve Uluslararası Ticaret alanında Master II yapan 
Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb tahkim stajını Paris’te, Milletlerarası Ticaret Odası’nın ICC 
Tahkim Divanı’nda yaptı. 2017 yılında Sorbonne Üniversitesi’nden mezun oldu. 

ICC’de yaptığı staj sırasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika – MENA bölgesi tahkim ekibinde çalışan Av. 
Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb bu bölgeye ait birçok farklı uyuşmazlık üzerinde çalışarak, hakem 
seçiminden hakem kararlarının denetlenmesine kadar birçok farklı aşamada bizzat görev aldı, ICC 
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tahkiminde ve tahkim pratiğinde tecrübe kazandı. Stajı sırasında, ICC veri tabanında, hakemin 
reddi ve değiştirilmesi sebepleri ile bu kapsamdaki Divan kararlarına yönelik ICC’nin geçmişine 
dönük olan oldukça kapsamlı bir araştırma yaptı. 

Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb CIArb Uluslararası Tahkime Giriş, ICC Uluslararası Ticari Tahkim 
Yaz Okulu ve ICC Online Uyuşmazlık Çözümü eğitim programlarına katıldı. 

İngilizce ve Fransızca dillerinde yeminli tercüman olan Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb ICC 
tahkim duruşmasında üç dilde simültane çevirmenlik yaparak tanık sorgusu gerçekleştirdi. 

 
Aralık 2015’ten beri İstanbul Barosu’na 52543 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Av. Ece Dayıoğlu, 
FCIArb, FSIArb Kasım 2017’den beri Paris Barosu’na kayıtlı avukat olup Türkiye-Fransa ekseninde 
avukatlık ve hukuki danışmanlık yapmaktadır. 

Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb ortağı bulunduğu DAYIOĞLU HUKUK BÜROSU VE 
ULUSLARARASI ADR MERKEZİ’nde, 2018 yılından beri avukatlık yapmaktadır. 

Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb 2022 yılında askıya aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki LLM 
programını bitirmiştir.  

Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb Chartered Institute of Arbitrators – CIArb (Birleşik Krallık) ile 
Singapore Institute of Arbitrators – SIArb (Singapur) hakemler birliklerine Fellow derecesinde 
akredite hakemdir. Kendisinin listeli hakem olduğu diğer kurumlar arasında SHAC (Çin), RAC 
(Rusya), ISTA (Türkiye) ve BIAMC (Endonezya) da bulunmaktadır. 

Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb ayrıca IMI (Hollanda), SIMI (Singapur), BIAMC (Endonezya) ve 
Adalet Bakanlığı’nın (Türkiye) listeli arabulucusudur. 

Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb dünyada kendi tahkim kuralları olan ve enerji uyuşmazlıklarının 
çözümünde uzmanlaşmış tek tahkim merkezi olan Energy Disputes Arbitration Center – EDAC 
Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve getirilmiştir. Kendisi ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek tahkim 
haftası olan Istanbul Arbitration Week – ISTAW Organizasyon Komitesi üyesidir.  

Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb Chartered Insititute of Arbitrators (CIArb), Singapore Institute of 
Arbitrators (SIArb), Paris Barosu, İstanbul Barosu, Galasatasaray Spor Kulübü, Galatasaray 
Üniversitesi Mezunlar Derneği, Notre Dame de Sion Mezunlar Derneği, Queen Mary Mezunlar Ağı, 
Sorbonne Mezunları, Türkiye’deki Fransız Lisesi Mezunları, Türk Fransız Ticaret Derneği, 
ArbitralWomen, ICC YAF, Genç ISTAC, CCBE, IBA, ELSA, Young ICCA ve Young ArbitralWomen 
Practitioners üyesidir. 

Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb 2016 yılından beri, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Vakfı’nda Mütevelli Kurulu Danışmanıdır. Kendisi, 2021 yılından beri, Galatasaray Üniversitesi 
Mezunlar Derneği’nin seçilmiş yönetiminde ve Queen Mary University of London CCLS Türkiye 
Birim Komitesi’nde görev yapmaktadır. 
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EKİBİMİZ 
  

 

Av. Cemal Sedat Dayıoğlu 
Yönetici Ortak – Kıdemli Avukat 
 
Doğum   : 1959 – İstanbul 

 
Hukuk Eğitim : Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

1985 - İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 
 

Eğitimi  : Franche-Comté Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi - Fransız Dili ve Edebiyatı 
 

Ekibimiz : 1986’dan günümüze 

 
 

 

Av. Oya Dayıoğlu 
Ortak – Kıdemli Avukat 
 
Doğum   : 1960 - İstanbul  

 
Hukuk Eğitim : 1984 - İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi  
   
Ekibimiz : 1985’ten günümüze 

 

 

Av. Ece Dayıoğlu, 
FCIArb, FSIArb, IMI Qualified Mediator, SIMI Mediator 
Ortak – Avukat 
 
Doğum   : 1991 - İstanbul 
Hukuk Eğitim : 2014 – Galatasaray Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi 
Ekibimiz : 2016’dan günümüze 
Yüksek Eğitimi
  

: 2017 – Sorbonne Üniversitesi – Master II 
2018 – Queen Mary Üniversitesi – LLM 
2022 – İstanbul Bilgi Üniversitesi – LLM  
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Av. İsa Akkurt 
Kıdemli Avukat 
 
Doğum  : 1974 - Bafra, Samsun 
Hukuk Eğitim : 1995 - İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi 
 

Ekibimiz : 1999’dan günümüze  
 

Yüksek Eğitimi
  

: Marmara Üniversitesi  
Ortadoğu ve İslam Ülkeleri   
Araştırma Enstitüsü –  
Yüksek Lisans  

 

 

Av. Hande Sönmez 
Kıdemli Avukat 
 
Doğum  : 1985 - İstanbul 
Hukuk Eğitim : 2008 - Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi 
 

Ekibimiz : 2014’ten günümüze  
 

Yüksek Eğitimi
  

: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü  
- İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans 

  
 

  

 

Av. Yeliz Yalnızça 
Avukat 
 
Doğum  : 1996 – İstanbul 

 
Hukuk Eğitim : 2019 - İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi 
 

Ekibimiz : 2021’den günümüze 
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Av. Emre Gül 
Avukat 
 
Doğum  : 1991 - İstanbul 
Hukuk Eğitim : 2021 – Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 
 

Ekibimiz : 2022’den günümüze  
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Orhan Aslan 
Lojistik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Tuncay Gül 
Güvenlik 

 

 
Zeynep Aslan 
Catering 
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UZMANLIK ALANLARI 
 
DAVA TAKİBİ VE DANIŞMANLIK 
 
Dava Takibi ve Danışmanlık: HAVACILIK HUKUKU 

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, havacılık sektörünün önde gelen 
temsilcilerinden olan havayolu şirketleri ve havacılık sektörü ile bağlantılı çalışan 
finansal kurum ve kuruluşlar ile mal ve hizmet temin eden şirketleri gerek devlet 
mahkemeleri gerek uluslararası kurumlar gerekse tahkim yargılaması nezdinde temsil 
etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi,  2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 
Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme (Cape Town 
Konvansiyonu), Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin 
Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol (Hava Aracı Protokolü) ile diğer ulusal ve 
uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Bu anlamda Türkiye’nin öncü bürolarından olan Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR 
Merkezi, havacılık sektöründe yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlardan sağlanan finansman 
ve teminatlı borç finansmanları, hava aracı işletme lisansının alınması, Türk Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde diğer kayıt işlemleri, işletme kiralamalarında 
teminat, sözleşmelerin müzakeresi, hava araçlarının haczi ve hacizlerin fekki, kabin 
personeli de dahil olmak üzere havacılık sektöründe çalışanlar ve yolcular ile ortaya çıkan 
uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve 
danışmanlık hizmeti vermektedir.  
 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık: İNŞAAT HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, yerli ve yabancı inşaat firmaları, işverenler, 
mülk sahipleri, taşınmaz mal ortakları, müteahhitler, taşeron ve alt taşeron firmalar, proje 
geliştiricileri ile proje sahiplerini devlet kurumları, mahkemeler, iç tahkim ve uluslararası tahkim 
mahkemeleri nezdinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, FIDIC Sözleşmeleri (Kırmızı Kitap, Sarı, 
Gümüş Kitap); 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile diğer 
ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, inşaat sektöründe sivil mühendislik, kamu ve 
özel sektör inşaat projeleri, yap-işlet-devret projeleri, yap-kirala-devret projeleri, kamu özel işbirliği 
projeleri, karma kullanımlı yapı projeleri, ticari yapı projeleri, çok konutlu yapı projeleri ile diğer 
inşaat projelerinde due diligence, imar ve inşaat izinlerinin alınması, teminat, kredi ve proje 
finansmanı işlemleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim sözleşmeleri, proje yönetimi sözleşmeleri, 
alışveriş merkezleri ve otel yönetim sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, malzeme ve teçhizat tedarik 
sözleşmeleri, müteahhitlik ve taşeronluk sözleşmeleri başta olmak üzere mal ve hizmet 
sözleşmelerinin müzakeresi ve düzenlenmesi, sit alanları, koruma alanları, tarihi eser veya kültür 
varlık alanlarına yönelik idari başvuruların yapılması ve takip edilmesi ile Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’na başvuruların yapılması ve takip edilmesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta 
dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.  
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Dava Takibi ve Danışmanlık: DOĞAL KAYNAKLAR, ÇEVRE VE ENERJİ HUKUKU 

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, enerji sektörünün önemli oyuncularından 
olan petrol ve gaz şirketleri, madencilik şirketleri, elektrik altyapı hizmeti şirketleri ve enerji sektörü 
ile bağlantılı çalışan finansal kurum ve kuruluşlar ile sigorta şirketlerini, ekipman tedarikçileri, 
yüklenici ve alt yükleniciler, işletme ve bakım hizmeti sağlayıcılarını gerek devlet mahkemeleri gerek 
uluslararası kurumlar gerekse tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Kanunu, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4501 
sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda 
Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun, 3996 sayılı Bazı 
Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile diğer 
ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.  
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, enerji sektöründe konsorsiyum ve ortak 
girişim kurma, enerji şirketlerinin kuruluş belgeleri ve projeler üzerinde due diligence, proje 
finansmanı, enerji ve madencilik faaliyetlerinde çevre hukukunu ilgilendiren ruhsat ve izinlerin 
alınması, temdit süreçlerinin takibi, enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisans başvuru ve 
tadillerinin takip edilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nezdindeki işlerin takibi, lisans 
sözleşmeleri, sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri ile imtiyaz sözleşmelerinin düzenlenmesi, enerji 
sektöründeki ihale, depolama, gümrük, ithalat ve ihracat işlemlerinin yürütülmesi, enerji şirketleri 
arasında rekabet hukukundan doğan uyuşmazlıklar ile enerji şirketleri ile kamu arasındaki hukuki 
uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık 
hizmeti vermektedir. 

 
 
Dava Takibi ve Danışmanlık: BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU 

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ticari bankalar, yatırım bankaları, finans 
kuruluşları, leasing şirketleri, faktoring şirketleri, aracı kurumlar, varlık yönetim şirketleri, sigorta ve 
reasürans şirketleri, kredi alanlar, finansal kiralamada ve faktoringde kiralayanları devlet 
mahkemeleri ile uluslararası kurumlar nezdinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6361 sayılı 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Finansman Kanunu, 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunundan ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların 
çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Kredi Garanti 
Fonu, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu işlemlerinden doğan 
uyuşmazlıkların çözümü, inşaat finansman sözleşmeleri, proje finansman sözleşmeleri, kamu özel 
ortaklığı sözleşmeleri, satın alma finansman sözleşmeleri, gayrimenkul finansman sözleşmeleri, 
varlık finansman sözleşmeleri, finansal yapılandırma sözleşmeleri, yeniden finansman sözleşmeleri, 
kredi sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri ve faktoring sözleşmelerinin düzenlenmesi başta olmak 
üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
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Dava Takibi ve Danışmanlık: ŞİRKETLER HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 
her milletten ortağı bulunan ticaret ve yatırım şirketleri, özel izne tabi şirketler, holdinglere dava 
takibi ve düzenli danışmanlık hizmeti ile şirket kurmak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti 
vermektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunundan doğan 
işlem ve süreçler ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer 
almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, esas sözleşmelerin hazırlanması, şirket 
kuruluş sürecinin takip edilmesi, şirket tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, imza sirkülerinin 
düzenlenmesi, iç yönergenin düzenlenmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının 
yapılması, yönetim kurulu toplantılarının yapılması, şube ve irtibat bürosu kuruluş sürecinin takip 
edilmesi, hisse devir ve rehin sözleşmelerinin düzenlenmesi, sermaye taahhüt sözleşmelerinin 
düzenlenmesi, hissedarlar sözleşmelerinin düzenlenmesi, hesap rehni sözleşmelerinin 
düzenlenmesi, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakere edilmesi ve tadil edilmesi, esas 
sözleşmenin tadil edilmesi, ticari işletmelerin devir organizasyonunun ve sözleşmelerinin yapılması, 
sermaye artırımı sürecinin takip edilmesi, sermaye azaltımı sürecinin takip edilmesi, şirket birleşme 
ve devralma işlemlerinin yapılması, şirket birleşme ve devralmalarında due diligence, şirket bölünme 
işlemlerinin yapılması, tür değiştirme işlemlerinin yapılması, şirketin halka açılış işlemlerinin 
yapılması, şirketin temsil yetkilerinin düzenlenmesi ve bu yetkilerin tescil ve ilanı, şirketin mali ve 
finansal yapılandırılması, şirketin her tür iş ve işlemlerinde dava takibi ve düzenli danışmanlık 
hizmeti verilmesi, tasfiye işlemlerinin yapılması, konkordato sürecinin takip edilmesi, konkordatoda 
iyileştirme projelerinin düzenlenmesi, borca batık şirketlerde iyileştirme projelerinin düzenlenmesi, 
iflas sürecinin takip edilmesi, ortaklık haklarının düzenlenmesi ve ortaklık haklarından doğan 
uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi, düzenli 
danışmanlık ve şirket kuruluş hizmeti vermektedir. 

 

 
Dava Takibi ve Danışmanlık: REKABET HUKUKU 

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı şirketleri, iş birlikleri, yatırım 
bankaları ve kişileri gerek Rekabet Kurumu gerek devlet mahkemeleri gerek uluslararası kurumlar 
gerekse tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Avrupa Birliği Rekabet Hukuku’na göre 
faaliyet gösteren şirketler bakımından Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, 1419/2006/EC 
sayılı Tüzük, 139/2004/EC sayılı Tüzük, 19/65/EEC sayılı Tüzük, 461/2010/EU sayılı Tüzük, 
330/2010/EU sayılı Tüzük ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ile diğer ulusal ve 
uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, hakim durumun kötüye kullanılması, uyumlu 
eylem, yatay ve dikey anlaşmalar, birleşme ve devralmalar ile ilgili due diligence, Rekabet 
Hukukundan doğan diğer işlerde danışmanlık verilmesi, Rekabet Kurumu nezdindeki rekabet 
ihlallerine ilişkin süreçler, muafiyet ve menfi tespit süreçleri ile birleşme ve devralma işlemlerine 
ilişkin inceleme süreçlerinin takip edilmesi, distribütörlük sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, 
franchise sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri ile diğer sözleşmelerin Rekabet 
Hukuku mevzuatına uygun şekilde düzenlenmesi, anti-damping danışmanlık hizmetinin verilmesi, 
anti-damping soruşturmalarının takip edilmesi, haksız rekabetten ve rekabet hukuku mevzuatından 
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doğan her türlü uyuşmazlığın çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve 
danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 
 
Dava Takibi ve Danışmanlık: FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi Türk ve yabancı sanatçılar, yapımcılar, 
yazarlar, yayın evleri, yönetmenler, oyuncular, tasarımcılar, ressamlar, marka hakkı sahipleri, patent 
hakkı sahipleri ile diğer fikri mülkiyet hakkı sahipleri, ticari şirketler ile ticari işletmeleri gerek Türk 
Patent ve Marka Kurumu gerek Avrupa Patent Ofisi (EPO) gerek devlet mahkemeleri gerek 
uluslararası kurumlar gerekse WIPO tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması 
(TRIPS), Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi, Avrupa Patentlerinin Verilmesine 
İlişkin Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC), Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid 
Sözleşmesine İlişkin Madrid Protokolü, Patent İşbirliği Anlaşması (PCT), Endüstriyel Tasarımların 
Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Sözleşmesi (Cenevre Metni), Edebiyat ve Sanat Eserlerinin 
Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi, İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın 
Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi, WIPO Telif Hakları Anlaşması, 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası 
mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ulusal ve uluslararası düzeyde fikri mülkiyet 
haklarının tescil başvurularının yapılması, üçüncü kişiler tarafından yapılan tescil başvurularına 
itiraz edilmesi, telif hakkı sözleşmeleri, endüstriyel tasarım sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri, 
franchise sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri ile diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir ve 
diğer sözleşmelerin düzenlenmesi, ticari sırların kötüye kullanılmasının önlenmesi, birleşme ve 
devralmalarda fikri mülkiyet haklarına ilişkin danışmanlık hizmetinin verilmesi, marka ve patent 
hukukundan doğan uyuşmazlıklar ile haksız rekabetin önlenmesine ilişkin, fikri mülkiyet hakkı ve 
sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin her türlü uyuşmazlığın çözümü başta olmak üzere 
ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

 
Dava Takibi ve Danışmanlık: TİCARET HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı şirketler, ticari işletmeler, 
ithalatçılar, ihracatçılar ile tacirleri gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerek devlet mahkemeleri gerek 
uluslararası kurumlar gerekse tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir. 
  
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4458 
sayılı Gümrük Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde 
yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi bayilik sözleşmeleri, distribütörlük 
sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, ticari mal tedarik ve hizmet sözleşmeleri, ticari satış sözleşmeleri 
ile diğer ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve düzenlenmesi, ticari alacağın takip edilmesi, 
ithalat ve ihracata ilişkin hukuki işlemlerin yapılması, fatura ve cari hesap alacaklarına itiraz edilmesi, 
ayıplı ifa durumunda ihtar ve ihbar süreçlerinin takip edilmesi, alacaklı ve borçlu temerrüdü 
durumunda işlemlerin takip edilmesi, iflas ve konkordato işlemlerinin takip edilmesi, ticaret 
hukukundan, kambiyo hukukundan, rekabet hukukundan, gümrük hukukundan, kıymetli evrak 
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hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava 
takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık:  SÖZLEŞME HUKUKU   

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişileri her 
türlü ulusal ve uluslararası düzeyde hukuki ilişkilerde sözleşmelerin incelenmesi, müzakeresi, 
hazırlanması, sonuçlandırılması sürecinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ihtiyaca göre, INCOTERMS, ICC Model Ticari 
Aracılık Sözleşmesi, ICC Model Konsorsiyum Sözleşmesi, ICC Model Gizlilik Sözleşmesi, ICC Model 
Distribütörlük Sözleşmesi, ICC Force Majeure Klozu, ICC Hardship Klozu, ICC Model Uluslararası 
Franchise Sözleşmesi, ICC Model Birleşme ve Devralma Sözleşmesi, ICC Model Marka Lisans 
Sözleşmesi, ICC UCP Kuralları, ICC URC başta olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası sözleşme 
hukukundan doğan kural, uygulama ve çözümlere başvurmaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi tahkim sözleşmeleri, delil sözleşmeleri, 
sorumsuzluk anlaşmaları, gizlilik sözleşmeleri, yetki sözleşmeleri, genel işlem şartları başta olmak 
üzere havacılık hukuku, inşaat hukuku, enerji hukuku, bankacılık hukuku, şirketler hukuku, rekabet 
hukuku, fikri mülkiyet hukuku, ticaret hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, turizm hukuku, 
gayrimenkul hukuku, miras hukuku, aile hukuku, iş hukuku, tüketici hukuku ile borçlar hukukundan 
doğan her türlü sözleşmenin hazırlanması, sözleşmelerin incelenmesi, sözleşmelerin müzakeresi ve 
sonuçlandırılması, sözleşmelerin tadili, sözleşmelerin geçersizliğinin ileri sürülmesi, sözleşmelerin 
feshi, ihtarnamelerin keşidesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sözleşme hukukundan doğan 
her türlü hizmet vermektedir. 

 

 

Dava Takibi ve Danışmanlık: ULUSLARARASI İŞLEMLER  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, uluslararası işlem tarafı Türk ve yabancı 
gerçek ve tüzel kişiler, ticari şirketler, tacirler, kişiler ile kurumları uluslararası işlemlerde ve uyum 
sürecinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, uluslararası işlemlerin Türkiye’de ya da 
Türkiye dışında başlatılması, bu işlemlerin işlemin başlatıldığı ve tamamlandığı Türk ya da diğer ülke 
mevzuatına uygunluğunun temin edilmesi, sözleşme bedellerinin uluslararası transferlerinin hukuki 
yollardan sağlanması, uluslararası sözleşme ihlallerinden doğan alacakların tahsili ve sözleşmelerin 
feshi, uluslararası ticari sözleşmeler kapsamında mal ayıplarından kaynaklanan her türlü 
uyuşmazlığın çözümü, ihracat ve ithalat alacaklarının takip edilmesi, gümrük işlemlerinden 
kaynaklanan uyuşmazlıklar ile serbest bölgelerdeki uyuşmazlıkların çözümü, ithalat ve ihracatta 
gümrük, taşıma, sigorta ve teslim süreçlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası ihracat ve 
ithalat sınırlamaları ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi, Türk ve uluslararası kara 
taşımacılığından kaynaklanan sigorta davaları başta olmak üzere her türlü uyuşmazlığın çözümü, 
anti-damping soruşturma ve süreçlerinin takibinde uluslararası temsil ve danışmanlık hizmetinin 
verilmesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti 
vermektedir. 
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Dava Takibi ve Danışmanlık : KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı veri sorumlusu gerçek ve 
tüzel kişiler ile kişisel verisi işlenen gerçek ve tüzel kişileri gerek Kişisel Verileri Koruma Kurulu gerek 
Avrupa Veri Koruma Otoriteleri gerekse devlet mahkemeleri nezdinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 2016/679/EU sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü 
(GDPR), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan 
doğan uyum sürecinde ve uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, veri sorumlularının tabi oldukları 
yükümlülüklerin tespit ve analiz edilmesi, veri sorumlularının iş ve eylemlerinin mevzuata uygun 
hale getirilmesi, kişisel veri işleme envanterinin düzenlenmesi, sözleşmelerin kişisel verilerin 
korunması mevzuatına uygun hale getirilmesi, kişisel verisi işlenen kişiler ile veri sorumlularının 
idari, hukuki ve cezai başvurularının yapılması ile bu başvuru süreçlerinin takip edilmesi başta olmak 
üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

 

Dava Takibi ve Danışmanlık:  TURİZM HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, turizm sektörünün önde gelen 
temsilcilerinden olan oteller, restoranlar ve eğlence mekanları ile turizm sektörü ile bağlantılı çalışan 
tur operatörleri, seyahat acentaları, tur rehberleri ile mal ve hizmet temin eden şirketleri gerek devlet 
mahkemeleri gerek uluslararası kurumlar gerekse tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 261/2004/EC sayılı Tüzük, 2634 sayılı Turizm 
Teşvik Kanunu, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 3621 sayılı Kıyı 
Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer 
almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, eğlence mülklerine ilişkin turizm işletme 
sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, finansman sözleşmeleri ile franchise 
sözleşmelerinin düzenlenmesi, seyahat acentaları ile oteller arasındaki uyuşmazlıklar, idare ile 
oteller arasındaki uyuşmazlıklar ile ecrimisilden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak 
üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık:  İDARE HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, idare ile hukuki ilişkilerinde gerçek ve tüzel 
kişileri temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3218 sayılı 
Serbest Bölgeler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer 
mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devret 
sözleşmeleri, yap-kirala-devret sözleşmeleri, kamu özel işbirliği sözleşmeleri başta olmak üzere idare 
ile karşılıklı sözleşmelerin müzakere edilmesi, incelenmesi ve düzenlenmesi, Çevresel Etki 
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Değerlendirmesi (ÇED) raporu, idari para cezası, faaliyetin durdurulması idari cezası ile izin ve 
ruhsatların iptaline karşı idari dava yoluna başvurulması ve davanın takip edilmesi, tazminat talepli 
idari davaların takip edilmesi, kentsel dönüşüm hukukundan, ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin 
iptali, kamulaştırmasız el atma ile kamu ihalelerinden kaynaklanan idari uyuşmazlıkların çözümü 
başta olmak dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık : VERGİ HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, idare ile hukuki ilişkilerinde gerçek ve tüzel 
kişileri temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkındaki Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 7338 sayılı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile diğer 
mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük 
idaresi tarafından uygulanan vergi usulsüzlük cezalarına karşı iptal davalarının açılması ve takip 
edilmesi, tahakkuk edilen vergiler, mesnetsiz ödeme emirleri, vergi zıyaı ile usulsüzlük cezaları ile 
ilgili uzlaşmaya başvurulması, vergi daireleri nezdinde vergi yapılandırma süreçlerine başvurulması 
ve bu süreçlerin takip edilmesi ile vergi hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığın çözümü başta 
olmak üzere dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık: BELEDİYE HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, idare ile hukuki ilişkilerinde gerçek ve tüzel 
kişileri temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar 
Kanunu ile diğer mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, belediye cezalarına karşı iptal davasının 
açılması ve takip edilmesi, kentsel dönüşüm hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü, ecrimisil 
düzeltme ihbarnamesinin iptali ve kamulaştırmasız el atma davalarının açılması ve takip edilmesi ile 
kamu ihale sürecinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere dava takibi ve 
danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık: ÖZEL KANUNLARDAN DOĞAN İŞLER  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında 
Kanun, 831 sayılı Sular Hakkında Kanun, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 
4342 sayılı Mera Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5488 sayılı Tarım 
Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
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Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu başta olmak 
üzere özel kanunlardan doğan her türlü hukuki işte ve davada avukatlık ve danışmanlık hizmeti 
vermektedir. 
 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık: GAYRİMENKUL HUKUKU  

 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi mülk sahipleri, kiraya verenler, kiracılar, alt 
kiraya verenler, alt kiracılar, kat malikleri, kat malikleri kurulları, blok yapı malikleri, blok 
temsilcileri kurulları ile yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını 
devlet kurumları ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5543 sayılı İskân 
Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5901 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile diğer mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer 
almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, taşınmaz satış ve satış vaadi işlemlerinin takip 
edilmesi, kat mülkiyeti ve kat irtifakının kurulması, yönetim planının düzenlenmesi, inşaat 
ruhsatının ve iskân izninin alınması süreçlerinin takip edilmesi, yapı kayıt belgesinin alınmasına 
ilişkin işlemlerin takip edilmesi, kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin işlem ve itirazların takip 
edilmesi, ipotek kurulması ve  terkini işlemlerinin yapılması, intifa, sükna, şufa, intifa, geçit hakkı 
başta olmak üzere sınırlı ayni hakların tesis edilmesi ve terkin edilmesi, taşınmaz üzerine takyidat ve 
şerh konulması, imar planlarına karşı idari itiraz ve başvuruların yapılması, yatırım yoluyla Türk 
vatandaşlığının kazanılmasında banka hesaplarının açılması, satış ya da satış vaadi sözleşmelerinin 
düzenlenmesi, Tapu Müdürlükleri ve Noterlikler nezdinde satış ya da satış vaadi işlemleri ile Nüfus 
Müdürlükleri nezdinde vatandaşlık işlemlerinin takip edilmesi, tapu iptal ve tescil davaları, istihkak 
davaları, ecrimisil davaları, kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atma davaları, sit alanları, 
koruma alanları, tarihi eser veya kültür varlığı tescili sonrasında maliklerin açacağı davalar, kamuya 
terk edilmiş taşınmazların iadesi ve tazminat davaları, istirdat davaları, müdahalenin men’i davaları, 
ortaklığın giderilmesi davaları, imar planlarına karşı yürütmenin durdurulması ve iptal davaları, 
parselasyon, ifraz, tevhid başta olmak üzere imar uygulamalarından doğan davalar, imar para cezaları 
ve yaptırımlarına karşı davalar,  inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izninden doğan davalar, kadastro 
hukukundan doğan davalar, orman kanunu ve kıyı kanunu gereğince tapusu Hazine’ye verilen 
taşınmazlar için tazminat davaları, tahliye davaları, kat mülkiyetinden doğan davalar ile kiranın 
tespiti ve uyarlanması davalarının takip edilmesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmasına ilişkin 
başvuruların yapılması, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve 
kuruluş işlemlerin takip edilmesi, inşaat sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, inşaat 
ve konut kredi sözleşmeleri, taşınmaz satış sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, kat 
karşılığı inşaat sözleşmeleri ile bina yönetim sözleşmelerinin müzakeresi, düzenlenmesi ve 
gerektiğinde tapu siciline şerh ettirilmesi başta olmak üzere dava takibi ve danışmanlık hizmeti 
vermektedir. 

 

 

Dava Takibi ve Danışmanlık:  MİRAS HUKUKU  

 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi Türk ve yabancı gerçek kişiler, 
mirasçılar, saklı pay sahipleri ile vasiyet alacaklılarını devlet mahkeme ve kurumları 
nezdinde temsil etmektedir.  
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Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 4721 s ayılı Türk Medeni Kanunu ile 
diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, vasiyetname başta olmak üzere 
ölüme bağlı tasarrufların düzenlenmesi, miras taksim sözleşmelerinin düzenlenmesi, ölüme bağlı 
tasarrufun iptali davaları, tenkis davaları, denkleştirme davaları, mirasın reddinin iptali davaları, 
elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davaları ile istihkak davalarının takip edilmesi, 
veraset vergi beyannamesi hazırlanması, intikallerinin gerçekleştirilmesi işlemlerinin yapılması, 
veraset ilamının alınması, mirasın reddedilmesi işlemlerinin yapılması başta olmak üzere ulusal 
ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.  
 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık: AİLE HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişileri 
devlet mahkeme ve kurumları nezdinde temsil etmektedir.  
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Çocuk Nafakası ve Aileye İlişkin Diğer Nafaka 
Alacaklarının Milletlerarası Tahsiline İlişkin Lahey Sözleşmesi, Nafaka Yükümlülüklerine 
Uygulanacak Hukuka İlişkin Lahey Protokolü, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine 
Dair Lahey Sözleşmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan 
uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, evlilik öncesi sözleşmeler ile anlaşmalı 
boşanma protokolünün düzenlenmesi, boşanma ve soybağı davaları, çocuk kaçırma davaları, maddi 
ve manevi tazminat talepli boşanma davaları, nafaka ve nafakanın tenzili davaları, mal paylaşımı 
davaları, evlât edinme davaları, vesayet, vesayetin değiştirilmesi ve kaldırılması davaları, kayyım ve 
kayyımın kaldırılması davaları ile vesayet organları ve kayyımın sorumluluğu davaları başta olmak 
üzere aile mahkemeleri nezdinde görülen davaların açılması ve takip edilmesi, ailenin korunması ve 
kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin tedbir taleplerinde bulunulması ve bu taleplerin takip 
edilmesi, boşanma kararlarının Türkiye’de veya yabancı ülkelerde tanınması ve tenfizi davaları ve 
diğer başvuruların takip edilmesi, nafaka alacaklarının Türkiye’de veya yabancı ülkelerde tahsil 
edilmesi, boşanmadan sonra malvarlığı tasfiyesinin takip edilmesi ile nişanlanmanın sona 
ermesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava 
takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.  
 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık: İŞ HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi her sektörden işverenleri devlet mahkemeleri 
ve kurumları nezdinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, şirket işyeri yönetmeliklerinin düzenlenmesi, 
belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, rekabet 
yasağı sözleşmeleri, ikale sözleşmeleri ile iş hukukundan doğan diğer sözleşmelerin düzenlenmesi, 
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iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi, işe iade ve işçilik alacakları davalarında işverenin temsil edilmesi, 
işveren vekilliğinin yapılması, fesih ihtarnamelerinin düzenlenmesi ve sürecin takip edilmesi başta 
olmak üzere dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık: TÜKETİCİ HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, doktorlar, özel hastaneler, hastalar, 
tüketiciler, satıcılar ile alıcıları devlet mahkeme ve kurumları ile tüketici hakem heyetleri nezdinde 
temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun ile diğer mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi malpraktis davaları, ayıplı mal ve hizmetten 
kaynaklanan davalar, taşınmaz ve taşınır mal satışlarına ilişkin davalar başta olmak üzere tüketici 
mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri nezdindeki uyuşmazlıkların çözümü, alım satım 
sözleşmelerinin düzenlenmesi, satıcı ile alıcı arasında sulh görüşmelerinin takip edilmesi ve 
protokole bağlanması başta olmak üzere dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 

Dava Takibi ve Danışmanlık: CEZA HUKUKU 

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, kişilere karşı suçlar ile ekonomik suçlar 
kapsamında cezai soruşturmanın ve bu suçlara ilişkin ceza davasının takip edilmesi, kovuşturma 
kararından sonra süreçle ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılması, şikayet dilekçesinin hazırlanması, 
kolluk ve savcılık nezdinde ifadenin alınmasına iştirak edilmesi, tutuklama kararına itiraz edilmesi, 
yarılamanın yenilenmesi ve temyiz talebinde bulunulması, icra ceza mahkemeleri nezdinde görülen 
uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve 
danışmanlık hizmeti vermektedir.  
 

Dava Takibi  ve Danışmanlık: İCRA VE İFLAS HUKUKU  

 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişi ve 
tüzel kişi alacaklı veya borçluları devlet mahkeme ve kurumları nezdinde temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile diğer ulusal 
ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişi ve 
tüzel kişi şirketlerin Türkiye’de ve yabancı ülkelerdeki alacaklarının tahsil edilmesi, Türkiye’de veya 
yabancı ülkedeki borçluların temerrüde düşürülmesi, Türkiye veya yabancı ülkede bulunan 
borçlulara ihtarname gönderilmesi, konkordato süreçlerinin takip edilmesi, şikayet sürecinin takip 
edilmesi, genel haciz yoluyla icra takipleri, kambiyo senedine mahsus alacakların tahsiline ilişkin icra 
takipleri, iflas yoluyla icra takipleri, menkul rehinin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra 
takipleri, kiralanan taşınmazların tahliyesi yoluyla icra takipleri ile ilamların icrası yoluyla icra 
takiplerinin yapılması, itirazın iptali davaları, itirazın kaldırılması davaları, takibin iptali davaları, 
takibin taliki davaları, taşınmazın tahliyesi davaları, menfi tespit davaları, istirdat davaları, istihkak 
davaları, iflas davaları, ihalenin feshi davaları ile alacak davalarının açılması ve takip edilmesi, icra 
hukuk ve icra ceza mahkemeleri nezdinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü, ihtiyati haciz 
talebinde bulunulması, borç tasfiye görüşmelerinin yapılması ve sulh anlaşmalarının protokole 
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bağlanması, bankaların kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü, konkordatoda 
iyileştirme projelerinin düzenlenmesi, borca batık şirketlerde iyileştirme projelerinin düzenlenmesi, 
iflas sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve 
danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 
 
 

A R A B U L U C U L U K 
 

Arabuluculuk: ULUSAL İŞLER  
 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, arabuluculuk ile çözümlenebilecek 
uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk süreçlerinde her sektörden Türk ve 
yabancı ülke vatandaşı gerçek ve tüzel kişileri taraf vekili olarak temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile diğer ulusal 
mevzuattan kaynaklanan arabuluculuk süreçlerinde taraf vekili olarak uyuşmazlıkların çözümünde 
yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, arabuluculuk başvurusunun yapılması, olası 
bir dava açılması durumunda karşı tarafın savunma ve dava stratejisi hakkında müvekkilin 
bilgilendirilmesi, müvekkilin arabuluculuğun mali ve hukuki sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, 
ihtiyari arabuluculukta arabulucu seçiminin karşı taraf ile birlikte yapılması, müvekkili temsilen ya 
da müvekkil ile birlikte arabuluculuk görüşmelerine katılarak müzakerelerde bulunulması, zaman ve 
masraf bakımından müvekkil lehine çözüm yollarının sunulması, arabuluculuk süreçlerinin takip 
edilmesi, arabuluculuk son tutanağının imzalanması, arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanması 
halinde son tutanağa ilam hükmü kazandırılması için gerekli süreçlerin takip edilmesi, ilam hükmü 
kazanan son tutanağın icra takibine konulması, arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanamaması 
halinde açılacak davada taraf vekilliği yapılması ile 35/A uzlaşmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi 
başta olmak üzere taraf vekilliği ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 

Arabuluculuk: ULUSLARARASI İŞLER  
 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, arabuluculuk ile çözümlenebilecek 
uyuşmazlıklarda arabuluculuk süreçlerinde her sektörden Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek ve 
tüzel kişileri taraf vekili olarak temsil etmektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası 
Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Singapur Sözleşmesi), 2008/52/EC sayılı 
Direktif, 2013/11/EU sayılı Direktif, 524/2013/EU sayılı Tüzük ile diğer uluslararası mevzuattan 
kaynaklanan arabuluculuk süreçlerinde taraf vekili olarak uyuşmazlıkların çözümünde yer 
almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, arabuluculuk başvurusunun yapılması, olası 
bir dava açılması durumunda karşı tarafın savunma ve dava stratejisi hakkında müvekkilin 
bilgilendirilmesi, müvekkilin arabuluculuğun mali ve hukuki sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, 
müvekkili temsilen ya da müvekkil ile birlikte arabuluculuk görüşmelerine katılarak müzakerelerde 
bulunulması, zaman ve masraf bakımından müvekkil lehine çözüm yollarının sunulması, 
arabuluculuk süreçlerinin takip edilmesi, arabuluculuk son tutanağının imzalanması, arabuluculuk 
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yoluyla anlaşma sağlanması halinde son tutanağa ilam hükmü kazandırılması için gerekli Türkiye’de 
veya yabancı ülkelerde süreçlerin takip edilmesi, ilam hükmü kazanan son tutanağın Türkiye’de veya 
yabancı ülkelerde icra takibine konulması, arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanamaması halinde 
Türkiye’de veya yabancı ülkede açılacak davada taraf vekilliği yapılması başta olmak üzere 
uluslararası çapta taraf vekilliği ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 
 

T A H K İ M 
 

Tahkim: ULUSAL İŞLER  

 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, başta ticari tahkim, yatırım tahkimi, enerji 
tahkimi ile inşaat tahkimi olmak üzere tahkime elverişli olan tüm uyuşmazlıklara ilişkin kurumsal 
ve ad hoc iç tahkim süreçlerinde her sektörden Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek ve tüzel kişileri 
taraf vekili olarak temsil etmektedir. 
 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 
ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları, İstanbul 
Tahkim Merkezi Seri Tahkim Kuralları, İstanbul Tahkim Merkezi Acil Durum Hakemi Kuralları, 
İstanbul Tahkim Merkezi Arabuluculuk-Tahkim Kuralları ile diğer ulusal mevzuattan kaynaklanan 
iç tahkim süreçlerinde taraf vekili olarak uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, sözleşmelerde tahkim şartının düzenlenmesi, 
tahkim sözleşmelerinin düzenlenmesi, tahkim yargılamasına ilişkin her türlü beyan ve dilekçenin 
hazırlanması ve sunulması, tahkim yargılamasının takip edilmesi, hakemlerin karşı taraf ile birlikte 
seçilmesi, hakemlerin reddi talebinde bulunulması, görev belgesine itiraz edilmesi, usuli zaman 
çizelgesine itiraz edilmesi, hakem heyetinden ve/veya mahkemeden geçici hukuki koruma talebinde 
bulunması, tahkim duruşmalarında müvekkilin temsil edilmesi, hakem kararlarına karşı itiraz 
edilmesi, hakem kararlarının düzeltilmesi, yorumlanması ve/veya tamamlanmasının istenmesi, 
tahkim yargılaması sırasında sulh olunması, hakem kararlarına karşı hukuki yollara başvurulması ile 
hakem kararının icrasına ilişkin süreçlerin takip edilmesi başta olmak üzere iç tahkimde taraf 
vekilliği ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 

Tahkim: ULUSLARARASI İŞLER  

 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, başta ticari tahkim, yatırım tahkimi, enerji 
tahkimi ile inşaat tahkimi olmak üzere tahkime elverişli olan tüm uyuşmazlıklara ilişkin kurumsal 
ve ad hoc uluslararası tahkim süreçlerinde her sektörden Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek ve 
tüzel kişileri taraf vekili olarak temsil etmektedir. 
 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, UNCITRAL Tahkim Kuralları, Milletlerarası 
Ticaret Odası Tahkim Kuralları (ICC Tahkim Kuralları), LCIA Tahkim Kuralları, SIAC Tahkim 
Kuralları, ICSID Tahkim Kuralları, DIAC Tahkim Kuralları, HKIAC Tahkim Kuralları, SCC Tahkim 
Kuralları, İsviçre Uluslararası Tahkim Kuralları (SRIA), TRAC Tahkim Kuralları, CAS Tahkim 
Kuralları, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki New York Sözleşmesi ile 
diğer uluslararası mevzuattan kaynaklanan uluslararası tahkim süreçlerinde taraf vekili olarak 
uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, sözleşmelerde tahkim şartının düzenlenmesi, 
tahkim sözleşmelerinin düzenlenmesi, tahkim yargılamasına ilişkin her türlü beyan ve dilekçenin 
hazırlanması ve sunulması, tahkim yargılamasının takip edilmesi, hakemlerin karşı taraf ile birlikte 
seçilmesi, hakemlerin reddi talebinde bulunulması, görev belgesine itiraz edilmesi, usuli zaman 
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çizelgesine itiraz edilmesi, hakem heyetinden ve/veya mahkemeden geçici hukuki koruma talebinde 
bulunması, tahkim duruşmalarında müvekkilin temsil edilmesi, hakem kararlarına karşı itiraz 
edilmesi, hakem kararlarının düzeltilmesi, yorumlanması ve/veya tamamlanmasının istenmesi, 
tahkim yargılaması sırasında sulh olunması, hakem kararlarına karşı hukuki yollara başvurulması ile 
hakem kararının tenfizine ilişkin süreçlerin takip edilmesi başta olmak üzere uluslararası tahkimde 
taraf vekilliği ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 

ULUSLARARASI  
 
FRANSA: PARİS OFİSİMİZ 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi ortaklarının tümü Fransız ekollerinden 
yetişmiş avukatlar olup 2017 yılına kadar Fransa’daki hukuki işlerde danışman avukat sıfatıyla hizmet 
vermiştir. Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi,  ortaklarından Av. Ece 
Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb Paris Barosu’na kayıtlı avukat olmasıyla ve Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve 
Uluslararası ADR Merkezi Paris, Fransa ofisini açmasıyla birlikte, 2017 yılından itibaren, Av. Ece 
Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb yönetiminde Fransa’da Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere avukatlık, 
dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Fransa ile Türkiye ekseninde çift 
yönlü faaliyet gösteren sayılı ve öncü bürolardandır. Aynı anda hem Paris hem İstanbul 
Barosu’na kayıtlı ve aktif olarak her iki ülkede de faaliyet gösteren Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, 
FSIArb İstanbul Fransız Başkonsolosluğu’nun listesine girmeyi hak etmiş nadir avukatlardandır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası  ADR Merkezi, Fransa’da uzmanlık alanları olan, 
Havacılık Hukuku, İnşaat Hukuku, Doğal Kaynaklar, Çevre ve Enerji Hukuku, Şirketler Hukuku, 
Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşme Hukuku, Uluslararası İşlemler, 
Kişisel Verilerin Korunması, Turizm Hukuku, İdare Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, 
Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukukuna ilişkin hukuki işler başta olmak üzere Fransız, 
Türk ve diğer ülkelerden müvekkillerini devlet kurumları ve mahkemeleri ile uluslararası kurumlar 
ve tahkim yargılamasında temsil etmektedir.  
 
Fransa’da faaliyet göstermekte olan Fransız firmalarının Türkiye ile ilgili her türlü alanda 
danışmanlık hizmetleri ile uluslararası ortaklık tesisi, birleşme, devralma, satın alma konularında 
ticari şirketler, gayrimenkuller ve menkul kıymetler alanlarında gerçek kişilerin Medeni Hukuktan 
doğan her türlü iş ve işlemleriyle ilgili konularda Fransa’daki ticari ve şahsi sorunların çözülmesi, 
davaların takip edilmesi, uluslararası ihtarnamelerin gönderilmesi ile gerekli hukuki araştırmaların 
yapılması, Türkiye’de faaliyet gösteren Türk firmaların Fransa’da faaliyet göstermekte olan firmalarla 
ilgili ticari, vergisel ve idari boyutlardaki hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini, merkezi 
İstanbul’dan başlayarak Paris’te nihayetlendirilmesi Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası 
ADR Merkezi’nin Fransa’daki uzmanlıklarından sadece birkaçıdır.  
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ORTAK BÜROLARIMIZ  
 

 

Afrika : 

 

RUANDA MISIR BENIN 
 

BURKİNA FASO 

ÇAD 
 

DR KONGO 
 

EKVATOR GİNESİ 
 

FİLDİŞİ SAHİLİ 

 
GABON 

 
GİNE 

 
GİNE - BİSO 

 
KAMERUN 

 
KOMOROS 

 
KONGO 

 
MALİ 

 
NİJER 

 
ORTA AFRIKA 
CUMHURİYETİ 

 
SENEGAL 

 
TOGO 

 
GÜNEY AFRİKA 
CUMHURİYETİ 
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TUNUS 

   

 
 
 

Amerika:  

 

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

   
 

 
 
Asya :  

 

PAKISTAN PAKISTAN  HİNDİSTAN 
 

LÜBNAN 

HİNDİSTAN BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 
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TAYLAND 

 
MALEZYA 

 
VIETNAM 

 
ENDONEZYA 

 
FİLİPİNLER 

 
KAMBOÇYA 

 
LAOS 

 
MYANMAR 

 
YENİ ZELANDA 

 
AVUSTRALYA 

 
JAPONYA 

 
SİNGAPUR 

 
 

Avrupa :  

 

İTALYA ALMANYA İSVİÇTE 
 

BİRLEŞİK KRALLIK 

 
KARADAĞ 

 
LÜKSEMBURG 

 
YUNANİSTAN 

 
ÇEKYA 
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SLOVAKYA 

   

 
 

ULUSLARARASI ADR MERKEZİ  
 
DAYIOĞLU ARABULUCULUĞU 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, arabuluculuk ile çözümlenebilecek 
uyuşmazlıklarda her sektörden Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu 
zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk süreçlerinde arabulucu olarak hizmet vermektedir.  
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ulusal işlerde T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk 
İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman 
arabulucuları vasıtasıyla Türk Hukukunda dava şartı olan arabuluculuk faaliyetlerinde yer 
almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile diğer ulusal 
mevzuattan kaynaklanan arabuluculuk süreçlerinde arabulucu olarak uyuşmazlıkların çözümünde 
yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ortaklarından Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, 
FSIArb önderliğinde, Avrupa’dan Asya’ya Afrika’dan Amerika’ya dünyanın dört bir yanından katılım 
sağlayan IMI (Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü) ve SIMI (Singapur Uluslararası Arabuluculuk 
Enstitüsü) başta olmak üzere uluslararası akreditasyonları ve uluslararası çapta uzmanlıkları bulunan 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi Uluslararası ADR Paneli arabulucuları 
vasıtasıyla uluslararası arabuluculuk süreçlerinde faaliyet göstermektedir.  
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası 
Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Singapur Sözleşmesi), 2008/52/EC sayılı 
Direktif, 2013/11/EU sayılı Direktif, 524/2013/EU sayılı Tüzük ile diğer uluslararası mevzuattan 
kaynaklanan arabuluculuk süreçlerinde uluslararası arabulucu olarak uyuşmazlıkların çözümünde 
yer almaktadır. 
 
 

DAYIOĞLU TAHKİMİ 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, her sektörden Türk ve yabancı ülke vatandaşı 
gerçek ve tüzel kişilerin ya da devletler ile devlet kurumlarının tarafı olduğu başta ticari tahkim, 
yatırım tahkimi, enerji tahkimi ile inşaat tahkimi olmak üzere tahkime elverişli olan tüm 
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uyuşmazlıklara ilişkin kurumsal ve ad hoc iç tahkim ve uluslararası tahkim süreçlerinde atanmış ya 
da seçilmiş tek hakem ya da tahkim mahkemesi üyesi olarak hizmet vermektedir. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, hukuk öğrenimini Strasbourg Üniversitesi 
Uluslararası Hukuk Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış olan 
ortaklarından Av. Cemal Sedat Dayıoğlu’nun Türkiye’de açtığı tahkim yolunda iç tahkim ve 
uluslararası tahkimde birçok başarıya imza atmaktadır. Tahkim alanında nadir rastlanan bir kariyere 
sahip olan Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi ortaklarından Av. Ece Dayıoğlu, 
FCIArb, FSIArb tahkim alanında Queen Mary University of London’da ve İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nde LLM (yüksek lisans), Université Paris I Panthéon-Sorbonne’da Master II (yüksek 
lisans) derecelerine sahip olup  ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) Milletlerarası Tahkim Divanı’nda 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Dava Yönetim Birimi’nde (MENA Case Management Team) yaptığı 
stajla Türkiye’de nadir bulunan uluslararası tahkim uzmanlarından biri olarak bilgi ve tecrübelerini 
ADR dünyasına sunmaktadır.  
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 
ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları, İstanbul 
Tahkim Merkezi Seri Tahkim Kuralları, İstanbul Tahkim Merkezi Acil Durum Hakemi Kuralları, 
İstanbul Tahkim Merkezi Arabuluculuk-Tahkim Kuralları ile diğer ulusal mevzuattan kaynaklanan 
iç tahkim süreçlerinde hakem olarak uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ortaklarından Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, 
FSIArb önderliğinde, Avrupa’dan Asya’ya Afrika’dan Amerika’ya dünyanın dört bir yanından katılım 
sağlayan İngiliz Hakemler Birliği CIArb (Chartered Institute of Arbitrators) ve Singapur Hakemler 
Birliği SIArb (Singapore Institute of Arbitrators) başta olmak üzere uluslararası akreditasyonları ve 
uluslararası çapta uzmanlıkları bulunan Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi 
Uluslararası ADR Paneli hakemleri vasıtasıyla uluslararası tahkim süreçlerinde faaliyet 
göstermektedir.  
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, UNCITRAL Tahkim Kuralları, Milletlerarası 
Ticaret Odası Tahkim Kuralları (ICC Tahkim Kuralları), LCIA Tahkim Kuralları, SIAC Tahkim 
Kuralları, ICSID Tahkim Kuralları, DIAC Tahkim Kuralları, HKIAC Tahkim Kuralları, SCC Tahkim 
Kuralları, İsviçre Uluslararası Tahkim Kuralları (SRIA), TRAC Tahkim Kuralları, CAS Tahkim 
Kuralları, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki New York Sözleşmesi ile 
diğer uluslararası mevzuattan kaynaklanan uluslararası tahkim süreçlerinde hakem olarak 
uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 
 
 
 
 

ULUSLARARASI ADR PANELİMİZ  
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ortaklarından Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, 
FSIArb önderliğinde, Avrupa’dan Asya’ya Afrika’dan Amerika’ya dünyanın dört bir yanından katılım 
sağlayan arabuluculukta IMI (Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü) ve SIMI (Singapur Uluslararası 
Arabuluculuk Enstitüsü), tahkimde İngiliz Hakemler Birliği CIArb (Chartered Institute of 
Arbitrators) ve Singapur Hakemler Birliği SIArb (Singapore Institute of Arbitrators) başta olmak 
üzere uluslararası akreditasyonları ve uluslararası çapta uzmanlıkları bulunan Dayıoğlu Hukuk 
Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi Uluslararası ADR Paneli arabulucuları ve hakemleri vasıtasıyla 
uluslararası arabuluculuk ve tahkim süreçlerinde faaliyet göstermektedir.  
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İLETİŞİM  
 
 
 
 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve ADR Merkezi 
Türkiye: İstanbul 
Perihan Sokak No: 4 
34381, Şişli 
İstanbul, Türkiye 
Tel: +90 212 230 30 32 
Fax: +90 212 230 52 51 
Email: info@dayioglulawfirm.com 
 
 
 
Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve ADR Merkezi 
Fransa: Paris 
11, Boulevard Sébastopol 
75001  
Paris, France 
Tel: +33 (0)7 81 73 38 98 
Email: info@dayioglulawfirm.com 
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