
ÖZEL, yerli ve yabancı,  

gerçek ve tüzel kişi  

müvekkilleri için hızlı,  

etkili ve çözüm odaklı  

avukatlık hizmetleri sağlar.



HAKKIMIZDA

ÖZEL Avukatlık Danışmanlık, Av. Osman 
Ertürk ÖZEL, LL.M. ve Av. Yiğit Göktürk 
ÖZEL tarafından 2016 yılında kurulmuştur. 
Müvekkillerine Ankara ve İstanbul dahil 
olmak üzere, ihtiyaç duyabilecekleri 
her yerde hukuki hizmet vermekte 
olup, temsil kabiliyeti yüksek ekibi ve 
bağlantılı olduğu iş ortakları vasıtası ile 
hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı bir anlayışla 
hareket etmektedir.

ÖZEL, her zaman tam profesyonellik 
anlayışı ile hareket etmekle kalmayıp, 
müvekkillerinin hukuki meselelerinin 
gizliliğine özen gösterir. Bununla birlikte 
ÖZEL, yüksek kalite hukuki danışmanlık 
hizmetini, ticari deneyimleriyle 
harmanlayarak müvekkillerine hizmet 
sunmayı hedef edinmiştir.



ÇALIŞMA ALANLARI

• Ulusal ve Uluslararası Tahkim

• Arabuluculuk ve Danışmanlık

• Birleşme ve Devralmalar

• Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku

• İnşaat Hukuku

• Teknoloji Hukuku

• Rekabet Hukuku

• Dava Takibi

• İş Hukuku

• Mülkiyet Hukuku

• Fikri Mülkiyet Hukuku

• Spor Hukuku



Ulusal ve 
Uluslararası 
Tahkim 

ÖZEL, ulusal ve uluslararası 
seviyedeki ticaret ve 
yatırım konularına ilişkin 
olarak tahkim hizmetleri 
sağlamaktadır. Dünyanın 
hemen her yerinde bulunan 
tahkim kurumlarının 
nezaretinde yürütülen 
tüm süreçlerde aktif bir 
rol alan ÖZEL, müvekkilleri 
için kısa vadeli ve düşük 
maliyetli çözüm arayışında 
bulunmaktadır. 



Arabuluculuk ve 
Danışmanlık 

ÖZEL, müvekkili olan ticari 
firmaların zorunlu yahut 
ihtiyari tüm arabuluculuk 
süreçlerinde rol almaktadır. 
Arabuluculuk faaliyetlerinin 
gereği olan uzlaşma arayışı 
ve pazarlık konularında 
da başarılı çalışmalar 
yürüten ÖZEL, özellikle de 
uzun dava sürelerinden 
zarar görmesi muhtemel 
müvekkillerini bu yolda 
çözüm aramak hususunda 
teşvik etmektedir. 



Birleşme ve 
Devralmalar 

ÖZEL, yerli ve yabancı 
şirketlerin birleşme ve 
devralma işlemlerini, ilgili 
şirketlerin “due diligence” 
süreçlerini de içine alacak 
şekilde planlamakta ve ön 
mutabakat sözleşmelerinin 
hazırlanması (Memorandum 
of Understanding), due 
diligence gerçekleştirilmesi 
ve hisse devir sözleşmelerinin 
(share purchase agreement) 
tamamlanması gibi süreçleri 
de gerçekleştirmektedir. 



Şirketler ve 
Sözleşmeler Hukuku 

ÖZEL, hizmet verdiği şirketlerin 
ilgili kanundan doğan her türlü 
sorumluluğunu takip etmekte, 
bu konuda müvekkillerini 
bilgilendirmekte ve 
müvekkillerin gerçekleştirdiği 
iş ve işlemleri şirketler 
hukuku ve kurumsal 
yönetim çerçevesine 
değerlendirmektedir. 
ÖZEL, ticari konulu ulusal 
ve uluslararası nitelikte tüm 
sözleşmelerin yürütülmesi, tip 
sözleşmelerin hazırlanması, 
bunların tahlillerinin yapılarak 
yorumlanması gibi hukuki 
hizmetleri müvekkillerine sunar.  



İnşaat 
Hukuku 

ÖZEL, Ankara ve İstanbul’da 
bulunan yerli ve yabancı 
birçok inşaat firmasına hukuki 
hizmet sağlamaktadır. Bu 
firmalar, projeleri bakımından 
bulundukları konumlarda 
100.000 metrekarenin 
üzerinde inşaat kapasitesine 
sahip olan ender firmalar 
olmakla birlikte, alanında 
prestij sahibidir.



Teknoloji 
Hukuku 

ÖZEL, değişen ve gelişen 
dünyanın en önemli unsuru olan 
teknoloji firmalarına da büyük 
bir önem atfetmektedir ve 
teknoloji firmalarına sağlanması 
gereken hukuki desteğin 
diğer ticari firmalara sağlanan 
desteklerden ayrıştığı 
noktaları önemle tespit etmiş 
durumdadır. 
Türkiye’nin özel sektör sermayeli 
ilk Teknoloji Geliştirme Merkezi 
olan Ankara Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’nin ortağı ve hukuki 
hizmet sağlayıcısı konumunda 
olan ÖZEL, merkezde bulunan 
tüm girişimcilere ve teknoloji 
yatırımcılarına avukatlık hizmetleri 
sağlamaktadır. 



Rekabet 
Hukuku 

ÖZEL, rekabet hukukuna 
dair başvurular noktasında 
gerek pazar gerekse 
de tüketici analizlerini 
başarıyla gerçekleştiren 
ÖZEL, her bir başvurusunu 
yakından takip etmekte 
ve kendisinden talep 
edilen ek bilgi ve belgeleri 
en kısa sürede temin 
ederek müvekkil firmanın 
kısa zamanda netice 
almasını sağlamaya gayret 
etmektedir. 



Dava Takibi 

ÖZEL’in önceliği 
müvekkillerine ait hukuki 
meseleleri uzlaşma, 
arabuluculuk yahut tahkim 
metotları ile çözmektir. 
Bununla birlikte, açılmış 
davaların yahut ÖZEL 
tarafından açılmak 
durumunda kalınmış 
davaların takibi hususunda 
bugüne kadar takibinde 
bulunan yüzlerce davadan 
edinilen deneyim ile hareket 
eden ÖZEL, dava takibi 
süreçlerinde müvekkil 
ile yakın bir çalışma 
yürütmektedir. 



İş Hukuku 

ÖZEL’in müvekkil firmalara 
sağladığı kapsayıcı hukuki 
hizmetin en önemli sac 
ayaklarından bir tanesi de iş 
hukuku süreçleridir. Bireysel 
ve toplu iş hukuku, iş sağlığı 
ve güvenliği hukuku, sosyal 
güvenlik hukuku, göç hukuku 
alanlarında müvekkilllerine 
avukatlık hizmeti sunan 
ÖZEL, tüm kanunlara, 
ikincil mevzuata ve kültürel 
hassasiyetlere hakim bir 
şekilde, pratiğe uygun ve 
gerçekçi bir yaklaşımla temsil 
görevini sürdürmektedir. 



Mülkiyet 
Hukuku 

ÖZEL, gerçek ve tüzel kişi 
müvekkillerinin mülkiyet 
hakkına ilişkin hukuki 
süreçlerini de büyük bir 
özenle takip etmektedir. 
ÖZEL’in mülkiyet edinimi 
ve mülkiyet hakkına ilişkin 
davalara dair yürüttüğü 
takip ve danışmanlık 
süreçleri, özgürlüğün temeli 
olarak nitelendirilebilecek 
olan mülkiyet hakkının 
korunması hususunda 
büyük bir önem 
taşımaktadır.



Fikri Mülkiyet 
Hukuku 

ÖZEL, fikri mülkiyet 
haklarının yönetiminin 
stratejik bir konu olduğu 
bilinciyle hareket ederek, 
müvekkillerin fikri mülkiyet 
haklarının değerini artırmayı, 
aynı zamanda olası riskleri 
düşürmeyi amaçlar. Bu 
bağlamda, ÖZEL bünyesinde 
sürdürülen hizmetler 
ile müvekkillere uygun 
stratejilerin ve koruma 
mekanizmalarını geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 



Spor Hukuku 

ÖZEL, spor kulüplerinin hukuki 
her türlü yükümlülüğünü 
tespit etmek, TFF, UEFA, FIFA 
gibi ilgili kurum ve kuruluşlara 
karşı olan sorumluluklarının 
yerine getirilmesini sağlamak, 
her sene yenilenen yerel ve 
uluslararası regülasyonlar ile 
ilgili kulüpleri bilgilendirmek 
ve bunlara uyulmasını 
sağlamak, CAS, UEFA Tahkim 
Kurulu ve FIFA Temyiz 
Komitesi gibi uluslararası 
spor tahkimi kurumlarındaki 
hukuki süreçleri planlamak 
noktalarında aktif rol 
almaktadır. 



Adress: 
Kazım Özalp Mahallesi, Reşit 
Galip Caddesi, No: 128/8,
GOP, Çankaya / Ankara

Telefon: 
+90 (312) 436 90 92

Faks: 
+90 (312) 436 90 93



info@ozel.law
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