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Özgeçmiş 

Ceren Eke, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde 

Avukat olarak görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak ticaret hukuku ve sözleşmeler hukuku 

alanlarında faaliyet göstermekte olup, yerli ve yabancı müvekkillere hukuki 

uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmeti verilmesi, uyuşmazlıkların takibi ve müvekkillerin 

mahkemeler nezdinde temsil edilmeleri işlemlerini yürütür. 

Ceren Eke, ticaret hukuku ve sözleşmeler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yanı sıra, 

iş hukuku, idare hukuku ve tahkim alanlarında da çalışmaktadır.   

Ceren Eke Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 

Yer Aldığı Projelerden Örnekler 

 Çevrimiçi platform hizmeti veren bir şirketin Türkiye’deki faaliyetini durdurması 

sebebiyle kendisine karşı açılan tazminat davalarında Davalı tarafın mahkemeler 

önünde temsili 

 Müvekkillerin iş hukukundan kaynaklanan davalarda ve muhtelif ticari 

davalarında temsil edilmesi 

 Dubai menşeli büyük ölçekli gayrimenkul ve inşaat şirketinin gayrimenkul hukuku 

ve tüketici hukukundan kaynaklanan çok sayıda ve seri davaları ile icra 

takiplerinin takip edilmesi 

 Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birine muhtelif konularda danışmalık 

hizmeti verilmesi;  banka tarafından yöneltilen sorulara ilişkin olarak bilgi 

notlarının hazırlanması 

 Sözleşmenin uyarlanması talepli bir ihtilafa ilişkin, İstanbul Ticaret Odası Tahkim 

ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) nezdinde görülen davada tahkim sürecinin 

takibi ve hukuki destek verilmesi 

 Türkiye’de alanında lider cam üreticisi firmanın ticaret hukukundan kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda temsili 

 Türkiye’nin önde gelen liman işletmecisinin muhtelif ticari davalarında temsil 

edilmesi 

 Kulübün futbolcular, antrenörler, üçüncü futbol kulüpleri ve diğer üçüncü kişilerle 

arasında bulunan uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konusunda destek sağlanması. 
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 Borçlar hukuku, ticaret hukuku ve idare hukuku ile ilgili birçok uyuşmazlıkta dava 

öncesi aşamada yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık sağlanması 

 

Temel Çalışma Alanları 

 Davalar 

 Borçlar Hukuku 

 İş Hukuku 

 Tahkim  

 İdare Hukuku 

 Şirketler Hukuku ve Genel Kurumsal Danışmanlık 

Eğitim / Diller 

Eğitim  

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi   

Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca 

Referanslar/Üyelikler 

Üyelikler 

 İstanbul Barosu 

 Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği 

 İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi Mezunlar Derneği 

 

 


