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Kültür Varlıkları Hukukuna Hakim Olan İl̇keler ..................................................................................... 44 

Marka Hakkına Dayanılarak Yapılacak Olan Ticaret Unvanının Terkininin Talep Edilmesi Meselesinde 

“Öncelik İl̇kesi ” Kavramı Üzerine Düşünceler ...................................................................................... 46 

Markalarda Karıştırılma Tehlikesi, Özellikle “Sessiz Kalmanın” Karıştırılma Tehlikesi Üzerindeki 

Etkisinin Değerlendirilmesi ................................................................................................................... 47 

Mediation As a Cause of Action in the Insurance Disputes .................................................................. 48 

Münhasır Ekonomik̇ Bölgede Canlı Kaynakların Muhafazası ve İş̇letil̇mesi ̇........................................... 49 
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Taşınmaz Mülkiẏetiṅden Doğan Yetkil̇eriṅ Kullanılmasında Taşkınlıktan Kaçınma (Tmk m. 737) ......... 58 

The Analysis of Unified Decision of Supreme Courts Dated 20.04.2018 Numbered 2017/4 - 2018/5 

Concerning That the Assent of the Spouse in Bailment Contract Could Not Be Applied in the Aval .... 60 

The Work in the Council for Trips On the Relationship Between the Trips Agreement and the 

Convention On Biological Diversity and the Main Arguments Between the Wto Members: Is There 

Any Conflict Between Trips Agreement and the Convention On Biological Diversity' .......................... 61 

Tıbbi Uygulama Hatası Kavramının Hekimin Hukuki Sorumluluğu Bakımından Değerlendirilmesi ....... 64 

Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuğa İl̇işkin Bazı Tespitler ........................................................... 66 
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Aile Hukuku Uyuşmazlıklarının Arabuluculuğa Elverişliliği 

 

Dr. Öğretim Üyesi Betül Özlük 
 

Öz 

Aile Hukuku Uyuşmazlıklarının Arabuluculuğa Elverişliliği Dr. Öğr. Üyesi Betül 

Özlük Özet Hukuk uyuşmazlıklarında bir çözüm yöntemi olarak arabuluculuğun 
hızla ilerlediği ülkemizde, diğer hukuk alanlarıyla karşılaştırıldığında aile hukuku 

ilişkilerinde arabuluculuğa başvurulması eleştirel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 

Bunun nedeni şüphesiz aile hukukunun yapısıdır. Aile hukukuna egemen olan, 
“süreklilik”, “zayıfın korunması”, “düzenleme serbestisi olmaması”, “devletin 

müdahalesi” gibi ilkeler dikkate alındığında bu tür uyuşmazlıkların mutlaka 
mahkemeler önünde çözülmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Oysa, 7.6.2012 tarihli 

ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun kapsamına 

ilişkin 1. maddesine göre arabuluculuk “ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 
edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde” 

uygulanabilir. Bununla birlikte, Kanunda aile hukuku uyuşmazlıklarını dışlayıcı bir 

hüküm de yer almamakta, ayrıca 1. maddesinin son cümlesinde aile içi şiddet 
iddiasını içeren uyuşmazlıkların arabuluculuğa elverişli olmadığı belirtilmiş 

bulunmaktadır. Buna göre, hangi aile hukuku uyuşmazlıklarının, tarafların 
üzerindeserbestçe tasarruf edebileceği türden olduğu, diğer bir ifadeyle 

arabuluculuğa elverişli olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Tebliğin amacı aile 

hukukuna egemen olan ilkeleri de dikkate alarak bu tespitin yapılmaya çalışılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Aile Hukuku, Uyuşmazlık Çözümü, Arabuluculuk 
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Devlet Elı̇yle Adalet Mümkün Mü' 

 

Dr. Öğretim Üyesi Berkan Hamdemir 
 

Öz 

Felsefe tarihinin önemli kavramlarından biri olan adalet, diğer sosyal bilimlerin 

felsefeden kopmaya başlamasıyla birlikte, başta hukuk felsefesi ve sosyolojisi olmak 
üzere sosyal bilimlerin üzerinde kafa yorulan en önemli kavramlarından biri 

olmuştur. Adalet, sadece bireylerin faaliyet alanlarına özgü bir değer veya sadece 
devletin faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak algılanabilir ya da 

dini veya ideolojik bir açıdan da tanımlanabilir. Ancak bunların hepsi adalete tek bir 

boyuttan bakmak anlamına gelir. Aslolan, adalete bütün boyutlarıyla bakmak olsa da 
bu çalışmanın konusu, adalet kavramını bütün boyutlarıyla ele almak olmayıp; 

adalete, devletin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan durum boyutuyla bakmak suretiyle, 

devlet eliyle adaletin sağlanıp sağlanamayacağını tespit etmeye çalışmaktır. 
Çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede, çalışmada öncelikle 

devlet kavramı ve devletin kökenine ile ideolojilerin devlete nasıl bir misyon 
yüklediğine bakılacaktır. İkinci olarak, temel adalet anlayışlarının neler olduğu 

üzerinde durulacaktır. Bunlar yapıldıktan sonra ideolojilerin kıskacındaki devletin, 

mevcut adalet anlayışları arasında bir tercih yapmak zorunda kalıp kalmadığını 
ortaya konulacaktır. Çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilen tespitler çerçevesinde, 

hukuk devleti eliyle adaletin mümkün olup olamayacağı sorusuna bir yanıt 

aramaktır. 

Anahtar Kelimeler: Devlet, Adalet, İdeoloji, Hukuk. 
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İşçilerin Kişisel Verilerinin Korunması 

 

Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Tatar 
 

Öz 

Gelişen teknoloji ile birlikte kişilere ait bilgilerin depolanması ve paylaşılması 
imkanının fazlasıyla arttığı günümüzde kişisel verilerin korunması ihtiyacı da aynı 

oranda artmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu 24.3.2016 tarihinde kabul edilip yürürlüğe koyulmuştur. Kanunun amacı 
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve 

tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanun 
bu çerçevede kişilerin kişisel verilerin edinilmesi, işlenmesi, korunması ve ihlallerin 

önlenmesi konusunda önemli düzenlemeler getirmiştir. Kişisel verilerin korunması 

konusunda ihlallerin yapıldığı alanlardan biri de iş hukuku ve bu kapsamda yer alan 
işçilerdir. Zira işveren işçi alırken adayın işe/pozisyona uygunluğunu 

değerlendirebilmek ya da mevcut bir iş ilişkisinde üretimin verimliliğini 

sağlayabilmek, performans değerlendirmesi ve zaman yönetimi yapabilmek gibi 
çeşitli amaçlarla işçi hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. İşçinin de özel 

hayatına müdahale edilmemesini bu çerçevede kişisel verilerinin korunmasını talep 
etme hakkı bulunmaktadır. Her iki taraf arasında dengenin sağlanması 

gerekmektedir. Bu dengeyi sağlamak ve işçilerin kişisel verilerini korumak adına 

mevzuata baktığımızda çok sınırlı düzenlemelerin olduğunu görmekteyiz. Bu sınırlı 
düzenlemelerin yanında işçilerin kişisel verilerinin korunması noktasında asıl hukuki 

dayanağımız 6698 sayılı Kanun olacaktır. Çalışmamızda da 6698 sayılı Kanun 

çerçevesinde işçilerin kişisel verilerinin elde edilme yöntemleri ve bu verilerin 
hukuka uygun bir şekilde işlenmesini, tarafların hak ve yükümlülüklerini 

inceleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Kişisel Veri, İşçi, İşveren 
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1 Ocak 2018 Tarı̇hı̇nde Yürürlüğe Gı̇ren Revı̇zyonla İ̇svı̇çre Medenı̇ 

Kanunu’nda Evlat Edı̇nmeye İ̇lı̇şkı̇n Hükümlerde Yapılan Değı̇şı̇klı̇kler 

 

Doç.Dr. Canan Yılmaz 
 

Öz 

İsviçre Medeni Kanunu’nda (İMK/ZGB) evlat edinmeye ilişkin hükümlerde kabul 
edilen değişiklikler çerçevesinde revize edilen evlat edinme hukuku 01.01.2018 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan revizyonla, evlat edinme şartları esnetilmiş ve 

evlat edinmenin gizliliği gevşetilmiştir . İMK m. 264d/I uyarınca; çocuk ile evlat 
edinmek isteyen kişiler arasındaki yaş farkı 16 yaştan az ve 45 yaştan fazla olamaz. 

İMK m. 264d/II uyarınca da; çocuğun yararının korunması açısından gerekli ise 

bundan ayrılabileceği kabul edilerek, evlat edinmek isteyen kişilerin bu durumdan 
ayrılmayı gerekçelendirmek zorunda oldukları kabul edilmiştir. İMK m. 264c/I 

uyarınca; çocuğun anne babasıyla evli olan veya tescil edilmiş bir birliktelik yaşayan 
veya fiili bir hayat ortaklığı sürdüren kişi, o çocuğu evlat edinebilir. İMK m. 

264c/II’ye göre çiftler en az üç yıldan beri ortak yaşamı sürdürmelidir. Böylece, üvey 

çocuğun evlat edinilmesinin yolu İsviçre’de 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tescil 
edilmiş birliktelikler, farklı ve eşcinsel fiili hayat ortaklıkları açısından da açılarak 

eşitsizlikler ortadan kaldırılmıştır; zira, mevcut hukuka göre sadece evli kişiler, 

eşlerinin çocuklarını evlat edinebilmekteydiler . Revizyonla, evlat edinmeye ilişkin 
genel şartlar da esnetilmiş ve çocuğun yararının gerektirmesi halinde bu şartlardan 

ayrılabileceği de kabul edilmiştir. Birlikte evlat edinme ve tek başına evlat edinme 
halinde evlat edinmek isteyen kişilerin asgari yaşı 35 yaştan 28 yaşa indirilmiş ve 

eşlerin çift olarak ilişkilerinin asgari süresi beş yıldan üç yıla indirilmiştir. Bu 

noktada belirleyici olan artık evliliğin süresi değil ortak hayatın süresidir . İMK m. 
264a/I uyarınca; birlikte evlat edinme halinde, eşlerin evlat edinebilmeleri için en az 

üç yıl ortak hayatı sürdürmeleri gerekmektedir. Ancak, İMK m. 264a/II’ye göre 
çocuğun yararının korunması için gerekli ise asgari yaş şartından ayrılmak mümkün 

olabilecektir. Eşler, bu durumu gerekçelendirmek zorundadırlar. Evlat edinme 

gizliliği de gevşetilerek, hem gerçek ebeveynlerin, evlatlık verdikleri çocuğun 
kimliğiyle ilgili bilgileri edinebilecekleri, hem de evlatlığın kendi soybağı hakkında 

bilgi sahibi olmasına ilişkin talebi kabul edilmiştir (İMK m. 268b, 268c) 
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Anahtar Kelimeler: Evlat Edinme Hukuku, 1 Ocak 2018 Tarihli İ̇sviçre Medeni 
Kanunu'nda Revizyon, Üvey Çocuğu Evlat Edinme, Alt ve Üst Sınır Yaş Farkı, Evlat 

Edinme Gizliliğinin Gevşetilmesi 
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2547 Sayılı Kanun’un Geçı̇cı̇ 75. ve 79. Maddelerı̇nı̇n Anayasasal İ̇lke ve 

Kurallara Uygunluğu Üzerı̇ne Bı̇r Değerlendı̇rme 

 

Arş.Gör. Kerem Öncü 
 

Öz 

2547 sayılı Kanun’un geçici 75. ve 79. maddelerinde, üniversite hastanelerinin satın 
aldıkları ilaç ve tıbbi malzemelerle ile ilgili vadesi geçmiş borçların, alacaklıların 

başvurması durumunda iskonto yapılmak suretiyle yaklaşık bir ay içinde ödenmesi 
hususu düzenlenmektedir. Ancak alacaklıların serbest iradeleri ile buna karar 

verdiklerini söylemek kolay değildir. Çünkü başvuru yapmayanların alacaklarının ne 

zaman ödeneceği Kanun'da belirsiz olup, bu karar verme sürecini etkilemektedir. 
Alacağın ödenmesi için başvuru yapılması durumunda ise, iskonto dışında açılmış 

davalardan feragat edilmesi, bu konuda tekrar dava açılamaması gibi alacaklı 

aleyhine başka şartlar da bulunmaktadır. Tüm bu sebeplerle tebliğde, söz konusu 
yasal düzenlemelerin hukuki güvenlik ilkesi başta olmak üzere anayasal ilkelere ve 

kurallara uygunluğu değerlendirilip, çatışan menfaatler arasında dengenin nasıl 
sağlanabileceği konusunda öneriler sunulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Iskonto, Mali Yükümlülük, Hukuki Güvenlik, Mülkiyet Hakkı 
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6763 Sayılı Kanun Değı̇şı̇klı̇ğı̇ Sonrası Uzlaştırma Kurumunda Taraflar 

 

Arş.Gör. . Mümı̇n Güngör 
 

Öz 

Çalışmamızın amacı 6763 sayılı Kanun değişikliği ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile 2017 Tarihinde getirilen Ceza Muhakemesi 

Hukukunda Uzlaştırma Yönetmeliği’nin uzlaştırmanın taraflarında neler 

getirdiğinin, ne tür yenilikler yapıldığının irdelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 
nitel yöntemler kullanılarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın neticesini 

de şu şekilde ifade edebiliriz: Uzlaştırma kurumu, hem kamu hem özel hukuk ile 
ilgili olan uyuşmazlıkların giderilmesinde alternatif çözüm yöntemi olarak 

ceza(hukuk) sistemlerinde tezahür eden onarıcı adalet anlayışının önemli bir 

yansımasıdır. Türk ceza sistemine 2005 yılında getirilen uzlaştırma kurumu, o 
tarihten bugüne 5560, 5918 ve 6763 sayılı toplam üç değişiklik kanunu ile bugünkü 

var olan duruma getirilmiştir. Bu değişiklikler içerisinde en kapsamlı ve aynı 

zamanda son tarihli değişiklik olan 2016 tarihli 6763 sayılı Kanun değişikliği ile 
uzlaştırma kurumu köklü bir şekilde değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler, başta 

uzlaştırma kurumunun tarafları olmak üzere süreç, işlemler, işlemlerin usul ve 
esasları(prosedürleri) gibi çok önemli, köklü kurumun daha da kurumsallaşması, tek 

çatı altında toplanabilmesini sağlayan alanlarda yapılmıştır. 6763 sayılı Kanun ile 

önemli ölçüde değişikliğe uğrayan uzlaştırma kurumunda, taraflar üzerinde ne tür 
değişiklikler yapıldığı ele alınmaya çalışılmıştır. Uzlaştırmacılar, uzlaştırma 

büroları, uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet savcıları, mağdur, suçtan 

zarar gören, sanık, şüpheli olmak üzere taraflar ele alınacaktır. Özellikle kamu tüzel 
kişisinin mağdur olması halinde uzlaştırmaya gidilemeyeceği CMK.m.253/1 açık 

hükmü irdelenerek kamu tüzel kişisinin ileriki süreçlerde taraf olarak görülüp 
görülemeyeceği incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Onarıcı Adalet, Türk Ceza Sistemi, Uzlaştırma, Uzlaştırma 

Tarafları(Süjeleri), Uzlaşan Taraflar, Uzlaştıran Taraf, Uzlaştırma Bürosu, 
Uzlaştırmac 
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Partıes in the Reconcılıatıon Instıtutıon After the Law No 6763 
 

 

Abstract 
   

Keywords: Restorative Justice, Turkish Penal System, Reconciliation, Parties to 

Reconciliation(Parties), Reconciled Parties, Conciliating Party, Settlement Office, 
Conciliator 
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Ab ve Türk Rekabet Hukukunda Rekabet Kurallarının Etkı̇nlı̇ğı̇nı̇n 

Sağlanmasına Yönelı̇k Bı̇r Araç Olarak Grup Davaları 

 

Dr. Öğretim Üyesi Dı̇lek Cengi̇z 
 

Öz 

Çağımızda teknolojinin gelişmesine bağlı olarak finansal piyasaların 
küreselleşmesiyle, sosyal ve ekonomik ilişkiler değişerek karmaşık hale gelmiştir. 

Hukuk bilimi konusunun gereği , bu değişimlerden etkilenmiştir. Bu etkiyle hukuk 

düzeni tarafından sübjektif hakların yanısıra, kollektif menfaatlerin de korunması bir 
gereklilik halini almıştır.Bu bağlamda medeni yargılama hukuku alanında bireysel 

menfaatlerin olduğu kadar, bireyler üstü, sosyal içerikli menfaatlerin de korunması 

gerektiği anlayışı ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan kökleri çağımızın çok öncesine 
uzanan, artık klasikleşmiş mevcut hukuki ilkeler, karmaşıklaşmış ilişkiler 

çerçevesindeki hukuki uyuşmazlıkların çözümünde yetersiz hale gelmiştir.Bu 
nedenle yeni uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik yeni hukuki kavramların ve 

kurumların kabulü gerekliliği doğmuştur. Grup davaları, bu yeni hukuki 

kurumlardan birisidir. Grup davası genel olarak, çok sayıda davacının taleplerini 
toplu olarak ileri sürebilme imkanı sunarak kollektif korumanın sağlanmasına hizmet 

eden bir hukuki kurum olarak tanımlanmaktadır. Kollektif hukuki koruma ise haksız 

fiil niteliğinde bir eylemden doğan zararın geniş bir alana yayılarak çok sayıda kişiyi 
etkilemesi durumlarında, bu zararların ortak bir yargılamada toplu olarak tazmin 

edilmesi imkanı sunmaktadır.Bu imkan dolayısıyla grup davaları,caydırıcı etkileri 
bakımından ceza yaptırımlarınıdesteklemek veya tamamlamak suretiyle rekabet 

hukuku alanındaki en temel sorun olan rekabet kurallarının etkinliğinin sağlanması 

sorununun çözümüne yönelik güçlü bir araç oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet,hukuk 
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Alman Hukukunda Evlı̇lı̇k Bı̇rlı̇ğı̇ Devam Ederken Eşı̇nı̇n Yanında Ücretsı̇z 

Çalışan Kı̇şı̇nı̇n Boşanmadan Sonra Taleb Hakkı ve Bunun Hukukı̇ 

Dayanağı 

 

Dr. Öğretim Üyesi Nurten İnce Akman 
 

Öz 

ALMAN HUKUKUNDA EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞİNİN 

YANINDA ÜCRETSİZ ÇALIŞAN KİŞİNİN BOŞANMADAN SONRA TALEB 

HAKKI VE BUNUN HUKUKİ DAYANAĞI Bir eşin diğer eşin işletmesinde bir 
ücret almaksızın çalışması son derece yaygındır. Örneğin bir restoranda, bir klinikte, 

bir büroda bir eşin diğerine ücret almadan yardım etmesi sıklıkla rastlanan bir 

durumdur. Evlilik birliği devam ederken eşler ”benim olan herşey senin” ilkesinden 
hareket etmektedirler. Bir eşin diğer eşin işletmesinde ücretsiz çalışması durumunda 

evlilikleri ve çocukları için çalıştığını düşünmektedirler. Ancak evlilik birliğinin 
boşanma ile sona ermesi durumunda bu tür ücretsiz yapılan işlerin nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği Alman hukukunda son derece tartışmalı bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bir eşin diğer eşe yapmış olduğu bu yardımların hatır ilişkisi 
çerçevesinde değerlendirilmesi hakkaniyete uygun olmayacaktır. Bu tür ücretsiz 

yardımların (ücretsiz iş görmeler) özellikle mal ayrılığının kararlaştırıldığı hallerde 

evlilik birliğinin boşanmayla sona ermesinde dikkate alınmamaları hakkaniyetle 
bağdaşmayacaktır. Böyle durumlarda ücretsiz çalışan eşin nasıl ve hangi hukuki 

sebebe dayanarak hak talep edeceği doktrin ve uygulamada son derece tartışmalıdır. 
Bu çalışmada bu konu detaylıca incelenerek çözüm önerileri sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eşler, Mal Rejimi, Ücretsiz Çalışma, Boşanma, Alman Hukuku 
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Anayasa Mahkemesı̇ne Yapılan Bı̇reysel Başvuru Kararları Kapsamında 

İ̇fade Hürrı̇yetı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

Rıdvan Ömer Sakarya 
 

Öz 

İfade hürriyeti hakkına yönelik bir kavramın insan hakları olarak bilinen kavramdan 
bağımsız olarak ele alınması mümkün değildir. İfade hürriyetinin insan hakları ile 

yakın ilişkisinin ortaya konulması insan haklarının temeli, kaynağı ve özü ile insan 
haklarının güvencesi olan anayasal devlet kavramına değinilmesini ve tartışılmasını 

gerektirir. 2010 tarihinde yapılan değişiklik ile Anayasada güvence altına alınmış 

temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki 
herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa 

Mahkemesine başvurulabileceği ve “bireysel başvuruların” karara bağlanacağı 

hükmü eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikle temel hak ve özgürlüklerin ihlaline 
ilişkin iddialar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden önce Türk Anayasa 

Mahkemesi tarafından ulusal ölçekte incelenebilecektir. Bu çalışmada bireysel 
başvuru hakkının kabulünden sonra Anayasa Mahkemesinin ifade hürriyeti ihlali 

iddialarına ilişkin vermiş olduğu kararlar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararları mukayeseli bir şekilde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İfade Hürriyeti, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İ̇nsan Hakları 

Mahkemesi, Bireysel Başvuru. 
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Anonı̇m Şı̇rketı̇n Farklı Bı̇r Uygulama Şeklı̇: Teknopark Anonı̇m Şı̇rketı̇ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Efe Dündar 
 

Öz 

26.06.2001 Tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında 
Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirket olarak kurulan Teknopark 

Anonim Şirketleri, bazı yönleriyle Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen A.Ş.’lerden 

farklı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Teknopark A.Ş.’nin yasal çerçevesi, 4691 
sayılı Kanun’un yanı sıra ilgili Kanun’un yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak 

yayınlanarak Resmi Gazete’de yürürlüğe giren düzenleyici işlemler ile çizilmiştir. 
Teknopark A.Ş’lerin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri bakanlık iznine tabi 

olup esas amaçları, araştırma kurum ve kuruluşları ile finans ve üretim sektörlerinin 

işbirliğini sağlamak suretiyle teknolojik ve finansal bilgi üretmek, teknolojik ve 
finansal bilgiyi ticarileştirmektir. Çalışmanın temel yöntem sistematiği Türk Ticaret 

Kanunu çerçevesinde sermaye şirketi hüviyetine sahip anonim şirketlerin bir özel 

görünümü olarak ortaya çıkan Teknopark A.Ş ‘lerin diğer A.Ş’lerden farklı ve benzer 
yönlerinin ortaya konması oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı üniversiteler, 

araştırma kurumları ve sermaye kuruluşlarının ortaklığıyla biçimlenen bu yeni 
anonim şirket modelinin hukuki değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Teknopark, Anonim Şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 

4961 Sayılı Kanun. 
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Anonim Şirketlerde İ̇mtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna İ̇lişkin Birtakım 

Hukuki Meseleler 

 

Dr. Öğretim Üyesi Abdülhamid Oğuzhan Hacıömeroğlu 
 

Öz 

Kanun koyucu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesinde anonim 
şirketlerde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunu düzenlemiştir. İmtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarını ihlal edebilecek mahiyetteki genel kurul kararlarının 
uygulanabilmesi için imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından bu kararın 

onaylanması gerekmektedir. Zira mezkur hükmün birinci fıkrasına göre, "genel 

kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin arttırılması 
konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin 

arttırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte 

ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir 
kararla onanmadıkça uygulanamaz". Söz konusu hüküm, imtiyazlı pay sahipleri özel 

kurulunun toplanma sürecini, karar almasını ve bu karara karşı başvurulabilecek 
hukuki yolları sekiz fıkra halinde düzenlemiştir. Fakat söz konusu düzenlemeler 

doktrinde de birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Bunlardan bir kısmı; bu 

toplantıya çağrı süresinin ne zamandan itibaren başlayacağı; toplantının ne kadar 
süre içinde yapılması gerektiği; toplantıda genel kurul kararının onaylanmaması 

halinde söz konusu genel kurul kararının niteliğinin ne olacağı şeklindedir. 

Yapacağımız bildiride imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin mevcut ve 
muhtemel doktrin tartışmalarına değinerek, bu bağlamda uygulamada ortaya 

çıkabilecek sorunlara çözüm aranacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, İ̇mtiyazlı Pay, Genel Kurul, İ̇mtiyazlı Pay 

Sahipleri Özel Kurulu 
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Bağımsız Milletvekilliği Adaylığının Normatif Altyapısı ve Siyasi Parti 

Adaylığı Karşısındaki Durumu 

 

Arş.Gör. Osman Safa Bursalı 
 

Öz 

Bağımsız milletvekili adaylığını ele almayı hedefleyen bu bildiride, 10/06/1983 
tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu çerçevesinde bağımsız adaylık 

hakkında siyasi parti adaylığıyla müşterek olmayan hükümler dikkate alınmıştır. Söz 
konusu hükümler geçirdikleri değişiklikler ve konu oldukları Anayasa Mahkemesi 

kararlarla birlikte değerlendirilmiş, doktrindeki yankılarına yer verilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde daha ziyade teorik bir perspektiften bağımsız 
milletvekili adaylığı – siyasi parti adaylığı çeşitli yönlerden (hukuksal, sosyolojik, 

psikolojik) karşılaştırılıp başarılı olma ihtimalleri değerlendirilmiştir. Bağımsız 

milletvekili adaylarının başarı şansları, hukuk doktrininin üzerinde ittifak ettiği 
şekilde, siyasi parti adaylarının karşısında oldukça düşüktür. Gerek sistemsel gerekse 

tarihsel olarak dayanakları bulunan bu durum çeşitli hukuki, sosyolojik ve psikolojik 
etkenlerle açıklanabilir. Seçim çevrelerinin büyüklüğü, parti sistemlerinin farklılığı, 

seçim bölgesinin ekonomik, sınıfsal veya etnik farklılığı, seçmenin psikolojik 

durumları adayların milletvekili seçilmesinde en önemli etkenlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Milletvekilliği, Bağımsız Adaylık, Seçim Kanunları 
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Bireylerin Uluslararası Suçlar Nedeniyle Cezai Sorumluluğu: Deniz 

Haydutluğu 

 

Öğr.Gör.Dr. Hulusi Ekber Kaya 
Öz 

Uluslararası ticaretin büyük bir kısmı denizler üzerinde gerçekleştirilmektedir. 

Denizyolu taşımacılığı diğer taşımacılık yöntemlerine göre hem daha düşük 
maliyetlidir, hem de tek seferde en fazla taşıma kapasitesine sahiptir. Günümüzde 

denizyolu taşımacılığını ve doğal olarak küresel ekonomiyi tehdit eden unsurların 
başında da deniz haydutluğu gelmektedir. Deniz haydutluğu faaliyetleri deniz 

ticaretinin yoğun olarak yapıldığı güzergahlarda, özellikle Güneydoğu Asya, Aden 

Körfezi ve Somali açıklarında ileri teknolojinin de itici gücüyle iyi bir şekilde 
organize olmuş sansasyonel saldırılar ile dünyada ses getirmektedir. Belirtilen 

güzergahlardan geçen ticaret gemilerine ve insani yardım taşıyan yardım gemilerine 

yapılan bu saldırıların ve akabinde gerçekleşen rehin alma ve fidye isteme olaylarının 
son yıllarda artış göstermesi uluslararası toplumu tedirgin etmiş ve bu konuda 

devletleri ve uluslararası örgütleri konu ile ilgili tedbir almaya itmiştir. Çalışmada 
öncelikle bireyler uluslararası hukukun bir öznesi olarak değerlendirilecek ve sonra 

bireylerin cezai sorumluluğu uluslararası hukukun deniz haydutluğu ile ilgili 

düzenlemeleri bağlamında açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Haydutluğu, Uluslararası Hukuk, Gerçek Kişiler, 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (Bmdhs) 
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Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesı̇nı̇n Taraflarının Aralarındakı̇ 

İ̇lı̇şkı̇ler ve İ̇lı̇şkı̇lerı̇n Hukukı̇ Nı̇telı̇klerı̇ 

 

Arş.Gör. Tuğçe Kılıçgı̇l Çiç̇ek 
 

Öz 

BÖLÜNMÜŞ HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ 
ARALARINDAKİ İLİŞKİLER VE İLİŞKİLERİN HUKUKİ NİTELİKLERİ 

Hastaneye kabul sözleşmesinin bir türü olan bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesi 
hastanın hekim ile ‘‘teşhis ve tedavi sözleşmesi’’, özel hastane işletmecisi ile 

‘‘hastaneye kabul sözleşmesi’’ akdetmesi ile kurulur. Hekimin hastalarını bu 

hastanede tedavi edeceği yönünde özel hastane işletmecisi ile yaptığı sözleşmeye 
istinaden hasta, özel hastane işletmecisi ile sözleşme yapar. Dolayısıyla sözleşmede 

hastanın biri serbest çalışan hekim diğeri de özel hastane işletmecisi olmak üzere 

akdi iki muhatabı bulunmaktadır. Bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesinde taraflar 
arasında üçlü bir ilişki vardır. Bu ilişkiler; hasta ile hekim, özel hastane ile hasta ve 

özel hastane ile hekim arasındaki ilişkilerdir. Hasta ile hekim arasında akdedilen 
teşhis ve tedavi sözleşmesi gereğince hekim, hastaya tıbbi tedavi edimi ifa eder. Özel 

hastane ile hasta arasında kurulan sözleşme kapsamında özel hastane, hastaya tıbbi 

tedaviye yardımcı bakım hizmetleri, barındırma, yedirip, içirme, ısıtma ve benzeri 
birden fazla edimi yerine getirmeyi taahhüt eder. Özel hastane ile hekim arasındaki 

sözleşmede ise özel hastane işletmecisi hekimin hastalarını bu hastanede tedavi 

etmesi ve tedaviye yardımcı personel ve ekipmanından faydalanması imkanını 
tanımaktadır. Zamanla daha sık görülmeye başlanan bu sözleşmede taraflar 

arasındaki ilişkilerin hukuki nitelikleri benzer sözleşme tiplerine ait unsurlar 
incelenerek belirlenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta, Özel Hastane, Hekim, Hukuki Nitelik. 
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Brexit ve Ab Vatandaşlarının Serbest Dolaşım Özgürlüğü: Brexit Sonrası 

Ab Vatandaşlarının Hukuki Durumu Üzerine Bazı Görüşler 

 

Dr. Öğretim Üyesi Tolga Candan 
 

Öz 

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’na dahil edilen yeni 50. 
madde ile Avrupa Birliği(AB) üyesi her devlete, kendi anayasal kurallarına uymak 

koşuluyla üyelikten çekilme hakkı tanınmıştır. Daha önce uygulaması olmayan bu 

maddenin, Birleşik Krallığın 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonucu 
Avrupa Birliğinden çekilme kararı alması (Brexit) ile ortaya çıkan yeni durum 

karşısında nasıl uygulanacağı ve bu yeni durumun hukuki sonuçları gerek Avrupa 

kamuoyunda, gerekse akademik ortamlarda yeni tartışmaların doğmasına yol 
açmıştır. Tarafların imzalayacağı çekilme anlaşmasının içeriği ve çekilme sonrası 

Birleşik Krallıkta yerleşik AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yerleşik Birleşik 
Krallık vatandaşlarının hukuki durumu hakkındaki tartışma ve farklı öneriler, bu 

çalışmanın başlıca araştırma konularını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Brexit, Ab’den Ayrılma Antlaşması, Brexit Sonrası Ab 
Vatandaşlarının Serbest Dolaşım Hakkı 

 

Brexit and Free Movement of Eu Citizens: Some Thoughts On the Legal 

Status of Eu Citizens After Brexit 
 

 

Abstract 
As the novel 50th article included in the Lisbon Treaty that came into effect on 

December 1, 2009, the right of withdrawal was recognized to every member state as 
long as in compliance with their constitutional requirements. Since there was no 

previous implementation of this rule, British decision to withdraw from the EU in 

the referendum on June 23, 2016 paved way new debate both among the European 
public and also in the academia regarding the implementation and the legal 

consequences of the Brexit referendum. The content of the treaty to be signed by the 
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parties and uncertainties about the legal status of EU Citizens will be the main topics 
of this research.  

Keywords: Brexit, the Eu-Uk Withdrawal Agreement, Free Movement Rights for 

Eu Citizens After Brexit 
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Çocukla Kişisel İ̇lişki Kurulması Hususunda Verilen Yüksek Yargı 

Kararlarında Çocuğun İ̇radesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım 
 

Öz 

Velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın çocuk ile buluşup görüşmesi, çocuğu 
ziyaret etmesi ve onunla haberleşmesi boşanma neticesinde sekteye uğrayan 

ebeveyn-çocuk ilişkisinin ayakta tutulması için vazgeçilmezdir. Kanun koyucu da bu 
kabulden hareketle kişisel ilişkinin düzenlenmesi bakımından MK m.182 ve MK 

m.323 ile hâkime yol göstermektedir. Hakimin en temel kılavuzu ise çocuğun üstün 

yararı ilkesi olmaktadır. Bu aşamada çocuğun dinlenmesi ve onun iradesinin bu 
sürecin bir parçası kılınması, hâkimin kararının şekillenmesinde önem taşımaktadır. 

Çocuğun iradesi ile çocuğun üstün yararının örtüşmediği somut durumlarda ise 

çocuğun iradesinin ne ölçüde dikkate alınacağı hâkimin karşı karşıya kaldığı önemli 
bir zorluktur. Yargı kararlarına bakıldığında böyle bir değerlendirmede çocuğun 

kolay etkilenebilir olup olmaması, bilişsel yeteneklerinin yeterli ölçüde gelişmiş olup 
olmaması ve yaşı gibi kıstaslar dikkate alınmaktadır. Çalışmamız çocukla kişisel 

ilişki kurulması hususunda verilen yüksek yargı kararları bakımından, çocuğun 

iradesinin önemine işaret etme ve onun iradesinin ne kadar etkin kılındığını irdeleme 
amacını taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocukla Kişisel İ̇lişki Kurulması, Çocuğun Üstün Yararı, 

Çocuğun İ̇radesi, Çocuğun Dinlenmesi, Kişisel İlişkinin Sınırlandırılması ve 
Kaldırılması 
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Decedent Simulation 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akçaal 
 

Öz 

Decedent simulation is a type of aggravated simulation. So the sales contract or the 
lifetime maintenance agreement that the parties do not aim to conclude is invalid. 

But in principle the gift is valid. On the other hand, a promise to give title or rights 

in rem to immovable property is invalid when it is against formal form. A gift 
contrary to formal form is not subject to abatement. Because a legal transaction is 

subject to abatement must be valid. So any person whose rights in rem are thereby 
infringed may bring an action for deletion of the entry for an entry of a right in rem 

is unwarranted. On the other hand, if the gift like gift from hand to hand is valid, 

these are subject to abatement. 

Anahtar Kelimeler: Decedent Simulation, Abatement, Action for Deletion Or 

Amendment of the Entry, Gift, Sales Contract 
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Elektronı̇k Çek Uygulaması ve Hukuksal Yansımaları 

 

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Demirci 
 

Öz 

Çek, gerek iktisadi gerekse hukuki açıdan son derece önemli, tedavül kabiliyetini 

haiz bir kambiyo senedidir. Hukuken bir bankaya yazılmış havale niteliğindeki çek, 
ekonomik açıdan ise bir ödeme aracıdır. Çekin bireysel faydalarının yanı sıra, çeke 

tabi vadesiz mevduatın oluşturduğu kaydi para, ülke ekonomisi ve bankacılık sistemi 
açısından da önem arz etmektedir. Ancak ülkemizde özellikle bir ödeme aracı olarak 

kredi kartlarının gölgesinde kalan çek uygulaması, daha ziyade bir kredi vasıtası 

olarak benimsenmiş ve bir türlü istenilen seviyelere ulaşamamıştır. Son yıllarda 
teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan ve çek hukukunu da yakından 

etkileyen elektronik ticaret ve elektronik finans kavramları, günümüzde iktisadi ve 

hukuki açıdan yeni elektronik ödeme çözümlerini beraberinde getirmiştir. Kağıt 
çekin çağımız versiyonu olarak kabul edilen elektronik çek uygulaması da tam bu 

noktada finansal sistemde alternatif bir ödeme aracı olarak varlık göstermeye 
başlamıştır. Ülkemizde ise yakın tarihte çeklerin banka şubeleri arasında hesaben 

ödenmesini sağlayan ve elektronik ortamda işletilen çek takas sistemi hayata 

geçirilmiştir. Böylelikle son günlerde sıklıkla tartışılan e-çek sisteminin asgari alt 
yapısını teminen ilk adımlar atılmıştır. Çalışmamızda da özet olarak, teknolojik 

gelişmeler ışığında e-çek uygulamasının ne şekilde düzenlenmesi, mevcut hukuki 

yapıda ne tür değişikliklerin yapılması gerektiği tartışılarak konunun temel esasları 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çek, Elektronik Çek, Kağıt Çek 
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Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortasına Genel Bir Bakış 

 

Gülsüm Nur Öztürk 
 

Öz 

İnsanın en doğal ve anayasal güvencelere bağlanan haklarının başında gelen yaşama 
hakkı ile maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının çoğu kez tıbbi 

müdahalelerle karşı karşıya olduğu gerçektir. Hekimlik mesleğinin gereği gibi ifa 

edilmemesi insan hayatı ve toplum için büyük zararların doğmasına neden 
olabilmektedir. Ancak, hastaların; hakları konusunda zamanla bilinçlenmeleri ile 

hekimin sorumluluğu kavramı da gelişmekle birlikte yapılan yanlış tıbbi müdahaleler 
nedeniyle, hekimler açısından hukuki ve cezai sorumluluklar gündeme gelmektedir. 

Mesleki sorumluluk sigortası, mesleki faaliyetlerden doğan sorumlulukları ihtiva 

eden ve iki tarafa borç yükleyen bir akit olup; bu akit ile sigortalı prim ödeme, 
sigortacı ise riziko gerçekleştiğinde zararı tazmin etmek yükümlülüğü altına 

girmektedir. Ülkemizde bu alanda ilk 2006 yılında “Mesleki Sorumluluk Sigortası 

Genel Şartları” ve 2007 yılında da bunun eki niteliğindeki “Mesleki Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartları Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu” yürürlüğe 

konulmuştur. Böylece hekim mesleki sorumluluk sigortası alanında ilk düzenlemeler 
yapılmıştır. Ancak bu düzenlemelerin yeterli olmayışı yasa koyucuyu yeni 

düzenlemeler yapmaya sevk etmiş olup TBMM'ce 21.01.2010 tarih ve 5947 sayılı 

Kanun ile 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı SanatlarınınTarzı İcrasına Dair Kanun’a 
ek 12. madde getirilerek hekimlere zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılması 

zorunlu hale getirilerek Türk Sigorta Hukuku açısından yeni bir gelişme yaşanmıştır 

. Böylece Türk Sorumluluk Hukuku alanında ilk kez hekimlere zorunlu mali 
sorumluluk sigortası getirilerek hekimlerin tedavi sürecindeki kusurlarıyla vermiş 

oldukları zararlar nedeniyle sigorta şirketlerinin sorumluluğu düzenlenmiştir. 
16.03.2006 tarihinde yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve bu 

genel şartın eklerini oluşturan bazı klozların genel şartları 26.05.2013 tarih, 28658 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlükten kaldırılmış aynı tarihte yayımlanan 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Klozları yürürlüğe girmiştir. Tıbbi 

Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları bu 
klozlardan olmadığından bu düzenlemeyle değişikliğe uğramamıştır. Ancak, 

26.07.2014 tarihli düzenleme ile değişikliğe uğramıştır. Bu hususta 26.05.2013 ve 

26.07.2014 tarihinden önceki ve sonraki yayınlardaki farklılıklara dikkat edilmesi 
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önem arz edecektir. En temel değişiklik sigortacının sigorta ettirene rücu maddesinin 
eklenmesi , manevi tazminatın kapsama alınması, ihtiyari hekim sorumluluk 

sigortasının zorunlu sigorta haline gelmesi noktalarında toplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hekim, Riziko, Mesleki Sorumluluk, Tıbbi Kötü Uygulama, 
Sigorta Sözleşmesi, Sağlık Sektörü 
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Hukuk Devletı̇ İ̇lkesı̇ Bakımından Kamu Denetçı̇lı̇ğı̇ Kurumu Kararlarının 

Bağlayıcılığı Sorunsalı 

 

Dr. Öğretim Üyesi Hulüsi Alphan Dı̇nçkol 
 

Öz 

Hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucu olan idarenin hukuka bağlılığı anlayışı, 
demokratik ülkelerde egemen olan bir ilkedir. İdare, mevcut hukuk düzeni içinde 

hukuka uygun olarak görevini ifa etmek zorundadır. Hukuk devleti kavramının hak 
ve özgürlükler anlamında somutlaşması, bunların korunması ve bunlara ilişkin ihlal 

iddialarının hak arama özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek hızlı ve etkili bir 

şekilde çözüme bağlanabilmesi için gerekli denetim yol ve yöntemlerine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Söz konusu ihtiyaç idarenin her türlü işlem ve eyleminin öncelikle 

hukuka uygunluğunun ve sonrasında da yerindeliğinin denetimiyle mümkün 

olacaktır. Denetim bakımından sadece yargısal denetimden değil, yargı dışı 
denetimden de bahsedilmesi gerekir. Yargı dışı denetim kapsamında ülkemizde 

Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Kamu Denetçiliği 
Kurumu gibi çeşitli kurumlar karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında 

inceleme altına aldığım Kamu Denetçiliği Kurumu’nun idareler üzerindeki denetim 

yetki ve görevi, hukuk devleti anlamında idari işlem ve eylemler üzerinde hukuka 
uygunluk denetimi yapılmasını sağlarken, iyi yönetim ilkesince idareler üzerinde 

yerindelik kararı verilmesine de yol açmaktadır. Hukuk devleti ilkesi bağlamında 

idarenin hukuka uygun davranış sergilemesi için kimi zaman tavsiye ve önerilerde 
bulunulması, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun en önemli sorumluluğu haline 

gelmektedir. İdari yargı denetiminden farklı bir inceleme türü olan hakkaniyet 
açısından yerindelik incelemesi yapma yetkisine sahip olan Kurum, temel hak ve 

özgürlükler karşısında idarenin tutumunun doğru olup olmadığını kararlarında 

belirlemek zorundadır. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesi, 6328 sayılı Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu’nda sayılmış olan tüm idarelerin her türlü eylem ve 
işlemleri ile tutum ve davranışlarına ilişkin şikayetlerin incelenerek önerilerde 

bulunulacağını belirtmiştir. İlgili hükümlerden de anlaşılacağı üzere, Kurumun 

vermiş olduğu kararlar öneri niteliğinde olup, bağlayıcı bir fonksiyona sahip 
değildirler. Çalışmamda, temel hak ve özgürlüklerin doğrudan etkilenmesine yol 

açacak idari işlem ve eylemler hakkında öneri kararı veren Kurum’un kararları ve 
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Danıştay kararları ışığında, Kurum’un kararlarının iyi yönetim ilkesince idareler 
üzerindeki etkisinin dolaylı olarak bağlayıcı niteliklerinin olabileceği ve olması 

gerektiğine ilişkin görüş sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Denetçiliği Kurumu, Hukuk Devleti İ̇lkesi, Yerindelik 
Denetimi, Bağlayıcılık, İ̇yi Yönetim İ̇lkesi. 

 

The Problematıc of the Bındıngness of the Ombudsman Instıtutıon’s Decısıons 

Acordıng to the Rule of Law 
 

 

Abstract 
The understanding of the legal bindigness of the administration, which is a natural 

consequence of the rule of law, is a principle that prevails in democratic countries. 
The administration shall perform its duty in accordance with the law in the existing 

legal order. There is a necessity for the audit methods in order to ensure that the 

concept of the rule of law is embodied in the meaning of rights and freedoms which 
are evaluated within the scope of the right to claim rights. Such a requirement shall 

be made possible by the compliance of all kinds of transactions and actions of the 
administration with the law firstly and with the supervision of its expediency. In 

terms of supervision, not only judicial review, but also non-judicial supervision 

should be mentioned. In our country, various institutions such as The State 
Supervisory Board, Presidency of The Republic of Turkey Directorate of 

Communications and The Ombudsman Institution appear in our country. The 

inspection authority and duty of the Ombudsman's Office, which I have examined 
under the scope of this study, provides for the conduct of legal compliance audits on 

the administrative acts and actions in the sense of the rule of law, while the principle 
of good administration also leads to the decision of the administrations. In the context 

of the principle of the rule of law, it is the most important responsibility of the 

Ombudsman Institution to make recommendations and suggestions for the lawful 
conduct of the administration. The Institution has the authority to conduct a relevance 

investigation for the equity which is a different type of review than the administrative 
judicial review. This authority has to determine whether the administration's attitude 

towards the fundamental rights and freedoms is correct. Article 4 of the Regulation 

on the Procedures and Principles Regarding the Implementation of the Law on the 
Ombudsman Institution stated that the complaints concerning all actions, procedures, 
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attitudes and behaviours of all administrations listed in the Code No. 6328 on the 
Ombudsman Institution, will be examined and recommendations will be made. As it 

is understood from the relevant provisions, the decisions of the Institution are all 

recommendation and they do not have a binding function. In my study, in the light 
of the recommendation decisions of the Institution and the judicial decisions of the 

Council of State, it is aim to show the indirectly binding attributes of the Institution's 

decisions on the administrations by the principle of good administration.  

Keywords: The Ombudsman Institution, Rule of Law, Expediency, Bindingness, 

Principle of Good Administration. 
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İcra Hukukunda 7155 Sayılı Kanunla Getı̇rı̇len Merkezı̇ Takı̇p Sı̇stemı̇ 

Hakkında Düşünceler 

 

Dr. Öğretim Üyesi Leyla Akyol Aslan 
 

Öz 

İCRA HUKUKUNDA 7155 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN MERKEZİ TAKİP 
SİSTEMİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER ÖZET: 2018 yılında yürürlüğe giren 7155 

sayılı Kanunla, icra hukukumuzda sadece abonelik sözleşmelerinden ve bu 

sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya 
hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra 

takiplerinin Merkezi takip sistemi aracılığıyla ve ancak avukat vasıtasıyla yapılması 

zorunluluğu kabul edilmiştir. Bu sistem icra takibinin sadece haciz aşamasına kadar 
olan kısmı bakımından uygulanabilmektedir. Bu sistemde alacaklı avukatının takip 

talebinde haciz ve müteakip işlemler için yetkili icra dairesini göstermesi ve alacağın 
dayanağı olan belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir. Takip talebi sisteme 

kaydedildiği tarihte yapılmış sayılacak ve sistem tarafından ödeme emri 

düzenlenecektir. Merkezî Takip Numarası alan ödeme emri, icra dairesi yerine, PTT 
birimi tarafından Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca borçluya tebliğ edilecektir. 

Borçlunun, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi bir icra 

dairesine başvurarak yapacağı ödeme emrine itiraz üzerine takip duracaktır. Takibe 
devam edilebilmesi için alacaklının İİK hükümlerine göre itirazı hükümden 

düşürmesi gerekmektedir. Sadece yetkiye itiraz hâlinde alacaklı avukatı, yetki 
itirazında gösterilen icra dairesinde haciz işlemlerini başlatabilir. Ödeme emrine 

itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen süresi içinde ödeme 

yapılmaması hâlinde, ancak alacaklının yetkili icra dairesi nezdinde yapacağı talep 
üzerine İİK’nın ilgili hükümleri uyarınca cebrî icraya devam olunabilecektir. İcra 

müdürü, cebrî icraya devam edilmesi talep edildiğinde; alacağın bu Kanun 
kapsamında bulunduğunu, ödeme emrinin tebliğ edildiğini, takibe itiraz edilmediğini 

veya itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse cebrî icra işlemlerine devam 

eder. Aksi hâlde gerekçesini belirterek talebi reddeder. Cebrî icraya devam 
edilmesinin mümkün olduğu hâllerde, alacaklı avukatı dilerse haciz talebinde 

bulunmaksızın UYAP üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla 

borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayarak, sorgulama sonunda 
borçlunun malvarlığının tespiti hâlinde UYAP üzerinden de haciz talep edilebilir. 
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Getirilen yeni hükümler takip ekonomisi ilkesini gerçekleştirmeye yönelik olup, 
özünde isabetli düzenlemeler olarak değerlendirilmektedir. Dr. Öğretim Üyesi Leyla 

AKYOL ASLAN 

Anahtar Kelimeler: Merkezi Takip Sistemi 
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Internette Unutulma Hakkı 

 

Dr. Öğretim Üyesi Nurten Ince Akman 
 

Öz 

“İnternet hiçbir şeyi unutmaz” deyimiyle, günümüzde son derece yayın olarak 
kullanılan internetin bireylerin kişilik haklarını nasıl etkileyeceği ve kişisel 

verilerinin internet ortamında korunmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Birçok 

kişi, haklarında internette kendi rızası ya da kendi rızası dışında yer alan bilgilerin 
silinmesini istemektedir ve talepleri kişilik haklarının korunması için son derece 

önem arz etmektedir. Bireylerin internette yer alan bilgilerinin silinmesini 
düzenleyen açık bir hükme birçok ülkede rastlanmamaktadır ancak son yıllarda 

kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği hukukunda çıkarılmış çeşitli 

yönergelere rastlamak mümkündür. Gerek diğer ülkelerde gerekse de Türkiye’de 
unutulma hakkı artık davalara konu olup konuya ilişkin uyuşmazlıklar Anayasa 

Mahkemeleri kararlarına da rastlamak mümkündür. Bu gelişmelerin dışında Avrupa 

Birliği hukukunda Kişisel Bilgilerin Korunmasına İlişkin Yönerge çıkarılarak üye 
devletlerin 28 mayıs 2018 tarihine kadar bu yönergeyi iç hukuk sistemine aktarmaları 

gerekmektedir. Bu çalışmada unutulma hakkına ilişkin kararlar ve Avrupa Birliği 
hukukunda konuya ilişkin çıkarılmış yönergeler dikkate alınarak internette unutulma 

hakkı detaylıca incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Unutulma Hakkı, İ̇nternet, Kişisel Verilerin Korunması, Kişilik 
Hakkı, Mahkeme Kararları 
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İş Sözleşmesinin Kurulması Aşamasında Kişisel Verilerin Korunması 

 

Dr. Öğretim Üyesi Sedef Koç Tangün 

 

Öz 

Anayasa’nın 20. maddesine göre, kişisel verilerin işlenebilmesi, ancak kanunda 

öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla mümkündür. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usuller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

ile düzenlenmiştir. İş hukukunda işçinin kişisel verilerinin işlenmesi de bu genel 
esaslara tabi olmakla birlikte, iş ilişkisinin her aşamasında farklı özellikler söz 

konusu olabilmektedir. İşveren, iş ilişkisinin kurulması aşamasından sona ermesine 

kadar, bazı hallerde sona ermesinden sonra da, çeşitli sebeplerle işçinin kişisel 
verilerini işlemektedir. Bu çalışma kapsamında, iş sözleşmesinin kurulması sırasında 

işveren tarafından işçi adayına yöneltilen sorular ve talep edilen bilgi ve belgeler 

çerçevesinde işçinin kişisel verilerinin korunması konusu incelenecektir. Öncelikle 
aday işçi hakkında bilgi toplama süreci ve bu süreçte elde edilen kişisel veriler (işçiye 

ait kimlik bilgileri, fotoğraf, ikametgah belgesi, adli sicil kaydı, eğitim durumuna 
ilişkin belgeler, sosyal güvenlik kayıtları vb.) üzerinde durulacak, ardından bu 

verilerin işlenmesine ilişkin esaslar somut olay örnekleri ve yargı içtihatları ışığında 

ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Iş Sözleşmesi, İşe Alım Süreci, Kişisel Verilerin Korunması 
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Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesinin Hukuki Niteliği 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ünsal Dönmez 
 

Öz 

T.C Anayasasının 172. maddesine göre, Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı 
tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder. Bu 

bağlamda ısmarlanmayan şeyin gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme ilk olarak, 

özellikle tüketicileri korumak maksadıyla, 6098 sayılı Kanunda düzenlenmiştir . Bu 
düzenlemeyle muhatap ısmarlanmayan şeyin gönderilmesinden dolayı hem sözleşme 

yükümlülüklerine karşın hem de şeyin gönderilmesine ilişkin yükümlülüklerden 
korunmuştur. Mehaz İsviçre Borçlar Kanunu 6a maddesinde yer alan düzenlemenin 

tarihi gelişimi dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin sadece tacir 

olmayanlara gönderilen tüketim malları için geçerli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
Her ne kadar TBK md. 7'de ısmarlanmayan şeyin gönderilmesinin öneri 

sayılamayacağı açıkça düzenlenmişse de, bu durumun hukuki niteliği konusunda 

kanunda her hangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ismarlanmayan şeyin 
gönderilmesinin hukuki niteliği konusunda karşılaştırmalı hukukta ve Türk 

hukukunda ileri sürülen görüşler ışığında, göndermenin hukuki niteliği belirlenmeye 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi, Öneri, Öneriye Çağırma, 

Fiili Sözleşme, Hediye 
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Kadına Yönelik Sosyal Hizmet Mevzuatı 

 

Öğr.Gör. Cihan Serhat Kart - Öğr.Gör. Yusuf Can Çalışır 
 

Öz 

Sosyal hizmet genel ifadesi ile bir toplumda belli sosyo-ekonomik ve kültürel 
etmenlerden ötürü toplumun ortalama refah düzeyine erişemeyen birey ve gruplara 

yönelik yapılan toplumsal faaliyetlerin geneli olarak tanımlanabilir. Sosyal hizmet 

çalışmalarının temel ilgi alanlarından birisi kadınlardır. Zira kadınlar, gerek 
ekonomik gerekse sosyal olarak erkeklere nazaran daha kırılgandırlar. Bu yüzden 

hem uluslararası hem de ulusal mevzuatta kadınlara ve kadın haklarına ilişkin ayrı 
bir özen gösterilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı kadın haklarına ilişkin 

uluslararası ve ulusal mevzuatından hareketle sosyal hizmet mevzuatının kadınlar 

açısından incelenmesidir. Böylelikle kadınlara hak ettikleri değerin verilmesinin 
sağlanmasına yönelik olarak politika yapıcıların ve toplumun diğer kesimlerinin 

dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Kadın, Mevzuat 

 

Social Work Legislations for Women 
 

 

Abstract 
In general, social work can be defined as the general social activities of individuals 
and groups who cannot reach the average welfare level of society due to certain 

socio-economic and cultural factors in a society. One of the main interests of social 

work is women. Women, both economically and socially, are more fragile than men. 
Therefore, in both international and national legislation, a separate attention was paid 

to women's and women's rights. The main aim of this study is to examine the social 
work legislation for women in line with the International and national legislation on 

women's rights. In this way, it is aimed to draw attention to policymakers and other 

segments of society in order to ensure that the values they deserve are given to 
women.  
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Kamu Görevlı̇lerı̇nı̇n Meslekten Çıkarılmasında Uygulanan Krı̇terlerı̇n 

Avrupa İ̇nsan Hakları Mahkemesı̇ İ̇çtı̇hatları Bağlamında 

Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

Doç.Dr. Bayram Keskı̇n 
 

Öz 

Kamu görevlilerinin meslekten çıkarılmasına ilişkin yapılan başvurularda Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), AİHS’in 6, 8, 10, 11 ve 13. maddelerinden ihlal 

kararları vermiştir. Anayasa’nın 90. maddesi gereğince iç hukukta kanun hükmünde 
olan ve Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin 6/1. 

maddesine göre herkes, “medeni hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde” adil 

yargılanma hakkına sahiptir. Bununla birlikte madde metninde geçen “medeni” 
(civil) ibaresi, idare mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda 

Sözleşme’nin 6. maddesinin uygulanabilir olup olmadığı hususunda tereddüt 
uyandırmıştır. AİHM, 1999, 2007 ve 2016 yıllarında verdiği üç ayrı kararı 

(Pellegrini, Eskelinen ve Baka kararları) ile kamu görevlilerinin meslekten 

çıkarılması bakımından bu tereddüdü giderebilecek bazı prensipler ortaya 
koymuştur. Bu bağlamda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin söz konusu üç kararı 

ile ortaya konulan prensipler ve bu prensiplerin Türk İdare Hukukunda kamu 

görevlilerinin meslekten çıkarma kararına etkileri bu makalede ele alınacaktır. 
Ayrıca AİHM, meslekten çıkarmaya ilişkin pek çok kararında özel hayatın gizliliğine 

yapılan müdahalenin izlenen meşru amaçla orantılı olmadığını veya başvurucunun 
eyleminin ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında kaldığını 

belirtmiştir. Mahkeme, bu nedenle meslekten çıkarma kararlarının AİHS 8, 10,11 ve 

13. maddelerini ihlal ettiğine karar vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adil Yargılanma Hakkı, Kamu Görevlileri, Medeni Hak ve 

Yükümlülüklere İlişkin Uyuşmazlık, İdari Dava, İ̇nsan Hakları Avrupa Mahkemesi, 
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi 
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Karşılaştırmalı Reklâmda Rakı̇bı̇n Ayırt Edı̇cı̇ Ad ve İ̇şaretlerı̇nı̇n Açıkça 

Kullanılamaması: Doğrudan Karşılaştırmalı Reklâm Yasağı 

 

Arş.Gör.Dr. İ̇fakat Balık 
 

Öz 

Reklâm, mal veya hizmetleri tanıtmak amacıyla başvurulan bir rekabet aracıdır. Bu 
itibarla reklâmlarda, temelde, tanıtımı yapılan mal veya hizmete ilişkin özelliklere 

yer verilmektedir. Ancak günümüzde artan işletme sayısı ve ürün çeşitliliğinin 
müşteri kararlarını etkileme sürecine giderek daha fazla önem kazandırması, 

reklâmlarda tanıtımı yapılan mal veya hizmetlerin rakipleri ile karşılaştırılarak 

sunulması sonucunu doğurmuştur. Tanıtımı yapılan mal veya hizmete ilişkin 
hususların yanı sıra rakip mal veya hizmetlere ilişkin hususların da belirtildiği söz 

konusu reklâmlar, karşılaştırmalı reklâmlar olarak ifade edilmektedir. 2006/114 

sayılı Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlara İlişkin Yönerge uyarınca, rakibin veya 
mal ve hizmetlerinin reklâmlarda doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde 

belirtilmesi mümkündür. Buna karşın hukukumuzda Ticari Reklam ve Haksız Ticari 
Uygulamalar Yönetmeliği m. 8.1.f düzenlemesi çerçevesinde; doğrudan 

karşılaştırmalı reklâmlara izin verilmeyip, rakibin ayırt edici ad veya işaretlerinin 

açıkça belirtilmesi yasaklanmıştır. Oysa söz konusu Yönetmeliğin ilk şeklinde, her 
ne kadar yürürlüğü belli bir süre ertelenmiş olsa da, doğrudan karşılaştırmalı 

reklâmlar hukuka uygun bir reklâm türü olarak düzenlenmişti. Yürürlüğe girmesi 

beklenirken, ilgili AB Yönergesi ile Türk öğretisinde savunulan görüşler 
doğrultusunda kaleme alınan konuya ilişkin düzenlemeden dönülmesi eleştiriye 

açıktır. Zira doğrudan karşılaştırmalı reklâmlar müşterilere daha fazla bilgi 
sunulmasına ve dolayısıyla piyasada şeffaflığın güçlenmesine katkı sağlayan 

rekabeti geliştirici etkiye sahip araçlardır. Kaldı ki; hukuka uygunluk şartlarının, 

rakiplerin ve müşterilerin haklarını koruyacak şekilde belirlendiği ve etkin bir 
denetim mekanizmasının oluşturulduğu bir hukukî düzende doğrudan karşılaştırmalı 

reklâmların yasaklanmasını gerektiren hiçbir haklı gerekçeden söz edilemez. 

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Reklâm, Doğrudan Karşılaştırmalı Reklâm, 

Dolaylı Karşılaştırmalı Reklâm. 
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Not Usıng Competıtor and Dıstınctıve Name and Sıgns in Comparatıve 

Advertısıng: Prohıbıtıon of Explıcıtly Comparatıve Advertısıng 
 

 

Abstract 
Advertising is a tool of competition that promotes goods or services. For this reason, 

substantially, features related to goods or services promoted in advertisements are 
specified. Today, however, increasing number of enterprises and product diversity 

are increasingly important in the process of influencing customer decisions. This 
situation has resulted in the comparison of the goods or services prometed with the 

competing goods or services. These advertisements, that in addition to elements of 

the goods or services promoted, elements of competing goods or services are also 
indicated, are referred to as comparative advertising. According to Directive 

2006/114/EC of Concerning Misleading and Comparative Advertising, it is possible 
to indicate the competitor's or its goods and services by explicitly and implicitly in 

advertisements. On the other hand, with the Regulation on Commercial Advertising 

and Unfair Commercial Practices Article 8.1.f; explicitly comparative advertising are 
not allowed, and in advertising use of distinctive names or signs of the competitor 

are prohibited. However, in the first form of the Regulation, although its entry into 

force was postponed for a certain period of time, explicity comparative advertising 
were arranged as a kind of advertising in accordance with the law. While it is 

expected to enter into force, it is open to criticism to abandon the regulation on the 
issue drafted in line with the relevant EU Directive and doctrine. Because explicitly 

comparative advertising are tools that contribute to providing more information to 

customers and thus to strengthening transparency in the market. There can be no 
justification for prohibiting direct comparative advertisements in the legal order 

where the legal compliance requirements are defined in a way that protects the rights 

of competitors and customers and an effective control mechanism is established.  

Keywords: Comparative Advertising, Explicitly Comparative Advertising, 

İ̇mplicitly Comparative Advertising. 
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Kazakistan Hukukunda Yabancı Unsurlu İ̇nşaat Sözleşmelerinden Doğan 

Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözülmesi 

 

Aigul Nurmukhambet 
 

Öz 

Yabancı yüklenici şirketlerin Kazakistan’da inşaat işini yapmaları, onlar ile 
akdedilen inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde çoğunukla 

Kazakistan hukukunun uygulanması ve Kazakistan mahkemelerinin yetkili 
kılınması, Kazakistan mevzuatının bu tür uyuşmazlıkların çözümünde yetersiz 

olduğunu, uluslararası özel hukukta kabul edilen kurallar ile bağdaşmadığını ortaya 

çıkarmıştır. Bu durum Kazakistan hukuk kurallarının, uluslararası hukuk kuralları ile 
uyumlu hale getirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu bağlamda Kazakistan Medenî 

Usûl Kanununda ve Kazakistan Tahkim Hakkında Kanununda değişiklikler 

yapılmıştır. Çalışmamızda, yabancı unsurlu inşaat sözleşmesinden doğan 
uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözülmesi konusu, Kazakistan’daki yeni düzenleme 

kapsamında incelenecektir. Bu bağlamda, tahkim sözleşmesinin/şartının geçerliliği, 
tahkim yargılamasında usûl, hakem/hakem heyetinin verebilecekleri kararlar, hakem 

kararının kaldırılması konularına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Unsurlu İnşaat Sözleşmesi, Hakem Mahkemesi, 
Tahkim Yargılaması, Hakem Kararı, İhtiyatî Tedbir Kararı, İptal Davası. 

 

Resolution of Disputes Arising From Foreign Construction Contracts by 

Arbitration According to Kazakhstan Law 
 

 

Abstract 
The fact that foreign contraction companies perform construction work in 

Kazakhstan and in disputes arising from contracts concluded with them, in most 
cases, are apply the norms of Kazakhstan legislation and disputes are resolve by 

Kazakhstan courts revealed that the norms of Kazakhstan legislation are not 

sufficient in resolving such disputes and are incompatible with the rules adopted in 
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international private law. This issue led to the necessity of harmonizing the legal 
rules of Kazakhstan, with the rules of international law. In this context, amendments 

were made to the Civil Procedure Code of Kazakhstan and the Arbitration Law of 

Kazakhstan. In our study, the topic of resolution of disputes arising from foreign 
construction contracts by arbitration will be examined under the new regulation of 

Kazakhstan. In this context, the issue of the validity of the arbitration 

agreement/clauses, the procedures of arbitration, the arbitral/arbitral tribunal awards 
and the elimination of the arbitral award will be covered.  

Keywords: Construction Contract With Foreign Elements, Court of Arbitration, 
Arbitration, Arbitral Award, Temporary İnjunction, Annulment Action. 
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Kı̇ra Sözleşmesı̇nı̇n Önemlı̇ Sebeplerle Feshı̇nde Önemlı̇ Sebep Kavramının 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Selın Sert Sutcu 
 

Öz 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte kira hukuku 
yönünden yapılan değişikliklerden birisi de kira sözleşmesinin feshedilmesi ile 

ilgilidir. kira sözleşmesi, TBK m. 299 hükmünde kira sözleşmesi, kiraya verenin bir 

şeyin kullanılmasını veya kullanma ile birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya 
bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği 

sözleşme olarak ifade edilmiştir. dolayısıyla kira sözleşmesinin feshi hem kiracıya 

hem de kiraya verene tanınmış olan bir imkan olarak karşımıza çıkmaktadır. önemli 
sebep kavramı kira sözleşmeleri bakımından nasıl ve hangi ölçütler esas alınarak 

değerlendirilmelidir ? Yargıtay uygulamaları nasıl gelişmektedir? sorularına ilişkin 
tartışmalara yer verilmesi amaçlanmaktadır. önemli sebep kavramının TBK da 

düzenlenen diğer sözleşmelerde de aynı şekilde mi yoksa farklı şekilde mi 

değerlendirildiği ayrıca incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kira Sözleşmesi, Kiraya Veren, Kiracı, Önemli Sebep, Fesih 
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Kültür Varlıkları Hukukuna Hakim Olan İ̇lkeler 

 

Cüneyd Altıparmak 
 

Öz 

Bir ülkenin hafızası tarihidir. Bunun unutulmaması da geride bıraktıklarına sahip 
çıkmaktan geçer. Bu konuda en önemli unsur kültür varlıklarıdır. Dünya kültür 

mirası sahip çıkma fikri henüz gelişen bir konudur. Bu konunun uluslararası, ulusal 

ve yerel ölçekli bir kategorilendirme ile ele alındığını görüyoruz. Bu bildirimizde 
uluslararsı hukuk bağlamında kültür varlıklarına hakim olan ilkelere ve diğer ülke 

örneklerine değineceğiz. Buradan hareketle, ülkemizdeki durumu değerlendirip, 
eksik ve hatalı durumların tespitine yer vereceğiz. Bu konuda yapacağımız 

değerlendirme kültür varlıklarının korunması bağlamında ülkemizdeki hukuki alt 

yapının yeterli olup olmadığı çerçevesinde olacaktır. Bu değerlendirmede yargı 
kararlarına, doktriner savlara ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yer vermeye 

gayret edeceğiz. Bu çalışma konunun ana hatlarının değerlendirilmesi şeklinde 

olacak ve özellik arz eden konuları detaylandıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür Varlıkları Hukuk İ̇lkeler 

 

Main Principles of the Culturel Property Law 
 
 

Abstract 
History is the memory of a country. History is very important. It should be handled 

with care. Legal rules are required to preserve history. If we love our history, we 

must claim what he has left to us. Cultural assets are the most important elements. 
Cultural assets are divided into three as movable, immovable and verbal. Our world 

calls them cultural heritage. Cultural heritage occupies an important place in the 
international agenda. However, this consciousness is still developing. Our country 

looks at this important issue for the world. Today, we see that this issue is handled 

by an international, national and local categorization. In this statement, we will look 
at the point of view of international law. Then we will explain how other countries 
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deal with the issue. We will try to give examples when dealing with them. After 
giving a brief introduction, we will look at the regulations in our country. In our 

country, we will state the basic principles of this subject. In our assessment, we will 

include deficiencies and deficiencies. The assessment we will make on this subject 
will address the preservation, restoration and reconstruction of cultural assets. In this 

evaluation, we will try to give place to the judicial decisions, doctrinal arguments 

and problems encountered in practice. This study will be in the form of evaluation of 
the main issues and will elaborate on the issues that are characteristic.  

Keywords: Culture Property Law 
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Marka Hakkına Dayanılarak Yapılacak Olan Ticaret Unvanının 

Terkininin Talep Edilmesi Meselesinde “Öncelik İ̇lkesi ” Kavramı Üzerine 

Düşünceler 

 

Dr. Gözde Engin Günay 
 

Öz 

Marka ile ticaret unvanı arasında işlev farkı olduğu kabul edilmekle birlikte, gerek 

teknolojik gerekse de ekonomik olarak gelişmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı 

günümüzde bazı işletmeler, ticaret unvanlarının ayırt edici kısımlarını marka olarak 
kullanmakta ya da markalarına ticaret unvanında yer vermektedirler. Bunun 

neticesinde, ticari hayatta marka ve ticaret unvanı arasında karıştırılma tehlikesi 

gündeme gelmektedir. 6102 sayılı TTK m.52/1’de açıkça ticaret unvanının, 
dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması halinde, hak sahibinin 

sahip olduğu haklar açıkça belirtilmiştir. Diğer bir deyişle, ticaret unvanı sahibinin; 
ticaret unvanının tescil edilmesi ile beraber, bir başkasının bu unvanı marka olarak 

kullanmasına itiraz edebilme ve şayet marka tescil edilmişse, bunun 

hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteme imkânı bulunmaktadır. 6769 sayılı Sınaî 
Mülkiyet Kanunu’nun m.7/3(e) bendinde, işaretin; ticaret unvanı ya da işletme adı 

olarak kullanımının yasaklanabileceği hükme bağlanmıştır. Çalışmamızda ele 

alacağımız ilk mesele, Yargıtay kararlarında kullanılan ancak kanunda yer almayan 
“öncelik ilkesi” kavramının iltibas söz konusu olduğunda uygulanmasının 

yerindeliği ve terkin talebinde etkili olup olmayacağı hususudur. İkinci bir mesele de 
unvanın, marka hakkına ihlal oluşturmasında markasal olarak kullanılmasının 

gerekip gerekmediği hususudur. Bu noktada ticaret unvanının yalın olarak 

kullanılmasından ne anlaşılması gerektiği ve bunun terkin üzerindeki etkisi ele 
alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret Unvanı, Öncelik İlkesi, Karıştırılma Tehlikesi, Terkin, 
Unvanın Yalın Kullanımı 
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Markalarda Karıştırılma Tehlikesi, Özellikle “Sessiz Kalmanın” 

Karıştırılma Tehlikesi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ece Deniz Günay 
 

Öz 

Sınaî Mülkiyet Kanunu’ndan önce sessiz kalma nedeniyle hak kaybı kanunlarımızda 
düzenlenmemekteydi. Ancak uzun süre sessiz kalıp daha sonradan dava açılması 

TMK m.2’deki dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendiriliyordu. 6769 sayılı Sınaî 
Mülkiyet Kanunu’nda hükümsüzlük davaları yönünden yasal bir kural halinde 

getirilen sessiz kalma nedeniyle hak kaybı ilkesi; bu kanunun 25/6 maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre, marka sahibi; kendi markasıyla aynı yahut benzer ve 
sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gereken hallerde, bu 

duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalması durumunda, sonraki marka 

tescili kötü niyetli olmadığı sürece, bu durumu hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri 
süremeyecektir. Sessiz kalma nedeniyle hakkın ileri sürülememesi bir hak kaybı 

olarak değerlendirilmektedir. Ancak buradaki durum haktan vazgeçme (feragat) 
olarak anlaşılmamalıdır. Bir diğer ifadeyle, sessiz kalma durumunda, markalar 

arasında karıştırılma tehlikesi ihtimali devam etmekte ancak tehlikeye maruz kalanın 

artık bunu ileri sürme hakkı ortadan kalkmaktadır. Bu çalışmamızda ilk olarak sessiz 
kalma nedeni ile hak kaybının hem TMK m.2 hem de TTK m. 18/2 açısından birlikte 

bir değerlendirilmesi yapılacaktır. İkinci olarak uzun süre sessiz kaldıktan sonra dava 

açan tarafın, bu gecikmede “haklı bir sebebinin” olduğu durumlarda, hak kaybından 
söz edilmesinin hakkaniyete uygunluğu değerlendirilecek ve bu açıdan hangi 

hallerde haklı nedenlerden söz edilebileceği hususları incelenecek ve konuya ilişkin 
değerlendirmelerimiz aktarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Markada Karıştırılma Tehlikesi, Sessiz Kalma, Basiretli Tacir, 

Dürüstlük Kuralı, Haklı Sebep 
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Mediation As a Cause of Action in the Insurance Disputes 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Tüzemen Atı̇k - Arş.Gör. Mustafa Eser Cı̇nbaş 
 

Öz 

In the Turkish Commercial Code No. 6102, with the additional Article 5/A 
introduced by Law no. 7155 dated February 6, 2018, mediation was accepted as a 

cause of action for litigation in the commercial cases related to claims and 

compensations for payment of a certain amount of money. Disputes of insurance 
usually fall into the jurisdiction of the Consumer Courts but they are considered to 

be absolute commercial cases. Therefore, in these cases, compulsory mediation has 
become a cause of action. Mediation is an effective alternative dispute resolution 

method when dealt with correctly. However, within the limits specified in the 

mandatory liability insurance, a written application must be filed with the relevant 
insurance company before proceeding litigation. The application of mandatory 

mediation will often result in a loss of time and expense regardless of it is happening 

before or after this application or simultaneously. Due to the reasons explained, 
arbitration provided for in Article 30 of the Insurance Law becomes more important 

in such disputes; it comes to the fore as a more practical alternative dispute resolution 
method. 

Anahtar Kelimeler: Mediation, Disputes of Insurance, Cause of Action, 

Compulsory Mediation. 
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Münhasır Ekonomı̇k Bölgede Canlı Kaynakların Muhafazası ve İ̇şletı̇lmesı̇ 

 

Huzeyfe Karabay 
 

Öz 

Denizler, oldukça çeşitli canlılara ev sahipliği yapmaktadır. Kuşkusuz denizlerdeki 

canlı kaynaklar ifadesinden en başta balık ve balıkçılık faaliyetleri anlaşılmaktadır. 
Denizle iç içe yaşayan devletlerde balıkçılık geçim kaynaklarından biri olagelmiştir. 

Kıyı devletleri tarafından ekonominin bir parçası olarak görülen bu deniz 
canlılarından sınırsız yararlanma, birtakım yasal korumayla önlenmektedir. Şüphesiz 

ki kıyı devleti kendi münhasır ekonomik bölgesinde canlı kaynakların işletilmesinde 

önceliğe sahiptir; ancak bu öncelik, canlı kaynakların muhafazasına önem 
verilmesini ve milletler arası hukuktan kaynaklanan engellere uyulmasını da 

gerektirmektedir. Kıyı devletinin münhasır ekonomik bölgesinde bulunan deniz 

canlılarının neslinin devam ettirilerek kendilerinden azami ölçüde faydalanılmasının 
sağlanması temel amaç olmalıdır. Çalışmamızda, uluslar arası hukuk çerçevesinde 

münhasır ekonomik bölgenin önemine değinilmiş ve sahildar devletlerce ilan edilen 
münhasır ekonomik bölgedeki canlı kaynakların nasıl korunması gerektiği ile 

işletilmesinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi esas alınmak suretiyle 

ne şekilde yapılmasının uygun görüldüğü izah edilmeye çalışılmıştır. Canlı 
kaynaklarda egemen hakları kullanan kıyı devletinin sorumlulukları, sürdürülebilir 

kullanımın gerçekleştirilmesi sorunsalı ile bunlara ilişkin hukuki rejime uyulmasının 

sağlanması üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Münhasır Ekonomik Bölge, Canlı Kaynaklar, Muhafaza, 

İşletilme, Egemen Haklar. 
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Ortak Hukuk Üzerı̇ne 

 

Prof.Dr. Yüksel Macı̇t 
 

Öz 

Hukuk sözlükte hak kelimesinin çoğuludur, haklar demektir. Hak; hakikat, gerçek ve 

doğru anlamlarında kullanılır. Dolayısıyla hukuk hakkı, gerçeği, doğruyu arayan ve 
tespit etmeye çalışan ilimdir denilebilir. Gerçek ve doğru olanı tespit etmeye çalışma 

ideası noktasında bütün hukuklar hemfikir olmak zorundadır. Aksi durum hukuk 
ideası ve amacıyla çelişir. Hukuk özünde çelişik olamaz. Hukuk aynı zamanda adil 

olmak zorundadır. Aksi halde istikrar sağlanamaz. Bu temel gerçekler hukukun 

tabiatından kaynaklanır. Hukuklar arası farklar ya bu temel gerçeklerden sapma ile 
ya da ülkelerin özel şartlarından doğar. Hukuk felsefesindeki doğal hukuk ve pozitif 

hukuk ayırımı da bu noktalardan ortaya çıkar. Cicero, “Hukuk iki kişinin aklıdır” 

der. Zira bir kişinin aklı sadece onun isteğinden, arzusundan ibaret olabilir. Yine 
Cicero der ki, kanunlar adil olursa hukuk olur. İslam dünyasının akılcı mezhebi 

olarak tanınan Mutezilenin son dönem alimlerinden kabul edilen, bir eserini Hukuk 
Felsefesi (İstanbul 2003) adıyla Türkçeye çevirdiğimiz Kadı Abdulcebbar der ki, 

“Allah bir şeyi irade ettiği için o şey doğru olmaz, irade edilen adil olursa doğru olur; 

doğru isteğe bağlı olsaydı zalim hükümdarların emirlerine de doğru demek 
gerekirdi.” Görüldüğü üzere iki farklı çağ ve farklı kültür insanı ortak hukukta 

birleşmektedir. Ortak akıl ortak hukuk meydana getirebilir. Bu bakımdan bütün 

hukuk birikimlerinden istifade edilebilir, ortak hukuk oluşturulabilir. Kant’ın ebedi 
barış projesinde olduğu gibi. Bu nevi ortak projeler pratikte kısmen ütopik kalabilir 

ama ideası bile hukukların ortak noktalarda birleşmesine, ortak değerlerin 
çoğalmasına yardımcı olur. İnsan Hakları Beyannamesi gibi. Bir İslam hukukçusu 

olarak ortak hukuk düşüncesine katkısı olur diye bu görüşlerimi çeviri ve telif 

çalışmalarımda satırlar içinde veya dipnotlarda çok özet olarak ifade etsem de bu 
Sempozyum münasebetiyle onları kaynaklarıyla birlikte genişleterek, geliştirerek bir 

konu başlığına çıkarıp diğer hukukçularla paylaşmayı uygun gördüm. 

Anahtar Kelimeler: Hukuk Felsefesi,hak, Adalet, Ortak Akıl 
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Özel Hastanelerı̇n Hukukı̇ Sorumluluğu 

 

Dr. Öğretim Üyesi Zafer Kahraman 
 

Öz 

Özel hastaneler ile hastalar arasında sözleşmesel bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki, 

bazen sadece teşhis ve tedavi uğruna özenle çalışma borcu yükleyen bir vekalet 
sözleşmesi; yatarak tedavi hallerinde ise, kira benzeri yükümlülükler ile bakım 

yükümlülüğünün birarada olduğu bir karma sözleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Hastane, bu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini ifa yardımcıları (hekimler, 

hemşireler, hastabakıcılar vs.) vasıtasıyla yerine getirmektedir. Dolayısıyla, ifa 

yardımcılarının fiillerinden de sorumlu olacaktır. Bildiri kapsamında öncelikle işbu 
sözleşmesel sorumluluk incelenecektir. Ardından, sözleşme dışı sorumluluk ele 

alınacak ve özellikle, özel hastanelerin çalışanlarının haksız fiillerinden kaynaklanan 

kusursuz sorumluluğu incelenecektir. Bu kapsamda, tıbbi müdahalelerin hangi 
durumlarda haksız fiil sayılacağı, hangi hallerde hukuka uygun olacağı ele alınacak, 

tıbbi müdahale için hastadan alınması gereken aydınlatılmış rıza değerlendirilecektir. 
Konu hukuki bir inceleme metoduyla ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Hastane, Sözleşmesel Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk, 

Tıbbi Müdahale 

 

Legal Lıabılıty of Prıvate Hospıtals 
 

 

Abstract 
There is a contractual relationship between private hospitals and patients. This 
relationship is sometimes defined as a contract of mandate which creates the duty 

of care in diagnosis and treatment and sometimes a mixed contract which combines 

rent-like obligations and medical treatment. The hospital fulfills its obligations 
arising from these contracts by the help of assistants (physicians, nurses etc.). 

Therefore, it will also be responsible for the breach of contract arising from the 

actions of these assistants. First of all, this contractual liability will be examined in 
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the scope of this paper. Subsequently, the non-contractual liability will be 
considered, and in particular, the objective liability of the private hospitals arising 

from the tort of the employees will be examined. In this context, the legality of 

medical interventions will be evaluated and the requirement of the informed 
consent of the patient will be considered. The subject will be handled with a legal 

examination method. 

Keywords: Private Hospital, Contractual Liability, Objective Liability, Medical 
Intervention 
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Para Borcunda Güncel Gelişmeler Üzerine Düşünceler 

 

Dr. Öğretim Üyesi Erman Benli 
 

Öz 

Paranın değerindeki azalma riskine alacaklı katlanmaktadır. Ancak tazminat, 

zenginleşme, nafaka, oran ve pay borçları, parasal değer borcu olduğundan (para 
borcunun oluştuğu geçmişteki tarih değil, parasal karşılığın ödeneceği tarih esas 

alınır), paranın değerindeki azalma riskinden etkilenmezler. Şayet parasal değer 
borçları ve dövize endeksli değer koruma kayıtları söz konusu değilse, paranın 

zamanla değer yitirmesi hukuken üstesinden gelinmesi gereken bir konu halini alır. 

2018 yılında döviz kurunda yaşanan artış, Türk Lirasında değer kaybını ve maliyet 
enflasyonunu tetiklemiştir. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türk 

Lirasının değer kaybına karşı işlem temelinin çökmesi ve emprevizyon kuramları 

önemli bir işleve sahiptir. Ekonomideki sıkıntılar, sadece ulusal para ile yapılan 
sözleşmeleri değil, döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmeleri de 

etkilemiştir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan düzenlemeler ile 
yabancı para borcunda gerekli tedbirlerin alınması öngörülmüştür. Bu çalışmada, 

ulusal paranın zamanla değer kaybetmesinden doğan sorunların hukuken nasıl 

üstesinden gelinebileceği ve yabancı para borcuna dair yapılan düzenlemelerin Türk 
Borçlar Kanunu karşısındaki durumu değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Para Borcu, Döviz, Sözleşme, 85 Sayılı Karar. 

 

Reflections On Recent Developments in Pecuniary Obligations 
 

 

Abstract 
The creditor is at the risk of reducing the value of money. However, compensation, 

enrichment, alimony, rate and share debts are not affected by the reduction in the 
value of the money because they have a monetary value debt (the date on which the 

monetary liability is paid, not the past date in which the money debt occurs). If 

monetary value liabilities and foreign currency indexed value protection clause are 
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not in question, the depreciation of money over time becomes a matter to be 
overcome legally. The increase in the exchange rate in 2018 triggered depreciation 

in the Turkish Lira and cost inflation. Due to the economic problems in our country, 

theories of the collapse of the basis of transaction and adjustment have an important 
function against the depreciation of the Turkish Lira. Problems in the economy have 

not only affected contracts made with national currencies, but also in foreign 

currency or foreign exchange indexed contracts. For this reason, it is foreseen that 
the necessary measures will be taken in the foreign currency debt by the regulations 

issued by the Presidency. In this study, it is evaluated how the problems arising from 
the depreciation of the national currency over time can be overcome legally and the 

regulations of the foreign currency debt against the Turkish Code of Obligations are 

evaluated.  

Keywords: Pecuniary Obligations, Foreign Currency, Contract, Decision No.85. 
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Practise of Unpaid Leave Perspective From the Essential Changing in 

Working Conditions 

 

Arş.Gör. Muharrem Emre Ulusoy 
 

Öz 

In times of economic crisis, employers take some operational measures. One of these 
measures is unpaid leave practise. The Unpaid leave are not clearly defined Turkish 

legislation. Turkish Labor Law no. 4857 contains two types of unpaid leave. These 
regulations (Article 56 and 74 of Labor Law) are given rights to the worker. In 

employment relationship, employers are tend to force their employees to take unpaid 

leave for reason of economic crisis but there is no regulation for the employer’s 
perspective. Forcing an employees to take unpaid leave is essential changing in 

working conditions and it is regulated in article 22 of Labor Law no. 4857. According 

to article 22, essential change in working conditions may be made only after a written 
notice is served by employer to the employee. Changes that are not in conformity 

with this procedure and not accepted by the employee in written form within six 
working days shall not bind the employee. In our study, multiple thesis, articles, 

books and judicial decisions have been examined related unpaid leave and its legal 

characteristics, usage and outcomes. 

Anahtar Kelimeler: Unpaid Leave, Employer, Employee, Changing Working 

Conditions, Labor Law 
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Sı̇ber Suçların Ulusal ve Uluslararası Hukuktakı̇ Düzenlemelerı̇ 

 

Öğr.Gör. Betül Çatal 
 

Öz 

Bilginin önüne geçilemeyen hızlı yayılmasının elbette ki olumlu sonuçları olmuştur. 
İnternet’in iletişim aracı olarak kullanılmasıyla birlikte, insanlar hızlı bir şekilde 

bilgiye erişebilmektedir. Bunun yanı sıra İnternet iletişim aracı olması yanında, bir 

alt yapı hizmeti olarak da kullanılmaktadır. İnternet’e bağlı kurumlar, bilgisayarlar 
aracılığıyla birbirine bağlanarak iletişimi hızlandırmakta ve külfetli birçok işlemi 

kısa sürede yapabilmektedir. İnternet öncesi dönemlerde, büyük güçlüklerle yapılan 
işlemler, son derece basit ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Bununla birlikte kritik 

bir altyapı hizmeti olan İnternet, dışarıdan gelebilecek saldırılara da açıktır. 

İnternet’in mutlak bir şekilde teknik bilgiyle korunamaması, günümüzde birçok 
saldırılara sebep olmuştur. Günümüzde sıklıkla görülen siber saldırılar karşısında, 

bireyler ve kurumlar çaresiz kalmaktadır. Bilgisayar ve bilişim sistemlerinin 

karmaşık yapısı karşında ise saldırılara karşı, önlemek almak mümkün 
görülmemektedir. Oysa hukuk biliminin İnternet’i düzenlemesiyle birlikte kısmen de 

olsa bir caydırıcılık sağlanabilecektir. Teknik olarak karmaşık bir yapıya sahip 
İnternet’in, hukuki açıdan düzenlenmesinin zorluğunu göstermektedir. Bu çalışmada 

siber suçlar ve işlenme yöntemleri ele alındıktan sonra ulusal ve uluslararası hukukta 

siber suçlar ile bunlara yönelik yaptırımlar anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siber Suç, Siber Saldırı, Bilişim Sistemine Yönelik Suçlar, 

Hukuka Aykırı Erişim. 

 

Natıonal and Internatıonal Law Regulatıons of the Cyber Crımes 
 

 

Abstract 
Certainly the rapid spread of information has positive effects. In collaboration with 

using internet as a communication tool, people can access information quickly. In 
addition to being an Internet communication tool, it is also used as an infrastructure 
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service. Institutions affiliated to the Internet speed up communication by connecting 
to each other through computers and can perform many complicated operations in a 

short time. In the pre-Internet era, operations with great difficulties are done very 

simply and quickly. The internet, that is a critical infrastructure service, is also 
vulnerable to the hack attacks. The fact that the Internet is not absolutely protected 

by technical knowledge has caused many hack attacks. Individuals and institutions 

are desperate because of the common cyber attacks today. Againts to the complex 
nature of computer and information systems, it is not possible to prevent it from 

being attacked. However, a partial making law regulations the of the Internet can 
cause deterrence. It shows the difficulty of regulating the Internet, which has a 

technically complex structure, from a legal point of view. In this study, cybercrime 

and methods of handling have been discussed and then cybercrime and sanctions 
against them have been explained in national and international law.  

Keywords: Cyber Crime, Cyber Attack, Crimes Against İnformation Systems, 
Access Unlawful 
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Taşınmaz Mülkı̇yetı̇nden Doğan Yetkı̇lerı̇n Kullanılmasında Taşkınlıktan 

Kaçınma (Tmk m. 737) 

 

Dr. Öğretim Üyesi Müge Ürem 
 

Öz 

Türk Medeni Kanunu’nun 737. maddesinde taşınmazdan en uygun ve huzurlu 
şekilde yararlanılabilmesi için taşınmaz malikine, taşınmazın kullanılmasında 

komşuya zarar verecek taşkınlıklardan sakınma ödevi yüklenerek kanuni 
kısıtlamalardan birisi düzenlenmiştir. Kanun koyucu, komşuluk hukukundan doğan 

katlanma ödevini sona erdiren derecedeki taşkınlığın meydana gelmesi halinde taraf 

menfaatleri arasındaki dengeyi kurmayı amaçlamıştır. Taşınmazın kullanılması veya 
işletilmesi, niteliği icabı komşu taşınmaz üzerinde etki gösterebilecek niteliktedir. 

Hüküm uyarınca herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve 

özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek 
taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve 

yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, 
kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek 

yasaktır. Hükmün son fıkrası gereğince ise yerel âdete uygun ve kaçınılmaz 

taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır. Taşkınlık, etkilerini 
komşu taşınmazlar üzerinde gösteren, yer, nitelik, yerel adet gereğince komşuların 

birbirine göstermekle yükümlü oldukları katlanma sınırını aşacak fiillerdir. 

Taşkınlık, koku, ses, duman gibi maddi etkili olabileceği gibi huzur kaçıran, 
psikolojik baskı yaratan manevi etkili de olabilir. Taşkınlığın hâkim tarafından 

takdirinde taşınmazların bulunduğu bölge, taşınmazın niteliği, yerel örf ve adet 
nazara alınır. Dolaylı çevre etkilerinin TMK m. 737 hükmünce taşkınlık boyutuna 

varması, hukuka aykırı hale gelmesi halinde kural olarak komşulukla ilgili 

kısıtlamalar aşılmış olur ve taşınmaz maliki, TMK m. 730 hükmü uyarınca sorumlu 
olur; başka bir deyişle taşınmaz malikinin TMK m. 737 hükmündeki yükümlülüğünü 

ihlalinin tabi olduğu yaptırım, TMK m. 730 hükmünde düzenlenmiştir. Bu halde 
taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını, bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı 

kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun 

eski hâline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. 
Taşkınlığın henüz gerçekleşmediği ve fakat büyük olasılıkla meydana geleceği 

hallerde henüz zarar ortaya çıkmamış olsa bile komşunun hükümde anılan dava 
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hakkının bulunduğunu kabul etmenin yerinde olup olmadığı da irdelenmesi gereken 
hususlardandır. Sunumda Yargıtay kararlarının da zenginliğinden faydalanılarak 

konu açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Komşu Hakkı, Taşınmaz Mülkiyetinden Doğan Yetki, 
Kullanma Biçimi, Tmk m. 737, Taşkınlık, Kaçınma, Komşu. 
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The Analysis of Unified Decision of Supreme Courts Dated 20.04.2018 

Numbered 2017/4 - 2018/5 Concerning That the Assent of the Spouse in 

Bailment Contract Could Not Be Applied in the Aval 

 

Arş.Gör. Mustafa Eser Cı̇nbaş 
 

Öz 

Article 584 of Turkish Code of Obligations No. 6098 regulates the assent of the 

spouse on bailment contract. Article 603 of The Turkish Code of Obligations 

enlarges the scope of practice of Article 584. According to this regulation, “The rules 
of law regarding the formal requirements, legal capacity for being a surety and assent 

of the spouse are also applicable for the other agreements titled differently in which 

real persons provide a personal guarantee”. There was no consensus in the judicial 
decisions concerning the applicability of this article on aval. The Supreme Court 

General Assembly of Civil Chamber rules about this argument with the decision of 
joint chambers. Accordingly, the assent of the spouse is not required in aval. 

According to the court, aval is not a contract. It also mentioned that the assent of the 

spouse doesn’t comply with the characteristic of the bill of exchange. In our opinion, 
aval is not a unilateral legal transaction, it is a contract. We agree that the assent of 

the spouse doesn’t comply with the characteristic of the bill of exchange. However, 

the way which aval is excluded from the scope of the rule of law is not advisable. it 
is necessary to make legal regulation on this subject. 

Anahtar Kelimeler: Code of Obligation, Bill of Exchange, Aval, Assent of the 
Spouse, Bailment Contract 
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The Work in the Council for Trips On the Relationship Between the Trips 

Agreement and the Convention On Biological Diversity and the Main 

Arguments Between the Wto Members: Is There Any Conflict Between 

Trips Agreement and the Convention On Biological Diversity' 

 

Dr. Öğretim Üyesi Sı̇nan Mi̇sı̇lı̇ 
 

 

Abstract 
Doha Ministerial Declaration (The Fourth Ministerial Conference, held on 9 – 14 
November 2001, in Doha, Qatar) paragraph 19 instructs “the Council (of World 

Trade Organization (WTO)) for TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights), in pursuing its work programme including under the review of 
Article 27.3(b), the review of the implementation of the TRIPS Agreement under 

Article 71.1 and the work foreseen pursuant to paragraph 12 of this Declaration, to 
examine, inter alia, the relationship between TRIPS Agreement and the Convention 

on Biological Diversity (CBD), the protection of traditional knowledge and folklore, 

and other relevant new developments raised by Members pursuant to Article 71.1.” 
With this instruction the works in WTO regarding “the review of the provisions of 

Article 27.3(b)”, “the relationship between the TRIPS Agreement and CBD”, and 
“the protection of traditional knowledge and folklore” started. It is clear that 

paragraph 19 has three mandates. This work will only deal with one which is about 

the relationship between TRIPS and CBD. This work will examine and describe the 
work in the TRIPS Council(Council) on the relationship between TRIPS and CBD. 

While examining the relationship, this work will be focused on the main arguments 

and proposals regarding the issue which are given by the several WTO Members. In 
the first part of the work general discussions on the issue will be examined. In the 

second part, more particular discussions on the issue, especially on the point of prior 
informed consent, will be focused and and different approachs between members 

will be seen. Lastly this work will seek an answer regarding whether there is any 

conflict between TRIPS and CBD. 

Keywords: World Trade Organization, Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights Agreement, Convention On Biological Diversity. 
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Trıps Konseyi ̇Bünyesiṅde Trıps Anlaşması İl̇e Biẏolojik̇ Çeşiṫlil̇ik̇ Sözleşmesi ̇

Arasındaki ̇İl̇iş̇kiẏe Daiṙ Çalışmalar ve Dtö Üyeleri ̇Arasındaki ̇Önemli ̇Tartışmalar: 

Trıps Anlaşması İl̇e Biẏolojik̇ Çeşiṫlil̇ik̇ Sözleşmesi ̇Arasında Biṙ Çatışma Var mi' 

 
 

Öz 

Doha Bakanlar Deklarasyonu ( 9 -14 Kasım tarihleri arasında Katar, Doha’da 

düzenlenen dördüncü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Bakanlar Konferansı) 19. 

paragrafında, DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) 
Konseyi’ne, çalışma programını takip ederken, TRIPS md. 27.3 (b) hükmünün 

gözden geçirilmesi de dahil, TRIPS Sözleşmesinin 71.1 maddesi uyarınca 

uygulanmasının gözden geçirilmesi ve işbu Deklarasyonun 12. paragrafına göre 
öngörülen çalışmaları da inceleyerek, TRIPS anlaşması ile Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi (BÇS) aralarındaki ilişkiyi, geleneksel bilgi ve folklörün korunmasını, ve 
madde 71.1 uyarınca Üyeler tarafından ortaya konan yeni gelişmeleri inceleme 

talimatı vermiştir. Bu talimatla birlikte, “TRIPS md. 27.3 (b) hükmünün”, “TRIPS 

anlaşması ile BÇS aralarındaki ilişkinin” ve “geleneksel bilgi ve folklörün 
korunması” başlıklarının gözden geçirilmesi süreci başlamıştır. Paragraf 19 ile üç 

ana görev verilmiş olduğu açıktır. İş bu çalışma yalnız TRIPS Konseyi (Konsey) 
içinde yer bulan TRIPS ile BÇS arasındaki ilişkiye dair çalışmaları inceleyip, 

tanımlayacaktır. Bu ilişkiyi incelerken, konu hakkında çok sayıda DTÖ üyesi 

tarafından yapılan ve sunulan, önemli tartışma ve önerilere odaklanılacaktır. İlk 
bölümde konu hakkında genel tartışmalar incelenecektir. İkinci bölümde özellikle 

önceden izin alınma konusu dahil, daha belirgin tartışmalara odaklanılacak ve üyeler 

arasındaki farklı yaklaşımlar görülebilecektir. İş bu çalışmada son olarak, TRIPS ile 
BÇS arasında bir çatışma olup olmadığı sorusuna cevap aranılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dünya Ticaret Örgütü, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet 

Hakları Anlaşması, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 
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Tıbbi Uygulama Hatası Kavramının Hekimin Hukuki Sorumluluğu 

Bakımından Değerlendirilmesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Bahar Öcal Apaydın 
 

Öz 

Hekim, hastalıkların teşhisi ve tedavisini meslek edinen ve hukuk düzeni tarafından 
tıp mesleğini icra etme ve tıbbı müdahalede bulunma yetkisi ile donatılmış kişidir. 

Hekimin hukuki sorumluluğu en genel ifadesi ile hekimin, tıbbi müdahale sırasında 
hukuka aykırı bir davranışla hastaya zarar vermesi halinde, bu zararı tazminle 

yükümlü olmasıdır. Hekimin hukuki sorumluğu, hekim ile hasta arasındaki ilişkiye 

göre tayin edilmektedir. Çoğunlukla hekim ile hasta arasında bir teşhis ve tedavi 
sözleşmesinin akdedilmiş olduğu ve hekimin bu sözleşmeden doğan teşhis ve tedavi 

borcuna aykırı davranışı ile hastaya zarar verdiği görülmektedir. Teşhis ve tedavi 

sözleşmesi kapsamında hekim tıbbi müdahalede bulunmak suretiyle, sözleşmeden 
doğan asli edim yükümlülüğünü yerine getirir. Tıbbi müdahale ise bir kişinin 

sağlığının korunması yahut hastalığının teşhis ve tedavisi için hekimin mesleki 
yükümlülüklerine ve tıbbi standarda uygun olarak gerçekleştirdiği fiziksel yahut 

ruhsal girişimi ifade etmektedir. Tıbbi müdahale hukuk düzeni tarafından korunan 

kişi varlığı değerlerine yönelik olduğundan bu müdahalenin yetkili kişi tarafından 
yapılması, meşru bir amaç için ilgilinin hukuken geçerli rızası doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi ve yapıldığı zamandaki mevcut tıp biliminin ilke ve kurallarına 

(tıbbi standart) uygun olması gerekir. Tıbbi uygulama hatası kavramı, hekimlerin 
bakış açısıyla geliştirilmiş bir kavram olmakla birlikte hekimin sorumluluğuna 

ilişkin Yargıtay kararlarında da bu kavrama sıklıkla yer verildiği görülmektedir. 
Dolayısıyla tıbbi uygulama hastası kavramının hekimin hukuki sorumluluğu 

bakımından değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da 

ilgisizlik nedeniyle hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması” olarak 
ifade edilmektedir. Bu kapsamda tıbbi uygulama hataları; tıbbi konsültasyon hatası, 

tanı ve teşhis hatası, aydınlatılmış onamın bulunmaması, tedavi hatası, hatalı karar 
gibi çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır. Bu tebliğin amacı, tıbbı uygulama hatası 

kavramının incelenmesi suretiyle, hekimin hukuki sorumluluğu bakımından tıbbı 

uygulama hatası kavramının hukuki bir değerlendirmesini yapmaktır. 
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Anahtar Kelimeler: Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Tıbbi Müdahale, Tıbbi 
Uygulama Hatası 

 

Analyse the Concept of Medical Malpractice Regarding the Liability of 

Physician 
 

 

Abstract 
The physician is the person who acquired the medical profession for the diagnosis 

and treatment of diseases, and is authorised to perform medical interventions. The 
physician is liable when she/he causes damages to the patient during medical 

intervention. The liability of the physician is determined according to the relationship 

between the physician and the patient. In most cases, there is a contract which has 
been concluded between the physician and the patient for diagnosis and treatment of 

a disease. Accordingly, the contract breach of physician may cause damages. 

Medical intervention refers to a physical or mental intervention in accordance with 
the medical standard and the physician's professional obligations for diagnosis and 

treatment in order to sustain a person's health condition or cure her/ his disease. Since 
the medical intervention is an intervention to the integrity of a person which is 

protected by the legal system, this intervention must be performed by the authorized 

person, upon an informed consent of the patient for a legitimate purpose, and in 
accordance with the principles and rules of the current medical science (medical 

standard). Even though the concept of medical malpractice represents the physicians’ 

point of view, this concept is frequently used by the Supreme Court regarding the 
cases of liability of physician. The injury of the patient due to ignorance, 

inexperience or indifference is referred to as poor practice of medicine. In this 
context, medical malpractice has variations as; medical consultation error, diagnosis 

error, lack of informed consent, treatment error, erroneous decision. The purpose of 

this study is to analyse the concept of medical malpractice in terms of the liability of 
the physician.  

Keywords: Liability of Physician, Medical İntervention, Medical Malpractise 
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Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuğa İ̇lişkin Bazı Tespitler 

 

Doç.Dr. Kudret Aslan 
 

Öz 

TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞA İLİŞKİN BAZI 
TESPİTLER ÖZET: 19.12.2018 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 7155 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa 5/A 

maddesi olarak eklenen yeni hükümle, bazı ticari davalarda, dava şartı olarak 
arabuluculuğa başvuru kabul edilmiştir. Hükmün birinci fıkrasına göre Türk Ticaret 

Kanunun’un 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, 
konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava 

açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Öncelikle, hükmün 

uygulanabilmesi için mutlak ya da nispi bir ticari davanın bulunması zorunludur. 
Ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri, dava olarak nitelendirilemeyeceği için, dava 

şartı arabuluculuğa tabi olmayacaktır. Yeni hükümden anlaşılacağı üzere, bütün 

ticari davalar bakımından, dava şartı arabuluculuk kabul edilmemiştir. Bir ticari 
davanın dava şartı olarak arabuluculuğa tabi olabilmesi için, davanın konusunun bir 

miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin olması gerekir. 
Kanunun lafzı esas alındığında ancak eda talebini içeren ticari nitelikteki alacak ve 

tazminat davalarının arabuluculuğa elverişli olduğu görülmektedir. Çünkü kanunda 

açıkça bir miktar paranın ödenmesinden söz edilmektedir. Bu nedenle, menfi ya da 
müspet tespit davaları arabuluculuğa elverişli değildir. Aksine düşünce, lafzı aşan 

yorum yapılması anlamına gelir. Kanun koyucunun, ticari nitelikteki tespit 

davalarının da dava şartı arabuluculuğa tabi olmasını istiyorsa, mutlaka kanun 
metninde yer alan “bir miktar paranın ödenmesi” ifadesini değiştirmesi bir 

zorunluluk arz etmektedir. Öte yandan ticari davalarda başvurulan dava şartı 
arabuluculukta, arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı 

hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki 

hafta uzatılabilir. Burada belirtilen açıklamalar çerçevesinde, konusu bir miktar 
paranın ödenmesi olan ticari nitelikteki alacak ve tazminat davalarında, 

arabuluculuğa başvurunun dava şartı olarak düzenlenmiş olması, arabuluculuğun 
sağlayacağı yararlar dikkate alındığında, isabetli bir düzenleme olarak 

değerlendirilmektedir. Anahtar kelimeler: Dava şartı arabuluculuk, arabuluculuk, 

ticari davalarda arabuluculuk. Doç. Dr. Kudret ASLAN 
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Türk Ceza Muhakemesı̇ Hukukunda İ̇fade ve Sorgu Usulü 

 

Dr. Öğretim Üyesi Özge Apiş 
 

Öz 

Ceza muhakemesinde şüpheli ve/veya sanık, muhakemenin objesi değil, sujesi 
konumundadırlar. Zira ceza muhakemesi, bir şüphe yenme sürecidir ve bu sürecin 

sonunda şüpheli/sanığın beraat etme yahut ceza almama ihtimali de bulunmaktadır. 

Bu nedenle bir hukuk devletinin suç ile mücadele etme, bozulan sosyal düzeni 
yeniden tesis etme, adaleti ve güvenliği sağlama yükümlülüğü kadar suç şüphesi 

altında da olsa bireyin insan haklarını koruma yükümlülüğü de bulunmaktadır. Bu 
kapsamda şüpheli/sanık, delil elde edilmesinde kullanılan bir araç olmayıp, ceza 

muhakemesinde hakları olan bir sujedir. Şüpheli, soruşturma evresinde kendisine 

isnad edilen suçla ilgili olarak yaptığı açıklamalarla soruşturma aşamasına yön 
vermekte, delillerin toplanmasına yardımcı olmaktadır. Benzer şekilde kovuşturma 

evresinde de sanığın sorgusu yargılamanın yürüyüşü ile delillerin değerlendirilmesi 

üzerinde etkili olmaktadır. Kısaca ifade ve sorgu olarak adlandırabileceğimiz bu 
işlemler, ceza muhakmemesinin gidişatındaki bu önemlerine binaen 5271 Sayılı 

Kanun ve Yönetmelikle çok sıkı kuralara bağlamıştır. Buna rağmen uygulamada 
sıkça bu kurallar ihlal edilmekte ve hukuka aykırı olarak elde edilen ifade/sorgu 

beyanları değerlendirilememektedir. Bu kapsamda yapacağımız çalışmada ifade ve 

sorgunun yasal boyutu Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hukuk Devleti, Şüpheli, Sanık, İ̇fade, Sorgu. 
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Türk Medeni Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki Yasal Önalım 

Hakkı Hükümlerinin Karşılaştırılması 

 

Arş.Gör. Gözdenur Güllü 
 

Öz 

Türk Medeni Kanunu m. 732 ve devamı hükümlerinde düzenlenen yasal önalım 
hakkı ile Sınai Mülkiyet Kanunu m. 148/III’te düzenlenen yasal önalım hakkı ilk 

olarak konuları bakımından farklılık gösterir. Türk Medeni Kanunu kapsamındaki 
yasal önalım hakkının konusunu taşınmazlar oluştururken Sınai Mülkiyet 

Kanunu’ndaki yasal önalım hakkının konusu sınai haklardır. İkinci olarak Türk 

Medeni Kanunu’ndaki, yapılan satışın alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara 
noter aracılığıyla bildirileceğine dair şekil şartı içeren hüküm Sınai Mülkiyet 

Kanunu’nda yer almayıp, satışın paydaşlara yalnızca bildirileceği belirtilmiştir. 

Diğer bir fark ise yasal önalım hakkının kullanılmasına ilişkindir. Türk Medeni 
Kanunu’nda yer alan yasal önalım hakkı dava açılarak ileri sürülmek zorundadır. 

Buna karşılık Sınai Mülkiyet Kanunu, yasal önalım hakkının ancak tarafların 
anlaşamaması halinde dava yoluyla ileri sürüleceğini öngörmüştür. Söz konusu 

kanunlardaki yasal önalım hakkına dair dikkate değer bir diğer husus feragate 

ilişkindir. Türk Medeni Kanunu’ndaki yasal önalım hakkından feragat resmi şekil 
şartına bağlıdır. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda ise böyle bir şekil şartı aranmamasının 

yanı sıra feragate ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda feragate 

ilişkin şekil şartının sınai haklarda yasal önalım hakkı bakımından da uygulanıp 
uygulanmayacağı incelenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Önalım Hakkı, Sınai Hak, Yenilik Doğuran Hak, Feragat 
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Türk Ticaret Kanunu’nun Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının 

Halefiyetine İ̇lişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi 

 

Doç.Dr. Serap Amasya 
 

Öz 

Halefiyet, bir kişinin hukuken diğerinin yerini alması anlamına gelir. Zarar 
sigortalarında sigortacının halefiyeti, rizikonun gerçekleşmesi nedeniyle sigorta 

ettirenin (başkası hesabına sigortada sigortalının) uğradığı zararı tazmin eden 
sigortacının, karşıladığı zarar için sigorta ettirenin bu zarardan sorumlu üçüncü 

kişiye yönelik tazminat alacağı bakımından, onun yerini almasını ifade eder. 

Sorumluluk sigortalarında sigortacının halefiyeti Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 
1481’de düzenlenmiştir. Mal sigortalarında sigortacının halefiyeti ise TTK madde 

1472’de hükme bağlanmıştır. Zarar sigortalarında halefiyeti düzenleyen bu iki 

hüküm aynı esasları içermekle birlikte, her iki hüküm arasında bazı farklar da 
bulunmaktadır. Esasen, öğretide işaret edildiği üzere, sorumluluk sigortalarında 

halefiyet hakkında, zorunlu sorumluluk sigortaları bakımından özel düzenleme 
ihtiyacı varken, bu yapılmamıştır. Çalışmamızda önce yasal halefiyetin koşulları 

üzerinde durulacak ve bu hususta TTK’nda çözüme bağlanması gerekirken eksik 

bırakılan önemli bazı sorunlara da işaret edilecektir. Daha sonra yasal halefiyetin 
usul hukukuna ilişkin sonuçları ve ardından yasal halefiyeti zedeleyici davranışlar 

ele alınacaktır. Zorunlu sorumluluk sigortaları bakımından özel düzenleme 

gerektiren hususlar da ayrı bir başlık altında belirtilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Zarar Sigortaları, Sorumluluk Sigortaları-Sigortacının Yasal 

Halefiyeti 
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Türkı̇ye’de Kadınların Sı̇yasal Hayata Katılımının Tarı̇hçesı̇ 

 

Arş.Gör. Kadriye Gül Güngör 
 

Öz 

Çalışmamızın amacı kadınların hem seçme hem seçilme hem de siyasi partilere ve 
sivil toplum örgütlerine üye olma hakkını nasıl elde ettiklerini, hangi aşamalardan 

geçtiklerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmamızın amacına ulaşmak için bu alanda 

yazılmış olan bilimsel eserler ve kanunlardan yararlanmak suretiyle nitel yöntemler 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler ve ulaşılan bilgiler ışığında kadınların bu haklarını 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kazandığına eriştik. Cumhuriyetten günümüze yasalarda 
gerçekleşen değişikliklere rağmen kadınların bu alanlarda etkinliği hep düşük 

seviyelerde seyretmiştir. Başta siyasi karar mekanizmalarında hâkim olan erkek 

egemenliği olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin varlık gösterdiği bu alanda 
kadınların yerinin evi olduğunu savunan zihniyet kadınların siyasal hayatta var 

olmasının önündeki en büyük engeldir. Bunların yanında ev işi rollerinden dolayı 

yeterli zaman bulamayan kadın da bu haklarını kullanmaktan imtina etmektedir. 
Seçimlere katılmak, aday olmak gibi süreçlerin doğurduğu maddi ihtiyaçlar da 

kadınları geri plana itmektedir. Bu nedenlerden dolayı özgüveni olmayan kadınlar da 
siyasal hayata katılmamayı tercih etmektedir. Seçilme hakkını kullanmak isteyen 

kadınların bir kısmı da parti yöneticileri tarafından çeşitli nedenlerle aday 

gösterilmemektedir. Ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların siyasal hayatta 
yeterli düzeyde var olmayışı demokrasi ve adalet ilkeleriyle uyuşmamaktadır. 

Kadınların siyasal hayatta daha etkin bir şekilde var olabilmesi için öncelikle 

siyasetin erkek işi olduğunu savunan zihniyetin değiştirilmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte cinsiyet kotası gibi olumlu eylem politikaları uygulanmalı ve 

bunların yasalarla kalıcılığı sağlanmalıdır. Gerek siyasi partiler gerekse yerel 
yönetim organları kadınların sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde olmalıdır. 

Siyasi partilerin karar organlarında kadınların var olabilmesinin önü açılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Katılım, Seçme ve Seçilme Hakkı, Cinsiyet Eşitsizliği. 
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6. Uluslararası Hukuk Sempozyumu 
  
 

72 

 
 

Abstract 
   

Keywords: Political Participation, Right to Vote and Stand for Election, Gender 
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Üçüncü Demokratı̇kleşme Dalgasında Muhtemel Bı̇r Gerı̇ Çekı̇lme: Rusya 

Örneğı̇ 

 

Dr. Zeynep Özkan 
 

Öz 

Huntington, dünya üzerindeki demokratikleşme hareketlerinin yaygınlaşmasını 

dalgalar halinde açıklamıştır. Bu yaygınlaşma üç temel dalga halinde ortaya 
çıkmıştır. Demokratikleşmenin 1. Dalgası; kökleri Amerikan ve Fransız 

Devrimlerine dayanmakla birlikte 1828’de başlayıp 1926’ya kadar devam eden 
süreçte ulusal demokratik kurumların ortaya çıktığını belirtmiştir. Birinci Dalga’da 

İtalya, Almanya, Letonya, Estonya, Portekiz ve Almanya gibi demokrasinin henüz 

yerleşmediği veya demokrasi ile hiç tanışmamış ülkelerde ortaya çıkan otoriter ve 
totaliter rejimler ile diktatörlükler nedeniyle bir Ters Dalga – geri çekilme dönemi 

yaşanmıştır. Demokratikleşmenin 2. Dalgası, ikinci Dünya Savaşı ile başlayan 1943 

– 1962 tarihleri arasındaki kısa süreyi kapsamaktadır. Benzer şekilde 1960- 70 lerde 
küresel çapta demokrasiden uzaklaşma yaşanmış ve yeni bir Ters Dalga süreci 

görülmüştür. Demokoratikleşmenin 3. Dalgası ise; 1974’te Portekiz’de diktatörlük 
rejiminin son bulmasıyla başlayan ve 80’lerin sonunda özellikle Sovyetler Birliği’nin 

dağılması sonucunda komünist dünyayı kaplayan bir hareket haline ulaşmıştır. Bu 

hareketin de niteliği küresel çapta olup, azalan Sovyet baskısı sonucu otoriter 
rejimlerden demokrasiye doğru bir geçiş niteliğinde gerçekleşmiştir. Ancak Üçüncü 

Dalga’yı önemli kılan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya 
Federasyonu topraklarında demokrasinin kurulması ve pekişmesi deneyiminin ne 

yönde gerçekleşeceği ve Rusya’nın Sovyetler Birliği’nden kopan eski rejim 

ülkelerindeki etkisidir. Bu bağlamda, bu çalışmada Rusya Federasyonu’nda yaşanan 
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bir takım hukuki gelişmelerin Üçüncü Dalga’da bir geri çekilme etkisi doğurup 
doğurmayacağı ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Demokratikleşme Dalgaları, Üçüncü Dalga, Ters Dalga, Rusya 

Federasyonu 
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Uluslararası Su Yasalar Açısından Fırat-Dı̇cle Havzası Suları 

 

Dr.Araştırmacı Özge Türk - Prof.Dr. Necdet Türk 
 

Öz 

Türkiye UN-1997 uluslararası su yasasını onaylamamıştır. Fırat-Dicle havzasındaki 
suların UN-1997 konvansiyonuna göre ulusal veya uluslararası su yolu olduğu 

günümüzde çok tartışılmaktadır. Türkiye Fırat-Dicle nehirlerinin İran Körfezine 

dökülmeden birleştiği için, (yeraltı suyunu dikkate almaksızın) tek su havzası iki 
nehir tezini savunmaktadır. Fırat-Dicle havzasındaki suların tümü sınır ötesine 

Mezopotamya ovasına boşaldığından, sularının komşu devletlerle paylaşımı söz 
konusu olamaz. Komşu ülkeler kendi aralarında ülkelerine gelen suyun paylaşımını 

yapmalıdır. Türkiye’nin Fırat-Dicle havzasının Türkiye’de kalan kısmı için hukuksal 

olarak ulusal su yolu tezini savunması, su konusunda bağımsız hareket etmesini 
sağlayacaktır. Bu tebliğde Fırat-Dicle havzasının iki farklı su yolu olma durumu 

uluslararası yasalar ışığında tartışılacak ve ayrıca Suriye’ye Fırat’tan akan suların 

Türkiye’nin taahhüt ettiği 500lt/sn’ den fazla olma durumu vurgulanacaktır. 
Dolayısıyla; Suriye ve Irak’ın Fırat - Dicle sularından daha fazla su talebiyle ilgili 

tartışmaların yersiz olduğu belirtilecektir. Alan Tanımı: Milletlerarası Kamu Hukuku 

Anahtar Kelimeler: Fırat-Dicle Suları, Türkiye, Ulusal Su Yolu, Un-1997 

Konvansiyonu 
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Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarının Geleceği Üzerine Bazı 

Düşünceler 

 

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Dost 
 

Öz 

Bir devletin yetki alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklar kural olarak o devletin kurmuş 
olduğu yargı mekanizmaları eliyle çözülür ve karar icra edilir. Ancak uluslararası 

nitelikli uyuşmazlıkların çözümü, bu kadar kolay olmamaktadır. Çünkü uluslararası 
alanda merkezi bir kural koyucu ve bu kuralları uygulayacak bir otorite ve yargı 

organı yoktur. Bu nedenle zaman içerisinde uluslararası uyuşmazlıkların çözümü için 

çeşitli mekanizmalar oluşturulmuştur. Uluslararası adaletin sağlanması için 
oluşturulan bu mekanizmaları iki gruba ayırmak mümkündür. İlki Uluslararası 

Adalet Divanı veya Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kamu hukuku niteliği ağır 

basan klasik nitelikteki yargı mekanizmalarıdır. İkincisi ise tahkim ve arabuluculuk 
gibi özel hukuk niteliği ağır basan uluslararası ticaret ve yatırım uyuşmazlıkları 

çözüm mekanizmalarıdır. Bu ikinci grubu oluşturan yargı mekanizmaları daha 
başarılı ve dinamik olup, kazan kazan ilkesine göre kurulmuştur. İşbu bildiride 

dünyadaki başlıca uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ve geleceğine 

ilişkin bir projeksiyon tutulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Uyuşmazlık, Uluslararası Yargı, Uluslararası 

Mahkemeler, Tahkim, Arabuluculuk 

 

Some Thoughts On the Future of International Dispute Resolution 

Mechanisms 
 
 

Abstract 
As a rule, the disputes arising in the jurisdiction of a state are resolved by the judicial 
mechanisms established by that state and the decision is exercised. However, the 

solution of international disputes is not so easy. Because there is no centralized 

authority in the international arena and no authority and judiciary to implement these 
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rules. For this reason, various mechanisms have been established for the solution of 
international disputes over time. It is possible to divide these mechanisms into two 

groups to achieve international justice. The first one is the classical jurisdiction 

mechanisms of public law, such as the International Court of Justice or the 
International Criminal Court. The second one is the mechanisms of solution of 

international trade and investment disputes which predominate as private law. The 

judiciary mechanisms that make up this second group are more successful and 
dynamic and have been established according to the win-win principle. In this 

notification, the main international dispute resolution mechanisms in the world and 
a projection about their future will be tried to be kept.  

Keywords: International Disputes, İnternational Jurisdiction, İnternational Courts, 

Arbitration, Mediation 
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Yargıtay Kararları Işığında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre 

Anonim Şirketin Kuruluşu 

 

Dr. Öğretim Üyesi Serhan Dı̇nç 
 

Öz 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 335’te anonim şirketin kuruluşu, madde 
336’da kuruluş için gerekli belgeler, madde 337’de kurucuların tanımı, madde 

338’de kurucuların asgari sayısı, madde 339’da anonim şirket esas sözleşmesinin 
içeriği, madde 340’ta emredici hükümler, madde 342’de ayni sermaye konulabilecek 

malvarlığı unsurları, madde 343’te ayni sermayeye değer biçme, madde 343’te nakdi 

sermayenin ödenmesi, madde 345’te nakdi sermayenin ödeme yeri, madde 346’da 
halka arz edilecek paylar, madde 347’de primli paylar, madde 348’de kurucu 

menfaatleri, madde 350’de halka arz taahhüdü, madde 352’de kuruluştan önce pay 

taahhüdünün devri, 353’te fesih davası, madde 354’te şirketin tescili ve ilanı, madde 
356’da kanuna karşı hile konuları hüküm altına alınmıştır. Çalışmada yukarıda anılan 

hükümler kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbi anonim şirketlerin 
kuruluşu ve kuruluştan doğan sorumluluk konusu ele alınmaya çalışılacaktır. 

Çalışmada tespit edilen Yargıtay kararlarına yer verilmiş olup Yüce Mahkeme’nin 

ulaştığı çözüm yolları gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Kuruluş, Ticaret Kanunu, Sorumluluk, 

Kuruluştan Doğan Sorumluluk. 

 

The Foundation of Joint Stock Companies According to the Turkish 

Commercial Code Numbered 6102 in the Light of Supreme Court Decisions 
 
 

Abstract 
In Turkish Commercial Code numbered 6102, the establishment of a joint stock 
company, documents required for the organization, the definition of the constituent, 

the minimum number of founders, mandatory provisions, assets of the factors that 

could put real capital, the same capital valuation, a cash payment of capital, material 
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place of payment of capital in cash,. substance shares to be offered to the public, item 
shares, premium item, the constituent interests, commitments, transfer of shares 

committed before installation, the annulment of the company's registration and 

announcement of the substance has been taken under the provisions of cheating 
issues against the law were regulated as the main concepts of commercial law. 

Working under the above-mentioned provisions of the Turkish Commercial Code 

Numbered 6102 establishment of joint stock companies subject to liability issues and 
the nature of the organization will attempt to handle it. Decisions of the Court of 

Cassation which are determined in the study are given and the solution ways reached 
by the Supreme Court will be shown.  

Keywords: Joint Stock Companies, Foundation, Commercial Code, Responsibility, 

Responsibility From Foundation. 
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Yargıtay Kararları Işığında Destek Tazmı̇natının Trafı̇k Sı̇gortasındakı̇ 

Uygulaması 

 

Arş.Gör. Enes Doğan 
 

Öz 

Destekten yoksun kalma tazminatı, müteveffanın yaşarken destek verdiği kişilerin 
aldığı desteğin, ölüm sebebiyle ortadan kalkması neticesinde uğradıkları zarar 

karşılığında almış oldukları tazminatı ifade etmektedir. Karayolları Motorlu Araçlar 

Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları kapsamında da destekten 
yoksun kalma (ölüm) teminatı, kapsam dahilindeki teminat türleri arasında ayrı bir 

başlık olarak kabul edilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda 14.04.2016 

tarihinde 6704 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında, zorunlu mali sorumluluk 
sigortası kapsamındaki tazminatların Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde 

hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabi olacağı açıkça 
belirtilmiştir. Anılan düzenlemelerle birlikte Yargıtay, destek tazminatının trafik 

sigortasındaki uygulamasına ilişkin yerleşik içtihatlarında köklü değişikliklere 

gitmiştir. Ancak sigorta genel şartlarının 6704 sayılı Kanunla bir anlamda kanun 
seviyesine taşınmasına bağlı olarak; destek tazminatının hesaplanmasında desteğin 

kusurunun ne şekilde etki edeceği, genel şartların yürürlük tarihi sonrası ile Kanun 

değişikliğinin gerçekleştiği dönem arasında hangi hükümlerin uygulanacağı, hatta 
Yargıtay’ın yeni içtihatlarının genel şart öncesi uyuşmazlıklara tesir edip etmeyeceği 

gibi muhtelif hukuki tartışmalar gündeme gelmiştir. Bu tartışmalar eşliğinde 
çalışmamızda, bilhassa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun konuya ilişkin 2017 

yılındaki kararı dikkate alınarak trafik kazalarına bağlı destek tazminatının mahiyeti 

ve kapsamı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Destek Tazminatı, Trafik Sigortası Genel Şartları, Karayolları 

Trafik Kanunu. 
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