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Tüze Hukuk Dergisi’nin ikinci sayısı ile 
karşınızdayız!

Değerli okurlarımız, TOBB ETÜ Hukuk 
Topluluğu bünyesinde çıkarılan dergimiz 
zengin içeriği ile yeniden sizlerle buluşuyor. 
Hukukun her geçen gün değişen ve gelişen 
yapısını yakından takip ederek Hukukun 
her alanı ile ilgili okuyoruz,öğreniyoruz 
ve bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. 
Hukuk dünyasının çok kıymetli isimleri-
nin sizlerle buluşurken aynı zamanda ge-
leceğin toplumunu kuracak olan bu günün 
genç hukukçuları da dergimizde kendile-
rini ifade etme ve düşüncelerini paylaşma 
fırsatı buluyor. Hukukun yalnızca teknik 
meselelerine değil, aynı zamanda hukukun 
yaşayan ve nefes alan tarafını da ele alarak 
sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Edebiyat, 
mizah, sinema, tarih, sosyal yardımlaşma 
gibi neredeyse Hukukun ilgili olduğu her 
alanın hukukla ilgisini ortaya koymaya 
çalışıyoruz.

TÜZE Hukuk Dergisi , dergi ekibi olarak 
bizim de üyesi olmaktan mutluluk duy-
duğumuz TOBB ETÜ Hukuk Topluluğunun 
resmi yayın organıdır. TOBB ETÜ Hukuk 
Toplulığu’nun girişimci ve yenilikçi vizyonu 
ile ulusal çapta yaptığı ve yapacağı faali-
yetleri dergimizde bulabilirsiniz.

Öncelikle Tüze Hukuk Dergisinin oluşu-
munda büyük emeği geçen Tüze Hukuk 
Dergisi ekibine olmak üzere her daim 
bizim arkamızda olan Tobb Etü Hukuk 
Topluluğu’na , Tobb Etü Hukuk Fakültesi 
dekanlığına ve hocalarımıza şükranlarımızı 
sunarız.

Değerli okurlarımız, bizler Tüze Hukuk 
Dergisinin içeriğinin oluşturulması ve yayı-
na hazırlanması sürecinde büyük bir keyif 
aldık, dilerim sizler de aynı keyfi okurken 
alırısınız.Lafı daha fazla uzatmadan sizleri 
dergimizle baş başa bırakıyorum. Bir daha 
ki sayılarımızda görüşmek üzere !

Tüze Hukuk Dergisi Ekibi Adına

Editör
Hakan Güreşci

Editörden



Dekanımızdan
TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerini TÜZE dergisini çıkarmış olmalarından dolayı kutluyo-
rum. Henüz 2009 yılında kurulan Fakültemizin öğrencilerinin her alanda kendilerini geliştirdik-
lerini görmekten büyük heyecan ve gurur duyuyorum. Hukuk eğitimi veya hukukçunun eğitimi 
günümüzün en güncel ve önemli konuları arasında yer alıyor. Gelişen ve farklılaşan sosyal ve 
ekonomik yaşam, hukuk eğitimi alanında da dönüşümü gerektirmektedir. Bu anlamda hukuk 
eğitiminin de kitle eğitimi yerine, öğrenci ile öğretim üyesinin karşılıklı etkileşimi ile öğrencinin 
kendisini ifade edebilmesine olanak verecek ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde yapılandı-
rılması bu dönüşümü sağlamada önemli bir adımdır. Elbette bu adım, Hukuk Fakültesi konten-
janlarının olabildiğince sınırlandırılması ile atılabilir. 

Teorik bilgi hukuk eğitiminin olmazsa olmaz bir unsurudur. Öğrencinin derste anlatılanların ya-
nında, bu konuları gerektiğinde birden fazla kaynaktan okuyarak öğrenmesi büyük önem taşır. 
Bu teorik bilginin, öncelikle içselleştirilmesi ardından da bu bilginin somut olaya uygulanmasını 
sağlayacak yöntemlerin de öğrenilmesi gerekir. İşte o zaman öğrenci hukuki sorunları analiz 
edebilme ve hukuk bilgisine dayanarak çözebilme yetisini elde etmiş olur. Bu anlamda TOBB 
ETÜ’de, öğrenciler, henüz eğitimlerini tamamlamadan gerek mahkemelerde özellikle hukuk 
uygulamasına yön veren Anayasa, Danıştay ve Yargıtay gibi yüksek mahkemelerde, gerekse 
avukatlar yanında uygulamanın içerisinde bulunma olanağına sahip olmaktadırlar. Lisans sevi-
yesinde eğitimleri sırasında doğrudan uygulamaya katılan öğrencilerin kendilerini ifade etme 
becerileri artmakta ve öğrenciler “öğretirken öğren” yöntemiyle şekillendirilmiş hukuk klinikleri 
projelerinde de yer alabilmektedirler. TOBB ETÜ öğrencilerinin, cezaevlerindeki hükümlülere 
hukuki sorunları konusunda araştırma yapıp, öğretim üyeleri tarafından denetlendikten sonra 
hukuki yardımda bulunmaları, değerli bir hukuk kliniği uygulamasıdır. 

Tüm bunların yanında çıkarmış oldukları TÜZE dergisiyle TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğrenci-
leri, bir taraftan hukuk, diğer taraftan kültür ve sanat alanlarında okuyucuyla buluşmaktadır. 
Hukuk metodolojisi dersinde akademik makale yazma konusunda temel bilgileri edinen öğ-
rencilerin bu konuda zorluk çekmeyeceklerine inanıyorum. Bu dergi aracılığıyla, bilgilerini ve 
deneyimlerini paylaşan ve kendilerini daha da geliştirme yolunda ilerleyen TOBB ETÜ Hukuk 
Fakültesi öğrencilerini candan kutluyor, başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Çiğdem Kırca
TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı



Bizler TOBB ETÜ Hukuk Topluluğu olarak hukukun güncelliğine ve hukukçunun sosyalliğine 
inanan gençleriz. Hukukun insanı konu alan, insanla iç içe olan bir alan olduğuna gönülden ina-
nıyoruz. 

Üniversitemizin girişimci bakış açısına inanarak, TOBB ETÜ Hukuk Topluluğu üyelerinin de 
dünyadaki değişimleri kaçırmaması, gelenekten kopmadan yenilikçi bakış açısını yakalamasını 
önemsiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. TOBB ETÜ Hukuk Fakültesinde aldığımız nitelikli hukuk 
eğitimiyle beraber kendimizi hem akademik alanda geliştirirken, sosyal faaliyetlerimizle kişisel 
anlamda ileriye gitmeyi ve gelecekte kendimize ve topluma faydalı bireyler olmayı amaç ediniyo-
ruz.

TOBB ETÜ Hukuk Topluluğu olarak, üyelerimizin kişisel ve akademik gelişimine katkı sunmak 
ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak üzere, ulusal ve uluslar arası bazda etkinlikler yapıyor ve 
bunu kendimize vizyon olarak belirliyoruz. 

Topluluğumuzun bu vizyonuna uygun olarak akademik ve sosyal çalışmalar yapıyoruz. Her sene 
geleneksel olarak düzenlediğimiz Hukukta Kariyer Günleri ile bir hukuk fakültesi öğrencisinin 
mezun olduktan sonra seçebileceği meslek gruplarından kendilerine ait başarı hikayesini yazmış 
hukukçuları okulumuzda ağırlıyor ve tecrübelerini dinliyoruz. Aynı şekilde Hukukçusu Olmak 
etkinlikleri ile güncel hukuk alanlarından yetkin hukukçuları okulumuzda ağırlıyor ve seçtikleri 
hukuk alanlarını kendilerinden öğreniyoruz. Mezun Buluşmaları ile okulumuz mezunları ile ara-
mızdaki bağı kuvvetlendiriyor, çalıştaylar ile üyelerimize hem hukukun diğer alanlarla ilişkisini 
görme fırsatını, hem de kendini ifade etme fırsatını vermeye çalışıyoruz.

Ayrıca üyelerimizle beraber kültürel geziler aracılığıyla tiyatroya gidiyor, kitap okumaları ile ilgi-
lendiğimiz konularda derinlemesine bilgi sahibi oluyoruz. Sokak Röportajları ile elimize mikro-
fon alıp vatandaşın hukuka bakışını ölçerken, tartışma programları ile hukuksal içerikte yayınlar 
üretiyor ve bunları sosyal medya kanallarımızda yayınlıyoruz. 

En önemlisi bunların tamamını sadece öğrenciler olarak, hep daha iyisine ulaşmak gayretiyle üye-
lerimizle el ele yapıyoruz.

İşte şimdi okuduğunuz Tüze Hukuk Dergisi’ni de sadece öğrenciler olarak yayıma hazırlıyor ve 
basıyoruz. Tüze Hukuk Dergisi’ni öğrencilerin hukuk gündemini ve güncel akademik gelişmeleri 
yakından takip edebileceği bir mecra olarak görüyoruz. Daha da güzeli bu dergiyi hukuk öğrencisi 
gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir alan olarak görüyoruz. Bize göre hukukçu kendini 
ifade ederek kendini bulur, gençlerin fikirleriyle toplum gençleşir. Dergimizi okurken keyif alma-
nızı diler, iyi okumalar dileriz. Nice sayılarda görüşmek üzere.

Topluluk Başkanından

Harun SAKINAN
Hukuk Topluluğu Başkanı

Tüze Hukuk Dergisi İmtiyaz Sahibi



“SİGARA YASAĞI”

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN
ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE
KONTROLÜ HAKKINDA KANUN

 Karar No: 2011/8                                                     Esas No: 2010/58

BU İŞARET HAYATIMIZA NASIL GİRDİ?

BU KADAR ÇOK SİGARA İÇEN İNSAN 
VARKEN KİMSE İPTAL İÇİN BAŞVURU-
DA BULUNMADI MI?

     Toplumda sigara yasağı olarak da 
bilinen tütün ürünlerinin kullanımının 
belirlenen alanlarda yasaklanması ile 
ilgili düzenleme hukukumuza bir anda 
girmedi. Bu düzenlemenin temeli 2004 
yılında New York’ta imzalanan Dünya 
Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve 
Sözleşmesi ile atıldı. Daha sonra 4207 
sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Ön-
lenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile 
de iç hukukumuzda yerini kanun olarak 
aldı. Bunun uygulanmasını kolaylaştır-
mak için de 2009/13 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi düzenlendi. 

Bu düzenlemede en çok tepki çeken 
noktalardan biri ise şüphesiz “kahvehan-
eler”de tütün ürünlerinin yasaklanması 
olmuştur. Buna bağlı olarak da İzmir 
Kahveciler Odası düzenlemenin özel gi-
rişim özgürlüğü, mülkiyet hakkı, eşitlik, 
ölçülülük ve gereklilik ilkelerine aykırı 
olduğu ve bu nedenle Anayasanın 2.5.7
.10.11.12.13.20.48.49.124.166.167. mad-
delerine aykırılığını ileri sürerek Anayasa 
Mahkemesine başvurulmasını istemiştir. 
Danıştay iddiayı ciddi bularak Anayasa 
Mahkemesine taşımıştır.

AYM konuyu esasa girerek incelemiştir.  
Tütün ürünleri kullanımının ciddi bir 
alışkanlık ve halk sağlığı sorunu ol-
ması, sadece kullananları değil pasif 
olarak maruz kalanları da etkilemesi 
göz önünde tutularak bu düzenlemenin 
Anayasa m.56 çerçevesinde yapıldığı ve 
gerekli olduğu tespit edilmiştir. Bura-
dan yola çıkarak AYM,  yasa koyucunun 
amacının genel sağlığın korunması, 
sağlıklı çevre oluşturulması olduğunu 
söylemiştir. Bu amaçlar doğrultusunda 
hak ve özgürlüklere dair bir sınırlama 
varsa burada Anayasa m.13’te düzen-
lenen ölçülülük ilkesi gündeme gelece-
ktir. Bu davada da davacı tarafın iptal 
isteminin temelinde bu ilkeye uygun 
hareket edilmediği iddiası edilmediği 
yer almaktadır.

Davacı tarafın iddiasını değerlendirmek 
gerekirse ölçülülük ilkesi, ülkemizde 500 
yıla yakın bir geçmişe sahip kahvehane 
kültürü, kahvehane işleticilerin ekono-
mik çıkarlarının göz ardı edilmesi, çalış-
ma özgürlüğünün sınırlanması ve tütün 
tüketiminin engellenmesi suretiyle kişi 
özgürlüğüne müdahale edilmiş olması 
ifadeleri dikkat çekmektedir.

Anayasa’nın 13. Maddesi: ‘Temel hak ve hürriyetler, 
özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve an-
cak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa-
nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin 
ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz.’

Anayasamızda’ sigara içme özgürlüğü 
‘adı altında bir Temel Hak ve Özgürlük 
düzenlenmemiştir. Ancak bizzat An-
ayasamız Temel Hak ve Özgürlüklerin 
Anayasada sayılanlardan ibaret ol-
madığını belirtmiştir. Bu anlamda Kemal 
Gözler Hoca’nın da belirttiği üzere sigara 
içme özgürlüğünü de Anayasada ayrı-
ca düzenlenme şansına kavuşamayan 
sınırsız sayıdaki “isimsiz özgürlük”ten biri 

olarak düşünebiliriz.(1)Bu özgürlüğün 
sınırlanması da Anayasanın 13. Maddes-
ine göre yapılacaktır.

Anayasa Mahkemesi davacının bu iddi-
alarını değerlendirirken yapılan yasa-
nın ve düzenlemenin amacı ile sınır-
landırılan değerler arasında hak-değer 
çatışması ile karşı karşıya kalmıştır. AYM, 
yasa koyucunun amacını tespit etmiş 
ve çalışma özgürlüğünün tanımını yap-
mıştır. Çalışma özgürlüğünün tanımını 
yaparken bu özgürlüğün, herkesin dile-
diği mesleği seçme ve zorla çalıştırılma-
ma olgularını kapsadığını söyleyerek 
yapılan sınırlamanın kabul edilebilir old-
uğunu ve anayasaya aykırı olmadığını 
belirtmiştir. Ancak karar oybirliği ile 
değil oyçokluğu ile alınmıştır ve karşıoy 
yazıları yazılmıştır. Bunlara değinmekte 
de fayda vardır.

Karşıoyda ifade edilen görüşlerden biri 
şöyledir: Sigara kullanmak kişi özgürlüğü 
alanındadır ve kişi kendisine zararlı bir 
davranışı, başkasına zarar vermemek 
şartıyla gerçekleştirebilir ve devlet, 
demokratik toplumlarda buna müda-
hale edemez. Bir maddenin üretilmesi 
ve satışı yasak değilken, bu maddenin 
kişiler tarafından kullanılmasının sınır-
landırılması veya yasaklanması ancak zo-
runlu olduğu yerde ve ölçülülük ilkesine 
göre gerçekleştirilebilir. Karşı oyda da 
belirtildiği üzere ölçülülük ilkesi, gerekli-
lik, elverişlilik ve oranlılık alt ilkelerinden 
oluşur. Burada Temel Hak ve Özgürlük 
sınırlanırken ölçülülük ilkesinin alt ilkel-
erinin hepsi dikkate alınır. Burada, sigara 
kullanımını tamamen yasaklamak gerek-
lilik ilkesi ile uyuşmamaktadır. Çünkü bir 
Temel Hak ve Özgürlüğü sınırlarken söz 
konusu amaca mümkün olan en hafif 
sınırlama aracını kullanarak ulaşılması 
gereklilik ilkesi gereğince gerekmekte-
dir. Karşı oy yazılarında da bu açıkça be-
lirtilmektedir ve öneriler de sunulur. 
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Yine karşı oy gerekçelerinde bu sınır-
lamanın oranlı olmadığı ve ‘Dünya-
daki uygulamalardan ve verilerden de 
görüldüğü üzere, sigara üretimi azal-
madığı,  uluslar arası veya perakende 
satışında sınırlamalar getirilmediği müd-
detçe toplam sigara tüketiminde bir azal-
ma kaydedilememekte, sigara içilebilecek 
mekanların giderek kısıtlanması toplum 
sağlını koruma, gençlerin sigaraya başla-
masını önleme gibi amaçlara elverişli bir 
önlem oluşturmamaktadır.’  İfadeleri ile 
karşı oy yazan üye tarafından elverişlilik 
ilkesi ile de bağdaşmadığı belirtilmekte-
dir.

Ölçülülük ilkesine yaptığımız vurguya 
değinmek gerekirse tütün kullanımının 
bütünüyle yasaklanması sebebiyle bu 
ilke daha değerli hale gelmiştir. Yal-
nızca sigara içenlerin devam edeceği, 
personeli de sigara içenlerden oluşa-
cak kahvehaneler açılması veya kah-
vehanelerin içerisinde belli bölümlerin 
sigara içenlere ayrılması, çeşitli bölme 
aparatlarıyla sigara dumanının o alan-

da kalmasının sağlanması gibi; yapılan 
düzenleme ile aynı amaca hizmet eden 
ancak daha kapsayıcı bir düzenleme 
yapılabilecekken tümüyle yasak ge-
tirilmesinin ölçülülük ilkesine uygun 
olup olmadığının Anayasa Mahkemesi 
tarafından tartışılması gerekirdi. Bura-
da söz konusu kararda daha çok siga-
ra içmeyenler açısından düşünülmüş 
bir mantık kurgusu yer almaktadır an-
cak başta da belirttiğimiz üzere Türk 
Toplumunda sigara ve tütün kullanımı 
yüzyıllar içinde adeta bir gelenek halini 
aldığından sigara kullanım oranı old-
ukça yüksektir. Böyle bir durumda sigara 
kullanan bireylerinde  menfaatleri dik-
kate alınmalı ve bu hak-değer çatışması 
çerçevesinde kapsamlı bir düzenleme 
yapılmalıdır. Keza sigara yasağı ile siga-
ra kullanımı ilk yıllarda azalsa da (2)  son 
yıllarda TAPDK verilerine göre yeniden 
artışa geçmiştir. (3)Anayasa Mahkeme-
sinin kararı değişir miydi bilinmez ancak 
muhakeme sırasında davanın her yön-
den yeterince değerlendirildiğini söyle-
mek kanımızca güçtür. 

Anayasa’nın 13. Maddesi: ‘Temel hak ve hürriyetler, 
özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve an-
cak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa-
nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin 
ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz.’

KAYNAKÇA
1)- Gözler, K.. (1990), Sigara İçme Özgürlüğü ve Sınırları: Özgürlüklerin  Sınırlandırılması     
Problemi Açısından Sigara Yasağı ”, Ankara Barosu Dergisi, yıl 47, sayı 1
2)- http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13142
3)- http://www.tapdk.gov.tr/tr/piyasa-duzenlemeleri/tutun-mamulleri-piyasasi/tutun-
mamulleri-istatistikleri.aspx

-E. 2010/58 K. 2011/8 sayılı ve 6.1.2011 tarihli karar.

Emre Kapçı



Önce kendinizden biraz bahseder 
misiniz, Sabih Arkan kimdir?

Ankara’da doğdum. İlkokul, ortaokul 
ve lise tahsilimi Türk Eğitim Derneği An-
kara Koleji’nde tamamladım. Ardından 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
gittim. Hukuk Fakültesinden mezun ol-
duktan sonra yine Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde asistanlığa başla-
dım. Asistanlık sırasında doktora tezimi 
verdikten sonra Almanya’ya gittim orada 

iki seneden fazla kaldım. Bu sayede Al-
mancamı da ilerlettim. Daha sonra geri 
dönüp 1981 Kasımında doçent oldum. 
Ankara Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hu-
kuku kürsüsünde çalıştım. Bir süre sonra 
Ticaret Hukuku anabilim dalı başkanı, 
sonra Özel Hukuk Bölüm Başkanı oldum. 
Ardından bir süre dekan vekilliği yap-
tım. Daha sonra yakın arkadaşım Nami 
Çağan vesilesiyle Ankara Hukuk Fakül-
tesi’nden ayrılarak Atılım Üniversitesi                         
Hukuk Fakültesi’ne geçtim.

   Bu arada yarı zamanlı olarak dışarıda-
ki çalışmalarıma da devam ettim. Banka 
hukuk müşavirliği, banka yönetim ku-
rulu üyeliği gibi. Halen de büroda ortak 
olarak çalışıyorum.

Nasıl bir öğrenciydiniz? 

Sizin öğrencilik döneminiz nasıldı? 

Öğrenciliğiniz süresince hiç zorlan-
dığınız bir dönem veya ders oldu mu?

İyi bir öğrenciydim, fakülteyi ikincilikle 
bitirdim. Öğrencilik dönemimle hep 
aynı, değişen bir şey olmadı, bugünden 
ne farkı var? Öğrenci psikolojisi aynı, 
öğretim üyesi psikolojisi aynı.

Zorlandığım ders oldu, bizim 
zamanımızda istatistik dersi okutulurdu. 
İstatistik dersi biraz hukuk dışında 
matematiğe dayalı bir dersti. Bu nedenle 
dersi kavramakta zorlanmıştım. Bir de 

Roma Hukuku’nda zorlanmıştım. Çünkü 
hukuk hakkında hiçbir fikriniz yokken 
Roma Hukuku’nda bütün özel hukuku 
görürsünüz. Birinci sınıfta bütün özel 
hukuku kavramak, çok zor. Bundan 
dolayı zorlandığımı düşünüyorum. 
Ama bunlar dışında meslek dersleri 
başladıktan sonra herhangi bir derste 
zorlanmadım.

Söylediğim gibi bence Roma 
Hukuku’nun okutuluş biçimi ters. Hukuk 
hakkında hiçbir fikri olmayan öğrencilere 
özel hukukun tüm kurumlarını, alım 
satım akdinden başlayarak, vediaya 
kadar anlatıyorsunuz. Bunun kavranması 

zor olur.
Derslere devam eden bir öğrenciydim, 

derslerde öğrenmeye çalışırdım. Yalnız 
bazı hocalar kitapları tekrarlardı. O 
zaman bu derslere devam etmenin pek 
fayda sağlamadığını düşünürdüm, bu 
nedenle kendim çalışırdım. Ama bu 
şekilde devam etmediğim derslerin 
sonradan acısını çektim, hiçbir zaman bu 
dersleri sistematik olarak öğrenemedim. 
Bu açıdan devam etmenin büyük faydası 
var.

Ankara Üniversitesi’nin bir adeti 
de öğrencilerin birbirlerine lakap 
takmasıymış. Sizin bir lakabınız var 
mıydı? Varsa neydi?

Açık söyleyeyim, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi çok geniş öğrenci 
kitlesi olan bir yerdi. Öğrencilerin 

birbirleriyle ilişki kurması zor olurdu. 
Kim kimle yakın ilişki kurardı? Benim lise 
çağından gelen, orta mektep çağından 
gelen bazı arkadaşlarım vardı: Celal 
Göle, Nami Çağan, Doğan Yağız gibi. 
Onlarla yakın ilişkimiz vardı, tabi bu 
çağlarda birbirimize taktığımız lakaplar 

olurdu. Ama üniversitede gelişmiş bir 
şey değildi, daha önceden başlamıştı. 
Üniversitede dostluklar daha resmi 
oluyor. O nedenle öyle lakap takıp gel 
buraya diyecek durum olmuyordu.

SABİH ARKAN
RÖPORTAJI
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Cep telefonu, bilgisayar gibi 
teknolojik aletleri kullanmayı tercih 
etmiyorsunuz? Bunun nedeni nedir?

Tercih etmiyorum, hiç kullanmıyorum. 
Çünkü ben bir anlamda özgürlüğüne 
meraklı bir adamımdır. Kullananlara 
bakıyorum, mesela kızım ve karım çok 
yoğun kullanır. Ama ben sabah kalkıp 
tıraş olmadan ilk iş olarak telefonuma 

bakıp bana ne mesajlar geldi, kim aradı 
diye bakmaktan nefret ediyorum. Beni 
arayan makul saatte buluyor. Ben de 
ararsam ofisten arıyorum ama bunun 
dışında görüşme kabul etmiyorum, 
görüşme yapmak istemiyorum. Çünkü 
her görüşmenin sonunda bir iş kalıyor 
üstüne, bu da mesai saatleri içerisinde 
olursa bir anlam taşıyor.

Sabih  Arkan’ın bugün ünlü bir hu-
kuk profesörü olma süreci nasıldı? 
Neden bu yolu seçtiniz? Sizi bu yolda 
kimler etkiledi?

Şimdi azizim, ben hukuk fakültesine 
girmeden siyasal bilgileri de kazanmış-
tım. Siyasal bilgilere gidip gitmeme ko-
nusunda çok kararsız kalmıştım. Ortado-
ğu Teknik Üniversitesi’ni kazanmıştım. 
Ortadoğu’ya gittim. Ama orada benim 
alışık olduğum sistemden farklı bir eği-
tim sistemi vardı, öğrenci ders için sınıf 
değiştirirdi. Bizde ise öğrenci oturur, 
hoca gelirdi, sınıf değişmezdi. Ben ken-
dime uygun bulmadım. Bir de idari bi-
limlerin fazla bir derinliğinin olmadığını 
düşündüm. O nedenle bir hafta oraya 
devam ettikten sonra vazgeçtim. Ondan 
sonra Siyasal ile Hukuk fakültesi arasında 
çok tereddütlü kaldım. Ben daha çok dış

politikaya, dış ilişkilere meraklıydım. Bu 
neden belki siyasala girerim, hariciyeci 
olurum diye düşünüyordum. Ama üçün-
cü sınıfa gelince yavaş yavaş düşüncem 
değişmeye başladı, Hocam Profesör 

Tuğrul Ansay o sene Şirketler Hukuku 
dersini veriyordu. Dersinden iyi bir not 
almıştım, onun üzerine asistan olmayı 
düşünüp düşünmediğimi sordu, aklıma 
asistanlık yavaş yavaş oturmaya başla-
dı. Zaten bana uzak bir meslek değildi, 
ailemde profesör olanlar vardı. Az önce 
de dediğim gibi özgürlüğüme düşkün, 
başkalarının bana karışmasından pek 
hoşlanmayan biriyim. O nedenle öğ-
retim üyeliğinin bana uygun olacağını 
düşündüm. Hakikaten girdikten sonra 
Profesör Ali Bozer eski bakan ve hocam 
demişti ki “Mesleğin sana sağlayacağı 
bağımsızlığın farkında ol ve bu bağım-
sızlıktan hiçbir zaman ödün verme.” Bu 
nedenle asistan olduğuma memnunum, 
tercihimdeki temel neden de bu özgür-
lük ve bağımsızlık duygusudur. Yani si-
zin başınızda bir patron olup doğrudan 
doğruya ne yapmanız gerektiğini, ne 
yapmamanız gerektiğini anlatmak duru-
munda ve bu anlatılanlara uymak duru-
munda kalmamaktır. Kendi irademi kul-
lanabilmemdir. Ali Bozer ve Tuğrul Ansay 
hocalarım beni etkilemiştir.

Uzun yıllardır çok yoğun 
çalışıyorsunuz ve bugün hala 
bu yoğun temponuzu devam 
ettirebiliyorsunuz, bu enerjinizin 
altında yatan motivasyon nedir?

Bir kere çalışmayı bırakırsanız bu 
işten uzaklaşırsanız. Halbuki ben bu 
işten uzaklaşmak istemiyorum. Ama bu 
demek değil ki benim tek ilgi alanım 
hukuktur. Dediğim gibi hala siyasi 

tarihe, diplomatik ilişkilere meraklıyım, 
bunları da okumaya gayret ediyorum. 
Ama biliyorum ki meslek hayatında bir 
kere geri düşerseniz, günlük takipten 
vazgeçerseniz. Resmi gazete ve yayınları 
takip etmezseniz bir süre sonra hukukla 
uğraşamazsınız. Fazla demode ve çok 
genel kalırsınız. Biraz da bu nedenle 
çalışmaya devam ediyorum, genel 
kalmamak, bilgilerimi taze tutabilmek 
için.



Kanunları takip etmekte zorlandığı-
nız hiç oldu mu?

Oluyor, bu yeni sistemde torba kanun-
lar bütün hukukçuların işini çok zorlaş-
tırıyor. Böyle bir hukuk devleti olamaz. 

Kanun yürürlüğe girdiğinde hangi ko-
nuyu düzenlediği kolayca ve açık seçik 
belli olmalıdır. Size tavsiyem Resmi Ga-
zete’yi mutlaka günü gününe izleyin ve 
ilgili olanları da bir kenara not edin. Yarın 
öbür gün bu konuda bir hazırlık yapma-

nız gerektiğinde, bir yazı yazmanız ge-
rektiğinde tereddütten kurtulursunuz. 
Notlarınıza bakar, maddenin yürürlükte 
olan şeklini hemen bulunursunuz.

Banka ve Ticaret Enstitüsü bildiğim 
kadarıyla Türkiye’deki tek hukuk ens-
titüsü ve sizde bu enstitünün başka-
nısınız. Banka ve Ticaret Enstitüsü 
hangi amaçla kuruldu ve ne tür faali-
yetler göstermektedir biraz bahseder 
misiniz?

Banka ve Ticaret Enstitüsü 1956’da ku-
ruldu. Bu enstitü kurulduğu zaman aynı 
zamanda İş Bankası’nın da kuruluşunun 
30. yıl dönümüydü. Enstitünün o zaman-
ki başkanı, hocam ve genç bir Ticaret 
Hukuku doçenti olan Yaşar Karayalçın’ı 
İş Bankası çağırmış ve demişler ki “Biz İş 
Bankası’nın 30. yılı dolayısıyla bilimsel 
bir şey yapmak istiyoruz, ne yapabiliriz?” 
Onların akıllarında bir seneye mahsus 
bir şey yapma düşüncesi varmış. Yaşar 
Hoca, bunun yerine devamlı yaşayacak 
bir enstitü kurmayı bu sayede ticaret ve 
banka hukuku’na sürekli hizmet sağla-
yacak bir kurum kurulmasını önermiş. 
Enstitüyü kurma işini Yaşar Hoca’ya tek-

lif etmişler. Yaşar Hoca hala yürürlükte 
olan Banka Ticaret Enstitüsü’nünana 
statüsünü hazırlamış ve Enstitü İş Banka-
sı’nın bir vakfı olarak kurulmuş. Ankara 
Üniversitesi ile bir protokol yapılmış ve 
protokole göre bu vakfa hukuk fakültesi 
bünyesinde çalışmasını sağlayacak fiziki 
imkanları Ankara Üniversitesi’nin temin 
etmesi kabul edilmiş. Enstitümüzün ilk 
müdürü Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’dır. Ar-
dından Prof. Dr. Ali Bozer ikinci müdür 
oldu. Sonra tekrar Yaşar Karayalçın geldi. 
Sonra genç arkadaşlara ardından da sıra 
bize geldi. Buradaki faaliyetlerin teme-
linde özellikle şuna gayret ediyoruz. Bazı 
hukuk dalları var ki bu hukuk dalları baş-
ka meslekleri de ilgilendiriyor. Örneğin 
eser sözleşmesinde bir baraj yapımına 
ilişkin eser sözleşmesi sadece hukukçu-
ları değil aynı zaman mühendisleri de 
ilgilendirir. Mühendislerin kullandığı dil 
ve mantık farklı, hukukçularınki farklı 
bu nedenle birbirleriyle anlaşmaları zor 
olabiliyor. Bunlar arasında uzlaşmayı 

daha yumuşak bir şekilde temin etmek 
amacıyla bazı programlar düşünüldü, 
bu programlar bizim için çok önemliydi. 
Enstitü ilk kurulduğunda bankacılara te-
mel bilgi vermek özellikle banka müfet-
tişliği imtihanlarına hazırlanan gençlere 
bilgi vermek amacıyla seri bir kitap çıktı. 
Bu seri kitap Türkiye’de çok tuttu. Kısa, 
öz ve sonuca yönelik kitaplardı, ardın-
dan ders kitapları basımı başladı. Onu 
monografilerin basımı takip etti. Bu bir 
yönümüzdü.

Onlarca yıllık tecrübenizden sonra 
hukuka bugün nasıl bakıyorsunuz? 
Bir disiplin olarak mı, bir bilim olarak 
mı?

Bilim veya disiplin olsa ne fark eder? 
Hukuk sistematik kurallar bütünüdür, 
bu kurallar bütünü içinde kuralların 
birbiriyle olan ilişkisini araştırır. Bu ku-
ralları yorumlayarak uygulamaya çalışır. 
Yorumlamak için ise biraz başka bilgiler 

gerekiyor. Dolayısıyla hukukta yorumla-
mak, yorumladığınız kuralları olaya uy-
gulayabilmek ayrı bir çaba gerektiriyor. 
Bu yönüyle bilim olduğuna kuşku yok.

Meslek hayatınızın size getirdiği en 
büyük kazanım nedir?

Ben hep disiplinli bir adamdım. Lise ça-
ğından beri her gün biraz çalışırdım. Yani 
hiçbir zaman sene sonuna bırakmazdım. 
Bunun üniversitede büyük faydasını gör-
düm. Çünkü bir girdik amfiye 300 400 
kişilik sınıfta kaybolduk. O zaman ara im-
tihanlar da yok. Sene sonunda bir eleme 
vardı, o elemeden geçersen diğer imti-
hanlara girebilirsin. Elemeler 15 Mayıs’ta 
çekilirdi, 1 Haziran’da elemeye girerdik. 
Eğer düzgün çalışmadıysan geçemezsin. 
İki ders seçilirdi, ne çıkacağı belli değil. 
Birinci sınıfsan Hukuk Başlangıcı da çıka-
bilir, Roma Hukuku da çıkabilir, Anayasa 

Hukuku da çıkabilir. O nedenle düzenli 
çalışmak çok önemliydi.

Ben zaten düzenli çalışırdım, belki aile 
yapım itibariyle, annem bu konuya çok 
dikkat ederdi, çağdaş bir insanın nasıl 
olması gerektiğini bana küçüklüğümde 
öğretmişti. Çağdaş insan zamanını iyi 
programlayan insandır, bunu geliştirme 
imkanı buldum. Zaten bildiğim bir şeydi 
ama öğretim üyeliğinde ders vereceksin, 
ders vermek için ders notu hazırlaya-
caksın, ders materyali hazırlayacaksın, 
araştırma yapacaksın, öğrencilerle ilgile-
neceksin... Bunların hepsi kendi içerisin-
de zaman ayırmayı gerektiren şeylerdir. 
Bunun yanında bir de özel hayatını takip 
edeceksin, dostlarını kaybetmeyeceksin. 

Akademik kariyer yalnız kalmayı gerekti-
rir. Yalnız kalırsan düşünebilirsin, yalnız 
kaldığın zaman bir şey üretebilirsin. Bu-
nun için dostlarından uzaklaşabilirsin. 
Akademik kariyer seçecek olanlara söy-
lüyorum, bunu sakın yapmayın. Çünkü 
sizin boş olduğunuz zamanda onlar dolu 
olur. Böylece birbirinizden koparsınız. 
Bu doğru bir tutum değil. Bugün benim 
hala kolejden arkadaşlarım var.

Yani en büyük kazanımım zamanımı 
iyi kullanmayı öğrendim. Çağdaş bir in-
san her şeye (spor, dostluk, çalışma, aile) 
zaman ayırabilen bir insandır. Bunları iyi 
planlamayı öğrendim. Zaten biliyordum 
daha da perçinlendi.
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REİS BEY
“Etmeyin Reis Bey, siz ağlayamazsınız! 

Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz!” Evet, 
belki de kitabın en can alıcı ve okuduğu-
nuzda hemen bir yerden kalem bulup 
altını çizmek isteyeceğiniz bir bölümü 
özelliğini taşısa da bunun yanında ki-
tabın küçük bir özeti olma özelliğini de 
bünyesinde ihtiva etmektedir. 

Başlarda hiç kimseye merhamet gös-
termeyen taş kalpli ve adaletin yalnızca 
kanunlarda yazan pozitivist halini esas 
almış bir hâkimin -Reis Bey- ağlamayı 
öğreniş serüvenine bir göz atacaksınız 
bu eserde. Hem de öyle bir öğreniş sü-
reci ki bu ülkesindeki hatta dünyadaki 
tüm dertlere ağlamayı öğrenmekle bu 
süreç sona erecektir. O taş kalpli, vü-
cudunda merhamet namına bir zerre 
dahi barındırmayan hâkim, ağlamayı 
bir bağımlıdan öğrenecektir. Belki de bu 
hikâyenin en ilgi çeken yanlarından biri 
de budur. Hiç kimsenin bir menfaat sağ-

layamayacağı, kendine dahi bir faydası 
dokunmamış olan bu berduşa vereceği 
yanlış idam kararı yine hiç kimsenin ko-
nuştuğunu bile duymadığı bu katı ha-
kimi “kalbine gerekli sıcağı vererek” dile 
getirecektir.

İdam kararının geri dönülmezliği, Hu-
kuki meselelerde ve Adaletin gerçek ma-
nada sağlanabilmesi için yalnızca pozitif 
hukuk kurallarının dikkate alınmaması 
gibi bazı hukuki konulara dikkat çeki-
lirken Necip Fazıl’ın o etkileyici gözlem 
yeteneği ile de toplumun günlük haya-
tına bir bakış atılmıştır. Necip Fazıl Kısa-
kürek’in piyes eserleri arasında yer alan 
Reis Bey, akıcılığı ve karşılıklı diyaloglar 
halinde devam etmesi özelliği itibariy-
le bir oturuşta okunabilecek bir yapıya 
sahip olmakla beraber sosyolojik ve hu-
kuki meselelere değinişi açısından da 
dikkatle incelenmesi gerektiğine inan-
dığımız bir eserdir. Şimdiden herkese iyi 
okumalar.

The Escape Artist
The Escape Artist 2013 yılında gerilim 

drama türünden üç bölümlük İngiliz ya-
pımı bir mini dizidir. Başrollerini Doctor 
Who’dan tanıdığımız David Tennat ve 
Toby Kebbell paylaşmaktadır.

Hikayeyi ele alırsak başarılı bir avukat 
olan Will Burton( David Tennat) bir cina-
yet zanlısının davasını almasıyla hayatı-
nın ne biçimde değiştiğini ve süregelen 
gelişmeleri gözler önüne alarak anlat-
maktadır.

Avukat Will Burton şu ana dek aldığı 
hiçbir davayı kaybetmemesi ile ünlü bir 
avukattır. Hatta en iyi avukatlar listesin-
de yer almaktadır ve bu durum karşısın-
da meslektaşı Maggie ile rekabet için-
dedir. Mutlu bir aile yaşantası vardır ve 
eşine ve çocuğuna düşkündür. Hem işin-
de başarılı hem aile yaşamında başarılı 
olarak mutlu bir hayat sürerken. Bir gün 
bir kadını vahşice öldürmekle suçlanan 
Liam Foyle’un (Tobby Kebbell) davası 
önüne gelir. Davayı alıp almama konu-
sunda vicdanı ile her ne kadar ters düşer 
ise de her zaman dile getirdiği ‘herkesin 
bir savunma hakkı vardır’ lafıyla hareket 
ederek davayı kabul eder. Bu davadan 
sonra Burton mutlu hayatı alt üst olur.

Burton , Liam Foyle davasını kazandık-
tan sonra karısı cinayete kurban gider. Ve 
Burton olayın üstüne geldiğinde cinayet 
yerinde Liam’ı görür. Liam Foyle’e karşı 
Burton’un karısının cinayet davası açılır. 
Bu davada Liam Foyle savunacak avukat 
ise Burton hep rekabet içinde olan Ma-
ggie’dir. Dava boyunca Foyle hiçbir şe-
kilde cinayeti işlediğini kabul etmez ve 
Maggie sayesinde Will’in o gece cinayet 
yerinde Liam’ı görmesinin bir hayal ürü-
nü olduğunu kabul ettirir. Böylece bu 
davadan da Liam Foyle suçsuz bulunur.

Bu davanın sonucu Will için tamamiyle 
hayal kırıklığıdır. Kendini avukatlık mes-
leğinden ve hayatından geri çeker. Tek 
dayanağı çocuğudur. Bu süreçte kendisi-
ni ve savunduğu değerleri sorgular. Ben 
Foyle savunp çıkarmasaydım karım hala 
hayatta olabilir miydi? Davayı kazanma-
ma rağmen neden karı mı öldürmüştü? 
Adalet kavramı ne kadar değişkendi? 
Will Burton, bu zamana kadar mottosu 
olan herkesin savunmaya hakkı vardırın 
uygulama biçimini tatsız bir şekilde öğ-
renmiştir. Bu çelişkilerin ve sorgulama-
nın altında Will Burton’un nasıl değişim 
gösterdiği son derece akıcı bir biçimde 
ele alınmıştır.

FİLM - KİTAP TANITIMLARI

Burak Biçer

Büşra Nur Tulü



1. Araştırma Modeli;

Bu çalışma betimsel modelle(tekli tarama modeli) yapılmıştır. Mevcut olay ve olgu ile ilgili anlık durumu 
ortaya koyması bakımından betimsel model bir araştırma özelliği taşımaktadır. 

2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi;

Araştırmanın evrenini Türkiye sınırları içerisinde eğitim gören üniversite öğrencileri oluşturmuştur. Araş-
tırmanın örneklemi ise Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitim ve öğretim hayatına devam eden ve değişkenler 
bakımından farklılık gösteren 355 öğrencidir. Bu öğrenciler rastgele örnekleme (basit tesadüfî örnekleme) 
ile belirlenmiştir.

3. Veri Toplama Araçları; 

Araştırmada veri toplamak amacıyla anket tekniği kullanılmıştır.

Örnekleme katılan öğrencilerin %61 i kadın, %39 si erkektir.

Örnekleme katılan öğrencilerin %9 u 0-300 ₺ arası, %24 ü 
301-500 ₺ arası, %35 i 501-1000 ₺ arası ve %32 si ise 1001 ₺ 
ve üzeri aylık gelir durumuna sahip olduğunu belirtmiştir.  

Örnekleme katılan öğrencilerin %51 i ailesi ile birlikte, %7 si 
devlet yurdunda, %27 si özel yurtta, %13 ü  öğrenci evinde ve 
%2 si ise akrabalarının yanında yaşadığını belirtmiştir.  

ANKET
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     Örnekleme katılan öğrenci-
lere aylık harcama dağılımları 
sorulduğunda yukarıdaki tab-
lodaki sonuçlar elde edilmiştir. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu 
sigara, alkol ve konut harcama-
larına bütçelerinin çok az kısmı-
nı ayırdıklarını ifade etmişlerdir. 
Elde edilen rakamlar öğrencile-
rin büyük çoğunluğunun alkol 
ve sigara kullanmadığı şeklinde 
yorumlanabilir. Konut harcama-
larına bütçe ayrılmaması durumu 
ise öğrencilerin %51 inin ailesi 
yanında yaşıyor olması ile doğru 
orantılıdır. Öğrencilerin telefon 
faturaları için ayırdıkları bütçe-
nin az olma nedeni ise bu giderin 
aileleri tarafından karşılanıyor ol-
ması olabilir. 

     Örnekleme katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu en fazla gıda masraflarına bütçe ayırdıklarını belirt-
mişlerdir.
     Örnekleme katılan öğrencilerin giyim, eğitim, kişisel bakım, eğlence ve ulaşım için değişken düzeyler-
de bütçe dağılımı yaptıkları verdikleri cevaplardan ulaşılan sonuçtur. 

Örnekleme katılan öğrencilerin %34 ü  ayda bir kez, % 28 i iki haf-
tada bir kez, %21 daha uzun zaman aralığında, %15 i haftada bir 
kez, %2 si ise haftada birden fazla alışverişe çıktığını belirtmiştir.

Örnekleme katılan öğrencilerin %39 u kalitesi, %30 u kullanışlılığı, 
%15 i modeli, %11 ismi/markası, %3 ü rengi, %1 i reklamı ve %1 
i logosunun ürün ve hizmetler için akılda kalan en belirgin özel-
lik olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak öğrencilerin çoğunluğu 
kalite ve kullanışlılığı tüketim sürecinde öncelikli olarak dikkate 
almaktadırlar.



Örnekleme katılan öğrencilerin %55 i modayı ve popüler ürün-
leri takip ettiğini belirtirken %45 i takip etmediklerini ifade et-
mişlerdir. 

Örnekleme katılan öğrencilerin %52 si büyük alışveriş mer-
kezlerinden, %23 ü mağazalardan, %10 u marketlerden ve %9 
u internetten alışveriş yapmaktadır. Popüler kültür ve genel 
eğilime uyumun sonucu olarak örneklemimizi oluşturan öğ-
rencilerin yarısından fazlası büyük alışveriş merkezlerini alış-
veriş için kullanmaktadırlar.

Örnekleme katılan öğrencilerin %78 i Türkiye’de tüketicinin ko-
runması ile ilgili bir kanunun varlığından haberdar olduğunu 
belirtirken, %2 si bu kanunu bilmediğini, %20 si bu konuda fikri 
olmadığını ifade etmiştir. 
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Aşağıdaki İfadelere Katılma Durumunuzu İşaretleyiniz. 



Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, m. 8; “Ayıplı mal, 
tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan ör-
nek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip 
olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye 
aykırı olan maldır.” 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, m. 12; “Kanunlar-
da veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre be-
lirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha 
sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihin-
den itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.”
Örnekleme katılan öğrencilerin %1 i anket sorusunu doğru 
cevaplamıştır. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, m. 11; 
“Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; 
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden 
dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim 
isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları 
satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 
isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir.”

Örnekleme katılan öğrencilerin soruya cevaplarını 6 seçenekte topladık. Cevabında tüm seçimlik hakları be-
lirten iki öğrenci bulunmaktadır, diğer öğrenciler ise birkaç seçimlik hakkı yazmış veya bilmediklerini ifade 
etmişlerdir. Öğrencilerin %50 si tüketicilerin ayıplı maldan doğan seçimlik haklarını bilmediklerini görmek-
teyiz.  

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tüketici Hakem Heyeti, 
m. 66/1; “Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygu-
lamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla 
il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe 
merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla gö-
revlidir.”
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tüketici Mahkemesi, 
m. 73/1; “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan 
doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkeme-
leri görevlidir.” 

Tüketici mahkemeleri ile Tüketici Hakem Heyeti aslında aynı görevi yaparlar. Ürünün satın alma bedeli ile 
bulunulan bölgenin il-ilçe-büyük şehir olma durumlarına göre başvuru yapılacak yer değişmektedir. Başvuru 
adresleri şu şekildedir(rakamlar her sene yeniden değerleme oranına göre değişmektedir);
- Mal ve hizmet bedeli 4.570 ₺ altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
- 4.570 ₺ ve 6.860 ₺ arasında ise İl Tüketici Hakem Heyetleri
- Mal ve hizmet bedeli 6.860 ₺ ve üzerinde ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
Örnekleme katılan öğrencilerin %26 sı anket sorusunu doğru cevaplamıştır. 
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SOYADI KANUNUN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI İLE YAŞADIĞI DEĞİŞİM

SOYADI KANUNUN KABULÜ
 Soyadı Kanu’nun kabulü, toplumsal 

alanda yapılan Atatürk Devrimlerinden bi-
risidir. 2525 sayılı Soyadı Kanu’nun kabulü 
21 Haziran 1934 yılında Osmanlı Devleti’n-
de resmi işlemlerde yaşanılan büyük sıkın-
tılar üzerine yapılmıştır. Bu noktada tapu 
alım-satım ve miras konularında büyük 
sıkıntılar çıkmaktaydı. Bu yasayı takiben 
26 Kasım’da çıkarılan 2590 sayılı kanunla 
ağa, hacı, paşa, hafız, hoca vb. unvan ve la-
kapların kullanılması yasaklandı. 2525 sa-
yılı kanunun çıkmasından beş ay sonra 24 
Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından oy 
birliği ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla 
cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e “Atatürk” 
soyadı verildi ve 17 Aralık 1934’te çıkarılan 
yasa ile Atatürk soyadının diğer kişiler ta-
rafından kullanılması (kız kardeşi de dahil 
olarak) yasaklandı. Bu kanun Soyadı Ka-
nunu’na ek olarak çıkarılmış ilk kanundur. 
Soyadı Kanunu’nun uygulanma süreci 2 
Temmuz 1936 tarihinde sona ermiştir. Bu 
tarihten itibaren soyadı alınması sürecin-
de ortaya çıkan sorunların çözümleri ile 
ilgili düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır.

SOYADI KANUNA İLİŞKİN DÜZENLE-
MELER VE ANAYASA MAHKEMESİNİN 
VERDİĞİ KARARLAR

Soyadı seçme görevi, 2003’te medeni ka-
nun değişinceye kadar ailenin başı sayılan 
kocaya verilmiştir. Kadının ve çocuğun ko-
canın soyadını alması eşitlik ilkesi nedeni 
ile ayrımcılık olarak nitelendirilip bazı tar-
tışmalara neden olmuştur.

EVLİLİK ÖNCESİ SOYADININ KULLANIMI
AYM, kadınların evlendikten sonra evli-

lik öncesi soyadlarını kullanabilmelerinin 
önünü açan bir karara 2015 yılında imza 
atmıştır. AYM, yerel mahkemenin Ana-
yasa’nın 17.maddesinde güvence altına 
alınan manevi varlığın korunması ve ge-
liştrilmesi hakkının ihlal edildiğine hüküm 
verdi. AİHM’e göre soyadı, mesleki bağla-
mın yanı sıra, bireylerin özel ve aile yaşa-
mında diğer insanlarla sosyal, kültürel ya 
da diğer türden ilişkiler kurabilmesi için 
önemli olup, onları dış dünyaya tanıtma 
fonksiyonu üstlenmektedir.

AYM’den 2. Bir Karar: Çocuklar Artık 
Annelerinin Soyadlarını Taşıyabilecek

Anayasa Mahkemesi’nin Soyadı Kanu-
nu’nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının; 
“Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde 
çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile ba-
basının seçtiği veya seçeceği adı alır.” biçi-
mindeki birinci cümlesi ile ilgili iptal kararı 
2011 yılında alınmıştır.

Anayasa Mahkemesi, boşandıktan sonra 
velayeti kendisine geçen; çocuğuna kendi 
soyadını verme talebi için bireysel başvu-
ru hakkını kullanan anneyi haklı bulmuş 
ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye 
göndermişti. 3 yılın sonunda karar verildi. 
Çocuklar annelerinin soyadlarını taşıyabi-
lecek. Soyadı Kanunu’nun 4.maddesinin 
2.fıkrasının iptal edilmesine gerekçe ola-
rak da Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerine 
aykırı bulunması gösterilerek 2018 yılında 
iptal edilmiştir.

KADININ SOYADI MESELESİ
30 Eylül tarihinden önce, evlenen kadın, 

sadece Anayasa Mahkemesi’ne başvur-
ması halinde kocasının soyadını kullan-
maksızın yalnızca kendi soyadını kullana-
bilmekteydi. Ancak, Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulunun 30 Eylül 2015 tarihinde vermiş 
olduğu karar ile evli kadının sadece bekar-
lık soyadını kullanabilmesini sağladı. Daha 
önce mahkemeler onay verse bile Yargı-
tay, Medeni Kanunu gerekçe göstererek 
evli kadınların sadece bekarlık soyadlarını 
kullanmasına onay vermiyordu. Son verdi-
ği kararda evli kadının kocasının soyadını 
kullanma zorunluluğu özel hayata bir mü-
dahale olarak kabul edilerek Medeni Ka-
nunun konuya ilişkin düzenlemesi Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. ve 14.mad-
delerine aykırı bulunmuştur. AİHS ve diğer 
uluslararası insan hakları antlaşmaları ile 
çatışan 4271 sayılı Kanunun 187.maddesi 
esas alınmayarak, kızlık soyadının kullanı-
labilmesi talebi AİHS’nin 8. ve 17.madde-
leri kapsamında insan hakkı sayılmış ve 
cinsiyet ayrımına tabi tutulmaksızın eşit 
şekilde uygulanması gerektiğinden kızlık 
soyadını kullanmak istemek için haklı bir 
gerekçenin bulunmasına ihtiyaç bulun-
madığının kabulü gerekmiştir. Böylelikle 
eşitlik ilkesine ve Anayasa’ya aykırı oldu-
ğu gerekçesi ise zorunluluk, evlendikten 
sonra sadece kendi soyadlarını kullanmak 
isteyen kadınların, Aile Mahkemesine baş-
vurarak açacakları dava ile sadece kendi 
soyadlarını kabul etme imkanı vermiştir. 



 5490 SAYILI KANUNDA YAPILAN
 DEĞİŞİKLİK

Hali hazırda yürürlükte olan Medeni 
Kanun içerisinde bilindiği gibi soyadı 
değiştirme davası belirli şartlara tabidir. 
Eski yasada soyadı değiştirmek isteyen 
kişilerin soyadı değiştirme davası açma-
ları gerekmekteydi. Buna göre bireylerin 
soyadı değiştirme işlemi gerçekleştirmek 
istemeleri durumunda açacakları soyadı 
değiştirme davası içerisinde hakim kana-
ati oluşturmaları zorunludur. Hakim ka-
naati oluşturmaksızın soyadı değişikliği 
gerçekleştirilmesi mümkün olmamakta-
dır. Aynı şekilde soyadı düzeltme, soyadı 
sildirme gibi işlemler içinde dava açılma-
sı gerekmekte ve bu davalar gerek süre 
gerekse de dava işleyişi açısından birey-
lere zorluk yaşatmaktaydı.

Çıkan yeni torba yasasında ise soyadın-
da değişikliğe gitmek isteyen kişiler açı-
sından kısmen kolaylıklar getirilmiştir:

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanu-
nu’nun ad ve soyadı düzeltilmesi başlıklı 
ek geçici 8. maddesinde yapılan deği-
şiklikle, vatandaşlar bir defaya mahsus 

mahkeme kararına ihtiyaç duymadan ad 
ve soyadı değişikliği yapabiliyor.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun kapsamında vatandaşların Soya-
dı Kanunu’na aykırı olan, umumi edebe 
uygun olmayan, küçük düşürücü veya 
gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası 
veya düzeltme işareti kullanılmasından 
kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve 
soyadlarını mahkeme kararı aranmaksı-
zın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği 
kararla bir defaya mahsus değiştirebili-
yor.Uygulama 3 Kasım 2019 tarihine ka-
dar devam edecektir.

Yeni yasaya göre soyadını tamamen 
değiştirmek ya da birden fazla soyadın-
dan birisini sildirmek isteyen kişiler yine 
soyadı değiştirme, soyadı sildirme soyadı 
ekletme gibi davalar açmaya devam ede-
ceklerdir (2018)

Görüldüğü üzere zamanın ilerleme-
si ile birlikte bireyin ve ailenin soyadı 
konusunda gelişmeler yaşanmakta-
dır. Fakat ataerkil bir toplum olduğu-
muz düşüncesinden mi kaynaklanır 
bilinmez TMK’nın ailenin soyadına 

ilişkin 178.maddesi kaldırılmamakta 
ve aile soyadı konusunda yeniliklerin 
gerçekleşmesi ADIM ADIM gerçekleş-
mektedir. Bu gün çoğu toplum ve ülke 
ailenin soyadı konusunda ananın veya 
babanın soyadının kullanılmasının se-
çilebileceğini öngörmüş durumdadır. 
Lakin Türkiye’de hala aile soyadı çık-
mazı varlığını AİHM baskılarına rağ-
men korumaktadır. TMK md.321 hük-
mü uyarınca, çocuk, ana ve baba evli 
ise ailenin soyadını taşır. Türk Medenî 
Kanunu’nda aile soyadına ilişkin bir 
düzenleme yer almamaktadır. Diğer 
yandan TMK md.187 hükmü uyarınca 
kadın evlenmekle kocasının soyadını 
alır. TMK md.321 ve md.187 hüküm-
lerinin bir arada değerlendirilmesiyle 
aile soyadına kocanın/babanın soyadı 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 
tarz gelişmelerin yavaş yavaş gelişme-
si akıllarda hala Türkiye’de kadın ve 
erkek eşitliğinin mahkemelerde dahi 
yeni yeni oturmaya başladığını gös-
termektedir.

Ayşe Eylül Açık
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversite-
si Hayvanseverler Topluluğu 2014 yılın-
dan beri faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Üniversitemiz kampüsünde, topluluk 
fikrinin oluşmaya başladığı ilk zaman-
larda, 7 cana ev sahipliği yapmaktaydık. 
Öğrenciler arasında bu canları sevenler 
kadar onlardan çekinen arkadaşlarımız 
da bulunmaktaydı. Bu duruma bir çö-
züm olarak üniversitemiz Rektör Danış-
manlarından Teyfik Demir ile topluluğu-
muzun kurulması için ilk adımları attık. 
Amacımız üniversitemiz içerindeki can-
lıların refah düzeyini arttırarak, onlardan 
korkan arkadaşlarımızın bu korkularını 
yenmelerini sağlayıp kampüs içerisinde 
huzurlu bir ortam yaratmaktı. Bu konuda 
üniversitemiz öğrencileri arasında bir-
lik ve beraberliği sağlayarak hep birlikte 
neleri başarabileceğimizin farkına var-
dık, 2.5 yılı aşkın süredir aktif bir şekilde, 
üniversite yönetimimizin de desteğiyle 
kampüsümüzdeki canlar için huzurlu ve 
mutlu bir ortam yaratmaya çabalıyoruz, 
bu amacımıza da ulaştığımızı rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

Peki neler yapıyoruz?

TOBB ETÜ Hayvanseverler Topluluğu 
olarak öncelikli amacımız kampüsümüz 
içerisindeki patili dostlarımızla birlikte 
huzur içerisinde yaşayabileceğimiz bir 
yaşam alanı yaratmaktır. Bu alanı yarat-
mak adına elimizden geleni yapıyoruz. 
Her gün 16.30-17.00 arası, okulumuz ye-
mekhanelerinden biri olan Sultan Cafe 
tarafından ayrılan yemekleri alıp kampüs 
içerisindeki dostlarımızı, okulumuzdaki 
belli besleme noktalarında besliyoruz. 
Okulumuz içerisinde şiddet geçmişi bu-

lunan canların rehabilitasyon altında 
bulundukları ve yaralanan dostlarımızın 
tedavilerinin bulunduğu ayrı bir alanı-
mız var. Haftada en az bir kez bu Yaralı 
Hayvan ve Rehabilitasyon Alanı’nındaki 
dostlarımızın yaşam alanlarını temizli-
yor, düzenli koşularını yaptırıyoruz, onlar 
için daha sağlıklı bir alan oluşturmaya 
çalışıyoruz. Yaralanma ve hastalanma va-
kalarıyla karşılaştığımız zaman ise toplu-
luğumuzun anlaşmalı olduğu Delta Vete-
riner Sağlık Merkezi’yle koordineli olarak 
çalışıyor ve bu canlarımızın tedavilerini 
gerçekleştiriyoruz. Kampüsümüzde bu-
lunan canların kısırlaştırma işlemleri ise 
belediyenin bize sunmuş olduğu veteri-
ner hizmetleri sayesinde gerçekleştirili-
yor. Bu aktiviteler dışında üniversitemiz 
içerisinde bilinçlendirici konferanslar dü-
zenliyor, bilgilendirici afişler hazırlıyoruz. 
Kampüsümüzdeki canların hafta sonu ve 
ara tatillerde beslenmeleri ise kuru ma-
mayla gerçekleştiriliyor. Ders dönemleri 
içerisinde topluluk olarak kermesler dü-
zenliyor, kuru mama masraflarını da ker-
mesler sayesinde sağlanan gelirle karşılı-
yoruz. Canlarımızın ve bizlerin sağlığını 
korumak adına yıllık düzenli olarak ger-
çekleştirilmesi gereken Karma ve Kuduz 
aşılarını ve 3-4 aylık periyotlarla İç-Dış 
Parazit uygulamalarını veteriner hekim-
lerimiz ile birlikte gerçekleştiriyor ve aşı 
masraflarını da okulumuzun bize dö-
nemlik olarak ayırmakta olduğu topluluk 
bütçemizden karşılıyoruz. Üniversitemiz 
kampüs içerisindeki canlarla ilgilenmeye 
çalışmakla kalmıyor, ayrıca başta Ankara 
içi olmak üzere elimizden geldiğince bir-
çok farklı bölgede faaliyetler gerçekleşti-
riyoruz. Bölgesel olarak Ankara içindeki 
besleme noktalarına, bakım evlerine; ge-

rek mama, gerek iş gücü açısından yar-
dım amaçlı etkinlikler düzenliyoruz. Ulu-
sal olarak ise Hayvanların Yaşam Hakları 
Konfederasyonu’nun çalışmalarını yakın-
dan takip ediyor, kurultaylarına ve çalış-
taylarına katılmaya gayret ediyor, yasalar 
konusunda daha da yetkinleşerek canla-
rımızın haklarını daha iyi savunmak adı-
na elimizden geleni yapıyor, kısacası bu 
dilsiz canların dili olmak için çabalıyoruz.

Topluluk olarak bizler farkındayız ki kö-
pekler bundan binlerce yıl öncesinde in-
sanlarla birlikte yaşayabilmek adına ken-
di doğalarından vazgeçmiş ve bu 14.000 
yıl içerisinde bizlerle olabilmek için daha 
birçok fedakârlıkta bulunmuşlardır. Sü-
reç içerisinde insanlar doğayı neredeyse 
tamamen yok ederek her yeri yüksek bi-
nalarla kaplamıştır. Yarattığımız bu dün-
ya içerisinde bu canlılar yine de bizlerle 
birlikte yaşamak için fedakârlıklarda bu-
lunmaya devam etmektedir. Bizler, insan 
olarak gerçekleşen bu fedakârlığı unut-
mamalı, bizler için bunca şeyi yapan en 
iyi dostlarımızın yanında olarak, onların 
sesi olmalıyız.

Son olarak belirtmek istiyoruz ki üniver-
site yerleşkemiz şu an 13 köpeğe ve 1 ke-
diye ve 4 tavşana ev sahipliği yapmakta-
dır. Eğer sizler de topluluğumuz bir üyesi 
olmak, bizlerle görüşlerinizi paylaşmak 
veya taleplerinizi belirtmek isterseniz, 
sosyal medya hesaplarımızdan herhangi 
birisi aracılığıyla bizimle iletişime geçebi-
lirsiniz.

Sizleri aramızda görmekten mutluluk 
duyarız! 

ETÜ HAYVANSEVERLER



ETÜ HUKUK ETKİNLİK BÜLTENİ

1 Ekim 2017 Çukurambar Mado’ da Tanışma 
Kahvaltısı düzenlendi. En yeni etühukuklularla 
gelecek etkinliklerimiz hakkında konuştuk.

18 Ocak 2018 Hukuk Topluluğu olarak Bahar 
Dönemi Yemeğinde bir araya gelerek başta “Ka-
riyer Günleri’18” olmak üzere gelecek etkinlik-
lerimiz hakkında konuştuk.

14 Kasım 2017 7.Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir 
gezi gerçekleştirdik. Bu etkinlik, özellikle fakül-
teye yeni başlayan arkadaşlarımız için oldukça 
bilgilendirici oldu.

18-19 Kasım 2017 Topluluğumuz üyeleri 
Galatasaray Üniversitesinde düzenlenen Gala-
tasaray Eğitim Günleri’ne katılarak münazara 
ve tartışma teknikleri konusundaki bilgilerini 
derinleştirdiler.

4 Ekim 2017 Hukuk Fakültesi öncülüğünde Or-
tak Eğitim Sunumları etkinliği gerçekleştirildi.

31 Ocak 2018 Spor Hukukçusu Olmak etkinliği 
Ünlü&Ünlü Hukuk Bürosu’ndan Avukat Taner 
Ünlü’nün katılımı ile gerçekleştirildi.

15 Kasım 2017  “Hukukçusu Olmak” etkinlik-
lerimizin birincisi olan “Bilişim Hukukçusu 
Olmak” etkinliği , değerli öğretim üyemiz Doç.
Dr.Olgun Değirmenci ve Adlî Bilişim Uzmanı 
Şükrü Durmaz’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

14-15 Aralık 2017  Bahçeşehir Üniversitesinde 
düzenlenen BAU-IGUL Çapraz Sorgu Yarışması 
2017’ye katılan takımımız 18 takım arasından 2. 
olmuştur. 
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23 Mayıs 2018 Ortak eğitim ve staj dönemlerin-
de bürolar tarafından bilinmesi dikkate alınan 
UYAP sistemi avukat gözüyle etühukuk üyele-
rine anlatıldı. Ankara Barosu UYAP Komisyonu 
Başkanı Avukat Umut Şeker ve Ankara Barosu 
UYAP Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat 
Emre Ağıllı tarafından verilen seminerde E-im-
za, Mobil İmza ve UYAP Sistemi’nin temel esas-
ları anlatıldı.

7 Şubat 2018 Enerji Hukukçusu Olmak etkinli-
ği  Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı, 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Enerji İş 
Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Verim-
liliği Derneği Ankara Şubesi Başkanı, Lisanssız 
Elektrik Üretimi Derneği Denetim Kurulu Baş-
kanı ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komi-
tesi üyesi Bosca Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı 
Av. Süleyman Boşça’nın katılımı ile gerçekleşti-
rildi.

19 Temmuz 2018 TOBB ETÜ Hukuk Toplulu-
ğu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yeni 
dönem için Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.

5-6 Mart 2018  Hukukta Kariyer Günleri’18Tür-
kiye’nin en kapsamlı hukuk buluşması sloganıy-
la yola çıkılan “Kariyer Günleri’18” etkinliğini 
gerçekleştirildi. Hukukun tüm alanlarından 
21 yetkin hukukçu TOBB ETÜ Hukuk Toplu-
luğu’nun organizasyonuyla 5-6 Mart’ta TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde bir araya 
geldi. Akademisyenlik, arabuluculuk, avukatlık, 
bürokratlık, büyükelçilik, diplomatlık, hakimlik 
ve kaymakamlık mesleklerinden 21 hukukçu; 2 
gün 17 oturumda alanlarını, tecrübelerini, kari-
yerlerini ve öğrencilik yıllarını anlattılar. Aynı 
zamanda Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
genç hukukçularla yüksek bir katılımla oranıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte  katılımcılara diksiyon 
ve CV yazma eğitimleri de verildi. Ek olarak ka-
tılımcılar sponsor firmaların kitap ve indirim 
çekilişlerine katıldılar.

10 Şubat 2018  Hukuk Fakültesi öncülüğünde 
Ortak Eğitim Sunumları etkinliği gerçekleştiril-
di.



HUKUKTA BOŞLUK
Hukukçu olmak;

YOK HÜKMÜNDE SAYMAK YA DA SAYMAMAK BIZCE BÜTÜN MESELE BU!
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AMFİLER YUVAMIZ
     THEMİS ANAMIZ

Burak Biçer
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