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Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna
İlişkin Düzenlemeleri Bakımından
Kültür Varlıklarına Yönelik İhlallere
İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Council of Europe Convention on Offences Relating to Cultural Property
in Regard to Its Criminal Law and Criminal Procedure Provisions

Prof. Dr. Tuğrul KATOGLUn
Öz:
Kültür varlıkları, bir yönüyle ulusların, toplumların kültürel kimliklerinin eşsiz birer simgesi, bir yönüyle de insan
uygarlığının tanığıdır. Irak ve Suriye örneklerinde olduğu gibi, kültür varlıkları, silahlı çatışma dönemlerinde saldı
rıların doğrudan hedefi olmuştur. Bunun yanı sıra, kültür varlığı kaçakçılığı, silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin
en önemli finansman kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle, kültür varlığı tahribatı ya da kaçakçılığı gibi
kültür varlıkları üzerinde işlenen fiillerle mücadele bakımından ceza hukuku aygıtları önem kazanmıştır. Kültür
varlığı kaçakçılığının sınıraşan özellik taşıması dolayısıyla, kültür varlıklarına ilişkin cezai işlerde uluslararası iş
birliği de büyük öneme sahiptir. Bu çerçevede, Kültür Varlıklarına Yönelik İhlallere İlişkin Avrupa Sözleşmesi, ceza
hukuku aygıtları ve ceza işlerinde adli işbirliği konularına ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir. Bu çalışmada,
söz konusu sözleşmenin ceza ve ceza muhakemesi hukukuna ilişkin maddeleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Kültür Varlıklarına İlişkin Cezai Koruma, Kültür Varlıklarına Yönelik İhlallere İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Kültür Varlığı
Tahribatı, Kültür Varlığı Kaçakçılığı, Kültür Varlıklarına İlişkin Cezai İşlerde Uluslararası İşbirliği.

Abstract:
Cultural property constitutes both, a unique symbol of different nations and peoples cultural identity and a
testimony of human civilization. Such as in cases of Iraq and Syria, during armed conflict periods, cultural
properties have been directly targeted. In addition, trafficking of cultural property has become one of the
major financial resources of the terrorist organizations. Thus, for the struggle against crimes committed
against cultural properties such as cultural property destruction or illicit trafficking, criminal law remedies
became indispensable. Since the trafficking of cultural property is a transnational phenomenon, International
cooperation in criminal matters relating to cultural property is of major importance. In this framework,
Council of Europe Convention on Offences Relating to Cultural Property contains important provisions with
regard to the criminal law remedies and International cooperation in criminal matters. This article focuses on
the criminal law and criminal procedure provisions of the mentioned convention.

Keywords:
Protection of Cultural Properties by Criminal Law Remedies, Council of Europe Convention on Offences Relating to
Cultural Property, Cultural Property Destruction, The Trafficking of Cultural Property, International Cooperation in
Criminal Matters Relating to Cultural Property.
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Hekimin Cezai Sorumluluğu Açısından
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun
(TCK m. 135) Değerlendirilmesi
Evaluation of the Crim e Recording Personal Datas in Terms of
the Crim inal R esponsibility of Physician

Muhammet Sefa MUTLU<*>
Oz:
Kişisel verilerin korunması hususunda hukukumuzda son yıllarda yaşanan hızlı değişimin etkisiyle, TCK
m. 135’te kişisel verilerin kaydedilmesi suçu düzenlenmiştir. Suçun düzenlenmesinin amacı, başta elekt
ronik ortamlar olm ak üzere kişisel verilerin her geçen gün daha fazla şekilde hukuka aykırı olarak işlen
mesini önlemeye yöneliktir. Hekim karşısına fiziksel ve psikolojik olarak korunmaya muhtaç bir halde
gelen hastanın (bireyin) özel hayatının gizliliği, kişisel verilerinin korunmasının temelini oluşturm akta
dır. Taraf olduğumuz uluslararası anlaşm alar ve yerel hukukumuz açısından da hekim-hasta ilişkisi çer
çevesinde hastanın (bireyin) kişisel verilerinin korunması ve kaydedilecek verilerin hukuka uygun olması
gerekmektedir. Dolayısıyla, kişisel verilerin kaydedilmesinin TCK m. 135 bağlamında hekim açısından sı
nırlarını çizm ek ve kaydetme fiilinin hangi sınırdan sonra suç oluşturacağını aydınlatmak oldukça önem 
lidir. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu düzenlemesinin dar kapsamlı, soyut, yoruma muhtaç olması ve
özellikle özel hayat verisi ile kişisel veri ayırımının net olmaması mahkeme kararlarında benzer suçlarla
karıştırılmasına yol açmaktadır. Anılan bu yönlerden, çalışmamızda, TCK m. 135’te düzenlenen kişisel
verilerin kaydedilmesi suçunun unsurları hekimin cezai yükümlülüğü açısından değerlendirilmektedir.
İncelenen ulusal yüksek mahkeme ve AİHM kararları doğrultusunda söz konusu suç tipinin kapsamının
detaylıca belirlenmesi istenmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kamu Hukuku, Hekimin Cezai Sorumluluğu, TCK m. 135, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Özel Hayatın Gizliliği.

Abstract:
There has been a rapid transformation and developm ent in the field of protection of personal data in
recent years within the Turkish law. In the scope of protection of personal data, the crime of recording
of personal data is regulated under the art. 135 of Turkish Criminal Law. The aim of regulating this
crime is to prevent the processing of personal data w hich icreases illegally every passing day especially
through electronic media. The confidentiality of the private life of the patient (as an individual), who is
being physically and psychologically vulnerable before the physician, forms the basis for the protection
of personal data. In terms of international agreements which Turkey is a party to and local law, the
state has to protect the personal data of the patient (individual) in the physician-patient relationship
and the personal datas must be recorded in accordance with the law. Therefore, it is very im portant to
draw the boundaries of the art. 135 and clarify from which border the act of recording w ill constitute
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Muhammet Sefa MUTLU

the erime of recording of personal data. Since the regulation of art. 135 itself has a narrovv scope and
abstractness, there is a need for interpretation of regulation, in order to reveal the differences of
private data and personal data in practice vvhich leads to confusion vvith sim ilar crimes in various cases.
From these points, in this study, the elements of the erime of recording personal data regulated in art.
135 of Turkish Criminal Law are evaluated in vievv of the criminal liability of the physician. The scope
of the said erime type is planned to be examined in detail in the light of the decisions of the Court of
Cassation and ECtHR.

Keywords:
Public Law, Criminal Responsibility of Pyhsician, Turkish Criminal Law art. 135, Recording Personal Datas,
Right of Privacy.
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Sağlık Mesleği Mensuplarının
Suçu Bildirmemesi Suçu
(Türk Ceza Kanunu m. 280)
Failure of the Health Personnels’ in Notification of a Crime
(Turkish Penal Code, art. 280)
Av. Umut Emre YAGLIDERE<*>
Oz:
Günümüzde suç işleme oranının giderek artmasına bağlı olarak devlet, Türk Ceza Kanunu hükümlerinin de
netlenmesinde ve uygulanmasında sağlık mesleği mensuplarına suçu bildirim yükümlülüğü yüklemiştir. Bunun
nedeni, sağlık mesleği mensuplarının suç belirtisine rastlama olasılığının yüksek olmasıdır. Bu kapsamda 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun 280. maddesinde düzenlenen “sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi”
suçu ile genel olarak adliyenin korunması amaçlanmaktadır. Ancak düzenleme, birçok konuda belirsizlik yarat
maktadır. Kanun koyucu, maddenin ikinci fıkrası ile sağlık mesleği mensubu deyiminden kimin anlaşılacağını be
lirtse de, bu kavram tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır. Bunun dışında yine; failin kimler olabileceği, yetki
li makam tayini, bildirim süreleri ve süreci, sağlık hizmeti alma hakkının mı yoksa bildirim yükümlülüğünün mü
daha öncelikli olması gerektiği hususlarında da açıklamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla bu kapsamda ilgili
maddenin bir önceki (765 sayılı) mülga Türk Ceza Kanununda karşılığı olan 530. maddesinin uygulamasının daha
kolay ve soru işaretlerine yer bırakmayacak şekilde olduğunu görmekteyiz. Bu çalışmada, 5237 sayılı ve 765
sayılı Türk Ceza Kanunları kıyaslanmış, suçun tüm unsurları hakkındaki tartışmalar ele alınarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Personeli, Görev Sırasında, Belirti. Bildirim, Suçla Mücadele.

Abstract:
Due to increase in crime rate, the state has obligated a liability to the health personnels as notify when they
come across a sign which is related to a crime. The reason is that health personnels can come across encounter
a sign which is related to a crime compared to the other people which are not working in health sector. With
in this context, it is aimed to be protection of courthouse by regulation under the article 280 of the Turkish
Penal Code numbered 5237. However, this regulation creates a lot of uncertainty about practice. Although the
law-maker has specified the health professionals’ by sampling in second paragraph, these are not certain, for
instance. In addition, the followings need to be cleared up such as being offender conditions, appointment of
authority, notification time and period of notice, determination of the priority between right of health and
notification. Consequently, we see that the cancelled Turkish Penal Code numbered 765 had better execution
area in proportion to Turkish Penal Code numbered 5237 within this crime. In this article, two different Turkish
Penal Codes were compared and the whole elements of the offense were studied with discussions.

Keywords:
Health Professional, On Duty, Indication, Notify, Fight Against Crime.
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Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Lifelong Support Agreement
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK 0CAL<*>

Oz:
Türk Hukuku’nda özellikle yaşlı bireylerin kişisel bakımlarını karşılayamadıkları hallerde sıklıkla ölünce
ye kadar bakma sözleşmesi kurma yoluna gittikleri sıklıkla görülmektedir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 611. maddesi ve devamında düzenlenen bu sözleşme, bakım borçlusu ve bakım alacaklısı ta
raflarından oluşur. Bakım borçlusunun bakım alacaklısına ölüme kadar bakmayı üstlendiği bu sözleşme,
bakım borçlusunun elde ettiğin ivazın işlem türüne göre “borçlar hukuku nitelikli” veya “miras hukuku
nitelikli” olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Öyle ki; eğer bakım borçlusu karşı edim olarak bir sağlararası kazandırmadan faydalanıyorsa burada borçlar hukuku nitelikli ölünceye kadar bakma sözleşmesi
söz konusu olacakken, ölüme bağlı tasarruf şeklinde bir menfaat sağlanmaktaysa miras hukuku nitelikli
ölünceye kadar bakma sözleşmesi mevcuttur. Çalışmamızda bu sözleşmenin içeriği, kuruluşu, hüküm ve
sonuçları, şekli ve sona ermesine ilişkin konular incelenmiş bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku, Ölüme Bağlı Tasarruf, Sağlararası Tasarruf.

Abstract:
W hen the elder people face difficulty in taking care of themselves, lifelong support agreements are
preferred often preferred in the Turkish Law. These agreements, which are stipulated in 611th and
following articles of Turkish Code of Obligations, consist of two parties that are being supported and the
supporter. These agreements can be evaluated under two groups w hich varies according to the property
of supported’s performance: those having “obligations law character” and those having “inheritance
law character”. If the supporter is satisfied with a testamentary disposition of the supported, the
contract has the inheritance law character. However, if the supporter benefits from an inter vivos
transaction, the contract has the obligations law character. In our study; content, formation, effects
and consequences, form and termination of the lifelong support agreements are examined.

Keywords:
Lifelong Support Agreement, Obligations Law, İnheritance Law, Testamentary Dispoisiton, Inter Vivos
Transaction.
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Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine
Kadın Hakları Açısından Bir Bakış
A Glance at the Marital Property Regime of Participation in
Acquired Properties from Women’s Right Perspective
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYAR<*>

Oz:
17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilerek, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren 743 sayılı Türk Kanunu
Medenisi toplumumuzun çağdaş uygarlık kapısından içeri girmesinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle
Türk hukukundaki kadın hakları açısından devrim, Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğe girmesi ile başla
mış ve 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile de pekiştirilmiştir. Türk
Medeni Kanunu, Türk Kanunu Medenisi’nde yer almayan “edinilmiş mallara katılma” rejimini yasal mal
rejimi olarak kabul etmiştir (TMK. 202/I). Her ne kadar, yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş
mallara katılma rejimi, eski yasal mal rejimi olan mal ayrılığına oranla kadın hakları açısından daha m a
kul görünse de, istenilen sonuçları tam olarak sağlamamıştır. Bu sebeple, Türk Medeni Kanunu m. 218 vd
hükümlerinde düzenlenen “edinilmiş mallara katılma” rejimini genel hatları ile incelem ek ve özellikle
kadın hakları açısından irdelemek isabetli olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Eşler Arasındaki Mal Rejimi, Yasal Mal Rejimi, Edinilmiş Mallara Katılma, Kadın Hakları, Katılma Alacağı.

Abstract:
By being adopted on 17 February 1926 and entered into force on 4 October 1926; the Turkish Civil Code
(number 743), has played an im portant role in excelling our society to the modern civilized nations level.
In particular, the revolution in the w om en’s rights issue started with the Code’s entry into force and
enhanced by its successor Turkish Civil Code (number 4721) which entered into force on 1 January 2002.
The new Turkish Civil Code, contrary to its predecessor, adopted the rule of “participation in acquired
properties” as the legally default marital regime (TCC Art. 202/I). Although the rule of participation in
acquired properties seems to be more favourable in w om en’s rights perspective rather than the former
“separation of the goods” rule, it could not fulfill its mission and did not fully give the expected positive
outcomes. Thus, an evaluation and examination of TCC Art. 218 and the following articles, especially in
w om en’s rights perspective, is necessary.

Keywords:
Marital Property Regime of the Spouses, Legal Marital Property Regime, Participation in Acquired Properties,
Women’s Rights, Participation Claim.
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Anonim Ortaklıkta İbraya İlişkin
Bazı Sorunlar
Some Problems Regarding Exoneration in Joint Stock
Companies
Prof. Dr. Mehm et BAHTIYAR<**>

Oz:
Şirketler hukukunda ibra, teori ve uygulama açısından sürekli başvurulan önemli hukuksal bir kurumdur.
Amacımız, ibraya dair seçilmiş bazı sorunlar hakkında, TTK ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeleri çer
çevesinde değerlendirmeler yapmaktır. Bu kapsamda, çalışmamızda öncelikle örtülü ibrayı düzenleyen
TTK 424 hükmünün uygulanma alanının olup olamayacağı incelendikten sonra ibraya ilişkin TTK hüküm
leri hakkında diğer bazı tespit ve gözlemlere kısaca yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler:
Anonim Ortaklık, Genel Kurul, İbra, Sorumluluk, Bilanço Onayı.

Abstract:
Exoneration of liability in corporate law is an im portant legal institute w hich is often used both in theory
and practice. The purpose of our study is assess some selected legal problems within frame of Turkish
Commercial Code (TCC) and secondary legislation. In this context, we are going to analyze w hether TCC
art. 424 which regulates im plicit exoneration of directors is applicable or not. Then we are going to
make further observations and remarks regarding other provisions of TCC related to exoneration.

Keywords:
Joint Stock Companies, General Meeting of Shareholders, Exoneration, Liability, Approval of Annual Financial
Statement.

<*> Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 22-23 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen “Prof. Dr. Mustafa
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Limited Şirket Esas Sermaye Payının Miras,
Eşler Arası Mal Rejimi ve İcra Yoluyla
Edinilmesine İlişkin TTK m. 596 Düzenlemesi
Üzerine Düşünceler ve Eleştiriler
Thoughts and Critics on Art. 596 of TCC Implementing the Transfer
of Capital Share in Limited Liability Company Through Inheritance,
Provisions Regarding Marital Property, or Execution Proceeding

Dr. Öğr. Üyesi H. Ali DURAL<*>
Oz:
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 595. maddesine göre, limited şirket esas sermaye payının devri
genel kurulun onayına bağlanmıştır. Bununla birlikte, TTK m. 596’ya göre, esas sermaye payının mi
ras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve
borçlar, genel kurulun onayına gerek olmaksızın, esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçmektedir.
TTK’nın 596. maddesi hem anonim ortaklıktaki karşılığından hem de mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nun
788. maddesinden ayrılmaktadır. Hükmün farklılık arz ettiği noktalar, birçok soruyu da beraberinde ge
tirmektedir. TTK m. 596’ya göre red kararı geriye etkilidir; fakat geçen sürede alınan genel kurul karar
ları bu duruma istisnadır. Esas sermaye payının genel kurul onayına ihtiyaç duymaksızın geçtiğini kabul
ettikten sonra, genel kurula bu kişiyi geriye etkili olarak reddetme hakkı tanıyan ve fakat red kararına
kadar alınan genel kurul kararlarını geriye etkililikten istisna tutan sistem, hükmün gerekçesinde ifade
sini bulan iktisap edeni ve şirketi koruma amacını gerçekleştirmekten uzaktır. Yine, payın ipso iure ge
çişini kabul ettikten sonra, mezkûr düzenlemenin geçişin askıda oluşuna dayanak gösterilmesi başkaca
bir uyumsuzluk ortaya koymaktadır. Bu yorum nedeniyle, gerçek olmayan bir boşluktan dahi bahsetmek
mümkündür. İsviçre Borçlar Kanunu m. 788/2’nin T TK ’na alınmasının menfaatler dengesine daha uygun
düşeceği ve anonim ortaklıktaki düzen ile uyumluluk sağlayacağı, nihayetinde geriye etkililik kuralının
uygulanmasının ortaya çıkaracağı sorunları çözeceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler:
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Abstract:
Pursuant to art. 595 of Turkish Commercial Code numbered 6102, transfer of capital shares requires
the approval of the general assembly. However, according to art. 596, in case of capital share being
transferred through inheritance, provisions regarding marital property, or execution proceeding, all
rights and obligations are transferred, w ithout any need for general assembly approval, to the person
who acquires the capital share. Art. 596 of the TCC differ from both its counterpart in joint stock
companies and its origin, art. 788 of Swiss Code of Obligations. That differentiating remarks pose
several problems. Pursuant to art. 596 of TCC, decision for rejection is retrospectively effective, but
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decisions of general assembly vvhich are taken in betvveen are the exceptions of that retrospectivity.
After having accepted the transfer of the Capital shares vvithout needing the approval of general
assembly, the system vvhich gives the general assembly the right to reject the person of interest but also
confers validity to the decisions made until that decision took place, is far from realizing the purpose
of protecting both transferee and the company, as stated in the preamble. It’s another inconsistency
to take the aforementioned article as a reference to the suspending State of the transfer vvhile it’s
accepted that the share is transferred ipso iure. Due to that interpretation, it’s even possible to speak
of an unreal lacuna. It’s our opinion that a direct reception of art. 788/2 of the Svviss Code of Obligations
vvould be a better fit for the balance of interests and be in harmony vvith the provisions regarding joint
stock companies, and finally solve the problems resulting from the retroactivity.

Keyvvords:
Limited Liability Company, Transfer of the Capital Share, Inheritance, Marital Property, Transfer Through
Execution Proceeding.
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Anonim Ortaklıklarda Tek Borç
İlkesine İlişkin Gelişmeler •>
Recent Developments on Single Debt Principle in Joint Stock
Companies
Dr. Öğr. Üyesi Esra HAMAMCIOGLU<**>
Oz:
Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 480. maddesinde kanunda öngörülen istisnalar dışında paysahibine anasözleşme ile dahi pay bedelini veya payın itibari değerini aşan primi ifa dışında bir borç yükletilemeyeceği hüküm
altına alınmıştır. Hükümde geçen “borç” sözcüğü kanunkoyucunun bilinçli bir tercihi olup geniş anlamda tüm
borçları kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Buna göre paysahibinin ortaklığa karşı olan asli ve tek borcu taahhüt
etmiş olduğu sermayeyi ifa borcudur. Tek borç ilkesi olarak adlandırılan düzenlemenin gerekçesinin paysahibini belirsiz bir gelecekle ve beklemediği yükümlülüklerle karşı karşıya bırakmamak ve payın devir kabiliyetini
sınırlandırmamak olduğu söylenebilir. İlke aynı zamanda anonim ortaklığın tipik bir sermaye ortaklığı olması
nedeniyle sahip olduğu temel özellikleri ile de uyumludur. Bununla birlikte, ilkenin kanundan kaynaklanan istis
naları da bulunmaktadır. Yine bazı hususların ilkenin istisnası kapsamında olup olmadığı da tartışılmaktadır. Tek
borç ilkesinin anlam ve kapsamının ortaya konulabilmesi bu istisnaların açıklığa kavuşturulması ile mümkündür.

Anahtar Kelimeler:
Anonim Ortaklık, Borç, Tek Borç İlkesi, Tek Borç İlkesinin İstisnaları.

Abstract:
According to Turkish Commercial Code (TCC) Art 480/1; w ithout prejudice to the exceptions provided in
law, no obligation that exceeds the share price or the surplus premium could be charged to shareholder
with articles of association.
The term “obligation” mentioned in the provision is a conscious choice of the legislator and is used in
order to include all debts in broad sense. According to this, the main and sole duty of shareholders towards
company is the duty to pay their respective capital contributions. It can be said that rationales behind the
principle which is named as single debt principle are to ensure that shareholders of a joint stock company
shall not face with an uncertain future and unexpected obligations and not to limit transferability of the
shares. Principle conforms with basic characteristics of joint stock companies which are typical capital
companies at the same. However, there are exceptions of the principle arising from Turkish Commercial
Code. Also, it is discussed whether some provisions are within scope of the exceptions of this principle. It is
only possible to demonstrate meaning and scope of the single debt principle by revealing such exceptions.

Keywords:
Joint Stock Company, Obligation, Single Debt Principle, Exceptions of Single Debt Principle.
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Avale İlişkin Güncel Yargıtay
Kararlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Turkish Court of Cassation’s Recent Decisions
on Bili Guarantees
Dr. Öğr. Üyesi Argun KARAMANLIOĞLUn

Oz:
Teminatlar, alacaklılara güvence sağlayarak, kredi ihtiyacı içinde olanların krediye erişmelerini kolaylaş
tırmaktadır. Aval, kambiyo senetlerine özgü bir kişisel teminat türüdür. Uygulamada sıklıkla tercih edil
mese de aval ile ilgili azım sanmayacak sayıda uyuşmazlığın yargı kararlarına konu olduğu görülmektedir.
Öte yandan, kefalette eşin iznini arayan TBK md. 603 hükmünün uygulama alanına avalin girip girmediği
son dönemde doktrinde ve Yargıtay kararlarında en tartışmalı konulardan biri olmuştur. Bu makalede;
özellikle, avalde eşin rızasına ilişkin Yargıtay kararları ile birlikte avale ilişkin yakın tarihli ve önemli
bazı Yargıtay kararları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Kişisel Teminat, Aval, Eşin Rızası.

Abstract:
Guarantees eases access to credit by providing an assurance to lenders. Bill guarantee is a form of
personal guarantee pertain to bills of exchange. Although bill guarantees are not preferred frequently
in practice, a considerable amount of legal disputes regarding bill guarantee have been subject to court
decisions. Furthermore, whether bill guarantees are included in scope of Turkish Code of Obligations
art. 603 which requires spousal consent of bail has been subject to one of the most controversial
debates among scholars and in decisions of Turkish Court of Cassation recently. Some recent Turkish
Court of Cassation decisions regarding spousal consent in bill guarantees and other subjects regarding
bill guarantees are analyzed in this article.

Keywords:
Personal Guarantee, Bill Guarantee, Spousal Consent.
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Evlilik Dışında Velayetin
Birlikte Kullanılması
Utilization of Joint Custody Without the Marriage
Dr. Öğr. Üyesi Özge UZUN KAZMACI <*>

Oz:
Türk Hukukunda son yıllarda, evlilik birliği dışında, özellikle boşanmadan sonra, birlikte velayet öğreti
de çokça tartışılmaktadır. Birçok ülke hukukunda bu konuda düzenlemeler yapılm ış olması ve özellikle
uluslararası anlaşmalarda çocuklar ile ilgili hak ve sorumluluklarda anne babanın eşitliğine ilişkin hü
kümler yer alması, bu tartışmanın kaynağını oluşturmaktadır. İç hukuk kuralı haline gelen uluslararası
sözleşme hükümleri çerçevesinde, Türk Hukukunda boşanmadan sonra birlikte velayete hükmedilebileceği uygulamada da savunulmakta ve bu yönde kararlar da çıkmaktadır. Bununla birlikte bu konuda
bir kanun değişikliği yapılarak birlikte velayetin esasları ve sonuçları ile birlikte düzenlenmesi ihtiyacı
devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Velayet, Birlikte Velayet, Boşanma.

Abstract:
In Turkish Law, joint custody -especially after divorce- is a controversial issue in recent years. The creation
of new legislation in different countries and particularly the existence of clauses in international treaties
concerning the equality of parents regarding children’s rights and responsibilities form a basis for this
debate. Courts began to rule in favor of joint custody after divorce in accordance with international
treaties. However, there is still a need for an amendment to the existing legislation in order to regulate
the principles and consequences of joint custody.

Keywords:
Custody, Joint Custody, Divorce.
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