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Anayasanın 169. maddesi ormanların korunması ve
geliştirilmesini düzenlemektedir. Söz konusu
maddede “Devlet, ormanların korunması ve
sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları
koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde
yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım
ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların
gözetimi Devlete aittir.” denilmektedir. Yanı sıra
Orman Kanunu’nun 69. maddesinde ise “Orman
idaresi, orman yangınlarını önlemek ve söndürmek
maksadıyla her türlü hizmeti yapar veya yaptırır.”
denilmektedir. 

Dolayısıyla orman yangınlarının önlenmesi,
söndürülmesi Anayasada devlete sorumluluk olarak
yüklenmiştir. SORUMLULUK ORMAN
İDARESİNDEDİR. Orman yangınlarında belediyenin
itfaiye teşkilatı asli olarak görevli değildir. Zira
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde “Talep edilmesi
halinde orman yangınlarının söndürülmesi
çalışmalarına katılmak” belediye itfaiye teşkilatının
görevleri arasında sayılmıştır. Bu nedenle
belediyelerin itfaiye teşkilatları, orman yangınlarını
önleme veya söndürme çalışmalarında asli sorumlu
değil, talep halinde katılmak üzere görevlendirilmiş
bir teşkilattır. 

Gündemdeki Hukuki Gelişmeler
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YANAN ORMAN SAHALARI İMARA AÇILABİLİR Mİ?

Mezkûr maddede ayrıca zikredildiği üzere “Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz.
Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.” denilmektedir. Dolayısıyla
orman yangını nedeniyle YANAN SAHALARIN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İMARA AÇILMASI VE
TURİSTİK İŞLETMELERE DEVRİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Anayasanın 169. maddesine göre devlet, yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirmekle
mükelleftir. 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI
KANUNU

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare
amirlikleri tarafından yapılıp Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilen olan arşiv
araştırması yeniden veya ilk defa, memuriyete veya kamu görevine atananlar hakkında
yürütülecektir. Yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, emniyet gibi
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak olan kişiler hakkında arşiv araştırmasının yanı sıra
güvenlik soruşturması da yapılacaktır.

Arşiv araştırması, kişinin adli sicil kaydı, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları, kamu
görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığı gibi
hususların tespit edilmesidir.

Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasına ilave olarak görevin gerektirdiği niteliklerle
ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat nezdindeki verilerin, yabancı devlet kurumları ve
yabancılarla ilişiğin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem
birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak
suretiyle tespit edilmesidir.
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2019 - 2020 YILLARINA İLİŞKİN EVLENME VE BOŞANMA
İSTATİSTİKLERİ

Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 124.742 çocuk etkilendi. Boşanma davaları
sonucunda 2019 yılında 139.660 çocuk hakkında velayet kararı verildi. Dava sonucunda
çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2019
yılında %76'sı anneye, %24'ü babaya verildi. 2020 yılında ise 124.742 çocuk hakkında velayet
kararı verildi. Çocukların velayeti 2020 yılında %75,8'i anneye, %24,2'si babaya verildi.

Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542.314 iken 2020 yılında %10,1 azalarak 487.270 oldu.
Boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156.587 iken 2020 yılında %13,8 azalarak 135.022 oldu. 

İncelemelerde ortalama ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019
yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25 oldu. 2020 yılında ise erkeklerde 27,9 iken
kadınlarda 25,1 oldu. 

2019 yılında boşanmaların %36'sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,6'sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde
gerçekleşti. 2020 yılında ise %35,3'ü evliliğin ilk 5 yılı, %20,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde
gerçekleşti.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
14.07.2021 tarihli ve 34541 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna
göre:

1-     Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak,
tecavüz etmek
2-    Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden
hayvanları üretmek, sahiplenmek,
sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas
etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların
ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak
3-     Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız
ve zalimce muamelede bulunmak
4-     Ev hayvanını terk etmek

Kanun'da suç olarak karşılık bulmuştur. Önceki düzenlemelerde hayvanlarla ilgili yasakların
ihlali halinde yalnızca idari para cezası uygulanmakta iken yeni kanunda bazı fiillere hapis ve
adli para cezası getirilmiş ve idari para cezalarının tutarları yükseltilmiştir. Adli cezayı
gerektiren hallerin bazıları ise aşağıdaki gibidir:

1- Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürmek,
2- Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek
3- Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak, tecavüz etmek
4- Ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede
bulunmak,
5- Hayvan dövüştürmek

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe
belediyeleri ile diğer belediyeler hayvan bakımevleri kurmakla yükümlü hale getirilmiştir. 
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KRİPTO VARLIKLARIN GÜNCEL HUKUKİ DURUMU
Blockchain teknolojisinin ürünü olan kripto varlıklara ülkemizde ve dünya genelinde talep
günden güne artmaktadır. Hatta öyle ki bugün geldiğimiz noktada El Salvador bitcoin isimli
kripto parayı resmi para birimi olarak kabul etmiştir. 

World Economic Forum tarafından yapılan araştırmada dünyanın en büyük 74 ekonomisi
arasında Türkiye, nüfusa oranla %16’lık bir kripto varlık kullanımı ile dünyada dördüncü
Avrupa’da ise birinci oldu.

Mevcut haliyle vatandaşların kripto varlık kullanımına olan yönelimi birtakım yasal
düzenlemeler ve de facto uygulamalar geliştirilmesine yol açmıştır.
 
24.02.2021 tarihli ve 31405 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları yükümlü
kuruluşlar kapsamına alınmış böylece sağlayıcılara şüpheli işlemleri bildirme, devamlı bilgi
verme gibi yükümlülükler getirilmiştir.

Yanı sıra İcra ve İflas Hukukunda icra müdürlükleri ve Türk borsaları tarafından geliştirilen
de facto uygulama ile kripto varlık hesaplarına haciz işlemi tesis edilebilmektedir. Kripto
varlıklar temelinde borsa ile kullanıcı arasında borç ilişkisi doğurmayıp esasında bir değeri
ifade etmektedir. İcra ve İflas Kanunu uyarınca borsalara gönderilen haciz ihbarnameleri ile
kullanıcının varlıklarının haczedilmesinin önünde yasal olarak bir engel olmamakla birlikte bu
husus kripto varlıkların çıkışındaki bazı amaçların önüne geçmektedir. Zira kripto varlıklar
temelinde herhangi bir resmi otoritenin elinde bulunmama ve bu otoriteler tarafından
kontrol edilmemek üzere ortaya çıkarılmıştır. Ancak geliştirilen uygulama halen devam
etmekte olup bilhassa Türk borsalarının kullanıcılarının varlıkları haczedilebilmektedir.

16.04.2021 tarihli ve 31456 sayılı resmî gazetede yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların
Kullanılmamasına Dair Yönetmelik uyarınca kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya
dolaylı olarak kullanılması ve ödemelerde kullanılmasına yönelik hizmet sunulması
yasaklanmıştır.

Aynı yönetmeliğe göre ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım
satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan
yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesi yasaklanmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki bu husus
bankaları kapsamamaktadır. Bu nedenle kripto alım satım hizmeti sunan borsalara bankalar
aracılığı ile aktarım yapılabilmektedir. 
 
Daha önceki bültenlerimizde yer vermiş olduğumuz üzere kripto varlıklar Türk yasal
mevzuatında tam anlamıyla yer bulamamış olmasına karşın bu varlıklar aracılığıyla hırsızlık,
gelir aklama ve terörizm finansmanı gibi eylemler her halükârda Türk ceza hukukunda suç
teşkil etmektedir. 
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INFLUENCER ARACILIĞIYLA REKLAM FAALİYETLERİ

Influencer aracılığıyla tanıtım faaliyetleri reklam hukukuyla ilişkili genel düzenlemelere
tabidir. Uygulama alanı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğidir.

Yönetmeliğin 4. Maddesinde ticari reklam, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna
etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel işitsel yollarla
gerçekleştirilen duyurular olarak sayılmaktadır.

Yönetmelik hükmü ile influencerlar aracılığıyla yapılan tanıtım faaliyetleri, ticari reklam
niteliğindedir. Bu nedenle bu faaliyetler ticari reklamlara ilişkin düzenlemelere tabi olacaktır.

Yönetmeliğin 6. maddesinde reklamların, reklam olduğunun açıkça anlaşılması gerektiği
belirtilmiştir. Yönetmelik maddesi uyarınca influencerların, bir kazanç karşılığında
içeriklerinde önerdikleri ürünleri kendi kitlelerine sunarken, bunun reklam olduğunu açıkça
belirtmeleri hukuken zorunludur.

Reklamların ayırt edilmesi ilkesinin devamında ise 22. maddede örtülü reklam yasağı
düzenlenmiştir.

Kanun hükümlerinden anlaşılan yapılacak paylaşımın bir reklam veya iş birliği sonucu
olduğunun, gören herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilir bir biçimde belirtilmesidir. İçeriğin
reklam olduğunun ayırt edilebilecek bir biçimde, renkte ve paylaşımın anlaşılabilecek bir
bölümünde bulunması şarttır. Ayırt edilemeyen bir reklam ibaresi hukuka uygun değildir.

Influencerların yapması gereken yapılan her ürün önerisinin reklam adı altında paylaşılması
değil, öneri ile reklamın ayırt edilebilmesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle, gerçekten kullanılıp
memnun kalınan bir ürüne ilişkin bir tavsiye yapıldığında, bu paylaşıma “iş birliği” notu
düşülmesi gibi bir zorunluluk yoktur.

Yönetmelikte yasaklanan durumlardan bir diğeri ise yönetmeliğin 28. ve 31. maddelerinde
düzenlenmiş olan haksız ticari uygulamalardır. Haksız ticari uygulamalar Tüketicinin mal veya
hizmete ilişkin ekonomik davranışını önemli ölçüde bozan veya bozma ihtimalini içeren her
türlü ticari uygulamayı ifade eder. Influencer marketing tekniği ile yapılan reklamlarda da
haksız ticari uygulamalar gerçekleşebilir.
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Örneğin influencerların reklam içeriklerinde; gerçek böyle değilken ürünün tükenmek üzere
olduğunu söylemesi, hizmetin piyasa koşullarından daha pahalı olduğu halde indirimde
olduğunu iddia ettiği veya kullanıcısı olmamasına rağmen tüketicisiymiş gibi tavsiyede
bulunduğu haller haksız ticari uygulama olarak nitelendirilecek ve hukuka aykırı olacaktır.

Yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca reklamlar hiçbir kişi, kurum veya kuruluşu, ticari ya da
mesleki faaliyeti, malı veya hizmeti, reklamı veya markayı aşağılayamaz ve kötüleyemez. Eğer
reklam, karşılaştırmalı reklam niteliğinde ise Yönetmeliğin 8. Maddesinde yer alan kurallara
uygun olması gerekir. Bunlar aldatıcı ve yanıltıcı olmama, rakiplere ait ürün adı, marka, logo
gibi unsurlara yer vermeme, rakipleri kötülememe, karşılaştırılan mal veya hizmetin aynı
ihtiyacı karşılaması ve tüketiciye fayda sağlayacak bir özelliğin karşılaştırılması gibi
hususlardır. 

Influencerların tavsiye adı altında gerçekleştirdikleri reklam faaliyetlerini; aynı ihtiyaca
yönelik ve farklı markalara ait ürünleri karşılaştırılarak gerçekleştirmesi uygulamada
karşılaşılan bir hadisedir. Bu şekilde kurgulanan reklam faaliyeti karşılaştırmalı reklam olarak
nitelendirilecek ve yukarıda sayılan kurallara uygun olması gerekecektir.

Türkiye’de reklamların idari denetimi konusunda Reklam Kurulu yetkilidir. Hukuka aykırı
reklamlara ilişkin olarak Kurul, re’sen veya şikayet üzerine inceleme başlatabilir. Kurul,
kanuni yükümlülüklere aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra
kuruluşları hakkında; reklamı durdurma, düzeltme, idari para cezası, gerekli görülen hallerde
üç aya kadar tedbiren durdurma cezası yaptırımlarını uygulamaya yetkilidir. 

Reklam Kurulu, idari para cezasını sadece reklam verenlere değil, reklamı yayınlayanlara da
uygulamaktadır. Dolayısıyla hukuka aykırı reklamlardan dolayı idari para cezasına hem reklam
veren hem influencerlar tabi olacaktır.

HUKUKA AYKIRI REKLAMLARA İLİŞKİN YAPTIRIMLAR
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HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT
KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hamiline
Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması
Hakkında Tebliğ uyarınca hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna 
 ("Kuruluş") bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Tebliğe göre pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından senetler sahiplerine
dağıtılmadan önce pay sahibi gerçek kişi ise ad soyadı, T.C. kimlik numarası, vatandaşlığı ve
yerleşim yeri bilgilerinin, tüzel kişi ise unvan, MERSİS numarası, merkez adresi ve vergi
kimlik numarasının Kuruluşa bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bildirimlerin
yapılmaması halinde hamiline yazılı pay senedi bulunanların Türk Ticaret Kanunu uyarınca
pay sahipliği neticesinde doğan haklarını kullanamayacakları düzenlenmiştir. 

Ayrıca pay senetlerinin devri halinde yine Kuruluşa bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.
İlgili hüküm uyarınca pay senedinin devri ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle ve payı
devralan tarafından Kuruluşa yapılacak bildirimle hüküm ifade edecektir. Devralanın şirkete
başvuru yapması halinde bu bildirim şirket tarafından yapılacaktır. Yine bu bildirimde
yukarıda yer verilen bilgilerin devralan adına olmak üzere Kuruluşa bildirilmesi
gerekmektedir.

Tebliğin yayım tarihinde hali hazırda hamile yazılı pay sahibi olanlar sahipliklerini Kuruluşa
bildirmek üzere 31.12.2021 tarihine kadar şirkete başvuru yapabilecektir. 

Senetlerin devrini bildirmeyenler hakkında 5.000 TL, pay senedi bastırılmasından sonra
yapılması gereken bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında ise 20.000 TL
idari para cezasına hükmedilecektir. 
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
09/02/2021 tarihli ve 2021/19 Sayılı kararı
ile;

TİHEK bir sitede ortak kullanıma açık olan
havuza tam tesettürlü mayo ile girilmesinin
yasak olması nedeniyle ayrımcılık yasağının
ihlal edildiğini iddia eden başvurucunun
talebini kabul etti.

Olağan kat malikleri toplantısının gündem
maddelerinden olan “Havuz Kurallarının
Belirlenmesi ve Onaylanmasının” kat
maliklerinin de görüşü alınarak karara
bağlandığı ve imzalanarak tutanak altına
alındığını belirten Site Yönetimini; tam
tesettürlü mayo ile ortak havuza girme
yasağını uygulamasından ötürü başvuranın
hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden eşit
bir şekilde yararlandırılmadığını ve muhatap
tarafından “inanç” temelinde ayrımcılık
yasağı ihlali yapıldığını vurgulayarak site
yönetimi aleyhine 7.000 TL idari para
cezasına hükmetti.

EMSAL KARARLAR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 23/06/2020
Tarihli ve 2020/481 Sayılı Kararı ile;

Müşterisine ait kredi kartı ekstresini,
müşterisine ait olmayan bir e-posta adresine
göndererek kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle
paylaşan veri sorumlusu bankaya, verilerin
hukuka aykırı işlenmesini önlemek ve
muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli
teknik ve idari tedbirleri almadığı
gerekçesiyle 60.000 TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 2018/18520 Başvuru
numaralı 04/06/2018 Tarihli kararı ile;

Ceza infaz kurumunda tek kişilik odada
bulunması sebebiyle ayakta sayım
uygulamasına karşı gelmesi üzerine darp
edilen başvurucunun, insan haysiyetiyle
bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği
iddiası kabul edilmiştir.

Bu kapsamda devletin, bireylerin maddi ve
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına
saygı gösterme yükümlülüğünün; öncelikle
kamu otoritelerinin bu hakka müdahale
etmemelerini, kişilerin fiziksel ve ruhsal zarar
görmelerine neden olmamalarını
gerektirdiğini belirten Mahkeme başvurucuya
20.000 TL manevi tazminat ödenmesine ve
ihlalin sonuçlarının kaldırılması için dosyanın
ilgili merciye gönderilmesine karar verdi.
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