
Değerli dostlarımız; 

Uzun zamandır aklımızda olan 

aylık bülten çıkartma fikrimizi 

2021 yılı itibariyle gerçekleştir-

menin mutluluğu içerisindeyiz. 

Hukuk bültenimizin amaçlarından 

ilki, o ay meydana gelen ve hem 

büromuzu hem de bütün halinde 

hukuk dünyasını ilgilendiren 

haberlerden müvekkillerimizi ve 

dostlarımızı haberdar edebilmek-

tir. 

Bu hedefimizi gerçekleştirirken, 

olabildiğince hukuki dilden uzak 

durarak o ay gündemde olan bu 

haberleri dostlarımızın kaçırma-

masını sağlamak istiyoruz. 

Bunun yanı sıra, ülkemizde sü-

rekli güncellenen ve değişen 

kanun hükümlerinden ve diğer 

tüm uygulamalardan da yine bu 

bülten aracılığıyla dostlarımızı 

haberdar etmek istemekteyiz. 

Hukuk bürolarının sadece  

davalarda vekillik hizmeti verdiği 

klasik düzen, günümüz dünyasın-

da yerini kurumsallaşan ve hukuk 

bilimine katkı koyan yapılara 

yerini bırakmaktadır.  

Bu durum, hukuk büromuzun da 

40 yıla yaklaşan hayatında, klasik 

bir avukatlık bürosundan  

kurumsallaşmış ve hukuk  

bilimine katkı koymaya başlamış 

bir yapıya evrilmesini zorunlu 

kılmıştır.  

Bu anlayışıyla pek çok farklı 

projeye de 2021 yılı itibariyle 

imza atmaktayız. Web sayfamız 

üzerinden başlatacağımız hukuk 

kütüphanesi ve hukuk sözlüğü 

projelerimiz bu konuda atacağı-

mız adımların habercisi olacaktır. 

Devamını Oku —>> 

İlk Bülten, İlk Yazı 

ATSO Akademi’de Av. Onur ALTINKAN Eğitimleri 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

(ATSO) bünyesinde, 

Av. Öğr. Gör. Onur ALTINKAN 

tarafından toplamda 3 adet ücretsiz 

eğitim programının Ocak ve Şubat 

ayları içerisinde verilmesi planlan-

mıştır. 

Söz konusu eğitimlerden ilki, 11 

Ocak 2021 tarihinde verilecek olan 

“Sözleşme Yapma Teknikleri” 

isimli eğitim olup, ikincisi ise 25 

Ocak 2021 tarihinde verilecek 

olan “İş Sözleşmesinin Feshi ve 

Sonuçları” başlıklı eğitimdir. 

Son olarak 8 Şubat 2021 tarihinde 

ise “Kıymetli Evrak Hukuku ve 

Kambiyo Senetleri” başlıklı eğitim 

verilecektir.    Devamını Oku —>> 
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Çocuğun soyadı için beklentide 

olan annelere kötü haber... Eski 

eşinden olan çocuğuna yeni 

eşinin soyadını vermek isteyen 

kadına Yargıtay'dan kötü haber 

geldi. Yargıtay'ın ilgili hukuk 

dairesi, Türk Hukuku'nda bu 

şekilde bir uygulama olmadığı-

nı belirterek Yerel Mahkemenin 

verdiği kararı bozdu. Bu du-

rumda, yeni bir kanuni değişik-

lik olmadığı sürece çocukların 

üvey babalarının soyadlarını 

almalarının yolu kapanmış 

oldu.   

Söz konusu olay, ilk olarak 
Sivas'ta yerel mahkemeye 
taşındı. Eski eşinden boşa-
nan ve tekrardan evlenen 
kadın, çocuğunun soyadının 
farklı olmasının hayatlarında 
türlü zorluklar yarattığını 
ileri sürerek dava açtı. Söz 
konusu davanın konusu, eski 
eşten olan çocuğun yeni eşin 
soyadını almasına yönelikti. 

Kadının söz konusu bu davası, 

Sivas'taki yerel mahkemece 

kabul edildi. Diğer bir deyişle, 

Sivas'ta yer alan Asliye Hukuk 

Mahkemesi, çocuğun annesinin 

yeni eşinin soyadını alabilece-

ğine hükmetti. Söz konusu 

kararın Yargıtay tarafından 

onanması halinde, benzer du-

rumda olan yüzbinlerce insan 

için emsal bir kararın oluşması 

söz konusu olacaktı. 

Fakat Yargıtay'a taşınan söz 

konusu bu karar, Yargıtay'ın 

ilgili hukuk dairesi tarafından 

bozuldu. Yargıtay; "ortak çocu-

ğun soyadı, yeni eşin soyadı ile 

değiştirilemez" diyerek kararı 

bozdu.  

             Devamını Oku —>> 

Yargıtay: Çocuğa Yeni Eşin Soyadı Verilemez 

Baro Seçimlerinde Son Durum! 

Söz konusu genelgeyle belir-

lenen bu süre, çıkartılan yeni 

genelgeyle 1 Mart 2021 

tarihine kadar uzatıldı.  

Söz konusu bu genelgenin 

yayınlanmasının ardından, 1 

Mart 2021’e kadar seçim 

yapılması mümkün değil. 

Öte yandan Mart ayından 

hemen önce yeni bir genelge 

çıkartılarak genel  

kurulun ve seçimlerin tekrar  

ertelenmesi de yine olasıklar ara-

sında. 

Büromuz avukatlarından Av. Onur 

ALTINKAN da Antalya Barosu 

Yönetim Kurulu üyeliğine  

adaylığını açıklamıştı.  

Belirsizlikler içerisinde Antalya 

Barosu genel kurulu için seçim 

çalışmaları devam ediyor. Pande-

minin de etkisiyle çok daha dur-

gun ilerleyen çalışmalarla adaylar 

tanıtım faaliyetlerine devam edi-

yor.     

         Devamını Oku —>> 

Covid - 19 salgını sebep  

gösterilerek ertelenen baro 

genel kurullarının ne zaman 

yapılacağına ilişkin belirsizlik 

devam ediyor. 

Baro seçimlerinin çift yılların 

Ekim ayında yapılması gerekti-

ği kanunda yazmaktayken, buna 

rağmen çıkarılan genelgeyle 

seçimlerin ilk olarak 1 Aralık 

2020 tarihine kadar yapılama-

yacağı belirtilmişti.  

Sayfa 2 

Hukuk Bülteni 

Yargıtay, eski eşten olan çocuğa 

yeni eşin soyadının verilemeyece-

ğine hükmetti. 

Avukatlık Kanunu md. 82: 

 

“Genel kurul son rakamı 

çift olan yıllarda olmak 

kaydıyla iki yılda bir Ekim 

ayının ilk haftası içinde 

baro başkanının daveti 

üzerine gündemindeki 

maddeleri görüşmek üzere 

toplanır” 

https://www.altinkan.com/haberler/yargitay-cocuga-yeni-esin-soyadi-verilemez/
https://www.altinkan.com/haberler/baro-secimlerinde-son-durum/


Kurulduğu günden bu yana 

hukuk alanında çeşitli videoları 

bünyesinde barındıran Altınkan 

Hukuk isimli Youtube kanalı, 

ilgi görmeye devam ediyor. 

Av. Onur  ALTINKAN tarafın-

dan üniversitede anlatılan  

derslerin özet kayıtlarının da 

yer aldığı kanalda hukuka  

ilişkin çok farklı türde içerikler 

bulmak mümkün. 

Kanalda yer alan videolar; eği-

tim seminerleri, ders ve eğitim 

setleri, kitap tanıtımları ve ben-

zeri kategorilere ayrılmış olup, 

hem öğrencilerin, hem stajyer 

avukatların hem de avukat mes-

lektaşların yoğun ilgisi mevcut. 

Bunun yanı sıra, KPSS veya 

adliye personelliğine ilişkin 

çeşitli sınavlara hazırlanan 

kişiler de kanaldaki videolardan 

faydalanmakta. 

Videolar altına yapılan yorum-

ların tamamı, derslerin çok 

faydalı olduğuna, oldukça  

açıklayıcı ve güzel bir anlatımın 

mevcut olduğuna yönelik. 750 

aboneyi geçen kanal, bugüne 

kadar 86.500’den fazla göste-

rim sayısına ulaşmış durumda. 

                  Devamını Oku —>> 

posta hesaplarının incelenmesi, 

işverenin denetim ve kontrol 

yükümlülüğünün bir parçası 

olarak değerlendirilmişti.  

Ancak son noktada, Anayasa 

Mahkemesi tam tersi yönde bir 

karar vererek, böyle bir durumda 

çalışanın Anayasal haklarının 

ihlal edilmiş olacağına hükmetti.   

Anayasa Mahkemesi, çalışanla-

rının e-posta hesaplarını kontrol 

eden ve kurcalayan işverenin 

aleyhinde ilginç bir karara imza 

attı. Söz konusu somut olayla 

aynı konuda verilen Yargıtay 9. 

Hukuk Dairesi’nin 2009/447 

esas numaralı ve 2010/37516 

karar numaralı, 13.12.2010 

tarihli kararında, çalışanların e-

 Devamını Oku —>> 

Youtube’daki Derslerimiz İlgi Çekiyor! 

Çalışanın E-Postalarının Kurcalanması Hakkında AYM Kararı 

Dolandırıcıların Kullandığı Fishing Yöntemine Dikkat 

ornekbanka.com şeklindeki 

internet sitesi yerine,  

ornekkbanka.com şeklinde 

alınan alan adıyla, söz konusu 

bankanın sayfasının birebir 

aynısı yapılıyor. 

Daha sonra, banka müşterisine 

mail, telefon ya da SMS gibi bir 

yolla ulaşan dolandırıcılar, 

müşteriden ilgili link aracılığıy-

la giriş yapmasını istiyor.  

 

Bu linkten giriş yapıldığı anda, 

müşterinin bütün giriş bilgileri 

ve şifreleri dolandırıcının eline 

geçiyor ve eş zamanlı olarak 

gerçek sistem üzerinden giriş 

yapılıyor. 

Bu şekilde para transferi ve 

benzeri işlemlerin bile yapılma-

sı ve bu şekilde dolandırıcılık 

işleminin gerçekleştirilmesi 

mümkün hale geliyor. 

                  Devamını Oku —>> 

Dolandırıcıların son yıllarda en 

çok kullandığı yöntemlerin 

başında gelen fishing yöntemi 

mağduriyet yaratmaya devam 

ediyor.  

Oltalama şeklinde Türkçe’ye 

çevrilen fishing yöntemi, bir 

internet sitesinin birebir kopya-

sının çok benzer bir alan adı 

alınarak kopyalanması suretiyle 

gerçekleştiriliyor.  

Diğer bir deyişle, örneğin  

Sayfa 3 

Cilt 1, Sayı 1 

“Altınkan Hukuk” isimli kanalımıza abone 

olmayı unutmayın. 

“Fishing yöntemi ile 

işlenen bu suçlara 

karşı savcılıklar 

aracılığıyla suç 

duyurusunda 

bulunmak mümkün.” 

https://www.altinkan.com/duyurular/youtube-kanali-ilgi-cekmeye-devam-ediyor/
https://www.altinkan.com/faaliyet-alanlari/is-hukuku/bireysel-is-hukuku/calisanlarin-e-postalarinin-isverence-kurcalanmasi/
Bu%20şekilde%20para%20transferi%20ve%20benzeri%20işlemlerin%20bile%20yapılması%20ve%20bu%20şekilde%20dolandırıcılık%20işleminin%20Fishing%20Yöntemi%20Fishing%20Yöntemi%20gerçekleştirilmesi%20mümkün%20hale%20geliyor.
https://www.youtube.com/channel/UCxh5W0SDJL4tzxSV7Dn3Ftw
https://www.youtube.com/channel/UCxh5W0SDJL4tzxSV7Dn3Ftw


4 Ocak 2021 Pazartesi günü, 

whatsapp’ın kişisel verilerin 

paylaşımı politikasıyla ilgili 

değişiklik yapacağı haberi tüm 

Türkiye’nin gündemine düştü. 

Whatsapp tarafından tüm kulla-

nıcılarına gönderilen bildirim-

de, kullanım şartları ve gizlilik 

politikasının 8 Şubat 2021 günü 

değiştirileceği duyuruldu. Bu 

duyuru kapsamında yapılacak 

olan değişiklikten önceki kulla-

nıcı sözleşmesinde Facebook’la 

veri paylaşılıp paylaşılmayacağı 

kullanıcıya sorulmaktaydı. Yeni 

kullanıcı sözleşmesinde ise; 

“Facebook reklam ve ürünleriy-

le ilgili deneyiminizin iyileşti-

rilmesi amacıyla WhatsApp 

hesap bilgilerinizin Facebook’la 

paylaşılmamasını seçebilirsi-

niz” ibaresi kaldırılmakta. Bu 

durum, whatsapp’ın kullanıcıla-

rı veri paylaşımına rıza verme-

ye zorladığı şeklinde yorumlan-

dı. 

Değişikliği onaylamayan kulla-

nıcıların uygulamayı kullana-

mayacağına yönelik gelen bildi-

rim üzerine, sosyal medyada 

adeta infial yaşandı. What-

sapp’ın kişisel verileri pazarla-

dığı ve üçüncü kişilere verdiği 

konuşulurken, sosyal medya 

üzerinden örgütlenen kullanıcı-

ların hızlı bir şekilde uygulama-

yı silmeye başladığı gözlemlen-

di. Kullanıcılar, whatsappa 

alternatif uygulamalar aramaya 

başladı. 

Bütün bunlar olurken, Türki-

ye’de kişisel verilerin işlenme-

siyle ilgili otorite konumunda 

bulunan Kişisel Verileri Koru-

ma Kurumu da re’sen inceleme 

başlattı.  Devamını Oku —>> 

Herhangi bir merkez bankası, 

resmi kuruluş, vs. ile ilişiği 

olmayan elektronik bir para 

birimi olan bitcoin, sunduğu 

kripto teknoloji ve yatırım im-

kanı, insanları cezbetmeye de-

vam etmektedir.  

Nitekim, 22 Temmuz 2013 

tarihi itibarıyla dolaşımdaki 

Blok zinciri teknolojisinin ge-

liştirilmesinin akabinde ilk 

olarak 2009 yılında üretilen 

bitcoinin hukuki durumu tartış-

malıdır. Teknolojinin yaygın-

laşmasının üzerinden geçen 

bunca zamandan sonra, kripto 

paraların artık hayatımızın vaz-

geçilmez bir parçası olacağını 

inkar etmek mümkün değildir.  

Bitcoin’lerin toplam değeri 1.2 

milyar dolar seviyesinde iken, 

26.07.2020 tarihi itibarıyla bu 

değer 182.967.290 milyar dolar 

olmuştur.  

                Devamını Oku —>> 

Whatsapp ve Kişisel Veriler 

Bitcoin Hakkında 

Sosyal Medya Reklamlarına Müdahale! 

Resmi bir yazışmanın olmadığı 

bu reklam ilişkisinde, reklam 

veya aracılık faaliyetleri yapma-

yan veya aslında birer tacir olma-

yan sosyal medya fenomenlerinin 

kazandığı bu reklam gelirlerinin 

vergisel durumunun incelenmesi 

gerekmektedir. 

Nitekim, zaman zaman medyaya 

yansıyan haberlerde, sosyal med-

ya üzerinden reklam geliri elde 

edenlere karşı vergi incelemeleri 

yapılacağı ve hatta vergi cezala-

rı kesileceği haberleri çıkmak-

tadır. 

Söz konusu bu haberlerin tama-

mı, sosyal medyada takipçi 

sayısı yüksek olan kişilerin, 

kurumsal şirketlerden aldıkları 

reklamlardan elde ettikleri ka-

zançlara ilişkindir.   

                  Devamını Oku —>> 

Sosyal medyanın hayatımızın 

tamamına hükmetmeye başladı-

ğı bu günlerde şirketlerin rek-

lam ve pazarlama stratejileri de 

tamamen değişmiş durumda. 

Artık binlerce, hatta milyonlar-

ca takipçisi olan sosyal medya 

fenomenlerinin yayınladığı 

reklam videoları veya fotoğraf-

ları, klasik reklam faaliyetlerin-

den çok daha fazla ilgi çekmeye 

başlamış durumda. 

Sayfa 4 

Bülten Başlığı 

Whatsapp kullanım 

şartlarını değiştirme 

isteğinden geri adım attı 

Bitcoin para mıdır, eşya mıdır? 

“Kimsenin izin 

almaksızın çekiliş 

yapması mümkün 

değildir.” 

https://www.altinkan.com/haberler/whatsapp-ve-kisisel-veriler-problemi/
https://www.altinkan.com/haberler/bitcoinin-hukuki-durumu/
https://www.altinkan.com/haberler/sosyal-medya-reklamlarina-mudahale/


Altınkan Hukuk Bürosu olarak; 

mesleki ve kişisel gelişimimize 

katkı koyabileceğini düşündü-

ğümüz çok faydalı bir eğitimi 

tamamlamış olmanın sevincini 

yaşıyoruz. Antalya’nın alanında 

uzman eğitmenlerinden Sn. 

Nilgün Akyüz tarafından veri-

len ve 5 hafta süren eğitim seri-

sinin sonunda, tüm ekibimiz bir 

takım kazanımlar elde ederek 

eğitimi tamamlamanın sevincini 

yaşadı. 

Söz konusu eğitim serisi kapsa-

mında öncelikle ekip arkadaşla-

rımızın farkındalıklarının arttı-

rılmasının amaçlandığı koçluk 

eğitimi gerçekleştirilmiş, deva-

mında ekip çalışmasına ve kişi-

sel gelişime yönelik seanslar da 

bilahare gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma kültürünün refleksif 

hale getirilebilmesi, ekibimizin 

iletişim yönünün güçlendirile-

bilmesi adına önemli uygula-

maların yapıldığı eğitimler 

neticesinde, psikoloji bilimine 

ilişkin de temel bilgiler aktarıl-

mıştır. Nitekim, değerli eğitme-

nimiz Sn. Nilgün Akyüz,  psi-

kolojiyi hayatına alanların iş 

yaşamında daha başarılı olduğunu vurgulamaktadır. 

Devamını Oku —>> 

Farkındalık ve Kişisel Gelişim Eğitimi Aldık 

E-Duruşma Yaygınlaşıyor 

sokulmuş ve Ankara Batı Adli-

yesi’ndeki sınırlı sayıda mahke-

mede uygulanmıştı. Söz konusu 

uygulama kapsamında, avukat-

ların adliyeye gitmeksizin kendi 

bürolarından mahkeme salonu-

na bağlanmaları ve duruşmalara 

katılmaları sağlanmakta. 

Söz konusu sistemin günümüz-

deki uygulaması, avukatın ön-

ceden mahkemeye bir bildirim-

de bulunması ve e-duruşma 

talebinde bulunmasına bağlan-

mış durumda. Buna göre, önceden yapı-

lan başvuru üzerine mahkemenin elekt-

ronik ortamda duruşma talebini onayla-

masıyla birlikte, duruşma günü ve saati-

nin gelmesiyle, avukat kendi bürosun-

dan duruşmaya katılmakta.  

Duruşma düzeniyle ilgili tüm diğer 

kuralların geçerli olduğu e-duruşma 

kapsamında, avukatlar cübbe giymeye 

devam etmek zorunda.   

 

Devamını Oku —>> 

Pandeminin de etkisiyle Türk 

Hukuku’nda e-duruşma uygula-

ması iyiden iyiye yaygınlaşma-

ya başlamış durumda. İlk olarak 

Ankara Batı Adliyesi’nde çok 

sınırlı sayıda mahkemede başla-

yan uygulama, 2021 yılına 

girilirken 30 büyükşehirde top-

lamda 400’ü geçen mahkemede 

uygulanmaya başlandı. 

Elektronik ortamda duruşma 

sistemi, ilk olarak 15 Eylül 

2020 tarihinde uygulamaya 

Sayfa 5 

Cilt 1, Sayı 1 

“Elektronik Ortamda 

Duruşmaya Giren 

Avukatlar Cübbe 

Giymeye Devam 

Edecek” 

“Yeni Altınkan Hukuk Bürosu “ 

Eğitim Sonunda Hatıra Fotoğrafımız 

https://www.altinkan.com/duyurular/ekip-calismasi-ve-farkindalik-uzerine-egitim-aldik/
https://www.altinkan.com/haberler/e-durusma-yayginlasiyor/


Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. 

No:17 Oranç Apt. K:2 D:2 

Muratpaşa / Antalya 

Telefon : 0 (242) 237 07 75  

Faks : 0 (242) 237 63 77 

E-posta : info@altinkan.com 

 Altınkan Hukuk Bürosu’nun sahip olduğu geniş uzmanlık 

skalası;  35 yılı aşkın tecrübenin yanı sıra, hukuk üzerine lisans ve 

lisansüstü eğitim, yandal olarak hukuk dışı lisans ve ön lisans eği-

timleri, Türkiye Barolar Birliği’nin sertifikalı eğitim ve seminerleri, 

devlet ve vakıf üniversitelerinin sertifikalı eğitim ve sempozyumları 

ile kişisel mesleki ilgi alanlarına yönelik gelişim iştahı sayesinde 

sağlanmıştır.                 Devamını Oku —>>  

İş Adı 

 

Yeni Sertifikalarımız 

Web’deyiz! 
www.altinkan.com 

https://www.altinkan.com/kurumsal/

