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... Notwithstanding the foregoing, Confidential 
Information of a Party shall not include information 
which the other Party can establish by written 
documentation (a) to have been publicly known prior 
to disclosure of such information by the disclosing 
Party to the other Party, (b) to have become publicly 
known, without fault on the part of the other Party, 
subsequent to disclosure of such information by the 
disclosing Party to the other Party, (c) to have been 
received by the other Party free of an obligation of 
confidentiality at any time from a source, other than 
the disclosing Party, rightfully having possession of 
and the right to disclose such information free of an 
obligation of confidentiality.
***
The following states shall be Events of Default: 
(a) the failure of the XXX to pay any amount due 
hereunder; (b) the breach by the XXX of, or the failure 
of the XXX to perform, any covenant, agreement, 
term or condition under or in connection with this 
Agreement; and (c) the Bank reasonably and in good 
faith determines that a material adverse change has 
occurred in the financial condition of the Customer 
from that disclosed at the issuance the irrevocable 
l/c or from the condition of the XXX as therefore 
most recently disclosed to the Bank.

… Yukarıdakilerden bağımsız olarak, Tarafların Gizliliği 
Haiz Bilgileri; (a) diğer tarafa söz konusu bilgilerin 
ifşasından evvel kamuya malum olunduğu, (b) bu 
bilginin, ifşa eden tarafça diğer tarafa ifşası akabinde, 
diğer tarafın kusuru olmaksızın kamuca bilinir hale 
geldiği (c) ifşa eden taraftan bağımsız olarak, bir 
gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin, herhangi bir 
zamanda, bir kaynaktan elde edildiği ve gizliliği ihlal 
etmeyip meşru bir hakka dayalı olarak sahip 
olunduğu yazılı şekilde ortaya konabilen bilgileri ihtiva 
etmez.
***
Aşağıdaki haller temerrüt durumunu teşkil eder: (a) 
XXX’in, işbu sözleşmede belirtilen vadesi gelmiş bir 
ödemeyi zamanında yapmaması (b) XXX’in ihlale 
düşmesi ya da XXX’in bu sözleşmede yazılı veya işbu 
sözleşmeyle ilgili hüküm, şart ve anlaşmaların 
gereğini yerine getirmekte temerrüte düşmesi (c) 
gayri kabili rücu akreditif düzenlenmesi sırasında 
veya bankaya henüz ifşa edilmesi sonucu, müşterinin 
finansal durumunda dikkate değer olumsuz bir 
değişikliğin banka tarafından makul ve iyi niyetle 
tespiti.
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Overview and Historical Perspective of Yugoslavia

“The foundations of the idea of Yugoslavianess 
arise with the Illyrian revivalists in 1830's. The idea 
suggests a union for the communities that speak 
Slavic language with different dialects. In the 1830's, 
Croatian Illyrianists profound a Slavic union by using 
the term Yugoslavia for the first time. The idea of 
Yugoslavianess is not an artificial or transitory idea; 
on the contrary, it is as natural as any nationalist 
movement. Yugoslavianess idea acquires as much 
effectiveness and validity in time as independent 
Serbian-Croatian nationalism does. I. Yugoslavia -also 
known as the Serbian-Croatian-Slovenian Kingdom 
in the first decade of its foundation- witnesses two 
different kinds of Yugoslavian ideas. Integrated 
Yugoslavianism does not discriminate between 
Yugoslav nations and supports a centralist structure. 
The multinational federal Yugoslavianism on the 
other hand, propounds a pluralistic collectivism." (2)

The nationalism movement derived from France and 
Germany, rapidly spreads in the Balkan Peninsula in 
19th century. The intellectuals spread on great effort 
to standardize their regional languages of Balkans 
and make them communal. While doing that, they 
attribute and relate with the medieval states before 
the Ottoman conquests in Balkans. In a short period 
of time, the nationalist ideas are set ground to spread. 
The strong urge for maintaining the national unity stirs 
the Balkan states against the Ottomans. The Balkan 
leaders assume the development and wealth could 
only be accomplished after achieving the national 
unity of their states.”

Yugoslavya’ya Genel ve Tarihsel Bakış

“Yugoslavlık düşüncesinin özü 1830'larda İliryanist 
uyanışçılarla ortaya çıkar. Aynı Slav dilini farklı dialek-
tlerle konuşan halkların ortak yönetimde birleşmesi 
savunulur. 1830'larda Hırvat İliryanistleri ilk kez Yugo-
slavya terimini kullanarak Slav Birliğini ortaya atar. 
“Yugoslav düşüncesi artifisyel veya gel-geç moda bir 
düşünce değildir, bilakis; her milliyetçi hareket kadar 
doğaldır. Müstakil Sırp Hırvat milliyetçilikleri ne kadar 
gerçekliğe sahipse, Yugoslavlık düşüncesi de zaman 
içerisinde benzer bir etkinliğe ve gerçekliğe sahip 
olur. I. Yugoslavya -ilk 10 yılındaki ismiyle Sırp 
-Hırvat-Sloven Krallığı- iki tip Yugoslavist düşüncenin 
yarısına zemin olur. Entegrist Yugoslavizm Yugoslav 
ulusları arasında fark tanımaz ve merkeziyetçi bir 
yapıyı savunur. Çok uluslu, federal Yugoslavizm ise 
çoğulcu bir ortaklık düşüncesi ortaya koyar.”(2)

Fransa ve Almanya’dan gelen milliyetçilik akımı 19. 
yüzyılın başlarında Balkan Yarımadası’na hızla 
yayılmıştır. Entelektüeller Balkanların bölgesel dillerini 
standartlaştırmak ve halka mal olmasını sağlamak için 
büyük gayret gösterirler. Bunu yaparken çoğu zaman 
Osmanlı fetihleri öncesi Balkanlardaki Ortaçağ 
devletlerine atıf ve bağlantı yapmışlardır. Kısa süre 
içerisinde milliyetçi fikirler zemin bulur. Mili birliklerini 
sağlama yönünde güçlü istek duymaları, Balkan 
devletlerini Osmanlılara karşı harekete geçirir. Balkan 
liderleri, devletlerinin ancak ulusal birliklerini elde 
ettikten sonra gelişip zenginleşebileceğini 
varsaymışlardır.”
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2.1.2.1.4 Genscher-Colombo Planı ve Tek Avrupa 
Senedi

“13 Ekim 1981’de ilk defa olarak Topluluk dışişleri 
bakanları, güvenliğin siyasi yönleri üzerine işbirliği 
yapabileceklerini belirtmişlerdir ve siyasi işbirliğinin 
daha iyi hale getirilmesi konusunda, rehber 
niteliğindeki ASI Londra Raporu hazırlanmıştır160. 
Aynı yıl, Avrupa Senedi tasarısında güvenlik 
konusunda işbirliği, ortak bir dış politika oluşturulması 
ve AT ve ASI süreçlerini Avrupa Konseyi altında bir 
araya getirme önerileri yapılmıştır161. Fakat yine de, 
Genscher-Colombo Planı; Yunanistan, Danimarka 
ve İngiltere tarafından reddedilmiş ve 1983’de bu 
plan baz alınarak, Stuttgart’da Solemn Deklarasyonu 
hazırlanmıştır162. Bu deklarasyon, AT ve ASI’yi Avrupa 
Konseyi altında birleştirme önerisi getirmekteydi. 
Güvenlik konusunu AT içine alma konusundaki siyasi 
iradeye rağmen, statükoyu değiştirme konusundaki 
isteksizlik ve NATO’nun etkisizleştirilmesi riski, bu 
deklarasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasına yol 
açmıştır.

1984 yılında Altiero Spinelli tarafından sunulan Avrupa 
birliğinin kurulması ile ilgili taslak anlaşma, 1984 yılında 
büyük bir oy çoğunluğu ile Avrupa Parlamentosunda 
kabul edilmiştir. 1987’ye gelindiğinde, Tek Avrupa 
Senedi (TAS) yürülüğe girmiştir. Bu senet ile Avrupa 
Siyasi İşbirliği resmi olarak teyit edimiş, AT antlaşmaları 
sistemine siyasi işbirliği konusu da dahil edilmiştir.”

2.1.2.1.4. Genscher-Colombo Plan and Single 
European Act

“On October 13, 1981, foreign affairs ministers of the 
Community stated that they may collaborate in the 
political aspects of safety, and the European Political 
Cooperation (EPC) London Report, a guideline report 
for improving the political cooperation, was 
prepared160. In the very same year, a proposal for 
cooperation regarding the security issues, forming of 
a mutual foreign policy, and merging of the European 
Community (EC) and European Political Cooperation 
(EPC) processes under the Council of Europe were 
made in the draft of European Act161. However, 
Genscher-Colombo Plan was rejected by Greece, 
Denmark and England all the same, and the Solemn 
Declaration was drafted based on this plan in 
Stuttgart, 1983162. This Declaration proposed to bring 
the EC and EPC together under the European 
Council. Despite the political will for inclusion of the 
safety issue in the EC, the reluctance to change the 
status quo, as well as the risk of neutralizing NATO 
have led this declaration to failure.

In the 1984 draft agreement, submitted by Altiero 
Spinelli on the establishment of the European Union 
(EU), was adopted by a the majority of votes in the 
European Parliament. In 1987, the Single European 
Act (SEA) entered into force. With this act, EPC was 
officially confirmed and political cooperation issue 
was included in the EC treaty system.”
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İşbu Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması (“Anlaş-
ma”), XXX A.Ş. (Anlaşmada “XXX” olarak anılacaktır) 
ile YYY Lisans Sahibi Tüzel Kişi (Anlaşmada “Piyasa 
Katılımcısı” olarak anılacaktır) arasında, 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Dengeleme ve Uzlaşma Yönetmeliği (Anlaşmada 
“Yönetmelik” olarak anılacaktır) gereği akdedilmiştir. 
XXX ve Piyasa katılımcısı bir arada “Taraflar” olarak 
ifade edilmektedir.

1.AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu anlaşmanın amacı, 4628 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde Piyasa Katılımcısının Gün Öncesi Piyas-
asına katılımı ile ilgili Piyasa İşletmecinin bu piyasanın 
işletimine ilişkin koşul ve hükümlerini belirlemektir.

1.2. Bu anlaşma, Piyasa Katılımcıları ve Piyasa İşletme-
cisinin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan 
usul ve esaslar kapsamındaki yükümlülüklerini kabul 
ve taahhüt ettiğine, Gün Öncesi Piyasasında yapılan 
işlemler ile ilgili yükümlülüklerine, Piyasa Yönetim 
Sistemi Uygulaması ile Piyasa Katılımcılarına yapılan 
bildirimlere, işbu bildirimlere istinaden gerçekleştirilen 
fatura işlemlerine ve ilgili tüm ödemelerin yapılmasına 
ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

2. GENEL

2.1. Anlaşma’da yer alan tüm terimler Yönetmelik ile 
Elektrik Piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, 
genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip 
olduğu lisans veya lisanslar kapsamında tanımlanan 
anlamlara sahiptir.

2.2. Yönetmelikte yer alan şartları sağlayarak 
Anlaşma’yı imzalayan Piyasa Katılımcısı Gün Öncesi 
Piyasasına katılım hakkını elde eder.

Hereby this Day-ahead Market Participation 
Agreement (“Agreement”) is entered into by and 
between XXX A.S. (referred to as “XXX”in the 
Agreement) and YYY, Licensee Corporation (referred 
to as “Market Participant” in the Agreement), in 
accordance with provisions of Electricity Market Law, 
number 4628 and Electricity Market balancing and 
Settlement Regulation (referred to as “Regulation” in 
the Agreement). TEIAS and Market Participant are 
together refered to as “Parties”.

1. OBJECTIVE AND SCOPE

1.1. Objective of this agreement is to stipulate the 
terms and provisions concerning the Market 
Participant’s participation in the day-ahead market 
and Market Operator’s operations in the market, in 
accordance with Electricity Market Law, number 
4628 and Regulation with other related legislation 
provisions.

1.2. This agreement comprises provisions regarding 
Market Participants’ and Market Operator’s 
acceptance and undertaking of obligations 
designated by procedures and principles in 
Regulation and other related legislation provisions, 
their liabilities associated with transactions made in 
day-ahead market, the notifications provided to 
Market Participants via Market Management System, 
invoicing and all related payments made with respect 
to herein notifications.

2. GENERAL

2.1. All terminology included in the Agreement are 
meant to have the same sense as defined in 
Regulation and law, bulletin, notice, committee 
resolution regarding Electricity Market and license(s) 
that concerning corporations hold.

2.2. Market Participants that fulfill the conditions 
stated in the Regulation, and sign the Agreement 
become entitled to participate in the day-ahead 
market.
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MARINA ANKARA

Şehrin yeni simgesi Ankara’nın ilk ve tek marinası ile 
“Marina Ankara” olacak.

Bugüne kadar alışılagelmiş projelerden çok farklı olan 
Marina Ankara, yaklaşık 15.000 m²’lik kesintisiz gölet 
çevresinde tasarlanan yaşam alanları ile Çankaya’da 
bambaşka bir hayatın kapılarını açıyor. Eymir gölü 
manzarası, Marinası, bisiklet ve yürüyüş parkurları, 
yemyeşil doğası ve rengarenk yaşamıyla Ankara’ya 
yepyeni bir heyecan katacak

ANKARA’DA SAHİL KASABASI!

Küçük yelkenlilerin ve kayıkların yer alacağı geniş su 
alanı; kıyı kıyı dolaşabileceğiniz iskeleler, başka bir 
yaşamla buluşacağınız meydan, tropik ada, kanyon, 
köprüler, sahil yolu, deniz feneri, kafe ve restoranlar 
Ankara’nın ilk ve tek marinası, Marina Ankara’da...

MARINA ANKARA

“Marina Ankara” will be the brand new symbol of the 
city with Ankara’s first and only marina.

Way different from the conventional projects made 
so far, Marina Ankara, with its living areas designed 
around 15.000 Square meters long uninterrupted 
lagoon environment, opens the doors to a whole 
different life in Çankaya. It will spice up the life in 
Ankara with the view of Lake Eymir, its Marina, 
bicycling and walking tracks, its green nature and 
colourful life.

A WATERSIDE TOWN IN ANKARA!

The wide water area equipped with small sails and 
boats, piers which enable you to sail from one shore 
to another, the square, where a different way of life 
awaits you, as well as the tropical isle, canyon, 
waterside track, lighthouse, cafés and restaurants, 
are in the one and only marina of Ankara: Marina 
Ankara.
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BOĞAZTEPE

Boğazın İncisi Çengelköy’de dününüz yarınınız Boğaz… 

Özgürlük

Özgürlük, uçup gitmek midir uzaklara? Yoksa terk 
edememek midir Boğaz'ın mavisini? Boğaztepe'de 
özgürlük, her güne eşsiz Boğaz manzarasıyla 
uyanmak ve denizin kokusunu içinize çekmektir. Ve 
tüm sırlarınızı sermektir bulutların üstüne.

Şairlere, yazarlara ilham veren muhteşem güzelliği 
yaşamınıza ortak edin. Boğaz'ın incisi Çengelköy'de 
sadece 8 adet inşa edilen Boğaztepe Evleri'nde 
dününüz Boğaz, yarınınız Boğaz. Günün her saati 
İstanbul'u dinleyin gözleriniz kapalı...

Konfor

Her detayının sizin konforunuz için tasarlandığı 
Boğaztepe Evleri'nin 330 ve 350 metrekarelik 
seçenekleriyle...

Dilerseniz eşsiz Boğaz manzarasına karşı teras keyfini 
doyasıya yaşayın, dilerseniz size özel açık havuzlu 
bahçenizde günün yorgunluğunu atın; İstanbul'u nasıl 
yaşamak istiyorsanız öyle yaşayın...

Keyif

Modern mimarinin en güzel motiflerle süslendiği 
Boğaztepe Evleri; ortak peyzaj alanı, eğilimli arazideki 
yatay asansörleri ve her evde bulunan jakuzileriyle 
hayatın her anında keyif almanız için tasarlandı.

Ayrıcalık

İstanbul'un en nezih semtlerinden biri olan 
Çengelköy'de bulunan ve sahile yaklaşık 1 km me-
safedeki Boğaztepe Evleri'nde, şehrin gürültüsünden 
uzak bir yaşam sürer, kolay ulaşım imkanlarıyla şehrin 
içinde olmanın rahatlığını yaşarsınız.

Bu ayrıcalıklı yaşamı yerinde görmek için, gelin siz de 
İstanbul'a Boğaztepe'den bakın...

BOĞAZTEPE

In the pearl of the Bosphorus, Çengelköy, your past 
and future is the Bosphorus…

Freedom

Is freedom to fly away? Or is it not having the heart to 
say good-bye to the Bosphorus blue? In Boğaztepe, 
freedom is waking up to a brand new day with the 
view of the Bosphorus, breathing the scent of the sea 
every day; it is tossing all your secrets over the 
clouds.

Let the magnificent beauty, inspiring poets and 
writers, be a part of your life. Your past and future is 
the Bosphorus in Boğaztepe Evleri, unique 8 houses 
in the pearl of the Bosphorus, Çengelköy. Listen to 
Istanbul with your eyes closed, every hour of the day…

Comfort

With the 330 and 350 Sq m options of Boğaztepe 
Evleri, designed for your comfort in every detail…

Either enjoy the terrace across the peerless 
Bosphorus view, or unwind in your yard with a 
swimming pool, exclusive to you; enjoy Istanbul as 
you like…

Joy

Boğaztepe Evleri, glamorised with the best motifs of 
the modern architecture, is designed for you to enjoy 
every moment of your life with its horizontal lifts on 
the steep land and jacuzzis in every house.

Privilege

In Boğaztepe Evleri, in one of the most elegant 
districts of Istanbul, Çengelköy, located only 1 
kilometer away from the seaside, you will indulge a 
life away from the hustle of the city while enjoying 
the comfort of the city life thanks to the available 
transport facilities.

Come and take a look at Istanbul from Boğaztepe to 
experience this privileged life…
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The Unconcious Mind is Governed by Quantum Logic

Back in 1900 Freud, father of modern psychology, 
classified mental processes such as dreams: flashes 
of insight and parapraxis as illogical processes, echoes 
of the unconscious mind working through everyday 
consciousness, which then struggles to make sense 
of the messages of the ‘illogical’ unconscious mind. 
Today the seeming incompatibility of the workings 
of the conscious and unconscious individual minds 
is perhaps reminiscent of the equally incompatible 
classical physics, or the laws which adequately 
describe the workings of everyday phenomena, and 
emerging observations of the quantum world, which 
seem to be vastly at odds with the very world that has 
arisen from the quantum underpinnings. Perhaps our 
minds are indeed but microcosms of this (en)tangled 
universe, with our seemingly disordered unconscious 
somehow supporting and giving life to our rational, 
everyday minds. Recent empirical evidence (Kennedy, 
2010) indicates that the processes of the unconscious 
mind operate much faster than our conscious 
experience can assimilate, which can give rise to both 
dazzling flashes of creative genius and disordered 
and disturbing thinking. Interestingly, the super fast 
processing of the unconscious mind is consistent with 
the processes of quantum computation.

The Logic of Quantum Information

In the average human mind the transition between 
‘logical’ conscious thinking and ‘illogical’ unconscious 
thinking is enabled, according to Penrose and 
Hameroff (1996) by decoherence of tubulin qbits – 
or in laymans terms, ultra fast switches between the 
two modes of consciousness. An understanding of 
the workings of the apparently illogical unconscious 
as being governed by quantum processes may help 
give researchers greater insight into those who suffer 
from seemingly irrational thinking.

Bilinç-dışı Zihin Kuantum Mantığı Tarafından 
Yönetiliyor

1900'da modern psikolojinin babası Freud, rüyalar gibi 
zihinsel süreçleri sınıflandırdı: anlık iç görüler ve 
sürçmeler mantıksız süreçler ve Bilinç-dışının 
gündelik Bilinç üzerinden yansımalarıdır, Bilinç daha 
sonra Bilinç-dışı zihnin mesajlarını anlamlandırmaya 
çalışılır. Bugün farklı Bilinçli ve Bilinç-dışı zihinlerin 
işleyiş biçimleri arasındaki görünen uyumsuzluk, belki 
de eşit derecede uyumsuz olan klasik fizik ya da 
günlük olayların işleyişlerine yeterli düzeyde açıklık 
getiren kurallar ve kuantum dünyasının ortaya 
konmakta olan ve kuantumun dayanaklarından 
doğmuş bu dünyanın kendisine aykırı olan gözlem-
lerini anımsatabilir. Belki de zihinlerimiz gerçekten bu 
dolaşık(karışık) evrenin küçük mikro kozmoslarından 
başka bir şey değildir ve görünüşte düzensiz 
Bilinç-dışımız bir şekilde günlük ve rasyonel zihnimizi 
destekliyor ve hayat veriyordur. Yakın dönemde 
ortaya konmuş bir deneysel kanıt (Kennedy, 2010), 
Bilinç-dışı zihnin Bilinçli deneyimimizin özümseyebi-
leceğinden çok daha hızlı çalıştığına işaret ediyor ki 
bu hem anlık yaratıcı deha parlamalarına hem de 
bozuk ve rahatsız edici düşüncelere sebebiyet 
verebilir. İlginç bir şekilde, bilinç dışı zihnin süper hızlı 
işleyişi kuantum hesaplamaları çalışma biçimiyle 
uyumludur.

Kuantum Bilgisinin Mantığı

Penrose ve Hameroff'a göre (1996) ortama insan 
zihninde 'mantıklı' Bilinçli düşünme ile 'mantıksız' 
Bilinç-dışı düşünme arasında geçiş tubulin qubitlerin-
in- ya da mesleki terime aşina olmayanlara göre; 
bilincin iki hali arasındaki ultra hızlı geçişlerin- 
eşdurumluluğu ile olanaklıdır. Görünüşte mantıksız 
olan Bilinç-dışının kuantum işlemleriyle yönetilen 
işleyişini kavramak, mantık-dışı düşünüşten mustarip 
kişilerin daha iyi anlaşılması konusunda 
araştırmacılara yardımcı olabilir.
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Innocent Pet, Vicious Predator

… When One multiplies this average rate with the 
very high number of domestic cats found in many 
countries, the magnitude of the problem becomes 
clear. Currently, there are about 70 million domestic 
cats in the U.S., and even if one assumes that all are 
well-fed and their hunting is more “recreational” than 
for feeding, one would calculate an astounding figure 
of over two billion animals caught every year. True, 
some of these cats are not allowed out at all or are 
too old to hunt, but even if a quarter of the population 
of domestic cats did not hunt at all, the figure would 
still be over one and a half billion animals killed every 
year. Even if a large proportion of this figure is made 
up of introduced and abundant species such as rats, 
European sparrows and starlings, cats have a very 
wide range of prey species, and every year millions of 
individuals of many native and rare species (such as 
Black Rails, Laterallus jamaicensis) are killed by cats.

Studies on domestic cat predation indicate that in 
rural areas where suitable habitat is more abundant, 
most of the prey of cats in small mammals, whereas in 
subusban and urban areas, birds from the majority of 
animals caught. Overall, somewhere near 800 million 
birds every year are killed in the U.S. alone, where 
the widespread presence of suburban dwellings in 
habitats suitable for many small passerine species 
adds to the dimensions of the problem.

Besides causing the direct mortality of many animals, 
cats also compete with native predators. With a total 
population nearing 100 million, cats are far more 
abundant than any of the native predator species in 
the U.S., and they substantially reduce the prey ase 
available for predatory animals such snakes, weaselsi 
bobcats and birds of prey. Furthermore, in a lot of 
rehabilitation and treatment centers for birds, many 
of the treated birds have been injured by cats.

Masum Evcil Hayvan, Vahşi Yırtıcı

… Bu ortalama rakam, birçok ülkede bulunan çok 
yüksek evcil kedi popülasyonları üzerinden 
hesaplandığında problemin ne denli büyük olduğu 
açıkça görülüyor. Şu anda A.B.D.’de 70 milyon kadar 
evcil kedi bulunuyor ve bunların hepsinin yeteri kadar 
beslendiğini ve beslenme ihtiyacından ziyade 
eğlence için avlandıklarını varsaysanız bile, 
hesapladığınızda karşınıza şok edici bir sonuç 
çıkacaktır; her yıl av olarak yakalanan iki milyar adetin 
üzerinde hayvan. Bu kedilerin bir kısmının dışarıya 
çıkmasına kesinlikle izin verilmediği ya da avlanmak 
için çok yaşlı oldukları doğru, ancak evcil kedi 
nüfusunun çeyreği hiç avlanmıyor olsa bile, her yıl 
öldürülen hayvan sayısı bir buçuk milyardan fazla 
olacaktır. Bu miktarın büyük kısmını fare, Avrupa 
serçeleri ve sığırcıkları gibi bilinen ve çok miktarda var 
olan türler teşkil ediyorsa da, kediler çok geniş bir av 
türleri yelpazesine sahiptir ve her yıl milyonlarca 
sayıda çok çeşitli, nadir ve bölgelere özgü hayvan 
(Black Rail, Laterallus jamaicensis gibi) kediler 
tarafından öldürülmektedir.

Evcil kedilerin avcılığı üzerine yapılan araştırmalar, 
ortamın daha zengin olduğu kırsal bölgelerde daha 
ziyade küçük memelileri avladıklarına işaret ederken, 
banliyö ve şehirlerde avladıkları hayvanların çoğunun 
kuş olduğunu göstermiştir. Genele bakıldığında, her 
yıl yaklaşık 800 milyon kuşun öldürüldüğü A.B.D.’de, 
birçok küçük ötücü kuş türünün yaşamasına elverişli 
alanlarda banliyö yerleşimlerinin yaygın şekilde var 
olması sorunun boyutlarını artırıyor.

Kediler birçok hayvanın doğrudan ölümüne sebep 
olmakla beraber, bölgedeki yerli yırtıcılarla da rekabet 
ediyor. 100 milyona yaklaşan bir toplam nüfuslarıyla 
kediler A.B.D.’de var olan tüm yerli yırtıcılardan daha 
yaygındır ve yılanlar, gelincikler, vaşaklar ve yırtıcı 
kuşlar gibi diğer yırtıcı hayvanlar için av olabilecek 
mevcut hayvan sayısını büyük ölçüde azaltırlar. 
Bunların yanında, bir çok kuş rehabilitasyon ve tedavi 
merkezinde tedavi gören kuşların çoğu kediler 
tarafından yaralanmıştır.
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Legal Facts and Conclusion

15. Article 41/1 of the Law no. 5846 on Intellectual and 
Artistic Works (“LIAW”) rules that “Public premises 
where the entrance may or may not be subject to 
a fee, shall conclude a contract in accordance with 
Article 52 with right holders or collecting societies to 
which the right holders or collecting societies to which 
the right holders are members, in order to obtain 
permission for the use and/or communication of 
works, performances, phonograms, productions and 
broadcasts and make the payments for economic 
rights stated in such contracts in accordance with this 
article.”

16. According to Article 41/12 of the LIAW amended 
by the Turkish Constitutional Court’s decision 
numbered 2007/33 E. and 2010/48 K. dated 24.3.2010 
“Natural or legal persons who have rights on works, 
performances, phonograms, productions and 
broadcasts which are used and/or communicated 
at the public premises may demand payments for 
such use and/or communication through collecting 
societies that they have authorized. The application 
of this provision is not obligatory for cinematographic 
works.”

17. It is clear from the said provisions that the work 
owners are NOT obliged to pursue their rights through 
collecting societies. It is under the work owners’ sole 
discretion to decide on this.

18. In light of the foregoing, your activities are abusive, 
illegal and against fair and free competition rules. 
Your activities also constitute explicit breach of LIAW 
and the Turkish Commercial Code due to unfair 
competition.

Hukuki Unsurlar ve Sonuç

15. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
(“FSEK”) 41/1. Maddesi’ne göre “Girişi ücrete tabi olan 
ya da olmayan kamusal mülkler; eserlerin, 
performansların, fonogramların, ürünlerin ve 
yayınların kullanım ve /veya yayını için gerekli izni 
elde etmek için hak sahipleri ya da hak sahiplerinin 
üye olduğu telif birlikleri ile 52. Madde doğrultusunda 
bir sözleşme yapacaklar ve böyle sözleşmelerde bu 
maddeye uygun olarak belirtilen iktisadi haklar için 
ödeme yapacaklardır.”

16. FSEK’in Anayasa Mahkemesinin 2007/33 E. ve 
2010/48 K. 24.03.2010 tarihli kararı ile değiştirilen 
41/12. Maddesine göre; “Kamusal mülklerde 
kullanılan ve/veya yayınlanan eserler, performanslar, 
fonogramlar, ürünler ve yayınlar üzerinde hakkı 
bulunan gerçek ya da tüzel kişiler bu kullanım 
ve/veya yayınlama için, yetkilendirdikleri telif birlikleri 
aracılığıyla ödeme talep edebilirler. Bu hükmün 
uygulanması sinematografik eserler için zorunlu 
değildir.”

17. Söz konusu maddeden de açıkça anlaşılmaktadır 
ki eser sahiplerinin haklarını telif birlikleri aracılığı ile 
takip etmeleri bir zorunluluk DEĞİLDİR. Bu konu ile 
ilgili verecekleri kararın takdir yetkisi tamamen eser 
sahiplerindedir.

18. Yukarıda belirtilenlerin ışığında, faaliyetleriniz 
istismar niteliğinde ve yasadışı olup adil ve özgür 
rekabet kurallarına karşıdır. Faaliyetleriniz ayrıca, 
FSEK ve haksız rekabet sebebiyle Türk Ticaret 
Kanunu’nun açık ihlalini teşkil etmektedir.
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Askerin Dönüşü: Bir Vicdan Hikâyesi

“ … Bu yüzden Ali’nin uzunca bir süre kendini kadına 
kabul ettirme süreci, kendi iç hesaplaşmasının 
bitip rahatlaması için değil, aksine çektiği acıyı 
derinleştirebilmesi ve anlamlılaştırması içindir. Ali’nin 
kaçak mallar satan mağazada çalışması yaşadığı 
çatışmayı daha da çetrefil hale sokar. Bu eylem 
sembolik olduğu kadar, kendisine verilen vekâlet ile 
temsil edileni var eder. Bourdieu’nun da bahsettiği 
gibi bir temsilci “kendinde nedendir, zira iktidarını 
üreten şeyin nedenidir; ona iktidar tevcih eden grup, 
onsuz temessül edemeyeceğinden ve dolayısıyla 
var olamayacağından ötürü kendinde nedendir”[1]. 
Dolayısıyla, Ali işlediği cinayeti sadece devlete 
mal edemez. Bu, görevi gereği yerine getirdiği bir 
sorumluluktur; komutanın verdiği emir üzerine ateş 
açar, fakat öldürme eylemi verilen görev ile temsil 
edilen iktidarın ötesine geçmiştir. Bourdieu’cu 
anlamda Ali’nin uyguladığı sembolik şiddet, devletin 
bekası için anlamlı, fakat kendi nezdinde bir cinayettir. 
Öte yandan, farklı alanlar ve farklı temsil sorunsalları 
bakımından düşünüldüğünde cinayetin mesulleri 
tespit edilememektedir. Yani Ali, asker olsun ya da 
olmasın bir insanı öldürürse cinayet işlemiş olur. 
Fakat Ali’nin farkına vardığı konu, meşru bir cinayetin 
temellerinin nasıl iktidar odaklı çizilebileceği ve 
aslında iktidarın yapılanmasının kendiliğinden ve 
herhangi bir bireyin dışında değil, aksine tek tek her 
bir bireyin varlığıyla ve kabulüyle oluşudur.”

Askerin Dönüşü: A Story of Conscience

“… Therefore, the process of Ali’s acceptance by the 
woman does not conclude his introspection or give 
him relief, on the contrary, it deepens the pain he 
feels and renders it meaningful. Working in the store 
that sells contraband makes his internal conflict even 
more complicated. This action being very symbolic 
with the power to represent granted to it brings the 
represented into existence. A representative, as also 
stated by Bourdieu, “creates the group which creates 
him; because the group which confers power to him 
cannot be materialized, thus cannot exist without him; 
he is the reason for his own existence” [1]. Therefore 
Ali may not attribute the murder he committed solely 
to the state. This is a responsibility he fulfilled as per 
his task; he fires on the order of his commander, 
however; the action of killing exceeds the limits of the 
assigned task and represented power. In a Bourdieu-
sian sense, the symbolical violence Ali applied is 
meaningful for perpetuity of the state, however 
murder in his own eyes. On the other hand, when 
considered in the sense of different fields and 
different representational problems, it is not possible 
to identify the responsibles of the murder. Namely, 
Ali would have committed a murder whether or not 
he is a soldier. What Ali comes to realize is how the 
foundations of a legitimate murder can be laid by 
putting the power in the center, and that in fact; the 
organization of power is not spontaneous or beyond 
individuals, on the contrary, it can only happen 
through the existence and acceptance of each and 
every individual.”

NAZ BAŞAK GÜNDAY
12

Film Critique /Film Eleştirisi

- Cinema, Film, TV, Drama

(Turkish to English)  

* Critic: Nur Şeyda Koç / Eleştirmen: Nur Şeyda Koç  - Ref: http://www.tsa.org.tr/



Thank you  Teşekkürler


