
1
998 y›l›nda R. Aybay taraf›ndan yaz›lan ve AYBAY Yay›nlar›’nca

yay›mlanan Yasa Çat›flmas› Hukuku Dersleri bu kitab›n temelini

oluflturmufl; daha sonra E. Darda¤an’›n da yazar olarak kat›l›m›yla ki-

tap, geniflletilmifl biçimde yine AYBAY Yay›nlar›’nca 2001 y›l›nda Ya-

salar›n Uluslararas› Düzeyde Çat›flmas› ad›yla yay›mlanm›flt›r.

Kitab›n, gözden geçirilmifl ve geniflletilmifl biçimi, ça¤dafl yay›n-

c›l›k ölçütleri aç›s›ndan çok daha güzel bir düzenlemeyle, 2005 y›l›

Mart’›nda ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› aras›nda yer alm›flt›r.

fiimdi sundu¤umuz bu yeni bas›mda, 2005 bas›s›na oranla ol-

dukça büyük yenilikler yapmaya çal›flt›k. Bu çal›flmam›zda kitap, bafl-

tan sona gözden geçirilmifl, eklemeler yap›lm›fl, baz› konularda yeni

bafll›klar alt›nda bilgiler eklenmifltir.

Bu yeniliklerin ve de¤iflikliklerin bir bölümü, 12 Aral›k 2007 ta-

rihli Resmi Gazete’de yay›mlanan, 5718 say›l› yeni MÖHUK hüküm-

leri karfl›s›nda, yap›lmas› zorunlu hale gelmifl olanlard›r. Yeni MÖ-

HUK henüz yeni içtihatlar oluflturmaya yetecek bir süre uygulanm›fl

de¤ildir. Bununla birlikte, getirilen yeni hükümlerin yorumunu ve de-

¤erlendirilmesini sunmaya çal›flt›k. Bunlar›n, gerek akademik alanda
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çal›flan meslekdafllara gerek yarg›ç ve avukat gibi uygulay›c›lara yar-

d›mc› olabilmesini umuyor ve diliyoruz.

Yasalar›n Çat›flmas› alan›, bir hukuk dal› olarak, uluslararas› ti-

caret iliflkilerindeki yeni geliflmelerden ve teknoloji alan›ndaki yenilik-

lerden etkilenerek baz› konularda h›zl› de¤iflimler gösterebilmektedir.

Elbette, bunlar› bütünüyle inceleyen, tam ve kapsay›c› bir çal›flma yap-

t›¤›m›z› söylemek durumunda de¤iliz. Ancak, en az›ndan temel ve gü-

venilir bilgileri, kolay anlafl›l›r bir anlat›mla vermek için elimizden ge-

leni yapt›¤›m›z› söyleyebiliriz. Umar›z, baflar›l› olabilmiflizdir.

Kitab›n metninde ve sunuluflunda yanl›fll›klar olmamas› için,

çok özen gösterdik; eski ö¤rencimiz Av. Feride Sema Köseli de, bu öze-

nimize de¤erli katk›larda bulundu. Ama, yay›nc›l›k alan›nda bu konu-

da “mükemmelli¤e” ulaflman›n olanaks›z denilecek kadar zor oldu¤u-

nu da bilmiyor de¤iliz. Okurlar›n, gerek biçim gerek içerik aç›s›ndan

yapacaklar› elefltirilerden haberdar olursak, bunlar› flükranla karfl›la-

yaca¤›m›z› belirtmek isteriz.

Kitab›n ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› aras›nda ikinci kez

yer almas›ndan dolay›, üniversitenin yay›n iflleriyle ilgili yetkililerine ve

özellikle Say›n Fahri Aral’a teflekkür ediyoruz. Ayr›ca, kitab›n son

biçimini almas› aflamas›ndaki özenli çal›flmalar›ndan dolay› Maraton

Dizgievi çal›flanlar›na da teflekkür ederiz.

Rona Aybay - Esra Darda¤an / Mart 2008
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B
u kitap 2001 y›l› Kas›m’›nda AYBAY Yay›nlar› aras›nda ç›kan

Yard. Doç. Dr. Esra Darda¤an’la ortak yay›n›m›z Yasalar›n Ulus-

lararas› Düzeyde Çat›flmas›’n›n gözden geçirilmifl ve geniflletilmifl biçi-

mi oluyor. Ayr›ca ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› aras›nda ç›kma-

s› bas›m tekni¤i aç›s›ndan çok daha baflar›l› bir biçimde okura sunul-

mas›n› sa¤l›yor. Bunun için yay›nevi yetkililerine ve Say›n Fahri Aral’a

teflekkür ederiz.

“Yasa Çat›flmas›” (eski deyimle “Kanunlar ‹htilaf›”) konular›,

hukuk uygulay›c›lar›na ve ö¤rencilere, ço¤u zaman anlafl›lmas› zor so-

runlar gibi görünür. Yasa Çat›flmas› konular›n›n karmafl›k niteli¤i, gerek

Özel Hukukun gerek Kamu Hukukunun çeflitli kavramlar›n› dikkate

alan çözümler yap›lmas›n› gerekli k›lar. Bu durumda, Yasa Çat›flmas›

(Kanunlar ‹htilaf›) konular›n›n ve sorunlar›n›n okura aç›k bir anlat›mla

sunulmas›nda, yazar›n özel çaba göstermesi zorunlu olmaktad›r.

Bu kitapta, bu çaba gösterilmifl ve okura kolay anlafl›labilir bir

kitap sunulmas› amaçlanm›flt›r. Önceki bas›ya ilgi gösteren meslekdafl-

lar›m›z›n yüreklendirici sözleri bu bas›y› haz›rlarken bize güç katm›fl-

t›r. Elbette son söz ve takdir okurlar›nd›r.

Önsöz
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‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’nda ç›kan Vatandafll›k Hu-

kuku ve Yabanc›lar Hukuku (‹BÜ yay›n› 2005) kitaplar›m›z›n yay›na

haz›rlanmas›nda, çok eme¤i geçen Stj. Av. Makbule Dicle Ergül bu ki-

tab›n yay›na haz›rlanmas›nda da emek vermifltir. Kendisine titiz çal›fl-

mas› için teflekkürlerimizi yineliyoruz.

Çok uzun y›llard›r birlikte çal›flt›¤›m›z Say›n Ifl›l Güler, daha ön-

ceki kitaplar›m›zda oldu¤u gibi bu kitab›n da bilgisayarda dizilmesi ve

bas›ma haz›rlanmas› ifllerini özenle yapm›flt›r. Kendisine teflekkür et-

mek görevimizdir.

Gösterilen özene karfl›n, kitapta eksik, aksak bir fleyler varsa,

sorumluluk, elbette sadece yazarlar›nd›r.

Rona Aybay / Mart 2005
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