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26. say m zla tekrar merhaba.
Bu say m z n bask ya haz rlanmas  i!ini teknik nedenlerle yay n kurulu olarak

üstlenmek zorunda kald k. Dergiyi zaman nda ç kartma istemimiz hata yapma
korkumuzu bast rd .

Prof. Dr Mesut Gülmez “Sendikal Haklar n Bölünmezli"i: “Toplu
Sözle!mesiz ve Grevsiz Sendika Hakk , Özünden Yoksundur” ba!l kl  makalesinde;
#nsan Haklar  Avrupa Mahkemesi’nin, Türkiye’ye ili!kin vermi! oldu"u  kararlar 
inceleyerek bu kararlar n  sendikal haklar n bölünmezli"ine hukuksal ba"lay c l k
kazand rd " n n alt n  çizmi!tir.

Doç. Dr. Dr.Ali Murat Özdemir “Hukukun Krizi: Günümüz Türkiyesinde
#ktidar ve $iddet” ba!l kl  makalesinde çal !ma, hukukun otonomisi, evrenselli"i ve
hukukun üstünlü"ü gibi prensipleri hukukun i!levinin yerine getirilmesi sürecindeki
rolleri üzerinden ele alm !t r.

Doç..Dr. Süleyman Özdemir’in çevirdi"i Ronald Findlay’in “W. Arthur
Lew s’in Ekonomi Bilimine Katk s  Üzerine” ba!l kl  makalesinde 1979 y l nda
Nobel Ekonomi Ödülü’ne lay k görülen ve sosyal politika alan ndaki çal !malar yla
Nobel Ödülü kazanan ilk ki!i olan  Arthur Lewis’in katk lar n n özünü ve önemi
de"erlendirilmi!tir.

Doç. Dr. Kübra Do"an Yenisey  “Çal !ma $artlar nda De"i!iklik-#!
Sözle!mesinin Sona Ermesi” ba!l kl  makalesinde 4857 Say l  Yasa’n n
22.maddesinde düzenlenen çal !ma ko!ullar nda de"i!iklik yap lmas  ile fesih
aras ndaki ili!kiyi, Yarg tay’ n son dönem vermi! oldu"u konuya ili!kin kararlar 
 ! " nda incelemi!tir.

Dr.Meltem (Güngör) Delen “Gruplar Aras  #li!kiler Çerçevesinde Kurumsal
Az nl klar” ba!l kl  makalesinde “grup” kavram n  tan mlayarak, kurumlar içerisinde
yer alan büyük gruplar içerisindeki az nl klar n sorunlar n  tart !m !t r.

Can $afak “Türkiye’de #ki Düzeyli Toplu Pazarl k Aray ! : Dokumac l k
#!kolu Örne"i (1966–1980” ba!l kl  makalesinde iki düzeyli toplu pazarl " n yasal
oldu"u 1963–1980 döneminde hemen her i!kolunda ortaya ç kan i!kolu
sözle!meleri aras nda özelli"i olan, dokumac l k i!kolunda Türkiye Tekstil Örme ve
Giyim Sanayii #!çileri Sendikas  (Teksif) taraf ndan yürütülen i!kolu düzeyinde
toplu pazarl k sürecini incelemi!tir.

Dr. $elale Usen “2008/104/EC Say l  Ödünç #! #li!kisine #li!kin Avrupa
Birli"i Yönergesinin Getirdi"i Yeni Düzenlemelerin Türkiye Aç s ndan
De"erlendirilmesi” ba!l kl  makalesinde Avrupa Birli"i müktesebat n  esas alarak
ödünç i! ili!kisini incelemi!tir.

Ar!. Gör. Asl can. Kalfa “Refah Rejimi Ba"lam nda Çocuk Bak m 



Hizmetleri” ba!l kl  makalesinde kad nlar n i!gücüne kat l m oran n n artmas  ile
toplumsal cinsiyet rollerinin belli bir düzeyde de olsa sars lmas na ba"l  olarak
çocuk bak m  hizmetlerine olan talebin artmas  sonucu ortaya ç kan bak m
hizmetlerin sunumu sorununu farkl  refah devleti rejimleri aç s ndan ele alm !t r.

 Prof. Dr. Sava! Ta!kent “Mevsimlik Bir #!te Yap lan Belirli Süreli #!
Sözle!mesi” ba!l kl  karar incelemesinde,  uyu!mazl k konusu olan olay
çerçevesinde, “mevsimlik i!/ mevsimlik i!çi”, dolay s yla “belirli süreli i!
sözle!meleri” konular n  ele alm !t r..

26. say m zda da yabanc  Mahkeme kararlar na yer verilmi!, Yarg tay,
9,10,21. HD’lerinin vermi! oldu"u toplam 73 adet karar yay mlanm !t r.

Bir kez daha yazarlar m za, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen
hakemlerimize,  her zaman oldu"u gibi derginin bas m nda büyük emek veren
Birle!ik Metal #! Bas n Yay n Servisindeki arkada!lar m za ve eme"i geçen,
ele!tirileri ve önerileriyle katk  sunan herkese bir kez daha te!ekkür ediyor, 27.
say da birlikte olmay  diliyoruz..
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