kitap tanýtýmý
Ekonomik ve Hukuksal
Boyutlarýyla Alt Ýþveren
Prof. Dr. Nusret Ekin tarafýndan hazýrlanan "Ekonomik ve
Hukuksal Boyutlarýyla Alt Ýþveren" isimli, çalýþma hayatýnýn son
yýllarda gündemini sýkça meþgul eden Alt Ýþverenlik konusunun
iþlendiði bir kitap Ýstanbul Ticaret Odasý tarafýndan yayýnlandý.
Öðrencilere, akademisyenlere, araþtýrmacýlara ve uygulamacýlara
kaynaklýk teþkil edecek, ihtilaf konusu olan durumlara ýþýk tutacak
olan bu çalýþma üç bölümden oluþmaktadýr. Birinci bölümde "Alt
Ýþveren Uygulamasýný Doðuran Nedenler", Ýkinci bölümde "Alt
Ýþveren Kuramsal Esaslarý", son bölümde "Hukuki ve Uygulama
Boyutlarýyla Türkiye'de Alt Ýþveren" konularý iþlenmiþtir.
Çalýþma, ÝTO Etüt ve Araþtýrma Þubesi Ticari Dokümantasyon
Servisi'nden temin edilebilir.

Sosyal Güvenlik Hukuku • Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri
"Sosyal Güvenlik alanýnda kitap yazmak, kum üzerinde yazý
yazmaya ya da þato inþa etmeye benzer, hukukçu olarak karmaþýk konularý açýklýða kavuþturmanýn sevincini yaþarken,
mevzuat deðiþiklikleri ve yargý kararlarýyla geliþen her yeni
dalga, kýsa bir süre önce yazýlmýþ olanlarý bir ölçüde anlamsýz
kýlar ve görkemli olduðu sanýlan þatoyu yok eder."
Prof. Dr. Ali Güzel ve Prof. Dr. Ali Rýza Okur'un "Sosyal Güvenlik
Hukuku" kitabýnýn 8. Baskýsýnýn önsözünde yer
alan bu sözler, sosyal güvenlik alanýnda gerek
kitap yazanlarýn, gerekse
çalýþma yapanlarýn içerisinde
bulunduðu güçlüðü ortaya
koymaktadýr. Kitaplarýnýn yenilenmiþ baskýlarýyla bu güçlüðü aþmada uygulayýcýlara,
araþtýrmacýlara ve öðrencilere
yýllardýr rehberlik eden Prof.
Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali
Rýza Okur ve Prof. Dr. A.
Can Tuncay'ýn Beta Yayýnevi
tarafýndan yayýmlanan yeni
kitaplarý, sosyal güvenlik hukukundaki geliþmeleri okuyuculara aktarmaktadýr.
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ygulamacý olarak yargý kararlarýna üst düzeyde yön veren Yargý Mensuplarýnýn çalýþmalarý, hukukumuza büyük katkýlar saðlamaktadýr. Sosyal güvenlik hukukuna iliþkin uyuþmazlýklar, Yüksek Yargý
Organýmýz Yargýtay'ýn gündeminde ilk sýralarda yer almaktadýr. Yargýtay 10. ve 21. Hukuk Daireleri sosyal
güvenlik hukukuna iliþkin uyuþmazlýklarý incelemekle görevlendirilmiþtir. Her iki Dairenin Baþkanlarý,
yayýmladýklarý eserleriyle, meslek hayatlarý boyunca oluþan birikimlerini sosyal güvenlik alanýnda çalýþanlara ve araþtýrma yapanlara aktarmaktalar.

Sosyal Güvenlik ve Sosyal
Sigortalar
Yargýtay 21. Hukuk Dairesi Baþkaný Sayýn Utkan
Araslý'nýn, Turhan Kitabevi tarafýndan 2 Cilt olarak
yayýmlanan "Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar" isimli
eserinde, mevzuat hükümleri biçimsel bir þekilde açýklanmakta, yorumlanmakta, bu hükümlere iliþkin yüksek
mahkeme kararlarýna yer verilmektedir. Eserde, Sosyal
güvenlik, 4447 sayýlý Yasa ile deðiþik 506 sayýlý Sosyal
Sigortalar Kanunu, iþsizlik sigortasý, sanatçýlarýn sosyal
güvenliði, özel sandýk mensuplarýnýn sosyal güvenliði,
2829 sayýlý Yasa ve hizmetlerin birleþtirilmesi, 3201 sayýlý
Yasa, yurt dýþýnda çalýþan Türk vatandaþlarýnýn sosyal
güvenliði, muhtar, belediye baþkanlarýnýn sosyal güvenliði
ve 5434 sayýlý Yasanýn Ek 11'e göre borçlanma, ilgili tüm
Anayasa Mahkemesi Kararlarý yer almaktadýr.

RESUL ASLANKÖYLÜ

Sosyal Sigortalar Kanununun
Yorumu

YARGITAY ONUNCU HUKUK
DAÝRESÝ BAÞKANI

SOSYAL SÝGORTALAR
KANUNUNUN YORUMU
a. Tek Cilt 1550 sayfa
b. Sosyal Sigortalar Kanununun ek ve
geçici maddeleriyle birlikte yorumu
c. Sosyal Sigortalar Kanunu açýsýndan
6183 sayýlý Kanunun ve idari para
cezasýnýn yorumu
d. 2925, 2829 ve 3201 sayýlý Kanunlarýn
Yorumu
e. Emsal teþkil eden yeni Yargýtay
Kararlarý
f. Sosyal Sigortalar Kanununu
deðiþtiren ek ve geçici madde ekleyen
Kanunlarýn tam metinleri
g. Yönetmelik ve Tüzükler

Yargýtay 10. Hukuk Dairesi Baþkaný Sayýn Resul
Aslanköylü'nün, "Sosyal Sigortalar Kanununun
Yorumu" isimli eserinde, Sosyal Sigortalar Kanununun
ek ve geçici maddeleriyle birlikte yorumu, Sosyal
Sigortalar Kanunu açýsýndan 6183 sayýlý Kanunun ve
idari para cezasýnýn yorumu, 2925, 2829 ve 3201 sayýlý
Kanunlarýn yorumu, konu baþlýklarýný oluþturmaktadýr.
Ayrýca emsal teþkil eden yeni Yargýtay kararlarý, Sosyal
Sigortalar Kanununu deðiþtiren ek ve geçici madde
ekleyen Kanunlarýn tam metinleri, Yönetmelik ve
Tüzükler de eserde yer almaktadýr.
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