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YARGITAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 

1. 1975 yılında yayın hayatına başlayan Yargıtay Dergisi (YD), 

“Hakemli Dergi” statüsünde üç ayda bir olmak üzere Ocak, Nisan, 

Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanır. 

2. Dergide hakemli ve hakemsiz makalelere birlikte yer verilir. 

Hakemli olarak yayınlanmasına karar verilen makalelerin hakemli 

olduğu dergide ayrıca gösterilir. Hakemsiz makalenin yayınlanıp ya-

yınlanmayacağına Yayın Kurulu karar verir. 

3. Derginin amacı; hukuki konularda bilimsel çalışmalar yayım-

lamaktır. 

4. Yazıların; özgün, başka bir yerde yayımlanmamış veya ya-

yımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. 

5. Yayımlanan makaleden kaynaklanan her türlü sorumluluk ya-

zara aittir. 

6. Makale, bilgisayar ortamında Microsoft Word programında 

yazılır. 

7. Makale, bilimsel bir çalışma niteliğini taşıyamayacak ölçüde kı-

sa ya da makale formatının sınırlarını aşacak şekilde uzun olmamalıdır. 

8. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide 

yabancı dilde yazılara da yer verilir. Yazı, Türkçe veya yabancı diller-

den herhangi birinde yazılmış olsa dahi 13 kelimeyi aşmayan “başlık”, 

150-350 kelime arası “öz (abstract)” ve 5-8 kelime arası “anahtar ke-

limelerin (keywords)” bulunması gerekir. Makalenin adı, “öz”ü, anah-

tar kelimeleri, keywords ve abstract bilgileri Türkçe ve İngilizce ola-

rak makale ile birlikte yer alır. Bu bilgiler sırasıyla yazının başına ek-

lenip, Türkçe veya İngilizce olarak yazarları tarafından makale ile 

birlikte gönderilir. 

9. Yazar, adı ve soyadını, unvanını, görev yaptığı kurumu, ileti-

şim adresini, telefonu ile mutlaka e-mail adresi ve ORC kimlik numa-

rasını (ORCID) çalışmasının başına ekleyeceği üst kapak sayfası ile 

birlikte bildirmelidir. Makaleyi gönderen yazarın ismini ve ORC kim-

lik numarasını (ORCID) yazmaması/unutması durumunda makalesi 

yayımlanmayacaktır. Makale, A4 boyutunda birinde yazara ilişkin 



 

 

bilgileri içeren kapak sayfası bulunan, diğerinde bulunmayan iki nüs-

ha halinde gönderilir. Yazı, ana metinde 1,5 satır aralığı ile 12 punto; 

dipnotlarda tek satır aralığı ile 10 punto kullanılarak Times New Ro-

man, normal stil karakterinde yazılmalı, metin iki yana yaslanmalı, 

sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Başlık ve alt 

başlıklar dışında koyu (bold) yazı karakteri kullanılmamalıdır. 

10. Dipnotlar sayfa altında gösterilir ve numaraları noktalama işa-

retlerinden sonra kullanılır. Dipnotta kaynak verilirken yazarın soyadı ve 

adının sadece baş harfleri büyük olur. Verilen kaynak kitap ise kitabın 

adı, kitabın basıldığı yer, basım yılı ve atıf yapılan sayfa numarası sırası 

ile verilir. Verilen kaynağın makale olması halinde ayrıca, makale adı çift 

tırnak içine alınır. Ancak makalenin yer aldığı eserin basım yeri ve tarihi-

nin yazılması gerekmez. Verilen kaynak internet dokümanı ise makale 

yazarının soyadı adı, makale adı, dergi adı ve sayısı, hangi tarihte ve han-

gi siteden erişildiği bilgilerine sırası ile yer verilir. Tüm göndermeler ya-

zarın soyadı yazılarak yapılır. 

Kitap için örnek: Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Şerhi, Ankara 2012, s.28. 

Makale için örnek: Demir, Mehmet: “Hâkime Hukuki Sorum-

luluğu Nedeniyle Açılan Tazminat Davası”, (AÜEHFD, C.VII, 

S. 2003/3-4, s.805-861), s.826. 

İnternetten alınan doküman için örnek: Albayrak, Hakan: 

Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel 

Dava Şartları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

S.2015/4(64), 11.03.2016 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/ 

dergiler/38/2071 /21478.pdf adresinden erişildi. 

Gönderme örnek: Yılmaz, s.20. 

11. Makale sonunda “kaynakça” bulunmalıdır. Kaynakça; metin 

içindeki ilk (tam) atıflar, “yazarın soyadı, adı” şeklindeki alfabetik 

düzene uyularak düzenlenir. 

Örneğin: Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 

Ankara 2012. 

Demir, Mehmet: “Hâkime Hukuki Sorumluluğu Nedeniyle Açı-

lan Tazminat Davası”, (AÜEHFD, C.VII, S. 2003/3-4, s.805-861). 



 

 

12. Makalede “anlatım planı”na veya “içindekiler”e yer verilmez. 

13. Makalede yer alan kısaltmalara ilişkin cetvel metnin sonun-

da yer almalıdır. 

14. Makale yayımlanmak üzere dergi@yargitay.gov.tr adresine 

e-posta ile gönderilir. 

15. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini 

yapmış oldukları ve bu haliyle “basıla” verdikleri kabul edilir. Bilim-

sellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının 

tespit edildiği yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir. Makale, 

Yargıtay Dergisi yayın ilkelerine uygun değilse reddedilir. Reddedilen 

yazılar yazarına iade edilmez. Yayın Kurulunun izni olmadıkça ha-

kemlik sürecine başlandıktan sonra makale geri çekilemez, başka yer-

de yayınlanamaz. 

16. “Kör hakemlik” sistemi uyarınca, kapak sayfası olmayan 

makale nüshası hakemlere gönderilir. Yazara yazının hangi hakeme 

gönderildiği konusunda bilgi verilmez. Yazının yayımlanması hakem-

ler tarafından uygun bulunmadığı takdirde durum yazara bildirilir. 

Hakem raporları esaslı düzeltme içeriyorsa; rapor, hakem adı belirtil-

meksizin yazara gönderilir. Yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çer-

çevesinde değişiklikler yapabilir. Bu düzeltmeler yazar tarafından 

kabul edilip, işlenmesi ve hakemler tarafından uygun görülmesi koşu-

luyla makale yayımlanır. Hakemlerin raporlarının olumsuz olması 

durumunda tekrar bir hakem incelemesi yapılmaz. 

17. Yazarlara ve hakemlere 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Öde-

necek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 

telif ve hakem ücreti ödenir. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildi-

ği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil 

olmak üzere tüm yayın hakları Yargıtay Dergisi'ne aittir. Yazarlar telif 

haklarını Yargıtay Dergisi’ne devretmiş sayılır. Elektronik yayım için 

ayrıca telif ücreti ödenmez. 

18. Yayımlanan makalenin yazarına üç adet, hakemlere birer 

adet dergi gönderilir. 



 

 

19. Dergide çeviri eserlere, kitap ve karar incelemelerine, mev-

zuat değerlendirmeleri ile bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu tür 

yazılar hakeme gönderilmeyip, Yayın Kurulu kararı ile yayımlanır. 

20. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin kabulü, ha-

kem raporları arasında çelişki olması halinde editörün görüşü doğrul-

tusunda veya üçüncü bir hakem raporu alındıktan sonra Yayın Kuru-

lu'nun onayı gerekir. 

21. Makale geliş tarihine göre kayıt altına alınarak, sıra numara-

sı verilir. 

22. Dergiye yayınlanmak üzere makale gönderen yazar yukarı-

daki yayın ilkelerini kabul etmiş sayılır. 

 



 

 

JOURNAL OF THE COURT OF CASSATION (JCoC) 

EDITORIAL PRINCIPLES 

1. Published since 1975, the Journal of the Court of Cassation 

(JCoC) is a quarterly “peer-reviewed” periodical issued in January, 

April, July and October. 

2. JCoC includes peer-reviewed and non-peer-reviewed articles. 

Manuscripts designated for publication through peer-review shall be 

indicated as such in the Journal. The Editorial Board shall decide 

whether a non-peer-reviewed article will be published or not. 

3. JCoC’s purpose is to publish scientific works on law. 

4. Manuscripts must be original, not have been published or 

submitted for publication elsewhere. 

5. Author(s) shall have all liabilities arising from the published 

article. 

6. The manuscript shall be typed in Microsoft Word software. 

7. The manuscript must not be too short for a scientific study or 

too long to exceed the limits of the article format. 

8. While JCoC’s publication language is essentially Turkish, it 

shall accommodate articles in foreign languages as well. The article, 

whether in Turkish or in any foreign language, must have a “title” not 

exceeding 13 words, an “abstract” of 150 to 350 words, and 5 to 8 

“keywords”. The title, abstract and keywords of the article shall be 

included in the manuscript in Turkish and English together. Such 

information shall be inserted in the beginning of the article in the said 

order, and submitted in Turkish or in English along with the 

manuscript by the author(s). 

9. The author must indicate his/her full name, title, affiliated 

organization, contact address and telephone, and absolutely, e-mail 

address and ORCID ID number in the top cover page added to the 

beginning of the manuscript. The article will not be published if s/he 

forget/does not write the name of the author and the ORCID ID 

number. The manuscript shall be submitted in two copies each in A4 

size paper, one having the cover page with author information, the 



 

 

other with no author information. The manuscript shall be typed in 

normal style, justified, Times New Roman 12 font size with 1.5 line 

spacing in the main text, and 10 font size, single spaced in the 

footnotes; page margins 2,5 cm all around. Bold font should not be 

used except in the title and subtitles. 

10. Footnotes shall be placed at page bottom, and marking 

numbers inserted after punctuation marks in the text. When providing 

references in the footnote, only the initial letters of the author’s last 

name and given names shall be capitalized. Where a book is 

referenced, the referencing shall include the title, place of print, year 

of print and referred page of the book in the order herein. Where an 

article is referenced, the title of the article shall be quoted in double-

quotation marks. However, it is not necessary to include the place of 

print and the date of the work in which the article appeared. Where the 

reference source is from the Internet, the following information shall 

be furnished in the following order: last name and given names of the 

author, article title, Journal title and issue, date of access and website 

address. All citations shall mention the author’s last name. 

Example of book reference: Yılmaz, Ejder: Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012, p.28. 

Example of article reference: Demir, Mehmet: “Hâkime 

Hukuki Sorumluluğu Nedeniyle Açılan Tazminat Davası”, 

(AÜEHFD, Vol VII, No 2003/3-4, p.805-861), p.826. 

Example of Internet reference: Albayrak, Hakan: Tasarrufun 

İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava 

Şartları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No 2015/4(64), 

accessed on 11.03.2016 at http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/ 

2071/21478.pdf. 

Example of citation: Yılmaz, p.20. 

11. The manuscript should have a “references section” at the 

end. It is organized with respect to the alphabetical order of “author’s 

surname, first name”. 

For example: Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Şerhi, Ankara 2012. 



 

 

Demir, Mehmet: “Hâkime Hukuki Sorumluluğu Nedeniyle Açılan 

Tazminat Davası”, (AÜEHFD, Vol VII, No 2003/3-4, p.805-861). 

12. “Contents” and “narrative plan” are not included in the 

article. 

13. The “Abbreviations Chart” should be placed at the end of 

the text. 

14. The manuscript submitted for publication shall be 

communicated by e-mail to: dergi@yargitay.gov.tr 

15. It shall be assumed that the manuscripts submitted by 

authors to the Journal have been checked and submitted “for print as 

is”. Manuscripts that are identified as non-conforming to the scientific 

criteria and having more spelling errors than usual shall be returned by 

the Editorial Board. Where the manuscript fails to comply with the 

editorial principles of the Journal of the Court of Cassation, it shall be 

rejected. Rejected manuscripts shall not be returned to the author. 

Unless it is allowed by the Editorial Board, the article cannot be 

withdrawn and published elsewhere after the refereeing process has 

started. 

16. Pursuant to the “double blind peer review” system; the copy of 

the manuscript without the cover page shall be communicated to the 

reviewers. No information on reviewers shall be furnished to the author. 

Where the reviewers do not approve the manuscript for publication, this 

shall be notified to the author. Where the reviewers’ report calls for major 

revision(s), such report shall be communicated to the author without 

indicating the identity of reviewers. The author may make changes only 

in the context of the requested corrections. The manuscript shall be 

published provided that such corrections be accepted, inserted by the 

author and approved by the reviewers. Where the reviewers’ report is 

negative, no further review shall be undertaken. 

17. Authors and reviewers shall be paid copyright fees and 

reviewing fees respectively on the basis of the “Regulation on 

Copyright and Processing Fees Payable by Public Entities” published 

in the Official Gazette of 23 January 2007 issue 26412. Where the 

manuscripts are accepted for publication, all publication rights shall be 



 

 

owned by the Journal of the Court of Cassation including full-text 

publication in electronic media. Authors shall be considered to have 

transferred their copyright to the Journal. No further royalties shall be 

paid for electronic publication. 

18. Three copies of the Journal that contains the published 

article shall be sent to the author, and one each to the reviewers. 

19. The Journal includes translated works, book and decision 

reviews, informative notes on legislative reviews as well. Such works 

shall not be directed to reviewers; they will be published by a decision 

of the Editorial Board. 

20. The manuscript requires approval by at least two reviewers 

for publication; where the reviewers’ reports fail to concur, the 

approval of the Editorial Board shall be required upon the Editor’s 

opinion or after obtaining a third reviewer’s report. 

21. Manuscripts shall be recorded and numbered in the order of 

receipt. 

22. Authors who submit manuscripts to the Journal for 

publication shall be deemed to have agreed to the editorial principles 

herein. 
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TÜRK PARLAMENTO HUKUKUNDA 

“GEÇİCİ MADDE” DÜZENLEMELERİ 

THE REGULATIONS OF PROVISIONAL ARTICLE IN 

TURKISH PARLIAMENTARY LAW 

 

Doç. Dr. Şeref İBA 

 

ÖZ 

Geçici madde, kanun metinlerinde en önemli bölümlerden biri-

sidir. Bu maddeler, özellikle uygulama bağlamında kazanılmış haklar, 

toplum barışı ve temel hak ve özgürlükler yönünden hayati öneme 

sahiptir. Geçici maddeler, gündelik siyasi çıkarlar ve pratikler yönün-

den diğer kanun maddelerinden çoğunlukla daha önemlidir. Bu ba-

kımdan, geçiş hükümlerinin gereği gibi anlaşılabilmesi için kanun 

metinlerinde ilk bakılması gereken kısım geçici madde düzenlemele-

ridir. Geçici maddeleri tek bir geçici madde olarak kaleme alan norm 

koyma yaklaşımı, gereksiz bir yasama şeytanlığıdır. 

Anahtar Kelimeler: Geçici madde, intibak hukuku, kanun tek-

niği, geçici maddenin önemi, geçici maddenin işlevleri. 

ABSTARCT 

Provisional articles are one of the most important area of whole 

law text. These articles especially in respect of implementation have 

crucial importance regarding vested rights, fundamental rights and 

freedoms and social peace. Temporary articles, mostly have more 

importance than ordinary articles within whole law text in terms of 

daily political interests and practices. Therefore, provisional articles 

ought to be appreciated at first glance in order to understand properly 

the meanings of transitional regulations Omnibus provisional article, 

writing an omnibus temporary regulation instead of writing separate 
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and independent article in law-making technique is unnecessary 

legislative evil. 

Keywords: provisional article, transitional law, law-making 

technique, importance of provisional article, functions of provisional 

regulation. 

 



 

 

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA 

BİR ELEKTRONİK DELİL TÜRÜ OLAN E-POSTAYA 

İNTERNET ÜZERİNDEYKEN ELKOYULMASI - Türk ve 

Alman Yüksek Yargı Kararları Karşılaştırması 

SEIZURING E-MAIL ON THE INTERNET WHICH IS A TYPE 

OF ELECTRONIC EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURAL 

LAW - Comparison of Turkish and German High Judicial Decisions 

 

Dr. Çiler Damla BAYRAKTAR 

 

ÖZ 

Bilişim sistemlerinin iletişim alanında hem maliyet hem de za-
man açısından yarattığı kolaylık sayesinde posta faaliyetinde kâğıdın 
yerini elektronik belge kullanımı almıştır. 

Posta iletişiminin elektronik ortamda gerçekleşmesi ceza usul hu-
kuku alanında farklı bazı uygulamaların gelişmesine sebep olmuştur. 
Öyle ki bu durum yargılamanın etkin bir şekilde yürütülmesi faaliyetin-
de elektronik veri niteliğindeki E-Postaların delil olarak kullanılmasını 
mecburi kılmış, soyut niteliği itibariyle internet ortamında taşınabilen 
elektronik veri niteliğindeki bu delillere hangi hukuki kurum üzerinden 
el atılacağı ise önemli bir hukuki mesele haline gelmiştir. 

Çalışmamızda bir elektronik delil olan E-Postalara internet üze-
rindeyken soruşturma ve kovuşturma makamlarınca hangi hukuki ku-
rumdan faydalanılarak el atılabileceği hususuna ilişkin olarak Alman 
ve Türk Yüksek Yargı Mercilerinin tespitlerine değinilecek, konunun 
sistematik bütünlüğünün sağlanması açısından ise çalışmada ilk olarak 
kısaca elektronik delil kavramına ve elektronik delilin ceza yargılama-
sı sonucunda mahkûmiyet kararı verilmesi için tek başına yeterli kuv-
vette olup olmadığı hususuna değinilecektir. 
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Anahtar Kelimeler: Elektronik delil, E-Posta (E-Mail), postada 

el koyma, basit el koyma, §94 StPO, §99 StPO, CMK m. 123, CMK m. 129. 

ABSTRACT 

The use of electronic documents has replaced paper in postal ac-

tivities, thanks to the convenience of information systems in terms of 

both cost and time in the field of communication. 

The fulfillment of postal communication in electronic medium 

has led to the some different applications in the field of criminal law. 

So much so that this situation made it obligatory for the effective 

judgment to use electronic data E-Mails as evidence, and it has be-

come an important legal issue, through which legal institution can be 

these evidence reached, which is an electronic data that can be trans-

ported in the internet medium. 

In our study, the question of which legal institution can be used 

by the investigation and prosecution authorities to reach E-Mails on 

internet will be examined comparatively in the light of German and 

Turkish high judicial decisions. In order to ensure the systematic in-

tegrity of the issue wil be present firstly the concept of electronic evi-

dence and whether the electronic evidence has alone sufficient 

strength to give the decision of conviction as a result of criminal pro-

ceedings will be discussed. 

Keywords: Electronic evidence, E-Mail, postal seizure, simple 

seizure, §94 StPO, §99 StPO, CMK §123, CMK §129. 

 



 

 

İNGİLTERE’DE AİLE ARABULUCULARINA 

YÖNELİK UYGULAMA (ETİK) KURALLARI 

CODE OF PRACTICE (ETHICS) FOR FAMILY 

MEDIATORS IN ENGLAND 
 

Dr. Erhan FIRAT 

 

ÖZ 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden arabuluculuk, İngi-
liz hukuk sisteminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlamda aile arabu-
luculuğu da İngiliz hukukunda sıkça kullanılan yöntemlerden biridir. 
Diğer taraftan, bu ülkede aile arabuluculuğuna dair çok sayıda özel dü-
zenleme bulunmaktadır. Bu özel düzenlemelerden biri de FMC (Aile 
Arabuluculuğu Konseyi) tarafından yayınlanan Aile Arabulucularına 
Yönelik Uygulama (Etik) Kurallarıdır. Bu düzenleme FMC tarafından 
son değişikleriyle birlikte Kasım 2018 yılında yayınlanmıştır. Çalışma-
mızda bu düzenlemenin hükümlerine değinilerek Türk hukuku için böy-
le bir düzenlemenin yararlı olup olmayacağı üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aile arabuluculuğu, aile hukuku, uygulama 
(etik) kuralları. 

ABSTRACT 

Mediation, one of the alternative dispute resolution methods, has 
an important place in the English legal system. In this sense, family 
mediation is one of the frequently used methods in British law. On the 
other hand, there are many special regulations regarding family 
mediation in this country. One of these special regulations is the Code 
of Practice for Family Mediators (Ethics) published by the FMC 
(Family Mediation Council). This regulation was published by FMC 
in November 2018, with its last changes. In our study, the provisions 
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of this regulation will be mentioned and it will be emphasized whether 
such a regulation will be beneficial for Turkish law. 

Keywords: Family mediation, family law, code of practice 

(ethics). 

 



 

 

TÜRK MİRAS HUKUKUNDA DENKLEŞTİRME MÜESSESESİ 

HOTCHPOT IN TURKISH LAW OF SUCCESSION 

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ORAL1 

 

ÖZ 

Çalışmada, öncelikle mirasta denkleştirme hükümlerinin hukuki 

niteliği incelenmiş, ardından şartlarına yer verilmiştir. Sonrasında mi-

rasbırakanın bir karşılıksız kazandırmasının denkleştirmeye tâbi olup 

olmadığına ilişkin irade beyanlarının hukuki niteliği ve bunların mi-

rasçı tarafından kabul edilmesi gerekip gerekmediği tartışılmıştır. 

Hem altsoy hem de altsoy dışındaki mirasçılar bakımından denkleş-

tirme yükümlülüğünün incelendiği denkleştirmenin konusu başlıklı 

bölümde, mirasbırakanın hangi kazandırmalarının denkleştirmeye tâbi 

olabileceği irdelenmiştir. Bunu müteakip, denkleştirmeden muaf tutu-

lan kazandırmalar üzerinde durulmuştur. Denkleştirme alacaklısı ve 

denkleştirme borçlusu olabilmek için hangi özelliklere sahip olunması 

gerektiğinin incelendiği denkleştirmenin tarafları bölümünün ardından 

denkleştirmenin ifası analiz edilmiştir. Bu kapsamda, denkleştirme 

talebi, denkleştirme davası, denkleştirmenin gerçekleşmesi ve usulü 

incelenmiş ve denkleştirme borçlusunun bu borcunu nasıl ifa edeceği 

üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mirasta denkleştirme, mirasbırakanın irade 

beyanları, altsoyun denkleştirme yükümlülüğü, denkleştirmenin huku-

ki niteliği, denkleştirmenin ifası. 

ABSTRACT 

In this study, I begin by analyzing the legal character and the 

conditions of the provisions regarding hotchpot. Secondly, I discussed 
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the legal character of the deceased’s declarations of intention on the 

issue of whether a property received from the deceased during his or 

her lifetime is subject to hotchpot or not and whether they shall be 

accepted by the heirs. In the section titled the subject of the hotchpot, 

in which I dealt with the hotchpot from the aspects of the statutory 

heirs and his or her issues, I researched which properties received 

from the deceased are subject to hotchpot. After that, I will touch 

briefly to the properties, which are not subject to hotchpot. Lastly, I 

will analyze the parties and the execution of hotchpot. 

Keywords: Hotchpot, the declarations of intention of the 

deceased, the obligation of hotchpot from the aspect of the deceased, 

the legal character of hotchpot, the execution of hotchpot. 

 



 

 

HUKUK DEVLETİ ve SUÇ ve CEZADA KANUNİLİK İLKESİ 

THE RULE OF LAW AND NULLUM CRIMEN NULLA POENA 

SINE LEGE PRINCIPLE 

 

Dr. (Iur.) Hasan DURSUN 

 

ÖZ 

Üç tip hukuk devleti bulunmaktadır. Bunları; pozitivist hukuk 

devleti, usuli hukuk devleti ve maddi hukuk devleti olarak saymak 

olanaklıdır. Aslında pozitivist hukuk devleti anlayışı, sahte veya sözde 

bir hukuk devleti olup, gerçek bir hukuk devleti değildir. Zira bu anla-

yış, hukuk devletinin özünü oluşturan kişinin temel hak ve özgürlükle-

rinin güvence altına alınması işlevi yerine kanuna mutlak şekilde itaati 

esas alır. Suç ve cezada kanunilik ilkesi, suç ve ceza normunun formü-

le edilmesi ve uygulanmasında yasama, yürütme ve yargının keyfiliği 

ve gelişigüzel tutumunu önlemeye çalışır. Hukuk devletinin amacı da 

keyfilik ve gelişigüzel tutumlarla savaşım olduğundan bu bağlamda 

suç ve cezada kanunilik ilkesi hukuk devletinin kalbini oluşturur. An-

cak hukuk devletinin kişi hak ve özgürlüklerini tam olarak güvence 

altına alabilmesi için usuli ve maddi boyutunun birbirinden ayrılma-

yacağı anlayışıyla birlikte dikkate alınması gerekir. Anayasa Mahke-

mesi hukuk devletinin salt maddi boyutunu, bir başka deyişle maddi 

hukuk devleti anlayışını benimsemektedir. Anayasa Mahkemesi kişi 

hak ve özgürlüklerini koruma ve güçlendirme işlevini tam olarak yeri-

ne getirebilmek için hukuk devletinin usuli ve maddi boyutunu birlikte 

dikkate alması mutlak bir koşuldur. 

Anahtar Kelimeler: Hukuk Devleti, Pozitivist Hukuk Devleti, 

Sözde Hukuk Devleti, Usuli Hukuk Devleti, Maddi Hukuk Devleti, 

Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi. 
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ABSTRACT 

There are three types of the rule of law. Those can be counted as 

the positivist rule of law, the procedural rule of law and the substantial 

rule of law. Actually, the positivist rule of law idea is not a reel rule of 

law is a pseudo rule of law. Inasmuch as that idea is predicated on the 

absolute submission to the law in lieu of to ensure basic rights and 

freedoms of individual that compose the essence of the rule of law. 

Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege Principle aims to prevent the 

arbitrary and haphazard attitudes of legislation, execution and 

judiciary on formulation and application of the crime and penalty 

norm. Within that context, also the object of the rule of law is to 

struggle on arbitrary and haphazard attitudes, nullum crimen nulla 

poena sine lege principle is the heart of the rule of law. However, to 

secure the rule of law entirely the rights and freedoms of individual 

simultaneously has to be taken into account procedural and substantial 

dimensions of it inextricable. The Constitutional Court adopts only the 

substantial dimensions of the rule of law, in other words, accepts the 

idea of the substantial rule of law. To fulfill entirely the protection and 

improvement of individual rights and freedoms, the Constitutional 

Court’s adoption the procedural and substantial dimensions of the rule 

of law is an absolute condition. 

Keywords: The Rule of Law, The Positivist Rule of Law, 

Pseudo Rule of Law, The Procedural Rule of Law, The Substantial 

Rule of Law, Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege Principle. 

 



 

 

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE SOSYAL 

GÜVENLİK KURUMUNUN RÜCU ALACAĞINDAN 

İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU 

THE RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYERS, DUE TO 

OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL 

DISEASES 
 

Halil ÖZDEMİR 

 

ÖZ 

Sosyal Güvenlik Kurumuna, iş kazası ve meslek hastalıklarında 

sigortalılara yaptıkları yardımlar nedeniyle malvarlığında meydana ge-

len azalmanın kısmen de olsa telafi edilmesi için işveren ve üçüncü 

kişilerden rücu davası yoluyla zararını talep etme hakkı tanınmıştır. 

Sorumluluk koşulları ise 5510 sayılı Kanunun 21. maddesinde belir-

lenmiştir. Maddeye göre, iş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı 

veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı 

bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca işverenlere ödettirile-

bilir. Aynı konuyu düzenleyen mülga 506 sayılı Kanunun 26. madde-

sinde bulunan “işverenin suç sayılır hareketi” kavramına yer verilme-

mesi ve de kasıtlı davranışın istisnai olması nedeniyle uygulamada so-

rumluluk, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına 

aykırı hareket sonucu işverenin kusurlu bulunması ile belirlenmektedir. 

21. madde sorumluluğu, genel hukuk ilkelerinden farklı, sosyal 

güvenlik hukukuna özgü bir sorumluluktur. 21. maddede düzenlenen 

işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğu kusur sorumluluğudur. Ancak 

kusurlu bulunmaları halinde rücu alacağından sorumlu tutulabilirler. 

Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kusur-

suz sorumluluk halleri burada uygulanmaz. 
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Kurum alacağının muhatabı işverendir ve işverenlik sıfatı üze-

rinde tartışmalar yaşanmaktadır. İş görme ediminde, aradaki ilişkinin 

hizmet akdi alması halinde işverenlik sıfatı bulunur. İş görme edimi-

nin hizmet akdi mi yoksa istisna akdi veya hasılat kirası mı olduğu 

hususunda tereddütler yaşanmaktadır. 

Kanunda işverenin yanında, işveren vekili, geçici işveren ve asıl iş-

veren de işveren gibi sorumlu tutulmuşlardır ve sorumlulukları aynıdır. 

Bu yazıda, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sosyal güven-

lik kurumunun rücu alacağından işverenin sorumluluğunun esasları 

üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik Hukuku, rücu alacağı, iş-

veren, asıl işveren, alt işveren, geçici işveren, iş kazası, meslek hasta-

lığı, adi ortaklık, konsorsiyum, şirket grupları, kat malikleri kurulu, 

Türkiye İş Kurumu, mirasın reddi, ihale makamı, istisna akdi, hasılat 

kirası, rödovans, iş sağlığı ve güvenliği, kast. 

ABSTRACT 

The Social Security Institution has been granted the right to claim 

damages from the employer and third parties through a recourse lawsuit 

in order to partially compensate for the decrease in assets due to the 

assistance they provide to the insured in occupational accidents and 

occupational diseases. Liability conditions are determined in Article 21 

of Law No. 5510. Liability conditions are determined in Article 21 of 

Law No. 5510. According to the article, if the occupational accident and 

occupational disease occur as a result of the employer's intention or an 

act contrary to the health protection and work safety legislation of the 

insured, employers may be charged by the Institution. Since the concept 

of “the employer’s act as a crime” in Article 26 of the abolished Law 

No. 506, which regulates the same issue, is not included and the 

deliberate behavior is exceptional, in practice, the responsibility is 

determined by the employer being found to be at fault as a result of the 

violation of the legislation on protecting the health of the insured and 

occupational safety. 

Responsibility under Article 21 is a responsibility specific to 

social security law, different from general law principles. The liability 



 

 

of the employer and third parties regulated in Article 21 is the liability 

of fault. However, if they are found to be defective, they may be held 

responsible for recourse receivables. The cases of strict liability 

regulated in the Turkish Civil Code and the Turkish Code of 

Obligations do not apply here. 

The addressee of the corporate receivable is the employer and 

there are discussions on the title of employer. In the act of doing 

business, if the relationship between them receives a service contract, 

it has the title of employer. There are hesitations about whether the act 

of doing business is a service contract, an exception contract or a 

revenue lease. 

In the law, besides the employer, the employer's representative, 

the temporary employer and the primary employer are also held 

responsible like the employer and their responsibilities are the same. 

In this article, the principles of the employer's responsibility for 

the recourse of the social security institution due to occupational 

accident and occupational disease are emphasized. 

Keywords: Social Security Law, withdrawing, conductor 

(employer), primary employer, sub-contractor, temporary contractor 

(employer), occupational accident, occupational disease, ordinary 

share (partnership), consortium, company groups, board of property 

owners, Turkish Employment Agency, renunciation of inheritance, 

contracting authority, work agreement, usufructuary lease, royalty, 

occupational health and safety, intent. 

 



 

 

TÜRK CEZA HUKUKUNDA 

İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇU 

HUMAN SMUGGLING CRIME 

IN THE TURKISH CRIMINAL LAW 

 

Öğr. Gör. Mümin GÜNGÖR 

 

ÖZ 

Çalışmanın konusu ve kapsamını oluşturan İnsan Kaçakçılığı 

Suçu ile korunmak istenen hukuki değer; ulusal ve uluslararası kamu 

düzeni, sınır politikaları ve güvenlikleri, ekonomik düzen ile insan 

onuruyla bağdaşmayan muameleler ile vücut dokunulmazlıkları ihlal-

lerinin önlenmesidir. Çağın getirmiş olduğu teknolojik, biyolojik, 

ekonomik, siyasal ve benzeri etkilerin ve krizlerin ağırlığı altında ka-

lan insanlığın yükünün kaldırılması bütün milletlerin ve hukukların 

vazifesidir. Bu vazifenin ceza hukuku açısından durumu ise sorunların 

çözülmesinin sağlanması, oluşmasının önüne geçilmesi, önlenilmesi 

ve caydırılmasıdır. Türkiye’de, bu suçlara ilişkin uluslararası belgeleri 

onaylamak ve Türk Ceza Kanunu (TCK) mevzuatı içerisinde düzen-

lemek suretiyle fiillere karşı ulusal alanda cezai koruma sağlamıştır. 

Bu suç, göçmen kaçakçılığı suçu başlığı altında düzenlenmiştir. Ça-

lışma ile TCK temelinde doktrin ve yargı kararları ışığında İnsan Ka-

çaklığı Suçu incelenerek konuya katkı sağlanmağa çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Suçlar, Uluslararası Sözleşme-

ler, İnsan Kaçakçılığı Suçu, Türk Ceza Hukuku, Türk Ceza Kanunu. 

ABSTRACT 

Legal value to be protected by Human Smuggling Crime, which 

is the subject and scope of the study; It is the prevention of violations 

 
Makalenin Geliş Tarihi  : 03/02/2021 
Makalenin Kabul Tarihi : 03/11/2021 

 Öğretim Görevlisi, Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Adalet Programı, 
Hukuk Bölümü, e-mail: mmngngr46@hotmail.com. 

 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4731-2605 



 

 

of national and international public order, border policies and security, 

economic order and human dignity and violations of body immunity. 

It is the duty of all nations and laws to remove the burden of 

humanity, which is under the weight of technological, biological, 

economic, political and similar effects and crises brought by the age. 

The status of this duty in terms of criminal law is to solve the 

problems, to prevent them from occurring, to prevent and deter them. 

In Turkey, international documents related to these crimes and to 

confirm the Turkish Penal Code (TCK) has provided protection at the 

national level against criminal acts by regulating in the legislation. 

This crime is regulated under the title of Immigrant Smuggling Crime. 

With this study, it will be tried to contribute to the subject by 

examining the Crime of Human Smuggling in the light of doctrine and 

judicial decisions on the basis of the Turkish Penal Code legislation. 

Keywords: International Crimes, International Conventions, 

Human Smuggling Crime, Turkish Criminal Law, Turkish Penal Code. 

 

 


