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ÖNSÖZ
TÜSÝAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan
1971 yýlýnda, Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili
hükümlerine uygun olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan bir
dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜSÝAD, insan haklarý evrensel ilkelerinin, düþünce, inanç ve
giriþim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katýlýmcý demokrasi
anlayýþýnýn, liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum
ve kurallarýnýn ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiði bir
toplumsal düzenin oluþmasýna ve geliþmesine katký saðlamayý amaçlar.
TÜSÝAD, Atatürk'ün öngördüðü hedef ve ilkeler doðrultusunda,
Türkiye'nin çaðdaþ uygarlýk düzeyini yakalama ve aþma anlayýþý
içinde, kadýn-erkek eþitliðini, siyaset, ekonomi ve eðitim açýsýndan
gözeten iþ insanlarýnýn toplumun öncü ve giriþimci bir grubu olduðu
inancýyla, yukarýda sunulan ana gayenin gerçekleþtirilmesini
saðlamak amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirir.
TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn temsil örgütü
olarak, giriþimcilerin evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun faaliyet
göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleþme sürecinde Türk
rekabet gücünün ve toplumsal refahýn, istihdamýn, verimliliðin,
yenilikçilik kapasitesinin ve eðitimin kapsam ve kalitesinin sürekli
artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini esas alýr.
TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü bir ortamda,
ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda bölgesel ve sektörel
potansiyelleri en iyi þekilde deðerlendirerek ulusal ekonomik
politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunur. Türkiye'nin küresel
rekabet düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa Birliði (AB)
üyeliði sürecini desteklemek üzere uluslararasý siyasal, ekonomik,
sosyal ve kültürel iliþki, iletiþim, temsil ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesi
için çalýþmalar yapar. Uluslararasý entegrasyonu ve etkileþimi, bölgesel
ve yerel geliþmeyi hýzlandýrmak için araþtýrma yapar, görüþ oluþturur,
projeler geliþtirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve
önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne, hükümete, diðer
devletlere, uluslararasý kuruluþlara ve kamuoyuna doðrudan ya da
dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar aracýlýðý ile ileterek, yukarýdaki
amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket birliði oluþturmayý
hedefler.
TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke
gündeminde bulunan konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla
destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüþlerden hareketle
kamuoyunda tartýþma platformlarýnýn oluþmasýný saðlar.
TÜSÝAD, kamuda ve iþ dünyasýnda etik altyapýnýn oluþturulmasýný
önemsemekte ve ilgili alanlarda etik altyapýnýn güçlendirilmesini
savunmaktadýr. Bu düþünceyle, kamuda ve iþ dünyasýnda etik
altyapýnýn oluþturulmasý ve güçlendirilmesi amacýyla çalýþmalar
yürütmektedir. Bu çalýþmalarýn ilk adýmý "TÜSÝAD Devlette Etik Altyapý
Dizisi" kapsamýnda TÜSÝAD Parlamento Ýþleri Komisyonu'nun
faaliyetleri çerçevesinde 2005 yýlýnda yayýmlanan "Kamu Hizmetinde
Etik" raporu olmuþtur. Devlette etik çalýþmalarýna paralel olarak
yürütülen iþ etiði çalýþmalarý kapsamýnda ise TÜSÝAD Þirket Ýþleri
Komisyonu'nun faaliyetleri çerçevesinde 2009 yýlýnda "Türkiye'de ve
Dünyada Ýþ Etiði ve Etik Yönetimi" raporu yayýmlanmýþtýr.
TÜSÝAD Devlette Etik Altyapý Dizisi kapsamýnda yayýmlanan
Devlette Etikten Etik Devlete: Yargýda Etik baþlýklý bu rapor, TÜSÝAD
Parlamento Ýþleri Komisyonu'nun faaliyetleri çerçevesinde Ýstanbul
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Ýnceoðlu
tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
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B Ö L Ü M

GÝRÝÞ

GÝRÝÞ
Etik kavramý aslýnda toplumsal yaþamda hangi davranýþýn doðru, hangi davranýþýn yanlýþ
olduðunu gösteren genel bir kavramdýr. Bu anlamda hukuk düzeni etik olmayaný yasaklayarak
bu kavramýn içinin doldurulmasýna hizmet eder. Bundan hukuk alanýnda yasaklanmayan her
konunun etik deðerlere uygun olduðu sonucu çýkmaz elbette. Bazý davranýþlar hukuk alanýnda
düzenlenmese de toplumda etik deðerlere aykýrý görülebilir.
Meslekler bakýmýndan da kendine özgü etik deðerler oluþmaktadýr. Örneðin tüccarlýðýn ya
da öðretmenliðin nitelik farklýlýklarý kendine özgü etik deðerlerini yaratmýþtýr. Yargý bakýmýndan
konuya baktýðýmýzda yargý üyelerinin uymasý gereken etik deðerler ulusal ve uluslararasý planda
belirlenmiþtir. Yargýya yönelik olarak genel kabul gören deðerler þunlardýr: Baðýmsýzlýk, tarafsýzlýk,
dürüstlük, mesleðe yaraþýrlýk, eþitlik, ehliyet ve özen.
Diðer mesleklerle kýyaslandýðýnda yargýçlýk ve savcýlýk mesleðine çok daha özel bir önem
verildiði görülebilmektedir. Çünkü yargýçlýk ve savcýlýk diðer mesleklerden oldukça farklý nitelik
ve yere sahiptir. Yargý üyelerine verilen yetkiler, adalet, hakikat ve özgürlük deðerleri ile yakýndan
baðlantýlýdýr. Diðer bir deyiþle, yargý üyelerine verilen yetkilerin amacý, onlarýn hukuku uygulayarak
hakikati ortaya çýkarmalarýný, adaleti yerine getirebilmelerini ve kiþilerin sahip olduðu hak ve
özgürlükleri güvence altýna almalarýný saðlamaktýr. Yargý üyeleri için öngörülmüþ olan standart
ve kurallar da, bu belirtilen deðerlerden kaynaklanýr ve adaletin yerine getirilmesine, hak ve
özgürlüklerin korunmasýna yönelik olarak toplumun güvenini saðlamayý amaçlar. Toplumun
güvenini kazanamamýþ bir yargý adil kararlar verse dahi adil görülmeyebilir. Oysa yargý sadece
adil olmak zorunda deðildir, adil de görünmek zorundadýr.
Bu nedenle herhangi bir mesleði icra eden kiþiden beklenmeyen özveri, yargýçlýk veya savcýlýk
mesleðini icra edenlerden beklenebilmektedir. Yargýsal faaliyet, toplumun gözü önünde cereyan
etmektedir ve yargýya güven yargýç ve savcýlarýn davranýþlarý ile artabilmekte veya azalabilmektedir.
Böylece, ulusal ve uluslararasý planda yargý üyelerinin uymasý gereken etik deðerler ve bu
deðerlerin zorunlu kýldýðý davranýþ ilkeleri giderek geliþtirilmektedir.
Bu deðerler, uluslararasý planda, taraf olan devletler bakýmýndan hukuken baðlayýcý olan
uluslararasý sözleþmeler veya moral baðlayýcýlýðý olan uluslararasý belgelerle yansýtýlmaktadýr.
Örneðin Türkiye'nin de taraf olduðu Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesi'nin 6. md'sinde "baðýmsýz
ve tarafsýz" bir yargýdan söz edilmektedir. Baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk yargýçlarýn baðlý olmasý
gereken deðerlerin baþýnda gelmektedir. Diðer yandan hukuki baðlayýcýlýðý olmamakla birlikte
moral baðlayýcýlýðý olan uluslararasý belgelerde de yargý üyelerinin uymasý gereken deðerlere
yer verilir. Örneðin Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri bunlar arasýnda en önemli yeri iþgal
etmektedir.
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Ulusal planda yargý üyelerine özgü etik deðerler hukuk içi veya hukuk dýþý alanda yansýmalarýný
bulabilir. Hukuk içi alanda yargý üyesinin uymasý gereken kurallar disiplin kurallarý ile düzenlenmiþ
ve yargý üyelerine yönelik ayrý bir hukuk düzeni yaratýlmýþtýr. Diðer bir deyiþle söz konusu
deðerlerin korunmasý için yargýya yönelik bir disiplin hukuku yaratýlmýþtýr. Ayrýca bazý ceza
hukuku hükümleri de yine bu deðerleri güçlü bir biçimde korumaktadýr.
Bununla birlikte etik deðerlere aykýrý görülebilecek her davranýþýn da bir hukuki yaptýrýmla
karþýlanmasý gerekmeyebilir. Bazý toplumlar etik deðerlerle örtüþmeyen bazý davranýþlarýn katý
bir biçimde yaptýrýmla karþýlanmasýný beklerken baþka toplumlar ayný davranýþýn sadece kendi
meslektaþlarý veya kamuoyu tarafýndan kýnanmasýný yeterli görüp ayrýca bir hukuksal yaptýrýmý
gerekli görmeyebilir. Bu nedenle disiplin yaptýrýmýna konu olan davranýþlar toplumdan topluma
kýsmi deðiþiklikler gösterebilmekte, hatta ayný toplumda zaman içinde dönüþebilmekte ve
geçmiþte disiplin konusu edilen bir davranýþ daha sonra sadece kamuoyunun kýnamasýna
býrakýlabilmektedir.
Yargý üyelerinin, kendi mesleklerine özgü etik deðerleri yansýtan davranýþ ilkelerine uygun
hareket etmemeleri durumunda hesap verebilmeleri, diðer bir deyiþle eylemin aðýrlýðýna göre
gerektiðinde haklarýnda disiplin yaptýrýmý uygulanmasý ve sorumluluklarýna gidilmesi, demokratik
bir toplumda halkýn yargýya güven duymasýna katkýda bulunmaktadýr. Ayrýca bir hukuk devletinde
hukukun öngörülebilir olmasý da gerekir. Yolsuzluk veya diðer menfaatler ya da önyargýlar
sonucu olarak hukukun keyfi bir biçimde uygulanmasýnýn önüne geçilmesi bir zorunluluktur.
Bu açýlardan, yargý üyesinin davranýþ ilkelerinin geliþtirilmesi ve yargý üyelerine yönelik disiplin
sisteminin doðru iþletilmesi, yargýya güvenin güçlenmesi bakýmýndan önemli bir yer tutmanýn1
ötesinde, adil yargýlanma hakkýnýn ve hukuk devletinin gerçekleþtirilmesi bakýmýndan da
vazgeçilmezdir.
Bununla birlikte yargý üyelerine yönelik disiplin süreçlerinin iþleyiþ biçimleri ve disiplin
kurallarýnýn uygulanýþ biçimi yargý üyesinin baðýmsýz davranabilmesine yönelik bir tehdit haline
de dönüþebilir. Örneðin, disiplin soruþturmasýný baþlatan makamýn siyasi niteliði, disiplin
yaptýrýmýna karar veren makamýn baðýmsýz ve tarafsýz bir makam olmayýþý ya da siyasi nitelikli
oluþu, bu makam önünde yargý üyesinin sahip olduðu savunma haklarýnýn sýnýrlý oluþu, disiplin
kararlarýnýn yargýsal denetime tabi olmayýþý, disiplin sürecinin varýlan karar da dahil olmak üzere
tamamen gizli tutulmasý gibi olgular yargý baðýmsýzlýðý bakýmýndan oldukça ciddi sakýncalar
doðurabilir. Yargýnýn hesap verebilirliði, topluma karþý ya da taraflara karþý deðil, siyasi organlara
karþý bir sorumluluk haline dönüþebilir ki, bu durumda artýk yargýnýn baðýmsýzlýðýndan, hatta
hesap verebilirliðinden de söz etmek mümkün deðildir. Çünkü hesap verebilirliðin amacý, yargýnýn
kusurlu davranýþýndan dolayý siyasi organlara karþý deðil, topluma ve taraflara karþý sorumlu
olmasýdýr. Siyasi kurumlara karþý hesap veren bir yargý baðýmsýz kabul edilemez ve böyle bir
durum yargýsal etik deðerlerin özüyle de çeliþir. Toplumun böyle bir yargýya güven duymasý
beklenemez.
1

Bkz. Timothy A. O. Endicott, "The Impossibility of the Rule of Law", Oxford Journal of Legal Studies,Vol. 19, Spring
1999, s. 16-17.

12

Baðýmsýzlýðýn özünde, yargýcýn hukuku yorumlamasý ve vicdani kanaatini oluþturmasý sýrasýnda
özgür olmasý yer almaktadýr. Bu nedenle sadece disiplin süreçleri deðil, disiplin yaptýrýmýna tabi
olan konular da baðýmsýzlýðý etkileyecek nitelikte olmamalýdýr. Örneðin disiplin yaptýrýmý kararý,
yargýcýn dava sýrasýnda verdiði kötü kararýný deðil, yargýcýn kötü davranýþýný konu etmelidir.
Modern disiplin sistemleri, yargýcýn yargýsal kararlarý bakýmýndan hesap verebilirliðini deðil
davranýþ bakýmýndan hesap verebilirliðini ele alýrlar. Yargý baðýmsýzlýðýna yönelik en önemli
tehlike, disiplin yaptýrýmýnýn yargýcýn kararýnýn içeriðine dayanmasýdýr. Baðýmsýzlýk, popüler genel
kabul görmüþ sonuçlar yerine yargýcýn vicdani kanaatlerini oluþturma özgürlüðünü güvence
altýna almayý amaçlar2.
Bu nedenle disiplin yaptýrýmý, ilke olarak, yargýcýn kötü kararýný deðil, yargýcýn kötü davranýþýný
konu etmelidir. Örneðin bir borcun ödenmesi konusunda baský yapmak için kendi mesleki
konumunu kullanma, cinsel taciz, ýrkçý sözler sarf etme gibi davranýþlar nedeniyle yargý üyelerine
yaptýrýmlar uygulanmasý baðýmsýzlýðý etkiliyor olarak görülemez3.
Yargý baðýmsýzlýðý ile hesap verebilirlik iyi bir denge içinde olursa, disiplin yaptýrýmý sadece
yargý üyesinin yargýsal rolünün ötesine geçtiði veya görevini yapmadýðý için verilir. Dolayýsýyla
gerek yargýsal davranýþ ilkelerinin belirlenmesinde, gerekse bu ilkelere uygunluðun denetim
usulünün düzenlenmesinde özel bir dikkat gereklidir.
Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi, bir yargýcýn belirli bir faaliyetinin yargýçlýk statüsü ile
uyumlu olup olmadýðý konusunda baþvurabileceði, yargýçlarýn kendi örgütleri veya Yüksek
Mahkemenin kontrolünde, danýþma ve tavsiye rolünü üstlenecek kurul veya kiþiler olmasýný
önermiþtir. Böylece yargýç hangi davranýþýn bulunduðu konumla uyumlu veya uyumsuz olduðu
konusunda görüþ alma imkanýna kavuþacaktýr. Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi bu tür
kurullarýn yürütme ve yasamayla bir baðý olmamasýnýn öncelikli olarak gerekli olduðunu
vurguladýðý gibi, yargýçlara yönelik disiplin, yükselme, teftiþ gibi iþleri yürüten kurul ve kiþilerden
de baðýmsýz olmasýný önermektedir4.
Türkiye'de yükselme teftiþ veya disiplin konularýnda yetkili olan Hakimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulu (HSYK) örgütlenmesi dýþýnda ayrý bir Etik Kurul oluþturulmasý faydalý olacaktýr. Özellikle
yargý üyelerinin kendi mesleki örgütleri içinde bu tür danýþma kurullarýna yer verilmesi, konuyu
baðýmsýz bir biçimde tartýþmalarýna yardýmcý olacaktýr. Bu kurullar ayný zamanda hazýrladýklarý
raporlarla hem yargýç ve savcýlarý hem de halký bilgilendireceklerdir. Ayrýca her uygun görülmeyen
davranýþýn resmi bir disiplin prosedürü iþletilerek yaptýrýma baðlanmasý yerine gayrý resmi usullerle
2

Steven Lubet, "Judicial Discipline and Judicial Independence", Law and Contemporary Problems, Vol. 61, No. 3,
Summer 1998, s. 67; Ayrýca bkz. James Alfini; Steven Lubet; Jeffrey M. Shaman; Charles Gardner Geyh, Judicial
Conduct and Ethics, LexisNexis Publications, USA, 2007, s. 1-11.
3
Steven Lubet, s. 60, 62.
4
Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi'nin Yargýçlarýn Mesleki Davranýþlarýna, Özellikle Etik, Uygunsuz Davranýþ
ve Tarafsýzlýklarýna Ýliþkin Ýlkeler ve Kurallara Dair Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Dikkatine Sunduðu
3 No'lu Görüþü (2002), para. 29, (Opinion No. 3 (2002) of the Consultative Council of European Judges (CCJE)
to the Attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the Principles and Rules Governing
Judges' Professional Conduct in Particular Ethics, Incompatible Behaviour and Impartiality), 19 Kasým 2002,
http://www.coe.int/t/dghl/ cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp (eriþim:17.12.2011).
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doðru ya da uygun olmayan davranýþýn belirlenmesi yargý üyelerini sürekli yaptýrým baskýsý
altýnda tutmaktan koruyarak yargý baðýmsýzlýðýný muhafaza edip otokontrolü güçlendirecektir.
Nitekim Ýtalya'da 13 Kasým 2010'da yargýç ve savcýlarýn yüzde doksanýndan fazlasýnýn üyesi
olduðu Ulusal Yargý Birliði bir Etik Kod hazýrlamýþtýr.
Bu çerçevede Türkiye'de yargýç ve savcýlar uluslararasý belgelerde kabul görmüþ yargýsal
davranýþ kurallarýndan yararlanarak ve demokratik ülkelerdeki Etik Kodlarý esas alarak Etik Kod
oluþturmalý ve Etik Kurul kurmalýdýrlar. Etik Kod'un hazýrlanmasýnda yasama veya yürütme
organý rol oynamamalýdýr, disiplin kararlarý veren HSYK da tek baþýna Etik Kod oluþturma rolünü
üstlenmemelidir.
Türkiye'de yargýç ve savcýlarýn büyük bir çoðunluðunun üye olduðu tek bir meslek örgütü
bulunmadýðý için bu konuda yeni bir yapýlanma düþünmekte yarar vardýr. Yargýç ve savcýlar son
yýllarda dernek statüsünde örgütlenerek yargýç ve savcýlarýn mesleki menfaatlerini, sorunlarýný
dile getirmektedirler. Bununla birlikte yargýç ve savcýlarýn kayda deðer bir kýsmý halen herhangi
mesleki temelli bir derneðe üye deðildir. Bu gerçekten hareketle yasa koyucunun Etik Kod
hazýrlama sürecinin baþlatýlmasý ve Etik Kurul oluþturma konusunda öncülük etmesi beklenebilir.
Yasa koyucunun buradaki iþlevi Etik Kodun içeriðini veya Etik Kurulun yapýsý ile iþlevini belirleme
deðil Kodu oluþturacak ve Etik Kurulun yapýsýný, iþlevini belirleyecek kurulun belirlenmesinde
ilkeleri saptamak olmalýdýr. Kodu hazýrlayacak kurulun üyelerinin onda dördünün HSYK Genel
Kurulunca, onda beþinin yargýç ve savcýlarýn mesleki gereksinimleri temelinde kurulmuþ dernekler
tarafýndan derneðin sahip olduðu üye sayýsý oranýnda, onda birinin ise Türkiye Barolar Birliði
Genel Kurulu tarafýndan seçilecek üyelerden oluþturulmasý önerilebilir. Böylece yargýç ve savcýlarýn
kurduðu dernekler yargýç ve savcýlar arasýnda örgütlenme oranýna göre en fazla sayýda temsil
edileceklerdir, örgütlü olmayan yargýç ve savcýlar bakýmýndan HSYK'nýn seçim yapmasý bu
boþluðu dolduracaktýr, TBB ise yargý açýsýndan deneyimlediði sorunlarý kurula yansýtabilmek
için en azýndan onda bir oranýnda katýlým saðlayabilecektir.
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1
BAÐIMSIZLIK

DEÐER I: BAÐIMSIZLIK
Yargý etiði bakýmýndan yargýnýn baðýmsýz iþleyebilmesi temel deðerdir. Baðýmsýzlýk tarafsýz
bir iþleyiþ için önkoþuldur5. Ýnsan haklarýna iliþkin pek çok uluslararasý sözleþme yargý baðýmsýzlýðýna
yer verir. Birleþmiþ Milletler (BM) Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararasý Sözleþmesi ve Ýnsan
Haklarý Avrupa Sözleþmesi bunlardan en önemlileridir.
Yargýçlarýn etik davranýþlarýný konu alan Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde, baðýmsýzlýk
ilke olarak þöyle belirlenmiþtir: "Yargý baðýmsýzlýðý, hukuk devletinin ön koþulu ve adil yargýlamanýn
temel garantisidir. Bu nedenle yargýç, hem bireysel hem de kurumsal açýdan yargý baðýmsýzlýðýný
desteklemeli ve temsil etmelidir"6. Yargýçlarýn Statülerine Ýliþkin Avrupa Þartý, yargýcýn statüsünden
doðan haklarý veya daha genel anlamda baðýmsýzlýðý tehlikeye girer veya görmezden gelinirse
baþvurabileceði, bu durumu düzeltme yetkisine sahip, baðýmsýz bir makamýn olmasý gerektiðinden
söz etmektedir7.
Þunu unutmamak gerekir: Baðýmsýzlýk sadece bir kurumsal yapýlanma meselesi deðildir.
Yargýnýn sadece baðýmsýz olmasý deðil toplum gözünde baðýmsýz görünmesi de gerekir.
Baðýmsýzlýk ilkesini zedelemek hem Etik Kod'da yasaklanmalý hem de yasada disiplin cezasý
gerektiren fiiller arasýnda sayýlmalýdýr.

1. Yargý Baðýmsýzlýðýnýn Korunmasýnda Yapýsal Unsurlar
Yargý baðýmsýzlýðýnýn temelinde yargýnýn diðer iki erkten, yasama ve yürütme erkinden baðýmsýz
iþlemesini öngören erkler ayrýlýðý teorisi yatar. Yargý, hükümetin ve idarenin eylemlerinden dolayý
hesap vermesini saðladýðý gibi, yasalarýn uygulanmasýný ve yasalarýn Anayasaya, bölgesel ve
uluslararasý sözleþmelere uygunluðunu saðlar. Bu görevleri yerine getirirken yargýnýn devletin
diðer organlarýndan gelebilecek uygun olmayan müdahalelerden baðýmsýz hareket edebilmesi
gerekmektedir8. Bu nedenle modern demokratik devletlerin hukuk düzenleri en azýndan yargý
bakýmýndan erkler ayrýlýðýna dayanýr.
5 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu (Commentary on The Bangalore Principles on Judicial Conduct),
Mart 2007, s. 43, para. 36-37, http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentarye.pdf (eriþim:17.12.2011)
6 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri (Bangalore Principles of Judicial Conduct), 2002, Ýlke 1,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1059705&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColor
Logged=c3c3c3# (eriþim:17.12.2011)
7 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý (European Charter on the Statute for Judges and Explanatory
Memorandum), 8-10 Temmuz 1998, para. 1.4, http://www.coe.int/t/e/legal_af fairs/legal_cooperation/legal_pr ofessionals/judges/co-operation_activities/strasbour g98.pdf (eriþim:17.12.2011)
8 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi'nin Yargý Baðýmsýzlýðý ve Yargýçlarýn Azledilememesine Ýliþkin Standartlara
Dair Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Dikkatine Sunduðu 1 No'lu Görüþü (2001) (Opinion No. 1 (2001) of
the Consultative Council of European Judges (CCJE) for the attention of the Committee of Ministers of the Council
of Europe on standards concerning the independence of the judiciary and the irremovability of judges), 23 Kasým
2001, para. 11 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp (eriþim:17.12.2011); Avrupa Yargýçlarý
Danýþma Kurulu, 3 No'lu Görüþ, para. 16.
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Baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk kavramlarý birbirleriyle sýký bir bað içindedir. Bununla birlikte,
baðýmsýzlýktan farklý olarak, tarafsýzlýk belirli bir davanýn taraflarý ve dava konusuna iliþkin
mahkemenin tutumu veya içinde bulunduðu duruma gönderme yapar. Baðýmsýzlýk ise, geleneksel
kuvvetler ayrýlýðýnýn bir yansýmasý olan, yargýnýn anayasal baðýmsýzlýðýný yansýtýr. Baðýmsýzlýk,
yargýsal görevin fiilen yerine getirilmesi sýrasýndaki davranýþ veya içinde bulunulan durumdan
çok, yargý üyesinin baþkalarýyla, özellikle de yürütme organýyla iliþkilerinin ve statüsünün
güvencelerine veya nesnel koþullarýna dikkat çeker9.
Baðýmsýzlýðýn saðlanmasý için öncelikle, yargýcý dýþ etkenlerden koruyacak yapýsal güvencelerin
saðlanmasý gerekmektedir. Yapýsal baðýmsýzlýk çeþitli yönleriyle karþýmýza çýkar. Birincisi bir
bütün olarak kurumsal açýdan yargýnýn yürütmeden baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasý gerekmektedir.
Ýkincisi bireysel olarak yargýçlarýn baðýmsýzlýðý için çeþitli güvenceler gereklidir. Örneðin görev
süreleri, kariyerlerine iliþkin güvenceler, geçici veya sürekli görevden alýnamamalarý, mali
güvenceleri, yargýçlarýn bireysel olarak baðýmsýzlýðýný ilgilendirir. Son olarak, iç iþleyiþteki
baðýmsýzlýk ve yargýcýn meslektaþlarý ve özellikle kendinden yukarý seviyedeki diðer yargýçlar
karþýsýnda baðýmsýzlýðý gündeme gelmektedir10. Bu çerçevede hukuk sisteminin yargýcý baðýmsýz
davranmaya olanak verir bir biçimde düzenlenmesi gerekir. Yargýnýn baðýmsýzlýðýný gerçekleþtirecek
yapýsal güvenceler saðlanmadýðý takdirde yargýçlardan yasama veya yürütme organýndan gelecek
baský veya telkinlerden uzak davranmasýný beklemek onlardan kahramanlýk talep etmek olur.
Ayrýca doðrudan bir baský olmasa da yapýsal düzenlemeler yargýcýn siyasi davranmasýný teþvik
edici bir ortamý da yaratabilmektedir. Yargýç görevde kaldýðý sürece, hem baðýmsýz hem de
tarafsýz görünmesi için, kendisinden siyasi davranýþlara girmemesi beklenir ve apolitik bir figür
olarak algýlanýr. Fakat yargýç atamasýnýn Devlet Baþkaný veya Meclis tarafýndan yapýlmasý gibi,
atama sürecinin siyasetle içi içe olmasý durumunda, bir paradoks ortaya çýkmaktadýr. Örneðin
ABD'de bir federal yargýç olarak atanmak oldukça siyasi bir süreçtir. Senatonun onayýndan
geçmesine raðmen Baþkanýn atadýðý kiþi çoðunlukla Baþkanýn partisine yakýn kiþi olmaktadýr.
Bu nedenle bir kere atandýktan sonra yargý dýþý faaliyetlerde bulunmaktan kaçýnmasýnýn ve
tamamýyla tarafsýz davranmasýnýn beklenmesi ironik bir durum yaratmaktadýr. Nitekim geçmiþe
bakýldýðýnda bazý federal yargýçlarýn kendilerini atayan baþkanlarla yakýn iliþkiyi sürdürdükleri
görülmüþtür11. Bu nedenle yargýç atamalarýnýn siyasi otorite kontrolü altýnda yapýlmasýný büyük
ölçüde engelleyen yapýsal düzenlemeler, yargýcýn sonraki siyasi iliþkilerini önlemek bakýmýndan
önemli bir iþleve sahip olmaktadýr.

9
10

Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 35-36, para.24.
Shimon Shetreet, "The Limits of Judicial Accountability: A Hard Look at the Judicial Officers Act 1986", New South
Wales Law Journal, Vol. 10, 1987, s. 7.
11 Drew E. Edwards, "Judicial Misconduct and Politics in the Federal System: A Proposal for Revising the Judicial
Councils Act", California Law Review, Vol. 75, No. 3, May 1987, s. 1073-1076.
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a- Kurumsal Baðýmsýzlýk
Baðýmsýzlýk bakýmýndan en önemli koþul yargýç ve savcýlarýn mesleðe kabul ve atamalarý da
dahil olmak üzere onlarý yakýndan ilgilendiren pek çok konuda12 karar veren makamýn diðer
devlet erklerinden baðýmsýz bir yapýya sahip olmasýdýr. Türkiye'de bu konularda karar veren
makam HSYK olduðuna göre, öncelikle bu Kurulun yapýsý üzerinde durmak gerekmektedir.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Tavsiye Kararlarýnda vurgulandýðý gibi, yargýçlarýn
seçimi ve kariyerleri konusunda karar veren merci hükümet ve idareden baðýmsýz olmalýdýr. Bu
merciin baðýmsýzlýðýný teminat altýna almak için getirilecek kurallarla merciin üyeleri yargý
tarafýndan seçilmeli ve bu merci kendi usul kurallarýný kendisi belirlemelidir13.
Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý da, yargýcýn atanmasý, seçimi, kariyeri gibi konularda
yasama ve yürütmeden baðýmsýz bir makamýn belirleyici olmasý gerektiðini belirtmekte ve bu
makamýn en az yarýsýnýn yargýçlar arasýndan seçilmesini öngörmektedir14. Avrupa Yargýçlarý
Danýþma Konseyi de 1 No'lu Görüþü'nde yargýçlar tarafýndan demokratik bir biçimde seçilmiþ
baðýmsýz bir makamýn atamalar konusunda yetkili olmasý gerektiðinden söz etmektedir15.
12 Eylül 2010 tarihinde yapýlan referandum sonucunda gerçekleþen Anayasa deðiþikliði ile
HSYK'nýn yapýsý ve iþleyiþi deðiþmiþtir. Yeni düzenleme HSYK'nýn üye sayýsýný artýrmakla kalmamýþ
(22 asýl 12 yedek), sadece yüksek mahkemelerden (Yargýtay ve Danýþtay) üye seçilmesi yerine
birinci sýnýfa ayrýlmýþ adli ve idari yargý hakim ve savcýlarý arasýndan da üye seçilmesine olanak
tanýmýþtýr. Ayrýca Kurula baðlý genel sekreterlik kurulmasý ve daha önce Adalet Bakanlýðý'na baðlý
olarak çalýþan adalet müfettiþlerinin yürüttüðü bazý görevlerin kurula baðlý müfettiþlerce yapýlmasýnýn
öngörülmesi bu deðiþikliðin olumlu yönleridir.
Fakat bu deðiþikliklere raðmen baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk konusundaki mevcut kuþkular bertaraf
edilememiþtir. Þu andaki düzenleme de 1982 Anayasasýnýn ilk halinde olduðu gibi, Adalet
Bakaný'nýn HSYK'nýn baþkaný olmasýný sürdürmektedir ve Adalet Bakanlýðý Müsteþarý'nýn da
Kurulun tabii üyesi olarak kalmasýný benimsemektedir.

12 Geçici yetki verme, yükselme ve birinci sýnýfa ayýrma, kadro daðýtma, meslekte kalmalarý uygun görülmeyenler
hakkýnda karar verme, disiplin cezasý verme, görevden uzaklaþtýrma.
13 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Yargýçlarýn Baðýmsýzlýðý, Etkinliði ve Rollerinene Dair
R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý (Recommendation No. R (94)12 of the Committee of Ministers to Member States on
Independence,
Efficiency
and
Role
of
Judges),
Ýlke
I/2c.,
https://wcd.coe.int/ViewBlob.jsp?id=524871&SourceFile=1&BlobId=534553&DocId=514386 (eriþim:17.12.2011);
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Yargýçlar: Baðýmsýzlýk, Etkinlik ve Sorumluluklar Konulu
MC/Rec(2010)12 sayýlý Tavsiye Kararý (Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member
States on judges: independence, efficiency and responsibilities), para. 44, 46,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137&Site=COE (eriþim:17.12.2011)
14 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 1.3, 3.1, 3.3.
15 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi, 1 No'lu Görüþ, para. 45.
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Bu konu referandum tartýþmalarý sýrasýnda da sýklýkla dile getirilmiþtir. Demokratik meþruiyet
temeline dayanýlarak, yürütme organýnýn HSYK içinde bulunmasý savunulmuþtur. Oysa yukarýda
belirtilen uluslararasý belgeler özellikle yürütme organýndan gelebilecek siyasi etkilerden duyulan
kaygýyý dile getirmektedir. Nitekim bu kaygýlar doðrudan yürütme organý tarafýndan atama yapýlan
bazý ülkelerde yasal deðiþiklikler yapýlmasýna neden olmuþtur. Örneðin Ýngiltere'de kabine üyesi
olan Lord Chancellor'un16 yargý üyelerinin atanmasý da dahil olmak üzere, yargý üzerindeki
yetkileri 2005 tarihli Anayasal Reform Yasasý17 ile önemli ölçüde sýnýrlanmýþtýr. Lord Chancellor
artýk yargýnýn baþý deðildir ve bu sorumluluðu baþyargýç olarak nitelenebilecek Lord Chief
Justice'e geçmiþtir. Ayrýca, Yasa Lord Chancellor ve Lord Chief Justice'in yeni rollerini desteklemek
amacýyla yeni bir yapýlanma kurmuþtur. Yasa, Lord Chancellor ve Lord Chief Justice'in yeni
rollerinin, Ýngiltere ve Galler Yargýsal Atamalar Komisyonu'nun, Yargýsal Atamalar ve Davranýþ
Ombudsmaný'nýn ve Yargýsal Þikayetler Ofisi'nin 2006 itibariyle kuruluþuyla hayata geçeceðini
öngörmüþtür.
Türkiye'ye çok benzer bir yapýlanmasý olan Fransa'da da, ülkemizdeki HSYK ile benzer iþlevler
gören Yargý Yüksek Kurulu'nun (YYK) yapýsý 23 Temmuz 2008 tarihli Anayasa deðiþikliði ile
deðiþtirilmiþtir. Cumhurbaþkaný artýk YYK'nýn baþkaný deðildir, Adalet Bakaný da artýk baþkan
yardýmcýsý deðildir. Diðer bir deyiþle YYK içinde yürütme organýný temsil eden herhangi bir
unsur kalmamýþtýr18.
Yürütmenin yargýç ve savcýlar üzerinde etkili olmasý, ne egemenliðin halka dayanmasý ne de
demokratik meþruiyet ile açýklanabilir. Yürütme organý halkýn seçtiði meclisin sadece bir
bölümünün desteðine sahiptir. Oysa egemenlik toplumu oluþturan her bir bireyin iradesinin
toplamýndan oluþur, diðer bir deyiþle her bir birey egemenlikte söz sahibidir. Bu nedenle
Montesquieu'den bu yana erklerin birbirinden ayrýlmasý, özellikle de yargýnýn ayrý bir erk olmasý
ilkesi benimsenmiþtir. Aksi halde iktidarý kullanma yetkisine sahip çoðunluðun hukuk dýþýna
çýkmasý halinde denetlenmesi mümkün olamaz ve çoðunluðun azýnlýkta kalanlarýn üzerinde
tahakküm oluþturmasý da söz konusu olabilir ki, bu durumu modern dünyada demokrasi olarak
nitelendirmek mümkün deðildir.
Bugün mevcut yapýda Adalet Bakaný ve Müsteþarýn HSYK'da bulunmasýnýn sakýnca yaratmadýðý,
çünkü yetkilerinin artýk sembolik hale getirildiði de savunulmaktadýr. 2010 deðiþikliði ile Adalet
Bakaný'nýn yetkileri önemli ölçüde azaltýlmakla birlikte yargý baðýmsýzlýðýna tehdit olmayacak
düzeye inmemiþtir. Adalet Bakaný HSYK Genel Sekreteri'nin belirlenmesinde, Kurul gündeminin
oluþturulmasýnda, yargýç ve savcýlar hakkýnda disiplin soruþturmasý yapýlmasýna veya yapýlmamasýna
karar verme konusunda hala yetkilidir. Adalet Bakaný HSYK içinde oluþturulan dairelerin
iþleyiþinde herhangi bir role sahip olmamasýna raðmen Genel Kurulda bulunarak daire kararlarýna
karþý itiraz aþamasýnda Kurulu etkileme olanaðýna sahiptir. Nitekim Venedik Komisyonu
16 2005 tarihli Anayasal Reform Yasasý'na kadar, Lord Chancellor, Adalet Bakaný olarak kabine üyesi olmanýn
yaný sýra, hem Lordlar Kamarasý baþkaný hem de yargýnýn baþý iþlevlerini birlikte yerine getirmekteydi. Þimdi
yalnýzca Adalet Bakaný olarak kabine üyesidir.
17 2005 tarihli Anayasal Reform Yasasý metni için bkz, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents
(eriþim:17.13.2011)
18 Geniþ bilgi için bkz. Sibel Ýnceoðlu, Yargý Baðýmsýzlýðý ve Yargýya Güven Ekseninde Yargýcýn Davranýþ Ýlkeleri,
Beta Yayýný, Ýstanbul, 2008, s. 182-193, 207-2011.
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Eylül 2010 tarihli bir raporunda ilke olarak Adalet Bakanýnýn Kurulda bulunmasýna itirazý
olmadýðýný belirtmiþ, fakat belirtilen bu yetkilerin yargý baðýmsýzlýðýný zedeleme noktasýna
varabileceðine dikkat çekmiþtir. Ayrýca Müsteþarýn HSYKdan çýkarýlmasý yönünde bir öneri de
yine ayný raporda yer almaktadýr19.
Diðer yandan Adalet Bakanýnýn HSYKda bulunmasýnýn yasama organý ile iliþkileri saðlamak,
Kurulun ihtiyaçlarý konusunda yasama organýný devreye sokmak konusunda gerekli olduðu da
savunulmaktadýr. Bu iþlev Adalet Bakanýna oy hakký vermeden gerekli görüldüðünde Kurul
toplantýlarýna katýlma hakký tanýnarak da saðlanabilir. Örneðin Türkiye Barolar Birliðinin (TBB)
2007 yýlýnda hazýrladýðý Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisinde bu duruma yer verilmiþtir20.
Fakat Adalet Bakanýnýn HSYK Genel Kurulu da dahil soruþturma veya disiplin konularýný içeren
herhangi bir toplantýya katýlmasýna kesin olarak izin verilmemelidir.
Demokratik ülkelerdeki ve uluslararasý yaklaþýmdaki yönelimler dikkate alýnarak Adalet Bakaný
ve Adalet Bakanlýðý Müsteþarýnýn HSYK içinde yer almasýna son verilmelidir. Adalet Bakanýna,
oy hakký ve baþka herhangi bir yetki verilmeksizin, gerekli görüldüðünde, soruþturma ve disiplin
konularýnýn görüþüldüðü toplantýlar hariç olmak üzere, Kurul toplantýlarýna katýlma olanaðý
tanýnabilir.
Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulunun 10 Nolu Görüþünde çoðulculuðu saðlamak ve meslek
içi dayanýþmayý önlemek için yargý mensuplarý dýþýndan da üyelerin HSYK benzeri kurullarda
bulunmasý anlayýþý benimsenmektedir21. Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu 3 Nolu Görüþünde
de benzer bir yaklaþým ortaya koyulmuþtur. 3 Nolu görüþte, korporatizm riskini, diðer bir deyiþle
yargýçlarýn birbirleriyle dayanýþma içine girerek birbirlerini koruma yoluna gitmeleri riskini
önlemek için, yargýcýn disiplin iþlemleri konusunda yetkili olan disiplin mahkemesi veya kurulunda
yargýçlar dýþýnda da üyelerin olabileceðini benimsemektedir, fakat bu kiþiler yasama, yürütme
veya idarenin mensuplarý olmamalýdýr22.
Bu önerilen yapýya uygun örnekler demokratik ülkelerde gözlemlenmektedir. ABDde federe
düzeyde oluþturulan ve yargýsal disiplin konusunda yetkili olan Yargýsal Davranýþ
Organizasyonlarýnda, hukukçu olmayan üyeler de yer almaktadýr. Ýtalyada, avukatlar ve hukuk
profesörleri Yargý Yüksek Kurulunda yer alýr. Benzer þekilde Fransada da, yargýç olmayan
üyeler Yargý Yüksek Kurulunda bulunabilmektedir23. Ýspanyada, Consejo General del Poder
Judicialýn disiplin bölümü, beþ üyeden oluþur, bunlardan üçü yargýçtýr, ikisi yargýç deðildir, bu
iki üyenin her biri Parlamentonun bir ve ikinci kanadý tarafýndan seçilmektedir24.
19

Venedik Komisyonu, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarýsý Üzerine Geçici Görüþ (European
Commission For Democracy Through Law, Interim Opinion on the Draft Law on The High Council For Judges and
Prosecutors of Turkey), Görüþ No. 600/2010, 27.09.2010, para. 41-48, 83, (eriþim:17.12.2011).
2 0 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, Türkiye Bar olar Birliði, Ankara, 2007, s. 308.
21 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyinin Toplumun Hizmetinde Yargý Konseyine Dair Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesinin Dikkatine Sunduðu 10 Nolu Görüþü (2007) (Opinion No. 10 (2007) of the Consultative Council of
European Judges (CCJE) to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the Council for
the Judiciary at the service of society), 21-23 Kasým 2007, para. 19
(eriþim:17.12.2011)
22 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 3 Nolu Görüþ, para. 69, 71, 72.
23 Bilgi için bkz. Sibel Ýnceoðlu, Yargýcýn Davranýþ Ýlkeleri, s. 166-167, 194, 208-209.
24 Mauro Cappelletti, Who Watches the Watchmen? A Comparative Study on Judicial Responsibility, The American
Journal of Comparative Law, Vol. 31, 1983, s. 50.22 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 3 Nolu Görüþ, para. 69,
71, 72.
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Türkiyede de HSYK için benzer bir yapý öngörülebilir. Yargý üyelerinin birbirlerini koruma
risklerini önlemek, çoðulcu bir yapýyý saðlamak için hukuk profesörlerine veya avukatlara Kurulda
yer verilebilir. Fakat bu üyelerin hangi oranda yer alacaklarý, seçimlerinde hangi organlarýn nasýl
bir rol oynayacaklarý önem kazanmaktadýr. Örneðin TBBnin Anayasa Önerisinde TBB Yönetim
Kurulu tarafýndan üye seçilmesine yer verilmiþtir25. TBBnin doðrudan üye seçmesi tartýþmalý
olmakla birlikte avukatlardan bir üyenin HSYKda yer almasý ve belirleme sýrasýnda TBBye aday
gösterme rolü verme söz konusu olabilir.
1982 Anayasasýnda yapýlan 2010 deðiþikliði ile Cumhurbaþkanýnýn yargýç veya savcý olmayanlar
arasýndan HSYKya doðrudan üye seçmesi (dört üye) olanaklý hale getirilmiþtir. Cumhurbaþkaný
daha önce Yargýtay ve Danýþtay tarafýndan kendisine gösterilen adaylar arasýndan üye atamasý
yaparken þimdi doðrudan atama yapmaktadýr. Oysa 1982 Anayasasý ilk günden bu yana
Cumhurbaþkanýna aþýrý yetki vererek parlamenter rejime aykýrý bir yapýlanmaya neden olduðu
için eleþtirilmiþtir. Cumhurbaþkanýnýn yetkilerinin azaltýlmasý yerine bu þekilde güçlendirilmesi
parlamenter rejim bakýmýndan aykýrýlýðý artýrmýþtýr.
Cumhurbaþkaný'nýn Yargý Yüksek Kurulu'na (YYK) sýnýrlý sayýda üye atamasý Fransa'da da
benimsenen bir yöntemdir. Fakat Fransa parlamenter modeli deðil yarý-baþkanlýk modelini
benimsemiþ bir ülkedir. Türkiye bakýmýndan yarý-baþkanlýk modelinin ne kadar ciddi sakýncalar
içerebileceði çeþitli vesilelerle dile getirilmektedir, Türkiye gibi siyasi kutuplaþmanýn keskin
olduðu toplumlarda yarý-baþkanlýk rejiminin siyasi sistemi kilitleyeceði konusunda çok ciddi
kuþkular bulunmaktadýr. Ayrýca yarý-baþkanlýðý benimsemiþ Fransa'da dahi Cumhurbaþkaný
Türkiye'deki kadar baðýmsýz bir atama yapma yetkisine sahip deðildir. YYK'ya atama yaparken
Parlamentonun her iki kanadýnýn ilgili daimi komisyonunun görüþünü almak zorundadýr. Eðer
her iki komisyonda da kullanýlan oylarýn toplamýnýn beþte üçü olumsuz ise, Cumhurbaþkaný
atama yapamamaktadýr (Fransýz Anayasasý, md 13 ve 65). Diðer bir deyiþle karþý denge kurulmuþtur.
ABD'de de baþkanlýk rejimi olmasýna raðmen Baþkan, Federal Yüksek Mahkeme'ye (Federal
Supreme Court) yargýç atarken Senato'nun onayýný almak zorundadýr. Senato'da uzun tartýþmalar
sonucu yargýç atamalarý deðerlendirilmekte ve çoðu zaman oybirliði saðlanmaktadýr, diðer bir
deyiþle muhalefetin onayý alýnmaktadýr. Üstelik Senato ve Baþkan'ýn seçimleri farklý zamanlarda
yapýldýðý için, Senato'daki çoðunluk ile Baþkan'ýn dayandýðý çoðunluk ayný siyasi partiye
dayanmayabilmektedir ve bir uzlaþma saðlanmak zorunda kalýnmaktadýr. Görüldüðü gibi köklü
bir demokrasi geleneði olan bu ülkelerde, demokratik meþruiyet bakýmýndan uzlaþma son derece
önemlidir. Demokrasi çoðunlukçu demokrasi olarak deðil, azýnlýkta kalanlarýn, muhalefetin de
söz sahibi olduðu çoðulcu demokrasi olarak algýlanmaktadýr. Bu algýlama toplumdaki çoðunluk
ve azýnlýk karþýsýnda tarafsýz kalabilecek dolayýsýyla hukuku nesnel bir biçimde uygulayabilecek
yargý üyelerinin seçilmesinin de güvencesi olmaktadýr.
Çoðulcu bir demokrasi için Cumhurbaþkaný'na deðil yasama organýna yargýç veya savcý
olmayan üyelerin seçilmesinde rol verilmelidir. Bu noktada þunun altýný çizmek gerekir: Yasama
organý yargýç veya savcýlar arasýndan seçim yapmamalýdýr. Bu tür bir olasýlýk yargýç ve savcýlarýn
seçilebilmek için siyasi tavizler vermesine ve tarafsýzlýklarýný kaybetmelerine neden olabilir.
25

TBB Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, s. 307.
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Yasama organýna bu tür bir yetki sadece meslekten olmayan üyelerin seçimi için verilebilir. Bu
çerçevede 1982 Anayasasýnýn 2010 deðiþikliðinden önceki hali de, Cumhurbaþkaný'na Yargýtay
ve Danýþtay tarafýndan gösterilen adaylar arasýndan seçim yapma hakký tanýyarak oldukça hatalý
bir yapý öngörmekteydi.
Bu yetkinin yasama organýna verilmesi de baðýmsýz ve dolayýsýyla tarafsýz bir yargý saðlayabilmek
için kendi baþýna yeterli bir unsur deðildir. Yargýnýn siyasallaþmasýný önlemek, tarafsýzlýðýný
saðlamak, çoðunlukçu deðil çoðulcu bir demokrasiye dayanmak için baþka bazý güvenceleri de
öngörmek gereklidir. Ýlk olarak yasama organý tarafýndan seçilecek üyelerin sayýsý sýnýrlý tutulmalýdýr
ve yargýç ve savcýlarýn kendi aralarýndan seçecekleri üye sayýsý büyük bir çoðunluðu oluþturmalýdýr.
Ayrýca yasama organýnýn üye seçme usulü iktidar partisinin tekelinde bir atamaya dönüþmemelidir,
yargý organýnýn iktidar partisi karþýsýnda da tarafsýzlýðýný koruyabilmesi için muhalefetle uzlaþarak
seçim yapýlmalýdýr. Nitekim Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu 10 No'lu Görüþü'nde HSYK gibi
yargý kurullarýnýn üyelerinin nitelikli çoðunluðunun yargýç olmasý ve kendi meslektaþlarý tarafýndan
seçilmesi gerektiðini belirtmektedir. Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu ayrýca bu tür yargý
kurullarýnýn herhangi bir partiye baðlýlýktan uzak, yasama organýnýn çoðunluðunun ve yürütme
organýnýn baskýsýndan baðýmsýz olmasý gerektiðinin de altýný çizmektedir26. Nitekim Venedik
Komisyonu da Eylül 2010'da hazýrladýðý raporda Cumhurbaþkaný'na verilen bu yetkiyi eleþtirmiþ,
yargýç veya savcý olmayan üyelerin seçiminde çoðulculuðu saðlamak için meclise yetki verilmesini
ve meclisin nitelikli bir çoðunlukla bu yetkiyi kullanmasýný dile getirmiþtir 2 7 .
Bu çerçevede örneðin Ýtalya'da Yargý Yüksek Kurulu'nun üyelerinin üçte biri yasama organý
tarafýndan seçilirken, Parlamentonun her iki kanadýnýn beþte üç çoðunluk oyu aranmaktadýr.
Halktan aldýðý oya göre her siyasi partiye söz hakký tanýnmasý suretiyle üyelerin seçilmesi,
çoðunluðu elde eden iktidar partisinin tekelinde bir seçim yapýlmasýný engellemektedir. Beþte
üç gibi nitelikli çoðunluk aranmasýna raðmen Ýtalya'da parlamentonun Yargý Yüksek Kuruluna
(YYK) üye seçmesinin, YYK'yý siyasallaþtýrdýðý gerekçesiyle eleþtirildiðini unutmamak gerekir .
Bu nedenle yasama organýnýn seçeceði üye sayýsýnýn üçte birden de az, çok sýnýrlý olmasýna özen
göstermek gerekir28. Ayrýca seçilebilmek için yasama organýnda beþte üç çoðunluk aramak yerine
daha yüksek, üçte iki gibi bir nitelikli çoðunluk aramak çoðulculuk ve nesnelliði saðlamak
bakýmýndan daha yerinde olacaktýr.
Yasama organý, milletvekillerinin üçte iki çoðunluðuyla, avukatlar veya hukuk profesörleri
arasýndan Kurulun üye sayýsýnýn dörtte birini geçmeyecek bir oranda üyeyi HSYK'ya seçmeye
yetkili olmalýdýr.
Yargý baðýmsýzlýðý bakýmýndan alt mahkemelerden diðer bir deyiþle birinci sýnýfa ayrýlmýþ veya
ayrýlmayý gerektiren nitelikleri yitirmemiþ adli ve idari yargý yargýç ve savcýlarý arasýndan seçilen
üyelerin seçim usulü de üzerinde durulmasý gereken unsurlardan biridir. 1982 Anayasasý
döneminde Türkiye'de ilk defa HSYK'ya alt mahkemelerden üye seçilmiþtir. Fakat ne yazýk ki
bu seçim büyük tartýþmalara neden olmuþtur. Özellikle Adalet Bakanlýðýnda çalýþan yargýç ve
26
27
28

Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 10 No'lu Görüþ,, para. 15-20
Venedik Komisyonu, Görüþ No 600/2010, para. 32-35.
Bkz. Maria Elisabetta di Franciscis, "Italy", Judicial Misconduct, Mary L. Volcansek (ed), Florida, 1996, s. 54;
Donatella della Porta, "A Judges' Revolution? Political Corruption and the Judiciary in Italy", European Journal of
Political Research, No. 39, 2001, s. 7.
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savcý statüsünde olan bazý bürokratlarýn HSYKya seçilmesi yoðun bir biçimde eleþtirilmiþ ve
seçim sürecinde Adalet Bakanlýðýnýn etkin rol oynadýðýna dair iddialar dile getirilmiþtir29.
Birinci sýnýf yargýç ve savcýlarýn HSYK üyesi olarak seçim biçimi çoðulculuðu saðlayacak bir
biçime kavuþturulmalýdýr. Nitekim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye
kararý bu tür yargý kurullarýnda çoðulcu bir yapýnýn olmasý gerektiðinin altýný çizmektedir30. 2010
Anayasa deðiþikliðinin ilk halinde her yargýç ve savcýnýn sadece bir aday için oy kullanma
zorunluluðu öngörülmekteydi. Anayasa Mahkemesi bu deðiþikliði Anayasa'nýn deðiþmez maddesi
olan 2. md'deki demokratik hukuk devletine aykýrý bularak iptal etmiþtir31. Bu nedenle Hakimler
ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu alt mahkemelerden gelecek üyelerin seçiminde seçilecek
aday sayýsý kadar oy kullanmayý olanaklý hale getirmiþtir. Venedik Komisyonu'nun da belirttiði
gibi bu usul sadece çoðunluk görüþünün HSYK'da temsil edilmesi sonucunu doðurmaktadýr32.
HSYK içerisinde çoðulculuðu saðlamak için baþka bir sistemin tasarlanmasý daha yerinde olacaktýr.
Alt mahkemelerden gelen HSYK üyelerinin seçiminde tek oy kullanma ilkesi benimsenmekle
birlikte iptal edilmeden önceki düzenlemenin sakýncalarýný gidermek için barajlý ve iki turlu bir
seçim sistemi düþünülebilir. Diðer bir alternatif olarak ise adli yargýda yedi asil, dört yedek üye
için blok oy kullanma yerine sadece üç aday için oy kullanma, idari yargýda ise iki aday için
oy kullanma gibi usuller benimsenebilir.
Diðer yandan seçim sürecinde adaylarýn kendilerini tanýtma olanaðý da muhakkak olmalýdýr.
Oy verecek yargýç ve savcýlarýn adaylarý tanýmalarý, adaylarýn ise kendilerini ortaya koyabilmeleri
bakýmýndan bu kaçýnýlmazdýr ve demokrasinin gereðidir. 2010 Anayasa deðiþikliði ise Anayasa'nýn
geçici 19. md'sinin d bendinde, "adaylar propaganda yapamazlar; sadece Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafýndan belirlenen esas ve usuller çerçevesinde özgeçmiþlerini bu iþ için tahsis edilmiþ
bir internet sitesinde yayýmlayabilirler" þeklinde bir düzenleme öngörmüþtür. YSK bu hükme
dayanarak adaylarýn propaganda yapmalarýný yasaklamakla kalmamýþ, seçimlerde "her türlü
propaganda yasaktýr" diyerek yasaðý herkese yönelik olarak geniþletmiþtir33. Bu yasaða gerekçe
olarak propagandanýn yargýçlýk ve savcýlýk mesleði yapanlarý yýpratmaya dönüþebileceði kaygýsý
dile getirilmiþtir34. Bu haklý bir kaygý olmakla birlikte sýnýrlarý çizilerek ve sýnýrlarýn ihlali halinde
aðýr yaptýrýmlar öngörülerek, adaylarýn kendilerini ortaya koymalarýna olanak tanýnmalýdýr. Bu
noktada sadece özgeçmiþ sunmanýn yeterli olmadýðý açýktýr.
Ayrýca Türkiye'de yargýç, savcý tanýmý gereðinden fazla geniþtir. Adalet Bakanlýðý bünyesinde
çalýþan ve yargýsal deðil tamamen idari iþler yapan bir kýsým personel de yargýç ve savcý statüsünde
bulunmaktadýr. Oysa HSYK seçimlerinde sadece kürsü yargýç ve savcýlarýnýn oy kullanmasý ve
seçilebilmesi mümkün olmalýdýr. Çünkü HSYK esas olarak yargýsal faaliyet gösteren yargýç ve
savcýlar için kurulmuþ bir kurumdur. Adalet Bakanlýðý'nda çalýþan yargýç ve savcýlarýn bu kurul
içinde yer almalarý veya üyelerin belirlenmesinde rol oynamalarý yürütme ve yargý arasýnda
çizilmesi gereken sýnýrý ihlal etmektedir.
29 Bkz. Orhan Gazi Ertekin, Yargý Meselesi Hallolundu!, Epos Yayýný, Ankara, 2011. s. 76 vd.
30 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, MC/Rec(2010)12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 27.
31 Anayasa Mahkemesi'nin 2010/49 Esas, 2010/87 Karar sayýlý ve 07.07.2010 tarihli kararý
32 Venedik Komisyonu, Görüþ No. 600/2010, para. 37-38.
33 12 No'lu 23.09.2010 tarihli YSK Genelgesi, http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/genelge/2010Pdf/2010-12.pdf (eriþim:17.12.

2011).
34 870 No'lu, 27.09.2010 tarihli YSK kararý, http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/Kararlar/2010Pdf/2010-870.pdf
(eriþim:17.12.2011).
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Diðer bir öneri ise HSYK üyeliðine yeniden seçilmenin mümkün olmamasýdýr. Bu þekilde
seçilen üyelerin tekrar seçilebilmek için tavizler vermesi engellenir ve tarafsýz davranmalarýna
olanak saðlanýr. 2010 Anayasa deðiþikliði yeniden seçilmeyi olanaklý kýlmýþtýr. Venedik
Komisyonu'nun Eylül 2010 tarihinde hazýrladýðý raporda bu unsur da eleþtirilen noktalardan
biridir35.
HSYK üyeliði seçimlerinde sadece kürsü yargýç ve savcýlarý oy kullanabilmeli ve aday
olabilmelidir. Adaylýk sürecinde siyasi görüþ, etnik veya inanç kimliði açýklamamak kaydýyla
sýnýrlanmýþ bir tanýtým imkâný tanýnmalýdýr. HSYK üyesi için ikinci kez seçilme yasaðý öngörülmelidir.
1982 Anayasasýnda HSYK'nýn kendisine ait bir bütçesi ve sekretaryasýnýn olmamasý özerkliðini
zedelediði için çok eleþtirilmiþtir. 2010 deðiþikliði ile olumlu bir biçimde kurula baðlý Genel
Sekreterlik oluþturulmuþtur. Fakat Genel Sekreterin kurulun teklif ettiði üç aday arasýndan Adalet
Bakaný tarafýndan seçilmesi bu olumlu adýma gölge düþürmüþtür. Yargýnýn iþleyiþinde kilit
önemde olan bu kurulun Genel Sekreterini özerk bir biçimde belirlemesi gerekir. Diðer yandan
Anayasa'da yer almamakla birlikte HSYK yasasýnda kurulun kendi bütçesi ile yönetileceði
vurgulanmaktadýr. Fakat bütçenin nasýl belirleneceði konusunda bir açýklýk yoktur. Yasaya göre
TBMM'deki bütçe ile ilgili görüþmelerde Kurulu Baþkan yani Adalet Bakaný temsil eder, baþkan
vekili ve Kurul üyeleri açýklama yapmak üzere davet edilemez. Dolayýsýyla HSYK'nýn yargý
kökenli üyeleri kendi bütçeleri konusunda doðrudan etkili olma olanaðýna sahip deðillerdir.
Oysa Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye Kararý "yargýsal sistemin bütçesi
hazýrlanýrken, eðer varsa, yargý kurullarý veya mahkemelerin idaresinden sorumlu diðer baðýmsýz
makamlar, mahkemelerin kendileri ve/veya yargýçlarýn meslek örgütlerine danýþýlmasýný"
önermektedir36.
Anayasa'da HSYK Genel Sekreterinin doðrudan Kurul tarafýndan seçileceði belirtilmelidir.
Yargýsal sistemin bütçesi hazýrlanýrken HSYK ile yargýç ve savcýlarýn meslek örgütlerine danýþýlmasý
öngörülmelidir.

b- Yargý Üyelerinin Mesleðe Kabullerine Ýliþkin Nesnellik
Uluslararasý belgeler yargýçlarýn mesleðe kabulü ve mesleklerinde ilerlemelerine iliþkin tüm
kararlarýn hukuken öngörülmüþ nesnel ölçütlere baðlanmasýnýn altýný çizmektedir. Yargýçlarýn
Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý'na göre yargýçlarýn seçimi ve kariyerleri, eðitimsel nitelikleri,
baðýmsýz ve tarafsýz davranabilme yetenekleri dikkate alýnarak deðerlendirilmelidir37. Avrupa
Yargýçlarý Danýþma Konseyi'nin 1 No'lu Görüþü'ne göre, yargýçlarýn atanmalarýnda, adaylarýn
dürüstlük, etkinlik, yetenek ve niteliklerine dayalý ölçütler açýkça ortaya koyulmalý, ilan edilmeli
ve uygulanmalýdýr38. Her iki belgeye göre de yargýçlar tarafýndan demokratik bir biçimde seçilmiþ
baðýmsýz bir makamýn atamalar konusunda yetkili olmasý gerekmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar
35
36
37

Venedik Komisyonu, Görüþ No. 600/2010, para. 38.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec(2010)12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 40.
Adayýn daha önce içine girdiði faaliyetler ve yakýn iliþiler, adayýn baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý konusunda nesnel
ve meþru bir kuþku yaratýrsa atanmasýna engel oluþturabilir. Bkz. Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para.
2.1, 3.2.
38 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para. 25.
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Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye Kararýna göre, bu tür kararlar yargýcýn insan onuruna saygý
göstererek, hukuku uygulama ve davalarý karara baðlama konusundaki yetenek, nitelik ve
kapasitesine bakarak verilmelidir. Yine ayný Tavsiye Kararýna göre, yargýç seçiminde uygulanan
usuller þeffaf olmalý reddedilen adayýn talebi halinde karar gerekçesine ulaþma olanaðý saðlanmalý
ve bu kararý dava etme hakký güvence altýna alýnmalýdýr. Yargýçlarýn seçimi ve kariyerleri
konusunda karar veren merci hükümet ve yasama erkinden baðýmsýz olmalýdýr39.
Türkiyede yargýç ve savcý adaylarýnýn seçiminde siyasi etkenlerin ve kayýrmanýn rol oynadýðý
kuþkusu zaman zaman dile getirilmekte40 ve adaylarýn seçimini etkilemek için giriþimler olduðunu
bazen Adalet Bakanlarý dahi itiraf etmektedirler40/A. Yargýç ve savcýlarýn belirlenmesindeki
nesnellik siyasi kiþiliklerin iyi niyetine býrakýlamayacak kadar önemlidir. Liyakata dayalý nesnel
bir belirleme yapýlmasý için gerekli olan usulün oluþturulmasý gerekmektedir. Türkiye'de
nesnellikten uzaklaþýldýðý kuþkusu hem uygulanan yöntemden, hem de uygulanan yöntem
dolayýsýyla yargýç ve savcýlarýn belirlenmesinde, gerçekte çok az rolü olmasýna raðmen, HSYK'nýn
yapýsýndan kaynaklanmaktadýr. HSYK'nýn yapýsýndan yukarýda söz edildiðine göre burada mesleðe
kabul ve atamalara iliþkin usul üzerinde durmak gerekir.
Türkiye'de, yargýç veya savcýnýn mesleðe kabul edilebilmesi için yargýç veya savcý adaylýðýna
kabul edilmesi gerekmektedir. Mesleðe kabulden önce yargýç ve savcýlarýn adaylýða kabul edilmesi
usulünde uygulanan mülakat yöntemi ne yazýk ki öznel deðerlendirmelere müsaittir. Adli ve
idari yargý yazýlý sýnavlarýnda büyük baþarý gösteren birçok adayýn mülakatta elenmesinin dikkat
çekici noktalara vardýðý gözlemlenebilmektedir. Örneðin 17.10.2004 tarihinde yapýlan idari yargý
hakim adaylýðý mülakat sonuçlarýnda yazýlý sýnavýnda ilk ona girerek üstün baþarý gösterenlerden
dördü mülakatta elenmiþtir. Ýlk 100'e girenlerin 46'sý mülakatta baþarýsýz kabul edilmiþtir. 24.10.2004
tarihinde adli yargý hakim adaylýðý yazýlý sýnavýnda ilk ona girenlerin ise yarýsý mülakatta elenmiþtir.
Ýlk 100'e girenlerden 41'i baþarýsýz kabul edilmiþtir. Yazýlý sýnavda son 10'a girenlerden ise sadece
2'sinin elenmesi hayli ilginçtir41.
Yargýç ve savcýlarýn adaylýða atanmasýnda öznel nitelikteki mülakat yöntemini kabul eden
ve Adalet Bakanlýðý'na yönetmelik düzenleme yetkisi tanýyarak, mülakatýn Adalet Bakanlýðý
personelince yapýlmasýna olanak saðlayan 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nun
9. md'sinde 2005 yýlýnda yapýlan deðiþiklik, yargýçlarýn seçimi konusunda baðýmsýz bir makam
39 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec(2010)12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 44, 46, 48.
40 Örn. bkz. TBMM, 22. Dönem, 7-4880 sayýlý soru önergesi.
40/A Milliyet Gazetesi'nde, 09.01.2008 tarihinde þöyle bir haber yayýmlanmýþtýr: "Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin,

milletvekillerinden hâkimlik savcýlýk sýnavýnda torpil istemiyle notlar geldiðini açýkladý.TBMM Genel Kurulu'ndaki
görüþmeler sýrasýnda soru-yanýt bölümünde söz alan DSP Ýzmir Milletvekili Recai Birgün, AKP grup toplantýsý
sýrasýnda bir milletvekilinin Kýlýnç soyadlý bir aday için referans notu yazdýðý yolunda haberler olduðunu belirterek,
Bakan Þahin'e, "Bu not size ulaþtý mý?" diye sordu. Bakan Þahin de, "Böyle bir nottan haberim yok, iletilmedi ancak
çok önemli bir konuyu gündeme getirdiniz" diyerek þöyle konuþtu: "Hiç kimseyi, objektif ölçüler dýþýnda tercih etme
gibi bir düþüncemiz olamaz. Adalet Bakaný olarak kaldýðým sürece buna asla izin vermeyeceðim."
"Sýnavlara girecek arkadaþlarla ilgili notlar geliyor" diyen Þahin, þunlarý kaydetti: "Bu notlarla ilgili þu ana kadar
hiç bir iþlem yapmadým, yapmayacaðým. Hâkim ve savcý olacak bir arkadaþýmýz daha sýnava girerken birinin
tavassutuna ihtiyaç duyarsa, hâkim ve savcý olduktan sonra bu alýþkanlýðýný sürdürür diye düþünüyorum. Bunu
milletvekili arkadaþlarýmýn da bilmesini istiyorum. Hiç kimseyi kimseye tercih etmemeliyiz".
http://www.milliyet.com.tr/2008/01/09/guncel/gun08.html (eriþim:17.12.2011)
41 Bkz. TBMM, 22. Dönem, 7-7159 sayýlý soru önergesine 24.08.2005 tarihinde verilen cevap. TBMM, 22. Dönem,
7-4881 sayýlý soru önergesine 01.04.2005 tarihli cevap. Ayrýca bkz. Adalet Bakanlýðý'na sunulan TBMM, 22. Dönem,
7/4880 sayýlý soru öner gesi ve 01.04.2005 tarih ve 336 sayýlý Adalet Bakanlýðý'nýn cevabý.
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tarafýndan karar verilmesini öngören uluslararasý belgelerle ve Anayasa'nýn mahkemelerin
baðýmsýzlýðý ile yargýçlýk ve savcýlýk mesleðini düzenleyen 138. ve 140. maddeleriyle çeliþmiþtir.
Fakat buna raðmen Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmemiþtir42. Anayasa Mahkemesi,
adaylýk statüsüne atanma ile yargýçlýk ve savcýlýk statüsüne atanmayý birbirinden ayýrarak,
Anayasa'nýn ikinci statüye atanmada HSYK'nýn yetkisini zorunlu gördüðünü, fakat birincisinde
yani adaylýk statüsü bakýmýndan Adalet Bakanlýðý'na yetki verilmesinin yasa koyucunun takdiri
içinde olduðunu belirtmiþtir. Oysa bir kiþinin adaylýða kabul edilmeden, yargýç ve savcý olarak
mesleðe kabul edilmesi mümkün olmadýðýna göre, bu iki süreç birbirlerinden ayrý düþünülemez.
Adaylýða kabulde ortaya çýkabilecek siyasi etki ve keyfiliðin önemsiz olduðu söylenemez.
Baþlangýçtaki bu aþamanýn da baðýmsýz ve tarafsýz bir kurul tarafýndan yapýlmasý yargý baðýmsýzlýðý
açýsýndan çok önemlidir.
Hakimler ve Savcýlar Kanunu'na 01.12.2007 tarihinde ek bir madde (md 9/A) getirilerek, yazýlý
yarýþmanýn hangi içerikte olacaðý ve mülakatýn nasýl bir kurul tarafýndan yapýlacaðý düzenlenmiþtir.
Mülakat kurulu Adalet Bakanlýðý Müsteþarý veya görevlendireceði Müsteþar Yardýmcýsý baþkanlýðýnda,
Teftiþ Kurulu Baþkaný, Ceza Ýþleri, Hukuk Ýþleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet
Akademisi Yönetim Kurulu'nun her sýnav için kendi üyeleri arasýndan belirleyeceði iki üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluþmaktadýr. Bu düzenlemeye göre yedi üyeli mülakat kurulunun
beþ üyesi Adalet Bakanlýðý bünyesinde çalýþan üst düzey bürokratlardýr. Yürütmenin etkin olduðu
böyle bir kurulun yargýç ve savcý adaylarýnýn belirlenmesinde nesnel bir görüntü sunmasý hayli
güçtür. Nitekim Venedik Komisyonu'nun Mart 2011 tarihli raporunda gerek sýnav konularýnýn
yetersizliði gerek mülakatta deðerlendirilecek bazý konularýn (genel ve fiziki görünüm, davranýþ
ve tepkilerin mesleðe uygunluðu gibi) sübjektifliði gerekse de mülakat kurulunun yapýsýnýn
sakýncalarý üzerinde durulmuþtur43. Ayrýca mülakat kurulunda sorulan sorular ile cevaplarýn
kayda alýnmasý ve mülakatta sorulacak sorularýn adaya göre sorulmasý deðil önceden hazýrlanýp
kurayla sorulmasý gibi yöntemler de düþünülmelidir. Aksi halde örneðin "kültür", "çaðdaþ bilimsel
ve teknolojik geliþmelere açýklýk" gibi mülakat kurulunun deðerlendirme konularýnýn nesnel bir
biçimde ele alýnmasý mümkün olmaz.
Anayasa'da adaylýða kabul aþamasý dahil olmak üzere her aþamanýn HSYK gözetimi ve denetimi
altýnda gerçekleþmesinin güvence altýna alýnmasý, yapýlacak sýnavlarda nesnel ölçütlerin
belirleneceðinin ve izlenen usulün þeffaf olacaðýnýn altýnýn çizilmesi gerekmektedir. Yasada
mülakat kurulu üyelerinin HSYK tarafýndan belirlenmesi, sorulan sorular ile cevaplarýn kayda
alýnmasý ve mülakatta sorulacak sorularýn önceden hazýrlanýp kurayla sorulmasý düzenlenmelidir.
Adaylýk ve mesleðe kabule iliþkin kararlara karþý yargý yolunun açýk olmasý da gerekmektedir.
Ayrýca mevcut yasal düzenlemeye göre, bazý koþullar altýnda adaylýðýn sonlandýrýlmasý Adalet
Bakanlýðý'nýn inisiyatifindedir (2802 sayýlý Kanun, md 12). Bu yetki de HSYK'ya ait olmalýdýr.
Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý'nýn ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2010
tarihli Tavsiye Kararý'nýn belirttiði gibi, atamalarda cinsiyet, etnik veya sosyal köken ve felsefi,
42 Anayasa Mahkemesi'nin
43 Venedik Komisyonu, Hakimler

2005/47 Esas, 2007/14 Karar sayýlý ve 07.02.2007 tarihli kararý.
ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarýsý Üzerine Görüþ (European Commission
For Democracy Through Law, Opinion on the Draft Law on The High Council For Judges and Prosecutors of Turkey),
Görüþ No. 610/2011, 25-26.03.2011, para. 35, 38.
http://www.venice.coe.int/site/dynamics/N_Opinion_ef.asp?L=E&OID=600 (eriþim:17.12.2011)
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siyasi veya dini kanaatleri nedeniyle adaylar arasýnda ayrým yapýlamaz44. Atamalarda özellikle
kadýn erkek dengesine dikkat edilmelidir. Pek çok ülkede ise ne yazýk ki bu konuda yeterli
hassasiyet gösterildiði söylenemez. Türkiyede de bir soru önergesi üzerine 2008de Adalet Bakaný
yargýç ve savcýlarýn 8.688inin erkek, 2.210unun kadýn olduðunu açýklamýþtýr45. Diðer bir deyiþle,
kadýn oraný yaklaþýk beþte birdir. Bugün HSYK sitesinde yer alan istatistiki bilgiye göre ise bu
oran yaklaþýk %24tür45/A. 2008den bu yana bir miktar artýþ olduðu gözlenmekle birlikte hala
yargýç ve savcýlar arasýnda kadýn oranýnýn oldukça düþük olduðunu kabul etmek gerekir. Bu
konuda önlem alýnmasý mümkündür. Örneðin Avusturya'da eþit niteliklere sahip iki yargýç adayý
söz konusu olduðunda daha az temsil edilen cinsiyetin tercih edilmesi gerekmektedir46. Devrimci
Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'nun (DÝSK) Özgürlükçü-Eþitlikçi Demokratik ve Sosyal Yeni
Bir Anayasa Ýçin Temel Ýlkeler Raporu adlý çalýþmasýnda da bu konunun altý çizilmiþtir47.
Yargýç ve savcýlarýn mesleðe kabulünde ve atanmalarýnda cinsiyetler arasý eþit temsil esasýnýn
gözetilmesi Anayasa'da yer almalýdýr.

c- Yargý Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alýnamama Güvencesi
Uluslararasý belgelere göre yargýçlarýn görev süresi yaþam boyu olabileceði gibi, belirli bir
emeklilik yaþý belirlenebilir ya da yürütmenin veya diðer bir atamayý yapan makamýn takdiri
veya keyfi olarak müdahalesi dýþýnda kalan ve kýsa olmayan48 belirli bir sabit süre öngörülebilir49.
BM Yargý Baðýmsýzlýðýna Ýliþkin Temel Ýlkelere göre, seçilmiþ veya atanmýþ olsun yargýçlarýn
zorunlu emeklilik yaþýna veya sürelerinin dolmasýna kadar görevde kalmalarý teminat altýna
alýnmalýdýr50. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye Kararý "erken emeklilik
sadece yargýcýn kendi isteðiyle veya týbbi nedenlerle mümkündür" demektedir"51. Uluslararasý
belgelere göre, atanmýþ yargýçlar, zorunlu emeklilik sürelerine kadar, geçerli nedenler olmaksýzýn
sürekli olarak görevden alýnamamalýdýrlar. Yasada açýk ifadeler ile tanýmlanmýþ olmasý gereken52
bu geçerli nedenler, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye Kararýna göre,
yargýcýn yargýsal iþlevlerini artýk yerine getiremez duruma düþmesi, yasalarca öngörülmüþ ceza
hükümlerinin veya disiplin kurallarýnýn ciddi ihlline iliþkin olabilir53.
1982 Anayasasýnýn 139. md'si kural olarak yasada belirtilen yaþtan (65 yaþ) önce kendi istekleri
olmadýkça yargýç ve savcýlarýn emekliye sevk edilemeyeceklerini teminat altýna almaktadýr.
Bununla birlikte bazý istisnalara da yer vermektedir. Diðer bir deyiþle maddede belirtilen istisnalar
44

Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 2.1; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi MC/Rec(2010)12
sayýlý Tavsiye Kararý, para. 45.
45 Dünya Gazetesi, 17.01.2008.
4 5 / A h t t p : / / w w w . h s y k . g o v . t r / d o s y a l a r / i s t a t i s t i k l e r / 2 4 - 1 0 - 2 0 1 1 - i s t a t i s t i k l e r. p d f ( 0 1 . 0 4 . 2 0 1 2 ) .
46 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para. 31.
47 Özgürlükçü-Eþitlikçi Demokratik ve Sosyal Yeni Bir Anayasa Ýçin Temel Ýlkeler Raporu, DÝSK Yayýný, No. 57,
Ýstanbul, 2009, s. 75.
48 Ýnsan Haklarý Avrupa Mahkemesi, yargýçlarýn görev sürelerini, baðýmsýz olup olmadýklarýný incelerken ele
almakta ve kýsa süreli yargýç atamalarýný baðýmsýzlýkla çatýþýr görmektedir. Bkz. Incal v. Turkey, 09.06.1998, para.
67-68.
49 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 36, para. 26; BM Yargý Baðýmsýzlýðýna Ýliþkin Temel Ýlkeler (UN,
Basic Principles of the Independence of the Judiciary), Ýlke 11, http://www.unhchr.ch/ html/menu3/b/h_comp50.htm,
(eriþim:17.12.2011); Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke I/2a(ii).
50 BM Yargý Baðýmsýzlýðýna Ýliþkin Temel Ýlkeler, Ýlke 12.
51 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec (2010) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 50.
52 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 5.1.
53 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec (2010) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 50.
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söz konusu olduðunda yargýç veya savcýnýn talebi olmasa da emekliye sevk edilmesi mümkündür.
Ýstisnalar arasýnda "bir suçtan dolayý hüküm giymiþ olmak" ve "saðlýk bakýmýndan görevini kesin
olarak yerine getiremeyeceði anlaþýlanlar"ýn yaný sýra " meslekte kalmalarýnýn uygun olmadýðýna
karar verilenler" de sayýlmaktadýr. Söz konusu son istisna oldukça belirsiz bir taným yapmaktadýr.
Bu hüküm 2802 sayýlý Kanun'da da somutlaþtýrýlmamýþ aynen Anayasa'dan aktarýlmýþtýr. Disiplin
cezasý sonucu meslekten çýkarýlma dýþýnda, bu tür içeriði belirsiz bir istisnaya yer verilmesi yargý
baðýmsýzlýðý bakýmýndan oldukça riskli bir durumdur54. Söz konusu istisna açýkça Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye Kararý'na aykýrýdýr55.
Anayasa'da emeklilik yaþýndan önce kiþinin kendi rýzasý dýþýnda emekli edilememesine iliþkin
olarak sadece iki istisnaya yer verilmelidir. Bunlar: "bir suçtan dolayý hüküm giymiþ olanlar" ve
"saðlýk bakýmýndan görevini kesin olarak yerine getiremeyeceði anlaþýlanlar" olmalýdýr.
Uluslararasý belgeler bireylerin adli hata nedeniyle özel bir formalite gerektirmeyen bir biçimde
baðýmsýz bir makama þikâyet hakkýnýn olmasý gerektiði üzerinde dururlar56. Elbette yargýç ve
savcýlar demokratik bir ülkede hukuk önünde hesap verir olmak zorundadýrlar. Fakat yine
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 1994 tarihli Tavsiye Kararýna göre disiplin yaptýrýmý
gerektiren fiiller mümkün olduðunca somut bir biçimde tanýmlanmalýdýr57. Yargý baðýmsýzlýðýna
iliþkin belgeler ayrýca þunlarý da öngörmektedir: Bir yargý üyesi hakkýnda disiplin cezasý gerektirecek
bir itham veya þikâyet, uygun bir usul çerçevesinde, süratle ve adil bir þekilde çözümlenmelidir;
yargý üyesi, disiplin süreçlerinde Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesi'ndeki (ÝHAS) adil yargýlanma
hakkýna uygun bir biçimde kendisini tam olarak savunma, tanýk dinletme, aleyhine olan tanýklarý
sorgulama ve gerektiðinde avukattan yararlanma haklarýna sahip olmalýdýr. Olayýn incelenmesi,
yargý üyesi tarafýndan aksi talep edilmedikçe, baþlangýç aþamasýnda gizli tutulmalýdýr. Yargý üyesi
ancak ehliyetsizlik veya görevlerini yapmaya uygun olmayan davranýþlarý sebebiyle geçici veya
sürekli olarak görevden alýnabilir. Geçici olarak görevden alma veya göreve son vermeye iliþkin
disiplin iþlemleri, kökleþmiþ yargý ilkeleri çerçevesinde yapýlmalýdýr. Disiplin kararlarýna, geçici
olarak görevden alma veya göreve son vermeye iliþkin kararlara karþý baðýmsýz bir yargýsal
organa baþvuru yolu açýk olmalýdýr58. Disiplin cezalarý ölçülülük ilkesi çerçevesinde verilmelidir59.
Yukarýda belirtilenler çerçevesinde, ilk olarak, Türkiye'de yasada öngörülmüþ olan, disiplin
yaptýrýmý gerektiren fiillerin yeniden gözden geçirilerek, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri
dayanak alýnarak daha somutlaþtýrýlmasý gerekmektedir60.
Ýkinci olarak, disiplin yaptýrýmlarýnýn uygulanmasýnda mevcut usul adil yargýlanma hakký ile
çeliþmektedir, usulün de yeniden yapýlandýrýlmasý gerekmektedir. Disiplin usullerinin iþleyiþinde
adil yargýlanma hakkýnýn gözetileceði Anayasa'da yer almalýdýr.
54

2802 sayýlý kanunu inceleyen Venedik Komisyonu da benzer kaygýlarý dile getirmiþtir. Venedik Komisyonu, Görüþ
No. 610/2011, 29.03.2011, para. 50.
55
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec (2010) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 50.
56 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 5.3.
57 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke VI.2.
58 BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler, Ýlke 17, 18, 19, 20; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý
Tavsiye Kararý, Ýlke VI/3; Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 5.1; Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1
No'lu Görüþ, para. 59-60; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec (2010) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 69.
59 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 5.1; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec (2010)
12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 69.
60 Venedik Komisyonu da mevcut yapýyý bu yönüyle de eleþtirmektedir. HSYK'nýn yargýçlar üzerindeki denetim
yetkisi aþýrý geniþtir ve yargýsal faaliyete yargý baðýmsýzlýðýna aykýrý bir biçimde etki etmeye müsaittir. Venedik
Komisyonu, Görüþ No. 600/2010, para. 52-56.
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Yargý üyeleri hakkýnda disiplin soruþturmalarýnýn nesnel bir biçimde yapýlmasý güvence altýna
alýnmalýdýr. 1982 Anayasasýnýn ilk halinde Adalet Bakanlýðý'nýn onayý ile Bakanlýða baðlý müfettiþler
veya Adalet Bakanlýðý'nýn belirlediði kýdemli yargýç veya savcý tarafýndan soruþturma ve inceleme
iþlemleri yapýlmasý usulü benimsenmekteydi. 2010 Anayasa deðiþikliði ile kurula baðlý müfettiþler
inceleme ve soruþturma yapmakla görevli kýlýnmýþlardýr. Soruþturma ve inceleme yapýlacak
olandan daha kýdemli yargýç veya savcý eliyle de soruþturma ve inceleme iþlemleri yaptýrýlabilecektir.
Bu açýlardan olumlu bir geliþme olduðu söylenebilirse de ilgili dairenin teklifi ve HSYK baþkanýnýn
oluru diðer bir deyiþle Adalet Bakaný'nýn oluru ile soruþturma ve inceleme yapýlabilecektir. Adalet
Bakaný'nýn olur vermemesi durumunda þikâyetçinin baþvurabileceði bir yol olup olmadýðý
kuþkuludur. Bakanýn HSYK baþkaný sýfatý ile bu iþlemi yapmasý ve HSYK kararlarýna karþý yargý
yolunun kapatýlmasý hükmü birlikte ele alýndýðýnda eskisine oranla daha geri bir durum da ortaya
çýkabilir. Burada idari yargýnýn tavrý belirleyici olacaktýr.
Ýtalya'da 2005 yýlýnda yapýlan deðiþiklikler sonucunda, disiplin soruþturmasýný baþlatan esas
olarak Yargýtay Baþsavcýsý'dýr, Adalet Bakaný'nýn soruþturma açýlmasýný talep etme, talebi
reddedildiðinde ise YYK'ya itiraz etme haklarý saklý tutulmuþtur. ABD'de Federal düzeyde Bölge
Baþyargýcý soruþturma aþamasýnda tam yetkilidir. Baþyargýcýn kararýna karþý ancak zarar gören
þikâyetçi veya hakkýnda þikâyet olan yargýç itiraz etme haklarýna sahiptir. Federe düzeyde de
soruþturma aþamasýnda yürütmenin herhangi bir müdahalesinden söz edilemez. Baðýmsýz kurullar
olan Yargýsal Davranýþ Organizasyonlarýna baðlý görevliler soruþturma yetkilerine sahiptirler.
Bu çerçevede Anayasa'da HSYK'daki dairelerden birine soruþturma veya inceleme baþlatma
yetkisi verilip, baþka bir daireye de karar yetkisi tanýnabilir. Anayasa'da soruþturma izni verip
vermeme konusunda Adalet Bakaný'nýn rolü olmamalýdýr. Adalet Bakaný'na ilgili daireden
soruþturma baþlatýlmasýný sadece talep etme yetkisi tanýnabilir. Bu durumda elbette ilgili daire
bu konuda tamamen baðýmsýz bir biçimde söz konusu talebi deðerlendirecektir, diðer bir deyiþle
talebi reddedebilecektir. Ayrýca ilgili dairenin resen soruþturma ve inceleme baþlatma yetkisi
saklý olmalýdýr.
Diðer bir konu, daha önce de üzerinde durulduðu gibi, Türkiye'de HSYK kararlarýna karþý
etkili bir yargý yolu bulunmamasýdýr. Bu konuda iki seçenek düþünülebilir. Birinci seçenek, bu
kararlara karþý yargý yolunu (Danýþtay'a baþvuru gibi) açmaktýr. Ýkinci seçenek ise ilk kararý veren
HSYK üyelerinden baðýmsýz bir biçimde kurulan özerk bir kurula itiraz hakkýnýn tanýnmasýdýr.
2010 Anayasa deðiþikliði itiraz yolunu benimsemiþ görünmektedir. Fakat itiraz hakkýnýn etkili
olabilmesi için itirazý karara baðlayacak kurulun yasama ve yürütmeden tamamen baðýmsýz
olmasýnýn yaný sýra, ilk kararý veren kuruldan da baðýmsýz olmasý gerekir. Ayrýca yukarýda
belirtildiði gibi, ilgilinin savunma haklarýnýn tam olarak korunmasý zorunludur. Aksi yönde bir
düzenleme ÝHAS'a aykýrý olacaktýr. Nitekim Kayasu - Türkiye kararýnda bu nedenle Sözleþme'nin
13. md'sine aykýrýlýk bulunmuþtur61.
Anayasa deðiþikliði sonrasý yürürlüðe giren yeni Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu
Kanunu'na göre HSYK'nýn 3. Dairesi þikâyetleri inceleyip gereðini yapma, soruþturma ve inceleme
61

Kayasu c. Turquie, 13.11.2008, para. 117-121.
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iþlemleri için teklifte bulunma yetkisine sahiptir. 2. Daire ise suç soruþturmasý ile disiplin
soruþturma ve kovuþturmasý sonucu hakkýnda karar vermek, disiplin veya suç soruþturma ve
kovuþturmasý nedeniyle geçici yetkiyle yer deðiþtirmesine veya görevden uzaklaþtýrýlmasýna karar
vermek gibi yetkilere sahiptir62. 2. Dairenin kararýna karþý ise Genel Kurulda itiraz olanaðý vardýr.
Fakat bu durumda 15 üye ile toplanabilecek olan 22 üyeli Genel Kurulun içinde teklifte bulunan
ve kararý veren her biri 7 üyeli bu iki dairenin üyelerinin bulunmasý kaçýnýlmazdýr63. Genel Kurul
bu haliyle ilk kararý veren daireden baðýmsýz olamayacaðýna göre ÝHAS'ýn 13. md'sine aykýrýlýk
çok açýktýr.
Mevcut Anayasal düzenlemeye göre HSYK kararlarýna karþý yargý yolu kapalýdýr. 2010 Anayasa
deðiþikliði ile sadece meslekten çýkarma cezasýna iliþkin olanlar için yargý yolu açýlmýþtýr. Oysa
yukarýda belirtilen uluslararasý belgelerde sadece meslekten çýkarma deðil geçici olarak görevden
alma cezasýnýn da son derece önemsendiði ve sürekli görevden alma ile eþ deðerde kabul edildiði
görülmektedir. Diðer bir deyiþle bir disiplin cezasý olarak verilen yer deðiþtirme cezasý da son
derece aðýr bir cezadýr ve yargý üyelerinin baðýmsýz ve tarafsýz davranabilme yeteneklerine
müdahale oluþturacak niteliktedir. Disiplin cezalarýnýn uyarma veya kýnama gibi hafif ceza da
olsa tekrarý halinde daha aðýrýnýn verileceði kuralý dikkate alýndýðýnda HSYK kararlarýna karþý
etkili bir baþvuru yolu olmamasý ciddi bir sorundur.
Anayasa'da HSYK kararlarýnýn tamamýnýn yargý denetimine açýlmasý yerinde olacaktýr64.
Son olarak HSYK'nýn gerekçeli kararlarýnýn gizli olmasý çok önemli bir sorun olarak karþýmýza
çýkmaktaydý. Bu sorun Anayasa'dan çok yasadan kaynaklanmaktaydý. Yeni Hakimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu Kanunu'nun 32. md'sinde þöyle denmektedir: "Kararlarýn gerekçesi, karar
tarihinden itibaren en geç on beþ gün içinde yazýlýr; Kurul tarafýndan; gerekli görülen kararlar
Resmî Gazetede; disipline iliþkin kararlar, kiþisel verilerin korunmasý kaydýyla Kurulun internet
sitesinde yayýmlanýr". Bu hüküm Kurul bakýmýndan þeffaflýk ilkesinin benimsendiði izlenimini
yaratmýþsa da hüküm henüz uygulamaya geçmemiþ, karar gerekçeleri internet sitesine koyulmamýþtýr.
Ayrýca geçmiþ dönemlere iliþkin verilmiþ disiplin kararlarýný elde etmek için yapýlan baþvurulara
yeterli karþýlýk verilmemektedir65. Bir demokraside kamuoyu denetimi vazgeçilmez bir unsurdur.
Þeffaflýk kurumlarýn iþleyiþini kamuoyu denetimine açarak halkýn güven duymasýný saðlar. Bu
nedenle demokratik yönetim gereði, yargýç ve savcýlara hangi gerekçelerle disiplin yaptýrýmý
uygulandýðýný ya da hangi gerekçelerle uygulanmadýðýný halkýn bilme hakký vardýr. Nitekim
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye Kararý bu tür yargýsal kurullarýn,
gerekçeli kararlarla ve önceden belirlenmiþ usulleri geliþtirerek topluma ve yargýçlara karþý en
yüksek seviyede þeffaflýk sergilemesi gerektiðinin altýný çizmektedir66.
61
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Kayasu c. Turquie, 13.11.2008, para. 117-121.
6087 sayý ve 11.12.2010 tarihli Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu, md 9.
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu, md 7, 8, 9 ve 29/3.
Venedik Komisyonu'nun da görüþü ayný yöndedir. Venedik Komisyonu, Görüþ No. 600/2010, para. 55, 76;
Venedik Komisyonu, Görüþ No. 610/2011, para. 76.
65 HSYK'nýn üç yýl için verdiði disiplin kararlarýnýn tamamýna ulaþmak için yapýlmýþ bilgi edinme baþvurusuna
cevaben sadece seçilerek 14 karar gönderilmiþtir. Bkz. 09.05.2011 tarih, B.03.1.HSK.07.0.11.02/622.03/720 sayýlý
cevabi yazý. Oysa Adalet Bakanlýðý'nýn internet sitesinden üç yýllýk karar toplamýnýn 400 civarýnda olduðu
anlaþýlmaktadýr. http://www.cigm.adalet.gov.tr/istatistik/hakim_ist.html (eriþim:17.12.2011).
6 6 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec(2010)12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 28.
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Ýtalya ve ABD örneklerine baktýðýmýz zaman kýsmi olarak gizliliðe yer verildiði görülmektedir.
Örneðin sadece soruþturma aþamasýnýn gizli tutulmasý veya nihai kararýn verilmesine kadar olan
sürecin gizli tutulmasý gibi. Yargýçlara yönelik disiplin süreçlerinin nihai karar verilene kadar,
gizli tutulmasý, ABD'de bazý yazarlar tarafýndan savunulmaktadýr. Bu yazarlar, þikayetlerin büyük
bir çoðunluðunun dayanaksýz veya davanýn esasýný ilgilendiren bir içerikte olmalarýna dayanarak,
yargýçlarýn þikayet tehlikesi altýnda sindirilebileceklerini, þöhretlerini tehdit edebilecek dava
taraflarýnýn lehine hareket edebileceklerini, uzlaþmaya gidebileceklerini ve böylece tarafsýzlýk
ve baðýmsýzlýklarýný kaybedebileceklerini belirtmektedirler67.
Fakat demokratik hiçbir ülkede nihai kararýn gizli kalmasý söz konusu deðildir. Nitekim
ABD'de resmi bir suçlama yapýlmasýndan itibaren, daha nihai karar verilmeden önce, bütün
bilgilerin kamuya açýlmasýna iliþkin önemli ölçüde geliþme saðlanmýþtýr. Amerikan Barolar Birliði
Mesleki Sorumluluk ve Eyalet Adalet Enstitüsü Merkezi tarafýndan hazýrlanan Yargýsal Disiplin
Uygulama Model Kurallarý, yargýcýn ehliyetsizliði ile ilgili olanlar hariç bütün disiplin sürecinin
resmi suçlama yapýlmasýndan itibaren halka açýk olmasý gerektiðini belirtmektedir. Bu tür bir
kural ile halkýn bilme hakký ile yargýcýn gizlilikteki menfaati arasýnda bir denge kurulacaðý
düþünülmektedir. Çünkü resmi suçlamanýn yapýlmasý durumunda suçlamanýn önemsiz olma
tehlikesi ortadan kalkmaktadýr. Bu görüþe göre, disiplin kurulu resmi duruþmanýn baþlamasý için
gerekli güçlü nedenler belirleyince, artýk bunu halktan saklamanýn anlamý kalmayacaktýr. Halk
bir yargýca yöneltilmiþ suçlamanýn inanýrlýðý ve ciddiliði hakkýnda kendi kendine karar verme
menfaatine sahiptir. Halkýn disiplin sürecine ulaþmasýnýn engellenmesi adaletin daðýtýlmasýna
yönelik halkýn güvenini zayýflatacaktýr68.
Gerekçeli nihai kararlarýn tamamýnýn açýklanmasý görev yapan yargýç ve savcýlarýn HSYK'nýn
hangi fiile nasýl yaklaþtýðýný anlamalarý açýsýndan da önemlidir. Mevcut Hakimler ve Savcýlar
Kanunu disiplin cezasý gerektiren fiilleri oldukça soyut tanýmlamýþtýr69. Bunlarý somutlaþtýrmak
gereði açýktýr. Fakat ne kadar somutlaþtýrýlýrsa somutlaþtýrýlsýn bir ölçüde soyut kalacak olan
disiplin cezasý gerektiren eylemlerin gerçekten anlaþýlabilmesi gerekçelerin görülebilmesi ile
mümkündür.
Anayasa'da HSYK kararlarýnýn tamamýnýn gerekçeli ve aleni olmak zorunda olduðu açýkça
vurgulanmalýdýr.

67 Bkz. Bryan E. Keyt, "Reconciling the Need for Confidentiality in Judicial Disciplinary Proceedings with the First
Amendment: A Justification Based Analysis", Georgetown Journal of Legal Ethics, Vol. 7, 1993-1994,s. 966-70;
Russell R. Wheeler; A. Leo Levin, "Judicial Discipline and Removal in the United States", Federal Judicial Center, July
1979, s. 1-2; Owen M. Fiss, "The Limits of Judicial Independence", The University of Miami Inter-American Law
Review, Vol. 25, No. 1, Fall 1993, s. 58-59'den aktaran, John P. Sahl, "Secret Discipline in the Federal Courts:
Democratic Values and Judicial Integrity at Stake", Notre Dame Law Review, Vol. 70, No. 2, 1994, s. 225-227.
68 Alex B. Long, "Stop me Before I Vote For This Judge Again: Judicial Conduct Organizations, Judicial Accountability,
and the Disciplining of Elected Judges", West Virginia Law Review, Vol. 106, 2003, s. 46. Bu konuda detaylý bilgi
için bkz. Sibel Ýnceoðlu, Yargýcýn Davranýþ Ýlkeleri, s. 434-351.
69 Bu soyutluk Venedik Komisyonu'nun Mart 2011 tarihli raporunda da eleþtirilmiþtir. Venedik Komisyonu, Görüþ
No. 610/2011, para. 59-74.
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Mahkemede görev yapan bir yargý üyesi, ilke olarak, baþka bir yargýsal makama veya baþka
bir yerdeki göreve, yükseltilme yoluyla da olsa, özgür iradesi olmadan atanamaz70. Yargýçlarýn
Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, bu ilkeye ancak þu hallerde istisna getirilebileceðini belirtmektedir:
(a) Yer deðiþtirmenin bir disiplin cezasý olarak öngörülmesi ve uygulanmasý, (b) mahkeme
sisteminin hukuka uygun olarak deðiþtirilmesi (c) yasayla belli bir sýnýrlý süre öngörülmek þartýyla
yakýn bir mahkemeyi takviye etmek amacýyla geçici bir süre görevlendirme yapýlmasý71. Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye Kararý sadece iki nedenle bir yargýcýn kendi
onayý dýþýnda görev yerinin deðiþtirilebileceðinden söz etmektedir: (a) Bir disiplin cezasý verilmesi,
(b) yargý sisteminin organizasyonunda reform yapýlmasý72. Yargýcýn iradesi dýþýnda yapýlan yer
deðiþtirmelere karþý iþlemin hukukiliðini denetletmek amacýyla baðýmsýz bir makama itiraz yolu
muhakkak bulunmalýdýr73.
Türkiye'de bir yargýç ya da savcýnýn, ayný veya baþka bir yerdeki göreve iradesi dýþýnda
rahatlýkla atanabildiði, bu atamalarda siyasi etkilerin74 veya kiþisel husumetlerin olduðu iddiasý
geçmiþte sýklýkla dile getirilmiþti75. HSYK'nýn yapýsý ve iþleyiþi 2010 Anayasa deðiþikliði ile yeniden
düzenlendiði halde uygulamanýn deðiþmediði yönündeki kuþkular yaygýndýr. En son 2011 yýlý
Haziran ayýndaki atama kararnamesi ertesinde, HSYK yargýç ve savcýlarý iradeleri dýþýnda keyfi
bir biçimde baþka yerlere atadýðý için, Yargýçlar ve Savcýlar Birliði (YARSAV) ile Demokrasi ve
Özgürlük için Yargýçlar ve Savcýlar Birliði (Demokrat Yargý) tarafýndan protesto edilmiþtir76.
Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý'nda ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2010
tarihli Tavsiye Kararýnda belirtilen istisnalar dýþýnda yargýç veya savcýnýn iradesi hilafýna yapýlan
atamalar engellenmelidir. Venedik Komisyonu'nun Mart 2011 tarihli raporunda belirtildiði gibi,
70

Örneðin Avusturya'da yargýcýn kendi iradesi dýþýnda baþka bir mahkemeye tayin edilmesi ancak bir disiplin
mahkemesi kararý ile mümkündür. Bkz. Hans W. Fasching, "Austria", Judicial Independence: The Contemporary
Debate, Shimon Shetreet; Jules Deschenes (ed.), Martinus Nijhoff Publications, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985,
s. 31. Finlandiya'da yargýcýn özgür iradesi olmaksýzýn baþka bir mahkemeye atanmasý mümkün deðildir, sadece
mahkeme sisteminin yeniden organize edilmesi halinde mümkündür. Bkz. Irma Lager, "Finland", Judicial
Independence: The Contemporary Debate, Shimon Shetreet; Jules Deschenes (ed.), Martinus Nijhoff Publications,
Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985, s. 58.
71 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 3.4.
72 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec (2010) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 52.
73 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 3.4, 1.4.
74 Atamalarda siyasi hesaplaþma veya kayýrma olduðu kuþkusu TBMM'de de sýklýkla Adalet Bakanlýðýna veya
baþbakanlýða yönelik soru önergelerinin konusu olmuþtur. Bkz. 01.11.1999 tarih ve 736 sayýlý Fazilet Partisi
Milletvekili Musa Uzunkaya'nýn soru önergesi; 17.04.2003, 337 sayýlý CHP Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un soru
önergesi.
75 Örneðin eski DGM savcýsý Mete Göktürk kitabýnda, isteði dýþýnda, Eyüp Cumhuriyet Savcýlýðý'ndan Büyükçekmece
Cumhuriyet Savcýlýðý'na gönderilmesini, Ýstanbul Cumhuriyet Savcýlýðý'ndan da Ýstanbul DGM Cumhuriyet Savcýlýðý'na
gönderilmesini bakanlýk yetkililerini ve HSYK ile yakýn iliþki içinde olan birini kýzdýrmýþ olmasýna baðlamaktadýr.
Mete Göktürk, Adaleti Gördünüz mü?, Telos Yayýný, Ýstanbul, 2006, s. 36, özellikle bkz. s. 92-105 ve s. 153-154.
Göktürk'ün bir gazetede yayýmlanan yazýsýnda, yargýç A.G.B.'nin 1995 yýlýnda Balýkesir'e atandýðýný, hiç görev
yapmadan Ýstanbul Gaziosmanpaþa'ya geri gönderildiðini ve son kararname ile yeniden Fatih'e atandýðýný
belirtmektedir. Oysa bir yerde hizmet süresi en az iki yýl olarak belirlenmiþtir. HSYK'nýn 2 yýldan az hizmet eden
kiþilerin atama dilekçelerinin iþleme konulmayacaðý konusunda ilke kararý vardýr. Bkz. Mete Göktürk, Yeni Yüzyýl,
14.10.1996.
76 Protesto eyleminde Demokrat Yargý Genel Sekreteri Kemal Þahin "referandumla yargýda demokratikleþme ve AB
deðerleri yönünde atýlan çok kýymetli bir adýmýn, yeni HSYK'nýn oluþum süreci ve 8 aylýk tasarruflarýyla heba
edildiðini" belirtmiþtir. Basýn açýklamasýnda YARSAV Genel Sekreteri Leyla Köksal ise 2010'da göreve baþlayan
HSYK'nýn 7 ayrý kararnameye imza attýðýný ifade etmiþ ve "bu kurul siyasi iktidarýn iradesini kendine rehber
edinmiþtir" demiþtir. Milliyet Gazetesi, 23.06.2011.
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bu tür atamalar yargýç ve savcýlarýn üzerinde bir baský aracý olarak kullanýlmaya son derece
müsaittir77.
Baðýmsýz ve tarafsýz bir yargý oluþturmak için Anayasa'da yargýç ve savcýlarýn Yargýçlarýn
Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý'nda belirtilen koþullar haricinde kendi özgür iradeleri hilafýna
görev yerilerinin deðiþtirilemeyeceði belirtilmelidir. Ayrýca HSYK kararlarýna karþý yargý yolunun
kapalý olmasý sorunu burada da karþýmýza çýkmaktadýr. Kararlarýnýn tamamýnýn yargý denetimine
açýlmasýnýn gereði tekrar hatýrlanmalýdýr.

d- Yargý Üyelerinin Kariyerleri ve Mali Güvenceleri
Uluslararasý belgelere göre, yargý üyelerinin maaþ ve emekli aylýðý hakký yürütmenin keyfi
olarak müdahale edemeyeceði bir biçimde hukuk tarafýndan sabit olarak belirlenmiþ olmalýdýr
ve ülkedeki hayat pahalýlýðýna göre yükseltilerek78 güvence altýna alýnmalýdýr79. Hastalýk, ölüm,
yaþlýlýk, doðum gibi sosyal risklere karþý güvenceleri olmalýdýr80. Maaþlar, þeffaf bir biçimde
belirlenmesi þartýyla, meslekte geçirilen süre, yargý üyesi tarafýndan yapýlan görevin niteliði ve
önemine göre deðiþebilir81.
Uluslararasý belgelere göre, yargýçlarýn meslekî kariyerlerine iliþkin tüm kararlar nesnel ölçütlere
dayanmalý, yargýçlarýn seçimi ve kariyerleri; eðitimsel niteliklerini, baðýmsýz ve tarafsýz davranabilme
yeteneklerini82, dürüstlük, etkinlik ve yeteneklerini de gözeten liyakat esasýna göre olmalýdýr.
Yargýçlýkta yükselme, BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkelere göre, özellikle yetenek,
dürüstlük ve tecrübe temelinde olmalýdýr83. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 1994 tarihli
Tavsiye Kararýna göre ise nitelik, dürüstlük, yetenek, etkililik temelinde nesnel esaslara
dayanmalýdýr84. Tecrübe her ne kadar yükselme için bir ön koþul olsa da, modern dünyada bu
artýk tek baþýna yeterli kabul edilmemektedir. Halkýn yargýnýn sadece baðýmsýz olmasýnda deðil,
nitelikli olmasýnda da güçlü bir menfaati vardýr85.
Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi'nin de belirttiði gibi, yükselmede yargýçlarýn dürüstlük,
etkinlik, yetenek ve niteliklerine dayalý ölçütler açýkça ortaya koyulmalý, ilan edilmeli ve
uygulanmalýdýr86. Meslekte yükseltilmeyen adayýn þikâyet hakký olmalýdýr87.
77
78
79

Venedik Komisyonu, Görüþ No. 610/2011, para. 48.
Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para. 62.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 36, para. 26; BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler, Ýlke
11; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke I/2a(ii); Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda
Avrupa Þartý, para. 6.1, 6.4; Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para. 61.
80 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 6.3; Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para.61.
81 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 6.2; Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para.61.
82 Adayýn daha önce içine girdiði faaliyetler ve yakýn iliþiler, adayýn baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý konusunda nesnel
ve meþru bir kuþku yaratýrsa atanmasýna engel oluþturabilir. Bkz, Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para.
2.1, 3.2.
83 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke I/2c; Avrupa Yargýçlarý Danýþma
Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para. 17.
84 BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler, Ýlke 13; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý
Tavsiye Kararý, Ýlke I/2c; Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para. 17.
85 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para. 29.
86 agb, para. 25.
87 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 4.1.
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Meslekte yükselme yargý üyelerinin maaþlarýný belirlemesi bakýmýndan ciddiyetle ele alýnmasý
gereken bir konudur88. Türkiye'de son deðiþikliklerden önce meslekte yükselme bakýmýndan
Yargýtay, Danýþtay ve Bölge Ýdare Mahkemelerince verilen notlar ile adalet müfettiþlerinin
düzenlediði hal kâðýtlarý etkili olmuþtur. Yükselmeye iliþkin uygulanan yöntem konusunda siyasi
iktidarlar uzun süre adým atmaya istekli olmamýþlar ve bu konuyu sorun olarak da görmemiþlerdir89.
Üst mahkemelerin verdiði notlar 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nda yapýlan 31.03.2011
tarihli deðiþiklikle kaldýrýlmýþtýr. 2010 Anayasa deðiþikliðine kadar, müfettiþler Adalet Bakanlýðý'na
baðlý olduðu için denetim raporlarýyla (hal kâðýtlarý) yargýç ve savcýlarý siyasi baský altýnda
tutabilecekleri yönündeki kaygýlar oldukça yaygýndý. Yargýç ve savcýlarýn birbirleri karþýsýndaki
baðýmsýzlýklarý önemsiz deðildir, fakat yürütmeye karþý baðýmsýzlýklarý bir hukuk devletinde çok
daha hayati bir önem taþýr. Bu nedenle Anayasa deðiþikliði ile müfettiþlerin HSYK'ya baðlanmasý
önemli bir geliþme olmuþtur. Fakat müfettiþler HSYK'ya baðlanmýþ olmasýna raðmen, yargýçlarýn
kendi meslektaþlarýna karþý baðýmsýzlýklarý dikkate alýndýðýnda, hal kâðýtlarýndaki deðerlendirme
ölçütlerinin nesnel olmamasý sorunu hala ciddiyetini korumaktadýr. Örneðin 2802 sayýlý Hakimler
ve Savcýlar Kanunu'nda yargýç ve savcýlarýn "ahlaki gidiþleri", "göreve baðlýlýklarý" gibi öznel
kavramlar yükselme ölçütleri olarak benimsenmektedir (md 21/c). Bu tür geniþ ve kiþiden kiþiye
deðiþen deðerlendirmelere yol açacak kavramlarý nesnellikle baðdaþtýrmak mümkün
görünmemektedir.
Buna ek olarak meslekte yükselmede etkili olan diðer bir unsur, üst mercilerce verilen siciller
konusu da tartýþýlmaya muhtaçtýr (2802 sayýlý Kanun, md 23). Bu siciller verilirken ilgili savcýnýn
görüþünün alýnmasý gibi þeffaf ve katýlýmcý usullerin benimsenmesi oldukça önemlidir. Birinci
sýnýfa ayrýlmýþ savcý ve yargýçlar üzerinde üç yýlda bir denetimin sürdürülmesi de (2802 sayýlý
Kanun, md 33) söz konusu yargýçlarýn ve savcýlarýn, müfettiþ ve HSYK'nýn çoðunluðunu tatmin
edecek yönde kararlar vermeleri sonucunu doðurabilir90. Oysa yargýç ve savcýlar görevlerini
yerine getirirken sadece yürütmeden deðil kendi meslektaþlarýndan da baðýmsýz hareket
edebilmelilerdir. Elbette ki birinci sýnýfa ayrýlmýþ dahi olsalar yargýç veya savcýlar mesleki davranýþ
ilkelerine aykýrý hareket etmeme yükümlülüðündedirler. Aykýrý hareket halinde buna karþý disiplin
usulleri zaten mevcuttur, buna ek olarak her üç yýlda bir denetlenmeleri yargý baðýmsýzlýðýna
karþý bir baský aracýna dönüþebilir.

88 2003 yýlýnda bir soru önergesine Adalet Bakaný tarafýndan verilen cevaptan anlaþýldýðý kadarýyla birinci sýnýfa
ayrýlmýþ yargýç ve savcýlar, birinci sýnýfa ayrýlma sürecine gelmiþ bir yargýçtan yaklaþýk üçte bir oranýnda daha
fazla maaþ almaktadýr. Yine ayný cevaba göre, 2003 yýlýnda birinci sýnýfa ayrýlma sürecine giren yargýç ve savcýlarýn
yaklaþýk dörtte biri hakkýnda HSYK tarafýndan birinci sýnýfa ayrýlma kararý verilmemiþtir. Bkz. TBMM 22. Dönem,
7/902 sayýlý soru önergesine 23.07.2003 tarihli cevap. Birinci sýnýfa ayrýlmadan uzun yýllar görevini ifa eden ile
birinci sýnýfa ayrýlýp görevde uzun yýllarýný tamamlayanlar arasýnda maaþ farký giderek açýlmaktadýr. Bir soru
önergesinde bu uçurum þöyle dile getirilmiþtir: "Meslekte 35 yýlýný dolduranlar 1.300 üzerinde, birinci sýnýfa ayrýlmýþ
16 yýlýný dolduranlar ise 2.500 üzerinde maaþ almaktadýr Farklý ücret uygulamasýnýn sona ermesi için yeni bir
düzenlemeyi düþünüyor musunuz?". Bkz. TBMM 22. Dönem, 08.06.2005 tarih ve 7/5672 sayýlý soru önergesi. Adalet
Bakanlýðý'nýn soruya verdiði cevapta bu konuda yasal düzenleme yapýlmasýna yönelik bir çalýþma yapýlmadýðý
belirtilmiþtir. Bkz. 7/5672 sayýlý soru önergesine 20.05.2005 tarihli cevap.
89 2005'te bir milletvekilinin sorusu üzerine dönemin Adalet Bakaný Cemil Çiçek verdiði cevapta yargýç ve savcýlarýn
terfilerinde uygulanan ölçütlerin objektif ve adil olduðunu belirtmiþtir. Bkz. TBMM 22. Dönem 7-6323 sayýlý soru
önergesine 12.08.2005 tarihli cevap.
90 Venedik Komisyonu da ayný kaygýlardan söz etmektedir. Venedik Komisyonu, Görüþ No. 610/2011, para. 42,
46.
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Anayasa'da meslekte yükselmede nesnel ölçütlerin ve bilgi, dürüstlük, yetenek ve etkililiðe
dayalý liyakatin esas alýnacaðý açýkça belirtilmeli, yükselmede ilgili savcý ve yargýcýn kendisi
hakkýnda tutulan rapor, belge ve bilgilere (siciller, hal kâðýtlarý gibi) ulaþabilmesi ve sürece
katýlýmý güvence altýna alýnmalýdýr91. Ayrýca HSYK kararlarýna karþý yargý yolu açýlarak meslekte
yükseltilmeyen yargýç ve savcýnýn yargýya baþvurma hakkýnýn güvence altýna alýnmasý, hal kâðýtlarý
veya sicillerde nesnel ölçütlerin dýþýna çýkýp ilgili yargýç veya savcýnýn verdiði kararlarýn içeriði
esas alýnarak yapýlan deðerlendirilmelerin engellenmesini saðlayacaktýr.

e- Yargýnýn Ýç Ýþleyiþindeki Baðýmsýzlýk, Dýþ Müdahalelere Karþý
Korunma
Yargýnýn iç iþleyiþinin de baðýmsýz bir biçimde gerçekleþmesi gerekmektedir. Bu çerçevede
doðrudan yargýsal iþlevin yerine getirilmesiyle ilgili idari ve kurumsal konulara iliþkin baðýmsýzlýk
saðlanmalýdýr. Mahkemenin dýþ müdahalelere karþý korunmasý için de gerekli olan tedbirlere
yer verme zorunluluðu vardýr. Ýnsan Haklarý Avrupa Mahkemesi (ÝHAM) mahkemenin dýþ
müdahalelere karþý güvencelere sahip olup olmadýðýný incelemekte, bu konuyu mahkemenin
baðýmsýz olup olmadýðýný ölçmede bir ölçüt olarak kullanmaktadýr. Örneðin mahkeme üyelerine
idare tarafýndan talimat, emir verilememesi yönündeki milli hukuktaki bir güvence dýþ
müdahalelerden baðýmsýzlýk açýsýndan ÝHAM tarafýndan önemli bir güvence olarak görülmektedir92.
Bu çerçevede Anayasa'da, 138. md'nin 2. fkr'sýnda yer alan güvence önemlidir.
BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkelere göre, bir mahkeme içinde bakacaklarý davalar
açýsýndan yargýçlar arasýndaki iþ bölümü yargýnýn kendi iç iþidir93. Örneðin yargý üyelerinin
görevlendirilmesi, dava dosyalarýnýn tevzi, mahkemelerin çalýþma süreleri, duruþma sýralamasý,
duruþma salonunun tahsisi, adli personelin yönetimi gibi doðrudan yargýsal iþlevle ilgili konularda
dýþ bir güç müdahale etmemelidir.
Yargý ile yürütme arasýnda her ne kadar kurumsal bir iliþki gerekli olsa da bu iliþki belirli bir
uyuþmazlýðýn çözümünde ve hukuk ve anayasal deðerlerin ele alýnmasýnda yargýnýn özgürlüðüne
müdahale oluþturmamalýdýr94.
Yine uluslararasý belgelere göre, yargý, yargýsal nitelikteki her konuda yetkili olmalý ve karar
vermesi için kendisine sunulan meselenin hukukun tanýmladýðý yetki alanýna girip girmediði
konusunda münhasýr olarak karar verme yetkisine sahip olmalýdýr95.
91 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu gizli sicilden söz ederek (md 59) yargý baðýmsýzlýðý bakýmýndan sorunlu
bir hükme yer vermektedir.
92 Sramek v. Austria, 22.10.1984, para. 41.
93 BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler, Ýlke 11, 12, 13, 14.
94 Bkz. Valente v. The Queen, Supreme Court of Canada, [1985] 2 SCR 673 at 708-709; Minister for Immigration
and Multicultural Affairs v. Wang (2003) 215 CLR 518 at 523-524; Murray Gleeson, "The Right to Independent
Judiciary", 14th Commonwealth Law Conference, London September 2005,
http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/former-justices/gleesoncj/cj_sept05.html , (17.12.2011); Seylan
Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakaný'na belirli bir dava için yargýç aday gösterme yetkisi tanýyan yasayý Anayasa'nýn
yargý organýna verdiði yargýsal erkin kullanýlmasýna müdahale olarak görmüþtür, In The Queen v. Liyanage (1962)
64 NLR 313, in Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 37, para. 26
95 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke I/2a(iii); BM Yargý Baðýmsýzlýðý
Hakkýnda Temel Ýlkeler, Ýlke 3.
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Bu çerçevede Türkiye'deki ceza davalarýndaki kolluðun iþlevi yeniden ele alýnmalýdýr. Türkiye'de
tamamen savcýlýðýn kontrolünde ve denetiminde adli kolluk bulunmadýðýndan suç soruþturmalarý
savcýlýðýn kontrolü altýnda yürüyen bir mekanizmadan çok yürütme organýnýn kontrolünde
yürüyen bir mekanizma izlenimi yaratmaktadýr. Soruþturmalarýn yürütmenin kontrolü altýnda
olan kolluk gücü tarafýndan deðil savcýlýk makamýna baðlý adli kolluk gücü tarafýndan yapýlmasý
soruþturmalarýn nesnel yürütülebilmesi ve adil bir sonuca varýlmasý bakýmýndan zorunlu
görünmektedir.
Anayasa'da savcýlýk makamýnýn kontrol ve denetiminde olan bir adli kolluk kurulmasý yönünde
düzenlemeye yer verilmelidir.
Yine yargýnýn yürütme ile iliþkilerinde baðýmsýzlýðý bakýmýndan Anayasa'nýn 144. md'sinin de
ele alýnmasý gerekir. 144. md savcýlarýn "idari görevleri" yönünden Adalet Bakanlýðý'nca
denetleneceðini belirtmektedir. Bu madde Venedik Komisyonu'nun Eylül 2010 tarihinde yayýmladýðý
raporunda da eleþtirilmektedir ve "idari görevler" ile "yargýsal görevler" arasýndaki çizgiyi
belirlemenin çok kolay olmadýðý vurgulanmaktadýr96.
Anayasa'nýn md 159/9 hükmü ise HSYK müfettiþlerine "yargýç ve savcýlarýn görevlerini kanun,
tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (yargýçlar için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak
yapýp yapmadýklarýný denetleme" görevini vermektedir. Bu hüküm yargýç ve savcýlarýn karar ve
iþlemlerinin içeriðinin hiçbir sýnýrlama olmaksýzýn denetlenmesine kapý aralama riski taþýmaktadýr.
Müfettiþ incelemesi bir kanun yolu veya itiraz yolu niteliðine bürünemez, aksi bir durum yargý
baðýmsýzlýðý bakýmýndan son derece sakýncalý bir ortam yaratýr97. Nitekim Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye Kararý þöyle demektedir: "Kötü niyet veya aðýr ihmal
durumlarý hariç, davanýn karara baðlanmasý için yargýç tarafýndan yapýlan hukukun yorumlanmasý,
olaylarýn deðerlendirilmesi ve delillerin takdiri yargýcýn hukuki veya disiplin sorumluluðunun
doðmasýna neden olamaz"98.
Kasýt veya aðýr ihmal durumlarý hariç, davanýn karara baðlanmasý için yargýç tarafýndan yapýlan
hukukun yorumlanmasý, olaylarýn deðerlendirilmesi ve delillerin takdiri Kurul müfettiþlerince
denetlenemez ve yargýcýn hukuki, cezai veya disiplin sorumluluðunun doðmasýna neden olamaz
biçiminde bir hükme Anayasada yer verilmelidir.
Yargýsal Dürüstlük Grubu'nun hazýrladýðý Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkelerini açýklayan
Yorum'da, " Yargýç yargýçlýk görevini ifa ederken, ayný zamanda yürütme veya yasama
faaliyetlerine katýlmamalýdýr. Bununla beraber eðer sistem izin veriyorsa, yargýç yargýdaki iþlevini
býraktýktan sonra, bir bakanlýðýn idari bölümünde görev yapabilir (örneðin Adalet Bakanlýðý'nýn
bir bölümünde)" denilmektedir. Bir bakanýn çalýþanlarýndan birine dönüþen bir yargýç için konu daha
hassastýr. Common Law geleneðinden gelen ülkelerde bu uygun bir atama olarak görülmezken,
96
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Venedik Komisyonu, Görüþ No. 600/2010, para. 62-64.
Venedik Komisyonu, Görüþ No. 610/2011, para. 94. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin CM/Rec(2010)12
sayýlý Tavsiye Kararý da yargýçlarýn verdikleri kararlarýn kanun yollarý dýþýnda denetlenmesinin yargý baðýmsýzlýðýna
aykýrý olduðunu belirtmektedir (para. 16). Ayrýca ayný tavsiye kararý yargýçlarýn kararlarýna yönelik olarak sadece
dýþarýdan gelebilecek müdahalelerin deðil yargý içinden gelebilecek müdahalelerin de engellenmesi gerektiðini
belirtmekte ve hiyerarþik yargýsal organizasyonlarýn müdahalelerine karþý da bireysel olarak yargýçlarýn güvence
altýnda olmasý gerektiðinin altýný çizmektedir (para. 22, 29).
98 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi MC/Rec (2010) 12 Tavsiye Kararý, para. 66.
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diðer bazý ülkelerde farklý görülebilmektedir. Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu'nda
þöyle denmektedir: "Bu þartlarda, yargýç bakanlýðýn hizmetine girmeden önce yargýçlarý atamaktan
sorumlu organdan ve meslektaþlarýndan görüþ alýnmasý gereklidir"99.
Yargýç veya savcý baþka bir görev ifa ederken, ayný anda fiilen yargýsal faaliyetleri yapmasý
engellenmiþ olsa dahi, diðer görevin getirdiði avantajlar veya dezavantajlar yargýç veya savcýnýn
kendisini bu göreve atama ihtimali olan makam karþýsýndaki tutumunu etkileyebilir. Bu nedenle,
(dezavantajlar bakýmýndan) ilgili yargýç veya savcýnýn muvafakatinin alýnmasýnýn yaný sýra,
(avantajlar bakýmýndan) yargýsal bir makamýn da izninin alýnmasý veya yargýsal makamýn önermesi
ya da seçmesi aranmalýdýr100. Bu ilkenin Anayasal bir ilke haline getirilmesi aksi uygulamalarý
engellemek bakýmýndan son derece önemlidir.
Diðer yandan yukarýda belirtilenler çerçevesinde Anayasa'nýn 159. md'sinde yer alan 12. fkr
hükmü de revizyona ihtiyaç duyulan hükümlerden biridir. Bu hüküm "Adalet Bakanlýðý'nýn
merkez, baðlý ve ilgili kuruluþlarýnda geçici veya sürekli olarak çalýþtýrýlacak hakim ve savcýlar
ile adalet müfettiþlerini ve hakim ve savcý mesleðinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak
atama yetkisi Adalet Bakaný'na aittir" demektedir.
Adalet Bakanlýðý merkez, baðlý ve ilgili kuruluþlarýnda geçici veya sürekli olarak çalýþtýrýlacak
yargýç ve savcýlar ile adalet müfettiþlerini ve yargýç ve savcý mesleðinden olan iç denetçileri atama
yetkisini tek baþýna Adalet Bakaný kullanmaktadýr. Bu hüküm yargý baðýmsýzlýðý ile uyumlu bir
sonuç yaratmamaktadýr. Bu hüküm Anayasa'dan çýkarýlmalýdýr. Adalet Bakanlýðý'nda çalýþan ve
idari görevler icra eden hukukçular ile yargýsal faaliyet gösteren yargýç ve savcýlar arasýnda kesin
bir çizgi çizilmek zorundadýr. Adalet Bakanlýðý'nda çalýþanlar yargýç ve savcý statüsünde
olmamalýdýr101.
Son olarak uluslararasý belgeler yargý üyelerinin kararlarýnýn hukuk tarafýndan öngörülmüþ
kanun yollarý dýþýnda bir gözden geçirmeye konu olmayacaðýnýn, genel ve özel af gibi kararlar
dýþýnda, hükümet veya idarenin yargý kararlarýný geçmiþe etkili biçimde geçersiz kýlacak þekilde
karar alamayacaklarýnýn altýný çizmektedir102. Bu konu ÝHAM tarafýndan mahkemeye baþvurma
hakkýnýn bir parçasý olarak deðerlendirilmiþ103 ve yürütmenin yargý kararlarýný uygulamamasý
nedeniyle Türkiye'nin de Sözleþme'yi ihlal ettiði yönünde kararlar vermiþtir104.
Bu çerçevede hükümet veya idarenin yargý kararlarýný etkisiz kýlacak þekilde karar alamayacaklarý
Anayasa'da ayrýca belirtilmelidir.
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 102, para. 164.
Nitekim bazý yasalarda çeþitli kurullarda (Rekabet Kurulu, Kamu Ýhale Kurulu gibi) görev almasý öngörülen
yargýçlar için yargýsal makamýn önermesi veya seçmesi usulü benimsenmektedir. Detaylý bilgi için bkz. Sibel
Ýnceoðlu, Yargýcýn Davranýþ Ýlkeleri, s. 266-273.
101 Nitekim Venedik Komisyonu da Mart 2011 tarihli raporunda bu geçiþkenliði eleþtirmekte, yargýç ve savcýlarýn
Adalet Bakanlýðý'nda görevlendirilme olanaðýnýn, yargýç ve savcýlar arasýnda devletçi bir yaklaþýmýn yaygýnlaþmasýný
ve yürütmenin lehine hareket etmeyi teþvik edebileceðini belirtmekte, bunun yargý baðýmsýzlýðý bakýmýndan sakýnca
yarattýðýnýn altýný çizmektedir. Bkz. Venedik Komisyonu, Görüþ No. 610/2011, para. 28-29, 106.
102 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke I/2a(i ve iv); BM Yargý Baðýmsýzlýðý
Hakkýnda Temel Ýlkeler, Ýlke 4; Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para. 64-65. Ýnsan Haklarý
Avrupa Komisyonu, genel ve özel af çýkarma yetkisinin dahi yargý iþlevini zayýflatacak þekilde kullanýlmamasý
gerektiðini vurgulamýþtýr. 12 YB (Greek case) at 148 (1969) Kom. Rap.; CM Res (70) 1'den aktaran, D.J. Harris;
M.O'Boyle; C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Butterworths, London, Dublin,
Edinburgh, 1995, s. 233
103 Bkz. Kutic v. Croatia, 01.03.2002, para. 25-33; Dragicevic v. Croatia, 09.12.2004, para. 27.
104 Örn. bkz. Taskin and others v. Turkey, 10.11.2004, para. 135-138.
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2. Yasama ve Yürütme Erkleri Ýle Ýliþkiler
Baðýmsýz bir yargý için yapýsal unsurlarýn gerçekleþmesi her þey demek deðildir. Örneðin
Ýtalya'da siyasi yolsuzlukla mücadelede ("Temiz Eller Soruþturmasý") yargýçlarýn ve savcýlarýn çok
önemli rolleri olmuþtur. Bu mücadelenin etkililiðinin ana nedeni olarak yargýnýn baðýmsýzlýðýnýn
yapýsal olarak önemli ölçüde gerçekleþtirilmiþ olmasý gösterilmiþtir. Fakat bu mücadelede bazý
yargý üyelerinin kendilerinin de yolsuzluða bulaþtýklarý, siyasilerle yargýçlar arasýnda iþbirlikleri
olduðu da ortaya çýkmýþtýr. Bu olayda yargýnýn yapýsal olarak baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasýnýn,
siyasi yolsuzlukla mücadele bakýmýndan yeterli olmadýðý anlaþýlmýþtýr105. Yargýçlarýn siyasetçilerle
gayrý resmi iliþkileri yolsuzlukta önemli rol oynamýþtýr ve yargýnýn baðýmsýz görünümüne zarar
vermiþtir.
Yargýsal etik gereði yargý üyesinin kendi baðýmsýzlýðýný korumak için üstlenmesi gereken
sorumluluklarý vardýr. Baðýmsýzlýk deðeri, daha çok yapýsal olarak yargýnýn diðer erklerden
baðýmsýz olmasý olarak algýlansa da, bu deðer yargýsal görevin yerine getirilmesi sýrasýnda, yargý
üyesine bazý yükümlülükler yükler.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre, yargýç, yasama ve yürütme organlarýnýn etkisinden
ve bu organlarla uygun olmayan münasebetlerden uzak olmakla kalmayýp, ayný zamanda makul
bir gözlemcide de öyle bir izlenim yaratmalýdýr106.
Yargýnýn halk tarafýndan baðýmsýz olarak görülmesi gereklidir. Yargýnýn baðýmsýzlýðýný
sorgulamak isteyen bir bireyin baðýmsýzlýðýn olmadýðýný ispatlamasý gerekli deðildir. Burada
önemli olan makul bir gözlemcinin mahkemeyi baðýmsýz olarak algýlayýp algýlamadýðýdýr. Her
ne kadar baðýmsýzlýk nesnel koþullar ve teminatlara dayanan bir statü ve iliþkiler olsa da, makul
bir gözlemci tarafýndan mahkemenin baðýmsýz olarak algýlanýp algýlanmadýðý da önemli bir iþleve
sahiptir107.
Bu nedenle yasama ve yürütme organýyla iliþkilerde yargý üyesinin nasýl davranmasý gerektiðine
iliþkin görüþler oluþturulmaktadýr. Örneðin ABD'de, Virginia Yargýsal Etik Danýþma Komitesi,
bir meclis üyesinin yargýcýn önündeki bir davayla ilgili olarak, davanýn hýzlý ve sonucun adil
olmasýný temenni eden yazýsý karþýsýnda, yargýcýn cevap vermemesini ya da yargýç adýna baþka
bir görevlinin yargýçlarýn davranýþ kurallarýnýn bu tür yazýþmayý dikkate almayý veya cevap
vermeyi yasakladýðýný, yasama organý üyesine hatýrlatmasýný tavsiye etmektedir. Komite'ye göre,
yasama organý üyesinin yargýcýn önündeki bir davanýn durumuna veya davanýn ne zaman
sonuçlanacaðýna iliþkin sorularý da ayný kapsamda deðerlendirilmelidir. Çünkü bu konuda yasama
organý üyesi ile iliþki kurulmasý, söz konusu kiþinin davayý hýzlandýrma ve böylece davanýn
taraflarýndan birinin lehine sonuç elde etme veya yargýcý etkileme imkânýna sahip olduðu
görüntüsü yaratabilir108.
105 Donatella della Porta, "A Judges' Revolution? Political Corruption and the Judiciary in Italy", European Journal
of Political Research, No. 39, 2001, s. 2, 5-6, 8-9.
106 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 1.3.
107 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 43, para. 36-37.
108 Bkz. Commonwealth of Virginia Judicial Ethics Advisory Committee, Opinion 2000-7, 11.09.2000,
http://www.courts.state.va.us/agencies/jirc/opinions/2000/00_7.html (eriþim:17.12.2011).
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Ayrýca yasama ve yürütme ile yargý arasýnda geçiþkenlik olmasý da diðer bir sorundur. ABD'de
Massachusetts Yargýsal Etik Komitesi'ne göre, yargýcýn yasama ve yürütme erkinde belli bir
dönem (söz konusu olayda izinli olduðu dönemde-sabbatical) siyaset oluþturma seviyesinde
hizmet vermeyi kabul etmesi, yargý baðýmsýzlýðý ile çatýþýr. Yasama ve yürütme erkleri ile yargý
arasýnda gidip gelen mevkilerden kaçýnýlmalýdýr109.
Türkiye bakýmýndan yargý üyelerinin herhangi bir davaya iliþkin olarak yasama veya yürütme
organý üyelerinden gelebilecek sorular ya da temenniler karþýsýnda iletiþime geçmek zorunda
kalmalarýný engellemek için yapýsal önlem alýnmasý gerekmektedir. Bu tür giriþimlere karþý
adliyelerde yargýçlarýn denetiminde "basýn ve halkla iliþkiler" bürosu kurularak her türlü nesnel
kamuya açýk bilginin bu kurumsal yapýdan saðlanmasý yerinde olacaktýr. Böylece yasama ya da
yürütme organý üyesi olsun ya da olmasýn herkese eþit mesafede olacak bir yapýlanma ile bu
türden yargý üyesiyle kiþisel iliþki giriþimleri engellenebilecektir. Ayrýca yürütme organýnda,
özellikle Adalet Bakanlýðý'nda görev yapan yargýç ve savcýlarýn yeniden kürsü yargýçlýðýna
dönmeleri mümkün olmamalýdýr.

3- Siyasi Faaliyetler
Siyasi faaliyetler yargýcýn baðlý kalmak zorunda olduðu iki ilkeyi birden, hem baðýmsýzlýk
ilkesini hem de tarafsýzlýk ilkesini zedeleyebilir. Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre, yargýçlýk
görevi, meclis veya yerel meclis üyeliði gibi bazý siyasi faaliyetler ile çatýþýr ve partizanca yürütülen
siyasi faaliyetler ve örgütlenmeler yargýçlýk mesleðine kabul ile sona ermelidir110.
Yargý üyeleri bir vatandaþ olarak, elbette diðer vatandaþlar gibi siyasi haklardan yararlanma
hakkýna sahiptir. Bununla birlikte, Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu'nun da belirttiði gibi adil
yargýlanma hakký ve meþru kamusal beklentiler çerçevesinde yargýçlarýn kamusal siyasi faaliyetlerine
bazý sýnýrlamalar getirilmelidir. Bazý devletler bu sýnýrlamaya disiplin kurallarý arasýnda yer vermiþ
ve bu sýnýrlamaya uymayanlara yaptýrým öngörmüþtür. Bazýlarý, ayný zamanda açýkça bazý siyasi
temsil biçimlerinin (ulusal meclis, Avrupa Parlamentosu veya yerel meclis üyeliði gibi) yargýçlýk
görevine aykýrý olduðunu ulusal hukuklarýnda düzenlemiþlerdir, hatta bazen yargýcýn eþinin dahi
bu tür görevler almasý yasaklanmýþtýr111. Türkiye'de yargýç ve savcýlarýn siyasi parti üyeliði Anayasa
tarafýndan yasaklanmýþtýr (md 68). Yine Anayasa gereði görevlerinden çekilmedikleri müddetçe
milletvekili seçimlerinde aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler (md 76).
Yargý üyesi kendisi doðrudan siyasi iliþkiler içinde olmasa da, yakýn aile bireylerinin siyasi
iliþkileri nedeniyle de siyasi faaliyet yapýyormuþ gibi görünebilir. Bir yargýcýn aile üyelerinin
siyasi olarak aktif olma haklarý varsa da, bir yargýç yakýn aile bireylerinin bu tür faaliyetlerinin,
yanlýþ da olsa, halkýn yargýcýn baðýmsýzlýðýnýn yaný sýra tarafsýzlýðýna iliþkin algýsýný da kötü yönde
etkileyebileceðini kabul etmelidir112.
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Bkz. The Massachusetts Committee on Judicial Ethics, Opinion No. 2002-15, 26.11.2002,
http://www.mass.gov/courts/sjc/cje/2002-15n.html, (eriþim:17.12.2011).
110 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 58, 89, para. 65, 134.
111 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi, 3 No'lu Görüþ, para. 30. Çeþitli ülkelerdeki siyasi yasaklarla ilgili uygulamalar
için bkz. Sibel Ýnceoðlu, Yargýcýn Davranýþ Ýlkeleri, s. 77-80.
112 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 59, para. 67.
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Bu nedenle, Massachusetts Yargýsal Etik Komitesi'nin belirttiði gibi, "eþi aktif siyasetçi olan
bir yargýcýn, aile üyelerinin davranýþlarýndan kendini ayrý tutmasý gerekmektedir, halkýn gözünde
bir siyasi adayý destekliyor gibi görünmemelidir; eþi siyasi toplantýlara katýldýðýnda yargýç ona
eþlik etmemelidir; bu tür toplantýlarýn yargýcýn evinde yapýlmasýna yargýç izin vermemelidir;
herhangi bir siyasi yardým veya maddi katký eþin kendi özel hesabýna yapýlmalýdýr; bu tür
faaliyetlerin, mahkemenin toplumdaki baðýmsýz görünümünü bozmasýna izin vermemelidir"113.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da Massachusetts Yargýsal Etik Komitesi'nin aile fertlerinin
siyasi faaliyetlerine iliþkin olarak ortaya koyduðu ilkeler somut olarak baðýmsýzlýk ilkesi altýnda
yer alabilir.

4- Meslektaþlarla Ýliþkiler
18. yüzyýlda teolog Massillon yargýcýn sürekli kendi vicdanýný yoklamak zorunda olduðunu
söylemektedir. Gerçekten de yargýçlýk görevi, yargýcýn vicdanýyla baþ baþa kalacaðý bir
baðýmsýzlýðý/özerkliði gerektirir114. Bu nedenle, yargý baðýmsýzlýðýna iliþkin yapýsal unsurlar
belirlenirken altý çizildiði gibi, yargý baðýmsýzlýðý sadece devletin diðer organlarýndan baðýmsýzlýðý
deðil, yargýçlarýn birbirlerinden de baðýmsýz olmasýný içerir115. Dolayýsýyla, yargýç meslektaþlarýna
karþý da bu sorumluluðunun bilincinde olarak hareket etmek durumundadýr.
Bir yargýcýn teorik planda diðer meslektaþlarýndan fikir almasý elbette faydalýdýr, fakat her bir
yargýcýn yargýsal karar verme sorumluluðu kendine aittir. Yargýsal görevlerini yerine getirirken
yargýç hiç kimsenin çalýþaný deðildir. Yargýnýn hiyerarþik organizasyonu, kýdem, sýnýf veya derece
farklarý hiçbir biçimde yargýcýn etki altýnda kalmadan, özgürce karar vermesine yönelik bir
müdahaleye dönüþmemelidir. Yargýç yargýnýn diðer mensuplarýna dahi önündeki davanýn esasýna
iliþkin rapor verme yükümlülüðünde deðildir. Ancak, ileride ehliyet baþlýðý altýnda ele alýnacaðý
gibi, eðer bir karar disiplin soruþturmasýný gerektirecek kadar aðýr hata içeriyorsa, yargýcýn hukuka
uygun olarak yürütülen bu tür bir soruþturmaya cevap vermesi elbette bu kapsama girmez116.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da yargý üyelerinin meslektaþlarýndan da baðýmsýz olduklarý
vurgulanmalýdýr. HSYK'ya baðlý olarak çalýþan müfettiþlerin hal kâðýtlarýný hazýrlarken ya da
inceleme veya soruþturma baþlatýlmasýnda, yargýç ve savcýlarýn, baktýklarý davalarýn esasýna iliþkin
deðerlendirmelerden kaçýnmasý gerekmektedir. Bu çerçevede disiplin ve meslekte yükselme
kurallarýný belirleyen yasada bu yasak ifade edilmelidir.
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Bkz. The Massachusetts Committee on Judicial Ethics, Opinion No. 1994-4, 1995-4, 1996-4, 1996-5, 1998-3,
2002-1, http://www.mass.gov/courts/sjc/cje/chrono.html (eriþim:17.12.2011)
114 Roger Perrot, "The Role of the Supreme Court in Guaranteeing the Uniform Interpretation of the Law", The Role
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5- Toplumsal Kesimler, Basýn ve Medya Ýle Ýliþkiler
Yargý üyesi sadece diðer devlet organlarýndan deðil, toplumsal kesimlerden veya medyadan
gelebilecek müdahalelerle de karþýlaþabilir. Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre, yargýç,
doðrudan ya da dolaylý olarak herhangi bir sebeple ya da herhangi bir yerden gelen müdahale,
tehdit, baský, teþvik ve tüm dýþ etkilerden uzak bir biçimde, olaylarýn deðerlendirmesine dayanarak,
hukuku vicdani kanaatlerine göre anlayarak, baðýmsýz olarak yargýsal iþlevini yerine getirmek
zorunda olduðunun bilincinde olmalýdýr117.
Dýþ etkenler mahkemenin kararýný etkilememelidir. Yargýcýn tüm davalarda herhangi bir dýþ
etkiye maruz kalmaksýzýn baðýmsýz olarak hareket etme sorumluluðu vardýr118. Halkýn yargý
sistemine güvenini korumak ve yargý baðýmsýzlýðýný görünür kýlmak açýsýndan yargýçlarýn
kararlarýnýn (ne yürütme ne yasama ne de yargýçlar gibi) dýþ etkiler altýnda kaldýðý algýlamasýnýn
yaratýlmamasý çok önemlidir. Dýþ etkiler çeþitlilik gösterebilir. Bir dava medyada yoðun yer
bularak toplumda büyük bir tartýþma yaratabilir ve yargýç kendisini þiddetli bir tartýþmanýn
merkezinde bulabilir. Bazen yayýnlarýn büyük bir çoðunluðu belli bir sonucun gerçekleþmesi
arzusuna yönelik olabilir. Buna raðmen yargýç yargýsal görevlerini yerine getirirken yayýnlarýn
etkisinden uzak olmak zorundadýr. Yargýç vereceði kararýn halk tarafýndan sevilen ya da sevilmeyen
bir karar olup olmadýðýna bakmaksýzýn olaylarý deðerlendirerek, hukuku anladýðý biçimde
uygulamak zorundadýr119.
Mahkemeyi etkilemeye yönelik herhangi bir teþebbüs, sadece taraflar ve onlarýn avukatlarý
tarafýndan, mahkeme salonunda aleni olarak yapýlabilir. Ýstisnai de olsa mahkeme dýþýnda da
bazý kiþiler, yargýcý etkilemek isteyebilirler. Ýdari, siyasi, mesleki kaynaklý veya basýndan, aileden
veya baþkalarýndan kaynaklanan doðrudan veya dolaylý bu tür giriþimler yargýç tarafýndan kesin
bir dille reddedilmelidir120.
Yargýcý uygunsuz bir biçimde etkilemeye çalýþan kiþilere karþý hukuki yaptýrýmlar da
öngörülmelidir121. Nitekim bazý ülkelerde olduðu gibi Türkiye'de de "yargý görevi yapaný etkileme"
(Türk Ceza Kanunu, md 277) veya "adil yargýlamayý etkilemeye teþebbüs" (Türk Ceza Kanunu,
md 288) ya da "yargý organlarýný aþaðýlama" (Türk Ceza Kanunu, md 302/1) suçlarý düzenlenmiþtir.
Fakat neyin uygunsuz bir etkileme oluþturduðunu belirlemenin güçlüðünü de gözden uzak
tutmamak gerekir. Bu aþamada, yargý, yaptýrým yoluyla, yargýsal süreci koruma ihtiyacý ile
toplumsal yaþamda ve özgür basýnda kamu yararýna yönelik konularýn açýkça tartýþýlmasýndan
doðan fayda arasýnda iyi bir denge kurmak zorundadýr. Diðer bir deyiþle ifade özgürlüðü ile
adil yargýlanma hakký çatýþmasýnda zorunlu olunmadýkça ifade özgürlüðüne müdahale edilmemelidir.
Yargý üyesi, kendisinin kamusal bir figür olduðunu ve fazla kýrýlgan veya hassas bir yapýda
olmamasý gerektiðini kabul etmelidir122. Yargý üyeleri gibi kamusal yetkileri kullanan kiþilerin
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 1.1.
Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'nun R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke V/3a.
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eleþtirilmesi demokrasilerde olaðandýr. Hukukun çizdiði sýnýrlar içinde yargýç kararlarýndan,
gerekçelerinden ve davayý yürütüþ biçiminden dolayý eleþtirilmekten muaf olmayý beklememelidir123.
Ýdari, siyasi, mesleki kaynaklý veya basýndan, aileden veya baþkalarýndan kaynaklanan doðrudan
veya dolaylý mahkemeyi etkilemeye yönelik giriþimlerin yargýç ve savcý tarafýndan engellenmek
zorunda olduðu Etik Kod'da vurgulanmalýdýr.

6- Sosyal Ýliþkiler
Yargýcýn sosyal iliþkilerinde ve karar vermek zorunda olduðu uyuþmazlýðýn taraflarý ile
iliþkisinde de baðýmsýz olmasý beklenir124. Fakat, Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre, bu ilke
yargýcýn toplumdan gelen görüþme taleplerine tamamen kayýtsýz kalmasý anlamýna gelmez125.
Örneðin sivil toplum örgütleri üyelerinin özel görüþme taleplerini bir yargýcýn nasýl cevaplamasý
gerektiðine yönelik olarak Wisconsin Yüksek Mahkemesi Yargýsal Davranýþ Tavsiye Komitesi
þu önerilerde bulunmaktadýr126: "(1) Yargýç özel bir görüþme talebini kabul etmek zorunda
deðildir. (2) Talebi kabul etme eðilimindeyse, önce görüþmenin amacý hakkýnda iyice bilgilenmelidir.
(3) Yargýç görüþmede savcýlýk ve savunma üyelerinin de bulunup bulunmamasý gerektiðini
dikkate alabilir. Genellikle bu tür görüþme talepleri ceza mahkemeleri konularýný içermektedir
(örneðin "Ýçkili Araba Kullanma Karþýtý Anneler" temsilcilerinin talepleri gibi). (4) Özel menfaat
grubunun talebi yanlýþ anlaþýlmayý engelleyecek þekilde yazýlý olmalýdýr ve yargýç da tartýþýlacak
konuya iliþkin temel kurallarý ve görüþmeyi kabul ettiðini yazýlý olarak bildirmelidir. (5) Görülmekte
olan davalara iliþkin tek taraflý iletiþim kurma yasaðý gözetilmek zorundadýr ve bu mutlak yasak
talep edene görüþme baþlamadan önce açýklýkla bildirilmelidir. (6) Yargýç bir mahkeme
raportörünün görüþmede bulunmasý gereðini dikkate alabilir. Raportörün olmasý, görüþme
sýrasýnda neler olduðuna iliþkin gelecekte doðabilecek yanlýþ anlamalarý engeller ve ayný zamanda
yargýcýn sözlerinin daha sonra yanlýþ aktarýlmasýndan doðacak sýkýntýya karþý onu korur.
Toplumun yargýnýn baðýmsýz olduðuna güven duymasý için, yargýç, baðýmsýz olarak karar
verme yeteneðinin etkilenmiþ görünmemesine özen göstermek zorundadýr. Karar verme yeteneðinin
etkilenmiþ görünmesine neden olabilecek herhangi bir taraflýlýk veya eðilim veya baðlantýdan
uzak olmak zorundadýr. Yargýçlar, yargý baðýmsýzlýðýna olan güveni önemli ölçüde etkileyebilecek
her türlü ifade, hareket ve davranýþtan kaçýnmak zorundadýrlar127.
Fakat baðýmsýz olma ve baðýmsýz görünme kaygýsý, yargýcýn sosyal iliþkilerden uzak olmasý,
izole bir biçimde yaþamasý anlamýna gelmez. Ayrýca böyle bir davranýþ biçimi yargýsal faaliyetin
gereði gibi yürütülmesi bakýmýndan yararlý da deðildir. Bugün yargýcýn iþlevi sadece uyuþmazlýklarý
çözmek deðildir, gittikçe çoðulcu hale gelen toplumlarda insan haklarý ve toplumsal ortak
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 39, para. 30.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, 1.2.
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127 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 4.3.
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deðerler konusunda açýklama yapmasý ve tartýþmalý ahlaki konularda karar vermesi beklenmektedir.
Bu þartlar altýnda toplumdan soyutlanmýþ bir yargýç daha az etkili olacaktýr. Nitekim Avrupa
Yargýçlarý Danýþma Konseyi de 3 No'lu Görüþü'nde "yargý sistemi yargýçlar gerçeklerle temas
halindeyse iyi iþleyebilir, bu nedenle yargýçlar toplumdan soyutlanmamalýdýrlar" demektedir128.
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfý'nýn (TESEV) yaptýrdýðý bir araþtýrmada Türkiye'de
yargýç ve savcýlarýn "tavassut endiþesi" olduðunu belirlemiþ ve bu nedenle görüþülen yargýç ve
savcýlarýn "asosyal kimlikler" geliþtirmek zorunda kaldýklarýndan yakýndýklarýný saptamýþtýr.
Görüþülen yargýç ve savcýlar, teftiþ ve sicilde önemli yer tutan çevre geniþletme fiiline mahal
vermemek için halk arasýna karýþmadýklarýný, iliþkilerini çok sýký oto kontrole tabi tuttuklarýný
aktarmýþlardýr129.
Yargýçlýk veya savcýlýk diðer insanlara göre daha sýnýrlanmýþ bir yaþam biçimi gerektirse de,
bir yargý üyesinden toplumdan uzaklaþmasý, evinde ailesine ve sýnýrlý sayýdaki arkadaþlarýna
odaklanmýþ bir yaþam sürmesi beklenemez. Yargý üyesinin yaþadýðý toplumdan soyutlanmasý,
kiþisel ilerlemesine zarar vereceði gibi, kamunun menfaatine de deðildir. Modern hukuk yargý
üyesinin sosyal yaþama katýlmasýný, düþünmesini, farklý görüþleri bilmesini zorunlu kýlar130. Yargý
üyesinin toplumdaki çeþitlilik, farklý birey ve gruplar hakkýnda farkýndalýðýný yükseltmesi eþitlik
ve tarafsýzlýk deðerine saygýsýný da artýrýr.
Yargýç kurallarý uygularken genel tecrübelerden yararlanmak zorundadýr, çünkü hukuki
standartlar çoðu zaman "makul üçüncü kiþi (makul gözlemci)" testine ihtiyaç duyar. Bu testin
toplumdan soyutlanmýþ bir yaþam biçimini seçmiþ bir yargýç tarafýndan yapýlabilmesi ise güçleþir.
Ayrýca, yargýnýn iþinin önemli bir parçasýný oluþturan olaylarýn tespiti, tecrübe ve saðduyu ýþýðýnda
delillerin deðerlendirilmesiyle olur, bu da belirli bir yaþam deneyimini gerektirir. Bu nedenle
bir yargýç, yargýcýn özel rolüne uygun olduðu ölçüde, toplumla iliþki içinde kalmalýdýr131.
Etik Kod'da yargýcýn sosyal iliþkilerinden tamamen soyutlanmamakla birlikte sosyal iliþkilerinde
ve karar vermek zorunda olduðu uyuþmazlýðýn taraflarý ile iliþkisinde baðýmsýz olmasý gerektiði
belirtilmelidir.

7- Baðýmsýzlýða Güven Açýsýndan Yargýlamanýn Niteliði
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre, yargýnýn toplum gözünde baðýmsýz olarak
algýlanmasý ve güven duyulmasý için yüksek yargýsal standartlarýn sergilenmesi de son derece
önemlidir132. Mahkeme kararlarýnýn toplum tarafýndan desteklenmesi ve kabul edilmesi yargýnýn
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baðýmsýzlýðý ve dürüstlüðüne olan güvene baðlýdýr. Bu güven de mahkemede yüksek standardýn
korunmasýyla gerçekleþebilir. Nitekim BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler de, "yargý
baðýmsýzlýðý yargýsal usullerin adil bir biçimde yürütülmesini ve taraflarýn haklarýna saygý
gösterilmesini gerektirir" demektedir133.
Yargýçlarýn davranýþlarýnda yüksek standart, adil yargýlanma hakkýna saygý gösterilmesini
gerektirir. Örneðin taraflarý, yargýlamanýn amacý ve niteliði hakkýnda uygun biçimde bilgilendirmek,
davasýna hazýrlanmasý için gerekli kolaylýklarý saðlamak, yazýlý ve/veya sözlü savlarýný ve delillerini
sunma, yargýlamanýn her aþamasýnda kendi seçtiði avukata veya yeterli niteliklere sahip diðer
bir kiþiye danýþma ve onun tarafýndan temsil edilme olanaklarýný saðlamak134, silahlarýn eþitliðini,
çeliþmeli yargýlamayý, duruþmada hazýr bulunma hakkýný güvence altýna almak, adil yargýlanma
hakký gereði yargýcýn güvence altýna almasý gereken konular olarak sayýlabilir135.
Diðer bir deyiþle, yargýç ÝHAS hükümleri (md 6) uyarýnca bütün taraflara adil bir yargýlama
saðlama ve taraflarýn usuli haklarýna saygý gösterme, hukuku ve olaylarý deðerlendirirken tarafsýz
bir biçimde davranma sorumluðunu yüklenmiþtir, yargýç gerekli olduðunda, taraflara usule iliþkin
iþlemleri de tarafsýz bir þekilde açýklama sorumluluðundadýr136.
ÝHAS gibi (md 6), Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararasý Sözleþmesi de adil yargýlanma hakkýný
14. md'sinde düzenlemekte ve 2. fkr'sýndan 7. fkr'sýna kadar ceza davalarýnda sanýðýn asgari
haklarýný saymaktadýr. Bu haklara yargýç tarafýndan saygý gösterilmelidir137.
Kiþinin özgürlüðünden yoksun býrakýlmasý da, iç hukukun yaný sýra uluslararasý standartlara
uygun olmalýdýr. Burada özellikle ÝHAS'ýn 5. md'si yol göstericidir. Ne yazýk ki Türkiye uzun
ve yeterli gerekçe olmadan suç isnat edilen kiþiyi tutuklu tutmaktan dolayý defalarca ÝHAM
tarafýndan ihlal kararlarýna konu edilmiþtir. Bir kiþinin özgürlüðünden yoksun býrakýlmasýna
iliþkin karar, makullüðü ve gerekliliði nesnel olarak deðerlendirilmeksizin verilmemelidir.
Tutuklama veya tutuklamanýn devamýna iliþkin kararlarda neden bu tedbire gerek duyulduðu
somut olgularla karar gerekçesinde açýklanmalýdýr. Gerekçe gösterilmeyerek veya kliþe cümlelerle
gerekçe gösterilerek tutukluluðun uzatýlmasý ÝHAM önünde ihlal kararý verilmesinin en önemli
nedenlerindendir. Bu tür kararlarda sadece þüpheli veya sanýðýn kuvvetli suç þüphesi altýnda
olmasýna ve kaçma veya delileri karartma þüphesi olduðuna atýf yapmak yeterli deðildir. Hangi
somut olgunun kaçma þüphesini yarattýðýnýn gerekçede açýklanmasý gerekir. Ýsnat edilen suçun
aðýrlýðý ve niteliði tek baþýna tutuklama nedeni olamayacaðý gibi, kaçma þüphesi doðmasý için
de tek baþýna yeterli deðildir. Benzer þekilde delilleri karartma þüphesinin de somut olarak
olgularla açýklanmasý gerekir. Örneðin ne tür toplanmamýþ deliller olduðu, nasýl karartýlabileceði
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gerekçede açýklanmak zorundadýr138. Elbette tutukluluk süresi uzadýkça gerekçenin daha da
detaylý olmasý gerekecektir. Ýlgili hukuku doðru olarak uygulamayý ihmal ederek veya kötü
niyetli olarak verilen tutuklama kararý, ilgili delilleri nesnel olarak deðerlendirmeksizin yargýlama
yapmak kadar keyfidir139.
Etik Kod'da yargýcýn ve savcýnýn yargý baðýmsýzlýðýný sürdürmek açýsýndan temel olan yargýya
yönelik toplumsal güveni güçlendirmek amacýyla, yüksek yargýsal davranýþ standartlarý sergilemesi
gerektiði belirtilmelidir. Ayrýca usul kurallarýnýn aðýr ihlali bir disiplin yaptýrýmý nedeni olarak
da kabul edilmelidir.

8- Baðýmsýzlýðý Korumada Yargý Üyelerinin Aktif Rolü
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde "yargýç, yargýnýn kurumsal ve eylemsel baðýmsýzlýðýný
sürdürmek ve arttýrmak için, yargýsal görevlerinin ifasýna yönelik koruma tedbirlerini almalý ve
bunlarý artýrmalýdýr"140 denilmektedir. Dolayýsýyla yargýç, yargý baðýmsýzlýðýnýn hukuki düzenlemelerle
korunmasýný beklememeli, kendi baðýmsýzlýðýnýn kuvvetli savunucusu olmalýdýr.
Nitekim Türkiye'de zaman zaman yargý mensuplarý, yargý baðýmsýzlýðýný savunan ve geliþtirilmesi
gerektiðini belirten açýklamalar141 ya da sembolik eylemler142 yapmaktadýrlar. Bu kuvvetli
savunuculuða en uç örneklerden biri, Ýspanya'da yargýçlarýn gerçekleþtirdiði grevdir. Adalet
Bakaný ve Hükümet sözcüsünün bir yargýç hakkýnda henüz kesinleþmemiþ bir disiplin cezasýný
yeterli bulmadýklarý yönündeki açýklamalarý, yargýya siyasi müdahale yapýldýðý gerekçesiyle
yargýçlarý grev yapmaya itmiþtir143.
Yargý üyesi, ayrýca, toplumun yargý baðýmsýzlýðý kavramýný ve yargýsal sorumluluklara etkisini
çok iyi bilmediðinin farkýnda olmalý ve yargý baðýmsýzlýðý konusunda toplumun farkýndalýðýný
artýrmalýdýr. Toplum, yargý baðýmsýzlýðý ilkesi konusunda medyadan yeterli bilgi alamadýðý veya
eksik ya da yanlýþ bilgi aldýðý için, zaman zaman baðýmsýzlýk ilkesini yargý üyelerini eylemlerinden
dolayý toplumun tartýþmasýndan ve denetiminden koruyan bir kural olarak, diðer bir deyiþle bir
tür dokunulmazlýk olarak algýlayabilir. Yargý baðýmsýzlýðý konusundaki bu tür yanlýþ algýlamalar
toplumun yargýya güvenini zedeler. Bu konuda toplumun eðitimi çok önemlidir. Bu nedenle
yargý üyesi, kamu yararý amacýyla, yargý baðýmsýzlýðýnýn önemini toplumun anlamasýna yardýmcý
olmak için, mevut bütün olanaklarý kullanmalýdýr144. Etik Kod'da yargýcýn ve savcýnýn yargýnýn
kurumsal ve eylemsel baðýmsýzlýðýný sürdürmek ve arttýrmak için, yargýsal görevlerinin ifasýna
yönelik koruma tedbirlerini almasý gerektiði vurgulanmalýdýr.
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Ýlgili ÝHAM kararlarýndan örnekler: Mansur v. Turkey, 08.06.1995,; Yaðcý and Sargýn v. Turkey, 08.06.1995;
Demirel v. Turkey, 28.01.2003; Ahmet Özkan and others v. Turkey, 06.04.2004; Batý and others v. Turkey, 03.06.2004;
Sevgin and Ýnce v. Turkey, 20.09.2005; Çobanoðlu and Budak v. Turkey, 30.01.2007.
139 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 50, para. 47.
140 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 1.5.
141 Örneðin Danýþtay Baþkaný Sumru Çörtoðlu, Danýþtay'ýn 140. kuruluþ yýldönümü nedeniyle düzenlenen törendeki
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getirilen eleþtirilerdir. Radikal Gazetesi, 10.05.2008, Tümgazeteler, http://www.tumgazeteler.com (eriþim:05.07.2008)
142 HSYK baþkanvekilliðini devralan Kadir Özbek, görevi devraldýðý gün makam odasýndaki "Adalet Bakanlýðý"
amblemli flamayý, yargý baðýmsýzlýðýný gölgelediði için kaldýrdýðýný açýklamýþtýr. Vatan Gazetesi, 22.09.2008; Objektif
Haber, http://www.objektifhaber.com (eriþim:22.09.2008)
143 Radikal Gazetesi, 22.10.2008.
144 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 48, para. 43-44.
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2
TARAFSIZLIK

DEÐER II: TARAFSIZLIK
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre "tarafsýzlýk, yargý görevinin tam ve doðru bir
þekilde yerine getirilmesinin esasýdýr"145. Dava sýrasýnda taraflýlýk Türkiye'de olduðu gibi146, pek
çok ülkede bir disiplin yaptýrýmý nedeni olarak görülmektedir. Örneðin ABD'de tarafsýzlýðýn ihlali
nedeniyle uygulanan disiplin cezalarý mevcuttur147.
Yargýçlar iþlevlerini yerine getirirken, taraflýlýk ve ayrýmcýlýktan kaçýnarak, taraflar arasýndaki
dengeyi koruyup, taraflarýn adil bir biçimde dinlenmesini saðlayarak eþit muamele etmek
yükümlülüðündedir148. Tarafsýzlýk baðýmsýzlýktan ayrý bir deðer olmasýna raðmen, baðýmsýzlýk
incelenirken üzerinde durulduðu gibi, birbirleriyle baðlantýlýdýr ve baðýmsýzlýk tarafsýzlýðýn
önkoþuludur. Bir yargýç baðýmsýz olmasýna raðmen taraflý olabilir, fakat baðýmsýz olmayan bir
yargýcýn kurumsal temelde tarafsýz olmasý da beklenemez149.
ÝHAM tarafsýzlýðý nesnel ve öznel tarafsýzlýk olarak iki yönüyle incelemektedir. Öznel tarafsýzlýk,
mahkeme üyesi yargýcýn, birey olarak, mevcut davadaki kiþisel tarafsýzlýðýna iliþkindir. Öznel
tarafsýzlýðýn belirlenmesinde, ÝHAM'a göre, þu soru rol oynamaktadýr: Bir yargýcýn belirli bir
davadaki baþvurucuya yönelik önyargýlý ve taraflý bir tutumu, kiþisel bir kanaati var mýdýr? Bu
tür kiþisel taraflýlýk olduðunu doðrulayacak delil olmadýðý ve kanýtlanmadýðý müddetçe mahkeme
üyelerinin tarafsýz olduðu bir karine olarak kabul edilmektedir150.
Nesnel tarafsýzlýk ise, kurum olarak mahkemenin kiþide býraktýðý izlenimi dikkate alýr;
mahkemenin hak arayanlara güven veren tarafsýz bir görünüme sahip bulunmasý, tarafsýzlýðý
saðlamak için alýnmýþ olan tedbirlerin mahkemenin tarafsýzlýðý konusunda makul her türlü
kuþkuyu ortadan kaldýrýr nitelikte olmasýdýr151. Bu test çerçevesinde yargýcýn kiþisel davranýþlarýnýn
ötesinde bazý nesnel durumlarýn da tarafsýzlýk yönünde kuþku yaratabileceði belirlenmiþtir. Bu
açýdan sadece mahkemenin ya da yargýcýn görünümü dahi belirli bir öneme sahiptir. Yargýç bu
nedenle tarafsýzlýðýndan kuþku duyulmasýna neden olan meþru nedenler olduðunda çekinmelidir152.
Bir ceza davasýnda, belirli bir yargýcýn tarafsýzlýktan yoksun olduðundan korkmak için meþru
bir neden olup olmadýðý konusunda sanýðýn görüþü önemli olmakla birlikte belirleyici deðildir.
Belirleyici olan toplumu temsil eden makul bir gözlemci önünde nesnel olarak bu korkunun
meþru görülmesidir153.
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 2.
2802 sayýlý, Hakimler ve Savcýlar Kanunu md, 68/b.
Marvin Comisky; Philip C. Patterson, The Judiciary: Selection, Compensation, Ethics and Discipline, Greenwood
Press, USA, 1987, s. 169.
148 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi, 3 No'lu Görüþ, para. 24.
149 Bkz. Reference re: Territorial Court Act (NWT), Northwest Territories Supreme Court, Canada,
(1997) DLR (4th) 132 at 146, per Vertes J'den aktaran Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, s. 53, para.51.
150 Örn. Bkz. Hauschildt v. Denmark, 24.05.1989, para. 46-47; Fey v. Austria, 24.02.1994, para. 28-29.
151 ÝHAM'ýn bu konudaki yaklaþýmý için örn. bkz. Hauschildt v. Denmark, para. 46-48; Langborger v. Sweden,
22.06.1989, para. 32; Karakoç et Autres c. Turquie, 15.10.2002, para. 52-53. Detaylý bilgi için bkz. Sibel Ýnceoðlu,
Ýnsan Haklarý Avrupa Mahkemesi Kararlarýnda Adil Yargýlanma Hakký, s. 188-210.
152 Castillo Algar v. Spain, 28.10.1998, para. 45.
153 Bkz. Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 53-54, para. 51-54.
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Diðer bir deyiþle, tarafsýzlýk, bir gerçeklik olarak mevcut olmanýn yaný sýra algýlamada da
mevcut olmalýdýr. Bu ikili yön genellikle þu sözlerle ifade edilir: "Adaletin gerçekleþmesi yetmez,
gerçekleþtiðinin açýkça görülmesi de gereklidir"154. Tarafsýzlýðýn algýlanýþýna iliþkin olarak, genel
olarak kabul edilen test makul bir gözlemcinin konuya gerçekçi ve pratik olarak baktýðýnda
tarafsýzlýk eksikliði yönünde bir algýlamaya sahip olup olmadýðýdýr. Tarafsýzlýk ilkesi, sadece
kararýn kendisinin tarafsýz olmasýný güvence altýna almaz, ayný zamanda kararýn oluþturulduðu
sürecin de tarafsýz görünmesi gerekir155. Taraflý ve etki altýnda karar verildiði yönünde makul
bir algýlama ortaya çýkmasý, sadece davanýn taraflarýnýn deðil, bütün olarak toplumun yargý
sistemine olan güvenini sarsar156. Yargýcýn tarafsýz olmadýðýna iliþkin algýlama çeþitli þekillerde
ortaya çýkabilir; menfaat çatýþmasý olduðu yönünde algýlama ile ortaya çýkabileceði gibi, yargýcýn
mahkemedeki tavrý veya yargýcýn mahkeme dýþýndaki faaliyetleri ve arkadaþlýklarý da tarafsýz
olamayacaðý yönünde bir algýlama yaratabilir.
Türkiye'de Anayasa'nýn 138. md'sinin 1. fkr'sýndaki "hakimler, görevlerinde baðýmsýzdýrlar;
Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler" hükmü
yargýçlarýn baðýmsýzlýðýnýn yaný sýra tarafsýzlýðýnýn da saðlanmasý gereðini vurgulamaktadýr. 2802
sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu md 68/b'de, yer deðiþtirme cezasý gerektiren davranýþlar
arasýnda, "yaptýklarý iþler veya davranýþlarýyla görevini doðru ve tarafsýz yapamayacaðý kanýsýný
uyandýrmak" sayýlmaktadýr.
Bununla beraber Ýstanbul Barosu tarafýndan, Ýstanbul çevresinde yaptýrýlan bir araþtýrmada,
yargýç ve savcýlarýn, gördükleri davalarla ilgili olarak ilgililerle ya da aracýlarla özel görüþmeler
yapýp yapmadýklarý hakkýndaki soruya, avukatlar yüksek bir oranda "evet" cevabý vermiþlerdir.
Bu görüþmelerin sýklýk derecesi bakýmýndan verilen yanýtlar þöyledir: "Evet, ama nadiren" diyenler
%29.5, "evet, ama ara sýra" diyenler %26.4, "evet, bunu çok duyuyorum" diyenler %25.1157. Her
ülkede meslek ahlakýna, mesleðin gereklerine uygun olmayan davranýþlar içine giren kiþiler
bulunabilir. Fakat avukatlarýn, yargýç ve savcýlarýn önemli bir kesimine iliþkin olarak bu tür bir
algýlama içinde olmasý kaygý vericidir. Tarafsýzlýk bir gerçeklik olarak mevcut olmanýn yaný sýra,
algýlamada da mevcut olmak zorundadýr. Taraflý ve etki altýnda karar verildiði yönünde algýlama
ortaya çýkmasý sadece davanýn taraflarýnýn deðil bütün olarak toplumun yargý sistemine olan
güvenini sarsar. Bazen algýlama gerçekliði perdeler. Bu tür bir algýlamanýn giderilmesi, tarafsýzlýk
konusundaki Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nun md 68/b bendinin HSYK tarafýndan hassasiyetle
uygulanmasýyla yetinilmeyerek, uygulandýðýnýn kamuoyuna gösterilmesi ile mümkündür.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da tarafsýzlýk ilkesi yer almalýdýr. Tarafsýzlýðýn sadece fiilen
tarafsýzlýk anlamýna gelmediði, yargýcýn görünüm olarak da tarafsýzlýðýna yönelik algýlamaya zarar
vermemesi gerektiði vurgulanmalýdýr. Her ne kadar tarafsýzlýk ilkesinin zedelenmesi Hakimler
ve Savcýlar Kanunu'nda disiplin yaptýrýmlarý arasýnda sayýlmýþ olsa da, HSYK'nýn kararlarýnýn
herhangi bir elemeden geçirilmeksizin tamamen þeffaf hale getirilmesi bu ilkenin HSYK tarafýndan
korunduðuna dair güveni artýracaktýr.
154
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155 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 2.
156 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi, 1 No'lu Görüþ, para. 12.
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1- Taraflara Yönelik Davranýþlar
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre, yargýç, yargýsal görevlerini tarafsýz, önyargýsýz
ve iltimassýz olarak yerine getirmelidir158. Yargýç, mahkemedeki ve mahkeme dýþýndaki davranýþýnýn,
yargý ve yargýç tarafsýzlýðý açýsýndan kamuoyunun, hukuk mesleðinin ve davanýn taraflarýnýn
güvenini saðlayan ve artýran nitelikte olmasýný temin etmelidir159. Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda
Avrupa Þartý'na göre de, yargýç tarafsýzlýðýna ve baðýmsýzlýðýna olan güveni önemli ölçüde
etkileyebilecek her türlü ifade, hareket ve davranýþtan kaçýnmak zorundadýrlar160.
Yargýç, taraflardan biri ile kiþisel iliþki veya davanýn sonucuna iliþkin menfaat gibi kararýnýn
dýþ faktörlerden etkilendiði izlenimi veren bütün faaliyetlerden kaçýnmalýdýr. Taraflýlýk, taraflardan
birine veya belirli bir sonuca yönelik temayül, istek veya peþin hükümdür. Taraflýlýk, belirli bir
davada yargýcýn görevlerini tarafsýz bir biçimde yerine getirmesini imkansýz hale getiren ve
hükmü perdeleyen veya etkileyen bir davranýþ veya bakýþ açýsý, zihinsel durum veya koþul olarak
tarif edilmektedir161.
Bununla birlikte, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ni yorumlayan Yargýsal Dürüstlük
Grubu'nun belirttiði gibi, bir yargýcýn, insan haklarýný koruma yönünde bir eðilim veya istek
içinde olmasý, hukuk açýk ve geçerli olarak baþka bir istikameti zorunlu kýlmadýðý müddetçe,
taraflýlýk algýlamasýný haklý kýlmaz162. Zihni tamamen kapalý olmadýðý ve delillerin bütününü artýk
dikkate almadýðý görünmediði müddetçe, yargýcýn yargýlama sýrasýnda deliller hakkýnda yargýsal
yorum ve saptamalar yapmasý da taraflýlýk yasaðýna girmez163.
Taraflarýn mahkemeden beklentileri yüksek olabileceði için, bazen bir karar kendi lehlerine
çýkmadýðýnda haksýz yere taraflý karar verildiðini düþünebilirler. Bu tür algýlamalara neden
olabilecek zeminlerden kaçýnmak veya bunu en aza indirmek için, yargýç her türlü çabayý
harcamalýdýr. Davanýn tarafýna olduðu gibi, avukata veya tanýða karþý yöneltilen davranýþlar da
taraflýlýk ve önyargý algýlamasýna neden olabilir. Yargýç, meþru olmayan bir biçimde avukatlarý
azarlamaktan, taraflar veya tanýklar hakkýnda yakýþýksýz sözlerden ve aþaðýlamalardan kaçýnmalýdýr.
Önyargý izlenimi veren sözler, sabýrsýz ve sert davranýþlar yargýcýn tarafsýzlýk görünümüne zarar
verebilir164.
Örneðin hakaret içeren lakaplar, küçük düþürücü sözler, aþaðýlayýcý takma isimler, olumsuz
kliþeler, cinsiyet, kültür veya ýrka dayalý önyargýlardan hareketle yapýlan þaka giriþimleri, tehdit
edici, ürkütücü veya düþmanca davranýþlar, suç ile ulus veya ýrk arasýnda bir bað olduðunu
ima etme, ilgisiz kiþisel özelliklere yapýlan gönderme bu tür dýþa vurmaya örneklerdir165. Dava
sýrasýnda taraflý davranmak yargýsal etiðin ciddi bir ihlalidir, tarafsýzlýk deðerine olduðu gibi eþitlik
deðerine de aykýrýlýk oluþturabilir.
158
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162 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, s. 55, para. 55-57.
163 United Nuclear 96 NM at 248, P. 2nd at 324'den aktaran, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 56,
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ÝHAM da, Cezayir asýllý bir kiþinin yargýlanmasý sýrasýnda, duruþmadan hemen önce ýrkçý sözler
sarf eden bir jüri üyesinin bulunmasýný, bu sözlerin üçüncü bir kiþi tarafýndan duyulmasý üzerine,
bu konuda mahkemeye itiraz edilmesine raðmen mahkemenin itirazý dikkate almamasýný tarafsýzlýk
ilkesinin ihlali olarak görmüþtür166. Ýnsan Haklarý Avrupa Komisyonu önüne gelen BoeckmansBelçika davasýnda, hýrsýzlýktan mahkum olan baþvurucunun savunmasý hakkýnda Ýstinaf Mahkemesi
baþkaný "yalancýlýk, rezillik" gibi yorumlarda bulunmuþtur. Baþvurucuya göre mahkeme baþkanýnýn
sözleri tarafsýz mahkeme kuralýna aykýrýdýr. Belçika hükümeti dostane çözüme gitmek zorunda
kalmýþtýr, çünkü söylenenler yargýlama sýrasýndaki sükuneti Sözleþme'ye aykýrý bir biçimde
bozmuþ ve baþvurucuda manevi yaralanmaya neden olmuþtur167.
Taraflýlýk veya önyargý mahkeme içinde veya dýþýndaki sözlü ifadelerin yaný sýra, fiziksel olarak
da dýþarýya vurulabilir. Örneðin beden diliyle, görünüþ veya davranýþla fiziksel olarak dýþa vurma
durumu ortaya çýkabilir. Fiziksel davranýþlar bir tanýða karþý inançsýzlýðý gösterebilir. Yüz ifadeleri,
yargýlama sýrasýnda taraflara veya avukatlara yönelik taraflýlýk görünümü olarak yansýyabilir168.
Tarihsel süreçte bu tür taraflýlýk olaylarýna pek çok ülkede rastlanmýþtýr. Örneðin 1805'te
Ýngiltere'de yargýç Luke Fox, Lordlar Kamarasý önünde büyük jüriyi siyasi temelde ikna etmeye
çalýþmakla suçlanmanýn yaný sýra bir baþ þerifi geç kalmasý dolayýsýyla cezalandýrmak ve bir jüri
üyesini aþaðýlamak nedenleriyle de suçlanmýþtýr. Fakat Baþbakan'ýn suçlamanýn önce Avam
Kamarasý önünde yapýlmasý gerektiði, Lordlar Kamarasý'nda yapýlamayacaðý yönündeki usuli
itirazlarý üzerine soruþturma düþürülmüþ ve Fox 11 yýl daha yargýçlýðý sürdürmüþtür 169 .
Taraflara, avukatlara veya tanýklara aþýrý, taciz edici veya kaba davranýþta bulunmak, örneðin
ABD'de sýklýkla disiplin yaptýrýmýna tabi tutulmaktadýr. Bu tür davranýþlarýn yargýcýn meslekten
çýkarýlmasýnda da önemli rolü olabilmektedir. Tanýklarýn taraflý olarak aþýrý bir biçimde bir hasým
gibi sorgulanmasý ABD'de disiplin yaptýrýmý uygulanan davranýþlardan biridir. Yargýç tarafýndan
davanýn esasýna iliþkin bir inancý olduðunu gösteren yorumlar yapýlmasý, bilinçli olarak taraflý
bir karar verilmesi gibi bir davranýþ da, diðer hatalý davranýþlarla birlikte ele alýnarak ABD'de
meslekten çýkarma ile sonuçlanabilmektedir170.
Mahkemeye itaatsizliði önlemek ve mahkeme düzenini korumak için yargýçlara tanýnan
yetkilerin kötüye kullanýlmasý da tarafgirlik ve önyargýnýn dýþavurumunu oluþturmaktadýr. Bu
tür yetkiler yargýcýn mahkemedeki adabý ve düzeni korumasý, mahkeme salonunu denetim
altýnda tutmasý için bazý ülkelerde verilmiþtir. Türkiye'de de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda
duruþma düzeni ve disiplinini korumak için benzer yetkiler bulunmaktadýr (md 203). Yargýcýn,
taraf, avukat veya tanýklarla kiþisel çatýþmaya girmesi veya kontrolünü kaybetmesi sonucunda,
bu tür bir yetki kullanmasý, yetkinin kötüye kullanýlmasýný ortaya çýkarmaktadýr171.
166 Remli v. France, 23.04.1996, para. 47-48.
167 Boeckmans v. Belgium, 17.02.1965, 8 YB 410,

in Francis G. Jacobs - Robin C. A. White, The European Convention
on Human Rights, 2. ed., Oxford Univ. Press, New York 1996, s. 137 ve D.J. Harris, M.O' Boyle, C. Warbrick, s. 235.
168 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 56, para. 58
169 Mary L. Volcansek, Judicial Misconduct: A Cross National Comparison, University Press of Florida, 1996, s. 76.
170 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 168, 215.
171 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 55-56, para. 59.
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Nitekim ÝHAM önüne gelen Kyprianou-Kýbrýs davasýnda, yerel mahkemede dava sýrasýnda
sarf ettiði sözler nedeniyle bir avukatýn mahkemeyi tahkir suçundan yine ayný mahkeme tarafýndan
cezalandýrýlmasý (5 gün hapis cezasý) incelenmiþtir. Avukatýn sözlerini mahkemenin yorumlayýþ
biçimi, tarafsýz olmadýðýný gösteren veriler olarak görülmüþtür. ÝHAM'a göre, mahkeme avukatýn
davranýþýna kýsa bir yargýlama yaparak, daha hafif önlemler öngörmeyerek ýlýmlý olmayan bir
reaksiyon göstermiþtir. Bu nedenle, nesnel tarafsýzlýðýn yaný sýra öznel tarafsýzlýk da yitirilmiþtir172.
Yargýca verilen bu tür yetkilerin kötüye kullanýlmasý, ne yazýk ki, zaman zaman karþýlaþýlan
bir durumdur ve yaptýrým konusu olmaktadýr. Ýngiltere'de 1821'de yargýç Best bir sövme ve iftira
davasýnda mahkemeyi tahkir nedeniyle sanýða üç kez ceza verdiði için Avam Kamarasý önünde
suçlanmýþtýr. Yargýcýn verdiði cezalar kanun yolunda onanmýþ ve suçlama Avam Kamarasý
tarafýndan 64'e 37 oyla reddedilmiþtir173.
Ciddi bir temeli olmaksýzýn, avukatlara ya da taraflara veya taraflarýn yakýnlarýna mahkemeye
itaatsizlik ya da mahkeme düzenini bozma nedeniyle yargýcýn sahip olduðu yetkileri uygulamasý
ya da mahkemeye itaatsizlikle ilgili yetkilerini kötüye kullanmasý, ABD'de bir yargýcýn meslekten
çýkarýlmasýnda önemli rol oynayabilmektedir174.
Yargýlamayý etkili bir biçimde sürdürmek ile makul bir gözlemcinin zihninde tarafsýzlýðýn
olduðu yönündeki algýlamayý koruma arasýnda yargýç iyi bir denge kurmak zorundadýr. Yargýç
yargýsal iþlevini yerine getirirken makul bir gözlemcinin zihninde tarafsýzlýk eksikliði þüphesi
doðuracak hareketlerden kaçýnmalýdýr. Bu tür izlenimler sadece davanýn taraflarýný deðil genel
anlamda halkýn yargýya güvenini de etkiler. Bu nedenle, yargýç yargýlamanýn iþleyiþine sürekli
müdahaleden kaçýnmalýdýr. Bir yargýcýn konuyu açýklýða kavuþturmak için sorular sorma hakký
vardýr. Fakat yargýç sürekli müdahale ettiðinde veya bir ceza davasýnda savcý rolündeymiþ gibi
davrandýðýnda, yargýç ayný anda hem avukata, hem tanýða, hem de savcýya dönüþebilir ve davanýn
taraflarý adil bir yargýlamaya kavuþamaz175. Nitekim bu tür davranýþlar disiplin yaptýrýmýna neden
olabilmektedir. ABD'de sanýða suçunu kabul etmesi için baský yapmak son derece ciddiyetle
ele alýnmakta ve meslekten çýkarmayla dahi sonuçlanabilmektedir176.
Türkiye'de yargýcýn "kayýrma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düþmanlýk
sebebiyle hukuka aykýrý bir hüküm veya karar verilmiþ olmasý" 01.10.2011 tarihinde yürürlüðe
giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre tazminat davasý açýlma nedenlerinden biridir (md
46). Fakat dava eski Kanundan farklý olarak177 sadece devlete karþý açýlabilmekte, devlet daha
sonra yargýca rücu edebilmektedir. Buna ek olarak, yer deðiþtirme cezasý gerektiren davranýþlar
arasýnda, 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu md 68/b'de, "yaptýklarý iþler veya davranýþlarýyla
görevini doðru ve tarafsýz yapamayacaðý kanýsýný uyandýrmak" sayýlmaktadýr.
172
173
174
175
176
177

Kyprianou v. Cyprus, 27.01.2004, para. 40-41.
Mary L. Volcansek, s. 76.
Marvin Comisky; Philip C. Patterson, 215.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 57, para. 61-63.
Marvin Comisky; Philip C. Patterson, 215.
Eski kanun dönemindeki yargýcýn hukuki sorumluluðuna iliþkin dava örnekleri için bkz. 12.07.2006 tarih, E.
2006/4-495, K. 2006/509 sayýlý Yargýtay Hukuk Genel Kurulu kararý; 09.06.1997 tarih, E. 1997/1620, K. 1997/6445
sayýlý Yargýtay 4. Hukuk Dairesi kararý; 08.06.2010 tarih, E. 2009/26, K. 2010/11 sayýlý Yargýtay 4. Hukuk Dairesi
kararý.
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HSYK bir olayda 10 ay hapis cezasý ile sonuçlanan ve hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna
karar veren yargýcýn, söz konusu ceza miktarýna raðmen, uzun süre tutuksuz yargýlanan sanýk
hakkýnda tutuklama amacýyla yakalama emri çýkarmasýný incelemiþtir. Bu olayda tutuklama kararý
itirazý inceleyen Mahkeme tarafýndan kaldýrýlmasýna raðmen, yargýç yakalama emrinin infaz
edilmesi konusunda ýsrarla Emniyet Müdürlüðüne yazý yazmýþ ve sanýk huzuruna geldiðinde
ise sadece azarlayarak yakalama emrinin kaldýrmasýna karar vermiþtir. HSYK, Yargýtay 5. Ceza
Dairesi'nin "görevde yetkiyi kötüye kullanmak" suçundan dolayý ceza verilmesine hükmetmesini
de dikkate alarak, yargýç hakkýnda görevini doðru ve tarafsýz yapamayacaðý kanýsýný uyandýrdýðý
gerekçesiyle (md 68/b) yer deðiþtirme cezasý vermiþtir. Bu olayda tutuklama kararý vermemesi
için yargýca rüþvet verildiði fakat sonradan geri istendiði ve iade alýndýðý, bundan dolayý yargýcýn
sanýðý ýsrarla huzuruna gelmeye zorladýðý yönünde iddialar da gündeme getirilmiþtir. Yargýcýn
karara yansýyan savunmasýndan rüþvet iddiasýnýn ispatlanamadýðý izlenimi doðmaktadýr. HSYK
nihai kararýnda bu konuya hiç deðinmemiþtir178. HSYK'nýn kararýný gerekçelendirirken bu konuya
iliþkin bir deðerlendirme yapmamasý önemli bir eksikliktir.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da, yargýcýn yargýsal görevlerini tarafsýz, önyargýsýz ve iltimassýz
olarak yerine getirmesi gerektiði; mahkemedeki ve mahkeme dýþýndaki davranýþýnýn, yargý ve
yargýç tarafsýzlýðý açýsýndan kamuoyunun, hukuk mesleðinin ve davanýn taraflarýnýn güvenini
saðlayan ve artýran nitelikte olmasýný temin etmesi gerektiði belirtilmelidir. Mevcut hukuk
sistemimizde tarafsýzlýk ilkesi gerek Ceza Muhakemesi Kanunu ile gerekse disiplin yaptýrýmý
öngörülerek korunmaktadýr. Fakat mahkeme salonunda yargýcýn taraflara nasýl davrandýðý veya
hitap ettiði konusu kayýt altýnda olmadýðýndan taraflýlýk zaman zaman ispatlanmasý güç bir olgu
haline dönüþebilmektedir. Mahkeme salonunda geçen bütün konuþmalarý kayýt altýna alan bir
sistemin oluþturulmasý gerekmektedir, tarafsýzlýk ilkesinin zedelenmesi durumunu ortaya çýkarmak
bakýmýndan bu sistem iþlevsel olacaktýr.

2- Yargýcýn Çekinmesi
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre, yargýç, tarafsýz olarak karar veremeyeceði durumda
veya makul bir gözlemcide tarafsýz olarak karar veremeyeceði izlenimi yaratmasý halinde, herhangi
bir yargýlamaya katýlmaktan çekinmelidir179. Davaya bakmamasýný gerektiren geçerli sebepler
bulunduðu takdirde davadan çekinmesi yargýcýn sorumluluðudur. Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi'nin 1994 tarihli Tavsiye Kararýna göre, geçerli sebepler, yasayla veya içtihatlarla
belirtilmelidir; bunlar içinde menfaat çatýþmasý veya adaletin saðlanmasýnýn gereði gibi sebepler
yer almalýdýr180.
Türkiye'de olduðu gibi (Ceza Muhakemesi Kanunu md 22-31), pek çok ülkede yargýcýn
tarafsýzlýðý ile ilgili bir sorun olduðunda, yargýcýn davaya bakamayacaðý haller, yargýcýn reddi
veya davadan çekinmesine iliþkin usul kurallarý bulunmaktadýr. Örneðin, Fransa'da yargýcýn
doðrudan veya dolaylý davanýn tarafý ile akrabalýk iliþkisi bulunmasý veya yargýcýn kendisinin
178
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25.02.2010 tarih ve 2007/80 Esas, 73/Dis Karar sayýlý HSYK kararý.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 2.5.
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ya da karýsýnýn veya kocasýnýn tarafla iþ iliþkisi olmasý davadan çekinmesi nedenidir. Yargýç ve
davanýn tarafý arasýnda husumet veya dostluk iliþkisi olmasý da yargýcýn çekinmesi için yeterli
görülmektedir181.
ABD'de maddi bir çýkar çatýþmasý veya taraflýlýðý olan veya öyle görünen yargýcýn davadan
çekinmemesi disiplin yaptýrýmýna neden olmaktadýr182. Yargýcýn taraflýlýðý veya maddi bir menfaat
çatýþmasý olmasýna raðmen çekinmemesi olayýn özelliklerine göre kýnama ile sonuçlanabileceði
gibi meslekten çýkarmayla da sonuçlanabilmektedir. Yaptýrým, çatýþmanýn, menfaatin ve taraflýlýðýn
ciddiliðine, yolsuzluk niyeti olup olmadýðýna göre deðiþmektedir183.
Ýtalya'da da, bir davada kendisini ilgilendiren bir menfaat çatýþmasý olmasýna raðmen o davadan
yargýcýn resen çekinmemesi Yargý Yüksek Kurulu tarafýndan tarafsýzlýk ödevinin ihlali olarak
görülmüþtür184.
Bir yargýcýn kendi davasýnda yargýç olamayacaðý ilkesi ulusal ve uluslararasý mahkemeler
tarafýndan genel kabul görmüþ bir ilkedir. Bu ilkenin iki tür uygulamasý olabilir. Birinci tür
uygulama, yargýcýn bir uyuþmazlýðýn tarafý olduðu veya uyuþmazlýk sonucundan maddi menfaati
olduðu biçiminde algýlanmasýný içerir ve bu durumda yargýcýn çekinmesi için zaten yeterli
nedenler vardýr. Bu ilkenin ikinci tür uygulamasýnda yargýç uyuþmazlýðýn tarafý deðildir veya
sonuçtan bir maddi menfaati yoktur, fakat yargýcýn içinde bulunduðu durum veya iliþkiler tarafsýz
olamayacaðýna iliþkin kuþku yaratmaktadýr. Örneðin taraflardan biri ile arkadaþlýk iliþkisi olmasý
bu türden bir kuþkuyu yaratýr. Ýkinci türdeki durumlarda yargýcýn kendisi normal olarak menfaat
saðlayan deðildir, fakat tarafsýz kalamayarak baþka birine menfaat saðlayabilmektedir185.
Adaletin tarafsýz bir biçimde daðýtýlmasýnda sadece taraflarýn yararý deðil, baþka bir yarar,
kamu yararý da bulunmaktadýr. Bu nedenle, yargýcýn çekinmesi gerektiði halde, taraflarýn rýzasý
nedeniyle yargýcýn bu durumu sürdürmesi doðru bir yaklaþým olmamasýna raðmen186, bazý
ülkelerde tarafsýzlýk konusundaki haklarýndan taraflarýn feragat etme hakký tanýnmaktadýr. ÝHAM
da bu konuda bazý belirsizlikler içeren kararlarýndan187 sonra, 2004 yýlýnda verdiði bir kararýnda
davada savcý olarak görev alan yargý mensubunun sonradan baþvurucunun yargýlandýðý mahkemede
üyelerden biri olarak bulunmasýnýn, baþvurucunun yargýlamanýn hiçbir aþamasýnda itiraz
etmemesine dayanarak adil yargýlanma hakkýný ihlal etmediðine karar vermiþtir188. O halde
ÝHAM'a göre, kuþkuya yer býrakmayacak bir biçimde baþvurucunun feragat ettiði anlaþýlabiliyorsa,
baðýmsýz ve tarafsýz mahkeme ilkesi ihlal edilmemiþ olmaktadýr. Fakat feragatin hangi koþullar
altýnda yapýldýðý önemlidir. ÝHAM feragatin sonuçlarýndan baþvurucunun ne kadar haberdar
olduðunu, üzerinde baský yaratan unsurlar olup olmadýðýný, diðer bir deyiþle iradenin serbestliðini
181

F. Grivart de Kerstrat, "France", Judicial Independence: The Contemporary Debate, Shimon Shetreet; Jules
Deschenes (ed.), Martinus Nijhoff Publications, Dor dr echt, Boston, Lancaster, 1985, s. 71.
182 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 169.
183 age, s. 215-216.
184 Yargý Yüksek Kurulu (YYK) Disiplin Dairesi'nin 12.04.1991 tarihli kararýndan aktaran Giacomo Oberto, "The
Italian Experience in the Fields of Judicial Ethics and Judicial Discipline", Yargýsal Etik ve Hakimlerin Mesleki
Davranýþlarýný Yönlendiren Ýlke ve Kurallar Semineri, 24 Eylül 2004, Ankara, s. 14.
185 Ex p. Pinochet Ugarte (No.2), House of Lords, United Kingdom, [1999] 1 LRC 1'den aktaran, Bangalor Yargýsal
Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 64, para. 78.
186 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 64, para. 78-79.
187 Pfeifer and Plank v. Austria, 25.02.1992, para. 37-38; Bulut v. Austria, 22.02.1996, para. 30 ve 34.
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incelemekte ve ancak serbest bir irade ile ve yeterince bilgilendirilerek feragat edilmiþse, feragati
geçerli kabul etmektedir. Örneðin, Thompson-Birleþik Krallýk kararýnda, ÝHAM, baþvurucuyu
çevreleyen koþullarý dikkate alarak bir hukuki yardým almadan yapýlan feragati geçerli kabul
etmemiþtir189.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre, davaya bakacak baþka bir mahkemenin
oluþturulmasýnýn mümkün olmamasý halinde veya aciliyeti nedeniyle hiçbir þeyin yapýlmamasý
ciddi bir biçimde adaletin zaafa uðramasýna neden olacak ise, yargýcýn çekinmesi zorunlu
olmayabilir190. Diðer bir deyiþle, olaðanüstü koþullar tarafsýzlýk ilkesinden sapmayý zorunlu
kýlabilir. Dolayýsýyla, aslýnda çekinmesi gereken yargýcýn bunu yapmasý durumunda adaletsizlik
doðacaksa, çekinmekten kaçýnmasýna izin verilebilmektedir. Bu durum çekinmesi gerekmeyen
bir baþka yargýcýn bulunmamasý halinde veya erteleme çok aðýr bir baþka sýkýntý yaratacaksa
ortaya çýkabilir191. Bu tür durumlar son derece istisnai ve özel koþullarda ortaya çýkabilir. Örneðin,
az sayýda olan anayasaya uygunluk veya temyiz yargýlamasý yapan son inceleme mercilerinde
zaman zaman görülebilmektedir. Örneðin, Türk Anayasa Mahkemesi de itiraz yoluyla önüne
gelen bir davada, kendi baþkan ve baþkanvekili seçme usulünü düzenleyen yasa hükmünün
Anayasaya uygun olup olmadýðýný, Anayasa'ya uygunluk denetimi yapacak baþka bir makam
olmadýðýndan yine kendisi incelemiþtir192.
Yargýcýn çekinmesi için genel kabul gören ölçüt taraflýlýða iliþkin makul endiþedir. Taraflýlýða
iliþkin, adil, makul bir zihne sahip bilgilendirilmiþ kiþiler tarafýndan kabul edilebilecek, makul
bir endiþe olmalýdýr. Bu hipotetik bir testtir ve cevaplanacak olan "böyle bir kiþinin gerçekçi ve
pratik olarak durumu görüp ne sonuca ulaþacaðý" sorusudur. Bu tür bir kiþi, yargýcýn bilinçli
veya bilinçsiz adil davranmama ihtimalinin daha fazla olduðunu düþünecekse makul endiþe
vardýr193. Yargýcýn gerçekten önyargýlý davranýp davranmayacaðýnýn ispat edilmesi son derece
güçtür. Bu nedenle yargýcýn reddi, çoðunlukla taraflýlýða iliþkin makul endiþeden hareketle istenir194.
Örneðin, yargýcýn duruþmalar sýrasýnda sorgulanan konu hakkýndaki düþüncelerini çok güçlü
ve dengesiz ifadelerle dile getirmesi, nesnel yargýsal bir bakýþ açýsýyla yargýlama yapabileceði
hakkýnda makul endiþeyi gündeme getirebilir195. ABD'de bir yargýç, 13 yaþýndaki bir erkek
çocuðuna cinsel saldýrý suçundan yargýlanan 25 yaþýndaki bir erkeðin davasýnýn hüküm aþamasýnda,
Ýncil'den homoseksüelliði aþaðýlayan bir parça okumuþ ve yasal sýnýrlar içinde kalmakla birlikte
189 Thompson v. U.K., 15.06.2004, para. 44-45.
190 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 2.5.son.
191 Bkz. The Judges v Attorney-General of Saskatchewan,

Privy Council on appeal from the Supreme
Court of Canada, (1937) 53 TLR 464; Ebner v. Official Trustee in Bankruptcy, High Court of Australia,
[2001] 2 LRC 369; Panton v. Minister of Finance, Privy Council on appeal from the Court of Appeal
of Jamaica, [2002] 5 LRC 132'den aktaran, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 72, para. 100
192 Anayasa Mahkemesi, 2949 sayýlý Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluþu ve Yargýlama Usulleri Hakkýnda Kanun'un
8. md'sinin iptali istemini reddetmiþtir. Ýptali istenilen kural þöyledir: "Anayasa Mahkemesi, asýl üyeleri arasýndan
gizli oyla ve asýl üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu ile dört yýl için bir Baþkan ve bir Baþkanvekili seçer..." Söz konusu
hüküm baþkan ve baþkanvekili seçiminde yedek üyelere oy hakký tanýmýyordu. Yedek üyelerin açtýðý dava sonucu,
idari yargýdan itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi önüne gelen davada, üyeler dava konusuyla yakýn iliþki içinde
olmalarýna raðmen karar vermek zorunda kalmýþlardýr. Anayasa Mahkemesi'nin 2007/84 Esas, 2007/74 Karar
sayýlý, 30.07.2007 tarihli kararý.
193 Bkz. Wewaykum Indian Band v. Canada, Supreme Court of Canada, SCC 45 (2003) 2 S.C.R. 259,
http://scc.lexum.org/en/2003/2003scc45/2003scc45.html (eriþim:17.12.2011)
194 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 65, para. 81-82.
195 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 68, para. 90.
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oldukça aðýr bir cezaya hükmetmiþtir. Temyiz aþamasýnda Nebraska Yüksek Mahkemesi, yargýcýn
homoseksüellikle ilgili yorumlarýný yargýcýn reddini haklý kýlan bir neden olarak görerek kararý
bozmuþtur. Mahkemeye göre sanýðýn suçu bir küçüðe cinsel saldýrýdýr, baþka bir erkekle cinsel
iliþki deðildir ve Nebraska hukukuna göre iki ayný cins arasýndaki cinsel iliþki bir suç teþkil
etmemektedir. Yüksek Mahkemeye göre, yargýç ilgisiz ve izin verilmeyen deðerlendirmelerini,
diðer bir deyiþle homoseksüellik hakkýndaki kendi dini görüþlerini hüküm sürecine dahil etmiþtir.
Ayrýca Yüksek Mahkeme, yargýcýn Ýncil'den alýntý yapmasýný da sorunlu görmüþtür. Çünkü ABD
devlet ve kilise ayrýlýðýnýn önemini kabul etmektedir. Sonuç olarak Mahkemeye göre, dava
yargýcýnýn davranýþý kiþisel taraflýlýðýný göstermektedir ve çekinmesini gerektirmektedir196.
Davada yer alan tanýk veya uzman ya da bilirkiþi gibi herhangi bir kiþi ile yargýç arasýnda
dostluk veya düþmanlýk bulunmasý; yargýcýn davada yer alan kiþiyi, -özellikle bu kiþinin inanýrlýðý
davanýn sonucu bakýmýndan önemli ise- yakýndan þahsen tanýmasý; ya da güvenilmezliði
konusunda baþka bir davada açýkça görüþ açýklamýþ olmasý, olayýn özelliklerine baðlý olarak
yargýcýn çekinmesini gerektirebilir197.
Yargýç, yargýcýn reddi gündeme getirildiðinde bunu kendisine yönelik kiþisel bir mesele veya
kendisine hakaret olarak algýlamamalý, fazla hassas davranmamalýdýr. Eðer yargýç böyle yaparsa,
kararý duygularýyla gölgelenebilir ve bu durum, iddia sahibinin kuþkularýný muhtemelen daha
da artýrýr. Taraflýlýða iliþkin makul bir endiþe iddia edildiðinde yargýç öncelikle reddini isteyen
tarafýn algýlamasý ile ilgilenmelidir. Yargýç hukuk ve kamu yönetiminin temel ilkesi olan adaletin
yerine getirildiðinin görünmesi ilkesini güvence altýna almalýdýr. Yargýç, davayý açýk düþünceli,
tarafsýz ve adil bir biçimde yürüttüðünü, davayla veya sonucuyla ilgili herkese, özellikle de iddia
sahibine gösterecek þekilde davranmalýdýr198.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, hangi durumlarda yargýcýn çekinmesi gerektiðini sýnýrlandýrýcý
olmamakla birlikte saymaktadýr:
(a)Yargýcýn, yargýlamaya iliþkin delil kabilinden tartýþýlan olaylarla ilgili kiþisel bir bilgiye sahip
olmasý veya davanýn bir tarafýyla ilgili fiili bir önyargý veya taraflýlýk içerisinde olmasý199.
Yargýcýn dava kendi mahkemesine gelmeden önce, davada tartýþýlan olaylarla ilgili kiþisel
olarak bilgi edinmiþ olmasý tarafsýzlýðý konusunda haklý bir kuþku yaratýr. Bilgi, yargý dýþý
kaynaklardan gelebileceði gibi, yargýcýn uyuþmazlýk konusu ile ilgisi olmayan bir amaçla yapýlan
baðýmsýz, kiþisel araþtýrmalarýyla edinilen bilgiler de olabilir200. Bangalor Yargýsal Davranýþ
Ýlkeleri'ni yorumlayan Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre, eðer bilgi ayný davada daha önce
verilmiþ baþka yargýsal kararlardan veya ayný olayla baðlantýlý kiþilerin davasý hakkýnda karar
vermekten veya daha önceki bir davada tarafýn yargýcýn önüne çýkmýþ olmasýndan kaynaklanýyorsa
yargýcýn çekinmesi gerekli deðildir.
196

State v. Pattno, 254 Neb. 733, 579 N.W.2d 503-509 (1998)'den aktaran, James Alfini; Steven Lubet; Jeffrey M.
Shaman; Charles Gardner Geyh, s. 4-14.
197 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 68, para. 90.
198 agb, s. 67, para. 87.
199 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 2.5.1
200 Prosecutor v. Sesay, Special Court for Sierra Leone (Appeals Chamber), (2004) 3 LRC 678'den aktaran, Bangalor
Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 69, para. 93.
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Yargýcýn, bakmakta olduðu davadan önce, dava konusuna iliþkin özel bir faaliyet yürütmesi
de bu çerçevede deðerlendirilebilir. Örneðin, McGonnell-Birleþik Krallýk davasýnda, Kraliyet
mahkemesi yargýcýnýn, daha önce yasama faaliyetine iþtirak ederek, dava konusu olan planlamaya
iliþkin düzenlemenin çýkarýlmasýna katýlmýþ olmasý, ÝHAM tarafýndan tarafsýzlýk ilkesinin ihlali
olarak deðerlendirilmiþtir201.
Bu ilkede belirtilen fiili taraflýlýk veya önyargý ise, yine Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre,
bir sýnýfýn temsilcisi olmasý nedeniyle veya bireysel temelde taraflardan birine kiþisel olarak
yöneltilmiþ olan taraflýlýk veya önyargýdýr. Yargýcýn bu nedenle reddinin kabulü için, yargýcýn
tarafsýz olarak davayý yürütemeyeceðinin makul bir gözlemci gözünde doðrulanmýþ olmasý
gerekir202.
(b) Yargýcýn ihtilâf konusu sorunda, olaya iliþkin bir tanýklýðýnýn olmasý ya da daha önceden
bu konuda avukat olarak hizmet vermiþ olmasý203.
Yargýç kendisinin tanýk olduðu veya daha önce avukat olarak hizmet verdiði bir ihtilaf hakkýnda
karar veremez. Daha önce avukatlýk yapmýþ olan yargýçlar, bir dönem çalýþtýðý avukatlýk bürosunun
dahil olacaðý davalarda da, en azýndan bir süre görev almamalýdýr. Önüne gelen ihtilafla ilgili
olarak kiþisel olarak bir hizmet vermemiþ olsa dahi, bir avukatlýk bürosuna baðlý olarak çalýþmýþ
olan yargýç, diðer ortaklarýnýn mesleki faaliyetlerinden sorumlu olabilir. Adli yardým hizmetinde
veya bir devlet kurumunda daha önce çalýþmýþ bir yargýcýn potansiyel taraflýlýðýný tespit etmek
için de, belirtilen kurumlarda yaptýðý görevin niteliðine bakýlmalýdýr204.
(c) Yargýç ya da yargýcýn ailesinden birisinin ihtilâf konusu dava sonucuna iliþkin maddi bir
menfaatinin olmasý205.
Yargýcýn bir davadaki kararýnýn sonucuna baðlý olarak, kendisi veya aile üyelerinden birisi
veya itimada dayalý bir iliþki içinde olduðu diðer bir kiþinin menfaat saðlayacaðý ortaya çýkarsa
yargýç çekinmek zorundadýr206. Bu nedenle, yargýç kendi kiþisel ve kendisine emanet edilen
(idare etme, vekil olma, vasi olmadan kaynaklanan) maddi menfaatler kadar, ailesinin maddi
menfaatleri hakkýnda da bilgi sahibi olmalýdýr. "Maddi menfaat", küçük de olsa bir yasal menfaatin
sahibi olmak veya yönetici, danýþman olarak veya bir kurum veya organizasyonun iþlerine diðer
aktif katýlým biçimindeki iliþkilerdir207.
201 McGonnell v. U.K., 08.02.2000, para. 55-57. Kira konusunda yetkili olan bir uzmanlýk mahkemesinde, bir
milletvekilinin de uzman üye olarak bulunmasý da ÝHAM tarafýndan deðerlendirilmiþtir. ÝHAM somut davanýn
kendi koþullarý içinde deðerlendirme yapmaktadýr. Bu olayda söz konusu mahkeme üyesinin siyasi kimliði olmasýnýn
taraflar ile bir bað yaratýp yaratmadýðýna, davada uygulanan yasanýn kabulünde milletvekilinin bir rol oynayýp
oynamadýðýna bakýlarak karara varýlmýþtýr. Bu inceleme sonucu, ÝHAM, milletvekili olan mahkeme üyesinin,
tarafsýzlýðýndan kuþkulanmak için yeterli neden olmadýðý sonucuna varmýþtýr. Pabla K.Y. v. Finland, 22.06.2004,
para. 33-35.
202 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 69, para. 92-93.
203 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 2.5.2
204 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 70, para. 94-97.
205 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 2.5.3.
206 agb, Ýlke 4.7 þöyle demektedir: "Yargýç, þahsýna ait olan ve kendi emanetindeki maddi varlýðý hakkýnda bilgi
sahibi olmalý, kendi aile üyelerinin maddi varlýklarý hakkýnda bilgilendirilmesi için makul bir çaba sarf etmelidir".
207 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 92, para. 141-142.
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Örneðin yargýç, bir davanýn tarafý olan þirketin önemli bir hissedarý ise ve davanýn sonucu
yargýcýn menfaatini gerçekten etkileyecek veya makul bir biçimde etkiler görüntüsü veriyorsa,
çekinmelidir. Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre, yargýç halka açýk bir þirketin çok küçük bir
hissesini elinde bulunduruyorsa, davanýn sonucu genellikle yargýcýn menfaatini etkilemeyeceðinden,
yargýç çekinmeyebilir. Fakat bu durumda dahi, uyuþmazlýk konusu, þirketin varlýðýný sürdürebilmesini,
ayakta kalmasýný içeriyorsa, içinde bulunulan þartlara baðlý olarak, davanýn sonucunun yargýcýn
menfaatini etkileyeceði sonucuna varýlabilir208.
ÝHAM önüne gelen Sigurdsson-Ýzlanda davasýnda Yüksek Mahkeme'nin üç yargýcýndan birinin
eþinin davalý bankaya yüksek miktarda borçlu olmasý tarafsýzlýk bakýmýndan ihlal kararý verilmesine
neden olmuþtur. ÝHAM'a göre, yargýcýn kiþisel bir menfaat saðladýðý yönünde bir spekülasyon
yapýlamaz. Ancak, dava devam ettiði sýrada, yargýcýn eþinin davalý banka ile yakýn borç iliþkisi
içinde olmasý ve banka ile uzlaþmaya varmasý, davacýnýn yargýcýn tarafsýzlýðý konusunda duyduðu
endiþeleri haklý kýlmaktadýr209.
Bir yargýca, yargýçlýk görevinden sonrasý için bir iþ vaadinde bulunulmasý da yargýcýn reddi
için haklý bir neden olarak görülebilir. Bu tür teklifler avukatlýk bürolarýndan gelebileceði gibi,
bir özel þirketten veya hükümetten de gelebilir210.
Bununla beraber tarafsýzlýðýný yitirdiði gerekçesiyle yargýcýn çekinmesi gereði, çok geniþ bir
biçimde yorumlanmamalýdýr. Bir yargýcýn tarafsýzlýðý deðerlendirilirken, yargýçlýk görevine
atanmasýndan sonraki mesleki kariyeri sýrasýndaki menfaatleri ve sorumluluklarý dikkate alýnmalýdýr.
Daha önceki siyasi iliþkileri, kamuya yönelik açýklamalarý veya menfaatleri yargýcýn reddi için
haklý bir neden olmamalýdýr. Bir yargýcýn dini, etnik veya ulusal kökeni, cinsiyeti, sýnýfý, malvarlýðý
veya cinsel yönelimi yargýcý reddetmenin temelini oluþturamaz. Yargýcýn sosyal, eðitimsel, hizmet
veya çalýþma geçmiþi; sosyal, sportif veya hayýrsever kuruluþlara üyeliði; daha önceki yargýsal
kararlarý da yargýca itiraz etmek için tek baþýna geçerli nedenler deðildir. Ancak, bu genel
gözlemler yargýcýn önüne gelen belirli bir davanýn þartlarýna da baðlýdýr211.
Türkiye'de hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da yargýcýn tarafsýz olarak karar veremeyeceði
durumda veya makul bir gözlemcide tarafsýz olarak karar veremeyeceði izlenimi yaratmasý
halinde, herhangi bir yargýlamaya katýlmaktan çekinmesi gerektiði vurgulanmalýdýr. Bangalor
Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde yer alan çekinmenin gerekli olduðunun vurgulandýðý haller alt
baþlýklar olarak sayýlabileceði gibi bunlara baþka hallerin de eklenmesi mümkündür.

3- Devam Etmekte Olan Davanýn Taraflarýyla Özel Ýletiþim
Yargýç, davanýn diðer tarafý olmaksýzýn taraflardan biri ile iletiþim kurmamalýdýr. Tarafsýzlýk
deðeri, taraflardan biri, onlarýn temsilcileri veya tanýklar ile yargýcýn mahkeme salonu dýþýnda
özel olarak iletiþim kurmasýný yasaklamaktadýr.
208
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agb, s. 71, para. 98.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 69, para. 92-93.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 68, para. 91.
agb, s. 67, para. 88-89.
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Nitekim ABD'de devam etmekte olan bir dava ile ilgili olarak diðer tarafýn yokluðunda
taraflardan biriyle iletiþim kurma ve bu iletiþimi dikkate alma yargýcýn yaptýrýmla karþýlaþmasýna
neden olmaktadýr212. Diðer tarafýn bilgisi dahilinde olmadan yargýcýn taraflardan biriyle iletiþim
içinde olmasý ve yargýcýn kararýnýn buna göre kurulmasý meslekten çýkarmayla dahi
sonuçlanabilmektedir213. Yargýç bu tür özel bir iletiþime kendi isteði dýþýnda muhatap olursa,
diðer taraf hemen ve tam olarak bilgilendirilmeli ve bu durum kayda geçirilmelidir214. ABD'de
yargýcýn yakalamaya katýlmasý da taraflýlýk görünümü verdiði için disiplin yaptýrýmý konusu
olmuþtur215.
Ýtalya'da da hakkýnda cezai bir soruþturma devam etmekte olan kiþiyle iliþki kurmak, yargýcýn
nesnellik ve tarafsýzlýk görünümünü sarstýðý ve güvenirliliðine zarar verdiði için disiplin yaptýrýmý
uygulanmasýnýn nedenidir216.
Davanýn taraflarýndan biri ile bilerek ve isteyerek özel iletiþim Etik Kod'da açýkça yasaklanmalýdýr.
Ayrýca bu tür davranýþý disiplin yaptýrýmýnýn nedeni olarak da somut bir biçimde tanýmlamakta
yarar vardýr.

4- Devam Etmekte Olan Bir Dava veya Soruþturma Hakkýnda
Yorum

Yargýç, önündeki veya önüne gelme ihtimâli olan bir dava hakkýnda, bilerek ve isteyerek,
davanýn sonucunu etkilemesi veya yargýlamanýn açýkça adillik vasfýný zedelemesi makul ölçüler
çerçevesinde beklenebilecek hiçbir yorumda bulunmamalýdýr217. Mahkeme dýþýnda bir yargýç,
tarafsýz olmadýðý algýlamasýný yaratabilecek davranýþ veya sözleri kullanmaktan kaçýnmalýdýr.
Nitekim, ABD'de yargýcý olduðu ve devam etmekte olan bir davanýn esasý hakkýnda yorumda
bulunmak, disiplin yaptýrýmýna neden olmaktadýr218. Ýtalya'da da hakkýnda henüz bir karara
varmamýþ olmasýna raðmen, kamuya açýk bir röportaj sýrasýnda yargýcýn görüþünü açýklamasý,
Ýtalyan Yargý Yüksek Kurulu tarafýndan tarafsýzlýk ödevinin ihlali olarak görülmüþtür219. Yine
Ýtalya'da bir kimse hakkýndaki soruþturmanýn kamuya açýklanmasý ve böyle bir davayý ele alan
ilk savcý olmakla övünülmesi, meslektaþlarý tarafýndan engellendiði iddiasýnda bulunulmasý,
basiret ödevinin ihlali olarak görülmektedir220. Baþbakan aleyhine bir soruþturma açýlacaðýndan
Cumhurbaþkaný'nýn haberdar edilmesi ise ayný nitelikte görülmemiþtir221.
Yargýç sadece önüne gelmiþ olan davalarla ilgili olarak deðil, önüne gelebilecek davalarla
ilgili olarak da yorum yapmaktan kaçýnmak durumundadýr. Henüz kamu davasý açýlmamýþ
olmasýna raðmen, tutuklama yapýlmýþ veya bir suç soruþturmasý baþlatýlmýþ ise ya da henüz dava
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Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 169.
age, s. 216.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 58, para. 64.
Bkz. Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 170.
Bir yargý mensubu bu nedenle kýnama cezasý almýþtýr. Bkz. Maria Elisabetta di Franciscis, s. 61.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 2.4.
Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 168.
YYK Disiplin Dairesi'nin 14.11.1997 tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 14.
YYK Disiplin Dairesinin 11.11.1971 tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 13.
YYK Disiplin Dairesinin 19.07.1996 tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 14.
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açýlmamýþ olmakla birlikte, örneðin bir kiþinin þöhreti aleni olarak sorgulanýyor ve buna karþý
hakaret davasý açýlacaðý dile getiriliyor ise yargýcýn önüne gelebilecek bir davadan söz edilebilir222.
Ayrýca yargýç karar vermiþ olsa dahi, dava temyiz aþamasýnda ise, yargýlama bir bütün olduðundan,
yine devam etmekte olan bir yargýlamadan söz edilebileceði için yargýcýn yorum yapmaktan
kaçýnmasý gerekir.
Örneðin, New Mexico Danýþma Komitesi, birinci ve onu takip eden suç arasýnda ayýrým
yapmaksýzýn, belirli bir suçtan hüküm giyenlerin tümünün hapis cezasýyla cezalandýrýlacaðý, fakat
hapis cezasýnýn süresinin olaylara ve suça iliþkin uygulanabilir olan hukuka göre her bir yargýcýn
takdirine býrakýlacaðý yönünde yargýçlar tarafýndan yapýlmak istenen duyuruyu, sanýða yüklenen
suçun cezasý hakkýnda sabit bir görüþ açýklamasý olarak görmüþ ve sanýða yargýcý reddetme
hakký verebileceðinden yürürlükteki davranýþ koduna aykýrýlýk oluþturacaðý yönünde görüþ
açýklamýþtýr. Komite'ye göre, duyuru, yargýçlarýn toplumun eleþtirilerinden korktuklarý veya
kamusal tartýþmalardan çekindikleri izlenimini yaratmaktadýr. Ayrýca açýklama, devam eden
davalar hakkýnda kamuya yapýlan ve izin verilmemesi gereken bir yorumdur223.
Ayrýca yargýç, kendi önünde olan veya kendi önüne gelebilecek davalar dýþýnda da, herhangi
bir þahsýn ya da meselenin adil yargýlanmasýný etkileyebilecek nitelikte, aleni olsun veya olmasýn,
herhangi bir yorum da yapmamalýdýr224. Örneðin, Ýtalya'da soruþturmanýn gizliliði sürerken
yargýcýn basýnda eleþtirel yorumlar yapmasý, meslektaþlarýnýn faaliyetlerini kusurlu bulan yorumlarda
bulunmasý disiplin yaptýrýmý konusu olmuþtur. Ýtalya'da bu tür davranýþlardan kaçýnýlmasý
tarafsýzlýktan çok, basiret ödevinin bir gereði olarak görülmüþtür225.
Yukarýda sözü edilen yasaklarýn yargýcýn mesleki görevlerini yerine getirirken yargýlama
usulünü açýklamak için veya hukuk eðitimi amacýyla yapýlan akademik sunumlarda sarf ettiði
sözleri de kapsayacak þekilde geniþletilemeyeceðini belirtmek gerekir. Ayný zamanda, bu yasaklar
yargýcýn kiþisel olarak taraf olduðu davalardaki yorumlarýný da kapsamaz226.
Etik Kod'da yargýcýn önündeki veya önüne gelme ihtimâli olan bir dava hakkýnda, bilerek
ve isteyerek, davanýn sonucunu etkilemesi veya yargýlamanýn açýkça adillik vasfýný zedelemesi
makul ölçüler çerçevesinde beklenebilecek hiçbir yorumda bulunamayacaðý açýkça belirtilmelidir.
Ayrýca bu tür açýklamalar disiplin yaptýrýmý nedeni olarak da kabul edilebilir.
222 Türkiye'de, Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný'nýn AKP'ye kapatma davasý açýlmýþ ve bu nedenle siyasi yasaklýlýk
kararý çýkma olasýlýðý var iken, siyasi yasaklý olabilecek kiþilerden olan Baþbakanýn baðýmsýz olarak milletvekili
olabileceðini açýklamasý, önüne gelebilecek bir dava hakkýnda görüþ açýklamaya bir örnek olarak verilebilir.
http://www.ntvmsnbc.com/news (16.05.2008).
223 Bkz, Advisory Committee on the Code of Judicial Conduct, New Mexico, Judicial Advisory Opinion 1991-2,
04.06.1991, http://jec.unm.edu/manuals-resources/advisory-opinions/No91_02.pdf (eriþim:17.12.2011).
224 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 2.4 þöyle demektedir: "Yargýç, önündeki veya önüne gelme ihtimali
olan bir dava hakkýnda, bilerek ve isteyerek; davanýn sonucunu etkilemesi veya yargýlamanýn açýkça adillik vasfýný
zedelemesi makul ölçüler çerçevesinde beklenebilecek hiçbir yorumda bulunmamalýdýr. Ayrýca yargýç, her hangi
bir þahsýn ya da meselenin âdil yargýlanmasýný etkileyebilecek aleni olsun veya olmasýn her hangi bir yorum da
yapmamalýdýr".
225 YYK Disiplin Dairesi'nin 22.07.1961, 23.04.1974, 11.11.1971 tarihli kararlarýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 13.
226 Bkz, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 61, para. 70-72.
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5- Özel ve Sosyal Ýliþkiler
Yargýç, özel ve sosyal yaþamýnda da davadan çekinmesine veya reddine neden olabilecek
durumlarý makul ölçüler içerisinde asgariye indirecek þekilde hareket etmelidir 227 .
Yargýç, kendi önüne gelebilecek uyuþmazlýklarda karar vermek için hazýr konumda bulunmaya
özen göstermelidir. Sýklýkla yargýcýn çekinmesi veya reddedilmesi kiþisel olarak yargýca ve
mahkemeye karþý toplumda hoþnutsuzluk yaratabilir ve bu ayný zamanda yargýcýn meslektaþlarýna
makul olmayan bir yük de yükler. Bu nedenle, bir yargýç kiþisel meselelerini, yargýsal görevleri
ile çatýþma potansiyelini en aza indirecek biçimde düzenlemelidir228.
Türkiye'de "yaptýklarý iþler veya davranýþlarýyla görevini doðru ve tarafsýz yapamayacaðý
kanýsýný uyandýrmak" 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu gereðince (md 68/b) yer deðiþtirme
yaptýrýmýný gerektirmektedir. Bu hüküm, uygulamada zaman zaman özel yaþama veya ifade
özgürlüðüne gereðinden fazla müdahaleye de dönüþebilmektedir. ÝHAM önünde sonuçlanan
Albayrak-Türkiye davasýnda yargýcýn ifade özgürlüðüne müdahale nedeniyle Türkiye aleyhine
ihlal kararý çýkmýþtýr. Bu olayda soruþturma konularý arasýnda yargýç Albayrak'ýn çeþitli sosyal
iliþkilerde kendisini "Kürt kökenli" olarak tanýttýðý, PKK'ya sempatisini gösteren þekilde davrandýðý
belirtilmiþtir. Yargýcýn "eðer beni yargýçlýktan atarlarsa, örgüte katýlmak için Almanya'ya gideceðim"
dediðine yer verilmiþtir. Ayrýca Albayrak'ýn, Kürtçe konuþan vatandaþlarla sempatilerini kazanmak
için Kürtçe konuþtuðuna, PKK'nýn yayýný olarak kabul edilen Özgür Ülke adlý gazeteyi yasaklanana
kadar düzenli olarak okuduðuna ve PKK kontrolünde olan Med TV'yi uydu aracýlýðýyla evinden
seyrettiðine de yer verilmiþtir.
ÝHAM'a göre, ne ulusal makamlarýn kararlarý ne de Hükümetin sunuþlarý, baþvurucunun 2802
sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nu ihlal ettiðini belirleyen HSYK'nýn gerçek dayanaklarýna
veya baþvurucunun aleyhindeki yorumlara yönelik açýk ve kesin kanýt gösterememiþtir. Mahkeme'ye
sunulan tek bilgi, baþvurucuya yönelik muðlak bir biçimde yapýlan suçlamalar ve bunlara karþý
baþvurucunun suçlamalarý tartýþmalý kýlan çeþitli olaylara iliþkin sunuþlarýdýr. Mahkeme bu tür
bir bilgi eksikliði karþýsýnda, ulusal makamlarýn, baþvurucunun PKK baðlantýlý medyayý takip
etmesine veya takip etmeye kalkýþmasýna kayda deðer bir aðýrlýk verdiðini varsaymaktadýr. Bu
çerçevede Mahkeme, ifade özgürlüðünün, bir kiþinin edindiði bilgiden çýkardýðý kiþisel görüþler
ile bilgiyi verenlerin ona vermek istediði görüþlerin birbirinden ayrý tutulmasýný gerektirdiðini
vurgulamaktadýr229. Genel olarak olayýn bütününe bakýldýðýnda Mahkeme, baþvurucunun ifade
özgürlüðüne yapýlan müdahalenin "demokratik bir toplumda zorunlu" olduðunu gösterir yeterli
nedenlere dayanmadýðý kanaatine varmýþ ve baþvurucuya verilen disiplin cezasýnýn öngörülen
meþru amaçla orantýlý olup olmadýðýný ayrýca incelemeye gerek görmemiþtir230.
Bu vaka, disiplin süreçlerinde uygulanan gizliliðin ve belirsizliðin ÝHAM tarafýndan göz önüne
serilmesi bakýmýndan anlamlýdýr. HSYK kararlarýnýn gerekçelerinin bilinememesi, delillerin nasýl
227
228
229
230

Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, 2.3.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 59, para. 66.
Bkz. Halis v. Turkey, 11.01.2005, para. 34.
Albayrak v. Turkey, 31.01.2008, para. 43-48.

62

tartýþýldýðýný, hangi delile ne kadar aðýrlýk verildiðini, delillerin güvenirliðinin ne kadar
deðerlendirildiðini, karara nasýl varýldýðýný anlamayý da imkansýzlaþtýrmaktadýr. Nitekim ÝHAM
da, yargýç Albayrak'ýn PKK baðlantýlý medyayý izlediði gerekçesi ile böyle bir disiplin cezasý
verildiðini varsaymak zorunda kalmýþtýr. Diðer yandan, gerçekten de sadece buna ya da aðýrlýklý
olarak buna dayanýlmýþ ise, HSYK'nýn haber ve fikir almayý da kapsayan, ifade özgürlüðünü ne
kadar dar yorumladýðý da ortaya çýkmaktadýr. Bu konudaki sorunlara ifade özgürlüðü baþlýðý
altýnda tekrar dönülecektir.
Yargýcýn özel ve sosyal yaþamýnda davadan çekinmesine veya reddine neden olabilecek
durumlarý makul ölçüler içerisinde asgariye indirecek þekilde hareket etme yükümlülüðü Etik
Kod'da yer almalýdýr.

6- Yatýrýmlar
Yargýç yatýrým faaliyetleri bakýmýndan da dikkatli olmalýdýr. Yargýcýn, makul bir gözlemcinin
menfaat çatýþmasý olarak algýlayacaðý durumlarýn ortaya çýkmasýný yargýcýn engelleme sorumluluðu
vardýr. Örneðin yargýç, aile fertlerinin yargýsal konumunu sömürerek ticari iliþkilere giriþtikleri
görünümü vermelerini engellemelidir231.
Yargýcýn yatýrým faaliyetlerinden doðabilecek menfaat çatýþmalarýný en aza indirme yükümlülüðü
vardýr. Yargýç, yatýrým faaliyetlerinin mahkeme önüne gelebilecek davalarý görme görevine
müdahale oluþturmasýna izin vermemelidir. Örneðin halka açýk bir þirketin yüzde birden az
hissesine sahip olmak o þirketi içeren bir davada genellikle yargýcýn reddini haklý kýlmayan
küçük bir menfaat olarak görülebilmektedir. Fakat bazen bu küçük oran dahi þirketin büyüklüðüne
ve yargýcýn maaþýna bakýldýðýnda bir yargýç için önemli bir miktar olabilir ve reddi istenebilir.
Bu nedenle, yargýç halkýn hisse sahibi olmayý davadan çekinmesini gerektiren bir menfaat olarak
görebileceðinin farkýnda olmalýdýr. Eðer hisse sahibi olmak yargýcýn sürekli reddine neden
oluyorsa, bu tür hisselerden kendini mahrum etmelidir232.
Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Kodu (1972) 5C(1) md'sinde "yargýcýn tarafsýzlýðýný
etkileyecek, görevlerini layýkýyla yerine getirmesine müdahale edecek, yargýsal konumundan
istifa ettirecek veya çalýþtýðý mahkeme önüne çýkma ihtimali olan kiþiler veya avukatlar ile sürekli
bir iþ iliþkisi içeren mali ve ticari iliþkileri" yasaklanmýþtýr. Bu yasaðýn ihlali, eyaletlerin kendi
düzenlemelerine göre disiplin yaptýrýmlarýna tabi olmaktadýr233. Amerikan Barolar Birliði Yargýsal
Davranýþ Kodu'na (1972) göre, md 5C(1)'deki yasaklar, bir yargýcýn yapacaðý yatýrýmlar için de
geçerlidir. Ayrýca yargýç md 5C(3)'e göre, sýklýkla davalardan çekinmesini gerektirecek yatýrýmlara
da giriþemez.
Etik Kod'da yatýrým faaliyetleri bakýmýndan, yargýcýn makul bir gözlemcinin menfaat çatýþmasý
olarak algýlayacaðý durumlarýn ortaya çýkmasýný engelleme yükümlülüðü olduðu, sýklýkla davalardan
çekinmesini gerektirecek yatýrýmlardan kaçýnmasý gereði belirtilmelidir.
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3
DÜRÜSTL ÜK

DEÐER III: DÜRÜSTLÜK
Dürüstlük, namus, doðruluk ve yargýsal ahlaka dayanýr. Yargý üyelerinin dürüstlük ilkesine
baðlý hareket etmesi beklenir. Nitekim Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde de "Dürüstlük,
yargý görevinin düzgün ve doðru bir þekilde yerine getirilmesinde esastýr"234 denmektedir. Yargý
alanýnda dürüstlük, bir fazilet olmanýn ötesinde, bir zorunluluktur.
Yargý üyesinin kiþisel davranýþý, yargý sisteminin bütününü etkiler. Yargýç veya savcýlarýn ehil
kiþiler olmalarý veya mesleki faaliyetleri sýrasýnda gösterdikleri özen, yargýya güvenin tek kaynaðý
deðildir; yargýya güven, ayný zamanda onlarýn ahlaki doðruluðu ve dürüstlüðüne inançtan da
kaynaklanýr. Toplum yargý üyesinden sadece "iyi bir yargýç veya savcý" olmasýný deðil, "iyi bir
insan" olmasýný da bekler. Toplum açýsýndan yargý üyesi, sadece demokrasi ve hukuk devletine,
adalet ve hakikat ideallerine hizmet etmek için yemin etmiþ deðildir, o ayný zamanda bu idealleri
temsil etmeyi de vaat etmiþtir. Dolayýsýyla, bir yargý üyesinin yansýttýðý kiþisel nitelikler, davranýþ
ve sunduðu görünüm bütün yargýsal sistemi ve toplumun yargýya duyduðu güveni etkiler235.
Etik Kod'da dürüstlük ilkesine yer verilmelidir.

1-Yargýsal Faaliyetlerde Hukuka Saygý
Bir yargý üyesinden mahkemedeki davranýþlarýnda yüksek bir standart ve dürüstlük
beklenmektedir. Örneðin Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre, dürüstlük ilkesi gereði, yargýsal
geleneklere uygun olarak, yargýç mahkemede sözlü olarak verdiði karar gerekçesinin özünü
deðiþtirmemelidir. Diðer yandan dil, gramer, kötü anlatým veya sözdiziminin düzeltilmesi ve
sözlü gerekçede ihmal edilen atýflarýn eklenmesi doðaldýr.
Yine Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre, bir yargýcýn, itiraz veya temyiz aþamasýnda bekleyen
bir davayla ilgili olarak, bu konuda karar verecek mahkeme yargýçlarýyla özel bir görüþme
yapmasý veya baþka tür bir iletiþime girmesi de dürüstlük ilkesini ihlal eder236.
Yargý üyesi, hukukun koruyucusu olarak, hukuk kurallarýna titizlikle uymak zorundadýr. Eðer
bir yargýç veya savcý hukuk kurallarýný kendisi çiðnerse, makamýnýn saygýnlýðýna zarar vermiþ
olur, hukuka saygýsýzlýðý cesaretlendirir ve toplumun yargýnýn dürüstlüðüne iliþkin güvenini
sarsar237.
Bununla beraber, yargý üyesinin hukuk kurallarýný çiðnememe yükümlülüðü, uygulayacaðý
hukukun içeriðine baðlý olarak, bazen mutlak olarak görülmeyebilir. Bazen bir yargýç, görevinin
niteliðine göre, temel insan haklarýna ve insan onuruna aykýrý hukuku uygulama göreviyle
karþýlaþabilir. Örneðin, Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre, Nazi Almanyasý'nda bir yargýç ýrk
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ayrýmcýlýðýna dayanan Nürnberg hukukunun uygulanmasýný yumuþatarak yargýçlarýn davranýþ
ilkelerine zarar vermeyebilir. Güney Afrika'daki ýrk ayrýmý (apartheid) karþýsýnda da bir yargýç
benzer durumdadýr238.
Yargýcýn hukuk kurallarýna uyma yükümlülüðü, hatalý kararlarý nedeniyle disiplin yaptýrýmý
uygulanacaðý anlamýna gelmez çünkü yargýsal hatalar kanun yollarý ile düzeltilebilir. Hatalý karar
nedeniyle yargýca disiplin yaptýrýmý uygulanmasý yargý baðýmsýzlýðýný tehdit etmektedir. Böyle
bir uygulama karþýsýnda yargýçlar karar verirken disiplin kurulunun belirli bir davada nasýl karar
vereceðini düþünmek zorunda kalacaktýr239. Fakat hatalý kararlar, yargýcýn ehliyetsizliðini gösterir
bir seviyeye gelmiþ ise240 veya yargýcýn yargýsal yetkilerini sürekli ve aðýr bir biçimde kötüye
kullanmasý durumlarýnda, kanun yollarý ile düzeltme imkâný olsa dahi, disiplin yaptýrýmý elbette
uygulanabilir241.
Bir yargýca yargýsal davranýþ kurallarýný ihlal etmesi nedeniyle disiplin yaptýrýmý uygulamak
ile yanlýþ karar verdi diye disiplin yaptýrýmý uygulamak arasýnda ayýrým yapmak yargý baðýmsýzlýðý
bakýmýndan hayatidir. Fakat bazen dava sýrasýnda alýnan kararlarýn, yargýcýn davadaki tavrýný
ortaya koymasý bakýmýndan ele alýnmasý gerekebilir. Örneðin, avukatlara yargýlamanýn taraflarýna,
sanýða, tanýklara karþý yargýcýn görevini kötüye kullanýcý tavrý, mahkeme salonunda nasýl hareket
ettiðini göstermesi bakýmýndan yargýcýn yargýsal kararlarýný da içerebilir fakat bunun yargýcýn
davada hukuku uygulama fonksiyonu ile çok sýnýrlý bir iliþkisi vardýr242.
ABD'de bazý federe yönetimler (eyaletler), disiplin yaptýrýmý uygulama yetkisine sahip yargýsal
davranýþ organizasyonlarýnýn yetkilerinin, kötü niyet, yolsuzluk veya sahtekârlýk olmadýðý
müddetçe, olayla ilgili tespitler yapma, bir hukuki sonuca ulaþma veya hukuku uygulama
açýsýndan yargýca yaptýrým uygulamayý kapsamadýðýný açýkça düzenlemektedirler243. Yargýçlar
uygulamada genellikle sadece üç durumda hukuki hata için yaptýrýmla karþýlaþmaktadýr. Birincisi,
bazý yargýçlar büyük hukuki hatalar yaptýklarý için, bazý disiplin yaptýrýmlarý ile karþýlaþmýþ ve
hatta bazen meslekten çýkarýlmýþlardýr. Ýkincisi, devamlý yapýlan hukuki hata örneklerinin bir
araya gelmesi sonucu uygulanan disiplin yaptýrýmý veya meslekten çýkarmadýr. Üçüncüsü, bazý
yargýçlar kötü niyetle hukuki hata yaptýklarý için meslekten çýkarýlmýþ veya diðer disiplin yaptýrýmý
ile karþýlaþmýþlardýr. Örneðin, yargýç yaptýðýnýn yargýsal görevin meþru uygulamasýnýn ötesine
geçtiðini bildiði halde veya bilmesi gerekirken belirli bir niyetle yargýsal görevi bir amaç için
kullanýyorsa burada kötü niyet olduðu söylenebilmektedir244. Bilerek ve isteyerek hukuku göz
ardý etme fiiline genellikle en aðýr ceza verilmektedir245. Duruþma yapmadan veya aleyhe delil
olmadan karar vermek veya taraflarýn avukattan yardým alma hakkýný reddetmek veya bu hakka
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müdahale etmek gibi bilerek ve isteyerek anayasal haklardan kiþiyi mahrum býrakmak, ABD'de
çoðunlukla meslekten çýkarmayla sonuçlanmýþtýr246.
Yargýcýn kötü niyetle hareket etmesi, yetkisini kötüye kullandýðý anlamýna gelir. Kötü niyet,
California Yüksek Mahkemesi'nin bir kararýnda þöyle tanýmlanmaktadýr: (a) yargýcýn yetkilerinin
ötesine geçtiðini bildiði veya bilmesi gereken, fiilen zarar veren, sadece önemsiz bir ihmalden
kaynaklanmayan, yetki aþýmýna sevk eden fiillerin isteyerek yapýlmasý veya (b) yargýcýn hukuki
yetkisi içinde olan, bununla beraber yargýsal görevlerini iyi niyetle yerine getirme amacýndan
baþka bir amaçla, örneðin yolsuzluk amacýyla bilinçli bir þekilde yapýlan fiillerdir247. Bu yaklaþým,
diðer mahkemeler tarafýndan da benimsenmiþtir248. ABD'de, kötü niyetle yapýlmýþ hukuki hatalar
meslekten çýkarma nedenidir. Yargýçlýk mesleðine uygun olmadýðý gerekçesiyle meslekten çýkarma
kararý verilebilmesi için belirli bir kötü niyetin ispatlanmasý gerekmektedir fakat yargýcýn birden
fazla hatalý eyleminin toplamý veya hatalý eylemlerin tekrarý da yargýcýn ahlaki olarak mesleðe
uygun olmadýðýný gösterebilmektedir249.
Ýngiltere'de 1819'da Baron James McClelland bir ertelemeyi hukuka aykýrý bir biçimde
reddetmek ve diðer bazý kusurlu davranýþlarý nedeniyle Avam Kamarasý önünde suçlanmýþtýr.
Avam Kamarasý, McClelland'ýn hangi davranýþ içinde olursa olsun kötü niyet ile hareket ettiðini
gösteren deliller olmadýðý, sorgulanan fiillerin usule iliþkin olduðu gerekçesiyle müdahale
etmekten vazgeçmiþtir250.
Ýtalya'da yargýç yasayý uygulamadýðýný açýkça beyan ettiðinde veya yargýç bir ceza davasýyla
ilgili görüþünü yazarken davaya doðrudan dahil olmamýþ kiþiler hakkýnda küçük düþürücü
ifadeler kullandýðýnda disiplin süreci iþleyebilmektedir251.
Adaleti yanlýþ daðýtmak veya usuli kurallara uymamak Fransa'da çeþitli þekillerde cezalandýrýlmýþtýr.
Fransa'da, Türkiye'de olduðu gibi, yargýçlar ve savcýlar ayný kurallara tabi olduðu için aþaðýdaki
olaylarýn bir kýsmý savcýlarla da ilgilidir. 1965'te yakalama müzekkerelerini yenilemeyi ihmal
eden yargý üyesi kýnama ile cezalandýrýlmýþtýr. 1963'te bir yargý üyesi yasadýþý bir biçimde, sorguya
çekmeksizin þüphelileri tuttuðu için cezalandýrýlmýþtýr. Bu yargý mensubu, vazifesi baþýnda
olmamak ve ciddi yetersizlikle de suçlanmýþ ve görevlerinden el çektirilmiþtir. 1975'te tutuklama
konusunda ihmalkâr davranan yargýç görevden el çektirilmiþtir. Görevlerinden el çektirme 1970
ve 1990 yýllarýnda gerçekleþen iki olayda yer deðiþtirme ile birlikte uygulanmýþtýr. 1970 yýlýnda
gerçekleþen olayda yargý üyesi görevindeki ihmalkârlýðýn yaný sýra bir eski hükümlü ile yemek
yemiþtir. 1990 yýlýnda gerçekleþen olayda ise þartla salýverme konusunda yetkili bir yargý üyesi
usuli kurallarýn yaný sýra cezanýn infazýna iliþkin kurallarý da ihlal etmiþ ve bunlara ek olarak
þartla salýverilen bir hükümlü ile kiþisel iliþki kurmuþtur. Bu olaylarda iki yargýç da itibar kaybý
246

age, 214-215; Kiþinin Anayasal haklarýný ihlal eden yargýçlara iliþkin karar örnekleri için bkz. Arthur Garwin;
Kathleen Maher, s. 91-93.
247 Spruance v. Commission on Judicial Qualifications, 119 Cal. Reptr. 841, 532 P.2d, s. 1221.
248 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 165-166.
249 age, s. 213.
250 Mary L. Volcansek, s. 76.
251 YYK Disiplin Dairesi'nin 10.10.1982, 09.02.1996, 22.02.1991 tarihli kararlarýndan aktaran, Giacomo Oberto,
s. 14-15.

69

gösterdiði ve bu kayýp özel yaþamlarýnda kötü bir ün salmalarýný da içerdiði için görevlerinde
el çektirilmekle kalmamýþ, haklarýnda yer deðiþtirme cezasý verilmesi de uygun bulunmuþtur252.
Yine Fransa'da 1974'te bir yargý üyesi hazýrlýk soruþturmasý aþamasýnda bir gazetecinin de
bulunmasýna izin verdiði için, soruþturmanýn gizliliðini ihlal ettiðinden görevden el çektirilmiþtir.
Fakat 1991'de Adalet Bakaný bütün bir soruþturmayý filme almalarý için televizyon kameralarýna
izin vermiþtir. Bu durum disiplin kurallarýnýn yorumunun deðiþkenliðini gösterebildiði253 gibi,
siyasi kurumlarýn hukuk kurallarýna uymak konusunda yeterli özeni sergilemediðini göstermek
bakýmýndan da anlamlýdýr. Soruþturmanýn gizliliðine uyulmasý, Fransa'da savcý ve yargýcýn ihtiyatlý
olma yükümlülüðünün bir parçasý olarak görülmekteyse de, artýk toplumda ciddi bir biçimde
tartýþma konusu yapýlmaktadýr. Fransýz halký yargý da dahil olmak üzere devletin bütün faaliyetleri
hakkýnda bilgi almaya alýþmýþtýr. Halkýn haber alma hakký ile soruþturmanýn gizliliði arasýnda
denge kurabilmek için 1985 tarihli bir idari karar, savcýlýk birimine uygun olan faaliyetler hakkýnda
basýný bilgilendirme yetkisi vermiþtir254.
Türkiye'de de adaleti yanlýþ daðýtmak veya usuli kurallara uymamak disiplin yaptýrýmýna
neden olmaktadýr. Örneðin bir savcý hakkýnda yer deðiþtirme yaptýrýmý uygulanmasýna neden
olan fiiller þunlardýr: (a) Duruþmasýna katýldýðý teþekkül halinde uyuþturucu madde kaçakçýlýðýna
dair dosyalardaki beraat kararlarýnýn hepsini cumhuriyet baþsavcýlýðýna bildirmesi gerekirken,
bazý dosyalarda, cumhuriyet savcýlarý arasýndaki iþ bölümü ve yerleþik uygulamaya aykýrý
davranarak haber vermemek suretiyle, Yargýtay'a aleyhte baþvurulmasýný engellemek; (b) teþekkül
halinde uyuþturucu kaçakçýlýðý ile ilgili dosyalardan birinde Yargýtay'ýn oy çokluðu ile verilen
beraat kararýný bozmasý üzerine, bozma ilamýna uyularak mahkûmiyet yönünde talepte bulunmasýna
raðmen, daha sonra iki üyenin çoðunluðu oluþturarak verdiði direnme kararýna karþý temyiz
yoluna gitmemek. (c) iþ bölümü ve yerleþik uygulamaya aykýrý olarak, Yargýtay yoluna baþvurabilme
olanaðýný saðlamak üzere, durumu cumhuriyet baþsavcýlýðýna haber vermeyerek, temyiz olanaðýný
engellemek ve beraat kararýnýn kesinleþmesini saðlamak255.
Baþka bir olayda bir yargýç hakkýnda 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu md 68/b'deki,
"yaptýklarý iþler veya davranýþlarýyla görevini doðru ve tarafsýz yapamayacaðý kanýsýný uyandýrmak"
hükmüne dayanýlarak yer deðiþtirme cezasý verilmiþtir. Söz konusu cezanýn verilmesine neden
olan dava konusu þöyledir: "FNK ölümünden sonra kurulacak bir vakýfta kullanýlmak kaydýyla
malvarlýðýný vasiyetname ile TB'ye býrakmýþtýr. Tek yasal mirasçý olan EJD vasiyetnamenin iptali
davasý açmýþtýr. Murisin vasiyetnamenin düzenlenmesi anýndaki ehliyetinin tespiti için Adli Týp
Kurumu'ndan rapor istenmiþtir. Fakat rapor beklenmeden davalý TB'nin kabul beyanýyla
mahkemeye müracaatý sonucunda malvarlýðý davacýya geçirilmiþtir". Oysa eski Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu'nun 95/2. md'sine göre "kamu düzeni ile ilgili hükümleri ihlal eden
hallerde, taraflarýn kabul beyanlarýnýn hukuki sonuç doðurmayacaðý" benimsenmektedir. Bu
252

Jacqueline Lucienne Lafon, "France", Judicial Misconduct: A Cross National Comparison, Mary L. Volcansek
(ed), University Press of Florida, 1996, s. 43-44.
253 Sage, s 42.
254 age, s. 47.
255 Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün 28.05.1996 tarih ve B.03.0.CÝG.0.00.00.0.-2.48.67.287 sayýlý
yazýsý ile disiplin soruþturmasý baþlatýlmýþ ve HSYK'nýn 30.01.1997 tarih ve 1997/3 sayýlý kararý ile 2802 sayýlý
yasanýn 68/a ve b bentleri gereðince yer deðiþtirme cezasý verilmiþtir.
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hükme aykýrý olarak murisin fiil ehliyetinin tespitine yönelik Adli Týp Kurumu'nun raporu
beklenmeden terekenin davacýya geçmesine olanak veren yargýç hakkýnda HSYK tarafýndan yer
deðiþtirme cezasý verilmiþtir256.
Soruþturmanýn gizliliðini ihlal de HSYK tarafýndan "kusurlu veya uygunsuz hareket ve iliþkileriyle
mesleðin þeref ve nüfuzunu veya þahsi onur ve saygýnlýðýný yitirmek" olarak deðerlendirilerek
(2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu, md 68/a) yer deðiþtirme yaptýrýmý ile karþýlanmýþtýr257.
Ancak Türkiye'de soruþturmanýn gizliliðine saygýnýn oldukça aþýndýðý söylenebilir. Özellikle son
yýllarda kamuoyunda önemli yer iþgal eden siyasi davalarda soruþturmanýn gizliliðine saygý
gösterildiði söylenemez.
Etik Kod'da, yargýç ve savcýdan mahkemedeki davranýþlarýnda dürüstlük ve hukuka saygý
beklendiði vurgulanmalýdýr. Yetkisini aþtýðýný bilerek veya bilmesi gerektiði halde kötü niyetle
hukuka aykýrý yetki kullanarak yargýlananlara zarar vermek bir disiplin yaptýrýmý nedeni olarak
da düzenlenmelidir. Halkýn haber alma hakký ile soruþturmanýn gizliliði arasýnda bir denge
kurulmalýdýr. Bu çerçevede toplumu doðru bilgilendirmek için adliyelerde savcýlýðýn denetimi
altýnda bir "savcýlýk basýn sözcülüðü" birimi kurulmasýnda fayda görünmektedir.

2- Yargýsal ve Adli Faaliyetlerde Görünüm
Bangalor Davranýþ Ýlkeleri'nde belirtildiði gibi, "yargýcýn hal ve davranýþ tarzý, toplumun
yargýnýn dürüstlüðüne olan inancýný kuvvetlendirici nitelikte olmalýdýr. Adaletin sadece gerçekleþmesi
yetmez, gerçekleþtiðinin görülmesi de gereklidir"258. Çünkü yargýsal iþlevlerin yerine getirilmesinde
görüntü, gerçek kadar önemlidir; bir yargý üyesi kuþkularýn dýþýnda kalmalýdýr. Yargý üyesi sadece
dürüst olmakla kalmamalý, öyle de görünmelidir. Yargýç sadece adil ve tarafsýz kararlar vermekle
yetinmemelidir; ayný zamanda adilliði ve tarafsýzlýðý konusunda doðabilecek kuþkularý da bertaraf
etmelidir. Bu nedenle, hukuku yetkin bir biçimde uygulamak ve yorumlamak için yargýcýn
hukukta uzman olmasý kadar, mahkeme önündeki taraflarca yargýcýn tarafsýzlýðýna güven
duydurtacak þekilde davranmasý da eþit derecede önemlidir259. Örneðin; Ýtalya'da yargýlama
sonucunda verilen kararýn gerekçesinde avukatýn iddialarýný yinelemek dürüstlük ödevinin ihlali
olarak görülmüþtür260.
Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre, dürüstlük ilkesi gereði, bir yargýç resmi bir görev için veya
adliye ile ilgili diðer iþlerin yapýlmasý için bir yakýnýný tercih edecekse, bu kiþinin söz konusu
iþ için öngörülen standartlara ve ilkelere uygunluðunu iyice tartmalý ve nesnel ölçüler içinde
kalmalýdýr261.
256
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15.04.2010 tarih, 2009/134 Esas, 104/Dis Karar sayýlý HSYK kararý.
Savcý Sacit Kayasu'ya iliþkin Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün 10.02.1999 tarihli Bakan
oluruyla, 2.71.2.16.1999 sayýlý yazýsý; Ceza Ýþleri Genel Müdür Yardýmcýsý'nýn 20.08.1999'da teblið edilen tarihsiz
yazýsý
258 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 3.2.
259 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 77, para. 109-110.
260 YYK Disiplin Dairesi'nin 15.12.1983 tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 11.
261 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 75, para. 107.
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Örneðin, Ýtalya'da belirli bazý kiþileri kayýrarak, bilirkiþi görüþü edinmek için sadece bu kiþilere
baþvurarak, fahiþ ücretler saptamak, kendi aile bireylerini bilirkiþi olarak atamak, Yargý Yüksek
Kurulu tarafýndan disiplin kurallarýnýn ihlali olarak görülmektedir262. ABD'de de mahkeme
görevlilerinin veya çalýþanlarýnýn atanmasýnda eþ, dost, akraba, kayýrmak disiplin yaptýrýmýna
neden olmaktadýr263.
Türkiye'de de görev yaptýðý ilçede baþka taksi duraklarý olmasýna raðmen, ölü muayene,
otopsi ya da keþif iþlemlerinde çoðunlukla belirli bir duraðýn araçlarýný tercih eden, ayný taksi
duraðýný kendi ve eþinin özel iþlerinde de sürekli kullanan ve burada çalýþanlarla aþýrý samimi
iliþkiler kuran bir savcý hakkýnda uyarma cezasý264 verilmiþtir265.
Etik Kod'da yargýç ve savcýnýn hal ve davranýþ tarzýnýn, toplumun yargýnýn dürüstlüðüne olan
inancýný kuvvetlendirici nitelikte olmasý, makul bir gözlemcinin nezdinde dürüstlük ilkesiyle
uyumlu bir görünüm sunmasý gerektiði vurgulanmalýdýr. Bu ayný zamanda durumun aðýrlýðýna
göre bir disiplin yaptýrýmý nedeni de olabilir.

3- Yargýsal Faaliyetlerin Ötesinde Hukuka Saygý
Yargýsal Dürüstlük Grubu'nun belirttiði gibi, bir yargýç, yargýsal faaliyetlerini yerine getirirken
olduðu gibi, yargýsal faaliyetler dýþýnda da yargý makamýna yaraþýr bir biçimde ahlaklý olmalýdýr;
dolandýrýcýlýk, sahtekârlýk ve yalandan uzak durmalýdýr266. Kendi kiþisel yaþamýnda, hukuka saygý
göstermeyen bir yargý üyesinin, hukuku uygulamasý toplum tarafýndan ikiyüzlülük olarak görülür
ve yargýya güveni sarsar.
ABD'de ahlaki çöküntü, yargýcýn meslekten çýkarýlmasý nedenleri arasýnda yer alýr. Ahlaki
çöküntü, sahtekarlýk veya yolsuzluk olarak görülmektedir. Ahlaki çöküntü nedeniyle meslekten
çýkarma kararý verilmesi için rüþvet alýnmasý, dolandýrýcýlýk, þantaj, zimmete para geçirme veya
ahlaki çöküntü içeren bir cürüm veya suç iþlemek gerekmektedir. Yargýsal bir iþin yapýlmasý için
rüþvet almak, aleyhine bazý kurallarýn uygulanacaðýyla ilgili tehdit içeren þantaj, mahkemeye ait
fonlarý, paralarý zimmete geçirmek her zaman meslekten çýkarmayla sonuçlanmýþtýr267. Yine
ABD'de eyaletlerde mahkeme kayýtlarýný deðiþtirmek veya deðiþtirilmesini emretmek disiplin
yaptýrýmýna neden olmuþtur268.
Ýtalya'da rüþvet verilen, fakat aldýðý meblaðý bu teþebbüste bulunan kiþiyi ihbar etmeksizin
hemen geri veren yargýca Yargý Yüksek Kurulu, yolsuzluk teþebbüsünü ihbar etmeyerek dürüstlük
262 YYK Disiplin Dairesi'nin 14.03.1964, 22.11.1985, 23.11.1990, tarihli kararlarýndan aktaran, Giacomo Oberto,
s. 14.
263 SMarvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 170.
264 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu, md 63/e.
265 09.03.2006 tarih ve 55 karar sayýlý HSYK kararý.
266 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 73, para. 101. Resmi belgede sahtekârlýk veya rüþvet nedeniyle
yargýç veya savcýlara açýlan çeþitli davalar mevcuttur. Bkz. 15.03.1993 tarih, E. 1993/6-45, K. 1993/65 sayýlý
Yargýtay Ceza Genel Kurulu kararý;
267 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, 214; Yolsuzluk yapan yargýçlarla iliþkin bazý ünlü davalar hakkýnda bilgi
için bkz. John T. Noonan; Kenneth I. Winston (ed.), The Responsible Judge: Readings in Judicial Ethics, Praeger
Publishers, Westport, Connecticut, London, 1993, s. 39-49.
268 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 169.
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ödevini ihlal ettiði için ceza vermiþtir269. Yine Ýtalya'da bir savcýya, sanýðýn soruþturma yargýcý
tarafýndan kefaletle serbest býrakýlma talebini imzalamak üzere sanýktan para aldýðý için disiplin
yaptýrýmý uygulanmýþtýr270.
Fransada da 1959 yýlýnda bir yargýç, iade etmesine raðmen mahkemeye ait fonlarý kendisi
için kullandýðýndan zorunlu olarak emekliye sevk edilmiþtir. 1972 yýlýnda bir baþka yargýç bu
fonlar üzerinde tahrifat yaptýðý ve kendi seyahat harcamalarýný yüksek gösterdiði için meslekten
çýkarýlmýþ, fakat emeklilik aylýðý alma hakkýný kaybetmemiþtir. 1986'daki bir olaya Ýstinaf Mahkemesi
baþkaný ve iki baþkan yardýmcýsý karýþmýþtýr. Soruþturmalar için emanete alýnýp mühürlenmiþ
olan araba radyosu ve hoparlörleri kendileri kullandýklarý için baþkan zorunlu emekliye sevk
edilmiþ, baþkan yardýmcýlarý ise nakledilmiþlerdir271.
Türkiye'de Adalet Dairesindeki demirbaþlarýn bakýmý ve onarýmýnýn yapýlabilmesi için ihale
açtýrýp, onarýmý yaptýrmadan onarým için ödenen bedeli geri alarak adliyeye koltuk ve kütüphane
satýn alan savcý hakkýnda da uyarma cezasý uygun görülmüþtür272.
Mesleðiyle hiçbir ilgisi olmasa da, hukukun yargý üyesi tarafýndan ihlal edilmesi pek çok
ülkede bir yargý üyesinden beklenmeyecek davranýþtýr ve disiplin cezasý ile cezalandýrýlmaktadýr.
Örneðin Fransa'da 1964'te bir yargýç hýrsýzlýktan suçlu bulunmuþ ve meslekten çýkarýlmýþ, emeklilik
hakký da elinden alýnmýþtýr. Bir savcý da dolandýrýcýlýktan suçlu bulunmuþ, 1982'de meslekten
çýkartýlmýþtýr. 1970de baþka bir yargýç, gümrük kurallarýný ihlal etmiþ ve derecesi indirilmiþtir.
Yine Fransa'da skandal yaratan yaþam biçimi ve karþýlýksýz çek nedeniyle 1962'de bir yargý
mensubu görevlerinden el çektirilmiþtir. 1969'da karþýlýksýz çek yazan emekli bir yargýç, hapis
cezasý almýþ hemen ardýndan Yargý Yüksek Kurulu yargýcýn onursal unvanýný da almýþtýr273.
Londra'da da Old Bailey Bölge Mahkemesi yargýcý, sigara ve viski gümrük kaçakçýlýðý nedeniyle
suçlu bulunup ve para cezasý aldýktan sonra 1983'te meslekten çýkartýlmýþtýr274.
ABD'de cürüm nedeniyle mahkum olan veya ahlaki çöküntü içeren diðer suçlar veya adaletin
iþlemesine zarar veren suçlar ve/veya yargý mesleðinin ününe zarar veren suçlar veya bir yargý
mensubu olmaya uygun olmayan suçlar iþleyen yargýçlar disiplin yaptýrýmýna tabi olmaktadýrlar.
Ceza gerektiren veya yasa dýþý bir davranýþ, mahkum edilmemiþ olsa dahi, yargýcýn meslekten
çýkarýlmasýna neden olabilmekte veya meslekten çýkarýlmasýnda rol oynayabilmektedir. Örneðin,
bir yargýç yasa dýþý kumar oynamak da dahil olmak üzere, özel hayatýndaki utanç verici hareketleri
nedeniyle meslekten çýkartýlmýþtýr; baþka bir yargýç çocuklarý komþu tarafýndan korkutulduðu
için silah aramak amacýyla komþusunun evine girerek mülkiyete tecavüz ettiði gerekçesiyle
meslekten çýkarýlmýþtýr275.

269 YYK Disiplin Dairesi'nin 23.01.1969 tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 11
270 YYK Disiplin Dairesi'nin 19.10.1990 tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 14.
271 Jacqueline Lucienne Lafon, s. 44.
272 05.12.1996 tarih ve 1996/349 sayýlý HSYK kararý.
273 Jacqueline Lucienne Lafon, s. 45
274 Mary L. Volcansek, s. 76, 81.
275 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 173, 217, 230.
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Ýtalya'da da emniyete bildirmeksizin silah bulundurmak gibi yasa ihlalleri yargýcýn dürüstlük
ödevinin ihlali olarak görülmektedir276.
Türkiye'de resmi evrakta sahtecilik277, görevi kötüye kullanma278 gibi suçlardan hüküm giyen
yargýç ve savcýlar olmuþtur. Hakimler ve Savcýlar Kanunu'na göre, belli nitelik ve/veya aðýrlýktaki
suçlardan hüküm giymek meslekten çýkarma nedenidir (md 69/2, 4). Bununla birlikte disiplin
cezasýnýn uygulanmasýný gerektiren fiil suç teþkil etmese ve hükümlülüðü gerektirmese bile
"mesleðin þeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarýný bozacak nitelikte görülmesi" (md
69/son) hükmüne dayanýlarak ceza davasýnýn sonucu beklenmeden suç iþlediðine kanaat
getirilerek doðrudan meslekten çýkarma cezasýnýn verildiði durumlar olabilmektedir. Örneðin,
bir yargýç hakkýnda mevcut delillere (kira kontratlarý, iletiþim tespit tutanaklarý vs.) dayanýlarak,
fuhuþ amacýyla ülkeye insan sokmak ve insan ticareti yapmak suçlarýndan þüpheli kiþi ve onun
pazarladýðý kadýnlar adýna evler kiraladýðý, bu evlerden birinde kendi adýna telefon hattý
kurdurduðu, fuhuþ için telefon konuþmalarý yaptýðý, fuhuþa sürüklenen bir kadýna kendi adýna
kayýtlý cep telefonu hattýný kullandýrttýðý, fuhuþ operasyonu sýrasýnda þüphelinin evinde yakalandýðý
gerekçeleriyle meslekten çýkarma cezasý verilmiþtir279.
Bir ceza davasýnda tam olarak kanýtlanamamýþ olsa bile, diðer bir deyiþle herhangi bir
mahkûmiyet kararý olmasa dahi rüþvet aldýðý veya irtikapta bulunduðu izlenimini doðuracak
davranýþlar ise yer deðiþtirme yaptýrýmýna neden olmaktadýr. Yasa yer deðiþtirme yaptýrýmýnýn
hangi hallerde uygulanacaðýný sayarken þu ifadeye yer vermektedir: "Madde tayin ve deliller
elde edilmemiþ olsa bile, rüþvet aldýðý veya irtikapta bulunduðu kanýsýný uyandýrmak" (md 68/e).
Bu davranýþa yasa haklý olarak özel bir önem vermiþtir. Bu davranýþ, hangi sýnýf ve derecede
olursa olsun, iki defa iþlendiði ve ceza alýndýðý takdirde 69. md'ye göre yargýç veya savcýnýn
meslekten çýkarýlmasýna neden olabilmektedir. Oysa diðer yer deðiþtirme cezasý verilmesine
neden olan fiillerin bir derecede iki veya derece ve sýnýf kaydý aranmaksýzýn üç defa iþlenmiþ
ve ceza alýnmýþ olmasý gerekmektedir. Bununla beraber, ceza mahkemesi önünde ceza davasý
henüz sonuçlanmadan, yer deðiþtirme cezasý vermek yerine, "disiplin cezasýnýn uygulanmasýný
gerektiren fiil suç teþkil etmese ve hükümlülüðü gerektirmese bile mesleðin þeref ve onurunu
ve memuriyet nüfuz ve itibarýný bozacak nitelikte görülmesi"280 hükmüne dayanýlarak doðrudan
meslekten çýkarma cezasýnýn verildiði durumlar da olabilmektedir281. Bu tür uygulamalar, yargýç
ve savcýlara yönelik disiplin süreçlerindeki savunma haklarýnýn sýnýrlýlýðý dikkate alýndýðýnda,
276

YYK Disiplin Dairesi'nin 01.03.1991, 09.03.1963, 01.02.1964, 13.12.1991 tarihli kararlarýndan aktaran
Giacomo Oberto, s. 15-16.
277 Resmi belgede sahtekârlýk nedeniyle yargýç veya savcýlara açýlan çeþitli davalar mevcuttur. Örn. bkz. 15.03.1993
tarih, E. 1993/6-45, K. 1993/65 sayýlý Yargýtay Ceza Genel Kurulu kararý.
278 Örn. bkz. 26.06.2006 tarih, E. 2006/3067, K. 2006/5885 sayýlý Yargýtay 11. Ceza Dairesi kararý; 08.04.1997
tarih, E. 1997/4-58, K. 1997/94 sayýlý Yargýtay Ceza Genel Kurulu kararý; 24.03.1998 tarih, E. 1998/4-58, K.
1998/116 sayýlý Yargýtay Ceza Genel Kurulu kararý; 22.01.2008 tarih, E. 2007/5-101, K. 2008/3 Yargýtay Ceza
Genel Kurulu kararý.
279 10.06.2008 tarih ve 121 karar sayýlý HSYK kararý.
280 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu md 69/son.
281 Adalet Müfettiþinin 27.12.1999 tarih ve 99/27-3 sayýlý yazýsý; Adalet Müfettiþinin 12.01.2000 tarihli soruþturma
raporu; Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün 11.02.2000 tarih ve B.03.0.CÝG.0.00.00.0.-2.117.4.286.1999
sayýlý yazýsý; 17.04.2000 tarih ve 2000/73 sayýlý HSYK kararý. Benzer baþka bir olay için bkz. Adalet Bakanlýðý Ceza
Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün 28.05.1996 tarih ve B.03.0.CÝG.0.00.00.0.-2.48.67.287 sayýlý yazýsý; HSYK'nýn 30.01.1997
tarih ve 1997/3 sayýlý kararý.
282 Eleþtiriler için bkz. Sibel Ýnceoðlu, Yargýcýn Davranýþ Ýlkeleri, s. 308, 326-327.
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bazý durumlarda HSYK'nýn tutarlý davranýp davranmadýðý konusunda kuþkulara neden olabilmektedir.
Sadece þayialar üzerinden meslekten çýkarýlma gibi bir sonuca varýlmasý tehlikesi ortaya
çýkabilmektedir282.
Ýstanbul Barosu tarafýndan yaptýrýlan bir araþtýrma, avukatlar arasýnda, adli yargýda yolsuzluðun
yaygýn olduðu kanaatinin güçlü olduðunu göstermektedir. Bununla birlikte, yargýç ve savcýlarýn
yolsuzluða giriþtikleri yönündeki kanaat, adli yargýdaki diðer birimlerle (karakollar, icra daireleri,
bilirkiþiler, mahkeme ve savcýlýk kalemleri) karþýlaþtýrýldýðýnda oldukça düþüktür. Yargýç ve
savcýlar hakkýnda yolsuzluk iliþkilerinden dolayý, disiplin soruþturmasý ya da adli takip yapýlýp
yapýlmadýðýný duyup duymadýklarý sorulduðunda ise avukatlarýn %86'sý "hiç duymadým" ve "pek
az duydum" biçiminde cevap vermiþlerdir. Araþtýrmada, yargýç ve savcýlarýn, kendi mahkeme
kalemlerinde görülen yolsuzluk iliþkilerine karþý yeterince duyarlý olmadýklarý yönünde bir
kanaatin de avukatlarýn çoðunluðu tarafýndan benimsendiði görülmektedir283. Türkiye'nin
Uluslararasý Saydamlýk Örgütü'nün yolsuzluk algýlama endekslerinde oldukça düþük sýralarda
yer aldýðý da düþünülecek olursa284, rüþvet ve irtikap konusuna yasada özel önem verilmesi
yerindedir. Fakat belirtilen kanaatlerin giderilmesi için, bu hükmün uygulanmasýyla yetinilmemesi,
uygulandýðýnýn gösterilmesi konusunda da yüksek bir hassasiyet sergilenmesi gereklidir.
Suç iþlenmesi yargýç ve savcýlara yönelik mevcut disiplin hukukunda yaptýrýma tabidir fakat
HSYK kararlarýnýn þeffaf olmasý ve HSYK önündeki usulün adil yargýlanma hakkýna uygun olmasý
ve kararlara karþý yargý yolunun açýk olmasý gereði bu baþlýk altýnda tekrar hatýrlanmalýdýr.

4- Özel Yaþamda Dürüstlük
Toplum, yargý üyesinin özel yaþamýnda dürüst olmasýný bekler, diðer bir deyiþle hem kiþilik
özellikleri itibariyle, hem de davranýþ olarak iyi ve erdemli olmasý arzu edilir. Dürüstlük deðerini
genel terimlerle ifade etmenin ötesine geçmek ve daha somut açýklamak mümkün deðildir.
Çünkü davranýþýn toplumun algýlamasý üzerindeki etkisi zaman ve yere göre az ya da çok
deðiþebilen toplumsal standartlara baðlýdýr. Bu nedenle belirli bir davranýþýn toplumun makul,
adil ve bilgilendirilmiþ üyeleri (makul gözlemci) tarafýndan nasýl algýlanacaðýnýn dikkate alýnmasý
gerekir. Eðer davranýþ bu tür kiþilerin gözünde, yargý üyesi ve bir bütün olarak yargýya saygýyý
azaltýyorsa, bu davranýþtan kaçýnýlmasý zorunluluðu doðar285. Nitekim Bangalor Yargýsal Davranýþ
Ýlkeleri'nde "yargýcýn makul bir gözlemci gözünde kýnanacak bir davranýþ içinde olmamayý temin
etmesi" gerektiðinden söz edilmektedir286.
Bangalor Ýlkeleri, toplumun yargýç davranýþýndan beklentisinin, diðer vatandaþlardan
beklediklerinin çok üzerinde olduðunu vurgulamaktadýr. Yargýçtan neredeyse kusursuz bir
282
283
284

Eleþtiriler için bkz. Sibel Ýnceoðlu, Yargýcýn Davranýþ Ýlkeleri, s. 308, 326-327.
Hayrettin Ökçesiz, s. 33-38, 47, 49.
Yolsuzluk Algýlama Endeksinde (CPI) 99 ülke içinde Türkiye 1999'da 54. sýraya kadar düþmüþtür. Bkz. Kurtuluþ
Erciþ, "1999 Yolsuzluk Algýlama Endeksleri ve Türkiye'nin Durumu", Maliye Yazýlarý Dergisi, S. 65, Ekim 1999,
http://www.saydamlik.info/site/index.php?option=com_content&view=article&id=89:erci-kurtulu-maliye-yazlardergisi-15-ekim-1999-1999-uluslararas-yolsuzluk-alglama-endeksleri-ve-tuerkiyenindurumu&catid=37:makaleler&Itemid=65 (eriþim:17.11.2011)
285 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 73, para. 101-102.
286 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 3.1.
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davranýþ beklenir. Bu nedenle, yargýcýn hal ve davranýþ tarzý, toplumun yargýnýn dürüstlüðüne
olan inancýný güçlendirici nitelikte olmalýdýr287.
Nitekim herhangi bir kiþinin yapmasý durumunda çok ciddi bir etki yaratmayacak bazý
davranýþlar, bir yargýç veya savcý tarafýndan yapýldýðýnda baþka þekilde görülebilir. Örneðin,
bir yargýcýn geri ödemede bulunmayarak hakkýnda dava açýlacak ya da ödeme emri çýkarýlacak
kadar borçlu olmasý, Ýtalya'da dürüstlük ödevinin ihlali ve bir disiplin yaptýrýmý nedeni olarak
görülebilmektedir288.
Fransa'da önemli ölçüde borçlanmak, kendi baþýna cezalandýrýlacak bir davranýþ deðildir fakat
bir yargýç karþýlanamayacak düzeyde borçlanýyorsa basiretsiz davranmýþ kabul edilir. 1965 yýlýnda
bir yargýç, hem skandal yaratacak nitelikteki yaþamý hem de basiretsiz bir biçimde borçlanmasý
nedeniyle, yer deðiþikliði yaptýrýmýna tabi tutulmuþtur. 1983 yýlýnda bir baþka yargý mensubu,
boþandýðý eþinin velayetinde olan kendi çocuðunu kaçýrdýðý için yeri deðiþtirilmiþtir289 .
Türkiye'de de Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nun 66. md'sinin b bendinde "ödeme gücünün
üstünde borçlanmak suretiyle borçlarýný ödeyemez duruma düþmek veya kesinleþmiþ borcunu
kasten ödemeyerek hakkýnda yasal yollara baþvurulmasýna neden olmak", kademe ilerlemesini
durdurma cezasýnýn nedenleri arasýnda sayýlmaktadýr.
Nitekim HSYK bu hükme dayanarak, borcunu ödemeyen ve hakkýnda icra takibi yapýlmasý
sonucu maaþýnýn üzerine haciz konulmasýna neden olan Aðýr Ceza Mahkemesi üyesi bir yargýca
kademe ilerlemesini durdurma cezasý vermiþtir290. Ýki kez benzin alýp parasýný daha sonra
ödeyeceðini söyleyip ödemeyen, bir traktör satýn alýp senetle borçlandýktan sonra hakkýnda icra
takibi yapýlmasýna neden olan bir savcý hakkýnda da ayný cezaya hükmedilmiþtir291. Benzer
þekilde baþka bir olayda da kredi kartý ve bireysel kredileri ödeyemeyerek hakkýnda sayýsýz icra
takibi yapýlan yargýç hakkýnda ayný maddeye dayanarak HSYK kademe ilerlemesini durdurma
cezasý vermiþtir. Fakat birden çok eylemin bir arada bulunmasýný deðerlendirerek cezayý bir
derece aðýr yaptýrým olan derece yükseltilmesini durdurma cezasýna çevirmiþtir292.
Bir yargýç veya savcý, hukuk sisteminin veya mahkemelerin güvenilirliðini ve saygýnlýðýný
sarsacak faaliyet ve davranýþlardan özel yaþamýnda da kaçýnmak zorundadýr. Evrensel olarak
kabul edilmiþ, ortak toplumsal standartlarý ihlal etmemelidir. Eðer yargý üyesi kendi özel yaþamýnda
yaptýklarýný toplum karþýsýnda (örneðin yargýsal faaliyetlerini icra ederken baþkalarýna yönelik
olarak) kýnarsa, toplum tarafýndan ikiyüzlü olarak görülür293. Doðru dengeyi bulabilmek için
yargý üyesi, makul bir gözlemci gözünde davranýþýnýn dürüstlüðünü sorgulamaya yol açýp
açmayacaðýný veya kendisine bir yargýç veya savcý olarak duyulan saygýyý azaltýp azaltmayacaðýný
287
288
289
290
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agb, Ýlke 3.2.
YYK Disiplin Dairesi'nin 22.02.1985, 04.07.1997 tarihli kararlarýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 12.
Jacqueline Lucienne Lafon, s. 45
07.12.2006 tarih ve 343 karar sayýlý HSYK kararý.
13.03.2008 tarih ve 46 karar sayýlý HSYK kararý.
25.11.2008 tarih ve 185 karar sayýlý HSYK kararý. Ayný yönde bir savcý hakkýnda da kademe ilerlemesini
durdurma kararý verilmiþ, hakkýnda ayný konuda bir baþka kademe ilerlemesini durdurma cezasý olduðundan
md 70/1 gereðince bir derece aðýr (derece yükseltilmesinin durdurulmasýna) disiplin cezasýna çevrilmiþtir. 13.03.2008
tarih, 49 karar sayýlý HSYK kararý.
293 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi, 3 No'lu Görüþ, para. 29.
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düþünmelidir294. Saygýnlýðý ve dürüstlüðü hakkýnda güçlü kuþkular yaratacak nitelikteki
davranýþlardan kaçýnmalýdýr295.
Kültürel farklýlýklar olmasý ve ahlaki deðerlerin yer ve zaman içinde deðiþmesi, özel yaþama
iliþkin evrensel standartlar belirlenmesini güçleþtirmektedir296. Özellikle cinsel davranýþlar
bakýmýndan bu tür kesin belirlemeler yapmak daha da zordur. Örneðin, Filipinler'de evli bir
yargýç, baþka bir kadýnla metres hayatý yaþadýðý için, iyi bir ahlaka sahip olma yükümlülüðünü
yerine getirmediði sonucuna varýlmýþ, dürüstlüðünü kaybetmiþ olarak görülmüþ ve kendisine
meslekten çýkarma gibi aþýrý bir yaptýrým uygulanmýþtýr297.
ABD'de de utanç verici davranýþlara disiplin cezasý uygulanabilmektedir. Cinsel taciz ayný
zamanda suç olduðundan elbette her zaman disiplin cezasýný gerektirmektedir298 Fakat suç
oluþturmayan diðer cinsel davranýþlar bakýmýndan farklýlýklar ortaya çýkmaktadýr. ABD'de Florida
Eyaletinde, evli bir yargýcýn baþka bir kadýnla park halindeki bir araçta cinsel iliþkiye girmesi,
Filipinler'e kýyasla daha hafif bir yaptýrýmla karþýlanmýþtýr299. Yine ABD'de Connecticut'ta bir
yargýç, evli bir stenograf ile münasebeti nedeniyle kýnama cezasý almýþtýr300. Cincinnati'de
karýsýndan ayrý yaþayan bir evli yargýç, sevgilisiyle, üç kez yolculuða çýkýp ayný odada kalmamalarýna
raðmen, disiplin cezasý almýþtýr301. Fakat ABD'nin baþka bir eyaletinde, Pennsylvania'da ise tam
tersine, Yüksek Mahkeme liberal bir tavýr almýþ, bir yargýcýn evlilik dýþý cinsel iliþki kurmasý
nedeniyle disiplin cezasý verilmesini reddetmiþtir. Pennsylvania Yüksek Mahkemesi, aldatmanýn
bir suç olmadýðýndan hareketle, mahrem bir iliþkinin bir disiplin konusu olamayacaðýna karar
vermiþtir302. Durumun özellikleri ve baþka nedenler de olup olmadýðýna baðlý olarak, ABD'de
her eyalette farklý sonuca ulaþýlmaktadýr. Yukarýda verilen örneklerde ceza verilmemesi veya
uyarma, kýnama gibi hafif cezalar verildiði görülmektedir. Fakat örneðin, bir yargýç, bir erkekler
partisine pornografik filmler ve iki fahiþe getirerek katýlmanýn yaný sýra, sýklýkla yasadýþý kumar
oynadýðý için meslekten çýkarýlmýþtýr303. Montana'da bir yargýcýn, iþ yerinde seks sitelerine girdiði
için meslekten çýkarýlmasý istenmiþ, bu talep reddedilmekle birlikte maaþsýz olarak görevden
uzaklaþtýrýlmasýna karar verilmiþtir304.
294

Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 3.1 þöyle demektedir:"Yargýç, makul bir gözlemci gözünde kýnanacak
bir davranýþ içinde olmamayý temin etmelidir".
295 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 74, para. 103-104.
296 Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi, 3 No'lu Görüþ, para. 29.
297 Complaint of Mrs. Rotilla A. Marcos and her children against Judge Ferdinand J. Marcos, Supreme Court of the
Philippines, A.M. No. 97-2-53-RTC, 06.07.2001,
http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2001/jul2001/am_97_2_53_rtc.htm, (eriþim:17.12.2011), davada yargýcýn
karýsý ve çocuklarý þikâyetçi olmuþlardýr.
298 Steven Lubet t, s. 60.
299 In re Inquiry Concerning a Judge, 336 So. 2d 1175, 1176 (Fla. 1976)'den aktaran James Alfini; Steven Lubet;
Jeffrey M. Shaman; Charles Gardner Geyh, s. 10-21.
300 In re Flanagan, 240 Conn. 157, 690 A. 2d 865 (1997)'den aktaran, age, s. 10-21. Ayrýca bkz. Arthur Garwin;
Kathleen Maher, s. 31-32.
301 Cincinnati Bar Association v. Heitzler, 32 Ohio St. 2d 214, 221, 291 N.E. 2d 477, 482 (1972); 411 US 967, 93
S. Ct 2149, 36 L. Ed. 2d 687 (1973) 'den aktaran James Alfini; Steven Lubet; Jeffrey M. Shaman; Charles Gardner
Geyh, s. 10-21.
302 In re Dalessandro, 483 Pa. 431, 456-57, 397 A. 2d 743, 755-56 (1979) 'den aktaran James Alfini; Steven Lubet;
Jeffrey M. Shaman; Charles Gardner Geyh, s. 10-22.
303 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 217, 230.
304 68 P.3d 889 (Mont. 2003)'den aktaran Alex B. Long, s. 33.
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Fransa'da yargýçlarýn özel yaþamlarýnda istedikleri gibi hareket etme özgürlükleri olmakla
birlikte, mesleklerini temsil ettiklerinden toplum içinde düzgün davranmalarý beklenmektedir.
Bazý yargýçlar skandal yaratan hareketler yaptýklarý için disiplin yaptýrýmý ile karþýlaþmýþlardýr.
Skandallý bir yaþam sürmek bir yargý üyesi için itibar ve onur kaybý olarak deðerlendirilmektedir
ve verilen cezalar oldukça aðýrdýr. Örneðin 1963'te bir savcý özel yaþamýnda adap sýnýrlarýný aþtýðý
için zorunlu olarak emekliye sevk edilmiþtir. 1988'de kamuoyuna yansýmýþ bir olayda, bir yargý
mensubu bir hukuki süreçte sorguladýðý fahiþe ile birlikte yaþadýðý, suçlularla görüþtüðü ve
ruhsatsýz bir silah satýn aldýðý ve bunu bir hükümlünün evinde býraktýðý için erken yaþta emekliye
sevk edilmiþtir. Bu yargý mensubu, söz konusu kadýnla evlenmiþ ve görevine iade edilmesi için
büyük bir uðraþ vermiþtir. Bir televizyon kanalýna çýkmýþ, hakkýnda gazete makaleleri, destekleyici
mektuplar yazýlmýþ, bir destek komitesi oluþturulmuþtur. Sonuç olarak Kasým 1993 tarihinde
Cumhurbaþkaný Mitterrand kiþisel bir affý imzalamýþ, disiplin cezasýný kaldýrmýþtýr. Fakat eski
görevine iade edilmemiþtir. Bununla beraber söz konusu yargý mensubu ýsrarcý olmuþ ve
kendisine, 1994 yýlý Mayýs ayýnda Adalet Bakanlýðý'nýn gençleri koruma amaçlý bir yargýsal
biriminde üç yýllýk bir görev verilmiþtir. Bu olay bir istisnadýr305.
Ýtalya'da da yargýcýn cinsel davranýþlarýnýn neden olduðu disiplin süreçleri görülmüþtür. Fakat
cinsel yaþama iliþkin toplumsal yargýlar deðiþtikçe ve özel yaþama saygý arttýkça bu konudaki
Yargý Yüksek Kurulu kararlarý da deðiþmiþtir. 1960'larýn baþlarýnda evlilik dýþý her iliþki tek baþýna
etik bir ihlal olarak algýlanýrken306 bugün yargý üyelerinin cinsel davranýþlarý, yargýsal ödevlerinin
yerine getirilmesini bir biçimde etkilemediði müddetçe tamamen konu dýþý görülmektedir307.
Türkiye'de HSYK baþka nedenlerle birlikte308, evli bir savcýnýn sekreteri ile birlikte karý-koca
hayatý yaþamasýný mesleðin dürüstlüðü, ciddiyeti ve onuruna gölge düþüren davranýþ olarak
görmüþ ve kýnama cezasýna konu etmiþtir309. Baþka bir kararda da benzer yaklaþýmý sergilemiþtir.
Aralarýnda resmi evlilik baðý olmaksýzýn bir kadýnla kendisine tahsis edilmiþ bir lojmanda birlikte
yaþayan yargýç hakkýnda Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nun 65/a maddesi310 gereðince kýnama
cezasý verilmiþtir311. Bu iki olay arasýndaki farklýlýk üzerinde durmak gerekir. Birinci olayda savcý
evli olduðu halde bir iliþki içine girmiþken, ikinci olayda yargýç evli deðildir. Her ikisine ayný
cezanýn verilmesi tutarsýzlýk olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Yine Türkiye'de ÝHAM kararýna da konu olmuþ bir olayda, HSYK bekar bir kadýn yargýcýn
bir avukatla ve baþka kiþilerle yakýn iliþkileri olduðu duyumlarýna dayanarak disiplin yaptýrýmý
uygulamýþtýr. Üstelik bu davada kadýn yargýcýn yýrtmaçlý veya kýsa etek giymesi, makyajý, annesinin
evinden ayrýlarak ayrý eve çýkmasý da soruþturma konusu edilebilmiþ ve meslekten çýkarma gibi
çok aðýr bir karar verilmiþtir. Özpýnar-Türkiye adlý bu davada yargýcýn özellikle iliþkileri, giyim
305
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Jacqueline Lucienne Lafon, s. 45-46.
YYK Disiplin Dairesi'nin 09.12.1961, 04.07.1964, 08.05.1968 tarihli kararlarýndan aktaran, Giacomo Oberto,
s. 15.
307 YYK Disiplin Dairesi'nin 18.12.1981, 29.10.1982, 11.11.1982,18.06.1982, 20.03.1987 tarihli kararlarýndan
aktaran, Giacomo Oberto, s. 15.
308 Resmi aracý eþinin gezilerinde kullanmak, müsteþar arkadaþýmdýr diye hakim ve savcýlar üzerinde baský kurmak,
mesai gün ve saatlerine uymamak konularý da ayný soruþtur manýn dayanaklarý olmuþtur
309 07.07.1994 tarih ve 1994/219 sayýlý HSYK kararý.
310 Md 65/a: Hizmet içinde ve dýþýnda, resmi sýfatýnýn gerektirdiði saygýnlýk ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranýþlarda bulunmak.
311 25.11.2008 tarih ve 185 karar sayýlý HSYK kararý.
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tarzý ve makyajýna iliþkin tanýk beyanlarý müfettiþ raporunda yer almýþtýr. Müfettiþ raporunda yer
alan tanýklarýn bir kýsmý, baþvurucunun birçok kiþiyle yakýn iliþki içinde olduðunu "duyduklarýný"
ifade etmiþlerdir. Ayný tanýklar, ilgilinin iþ yerinde uygunsuz kýyafetler giydiðini veya kýsa etek
(bazýlarýna göre dizden 2 parmak yukarýda, diðer bazýlarýna göre ise dizin 10 cm üzerinde)
giydiðini gördüklerini beyan etmiþlerdir. Tanýklardan biri özellikle: "Hakim A. Özpýnar, utanma
duygusu olmayan/arsýz diye nitelendirilebilecek kadýnlardandýr. Kýsa etek giydiðini duydum,
fakat kendi gözümle hiç görmedim( )" demiþtir. Fakat bazý tanýklar (Gülnar Belediye Baþkaný,
Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý, Tapu Müdürü, Nüfus Müdürü, Seçim Müdürü, Ýnfaz Müdürü,
adliye sarayýnda çalýþan memurlar ve diðer birçok memur) Özpýnar'ýn düzgün giyimli ve iþ
saatlerine uyan iyi bir hakim olduðunu söylemek suretiyle yukarýdaki beyanlarýn aksine beyanda
bulunmuþlardýr312.
HSYK þu gerekçeye dayanmýþtýr: "Hakim Özpýnar ile ilgili iddialar hakkýnda yürütülen
soruþturma çerçevesinde, uygunsuz davranýþ ve iliþkileri nedeniyle, Hakim Özpýnar'ýn mesleðin
saygýnlýðý ve onuruna zarar verdiði ve kiþisel saygýnlýk ve haysiyetini kaybettiði, özellikle kiþisel
duygularýnýn rehberliðinde mesleðini icra ettiðine dair yaygýn bir kaný oluþturduðu
hiçbir
mazeret göstermeksizin iþ yerine geç gelip, iþ yerinden erken ayrýlmasý ve birçok kereler iþe
gelmediði tespit edilmiþtir. Sonuç olarak söz konusu hakimin meslekten çýkarýlmasýna karar
verilmiþtir "313.
ÝHAM kararýnda þöyle demektedir: "Mahkeme, kamu görevlilerini veya hakimleri, konumlarýndan
dolayý, Sözleþme'nin 10. maddesi baðlamýnda ihtiyat yükümlüðüne veya 9. madde baðlamýnda
dini kanaatlerini kamusal alanda açýklarken ihtiyatlý davranma yükümlülüðüne tabi kýlabilir. Bu
baðlamda Mahkeme, bir yargýç davranýþýyla- özel yaþamýna iliþkin de olsa- yargý kurumunun
imaj veya ününe zarar verdiðinde etik yükümlülüklerinin onun özel yaþamýnýn önüne geçebileceðini
gözlemlemektedir. ( ) Bununla birlikte, Mahkeme, bu türden mevkilerde bulunan kiþilerin
Sözleþme'nin 8. maddesinin saðladýðý korumadan yararlanan kiþilerden daha az korunaksýz
olmadýðýnýn altýný çizmektedir. ( ) Somut olayda, davaya konu olaylarýn 8. madde kapsamýnda
olduðu tartýþmasýzdýr. Mahkeme buradan yola çýkarak her davanýn koþullarýný dikkate alarak,
bireyin özel hayatýna saygýya iliþkin temel hakkýyla demokratik bir devletin 8/2. maddede
belirtilen amaçlara ulaþmak için kamusal görevine dayanmasýndaki meþru çýkarý arasýndaki makul
dengeye riayet edilip edilmediðini araþtýrýr. ( ) Soruþturma kapsamýnda dinlenen tanýklarýn
beyanlarýndan, baþvurucunun özel yaþamý ve meslek yaþamýndaki iliþkileri ile ilgili söylentiler,
iþ yerindeki giyimi, makyaj yapma tarzý, iþ saatlerine riayet etmesi, tatildeki konaklama yerleri
hakkýnda birçok kiþinin sorgulandýðý tespit edilmektedir. Müfettiþ tarafýndan dinlenen tanýklardan
bazýlarýnýn beyanlarýnýn tamamen ihtiyatsýz olduðunu gözlemlemek de oldukça ilginçtir. Aslýnda,
bazýlarý tam anlamýyla baþvurucunun saygýnlýðýna zarar verme niyetinde gibi görünmektedir.
Kuþkusuz, müfettiþ bu beyanlardan sorumlu tutulamaz. Fakat baþvurucuya, özellikle 4 kiþiyle
yakýn iliþki sürdürdüðüne dair yaygýn bir kaný yaratmasý gibi atfedilen ithamlar dikkate alýndýðýnda,
müfettiþin tanýklarý bu hususlarda beyanda bulunmaya teþvik ettiðini düþünmek makuldür.
( )Somut olayda, özellikle kiþisel düþünceleri doðrultusunda kararlar aldýðý olgusu gibi
312
313

Özpýnar c. Turquie, 19.10.2010, para. 10.
Özpýnar c. Turquie, para. 16.
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baþvurucuya atfedilen bazý davranýþlarý meslekten çýkarma gibi sert bir tedbiri haklý gösterecek
nitelikte olabilecek durumdaysa da, Mahkeme, iç hukukta yürütülen soruþturmanýn bu suçlamalarý
saðlam bir temele oturtmaya izin vermediðini gözlemlemektedir. Öte yandan, iç hukukta
deðerlendirilen birçok davranýþ, ilgilinin mesleki faaliyetleri ile hiçbir þekilde ilgili deðildir.
Dahasý, meslekten çýkarma ile sonuçlanan disiplin soruþturmasý boyunca, baþvurucu, çok az
sayýda güvenceden faydalanmýþtýr"314. Sonuçta ÝHAM yeterli savunma hakký verilmeyerek özel
yaþama ölçüsüz bir müdahalede bulunulduðu kanaatine vararak Sözleþme'nin 8. md'sinin ihlal
edildiðine karar vermiþtir.
Bu dava kadýn-erkek eþitliði bakýmýndan da ciddi bir sorunu yansýtmaktadýr. Yukarýda evlilik
dýþý iliþki yaþadýðý sabit olan erkek yargý üyeleri hakkýnda sadece kýnama cezasý verilirken, evlilik
dýþý iliþki yaþadýðý sabit olmayan bir kadýn yargýç hakkýnda meslekten çýkarma cezasý verilmesi,
kaygý verici düzeyde ayrýmcýlýk yapýldýðý kuþkusunu da doðurmaktadýr.
Yargýsal Dürüstlük Grubu'nun da belirttiði gibi, dürüstlük deðeri yargýcýn toplumun bazý
kesimlerine uygunsuz veya aykýrý gelen yaþam biçimini seçmesini engelleyen bir deðer olarak,
geniþ yorumlanmamalýdýr. Çünkü bu konuda çok az evrensel standart söz konusudur315.
Bu deðerin yorumlanmasýnda, bir hareketin bazý dini inançlara veya ahlaki deðerlere göre
doðru görülüp görülmemesi veya toplumsal standartlara göre kabul edilip edilmemesi test
edilmemelidir. Aksi halde, bu durum dar bir ahlak anlayýþýnýn empoze edilmesi ve keyfiliðe yol
açabilir. Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre, uygun olan test, hareketin yargýcýn yetkili olduðu
iþini yapmasý için gereken temel unsurlarý nasýl etkilediðinin sorgulanmasýdýr. Bu unsurlar adillik,
baðýmsýzlýk ve yargýcýn toplumun gözünde iþe uygunluðudur316. Yukarýdaki Özpýnar-Türkiye
davasýnda da ÝHAM, Türkiye aleyhine ihlal kararý verirken, "iç hukukta deðerlendirilen birçok
davranýþ (giyim, makyaj gibi), ilgilinin mesleki faaliyetleri ile hiçbir þekilde ilgili deðildir" diyerek
Yargýsal Davranýþ Grubu'nun tespitleriyle paralel bir çizgi izlemiþtir.
Bu tür konularda karar verirken Shaman, Lubet ve Alfini tarafýndan altý faktörün göz önünde
tutulmasý önerilmiþtir: (i) Hareketin özel ve kamusal niteliði ve özellikle yürürlükteki hukuka
uygun olup olmadýðý, (ii) davranýþýn bireysel bir hak olarak korunma derecesi, (iii) yargýç
tarafýndan sergilenen saðduyu ve nezaketin derecesi, (iv) davranýþýn baþkalarý için saldýrgan veya
davranýþýn muhatabý olanlar için zarar verici olup olmadýðý, (v) davranýþýn topluma ve toplumun
bireylerine karþý saygý veya saygýsýzlýk derecesi, (vi) davranýþýn ne ölçüde tarafgirlik veya önyargý
izlenimi verdiði. Bu faktörlerin kullanýlmasý toplumsal beklentilerle yargýcýn haklarý arasýnda bir
denge kurulmasýna yardýmcý olacaktýr317.

314
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Özpýnar c. Turquie, para. 71-77.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 74-75, para. 105.
agb, s. 75, para. 106.
Bkz. Jeffrey M. Shaman; Steven Lubet; James Alfini, , Judicial Conduct and Ethics, 1990, s. 335-353'den aktaran,
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 75, para. 106.
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Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi, bir yargýcýn özel yaþamýndaki belirli bir faaliyetinin
yargýçlýk statüsü ile uyumlu olup olmadýðý konusunda baþvurabileceði, yargýçlarýn kendi örgütleri
veya Yüksek Mahkemenin kontrolünde, danýþma ve tavsiye rolünü üstlenecek kurul veya kiþiler
olmasýný önermiþtir. Böylece yargýç hangi davranýþýn bulunduðu konumla uyumlu veya uyumsuz
olduðu konusunda görüþ alma imkanýna kavuþacaktýr. Kuþkusuz bu tür kurullarýn yürütme ve
yasamayla bir baðý olmamasý öncelikli olarak gerekli olduðu gibi, yargýçlara yönelik disiplin,
yükselme, teftiþ gibi iþleri yürüten kurul ve kiþilerden de baðýmsýz olmasý yerinde olur318.
Türkiye'de özel yaþam ve toplumsal deðerler arasýnda bir denge kurulmasýna ihtiyaç vardýr.
Yargýsal faaliyetini etkileyecek düzeyde olmayan bir davranýþ çoðunluðun ahlaki kabulleri dýþýnda
olsa bile yasak bir davranýþ olarak görülmemelidir. Yargýç veya savcýnýn "makul bir gözlemci
gözünde yargýsal faaliyetini etkileyecek düzeyde kýnanacak bir davranýþ içinde olmamayý temin
etmesi" Etik Kod'a dahil edilebilir. Disiplin yaptýrýmlarý bakýmýndan da özel yaþam hakkýna
müdahale anlamýna gelen yaptýrýmlar uygulanamayacaðý yasada belirtilmelidir.

318

Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi, 3 No'lu Görüþ, para. 29.
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4
MESLEÐE YARAÞIRLIK

DEÐER IV: MESLEÐE YARAÞIRLIK
Mesleðe yaraþýrlýk deðeri toplumun yargýya güveninin güçlenmesi bakýmýndan önemli bir yer
tutmaktadýr. Yargý üyesi, sadece mesleðe yaraþýr olmamalý, mesleðe yaraþýr da görünmelidir. Diðer
bir deyiþle, uygun olmayan bir görünümden kaçýnmak durumundadýr. Mesleðe yaraþýrlýk ve mesleðe
yaraþýr görünmek, hem mesleki hem de kiþisel olarak yargý üyesinin yaþamýnýn temel unsurlarýdýr.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde "Mesleðe yaraþýrlýk ve bunun görünümü, bir yargýcýn
bütün faaliyetlerinin icrasýnda esaslý bir unsurdur" denmektedir319. Amerikan Barolar Birliði
Yargýsal Davranýþ Model Kodu (2007)320 da "yargýya güveni ilerletmek" kuralý altýnda (md 1.2)
yargýcýn her zaman mesleðe yaraþýr olmayan davranýþlardan ve mesleðe yaraþmaz görüntülerden
kaçýnmasý gerektiðini belirtmektedir321.
Mesleðe yaraþýrlýk bakýmýndan esas olan, yargý üyesinin ne yaptýðý ya da yapmadýðýndan çok,
baþkalarýnýn yargý üyesinin yaptýðý ya da yapmadýðý þeyler hakkýndaki düþüncesidir. Bu nedenle
yargý üyesi, sürekli kamunun incelemesi altýnda olmaya hazýr olmak ve olaðan bir vatandaþ
tarafýndan bir yük olarak görülebilecek sýnýrlamalarý isteyerek ve özgürce kabul etmek zorundadýr322.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre yargýç, her türlü yargý faaliyeti sýrasýnda mesleðe
yaraþmayan davranýþlardan ve mesleðe yaraþmaz görünüm içerisinde olmaktan kaçýnmalýdýr323.
Bu ilke, 1990 tarihli Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Model Kodu'nun 2. md'sinden
aynen alýntýdýr.
ABD'de "mesleðe yaraþmaz görünüm"ün nasýl tarif edileceði üzerinde uzun bir tartýþma
yürütülmüþ ve eleþtiriler yapýlmýþtýr. Gerçekten de bu kavramýn ne olduðunu saptamak konusunda
güçlükler bulunmaktadýr. Yargýsal Davranýþ Model Kodu'nun 2. md'si için hazýrlanan yorumda
mesleðe yaraþmaz görünüm için önerilen teste göre, "yargýcýn yargýsal sorumluluklarýný dürüstlük,
tarafsýzlýk ve ehliyet ölçütleri içinde yürütme yeteneðinin zarar gördüðü yönünde bir kanýnýn
makul bir zihinde (nesnel makul bir kiþide, diðer bir deyiþe makul bir gözlemcide) oluþup
oluþmadýðýna" bakýlmalýdýr324.
Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre ise mesleðe yaraþmaz görünümün ne olduðunu anlamak
için þu sorularýn sorulmasý gerektiði belirtilmektedir: Davranýþ, yargýcýn yargýsal sorumluluklarýný
dürüstlük, tarafsýzlýk, baðýmsýzlýk ile ve ehil bir biçimde yerine getirme yeteneðini azaltýyor mu
veya söz konusu davranýþ, makul bir gözlemcide yargýcýn sorumluluklarýný bu biçimde yerine
getirme yeteneðinin zedelendiði izlenimini yaratmaya elveriþli mi?325
319
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.
Amerikan Barolar Birliði'nin 1972 ve 1990 tarihli Yargýsal Davranýþ Kodlarý ve bu kodlar için hazýrlanan
yorumlarda da yargýya güven ile mesleðe yaraþýrlýk ve bunun görünümü arasýndaki baða dikkat çekilmekteydi.
Bkz. Arthur Garwin; Kathleen Maher, s. 29.
3 2 1 Bkz. ABA Model Code of Judicial Conduct Corr elation Table 1990 Code to 2007 Code,
http://www.abanet.org/judicialethics/1990_Code_to_2007_Code.pdf (eriþim:17.12.2011); ABA Model Code of Judicial
Conduct, February 2007, http://www.abanet.org/judicialethics/1990_Code_to_2007_Code.pdf, (eriþim: 01.10.2008).
322 Arthur Garwin; Kathleen Maher, s. 29.
323 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.1.
324 Arthur Garwin; Kathleen Maher, s. 30-31.
325 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 80, para. 112.
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Türkiye'de 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu çerçevesinde "hizmet içinde ve dýþýnda,
resmi sýfatýnýn gerektirdiði saygýnlýk ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranýþlarda
bulunmak" kýnama cezasýný gerektiren davranýþlar arasýnda sayýlmýþtýr (md 65/a). Fakat ayný
yasada yer deðiþtirme cezasý ile cezalandýrýlacak fiiller arasýnda (md 68/a) "kusurlu veya uygunsuz
hareket ve iliþkileriyle mesleðin þeref ve nüfuzunu veya þahsi onur ve saygýnlýðýný yitirmek"
sayýlmaktadýr. Ayrýca yine yasada meslekten çýkarma cezasý baþlýðý taþýyan md 69/son hükmünde
"disiplin cezasýnýn uygulanmasýný gerektiren fiil suç teþkil etmese ve hükümlülüðü gerektirmese
bile mesleðin þeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarýný bozacak nitelikte görüldüðü
takdirde de meslekten çýkarma cezasý verilir" denmektedir. Özüne bakýldýðýnda her üç fiilin de
mesleðe yaraþmaz davranýþlarý tarif etmeye çalýþtýðý söylenebilir. Belirtilen bu üç hükmün ifadeleri
arasýnda önemli ölçüde benzerlikler bulunmaktadýr fakat öngörülen cezalar arasýnda uçurumlar
vardýr. Hangi somut fiilin hangi maddeye göre cezalandýrýlacaðýný bu maddelerin lafzýndan
anlamak oldukça güçtür326.
Baðýmsýzlýk deðeri incelenirken belirtildiði gibi HSYK'nýn kararlarýna tam olarak ulaþýlamadýðý
için HSYK'nýn hangi durumda ne ceza verdiði bilinemediðinden, HSYK'nýn ceza uygulanacak
fiiller arasýnda nasýl bir kademelenme yaptýðý, hangi fiiller için kýnama, hangi fiiller için yer
deðiþtirme, hangi fiiller için meslekten çýkarma cezasýný vereceði belirsizdir. Kararlarýn tamamýna
ulaþma güçlüðü nedeniyle HSYK kararlarýnýn gerekçelerinden yola çýkarak disiplin cezalarýna
iliþkin maddelerin nasýl yorumlandýðýný gösteren herhangi bir bilimsel araþtýrma yapýlamamaktadýr.
Dolayýsýyla bir yargýç veya savcý kendi hakkýnda verilmiþ bir cezaya itiraz ederken eyleminin
bir ceza gerektirmediðini veya yer deðiþtirme deðil de kýnama cezasý olmasý gerektiðini
varsayýmlardan hareket ederek savunmaktadýr. Elinde HSYK'nýn vermiþ olduðu herhangi bir
örnek karar mevcut olmamaktadýr. Bu durum, sadece savunma haklarý bakýmýndan bir sakýnca
deðil, yargý baðýmsýzlýðý bakýmýndan da büyük bir risk yaratmaktadýr.
326

Kayasu-Türkiye kararýnda ÝHAM ifade özgürlüðünü düzenleyen 10. md bakýmýndan deðerlendirme yaparken,
2802 sayýlý yasadaki disiplin cezalarýný düzenleyen bazý hükümlerin hukuken öngörülebilir olup olmadýðýný da
deðerlendirmiþtir. Bilindiði gibi 10. md ifade özgürlüðüne getirilecek sýnýrlamanýn hukuken öngörülebilir olmasýný
aramaktadýr. ÝHAM, bu kuralý yorumlarken, sýnýrlama getiren ulusal hukuk düzenlemesinin kiþinin davranýþýný
ayarlamasýna yetecek ölçüde belirgin olmasýný aramaktadýr. Örn. bkz. Chauvy v. France, 29.06.2004, para. 43.
Fakat Kayasu - Türkiye kararýnda ÝHAM, 2802 sayýlý yasadaki disiplin cezalarýný düzenleyen hükümlerin soyut
içeriðine raðmen öngörülebilir olduðuna hükmetmiþtir. Bu deðerlendirmeyi yaparken baþka kararlarýnda da
uyguladýðý testi uygulamýþtýr. ÝHAM þöyle demektedir: "Mahkeme, ayný zamanda öngörülebilirlik kavramýnýn büyük
ölçüde metnin içeriðine, düzenlediði alana ve hitap ettiði kiþilerin nicelik ve niteliðine baðlý olduðunu hatýrlatýr.
Yasanýn öngörülebilirliði ilkesi, ilgili kiþinin somut olayýn koþullarýnda belli bir fiilin doðurabileceði sonuçlarý makul
bir dereceye kadar deðerlendirmek için hukuki tavsiyeye baþvurmasýna engel oluþturmaz. Bu durum mesleklerini
icra ederken yüksek derecede dikkat göstermesi gereken profesyoneller için öncelikle geçerlidir, bu kiþilerden
mesleklerinin icrasýnýn taþýyabileceði riskleri deðerlendirme konusunda özel bir özen göstermeleri beklenebilir",
Kayasu c. Turquie, para. 85. ÝHAM, bu davada diðer baþka davalarda da belirttiði gibi kiþi, kendisine uygulanacak
hükümler hakkýnda hukuki yardým alarak hakkýnda uygulanacak kuralýn içeriðini öðrenebiliyorsa bunun
öngörülebilirlik bakýmýndan yeterli olduðunu belirtmektedir. Mesleðini icra ederken yüksek derecede dikkat göstermesi
gereken meslek mensuplarýnýn ise, kendilerine uygulanacak kurallarý öðrenmek bakýmýndan diðerlerine göre daha
fazla dikkat göstermeleri gerektiðini vurgulamaktadýr. Örn. bkz. Chauvy v. France, para. 44-45. Diðer bir deyiþle,
Kayasu olayýnda baþvurucu mesleðini icra ederken özel bir dikkat göstermesi gereken bir savcý olduðundan, ÝHAM'a
göre bu tür bir bilgiye öncelikle sahip olmalýdýr. Fakat ÝHAM'ýn önüne sunulmayan (ya da sunulduðu halde
deðerlendirmediði) bir sorun vardýr; o da HSYK kararlarýnýn aleni olmamasýdýr. Normal olarak, eðer bir kural az
ya da çok soyut ise nasýl uygulandýðýný gösteren içtihatlara bakýlarak içeriðini somutlaþtýrmak ve öngörebilmek
mümkün olur. Ýçtihatlar kural olarak aleni olduðundan bu konuda sorun yaþanmaz. HSYK kararlarýnýn gerekçeleri
ise aleni deðildir ve bir profesyonel de dahil olmak üzere herhangi bir kiþinin, özellikle yukarýda örneklenerek yer
verilen disiplin hükümlerinin nasýl uygulandýðý yönünde, davranýþýný ayarlayacak ölçüde bir görüþ oluþturmasý
pek mümkün görünmemektedir.
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Gerek disiplin yaptýrýmlarý tarif edilirken gerekse hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da mesleðe
yaraþmaz davranýþ tarif edilmelidir. Saygýnlýk, þeref, onur gibi soyut kavramlar yerine mesleðin
korumasý gereken deðerleri ile baðlantýlý bir tarif yapýlmasý daha yerinde görünmektedir. Bu
çerçevede yargýç ve savcýnýn "yargýsal sorumluluklarýný dürüstlük, tarafsýzlýk, baðýmsýzlýðýný
koruyarak ve ehil bir biçimde yerine getirme yeteneðini azaltacak davranýþlarýn mesleðe yaraþmaz
davranýþ olduðu" belirlenebilir. Söz konusu deðerlerin aðýr ve hafif ihlali arasýnda bir kademelendirme
yapýlmasý mümkündür. Fakat bu durumda hangi somut eylemin hangi yaptýrýmla karþýlaþacaðýnýn
anlaþýlabilmesi için HSYK kararlarýnýn tamamýnýn kamuoyu ile paylaþýlmasý hayati bir önem arz
etmektedir.

1- Bazý Kiþilere Özel Muamele
Bazý kiþilere diðerlerinden farklý muamele edildiði izlenimi verecek davranýþlar mesleðe
yaraþýrlýk deðeri ile örtüþmez. Mesleki faaliyetler sýrasýnda yargýcýn mesleðe yaraþmaz görünümünü
tarif ederken, Yargýsal Dürüstlük Grubu þu örneði vermektedir: Resmi bir görevliyi adliyede
ayrýcalýklý bir yerde oturtarak, ona diðer toplum üyelerinden farklý muamele yapmak ortalama
bir gözlemci için söz konusu resmi görevlinin mahkemeye ulaþma ve kararýn verilmesi sýrasýnda
özel bir konumu olduðu izlenimi verir. Diðer yandan, farklý amaçlarla bazý kiþilere farklý muamele
yapýlmasý ayný izlenimi yaratmayabilir. Örneðin okul çaðýndaki çocuklar veya gençler adliyelere
gezi düzenlemiþ ve özel yerlerde oturtulmuþlarsa, güçlü pozisyonda olmadýklarý ve eðitim amaçlý
orda bulunduklarý için ayný etkiyi yaratmaz327.
Davayla hiçbir ilgisi olmayan nedenlerle yargýcýn devam etmekte olan bir davanýn taraflarýndan
biri ile bir araya gelmesi de mesleðe yaraþýrlýk açýsýndan sorunludur. Devam etmekte olan bir
davanýn taraflarýndan biri ile birlikte görünmek ona özel muamele edildiði izlenimi doðurabilir.
Nitekim Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri için hazýrlanan Yorumda mesleðe yaraþýrlýk ilkesi
açýklanýrken, "bir yargýç devam etmekte olan bir davanýn tarafý ile gerçekte davayla tamamen
ilgisiz bir konuda da olsa, özel olarak konuþursa ona avantaj saðladýðý görünümü ortaya çýkar"
denmektedir328. ABD'de yeni yakalanmýþ bir sanýk ile yargýcýn telefonda konuþmasý, onu polis
karakolundan almasý ve arabasýyla evine býrakmasý, davanýn esasý hakkýnda konuþmamýþ
olmalarýna raðmen, taraflýlýk izlenimi verdiði için ve sanýðýn özel bir muameleye tabi tutulduðu
görünümü yaratýldýðý için mesleðe yaraþmaz bir görünüm olarak kabul edilmiþtir329.
Türkiye'de hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde belirtilen330
yönde, "yargý üyesi görevinin yerine getirilmesine iliþkin olarak, herhangi bir kimsenin uygun
olmayan bir biçimde kendisini etkileyecek özel bir mevkide olduðu intibaýný ne kendisi vermeli
ne de baþkalarýnýn böyle bir intiba yaratmasýna müsaade etmelidir" ilkesi yer almalýdýr. Bu ilkeye
aykýrýlýk ayný zamanda bir disiplin yaptýrýmý nedeni de olabilir.
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2- Gizliliðe Saygý
Yargýçlýk ve savcýlýk özel pozisyonlardýr; zaman zaman yargýç veya savcý, ticari gizlilik içeren
deliller gibi olaðan kiþilerin ulaþmasý mümkün olmayan bilgilere de ulaþabilir. Yargýç ve savcý
mesleðini icra ederken elde ettiði bilgilerin gizliliðini korumak zorundadýr331.
Yargýsal mesleðini icra ederken topluma açýk olmayan ticari veya baþka türlü deðerde bilgiler
elde etmesi halinde yargý üyesinin, bunlarý herhangi bir þekilde ifþa etmesi mesleðe yaraþýr bir
davranýþ deðildir. Bu bilgilerin, kiþisel kazanç veya yargýsal görevleriyle baðlantýlý olmayan
amaçlarla da kullanmasý yasaklanmýþtýr332.
Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Kodu (1972) md 5C(7)'ye göre yargýç yargýsal
görevi sayesinde öðrendiði bilgileri mali iþlerinde kullanamaz veya açýklayamaz.
Türkiye'de hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ndekine333
benzer bir þekilde: "Yargýcýn ve savcýnýn mesleðini icrasý sýrasýnda elde ettiði gizli bilgiler, yargýsal
görevleriyle ilgili olmayan diðer amaçlar için kullanýlamaz veya ifþa edilemez" ilkesi yer almalýdýr.
Bu ilkeye aykýrýlýk ayný zamanda bir disiplin yaptýrýmý nedeni de olabilir.

3- Duygusal Baðlar ve Yargýsal Faaliyetler
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre mesleðe yaraþýrlýk ilkesi gereði, yargýç, ailesinden
herhangi bir üyenin davanýn bir tarafýný temsil eden pozisyonda olduðu veya aile üyesinin
herhangi bir þekilde davayla iliþkili olduðu durumlarda davaya bakmamalýdýr334. Bu davranýþ
biçimi, tarafsýzlýk ilkesi gereðince de bir zorunluluktur. Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre yargýcýn
aile üyelerinden biri davaya katýlýr veya davada bir danýþman gibi görünürse yargýç o davadan
çekinmelidir. Yargýç bir hukuk mesleði mensubu ile özel ve duygusal bir iliþki içinde ise, bu
kiþinin dahil olduðu davadan da çekinmelidir.
Bununla beraber aile üyelerinden birinin çalýþtýðý bir hukuk bürosunun avukatý, yargýlamada
yer alýrsa bu kendiliðinden çekinmeyi zorunlu kýlmayabilir335. Benzer bir olayda ÝHAM, durumun
özelliklerine bakarak adil yargýlanma hakkýný düzenleyen 6. md'nin ihlal edilip edilmediðini
somut olay temelinde deðerlendirmiþtir. Academy Trading Ltd ve Diðerleri - Yunanistan davasýnda
ulusal mahkeme yargýçlarýndan ikisinin kýzlarýnýn davanýn diðer tarafýna yakýnlýðý olan bir þirkette
çalýþýyor olmasý, ÝHAM tarafýndan mahkemenin tarafsýzlýðý konusunda kuþku yaratan bir durum
olarak görülmemiþtir336. Bununla beraber, eðer yargýcýn tarafsýzlýðý makul olarak sorgulanabilir
hale geliyorsa, örneðin yargýlamanýn sonucu yargýcýn aile üyelerinden birinin çalýþtýðý hukuk
bürosundaki menfaatini etkileyebilecek ise, yargýcýn çekinmesi gerekir. Ayrýca yargýç, çekinmemesinin
331
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genel olarak topluma veya diðer hukukçulara veya yargýçlara nasýl görüneceði gibi diðer faktörleri
de dikkate almalýdýr337.
Aile üyesi, hükümetin bir biriminde hukukçu olarak çalýþýyorsa hükümet avukatlarý maaþla
çalýþmasýna ve davanýn sonucundan bir kar elde etmemesine raðmen mesleki baþarý isteði de
bir faktör olarak dikkate alýnmalýdýr. Savcýlýk makamýnda çalýþan aile bireylerine bu makamda
idari veya denetleme görevi olmasa dahi dikkat edilmelidir ve bu makamdan gelen davalardan
çekinme iki nedenle dikkate alýnmalýdýr. Ýlk olarak, bu makamýn üyeleri devam eden davalar
hakkýnda bilgi sahibi olabilirler, aile üyesinin buna dahil olma veya bu makamdan gelecek diðer
davalarý etkileme riski vardýr. Yargýcýn çekinmesinin dikkate alýnmasý için ikinci neden, tarafsýzlýðýnýn
makul bir biçimde sorgulanacak olmasýdýr. Burada þu soru sorulmalýdýr: Acaba makul bir
gözlemci, aile bireyinin hizmet ettiði makamýn baþarýsý için bir yargýcýn bilinçli veya bilinçsiz
olarak tarafgir davranacaðýndan kuþku duyar mý? Eðer tek bir yargýcýn ve tek bir savcýnýn görev
yaptýðý bir bölge söz konusuysa, eðer bu savcý yargýcýn çocuðu veya yakýn akrabasý ise yargýç
zorunlu olarak bütün ceza davalarýndan alýnmalýdýr338.
Yargýcýn düzenli olarak görüþtüðü, karþýlýklý menfaatleri ve ilgileri hakkýnda iletiþim kurduðu
ve güven iliþkisi içinde olduðu arkadaþlarý, meslektaþlarý ve aile bireyleri, uygun olmayan bir
biçimde yargýcý yargýsal iþlevini yerine getirirken etkileme pozisyonundadýrlar veya etkiledikleri
izlenimi ortaya çýkabilmektedir. Mesleðe yaraþýrlýk gereði, yargýcýn ailesinin, sosyal veya diðer
iliþkilerinin, yargýç olarak vereceði kararý veya yargýsal davranýþlarýný etkilemesine izin vermemelidir339.
Yargýç kendi yargýsal davranýþýnýn veya kararýnýn bilinçaltý olarak dahi bu tür iliþkilerden
etkilenmemesini saðlamak için özel dikkat göstermelidir340.
Nitekim 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nun 68. md'sinin c bendinde yer alan "hatýr
ve gönüle bakarak veya kiþisel duygulara kapýlarak görev yaptýðý kanýsýný uyandýrmak" fiili yer
deðiþtirme yaptýrýmýna tabi tutulmuþtur. Bu tür bir davranýþ, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde
belirtildiði gibi mesleðe yaraþýrlýkla baðdaþmaz; ayný zamanda yargýcýn baðýmsýz ve tarafsýz
hareket etmediði izlenimi uyandýrmasý anlamýna da gelir. Diðer bir deyiþle hem baðýmsýzlýk hem
tarafsýzlýk hem de mesleðe yaraþýrlýk deðerleri ile çeliþir. Bu hükümde "kanýsýný uyandýrmak"
fiili kullanýlarak gerçekte hatýr ve gönüle bakarak veya kiþisel duygularla hareket edilmiþ olmasa
da, bu þekilde görünmesinin yeterli olduðu gösterilmektedir. Diðer bir deyiþle yargýç veya
savcýnýn, makul bir gözlemcinin gözünde hatýr ve gönüle bakarak veya kiþisel duygularla görev
yaptýðý haklý izlenimini doðurmasý yeterlidir.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da "yargýç, ailesinden herhangi bir üyenin veya duygusal iliþki
içinde olduðu bir kiþinin davanýn bir tarafýný temsil eden pozisyonda olduðu veya bu tür kiþilerin
herhangi bir þekilde davayla iliþkili olduðu durumlarda davaya bakmamalýdýr" ilkesi yer almalýdýr.
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4- Yargýsal Makamýn Prestijinin Kötüye Kullanýlmamasý
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre yargýç, yargýçlýk makamýnýn prestijini, kendisine,
aile üyelerinden birisine veya herhangi bir kimseye özel çýkar saðlayacak þekilde ne kendisi
kullanmalý ne de baþka birisine kullandýrmalýdýr341.
Yargý üyesi, genellikle toplum tarafýndan özel bir kiþi olarak görülür. Mahkeme salonunun
yaný sýra mahkeme dýþýnda da belli ölçülerde itaat edilen bir kiþidir ve kendisine hoþ görünülmeye
çalýþýlýr. Bu nedenle yargýsal makamýn prestijinin uygun olmayan biçimlerde kullanýlmasý olanak
dahilindedir. Fakat prestijin uygun olmayan biçimlerde kullanýmý toplumun yargýya güvenini
sarsmaktadýr. Toplumun güvenini korumak için yargýsal makamýn prestijinin kötüye kullanýlmasý
kesinlikle engellenmelidir.
Yargýçlýk veya savcýlýk statüsünün, kiþisel menfaat veya herhangi bir ayrýcalýklý muamele ya
da iltimas için kullanýlmasý uygun bir davranýþ deðildir. Yargý üyesi, yargýsal makamýný bürokratik
veya yasal zorluklardan kurtulmak için kullanmadýðý gibi kullanýyor da gözükmemelidir. Örneðin
bir kural ihlali nedeniyle idari mercilerce kendisine bir iþlem yapýldýðýnda, kendisine bu tür bir
bilgi sorulmamýþken yargýçlýk ya da savcýlýk statüsünü kendiliðinden açýklamamalýdýr. Yargýsal
Dürüstlük Grubu, eðer bir yargýç bir trafik ihlali nedeniyle kendisine yapýlan bir iþlem için savcýyý
arayýp "bu konuda bir þey yapýlabilip yapýlamayacaðýný" sorarsa, mesleðe yaraþmayan bir görünüm
yaratýr demektedir342.
Ýtalya'da da para cezasýný ödememek için polise baský yapmanýn yaný sýra bedava tiyatro bileti
almak ya da dükkanlarda büyük indirimler saðlamak için mevkiini kötüye kullanmak veya bir
arkadaþýna kredi vermesi için banka müdürüne baský yapmak biçimindeki davranýþlar disiplin
yaptýrýmý konusu olmuþtur343.
Bu tür olaylar Türkiye'de de soruþturma konusu olmuþtur. Seçim günü adliyede görev yapan
çevik kuvvet polisleri, adliyeye girmek isteyen yargýcý durdurup kimlik sormuþlardýr. Ýddiaya
göre yargýç, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný ve Ýl seçim kurulu baþkaný olduðunu belirtip, kimlik
göstermeyi reddetmiþtir. Polisler Cumhuriyet savcýlýðý tarafýndan verilen listede isminin olmadýðýný
belirtince tartýþma büyümüþtür. Ardýndan yargýç, o gün adliyede görev yapan bütün çevik kuvvet
polislerinin ifadesini almak için 68 görevli hakkýnda tebligat çýkarmýþ, iddiaya göre bir hafta
boyunca polisler ifade vermek için adliye bahçesinde bekletilmiþlerdir. Olayla ilgili soruþturma
baþlatýlmýþtýr344.
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Baþka bir olayda, aleyhine soruþturma bulunan meslektaþlarý hakkýnda diðer yargýç ve savcýlara
aleyhte ifade vermeleri için gözdaðý ve baský mahiyetinde telkinlerde bulunulmasý, HSYK
tarafýndan görevin iþbirliði ve uyum içinde yapýlmasýný engelleyici davranýþlardan biri olarak
görülmüþ ve 2802 sayýlý yasanýn md 65/g hükmü gereðince kýnama cezasý verilmesine karar
verilmiþtir345.
Diðer bir olayda bir savcýnýn gece geç vakit aþýrý içkili bir biçimde adliye lojmanlarýndaki polis
memurlarýnýn yanýna gidip amirlerine ve kendilerine küfrederek hitap ettiði, "ben sizin savcýnýzým"
diyerek emirler verdiði ve polis eskortluðunda eroin sevkiyatý yapýlacaðýný öne sürerek baþka
bir mevkiye götürdüðü iddia edilmiþtir. Savcý savunmasýnda iddialarýn iftira olduðunu, belirtilen
gün ve saatte kendisinin þehir dýþýnda olduðunu belirtmektedir. Savcý hakkýnda HSYK haklý
olarak ceza kovuþturmasýnýn sonucunu bekleme kararý almýþtýr346. Söz konusu iddia basit bir
uygunsuz davranýþýn ötesine geçerek nüfuz kullanarak polisler üzerinde baský kurmayý da
içermektedir. Daha önce üzerinde durulduðu gibi yargýç ve savcýlarýn HSYK önünde savunma
haklarý oldukça kýsýtlýdýr, bu nedenle ceza davasýnýn sunduðu savunma olanaklarý düþünüldüðünde
bu tür bir karar alýnmasý yerinde bir yaklaþým olarak görülebilir.
Yargý üyesinin kendi özel iþlerini yürütürken resmi antetli mektup kaðýtlarýný dahi avantaj
saðlamak için kullanmasý yargýsal makamýn ayrýcalýk saðlamak için kullanýlmasý olarak algýlanabilir.
Yargýç veya savcý, yargý makamýna ait resmi kýrtasiyeyi bir menfaat saðlama amacýna yönelik
olmasa da özel iþlerde kullanýrken ihtiyatlý olmalýdýr. Ýþgal ettiði makamýn prestijini kötüye
kullanýyor izlenimi vermemelidir. Örneðin sosyal bir etkinlik için teþekkür ederken bu tür antetli
kaðýt ya da zarfýn kullanýlmasý kabul edilebilirken, mektubu alaný yargýç veya savcý olmasý ile
etkilemek amacý güttüðü yönünde makul bir izlenim ortaya çýkýyorsa bu doðru bir davranýþ
olmaz. Yargýcýn kendi özel iliþkilerinde ortaya çýkan bir uyuþmazlýkla ilgili karþý tarafa gönderdiði
bir yazý veya þikayet mektubunda yargý makamýna ait resmi kýrtasiyeyi kullanmasý Yargýsal
Dürüstlük Grubu tarafýndan buna örnek olarak verilmektedir347.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nin Yorumunda yargýcýn bir tanýdýðý için tavsiye mektubu
yazarken dahi bu ilkeyi göz önünde bulundurmasý vurgulanmaktadýr. Tavsiye mektubu edinmek
isteyen kiþi yargý üyesi tarafýndan iyi tanýndýðý için deðil, esas olarak statüsünden yararlanmak
için tavsiye isteyebilir. Yargý üyesi bu tür giriþimlere karþý dikkatli olmalýdýr. Mahkeme personeli
olarak çalýþmýþ biri için tavsiye mektubu yazmasý ise, doðal olarak ayný kategoride deðerlendirilemez.
Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre bir yargýcýn bir davada yargýlanan kiþinin karakterini ortaya
çýkarmak için tanýk olarak dinlenmesi de, yargýsal makamýn prestijini yargý sürecine dahil etmek
olur. Bu nedenle yargýç bu konuda gönüllü olmamalýdýr. Eðer yargýlanan kiþinin karakterine
iliþkin tanýklýk kendisinden talep edilirse, sadece bunu reddetmek yargýlanan kiþi için açýkça
bir adaletsizlik doðuracaksa, örneðin meslektaþlarý tarafýndan karakteri hakkýnda tanýklýk edilmesine
hakký olan baþka bir yargý mensubunun davasý gibi durumlarda kabul etmelidir. Bununla beraber
bu durum yargý üyesine, kendisine yönelik baðlayýcýlýðý olan resmi bir tanýklýk davetine karþý
tanýklýktan çekinme hakký gibi bir imtiyaz yaratmaz. Bir yargý üyesinin, bir yargýç veya savcý
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adayýnýn kiþiliði hakkýnda, atamayý yapacak ilgili kurulun bu yönde bir talebi olmamasýna raðmen,
kurul üyeleri ile iletiþime girmesi de baþka birinin lehine makamýnýn prestijinin kullanýlmasýdýr348.
Bir yargýç veya savcýnýn kendi yakýnlarý için makamýnýn prestijini kullanmasý veya baþkalarý
üzerinde baský kurmaya kalkýþmasý da mesleðe yaraþmayan bir davranýþtýr. Örneðin bir yargýcýn
çocuðu gözaltýna alýndýðýnda, diðer ebeveynler gibi yargýcýn da heyecanlanmasý ve bir ebeveyn
olarak çocuðuna yapýlan muamelenin adil olmadýðýný düþünerek buna tepki vermesi doðaldýr.
Fakat yargýç veya savcý doðrudan veya aracýlar vasýtasýyla konumunun altýný çizerek polislerle
iletiþim kurarsa ve yine konumunu kullanarak gözaltýna alan memurlar hakkýnda disiplin
soruþturmasý açýlmasýna çalýþýrsa, bir ebeveynin haklý itirazlarýnýn ötesine geçer. Yargý üyesi bir
ebeveyn olarak çocuðunun menfaatlerini korumak için yasal giriþimlerde bulunmak hakkýna
elbette sahiptir. Fakat yargý üyesi herhangi bir ebeveynin sahip olmasý mümkün olmayan imkânlarý
kullanmaya çalýþmamalýdýr349. Yargýsal makamý, yasal görevlerini yapan resmi görevlileri etkilemek
veya onlarý belli þekilde hareket etmeleri ya da yasal görevlerini yapmamalarý için baský altýnda
tutmak için kullanmak, bir ebeveyn için makul olan koruma duygusunun ötesine geçer ve
yargýsal makamýn prestijinin kötüye kullanýmý olur.
Örneðin Ýtalya'da bir yargýç, bir meslektaþýna tanýdýðý bir sanýðý kefaletle tahliye etmesi için
ricada bulunduðu için disiplin yaptýrýmýna tabi tutulmuþtur. Bir savcýdan, onun bu konudaki
kararlarýna müdahale etmeye çalýþmaksýzýn bir ceza soruþturmasýnýn gidiþatý ile ilgili bilgi istemek
ise ayný nitelikte görülmemiþtir350. Fransa'da da 1991'de bir savcý, bir genci hafif bir suçtan dolayý
çok aðýr bir biçimde cezalandýrmasý için bir meslektaþýný ikna etmeye çalýþtýðý için cezalandýrýlmýþtýr.
Bu olayda, savcýnýn amacý tamamen kiþiseldir, genç adamýn kýzýyla evlenmesini engellemeye
çalýþmýþtýr351.
Türkiye'de de eðer yargýç veya savcý davanýn sonucunu etkilemek amacýyla hukuki görevini
yapan resmi görevliler üzerinde baský kurmaya kalkýþýrsa, bu durum 2802 sayýlý Hakimler ve
Savcýlar Kanunu'nun md 68/a gereðince yer deðiþtirme cezasý verilmesine neden olabilir. Nitekim
bir yargýcýn ayný yerde görevli diðer bir yargýca bir idari para cezasýna itiraz dosyasý ile ilgilenmesi
için dosya numarasýný vermesi, baþka bir iþte de müsadere hükümlerinin uygulanmamasý için
ayný yargýçtan ricada bulunmasý ve çeþitli vesilelerle hediye kabul etmesi birlikte deðerlendirilerek
HSYK tarafýndan yer deðiþtirme cezasý verilmesine neden olmuþtur352.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da "yargýç veya savcý makamýnýn prestijini, kendisine, aile
üyelerinden birisine veya herhangi bir kimseye özel çýkar saðlayacak þekilde kullanmamalý ve
baþkasýna da kullandýrtmamalýdýr" ilkesi yer almalýdýr. Bu ilkenin ayrýca disiplin yaptýrýmýný
düzenleyen yasada da açýkça belirlenmesi ve aksi davranýþýn yaptýrýma baðlanmasý daha yerinde
olur.
348
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Bkz. agb, s. 95-96, para. 147-150.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 94, para. 145-146.
YYK Disiplin Dairesi'nin 14.12.1996 17.11.1971, 09.11.1990 tarihli kararlarýndan aktaran, Giacomo Oberto,
s. 12.
351 Jacqueline Lucienne Lafon, s. 44.
352 18.01.1996 tarih ve 1996/1 sayýlý HSYK kararý.
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5- Hediye, Baðýþ, Kredi ve Yardýmlar
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri mesleðe yaraþýrlýkla ilgili olarak þu ilkeye yer vermektedir:
"Yargýç, þahsýna ait olan ve kendi emanetindeki maddi varlýðýný bildirmeli ve aile üyelerinin
maddi varlýklarýnýn bildirimine iliþkin makul bir çaba sarf etmelidir"353. Bu ilke yargý üyesi veya
yakýnlarýnýn mal varlýðýndaki artýþlarýn kaynaðýný belirleyebilmek için öngörülmüþtür.
Nitekim Türkiye'de kademe ilerlemesini durdurma yaptýrýmýnýn nedenlerinden biri olarak
2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nda (md 66/c) "belirlenen durum ve sürelerde mal
beyanýnda bulunmamak" gösterilmiþtir. Ayný yasanýn 48. md'sinde de yargýç ve savcýlarýn
eþlerinin, reþit olmayan veya kýsýtlanmýþ çocuklarýnýn kazanç getiren sürekli faaliyetlerini Adalet
Bakanlýðý'na 15 gün içinde bildirmekle yükümlü olduklarý belirtilmektedir. Bu yükümlülüðe
uyulmamasý yasada kýnama cezasýný gerektirir bir davranýþ olarak belirlenmiþtir (md 65/e).
Böylece yargýç veya savcýnýn hem kendisinde hem de ailesinde meydana gelen mal varlýðýndaki
artýþlarýn nereden kaynaklandýðý belirlenerek denetim altýnda tutulmasý saðlanmaya çalýþýlmaktadýr.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde belirtildiði gibi, "yargýç ve aile üyeleri, yargýsal görevlerin
yerine getirilmesine iliþkin olarak, herhangi bir þeyin yargýç tarafýndan yapýlmasý, yaptýrýlmasý
veya yapmaktan kaçýnýlmasý ile baðlantýlý herhangi bir hediye, bir kredi, bir baðýþ ya da bir
yardýmý ne talep edebilir ne de kabul edebilirler"354.
Bangalor Ýlkeleri'ne göre yargýç ayný zamanda, "mahkeme personelinin veya nüfuzu, idaresi
veya denetimi altýnda olan diðer kiþilerin, kendi görevleri ve iþlevlerine iliþkin olarak herhangi
bir þeyin yapýlmasý, yaptýrýlmasý veya yapmaktan kaçýnýlmasý ile baðlantýlý herhangi bir hediye,
kredi, baðýþ ya da bir yardýmý talep etmelerine veya kabul etmelerine bilerek izin veremez"355.
Yargýç veya yargýcýn aile fertlerine özellikle yüksek deðeri olan bir hediye verilmesi, gerçekte
bir iþin yaptýrýlmasý veya yapmaktan kaçýnýlmasý sonucunu fiilen doðurmamýþ olsa da, yargýcýn
tarafsýzlýðý ve yargý makamýnýn dürüstlüðü hakkýnda soru iþaretleri yaratýr ve yargýcýn çekinmesini
gerektirir. Bu nedenle yargý üyesi yüksek deðeri olan hediye, kredi veya diðer bu tür olanaklarý
reddetmekle kalmamalý, ayný zamanda ailesini, nüfuzu, idaresi veya denetimi altýnda olan diðer
kiþileri ve mahkeme personelini de davranýþ kurallarý konusunda bilgilendirmeli ve onlarýn bu
sýnýrlamalarý ihlal etmemesi için çaba harcamalýdýr356. Yargýç, idaresi ve denetimi altýnda çalýþanlar
bakýmýndan gerektiðinde bu tür davranýþlarý engellemek için mevcut hukuki imkânlarý da
kullanmalýdýr.
Sadece hediye, para biçiminde deðil, baþka tür olanaklar saðlanarak da yargýcýn bir iþi yapmasý
veya yapmamasý için yönlendirilmeye çalýþýlmasý mümkündür. Ýtalya'da "Temiz Eller Soruþturmasý"
sýrasýnda, bazý yargýçlar veya eþlerinin, özel bazý okullarda ders vermek, bazý önemli hukukçulara
353
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agb, Ýlke 4.14.
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danýþmanlýk yapmak için yolsuzluk yapan bir Sicilyalý siyasetçi tarafýndan davet edildikleri, yine
bir mafya üyesi tarafýndan bir siyasetçi aracýlýðý ile bölgeye yeni atanan yargýçlarýn ev bulmalarý
için yardým edildiði ortaya çýkmýþtýr357.
Deðerli hediyeler, bazen yargýcýn kamusal bir görevini yerine getirmesinden sonra, yargýcý
baðlayan kurallar ve gelenekler düþünülmeden spontane bir biçimde de verilebilir. Fakat yargý
üyesi bu tür bir hediyeyi kabul etmesi halinde makul bir gözlemci gözünde nasýl algýlanacaðýný
düþünmek zorundadýr. Bu þekilde verilen bir hediyeyi kabul etmek kamusal iþlevini yerine
getirdiði için kendisine ücret ödendiði izlenimini yaratabilir. Bu nedenle hediyeyi, içinde bulunulan
durumu teklif edene açýklayarak reddetmelidir358.
Çeþitli ülkelerde yargýcýn hediye, baðýþ, yardým, borç kabul etmesi disiplin yaptýrýmýna tabi
olmaktadýr. Örneðin Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Kodu'nun (1972) 5C(4) md'sinde
yargýcýn veya evinde ikamet eden aile üyelerinden birinin bazý hediyeleri almalarýna izin
verilmektedir. Fakat ayný madde, yargýcýn veya evinde ikamet eden aile üyelerinden birinin bazý
durumlarda bunlarý kabul edemeyeceðini belirtmektedir. Örneðin hediye, baðýþ, yardým veya
borcu veren davanýn tarafý ise veya tarafý olmamakla birlikte bir menfaati yargýcýn önüne gelmiþ
veya gelmek üzere olan bir kiþiyse yargýç bunu kabul edemez. Eðer hediye, baðýþ, borç ya da
yardým 100 Dolarýn üzerinde ise yargýç bunu da rapor etmek zorundadýr359. Bu kurallar hemen
hemen bütün eyaletlerde benimsenmiþtir ve ihlali disiplin yaptýrýmýný gerektirmektedir. Örneðin
Ohio'da yargýcýn önünde davasý bulunan bir avukattan spor müsabakasý için bilet kabul etmesi
dahi mesleðe yaraþmaz bir davranýþ olarak kabul edilmiþtir360.
ABD'de Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Kodu'nun (1972) 5C md'sinde361 izin
verilenin dýþýna taþan yatýrýmlar, görevden bir süre el çektirme veya diðer disiplin cezalarýnýn
yaný sýra meslekten çýkartma ile sonuçlanabilmektedir. Hediye, baðýþ, borç veya yardým kabul
etme de somut olayýn koþullarýna baðlý olarak meslekten çýkartmayla sonuçlanabilmektedir. In
the Matter of Seraphim362 davasýnda bir yargýç, bir araba satýcýsýnýn davasý kendi önünde devam
etmekteyken, normal fiyatýnýn üçte birine bir arabayý kendisinden satýn aldýðý için diðer
hatalý davranýþlarý da birlikte deðerlendirilerek meslekten çýkarýlmýþtýr363.
Bakmakta olduðu bir davanýn tarafý olan kiþiden hediye kabul etmek, düzenli olarak geri
ödemede bulunsa dahi taraflardan birine borçlanmak, bir þeyin yapýlmasý veya yapýlmamasý ile
ilgili olup olmadýðý ispatlanamasa da pek çok ülkede olduðu gibi Ýtalya'da da disiplin yaptýrýmý
nedenidir364.
357 Bkz. Donatella della Porta, s. 9.
358 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 110, para. 181
359 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 172.
360 Disciplinary Counsel v. Lisotto, 761 N.E.2d 1037 (Ohio 2002)'den aktaran, Arthur Garwin; Kathleen Maher, s. 34.
361 Amerikan Barolar Birliði 1972 tarihli Yargýsal Davranýþ Kodu 5C(1) md'sinde "yargýcýn tarafsýzlýðýný etkileyecek,

görevlerini layýkýyla yerine getirmesine müdahale edecek, yargýsal konumundan istifa ettirecek veya çalýþtýðý
mahkeme önüne çýkma ihtimali olan kiþiler veya avukatlar ile sürekli bir iþ iliþkisi içeren mali ve ticari iliþkileri"
yasaklanmýþtýr.
362 Matter of Seraphim, 97 Wis. 2d 485, 294 N.W.2d 483, 499 (1980).
363 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 216-217.
364 YYK Disiplin Dairesi'nin 19.02.1982, 22.09.1989, 25.01.1995 tarihli kararlarýndan aktaran, Giacomo Oberto,
s. 11-12.
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Bir yargýcýn veya savcýnýn görevinden kaynaklanan bir baðý olmasa da pahalý bir hediyeyi
kabul etmesi kuþku yaratýr. Örneðin Ýtalya'da bir savcý yerel bir iþadamýndan 100.000 Dolar
deðerindeki arabayý hediye olarak almýþtýr. Savcýnýn iþadamýyla görevinden kaynaklanan bir baðý
bulunmamaktadýr; tamamýyla özel alanýna giren bir davranýþtýr. Fakat Yargý Yüksek Kurulu
Disiplin Dairesi, böyle pahalý bir hediyeyi kabul etmenin savcýnýn ilerideki mesleki faaliyetlerini
etkileyebileceði kanaatine varmýþtýr. Savcý hakkýnda iki yýl kýdem kaybý, yer ve görev deðiþikliði
cezalarý verilmiþtir365. Bir avukata veya eski bir suçluya karþýlanamayacak düzeyde borçlanma
içine girmek meslekten çýkarmayla da sonuçlanabilmektedir366.
Türkiye'de de "doðrudan doðruya veya aracý eliyle hediye istemek ve görev sýrasýnda olmasa
dahi çýkar saðlamak amacý ile verilen hediyeyi kabul veya iþ sahiplerinden borç istemek veya
almak" 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nda yer deðiþtirme yaptýrýmý ile karþýlanmaktadýr
(md 68/f).
Örneðin HSYK bir savcý hakkýnda uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile ilgili davalar dolayýsýyla
menfaat saðlayýp hediye kabul ettiði yolunda aleyhinde yaygýn söylenti ve þayiaya sebebiyet
verdiði, böylece görevini doðru ve tarafsýz yapamayacaðý kanýsýný uyandýrdýðý gerekçesiyle 68.
md'nin a, e ve f bentlerine dayanarak yer deðiþtirme cezasý vermiþtir. Söz konusu suçlama çeþitli
verilere dayanarak desteklenmiþtir. Birincisi, diðer bir savcý ile birlikte ünlü bir maðazaya giderek
uyuþturucu davalarýný takip eden bir avukatýn hediye ettiði birer takým elbiseyi birlikte aldýklarý
yönünde meslektaþlarý arasýnda yaygýn söylenti olmasýdýr. Ýkincisi, uyuþturucu davalarýnda
avukatlýk yapan kiþilerle yakýn iliþki kurmasýdýr. Üçüncüsü ise, iddia makamýný temsilen 1995
yýlýnda duruþmalarýna katýldýðý uyuþturucu kaçakçýlýðýna dair dosyalarýn bazýlarýnda, ilgili
mahkemenin savcýlarý arasýndaki iþ bölümü ve yerleþik uygulamaya aykýrý davranarak Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýna bildirmesi gerekirken haber vermeyerek cumhuriyet baþsavcýsý ya da iddianameyi
düzenleyen cumhuriyet savcýsýnýn Yargýtay'a aleyhte baþvurmasýný engelleyip, mahkemece bazý
sanýklar hakkýnda verilen beraat kararlarýnýn kesinleþmesini saðlamasýdýr367.
Benzer þekilde bir yargýcýn, bazý avukatlara ve þahýslara sinema, tiyatro, uçak biletleri aldýrmasý,
evine bazý yiyecek maddeleri temin ettirmesi, hediye talep etmesi, bazý avukat ve iþ sahiplerinden
çeþitli bahanelerle para istemesi ve almasý, bazý kiþilere "Avukat tutmanýza gerek yok; ben yardým
ederim. Avukat parasýný bana verin" demesi, diðer yargýca verilmek üzere para talep etmesi,
baþka nedenlerle birlikte (baþka yargýçlara etki etmeye çalýþmasý gibi) HSYK tarafýndan yer
deðiþtirme cezasý verilmesine neden olmuþtur368.
Baþka bir olayda da bir aðýr ceza mahkemesi yargýcýnýn kendi üyesi olduðu mahkemede
davasý olan bazý avukatlardan borç istemesi HSYK tarafýndan deðerlendirilmiþtir. Yargýç, dosyasý
bulunan dokuz taraf vekilini telefonla arayarak adliyedeki odasýna çaðýrýp çeþitli miktarlarda
borç para istemiþtir. Ayný þekilde bazý meslektaþlarýndan ve adliye çalýþanlarýndan da borç talep
365
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Maria Elisabetta di Franciscis, s. 61.
age, s. 60.
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368 18.01.1996 tarih ve 1996/1 sayýlý HSYK kararý.
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etmiþtir. Bunlardan bir kýsmý ýsrarlý talebe raðmen borç vermeyi çeþitli bahanelerle reddetmiþ,
bir kýsmý ise vermiþtir. Yargýç verilen borcu vadesi geldiðinde ödemede zorlanmýþ ve bir kýsmýný
ödeyememiþtir. Yargýç, HSYK'ya sunduðu savunmada çocuðunun hastalýðý ve maddi sýkýþýklýðý
nedeniyle böyle bir davranýþa girdiðini, dava dosyalarý ile bir ilgisinin olmadýðýný, menfaat temin
etmek için bu eylemi gerçekleþtirmediðini belirtmiþtir. HSYK bu olayda Hakimler ve Savcýlar
Kanunu'nun yukarýda belirtilen 68. md'sinin f bendi gereðince yer deðiþtirme cezasý vermiþtir369.
Bununla birlikte Türkiye'de avukatlar arasýnda yargýç ve savcýlarýn hediye kabul ettikleri
yönündeki kaný yaygýn görünmektedir. Ýstanbul Barosu tarafýndan yapýlan bir araþtýrmada yargýç
ve savcýlarýn hediye kabul ettiklerine iliþkin sava avukatlarýn %24.7'si "evet, ama nadiren", %43.1'i
"evet, ama ara sýra", %28.3'ü "evet, sýklýkla", %3.8'i "hayýr, hiç kabul etmezler" biçiminde karþýlýk
verdikleri ortaya çýkmýþtýr. Bu araþtýrmada hediyenin niteliði konusunda bir belirleme olmadýðý
için kesin yargýlara varmak mümkün deðildir. Aþaðýda ele alýnacaðý gibi maddi deðeri düþük
veya hatýra kabilinden hediyelerin kabulü ciddi bir sorun olarak görülmemelidir. Yine ayný
araþtýrma, sürekli davasý bulunan kiþi ve kurumlar tarafýndan (örn. Bankalar, basýn-yayýn kuruluþlarý
vb), görülmekte olan davalardan baðýmsýz olarak, yargýç ve savcýlarýn bazý iþlerinin görüldüðü,
bazý olanaklarýn kendilerine saðlandýðý yönündeki görüþün de avukatlar arasýnda yüksek derecede
benimsendiðini göstermektedir370.
Yargý üyesi, taraflý olduðu yönünde bir görünüme yol açmayacak veya yargýsal görevlerin
icrasýnda kendisini etkilemek amacýyla verildiði yönünde bir izlenim yaratmayacak hatýra
niteliðindeki hediye, ödül veya benzeri þeyleri ise kamuya açýklama konusundaki yasal gerekleri
ve hukuku gözetmek þartýyla alabilir371. Örneðin bir þiþe içki, kitap veya bir iki tane yargýcýn
sevdiði müzik kaseti veya CD'sinin yargýca hediye edilmesi; iþ iliþkisi amacýyla olmayan olaðan
sosyal bir iliþkide nezaket kurallarý çerçevesinde yiyecek içecek ve benzeri þeyler sunulmasý;
gerçek deðeri çok küçük olan plaket, sertifika, kupa, tebrik kartý gibi hatýra amaçlý þeylerin
verilmesi; yargýca yazdýklarýndan veya yaptýðý konuþmalardan dolayý makul bir bedel ödenmesi;
hukukun, hukuk sisteminin veya adaletin geliþtirilmesi için yapýlan faaliyetlere yargýcýn katýlýmý
için yargýcýn yol, kalacak yer, yemek masraflarýnýn ödenmesi veya bu masraflardan kendisinin
hariç tutulmasý mesleðe yaraþýrlýk ilkesine aykýrý görülmemektedir372.
Yargý üyesi, yaptýðý konuþma ve yazdýðý yazýlardan dolayý telif alma hakkýna sahipse de, yine
de yargýsal konumunu kiþisel avantaj için kullanýyor görüntüsünün bazý durumlarda ortaya
çýkabileceðini göz önünde tutmalýdýr. Örneðin yazma ve konuþmaya çok fazla zaman ayýrarak
bedel elde etmek için bunlarý yapýyormuþ gibi görünmemelidir. Ayrýca yazma veya konuþma
bedeli olarak kendisine sunulan paranýn kaynaðý373 veya hukuk ya da adalet sisteminin geliþtirilmesi
için yapýlan faaliyetlere katýlýmý için masraflarýnýn ödenmesinde kullanýlan paranýn kaynaðý,
yargýcýn önüne gelecek konularda tarafsýzlýðýný kuþkulu hale getirmeye neden olmamalýdýr.
Örneðin bu tür faaliyetler büyük þirketler tarafýndan finanse edildiðinde yargýç, ileride söz konusu
þirketlerin davalarýnýn kendi mahkemesine gelme olasýlýðýný tartmalýdýr.
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04.03.2010 tarih ve 1996/1 Esas, 77/Dis Karar sayýlý HSYK kararý.
Hayrettin Ökçesiz, s. 48.
ABangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.16.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 108,110, para. 179, 182.
agb, s. 110, para. 182.
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Bazen sosyal bir iliþkide nezaket kurallarý çerçevesinde sunulan ikramlar ile yargý üyesinden
uygunsuz bir ayrýcalýk elde etme giriþimi arasýndaki çizgiyi çizmek zor olabilir. Bu durumda
içinde bulunulan þartlar önem kazanýr ve bir etkinliðe yargý üyesinin katýlmasýnýn uygun olup
olmadýðýný sadece bir tek faktör belirlemez. Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre burada sorulacak
sorulardan biri, sunulan ikramýn kabul edilmesi halinde yargýcýn baðýmsýzlýðýnýn, dürüstlüðünün,
hukuka saygý sorumluluðunun, tarafsýzlýðýnýn, onurunun, yargýsal görevlerini zamanýnda yerine
getirmesinin kötü etkilenip etkilenmeyeceðidir. Diðer sorular ise þunlar olmalýdýr: Sosyal iliþki
kurulan kiþi, eski bir arkadaþ mý yoksa yeni edinilmiþ bir arkadaþ mýdýr? Bu kiþi toplumda itibar
görmeyen bir üne mi sahiptir? Toplantý geniþ katýlýmlý mýdýr yoksa özel midir? Önceden organize
edilmiþ midir, yoksa spontane midir? Katýlanlar arasýnda yargýç önünde devam eden bir davasý
olan var mýdýr? Yargýç baþkalarýna sunulmayan, makul bir kuþku ve eleþtiri doðuracak bir menfaat
mi kazanmaktadýr?374
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde yer alan hediye, kredi, baðýþ, yardým konusundaki
yasak þu sayýlanlarý kapsamaz: Yargýçlýk statüsü ile baðlantýlý olmayan, olaðan koþullarla ve
normal sürelerle banka veya diðer mali kurumlardan alýnan kredi, elveriþli faiz oranlarý ve ticari
indirimler dahil olmak üzere, karlar ve imkanlar; yargýçlýk statüsüyle baðlantýlý olmaksýzýn sunulan
koþullarla topluma açýk yarýþma, çekiliþ veya diðer etkinliklerde yarýþmacýlara verilen ödüller
ve mükafatlar; yargýç olmayanlara uygulanan koþullarýn aynýsý uygulanarak verilen burslar; izin
verilen yargý dýþý yasal faaliyetler için ödenen makul bedel375.
Yargýç veya savcýlarýn hediye aldýklarýna yönelik kanýnýn giderilmesi için 2802 sayýlý yasanýn
md 68/f bendinin uygulanmasýnýn yaný sýra uygulandýðýnýn görünür olmasý, bu konularda HSYK'ya
yapýlan þikâyetlerin ciddiyetle soruþturulduðunun gösterilmesi önem kazanmaktadýr. Ayrýca kim
tarafýndan verilirse verilsin hediye konusunda bir miktar belirlemesi yapýlarak (100-150 TL gibi)
bunun üzerindeki hediyelerin kendilerine veya aile fertlerine verilmesi durumunda kayýt altýna
alýnma zorunluluðu da getirilebilir. Diðer yandan mahkeme personelinin veya nüfuzu, idaresi
veya denetimi altýnda olan diðer kiþilerin, kendi görevleri ve iþlevlerine iliþkin olarak herhangi
bir þeyin yapýlmasý, yaptýrýlmasý veya yapmaktan kaçýnýlmasý ile baðlantýlý herhangi bir hediye,
kredi, baðýþ ya da bir yardýmý talep etmelerine veya kabul etmelerine yargý üyesinin bilerek izin
veremeyeceðinin gerek Etik Kod'da gerekse disiplin yaptýrýmý gerektiren fiiller arasýnda sayýlmasýnda
yarar bulunmaktadýr.

6- Yargýsal Ýþlevle Uyuþan ve Uyuþmayan Ýþ ve Faaliyetler
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre yargýç, yargýçlýk makamýnýn onurunu zedelememesi
veya yargýsal görevlerini yerine getirmesine engel olmamasý koþuluyla, çeþitli faaliyetler içine
girebilir376.
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agb, s. 109, para. 180.
agb, s. 108-109, para. 179.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.11.4.
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Yine Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre, yargýç hukuk danýþmanlýðý, hukuki belgelerin
hazýrlanmasý ve uygulanmasý da dahil olmak üzere mahkeme dýþýnda ve mahkemedeki yargýlamayla
ilgisi olmayan hukuki hizmet veremez377.
Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre yargýç, kendi özel ekonomik faaliyetleri açýsýndan yargýçlýk
görevlerini gereði gibi yerine getirmek için gerekli olan sýnýrlamalar hariç, diðer vatandaþlarýn
sahip olduðu haklara sahiptir. Bir yargýç gayrimenkul alýmý ve diðer karlý faaliyetler dahil olmak
üzere yatýrým yapabilir. Yargýç oturduðu veya sahibi olduðu dairenin bulunduðu binada kat
maliklerinin oluþturduðu yönetim kurulunda da yer alabilir; fakat hukuki tavsiye vermekten
kaçýnmalýdýr. Bu sýnýrlama yargýcýn basit bir kurul üyesi olarak hukukla iliþkisi olan konularda
görüþ açýklamasýný engellememekle birlikte, yargýç bu tür görüþlerinin bir hukuki tavsiye olarak
algýlanmasýný önlemelidir378. Diðer yandan yargýç, herhangi bir iþte çalýþan, danýþman, yönetici,
aktif ortak veya idareci olarak görev alamaz379.
Örneðin Fransa'da yargý dýþý faaliyetler oldukça katýdýr. Yargýç ticaret yapamaz, yargýsal
faaliyetleri dýþýnda, bazý istisnalar dýþýnda tahkim de dahil olmak üzere, baþka bir hukuk uygulamasý
yapamaz380. Nitekim bir yargýç iflas masasýnda görev almayý kabul ettiði için ve bu nedenle
baþka görev almasýný yasaklayan kuralý ihlal ettiði için 1972'de kýnanmýþtýr381.
Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Model Kodu (2007), md 3.11(A)'da yargýcýn ve
aile fertlerinin yatýrým yapabileceði belirtilmekle birlikte, md 3.11(B)'de herhangi bir iþ yerinin
çalýþaný, danýþmaný, yöneticisi, görevlisi, partneri olamayacaðý belirtilmektedir.
Ýtalya'da özel veya kamusal tam veya yarý zamanlý iþlerde çalýþmak kesin olarak yasaklanmýþtýr.
Yargý Yüksek Kurulu Disiplin Dairesi, bu kuralý, örneðin avukatlara ya da mühendislere hukuk
danýþmanlýðý yapan yargýçlara uygulamýþtýr. Fakat bazý eðitim ve akademik nitelikli iþler, örneðin
bir yýl süreyle üniversitede ders vermek, Yargý Yüksek Kurulu'nun izni ile yapýlabilmektedir.
Gazetelere makale yazmak da yasal bir faaliyet olarak görülmektedir382.
Bazý Kýta Avrupasý sistemini benimseyen ülkelerde olduðu gibi Yunanistan'da yargýç, kiþisel
yatýrýmlarýn yaný sýra tahkimde de görev alabilir. Common Law geleneðini sürdüren ülkelerde
de emekliliði yaklaþan yargýçlarýn, bazý sýnýrlý sayýdaki konularda uluslararasý hakem olarak
çalýþmalarýna izin verilebilmektedir383. Yunanistan'da yargýç, hukukun uygulamasý içine giremez,
bir þirketin ortaðý olamaz veya yönetimi içinde bulunamaz384.
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agb, Ýlke 4.12 þöyle demektedir: "Yargýç, yargýçlýk makamýnda görevli iken baþka bir hukuki hizmet veremez".
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 104, para. 170.
agb, s. 104, para. 169.
F. Grivart de Kerstrat, s. 71.
Jacqueline Lucienne Lafon, s. 45
YYK Disiplin Dairesi'nin 14.07.1989 tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 16; Ayrýca bkz. Alessandro
Pizzorusso, "Italy", Judicial Independence: The Contemporary Debate, Shimon Shetreet; Jules Deschenes (ed.),
Martinus Nijhoff Publications, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985, s. 202.
383 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 106, para. 172
384 K. D. Kerameus, "Greece", Judicial Independence: The Contemporary Debate, Shimon Shetreet; Jules Deschenes
(ed), Martinus Nijhoff Publications, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985, s. 130.
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Avusturya'da ise kural olarak bir ticari þirketin kurullarýnda üyelik yasaklanmýþ olmakla birlikte,
istisnai olarak devletin acil bir menfaati söz konusu ise ve herhangi bir ücret almayacaksa,
yargýcýn bir ticari þirketin yönetim kurulunda görev almasýna izin verilebilmektedir385.
1982 Anayasasýnýn 140. md'sinin 5. fkr'sýna göre "hakimler ve savcýlar, kanunda belirtilenlerden
baþka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar". Benzer bir hüküm 1961 Anayasasýnda da bulunmaktaydý.
1961 Anayasasýnýn 134. md'sinin son fkr'sýnda "Hakimler, kanunda belirtilenlerden baþka genel
ve özel hiçbir görev alamazlar" hükmü yer almaktaydý. 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nun
48. md'sinin son fkr'sý da hemen hemen ayný hükmü tekrarlamýþtýr. Buna göre "hakim ve savcýlar,
kanunlarda belirlenenlerden baþka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde
bulunamazlar".
Meslek mensuplarýna yasaklanmýþ ve mesleðin gerekleriyle baðdaþmayan kazanç getirici
faaliyetlerin bir yargýç veya savcý tarafýndan yürütülmesi halinde ise derece yükselmesini durdurma
yaptýrýmý uygulanýr (2802 sayýlý yasa md 67/b).
Örneðin taksi alým satým yaparak kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, HSYK tarafýndan
mesleðin gerekleri ile baðdaþmayan kazanç getirici faaliyet olarak yorumlanmýþtýr. Fakat bu
somut olayda taksi alým satým konusundaki iddialara karþý yapýlan savunma dikkate alýnarak 67.
md'nin b bendi uygulanmamýþ, ilgilinin bir daha ayný þekilde hareket etmemesi için tebligat
yapýlmasýna karar verilmiþtir386.
Yukarýda belirtilen Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nin 4.12 No'lu ilkesi gereðince bir
yargýcýn hukuki tavsiyede bulunmamasý gerekmekteyse de, yakýn aile bireyleri veya yakýn
arkadaþlar söz konusu olduðunda yargýç kendisine hukuki tavsiye veriyormuþ gibi davranmadýðý
müddetçe, arkadaþça, gayrý resmi olarak kiþisel tavsiyede elbette bulunabilir. Yargý üyesi
mahkemede davacý olmak dahil olmak üzere, kendi haklarýný ve menfaatlerini korumak hakkýna
da sahiptir. Bununla beraber yargý üyesi, kiþisel uyuþmazlýklar içine girmek konusunda ihtiyatlý
olmalýdýr, çünkü yargý üyesi meslektaþlarýnýn güvenine sahip bir kiþi olduðundan davanýn tarafý
olarak makamýnýn avantajýný kullanýyor görüntüsü verme riski altýndadýr387.
Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre yargýç, yargýsal görevlerini tam ve eksiksiz bir þekilde yerine
getirmek kaydýyla hukuk, hukuk sistemi, adalet teþkilatý veya bunlarla baðlantýlý konulara yönelik
resmi bir makam önünde kamuya açýk bir toplantýya da katýlabilir388. Yargýç, yargýsal deneyiminin
saðladýðý özel uzmanlýk alanlarýyla ilgili resmi bir makam önünde sunum yapabilir ve delil
sunabilir. Yargý üyesi kendisini özel olarak etkileyebilecek konularda da herhangi bir vatandaþ
olarak resmi makamlar önünde sunum yapabilir veya delil sunabilir. Fakat bu tür durumlarda
yargý üyesi makamýnýn prestijini kendine avantaj saðlamak için kullanmamaya özel dikkat
göstermelidir389.
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Hans W. Fasching, s. 32.
02.06.1988 tarih, 1988/130 sayýlý HSYK kararý.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 106, para. 174-175.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.11.2.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 99, para. 158-159.
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Yargý üyesinin ülkesini, devletini veya bölgesini resmi törenlerde veya ulusal, kültürel, tarihi
veya eðitimsel faaliyetlerde temsil etmesi de yargý üyelerine yönelik davranýþ ilkeleri ile
çatýþmamaktadýr390.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre üyeliði yargýcýn tarafsýzlýðý ve siyasi nesnelliði ile
çatýþmadýðý müddetçe, resmi bir organýn, veya baþka bir idari komisyonun, komitenin veya
danýþma kurulunun üyesi olarak da yargýcýn hizmet etmesi olanaklýdýr391. Gerçekten de bazý
ülkelerde yargýnýn toplumdaki yerine ve olaylarýn yargýsal sonuçlarýna verilen deðer nedeniyle,
toplum açýsýndan önem taþýyan, fakat yargýnýn alanýnýn dýþýnda olan konulardaki araþtýrma,
soruþturma veya incelemeleri yürütmeleri amacýyla yargýçlara baþvurulabilmektedir. Fakat buna
karþýn, diðer bazý ülkelerde yargýcýn yürütme veya yasama organý için bu tür görevler icra etmesi
anayasada yer alan kuvvetler ayrýlýðý ilkesi ve yargý baðýmsýzlýðýna dayanýlarak tamamýyla
yasaklanmýþtýr392. Yargýçlarýn söz konusu görevleri icra etmesini benimseyen ülkelerde bunun
yargý baðýmsýzlýðýna etkisi dikkate alýnmýyor deðildir; yargý baðýmsýzlýðýný korumak amacýyla bazý
sýnýrlamalar öngörülmektedir.
Örneðin 1998'de Kanada Yargýsal Konseyi soruþturma komisyonlarýna yargýçlarýn atanmalarýna
iliþkin görüþünü ifade ederken bazý sýnýrlamalara dikkat çekmiþtir. Konsey þu adýmlarý içeren
usulün izlenmesi gerektiðini belirtmektedir: (i) Bir yargýcýn soruþturma komisyonunda görev
yapmasý için talep, mahkemenin idari sorumluluðunu üstlenmiþ olan baþyargýca yapýlmalýdýr,
(ii) talep, soruþturmanýn süresini içerir þekilde olmalýdýr, (iii) Baþyargýç, ilgili yargýçla konuyu
deðerlendirirken yargýcýn mevcut olmamasýnýn mahkemenin iþ yüküne zarar verip vermeyeceðini
de dikkate alýr, (iv) Baþyargýç ve ilgili yargýç, soruþturma komisyonuna atanmasýnýn ileride
mahkemenin bir üyesi olarak çalýþmalarýna zarar verip vermeyeceðini þu sorulara bakarak
deðerlendirir: (a) Soruþturma konusu, esas olarak partizan nitelikteki meseleleri mi içeriyor veya
siyasi bir konuda tavsiyeyi mi gerektiriyor? (b) Soruþturma konusu, hükümet kurumlarýnýn
faaliyetlerinin araþtýrýlmasýný mý içermektedir? (c) Soruþturma, belirli kiþilerin bir suç iþleyip
iþlemediklerinin araþtýrýlmasý üzerine midir? (d) Soruþturma komisyonunun danýþmanýný ve
çalýþanlarýný kim seçecektir? (e) Komisyon için önerilen yargýç, özel bilgisi veya deneyimi
nedeniyle mi özellikle talep edilmektedir? Emekli bir yargýç acaba bu görev için daha mý uygundur?
(f) Eðer soruþturma, yasalar bakýmýndan deneyimli bir komisyon üyesi gerektiriyorsa mahkeme
bir yargýcý görevlendirmeyi zorunlu hissetmeli midir, yoksa deneyimli bir avukat da bu iþlevi
ayný ölçüde yerine getirebilir mi?393
Yargý üyeliði, meclis veya yerel meclis üyeliði gibi bazý siyasi faaliyetler ile kural olarak çatýþýr.
Daha önce baðýmsýzlýk baþlýðý altýnda belirtildiði gibi, yargý üyesi yargýsal görevini icra ederken
ayný zamanda yürütme veya yasama faaliyetlerine katýlmamalýdýr. Bununla beraber Yargýsal
Dürüstlük Grubu'na göre eðer sistem izin veriyorsa yargýç yargýsal iþlevlerini sona erdirerek
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agb, s. 102, para. 165.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, 4.11.3.
Wilson v. Minister for Aboriginal and Torres Strait Islander Affairs, High Court of Australia, 06.09.1996, (1996)
189 CLR 1, http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1996/18.html, (23.10.2008).
393 Position of the Canadian Judicial Council on the Appointment of Federally-Appointed Judges to
Commissions of Inquiry, approved at its March 1998 mid-year meeting, http://cjcccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_other_PositionCJC_1998_en.pdf (23.10.2008).
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bir Bakanlýðýn idari bölümünde görev alabilir394. Fakat bu durumda yine Yargýsal Dürüstlük
Grubu'na göre yargýç, örneðin Adalet Bakanlýðý gibi bir bakanlýðýn çalýþaný haline dönüþeceði
için, Bakanýn hizmetine girmeden önce yargýçlarý atamaktan sorumlu organdan ve meslektaþlarýndan
görüþ alýnmalýdýr395.
Yargýcýn veya savcýnýn baþka bir görev ifa ederken ayný anda fiilen yargýsal faaliyetleri yapmasý
engellenmiþ olsa dahi, diðer görevin getirdiði avantajlar veya dezavantajlar kendisini bu göreve
atama ihtimali olan makam karþýsýndaki tutumunu etkileyebilir. Bu nedenle (dezavantajlar
bakýmýndan) ilgili yargýç veya savcýnýn muvafakatinin alýnmasýnýn yaný sýra (avantajlar bakýmýndan)
yargýsal bir makamýn da izninin alýnmasý veya yargýsal makamýn önermesi ya da seçmesi
aranmalýdýr. Nitekim Türkiye'de bazý yasalarda çeþitli kurullarda görev almasý öngörülen yargý
üyeleri için yargýsal makamýn önermesi veya seçmesi usulü benimsenmektedir396. Bu ilkenin
anayasal bir ilke olarak Türk hukukuna girmesi gereði baðýmsýzlýk deðeri incelenirken de
belirtilmiþti.
Diðer yandan yukarýda belirtilenler çerçevesinde Türkiye'de Anayasa'nýn 159. md'sinde yer
alan 12. fkr hükmünün de yeniden ele alýnmasý gerektiði hatýrlanmalýdýr. Bu hüküm "Adalet
Bakanlýðý'nýn merkez, baðlý ve ilgili kuruluþlarýnda geçici veya sürekli olarak çalýþtýrýlacak hakim
ve savcýlar ile adalet müfettiþlerini ve hakim ve savcý mesleðinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini
alarak atama yetkisi Adalet Bakaný'na aittir" demektedir. Bu hükmün yargý etiði ve baðýmsýzlýðý
ile uyumlu bir sonuç doðurmayacaðý açýktýr. Bu hükmün Anayasa'dan çýkarýlmasý ve Adalet
Bakanlýðý'nda idari görevler icra eden hukukçularýn yargýç veya savcý statüsünde olmamasý
gerektiði baðýmsýzlýk deðeri incelenirken vurgulanmýþtý.

7- Özel ve Sosyal Ýliþkilerde Mesleðe Yaraþýrlýk
Bir yargýç veya savcý, sürekli toplumun incelemesi altýnda olmayý ve toplumun eleþtirilerine
muhatap olmayý beklemelidir ve bu nedenle kendi faaliyetleri üzerindeki sýnýrlamalarý, mesleðinin
bir gereði olduðunu bilerek, özgürce ve isteyerek kabul etmelidir. Nitekim Bangalor Yargýsal
Davranýþ Ýlkeleri'nde yer alan Ýlke 4.2. þöyle demektedir: "Kamunun sürekli incelemesi altýnda
olarak yargýç, normal bir vatandaþ tarafýndan külfetli olarak görülebilecek kiþisel sýnýrlamalarý
kabullenmeli ve bunlara isteyerek, özgürce uymalýdýr. Yargýç, özellikle yargý mesleðinin onuruyla
uyumlu bir tarzda davranmalýdýr". Bu yaklaþým, mesleðe yaraþýrlýk ilkesine yer veren Amerikan
Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Model Kodu Yorumu'nda da (1990) yer almaktadýr 397 .
Belirtilen sýnýrlamalar, yargý üyesinin yargýsal faaliyetleri sýrasýndaki davranýþlarý kadar, kiþisel
davranýþlarý için de geçerlidir. Yargý üyesi kürsü dýþýnda da örnek bir yaþam sürmekle yükümlüdür.
Yargý üyesinin davranýþlarýnýn yasalara uygun olmasý dürüstlük ilkesi gereði bir zorunluluktur
fakat mesleki ilkelere uygunluðu belirlemek bakýmýndan yasaya uygunluk tek ölçüt deðildir.
394
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Common law uygulanan ülkelerde bu tür atamalar uygun görülmemektedir.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 102, para. 164.
Detaylý bilgi için bkz. Ýnceoðlu, Yargýcýn Davranýþ Ýlkeleri, s. 266-273.
Bkz. Arthur Garwin; Kathleen Maher, s. 29.
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Yargýç ve savcý toplum içinde hassasiyetle ve kontrollü davranmak zorundadýr, çünkü basiretsiz
bir kiþilik sergilemek adaletin iþleyiþine zarar verir ve yargýsal makamýn onuru ile baðdaþmaz398.
Örneðin bir yargý üyesinin ara sýra kumar veya þans oyunu oynamasýný yasaklayan bir kural
genellikle demokratik ülkelerde bulunmamaktadýr, fakat bu durumda makul bir gözlemcide
yaratacaðý izlenim dikkate alýnmalý ve ona göre davranýlmalýdýr. At yarýþlarýna ara sýra gitmek
veya tatildeyken eðlence amacýyla bir kumarhaneye gitmek veya arkadaþlar ya da aile içinde
kâðýt oyunlarý oynamak ile çok fazla bahis oynamak veya müzmin bir kumarbaza dönüþmek
arasýnda önemli bir fark vardýr399. Eðer kumar zarar verici bir baðýmlýlýða dönüþmüþ ise makul
bir gözlemci gözünde yargý üyesine güven ve saygý azalacaktýr. Örneðin Ýtalya'da kumar nedeniyle
aþýrý derecede borçlanmak yargý üyesinin meslekten çýkarýlmasý ile sonuçlanabilmektedir400.
ABD'de de kamunun önünde yüksek sesle sözlü kavga ve kaba, çirkin, aþaðýlayýcý hareketler
disiplin yaptýrýmýna konu olmuþtur401. Yine ABD'de yargýcýn eski karýsýný ve onun arkadaþýný
aþaðýlamasý, küfür etmesi, mahkemenin boþanma kararýna saygý göstermemesi mesleðe yaraþmaz
bir görünüm olarak deðerlendirilmiþtir402.
Benzer þekilde Türkiye'de adliye binasý dýþýnda da bir yargýcýn kýþkýrtýlmýþ olsa dahi saldýrgan
davranýþlarý uyarma cezasýnýn konusu olabilmektedir. Örneðin yargýcýn katýldýðý bir veda
yemeðinden sonra, müþteki ile birlikte oturduklarý masada müþteki ile tartýþtýklarý sýrada "benim
karþýmda kahve fincanýný yere atanýn anasýný " diyerek müþtekiye yumruk atmasý HSYK tarafýndan
uyarma cezasý verilmesine neden olmuþtur403. Bununla birlikte vatandaþa yumruk atýlmasýnýn
basit bir uyarma cezasý ile karþýlanmasýnýn yadýrgatýcý olduðunun da altý çizilmelidir.
Eski DGM savcýsý Mete Göktürk'ün anýlarýnda yer alan bir olayda, bir yargýcýn sarhoþ olup
etrafa küfretmesinden, bir yargýcýn da karþýsýndaki vatandaþlara "sizleri tutuklatacaðým" diye
tehditte bulunmasýndan söz edilmektedir. Bu tür davranýþlar kuþkusuz mesleðe yaraþýr deðildir.
Fakat bu iki yargýç hakkýnda Hakimler Yüksek Kurulu, "müþtekiler yargýçlarýn isimlerini açýkça
bildirmediðinden, kimin ne yaptýðý anlaþýlamamýþtýr; bu nedenle soruþturmaya gerek görülmemiþtir"
biçiminde yargýçlarý koruduðu izlenimi veren bir karar vermiþtir404.
Yargý üyesi spekülasyona yol açacak sosyal temaslardan kaçýnmalýdýr405. Ünlü suçlularla veya
mafya üyeleri ile iliþki kurmak bu nedenle yargýsal davranýþ kurallarýna uygun görülemez.
Ýtalya'da bu tür temaslar yargýcýn dürüstlük ödevi ile de çeliþir görülmektedir406 ve mafya üyeleri
ile sosyal iliþkiler içinde olmak yargý üyesinin meslekten çýkarýlma nedeni olabilmektedir407.
Fransa'da da çocuk mahkemesinde görevli bir yargýç, bazý genç uyuþturucu baðýmlýlarý ile yakýn
398
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400
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s.81, para. 114-115.
agb, s. 81, para. 117.
Maria Elisabetta di Franciscis, s. 60.
Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 173.
In Re Hoffman, 595 N.W.2d 592 (N.D. 1999)'den aktaran, Arthur Garwin; Kathleen Maher, s. 34.
08.07.1996 tarih ve 1996/221 sayýlý HSYK kararý.
Mete Göktürk, s. 59.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 80, para. 113.
YYK Disiplin Dairesi'nin 27.06.1974, 28.10.1983 tarihli kararlarýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 11.
Maria Elisabetta di Franciscis, s. 60.
Jacqueline Lucienne Lafon, s. 46.
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iliþki kurmuþtur. Ýyi niyeti nedeniyle, sadece çocuk mahkemesinden alýnmýþ ve baþka bir yere
nakledilmiþtir. Bir Ýstinaf Mahkemesi baþkaný da suçlu kiþilerle kuþkulu iliþkiler içinde olduðundan
derecesi düþürülmüþtür408.
Toplumsal iliþkiler bakýmýndan HSYK, bir savcý veya yargýcýn halk ile iliþkilerde belirli bir
mesafeyi korumasý gerektiði görüþündedir. Bir savcýnýn halk ile iliþkilerde belirli mesafeyi
koruyamamasýný ve bir hükümlü ile görev sýnýrlarýný aþan boyutta temaslar kurmasýný, baþka
nedenlerle birlikte (bir þüpheliyi güçlü delillere raðmen mahkemeye sevk etmeksizin serbest
býrakmak, meslektaþ ve adliye çalýþanlarýyla geçimsizlik) kýnama cezasýný gerektirir bir davranýþ
olarak görmüþtür409. Baþka bir olayda diðer nedenlerle birlikte kamuoyunda mafya olarak tanýnan
K.Y'yi baþka bir cezaevinde ziyaret etmek, Susurluk raporunda adý geçen uyuþturucu kaçakçýlýðýndan
sanýk H.H.'yle cezaevinde sýk sýk görüþmek, uyuþturucu ticareti yapmaktan tutuklu Ö.H. ve gasp
suçundan tutuklu H.M. gibi kiþilerin evlerine ziyaret için kendi eþ ve çocuklarýný göndererek
ve benzeri þahýslarla telefon konuþmalarý yapmak suretiyle onlara yakýn olduðu imajý oluþturmak
nedeniyle bir savcý meslekten çýkarýlmýþtýr410.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ni yorumlayan Yargýsal Davranýþ Grubu'na göre yargýç,
kendi önünde görülen davalarda sýklýkla muhatap olmak zorunda kaldýðý, bakan veya
memurlarý, belediye memurlarý, vergi dairesi memurlarý, savcýlar, polis veya jandarma gibi kolluk
görevlileri gibi kiþilerle de fazla yakýn iliþki geliþtirmekten kaçýnmalýdýr. Örneðin yargýcýn istisnai
olarak bir polis tesisinde yapýlan yemeðe icabet etmesi anlaþýlabilir ise de, yargýcýn bu tür sosyal
tesislere sürekli gitmesi veya üyesi olmasý ya da imkânlarýndan yararlanmasý mesleðe yaraþýr
görülmez411; polislere karþý tarafsýz davranamayacaðý kanýsý yaratabilir.
Türkiye'de savcýlar ve yargýçlarýn ayný lojmanlarý paylaþmasý sonucu veya baþka vesilelerle
bir ceza yargýcýnýn kendi mahkemesindeki bir savcý ile çok yakýn iliþki içinde olmasý, bu
belirtilenler çerçevesinde Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ndeki yargýcýn tarafsýzlýk konumuna
uygun görünmemektedir. Ayrýca emniyet mensuplarý tarafýndan düzenlenen yemekli toplantýlara
özellikle ceza mahkemesi yargýçlarýnýn katýlmasý da tartýþýlmasý gereken bir konudur. Bu durum
TBMM'de bir soru önergesine konu edilmiþtir. Ýçiþleri Bakanlýðý bu türden iftar yemeklerinin
polisevi ve ÝTO'nun sosyal tesislerinde yapýldýðýný ve yemek masraflarýnýn emniyet personelince
karþýlandýðýný beyan etmiþtir412. Bu toplantýlara sadece özel yetkili aðýr ceza mahkemesi yargýç
ve savcýlarýnýn davet edilmesi, düzenlenen yemeðin geleneksel törensel niteliðin dýþýna taþtýðý
408
409

Jacqueline Lucienne Lafon, s. 46.
26.12.1996 tarih ve 1996/362 sayýlý HSYK kararý. Uygun olmayan izlenim yaratan sosyal iliþkilere son derece
önem verilmesi gerekmektedir. Örneðin Göktürk'ün kitabýndaki bir örnek oldukça çarpýcýdýr. Göktürk þöyle demektedir:
"Þimdiki binasýna taþýnmadan önce Galatasaray'da bulunan Beyoðlu Adliyesinde görev yapan yargýç ve savcýlardan
büyük bir bölümü, yýllar boyu ve düzenli olarak öðle yemeklerini o zamanki adliyenin yakýnýnda bulunan Emperyal
Otelde yemiþlerdir. Hem de açýk büfeden ve bedavaya yakýn, göstermelik bir fiyatla her nedense hiç kimse yedikleri
bu kaliteli yemeklerin nasýl olup da bu kadar ucuz olduðunu merak etmemiþtir. Aralarýnda bu otelin daha sonra
öldürülen meþhur kumarhaneler kralý Ömer Lütfü Topal'a ait olduðunu bilmeyen kaç kiþi çýkar acaba?". Mete
Göktürk, s. 88.
410 Adalet Baþmüfettiþliði'nin 25.02.1998 tarih, 91 sayýlý yazýsý; Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün
28.04.1999 tarih ve B.03.0.CÝG.0.00.00.0.-2.48.4.69.1999 sayýlý yazýsý.
411 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 81-82, para. 116-118.
4 1 2 TBMM 23. Dönem, 7/10339 sayýlý soru öner gesine15.03.2010 tarihinde verilen cevap.
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kuþkusunu güçlendirmektedir. Emniyet görevlileri tarafýndan toplanan delillerin zaman zaman
güvenirliðinin tartýþýldýðý bu tür davalarda yargýçlarla emniyet görevlilerinin yakýn iliþki görünümü
vermeleri davranýþ kurallarý ile baðdaþmamaktadýr.
Bir yargýç, avukatlarla onlara özel bir deðer verdiðini gösteren çok yakýn sürekli temaslardan
da kaçýnmalýdýr. Örneðin yargýcýn sýklýkla bu kiþiler tarafýndan araçla taþýnmasý, Bangalor Yargýsal
Davranýþ Ýlkeleri Yorumunda kaçýnýlmasý gereken bir davranýþ olarak belirtilmiþtir. Yine ayný
Yorumda davanýn taraflarý ve tanýklarý ile sosyal yaþamda doðrudan temastan kaçýnýlmasý gerektiði
vurgulanmakta ve yargýç eðer toplu taþýmayý kullanýyor ise davanýn taraflarýnýn veya tanýklarýn
yanýna oturmaktan dahi kaçýnmalýdýr denmektedir413.
Toplum yargý üyesinden yüksek davranýþ standardý beklediði için, bir yargý üyesi, kendisine
hediye sunulduðunda olduðu gibi bir yere giderken veya bir toplantýya katýlýrken de kendisine
þu soruyu sormayý ihmal etmemelidir: "Bu toplumun gözünde nasýl görülebilir"? 414
Bugün demokratik ülkelerde, bir yargý üyesinin bara veya baþka bir eðlence yerine gitmesini
yasaklayan bir kurala rastlanmamaktadýr. Fakat yargýç veya savcý bu tür sosyal ortamlara girerken
gideceði yerin ve oradaki kiþilerin özelliklerini, makul gözlemci testini yaparak deðerlendirmelidir.
Diðer bir deyiþle yargý üyesi gideceði yerin þöhretini, oraya sýklýkla giden kiþilerin niteliklerini
ve söz konusu yerin yasalara uygun çalýþmadýðýna iliþkin toplumda yaygýn bir kaný mevcutsa
bu kanýyý deðerlendirerek gidip gitmemeye karar vermeli, makul bir gözlemcinin söz konusu
mekâna gitmesini nasýl göreceðini göz önünde bulundurmalýdýr415.
Diðer yandan çoðu toplumda avukatlarýn düzenlediði toplantý, etkinlik, eðlence veya kutlamaya
yargýçlarýn da katýlmasý ve sosyal temelde avukatlarla kaynaþmalarý normal bir þeydir. Yargýçlar
ile diðer hukuk mesleðini icra eden kiþiler arasýnda sosyal bir iliþkinin olmasý genel olarak
yadýrganan bir durum deðildir. Yargýcýn sýnýf arkadaþlarýndan, eski meslektaþlarýndan veya daha
önce birlikte çalýþtýðý kiþilerden kendini soyutlamasý beklenemez. Ayrýca böyle bir soyutlanma
faydalý da deðildir çünkü yargýcýn hukukçularla sosyal iliþki içinde olmasý, bilgi alýþveriþine imkân
vererek avukatlarla yargý arasýndaki gerilimin düþmesine olanak verir ve yarar saðlar416.
Avukatlar tarafýndan düzenlenen bir toplantý, etkinlik veya kutlamaya yargýcýn da katýlmasýnda
bir sakýnca olmamakla birlikte, içinde bulunulan þartlara göre, yargýç bu konuda saðduyuyu
elden býrakmamalýdýr. Yargýç, sosyal iliþkisinin yargýsal sorumluluklarýný yerine getirmesine engel
olup olmayacaðýný ve sosyal iliþkinin niteliði hakkýnda bilgi sahibi üçüncü bir kiþinin adaletin
yerine geleceðinden makul bir kuþku duyup duymayacaðýný test etmelidir. Örneðin yargýç, bir
yandan sosyal ve yargý dýþý iliþkilerden kaçýnmamalýdýr fakat diðer yandan da yargýcýn önüne gelebilecek
uyuþmazlýklarda taraflardan birinin bir arkadaþý olmasý durumunda taraflýlýk ve iltimas görüntüsü
ortaya çýkabileceðini de dikkate almalýdýr417. Bir yargýcýn yargýsal faaliyetleri sýrasýnda önüne
413 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 80, para. 113.
414 agb, s. 79, para. 111.
415 agb, s. 81, para. 116. 28.04.1999 tarih ve B.03.0.CÝG.0.00.00.0.-2.48.4.69.1999 sayýlý yazýsý.
416 agb, s. 82, para. 119.
417 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.3.'e göre "yargýç, kendi mahkemesinde düzenli olarak

mesleðini icra
eden diðer hukuk mesleði üyeleri ile kiþisel iliþkilerinde, makul olarak bakýldýðýnda taraflýlýk veya iltimas görüntüsü
ya da þüphesi doðuracak durumlardan kaçýnmalýdýr".
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sürekli gelen bir hukukçu ile sosyal bir iliþki kurmasý veya devam etmekte olan davanýn tarafýný
temsil eden kiþiyle görüþmesi doðru deðildir. Tarafsýz görünümünü korumak için yargýç, tanýdýðý
bir hukuk mesleði mensubunun davasý kendi önünde devam etmekteyken onunla görüþmekten
imtina etmek zorundadýr. Herhangi bir þekilde devam etmekte olan bir davanýn tarafýný temsil
eden bir hukukçuyla bir görüþme söz konusu olmuþsa, Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre yargýç
dava hakkýnda konuþmamalý, içinde bulunulan koþullara göre davanýn diðer tarafýný bu görüþme
hakkýnda en kýsa zamanda bilgilendirmelidir418.
HSYK önüne gelen bir olayda asliye ticaret mahkemesi yargýcýnýn kendi önüne gelen bazý
dosyalarda vekâleti bulunan bir avukatla adliye içinde odasýnda sýkça görüþmesi ve adliye dýþýnda
gece içkili lokantada baþ baþa yemek yemesi deðerlendirilmiþtir. Yargýç söz konusu avukatýn
ailesi ile dostluðunun bulunduðunu ve bu dostluk sýnýrlarý içinde kalan bir tanýþýklýðýnýn olduðunu,
tanýþýklýðýnýn tarafsýzlýðýný etkileyecek boyutta olmadýðýný ve dosyalarda tarafsýzlýðýný yitirdiði
biçiminde yorumlanabilecek bir iþleminin bulunmadýðýný belirtmiþtir. Tanýk ifadeleri ile sabit
olan bu eylem için HSYK ilk önce Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nun 65. md'sinin a bendini419
uygulayarak kýnama cezasý vermiþ ardýndan 70. md'yi uygulayarak420 cezayý md 64'e göre bir
gün aylýktan kesmeye çevirmiþtir421. Bu cezanýn oldukça hafif olmasý dikkat çekicidir. Bir yargýcýn
önüne gelen çeþitli dosyalarý olan avukatla bu kadar yakýn iliþkiyi çekinmeden aleni bir biçimde
sürdürmesi yadýrgatýcýdýr ve HSYK'nýn verdiði cezanýn caydýrýcý ve bu tür davranýþlardan sakýnmaya
teþvik edici olduðunu söylemek güçtür.
Ayrýca yargý üyesinin bir hukuk bürosu tarafýndan yapýlan ve mütevazý konukseverliðin ötesine
geçen ikramlarla karþýlaþacaðý bir etkinliðe katýlmaktan da imtina etmesinde fayda vardýr. Burada
uygulanacak test yine makul gözlemcinin bu durumu algýlayýþýdýr. Bu etkinliðin, mesleðin
adetlerine alýþýk olmayan makul bir üçüncü kiþi tarafýndan nasýl görüleceði dikkate alýnmalýdýr.
Yargýsal Dürüstlük Grubu þunu önermektedir: Bir hukuk bürosu eðer bir etkinlik, kutlama veya
eðlence düzenliyorsa, kimin düzenlediði, kimlerin katýlacaðý ve niteliði yargýç tarafýndan sorulmalý
ve buna göre davet kabul edilmelidir. Söz konusu etkinliðin, hukuk firmasýnýn mevcut veya
potansiyel müvekkillerine kendini pazarlama veya bir tür reklam yöntemi olup olmadýðýna dikkat
edilmelidir; yargýç kendisinin bu tür amaçlarla kullanýlmasýna izin vermemelidir422. Diðer bir
deyiþle yargýç, bu eðlencede bulunmasýnýn, tarafsýzlýk görünümünü kuþkuya düþürmemesini
güvence altýna almalýdýr.
Yargýç, avukatlýk mesleðini býrakarak yargýçlýk mesleðine girmiþ ise daha önce çalýþtýðý hukuk
bürosunu ziyaret ederken de özen göstermelidir. Bir kutlama veya yýldönümü gibi nedenlerle
düzenlenen merasimler dýþýnda sýk sýk ziyaret etmemelidir. Daha önce savcý olan bir yargýç da
eski savcý arkadaþlarý ve polis memurlarý ile fazla yakýn iliþkiden kaçýnmalýdýr. Yakýn dost
görünümü vermek dahi makul deðildir. Yargýç kendi önüne sýklýkla gelen, bakan veya memurlarý,
belediye memurlarý, savcýlar gibi taraflarla da fazla yakýn iliþki geliþtirmemelidir423.
418
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 83, para. 120-122.
Md 65/a: Resmi sýfatýnýn gerektirdiði saygýnlýk ve güven duygusunu sarsmak.
Md 70/2: Ýlk defa disiplin suçu iþleyenlerden geçmiþ hizmetleri sýrasýnda çalýþmalarý olumlu olan ve tercihli veya
mümtazen yükselmeye layýk bulunan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alanlar hakkýnda, meslekten çýkarmayý
gerektiren durumlar hariç olmak üzere, verilecek cezalardan bir derece hafif olaný uygulanabilir.
421 01.06.2006 tarih ve 167 karar sayýlý HSYK kararý.
422 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 84-85, para. 123-124.
423 agb, s. 84-85, para. 125-126.
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Bir yargýcýn kendi ikametgahýný, bir avukatýn müvekkilleri ile buluþma veya diðer meslektaþlarýný
kabul yeri olarak kullanmasýna da izin vermemesi gerekir424. Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre
eðer yargýcýn eþi veya çocuklarý hukukçuysa, o kiþinin mesleðini icra etmek için kullandýðý ev
telefon hattýný dahi yargýç kullanmamalýdýr; bunu yapmasý yargýcýn da avukatlýk yaptýðý izlenimini
verebilir425.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da "yargý üyesi, normal bir vatandaþ tarafýndan külfetli olarak
görülebilecek kiþisel sýnýrlamalarý kabullenmeli ve bunlara isteyerek, özgürce uymalýdýr; yargý
üyesi, özellikle yargý mesleðinin onuruyla uyumlu bir tarzda davranmalýdýr" ilkesi yer almalýdýr.
Ayrýca "yargýç, kendi mahkemesinde düzenli olarak mesleðini icra eden diðer hukuk mesleði
üyeleri ile kiþisel iliþkilerinde, makul olarak bakýldýðýnda taraflýlýk veya iltimas görüntüsü ya da
þüphesi doðuracak durumlardan kaçýnmalýdýr" ilkesine de yer verilmesi gerekmektedir. Bu tür
temaslar durumun aðýrlýðýna göre disiplin yaptýrýmý nedeni de olabilir.
Kendi mahkemesi önünde çeþitli vesilelerle rol oynayabilecek diðer kamu görevlilerinin
düzenlediði toplantýlara yargýçlarýn katýlmamasý yönünde bir yasaða yer verilmesinde de yarar
vardýr. Bu tür toplantýlara sýklýkla katýlmak bir disiplin yaptýrýmý nedeni olarak da düzenlenebilir.
Bunlara ek olarak savcýlar ve yargýçlarýn ayný lojmanlarý paylaþmasý uygulamasýna son
verilmelidir. Yargýç ve savcýlarýn yakýn iliþkilerini engellemek bakýmýndan HSYK'yý "Yargýçlar
Yüksek Kurulu" ve "Savcýlar Yüksek Kurulu" olarak ayýrmak daha yerinde bir tercih olacaktýr.

8- Yargý Üyelerinin Eleþtiriler Karþýsýndaki Davranýþý
Bir davanýn hükme baðlanmasýndan sonra, yargýç karardan hoþnut olmayan taraflarýn veya
diðer bireylerin de yazýlý ve sözlü eleþtirilerine maruz kalabilir. Demokratik pek çok ülkede
toplum, yargýçta veya kararlarýnda gördükleri hatalar veya kusurlar nedeniyle aleni bir biçimde
eleþtiri yöneltebilmektedir. Eleþtiriler karþýsýnda yargýç, ilgili kiþilere karþý kavgacý bir üslup
kullanmamalýdýr. Bu tür bir davranýþ, mesleðe yaraþýr olmadýðý gibi, yargýcýn tarafsýzlýðý hakkýnda
da kuþkulara neden olabilir. Kamuya açýk bir biçimde yapýlan eleþtiriler bakýmýndan verdiði
kararýn yargýsal gerekçelerini kamuya açýk bir biçimde savunmak, bir yargýç için genellikle uygun
bir davranýþ olarak kabul edilmez. Yargýç herhangi bir kiþinin onu incelemesine katlanmak ve
yorumlarýna saygýlý olmak durumundadýr. Yargýç, bu tür eleþtiriler karþýsýnda, yargýnýn sessizlik
geleneði ve yargýnýn karar gerekçeleri yoluyla konuþmasý ilkesi gereðince, kural olarak cevap
vermekten kaçýnmalýdýr. Fakat verilen hüküm hakkýnda baþkalarý tarafýndan kamuoyuna yapýlan
açýklamalarda yanlýþ bilgiler yer almýþ ise kurumsal kimliði olan bir adli makam vasýtasýyla
düzeltme için basýn açýklamasý yapýlmasý uygun bir davranýþ olacaktýr426.
Bir kararýn medya tarafýndan da eleþtirilmesi olaðandýr; masumiyet karinesini ihlal etmeden
yargýlama sýrasýnda veya yargýlamadan sonra adaletin daðýtýlmasý hakkýnda yorum yapmak ve
424
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.5.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 88, para. 133.
agb, s. 62, para. 73.
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kamuya bilgi vermek medyanýn hakký olduðu gibi görevidir de. Yargýç, basýna yazmak veya
mahkeme kürsüsünden bu eleþtiriler hakkýnda afaki yorumlar yapmak suretiyle cevap vermekten
kaçýnmalýdýr. Bir yargýç kararýndaki gerekçeleri yoluyla konuþmalýdýr. Ancak medyada yargýlama
veya karar hakkýnda yanlýþ bilgiler veya hatalý bir aktarým yer almýþ ise ve yargýç bunun düzeltilmesi
gerektiðini düþünüyorsa, yargýcýn bireysel olarak açýklama yapmasýndan çok yine adliyelerde
bulunan kurumsal bir makam aracýlýðýyla uygun düzeltmeyi yapmak üzere bir basýn açýklamasý
yapýlmasý daha doðrudur427.
Yargý üyesini eleþtirme hakkýnýn yargýcý ve yargýyý aþaðýlamaya dönüþmemesi de beklenir.
Yargýyý aþaðýlamaya yaptýrým öngören kurallar pek çok ülkede mevcut ise de bu kurallarýn bir
yargýcý veya yargýyý eleþtiren ifadeleri cezalandýrmak veya önlemek için kullanýlmasý, kabul edilir
bir durum deðildir. Ýfade özgürlüðü gerçeðe ve doðruya ulaþmak için vazgeçilmez bir araçtýr.
Yargýyý eleþtirme yoluyla kullanýlan ifade özgürlüðü haksýz, dayanaksýz, nedensiz bir saldýrý
içermediði müddetçe korunmalýdýr428. Lord Atkin'in dediði gibi, kötü niyetle yapýlmadýðý ve
yargýnýn iþleyiþine zarar vermek amacýyla olmadýðý müddetçe, halkýn, hatalý da olsa yargýçlarý
ve yargýnýn iþleyiþini eleþtirmesi meþrudur. Yargýyý aþaðýlama davasýný baþlatarak bu eleþtirilerin
daha fazla duyulmasýný saðlamaktansa, bu tür eleþtirileri hatta saldýrýlarý görmezden gelmek daha
iyi ve akýllýca bir yöntemdir429.
Türkiye'de mahkeme kararlarýna iliþkin medya ve halk algýlamasý oldukça sorunludur.
Adliyelerde yargýçlarýn kontrol ve denetiminde bir "basýn ve halkla iliþkiler bürosu" kurularak
mahkeme kararlarýnýn halk tarafýndan doðru olarak algýlanmasý için çaba harcanmalýdýr.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da yargýcýn kararlarýyla konuþma geleneði hatýrlatýlmalýdýr.

9- Yargý Üyelerinin Ýfade Özgürlüðü ve Sýnýrlarý
Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'ne, ÝHAS'a ve insan haklarýný koruyan diðer uluslararasý
sözleþmelere uygun olarak, yargý üyeleri diðer vatandaþlar gibi ifade ve inanç özgürlüðüne
sahiptir430. Ancak bu özgürlüklerin kullanýlmasýnda yargý üyeleri mesleklerinin gereði olarak,
diðer vatandaþlara göre daha fazla sýnýrlanmýþlardýr. Yargý üyeleri, bu özgürlüklerini kullanýrken
daima görevlerinin onurunu, fazilet ve tarafsýzlýðýný ve yargý baðýmsýzlýðýný muhafaza edecek
þekilde davranmak zorundadýrlar431.
Yargýç veya savcý, makamýna atandýktan sonra sahip olduðu ifade, örgütlenme ve toplanma
özgürlüklerinden vazgeçmemektedir veya daha önce sahip olduðu siyasi düþünceleri veya siyasi
konulara olan ilgisi ortadan kalkmamaktadýr. Bununla beraber toplumun yargýnýn tarafsýzlýðýna
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Bkz. agb, s. 62, para. 74-75.
Mahendra Pal Chaudhry v. Attorney General of Fiji, Court of Appeal of Fiji Islands, (1999) 45 FLR 87,
http://www.vanuatu.usp.ac.fj/library/Paclaw/Fiji/Fiji_cases/FLR_1999/Chaudhry_v_AG.html, (23.10.2008); bu
konudaki tartýþmalar için bkz. Oyiela Litaba, Does the Offence of Contempt by Scandalising the Court Have a Valid
Place in the Moder n Day Australia", Deakin Law Review 6, 2003, http://www.austlii.edu.
au/au/journals/DeakinLRev/2003/6.html, (23.10.2008).
429 Ambard v. Attorney General for Trinidad and Tobago, [1936]AC 322, 325, 335 (PC)'den aktaran Bangalor
Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 90, para. 137; ayrýca bkz. http://www.modernghana.com/news2/184681/1/osahmills-brought-administration-of-justice-into-.html; http://www.nilacharal.com/news/rajan/rajan491.html, (23.10.2008)
430 Örn. bkz. Albayrak v. Turkey, para. 43-48.
431 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.6; BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler, Ýlke 8.
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ve baðýmsýzlýðýna olan güvenini korumak için bazý sýnýrlamalar olmasý gerekmektedir. Yargýcýn
gerçekte nesnel olmasý kadar toplum tarafýndan baðýmsýz, tarafsýz, önyargýsýz, açýk fikirli olarak
görülmesi de önemlidir. Yargýç, toplumsal tartýþmalara dahil olurken iki temel konuyu dikkate
almak durumundadýr. Ýlk olarak yargýç, bu tür tartýþmalara dahil olmasýnýn onun tarafsýzlýðýna
olan inancý zedeleyip zedelemeyeceðini tartmalýdýr. Ýkinci olarak, bu tür davranýþlarýn yargýcý
gereksiz yere siyasi saldýrýlara maruz býrakýp býrakmayacaðýný, yargýnýn onuru ile çatýþýp
çatýþmayacaðýný deðerlendirmelidir. Bu tür ihtimaller söz konusu ise yargýç toplumsal tartýþma
ve çekiþmelere dahil olmaktan kaçýnmalýdýr. Çünkü yargýçlýk mesleði, tartýþma konusu olan çeþitli
sorunlara nesnel olarak yaklaþabilmeyi gerektirir432.

a- Ýfade Özgürlüðünü Kullaným Biçimleri
Yargýcýn, adaletin daðýtýlmasý, hukukun ve hukuk sisteminin geliþmesine katkýda bulunmak
açýsýndan özel bir konumu vardýr. Nitekim Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre yargýsal
görevlerini tam ve eksiksiz bir þekilde icra etmek kaydýyla yargýç hukuk, hukuk sistemi, adalet
teþkilatý veya bunlarla baðlantýlý konulara yönelik yazý yazabilir, konferans verebilir, ders verebilir
ve etkinliklere katýlabilir433.
Yargýsal yükümlülüklerini yerine getirmeyi zedelemediði ve zamaný elverdiði ölçüde yargý
üyesinin bu tür faaliyetlerde yer almasý teþvik edilmelidir. Yargý üyesi konferansa veya seminere
katýlarak, ders vererek ve sýnav yaparak hukuk eðitimine katkýda bulunabilir. Yazar veya editör
olarak da hukuk yazýnýna katkýda bulunabilir. Fakat yargýçlar, tam olarak önlerine gelmemiþ
bir hukuki konuda önceden tavsiyede bulunamayacaklarýndan veya görüþ açýklayamayacaklarýndan,
eðitim amaçlý yorumlarýnýn, bir yargýlamadaki belirli bir hukuki pozisyona iliþkin vaatte veya
tavsiyede bulunmak niteliðinde olmamasýna dikkat etmelidirler. Bir yargýç, henüz deliller sunulup
iddia ve savunmalar dinlenmeden, soruþturma veya incelemeler tamamlanmadan delilleri, iddia
ve savunmalarý tarafsýz olarak tartýp belirli bir yargýsal görüþ oluþturamaz. Yargýç, yaptýðý eðitim
faaliyeti nedeniyle kendisine ödenen ücreti kabul ederken de ücretin ayný eðitim sorumluluðuna
sahip ve yargý üyesi olmayan baþka eðiticilerden fazla olmamasýný saðlamalýdýr 434 .
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, "yargýç, yargýçlýk makamýnýn onurunu zedelememesi veya
yargýsal görevlerini yerine getirmesine engel olmamasý koþuluyla, diðer etkinliklere de katýlabilir"435
demektedir. Yargýsal Dürüstlük Grubu bu ilkeyi yorumlarken, "yargýcýn yaptýðý faaliyetler yargýsal
görevlerinin ifasýna müdahale oluþturmadýðý, diðer bir deyiþle önündeki konularý makul sürede
ve dikkatle çözüme baðlama zorunluluðu ile çatýþmadýðý ve yargýçlýk makamýnýn onurunu
zedelemediði müddetçe, hukuk dýþý konularda da yazabilir, konuþabilir, eðitim verebilir, ders
verebilir ve spor, sanat ve diðer sosyal ve eðlence niteliðindeki faaliyetlerde bulunabilir"
demektedir. Yargýcýn bu tür faaliyetleri ufkunu geliþtirme imkâný yaratýr, toplumdaki sorunlara
karþý farkýndalýðýný artýrýr ve böylece mesleðini yaparken edindiði bilgiye katký yapar436.
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Ýfade özgürlüðü bakýmýndan yargý üyelerine yönelik katý standartlar, günümüzde oldukça
esnemiþtir. Pek çok ülkede hukukla ilgili olsun olmasýn yargýç ve savcýlarýn kitap veya makale
yazmalarý olaðan karþýlanmaktadýr. Örneðin Yunanistan'da daha önce oldukça katý olan sýnýrlamalara
bugün yer verilmemektedir. Bazý yargý üyeleri hukukla ilgili olsun veya olmasýn kitap yazmakta,
çok sayýda yargý üyesi hukuk dergilerine makale göndermekte, istisnai de olsa röportaj vermekte
ve gazete editörlerine nadir de olsa cevap mektuplarý göndermektedirler. Yargý üyelerinin
üniversitede hukuk dersi vermeleri de mümkündür437. Ýtalya'da da yargý üyeleri kitap yazabilmekte,
toplantýlara, televizyon sohbetlerine katýlabilmekte, dergide yazý yazabilmektedirler438. Üniversitede
ders vermek de Yargý Yüksek Kurulu'nun izni ile mümkündür. Yargýçlarýn gazetelere makale
yazmalarý da yasal bir faaliyet olarak görülmektedir439.
Fransa'da benzer þekilde yargý üyeleri kitap veya dergilerde yazabilmekte, toplantýlara,
televizyon sohbetlerine katýlabilmektedir. Fakat yargý üyeleri bu faaliyetleri yaparken, diðer
memurlar için de geçerli olan "obligation de réserve" kuralý sýnýrlarý içinde kalmak zorundadýrlar440.
Finlandiya'da da yargý üyeleri kitap veya gazetelere makale yazmakta, zaman zaman televizyon
veya basýna röportaj vermektedirler. Fakat bu röportajlar yasa deðiþiklikleri, çalýþma koþullarý,
maaþlar gibi genel konularla ilgili olmaktadýr441.
Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Kodu (1972) md 4A da yargýçlarýn yarý yargýsal
faaliyetlerine izin vermektedir. Örneðin yargýç hukuk eðitimine katkýda bulunabilir ve bu tür
iþler için makul bir ücret almasý da mümkündür (md 6A), fakat bu tür iþler yargýcýn fazla zamanýný
almamalýdýr442.
Diðer yandan bir yargý üyesi hukukla ilgili olsun veya olmasýn bir dergiye veya kitaba yazý
verirken ihtiyatý elden býrakmamalýdýr. Herhangi bir kiþinin yargýsal makamý, yargý üyesinin
prestijini sömürmesine izin vermemelidir. Örneðin Yargýsal Dürüstlük Grubu, yargýcýn yazýsýnýn
bulunacaðý bir dergi veya kitapta yer alacak reklamlar üzerinde yeterli kontrolü yapabilmesi
gerektiðini belirtmektedir443.
Halk sosyal olaylar ve hukuk hakkýnda doðru kaynaktan bilgi almak ister. Bu nedenle yargý
üyesinin hukukla ilgili bir radyo veya televizyon programýna katýlmasý uygun bir davranýþtýr.
Fakat bir yargý üyesinin, ticari radyo ve televizyonlarda yer almak konusunda tedbirli davranmasý
beklenir. Çünkü yargý üyesinin katýlýmý, toplum tarafýndan o kurumlarýn veya sponsorlarýnýn
maddi menfaatlerine destek olarak algýlanabilir. Bir yargý üyesinin bu tür programlara katýlmasýnýn
uygun olup olmamasýna iliþkin olarak yayýnlara katýlma sýklýðý, dinleyiciler, konu, programýn
437
438
439

K. D. Kerameus, s. 130.
Alessandro Pizzorusso, s.202.
YYK Disiplin Dairesi'nin 14.07.1989 tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 16; Ayrýca bkz. Jacqueline
Lucienne Lafon, s. 202.
440 F. Grivart de Kerstrat, s. 71.
441 Irma Lager, s. 61.
442 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 170-172.
443 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 96, para. 151. Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.9 þöyle
demektedir: "Yargýç, yargýçlýk makamýnýn prestijini; kendisine, aile üyelerinden birisine veya her hangi bir kimseye
özel çýkar saðlayacak þekilde ne kendisi kullanmalý ne de baþka birisine kullandýrtmalýdýr. Ayrýca yargýç, yargý
görevinin yerine getirilmesine iliþkin olarak, herhangi bir kimsenin uygun olmayan bir biçimde yargýcý etkileyecek
özel bir mevkide olduðu intibaýný ne kendisi vermeli, ne de baþkalarýnýn böyle bir intiba yaratmasýna müsaade
etmelidir".

109

ticari olup olmamasý gibi çeþitli etmenler dikkate alýnmalýdýr. Örneðin içinde bulunulan koþullara
baðlý olarak, devlet içinde yargýnýn rolü, halkýn eðitimi ile mahkemelerin iliþkisi gibi konular
uygun konulardýr444.
Bununla beraber, Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý'nda belirtildiði gibi edebi veya
artistik faaliyetler dýþýnda ücrete tabi yargý dýþý faaliyetler söz konusu ise, bunlar elbette yasayla
öngörülen koþullar çerçevesinde izne tabi olmak zorundadýr445.
Daha önce belirtildiði gibi gerek Anayasa'ya (md 140/5) gerekse 2802 sayýlý Hakimler ve
Savcýlar Kanunu'na göre (md 48) "hakimler ve savcýlar, kanunda belirtilenlerden baþka, resmi
ve özel hiçbir görev alamazlar". Bununla birlikte 2802 sayýlý yasanýn belirtilen maddesinin 1. ve
3. fkr'larýna göre hakim ve savcýlar, (a) hiçbir izne tabi olmaksýzýn, bilimsel araþtýrma ve yayýnlarda
bulunabilirler; (b) davet edildikleri veya yetkili makamlarýnca görevlendirildikleri, ulusal ve
uluslararasý kurul, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantýlarla meslekleri ile ilgili diðer
toplantýlara da katýlabilirler fakat bu tür bir toplantýlara katýlabilmesi için yargý üyesinin iki sýnýrý
vardýr, bu sýnýrlar: görevlerini aksatmamak ve mesai gün ve saatinde ise izin almaktýr; (c) adalet
yüksekokullarý ile hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst göreve hazýrlama kurslarýnda meslek ile
ilgili konularda ders ve konferans verebilirler fakat bu tür görevleri yapabilmek için de izin
alýnmasý koþulu mevcuttur.
Türkiye'deki mevzuat çerçevesinde bilimsel araþtýrma ve yayýnlar izne tabi deðilken, ücrete
tabi olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn hem bilimsel toplantýlar ve konferanslara katýlmak için (mesai
saatinde ise) hem de eðitim amaçlý ders verilmesinde446 izin aranmaktadýr. Bilimsel toplantýlar
ve konferanslara katýlmak için hangi makamýn (Adalet Bakanlýðý'nýn mý, yoksa HSYK'nýn mý?)
izin vereceði de madde metninde belirsizdir. Ücretsiz de olsa mesai saatleri içindeki bir toplantý
için veya eðitim amaçlý faaliyetler için izin sisteminin benimsenmesinin yargýç ve savcýlarýn bu
tür faaliyetlere gereðinden fazla zaman ayýrarak yargýsal faaliyetlerini aksatmalarýný önlemek
bakýmýndan gerekli olduðu düþünülebilir. Fakat izni verecek makamýn yargýsal bir makam yerine
yürütme makamý olmasý, bu tür faaliyetlere katýlmak isteyen yargýç ve savcýlarý cezalandýrmak
veya ödüllendirmek amaçlý kullanýlabileceðinden oldukça sakýncalýdýr. Yargýtay Kanunu ve
Danýþtay Kanunu'nda Yargýtay ve Danýþtay Baþkanlarý, baþkanvekilleri, daire baþkanlarý ve üyeleri
için Yargýtay Birinci Baþkanlýk Kurulu447 ve Danýþtay Baþkaný ile Baþkanlýk Kurulu448 yetkilendirilmiþtir.
Yargýtay Kanunu ve Danýþtay Kanunu'ndan farklý olarak diðer yargýç ve savcýlar için öngörülen
yukarýda belirtilen düzenlemeler ile bu tür izinlerin yargýç ve savcýlarýn aðýrlýkta olduðu bir
makam tarafýndan, baþka bir deyiþle HSYK tarafýndan deðil de yürütme tarafýndan verilmesi
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üyeleri ile Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcý ve Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcý Vekilinin yükseköðretim kurumlarýnda
ders vermelerine yönelik bir düzenlemeye yer vermemekte, sadece konferans verebileceklerini belirtmektedir (md
62/son). 06.01.1982 tarih, 2575 sayýlý Danýþtay Kanunu ise, Danýþtay Baþkaný, Baþkanvekili, Baþsavcýsý, daire
baþkanlarý ve üyelerinin yükseköðretim kurumlarýnda ders vermelerine izin vermektedir (md 66/3).
447 04.02.1983 tarih, 2797 sayýlý Yargýtay Kanunu, md 62.
448 06.01.1982 tarih, 2575 sayýlý Danýþtay Kanunu, md 66.
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halinde, Anayasa'da yer alan mahkemelerin baðýmsýzlýðý (md 138/1) ve hakimlik teminatý (md
140/3) ile çatýþma doðabilecektir. Ayrýca 11.12.2010 tarihinde kabul edilen yeni Hakimler ve
Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 9. md'si HSYK'nýn Birinci Dairesinin görevlerini sayarken
yýllýk ve mazeret izinleri dýþýnda her türlü izin verme görevinin Daireye ait olduðunu belirtmektedir449.
Bu yasa, sonraki tarihli yasa niteliðinde olmasýndan dolayý gerek bilimsel toplantý ve konferanslar
gerekse eðitim amaçlý dersler bakýmýndan alt mahkeme yargýç ve savcýlarýnýn sadece HSYK'dan
izin alacaklarý sonucuna varmak gerekir.

b- Ýfade Özgürlüðünün Sýnýrlarý
aa- Partizanca Tartýþýlan Konular ve Hakaret
Bangalor Ýlkelerini yorumlayan Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre yargýçlar, toplumda partizanca
tartýþýlan konulara iliþkin kamuya açýklama yapmaktan kaçýnmalýdýr. Partizan hareketler ve
konuþmalar tartýþmalý bir konuda yargýcýn diðer tarafý tuttuðunu gösterir450, dolayýsýyla yargýcýn
tarafsýzlýðýna olan güveni sarsabilir. Örneðin Fransa'da yargýçlarýn uymasý gereken davranýþ
biçimlerini belirleyen 22 Aralýk 1958 tarihli kanun hükmünde kararnamenin 10. md'si gereðince
her türlü siyasi tartýþma yargýya yasaklanmýþtýr451.
Yargýç, sarf ettiði sözlerle bir siyasi çekiþmenin tarafý olursa, toplumda yer edinmiþ kiþilerle
tartýþmaya girerek veya aleni biçimde doðrudan hükümeti hedef alarak toplumsal tartýþmalara
katýlýrsa, görüþ açýkladýðý konularla ilgili bir davaya bakmasý gerektiðinde yargýsal makamýn
gerektirdiði biçimde davranamayacaðý düþünülür. Yargýcýn karar vereceði davada daha önce
eleþtirdiði toplumda yer edinmiþ kiþiler veya hükümet birimleri bir taraf, hatta tanýk olursa bu
durum ciddi bir hal alýr452.
Ancak bazý durumlarda siyasi bakýmdan tartýþmalý konular hakkýnda yargý üyesi, topluma
yönelik açýklamalar yapabilir. Eðer tartýþma konusu, yargý üyelerinin maaþlarý ve menfaatleri
dahil olmak üzere mahkemelerin iþleyiþini, yargý baðýmsýzlýðýný, adaletin daðýtýlmasýnýn temel
unsurlarýný veya yargý üyesinin kiþisel dürüstlüðünü doðrudan etkileyecek nitelikteyse açýklama
yapabilir. Bununla beraber bu tür konular söz konusu olsa dahi, yargý üyesinin ihtiyatý elden
býrakmamasý gerekir. Örneðin bir yargýç, bu tür konularda hükümete yönelik kamuya bir açýklama
yaparken hükümete karþý lobi faaliyeti içine girdiði kanaati yaratmamalý veya mahkeme önüne
gelecek bir davada nasýl karar vereceðini ortaya koyar bir konuma düþmemelidir. Ayrýca yargý
üyesi, kendi kiþisel açýklamalarýnýn yargýnýn bütününün görüþünü yansýtýyor gibi görülmemesi
için de önlem almalýdýr453.
Anayasaya uygunluk konusunda tartýþmalý görüþler veya gayrý resmi yorum sunmaktan
kaçýnmak kaydýyla, yargýcýn yasa tasarýlarý hakkýndaki eðitim amaçlý veya yasanýn zayýflýklarýna,
449
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11.12.2010 tarih, 6087 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu, md 9/5.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 58, para. 65.
Jacqueline Lucienne Lafon, s. 35.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 89, para. 136.
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eksikliklerine dikkat çeken görüþleri ortaya koymasý mümkündür; hatta bazý durumlarda faydalý
da olabilir. Ancak bu görüþler, pratik uygulamalar veya tasarýdaki açýklar ile ilgili olmalýdýr ve
siyasi ihtilaf konularýný içermemelidir. Bu tür görüþlerin bireysel olarak bir yargý üyesi tarafýndan
deðil, yargýnýn kolektif ve kurumsal desteði ile yapýlmasý daha da yerinde olacaktýr454 .
Bir yargý üyesinin yargý kurumunu savunan sözleri veya belirli bir hukuk konusunu veya
kararlarý topluma veya özel bir dinleyici grubuna açýklamasý veya temel insan haklarýný ve hukuk
devletini savunmasý ise, siyasi veya partizanca bir davranýþ olarak görülemez. Fakat yargý üyesi
bu tür durumlarda dahi mümkün olduðunca dikkatli olmalýdýr, siyasi olarak partizan görünebileceði
güncel tartýþmalý konulara karýþmaktan kaçýnmalýdýr455.
Bazen yargý üyesi, vicdaný duygularý, ahlaki deðerleri olan bir insan sýfatýyla açýklama yapmasýnýn
kendi bireysel ahlaki görevi olduðunu da düþünebilir. Örneðin savaþ karþýtý bir bildiriyi imzalayabilir,
yoksulluk karþýtý bir kuruluþ için destek açýklamasý yapabilir. Ancak bu konulardan biri, bir dava
konusu olarak yargýcýn önüne gelirse ve yargýcýn geçmiþteki faaliyetleri tarafsýzlýðý ve dürüstlüðü
hakkýnda makul bir kuþku yaratacak niteliðe bürünmüþse davadan çekinmesi gerekebilir456.
ABD'de yargýcýn diðer yargýçlara veya yasa deðiþikliði çabalarýna yönelik bazý yaklaþýmlarýný
kamuya açýklamasý kýnama cezasý verilmesi nedeni olarak görülebilmektedir. ABD'de diðer pek
çok demokratik ülkede olduðu gibi yargýçlarýn yayýnladýklarý makalelerle hukuk kurallarýný
eleþtirmeleri elbette disiplin yaptýrýmýna tabi deðildir. Fakat yargýç yazýsýnda kurallara uymamayý
savunuyorsa veya kendinin bu tür kurallarý uygulamayacaðý izlenimini veriyorsa bu bir disiplin
yaptýrýmý nedeni oluþturur457.
Ýngiltere'de ise son derece sýnýrlý güvencelere sahip olan ilk derece mahkemesi yargýçlarýndan
biri, 1985 yýlýnda görevli olduðu mahkemenin dýþýnda yapýlan nükleer silahsýzlanma gösterisine
katýldýðý için demokratik bir ülkede olmasý beklenenden çok aðýr bir yaptýrýma tabi tutulmuþ
ve meslekten çýkarýlabilmiþtir458.
Fransa'da da yargý mensuplarý yargýsal kurumlara veya hükümete karþý bazý olumsuz ifadeleri
nedeniyle ihtiyatlý olma yükümlülüðüne aykýrý davrandýðý için yaptýrýmla karþýlaþmýþlardýr. 1963
yýlýnda bir savcý, bütün savcýlýk biriminin uymasý gereken itaat ilkesini saldýrgan bir biçimde
eleþtirdiði için yer deðiþikliði yaptýrýmýna tabi tutulmuþtur. 1987 yýlýnda savcýyý ve diðer yetkilileri
aþaðýlayýcý sözler sarf ettiði için bir yargý mensubu, son derece aðýr bir cezaya maruz kalmýþ ve
emekliye sevk edilmiþtir459.
Yine Fransa'da bir savcý, yargý iþlevine, meþruiyetini tartýþmalý hale getirecek nitelikte, aþýrý
bir eleþtiri yöneltmiþtir. Söz konusu savcý hakkýnda ihtiyatlý olma yükümlülüðünü ihlal ettiði
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gerekçesiyle kýnama cezasý verilmiþtir. Bir yargý mensubu da hükümetin suçlularý iade kararýný
eleþtiren konuþmasý nedeniyle bir derece düþürülmüþ ve kendisine yer deðiþtirme yaptýrýmý
uygulanmýþtýr. Baþka bir olayda da bir savcý bir yasadýþý radyo istasyonunda siyasi konuþmalar
yapmýþ ve hakkýnda yer deðiþtirme yaptýrýmý uygulanmýþtýr460.
Fransa'da farklý yönde sonuçlanan davalar da olmuþtur. Yargý yüksek Kurulu, 1962 yýlýndaki
bir kararýnda hükümete siyasi nitelikte imalarda bulunan bir yargýç hakkýndaki iddialarýn yeterli
temeli bulunmadýðý sonucuna varmýþtýr. Benzer þekilde 1987 yýlýnda bir savcý, aleni bir konuþmasýnda
uyuþturucu baðýmlýlarýna yönelik hükümet politikasýný eleþtirmiþ, buna karþýlýk herhangi etik bir
sýnýrý ihlal etmediði sonucuna varýlmýþtýr. 1993 yýlý baþlarýnda millet meclisi seçimleri sýrasýnda
iki yargýç, Thierry Jean-Pierre ve Jean-Louis Bruguiere, bir siyasi tartýþmaya katýlmýþlar ve her
biri bir baþka adayý desteklemiþtir. Her ikisine de siyasi bakýmdan ihtiyatlý olma görevleri
hatýrlatýlmýþtýr. Birkaç gün içinde Adalet Bakaný bütün yargý mensuplarýna ihtiyatlý olma
yükümlülüklerini ve siyasi tarafsýzlýk gereðini hatýrlatan bir idari bildiri göndermiþtir. Yargýçlar
hakkýnda disiplin iþlemi yapýlmamýþtýr461.
Ýtalya'da da bir savcýnýn, bir polisin baþka bir savcýlýk bürosuna nakli ile ilgili üzüntüsünü
kamuya açýklamasý disiplin kurallarýnýn ihlali olarak görülmemiþtir462.
Yukarýda verilen örneklerdeki deðiþkenlik yargýcýn ifade özgürlüðü ile mesleki davranýþ ilkeleri
arasýndaki dengenin kurulmasýndaki zorluðu gözler önüne sermenin yaný sýra ifade özgürlüðü
ile ilgili olarak ilgili ülkelerin standartlarýný da gösterebilmektedir.
Yargýcýn ifade özgürlüðü ile tarafsýzlýðý, dürüstlüðü ve saygýnlýðý arasýndaki dengeyi kurmanýn
güçlüðü ABD'de Re Sanders olayýnda da ortaya çýkmýþtýr. Olay, ABD'de çok þiddetli bir biçimde
tartýþýlan, kutuplaþmalara neden olan kürtaj konusuna iliþkindir. Kürtaj, ABD'de belirli yasal
sýnýrlamalar içerisinde olmak kaydýyla kadýnýn anayasal güvence altýndaki özel yaþam hakkýnýn
bir parçasý olarak korunmaktadýr463. Kýsa bir süre önce Washington Yüksek Mahkemesi'ne
seçilmiþ olan yargýç Sanders, kürtaj karþýtý "Yaþam için Yürüyüþ"' adlý gösteride bir araya gelen
topluluða yaþam savunucularýnýn sembolü olan kýrmýzý bir gül ile birlikte kýsa bir konuþma
yapmýþ ve bu konuþma nedeniyle Washington Disiplin Komisyonu kendisine kýnama cezasý
vermiþtir. Konuþmasýnda, "hukuk sistemimizde masum bir insanýn korunmasýndan daha temel
bir þey yoktur ve olmamalýdýr" demiþ ve orada bulunanlarýn oylarýyla seçilmiþ olduðunu belirterek
teþekkür etmiþtir. Komisyon bu konuþmanýn, özellikle yürüyüþün siyasi niteliði nedeniyle "halkýn
yargýya güvenini sarstýðý" kanaatine varmýþtýr. Fakat Washington Yüksek Mahkemesi, yargýcýn
anayasal ifade özgürlüðü ile yargýsal davranýþ kodunun koruduðu menfaatler arasýndaki dengede
ifade özgürlüðünü üstün tutmuþ ve bu kararý bozmuþtur. Yüksek Mahkeme'ye göre yargýcýn
tavrý ve sözleri, siyasi bir faaliyet sayýlamaz. Yargýç; hukukun, hukuk sisteminin ve adaletin iyi
iþlemesini saðlamak için fikirlerini açýklama özgürlüðünün sýnýrlarý içinde kalmýþtýr ve bu durumu
yargýcýn tarafsýzlýðýný ve dürüstlüðünü sorgulayacak nitelikte deðildir464.
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Yargý üyesinin ifade özgürlüðüne getirilen sýnýrlama, yukarýdaki ülke örneklerinde görüldüðü
gibi, bazen bir konunun partizanca tartýþýlmasýna özgü olmamakta, bunun ötesine geçerek diðer
devlet görevlilerinin sert bir biçimde eleþtirilmesine kadar uzanabilmektedir. Bir ilk derece
yargýcýnýn, "kendi seviyesindeki hakimlerin yargý baðýmsýzlýðýný eleþtirmesi halinde soruþturma
açýlabileceðini ve bunu da bir davanýn takip edebileceðini" Yargýç ve Avukatlarýn Baðýmsýzlýðý
Merkezi adýna rapor hazýrlayan heyete bildirmiþ olmasý, yargýç ve savcýlarýn kendilerini ifade
etmekten ne kadar çekindiklerini gösteren çarpýcý bir örnektir465. Oysa belirli bir kiþiyi aþaðýlamaya
varmadýðý müddetçe sert eleþtiriler de ifade özgürlüðünün bir parçasýdýr.
Nitekim Kayasu - Türkiye davasýnda ÝHAM, 12 Eylül 1980 darbesini yapan generaller hakkýnda
suç duyurusunda bulunduðu ve iddianame düzenlediði için bir ceza davasý sonucu mahkûmiyet
ve meslekten çýkarmaya kadar varan çeþitli disiplin yaptýrýmlarý uygulanmasýný deðerlendirmiþtir.
HSYK'nýn ilk kararýnda suç duyurusunda 12 Eylül 1980 dönemi Milli Güvenlik Konseyi Baþkan
ve Üyeleri hakkýnda amacýný aþan ifadeler kullanmasý nedeniyle ilgili savcý hakkýnda kýnama
cezasý verilmiþtir. Savcýnýn suç duyurusundan sonuç alamamasý üzerine hazýrladýðý iddianame
hakkýnda da hem disiplin soruþturmasý hem de ceza davasý açýlmýþtýr. Savcý iddianamede darbeyi
yapanlara yönelik sert ifadeleri nedeniyle ve iddianameyi basýna açýkladýðý için, devletin askeri
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek ve görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçlarýndan
mahkûm edilmiþtir. Savcý hakkýnda HSYK tarafýndan öncelikle yer deðiþtirme cezasý verilmesine
ve ardýndan bunun meslekten çýkarmaya çevrilmesine karar verilmiþtir466.
ÝHAM, Sacit Kayasu'nun ilgili belgelerde kullandýðý ifadelerin darbeyi yapanlara karþý eleþtirel
ve suçlayýcý olduðunu gözlemlemiþtir. ÝHAM'a göre sarf edilen ifadeler alaycý ve sert olmalarýna
raðmen, aþaðýlayýcý olduðunu söylemek güçtür. ÝHAM bir savcý olarak devlete sadakati nedeniyle
baþvurucunun iddianameyi basýna vermesinin, davranýþ ilkeleriyle uyuþmadýðýný kabul etmekle
birlikte belirtilen belgelerde kullandýðý ifadelerin demokratik rejimin çökertilmesine dikkatleri
çekmeyi amaçladýðýný belirtmektedir. ÝHAM, Sözleþme çerçevesinde yarýþan menfaatleri tartarken
bu belirtilen konuya önem verilmesi gerektiðinin altýný çizmektedir. Bu nedenle Mahkeme,
Kayasu'nun mahkûmiyetiyle ortaya çýkan sýnýrlamanýn demokratik toplumdaki bir sosyal ihtiyaç
baskýsýný karþýlamadýðýný söylemiþtir. Ayrýca ÝHAM'a göre ulusal yargý hizmetinde çalýþan bir
görevliye bu tür bir ceza verilmesi, kaçýnýlmaz olarak sadece ilgili görevlide deðil, bir bütün
olarak meslek üzerinde de olumsuz etki yaratacaktýr. Toplumun adaletin daðýtýlmasýna güven
duyabilmesi için yargýç ve savcýlarýn hukuk devleti ilkelerine etkili bir biçimde sahip çýkacaklarýna
güven duymalarý zorunludur. Adaletin doðru daðýtýlmasý çerçevesindeki diðer çatýþan meþru
menfaat ile adalet sisteminin bir üyesinin ifade özgürlüðü arasýndaki denge ele alýnýrken herhangi
bir olumsuz etki önemli bir faktör olarak deðerlendirilmelidir. Sonuç olarak ÝHAM, baþvurucu
hakkýnda ceza davasý sonucu mahkûmiyet kararý verilmesini, bunun sonucu olarak meslekten
çýkarýlarak avukatlýk dahi yapmasýnýn engellenmesini herhangi bir meþru amaçla orantýlý
bulmamýþtýr. Bu nedenle Sözleþme'nin 10. md'sinde düzenlenen ifade özgürlüðünün ihlal edildiði
kanaatine varýlmýþtýr.
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Türkiye'de HSYK'nýn ifade özgürlüðüne iliþkin kararlarýnýn çok istikrarlý olduðu söylenemez.
Adalet Bakanlýðý'na ve/veya HSYK'ya yönelik bazý ifadeler, bazen uyarma veya kýnama gibi hafif
cezalar verilmesine neden olurken, bazen yer deðiþtirme ve hatta meslekten çýkarma gibi çok
daha aðýr yaptýrýmlar uygulanmasýna neden olmuþ, bazen ise yaptýrým uygulanmamýþtýr. Detaylý
gerekçelerine ulaþmak mümkün olmadýðý için HSYK'nýn hangi ölçütleri kullandýðýný tam olarak
ayýrt etmek güçleþmektedir.
HSYK bir kararýnda "hakimler süfli, hissidirler" biçiminde sözler sarf eden bir cumhuriyet
savcýsýna 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nun 63. md'sinin e bendini uygulayarak uyarma
cezasý vermiþtir467.
HSYK'nýn baþka bir kararýnda da "Ýnsan Haklarý Eðitimciler Eðitimi" projesinde yer almak
isteyen, fakat baþvurusuna raðmen kendisine üç aydan fazla süreyle cevap verilmeyen bir yargýç,
Adalet Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkanlýðý'na hitaben yazdýðý yazýda projenin yürütülme biçimini
sert bir biçimde eleþtiren ifadeleri nedeniyle uyarý cezasýyla cezalandýrýlmýþtýr. Ýfadeler özetle
þöyledir: "Projenin içsel niteliði (insan haklarýna dayanan) ile projenin yönetim üslubu (idari
keyfiyet) arasýndaki bu çeliþkinin mutlaka çözümlenmesi gerektiði düþüncesindeyim ( ) Eðitim
Dairesi Baþkanlýðý'nýn talepte bulunan adaylarý en küçük bir aydýnlatma görevine sahip
çýkmamasýnýn anlamlý bir iþaret olmamasýný umuyorum, bilgilenme hakkýna yönelik oluþan bu
tür eksikliklerin geleneksel 'keyfiyet' alýþkanlýklarýný hatýrlatmamasýný arzu ediyorum. Bir tür
mektepsiz maarif yönetme hasletleri bulunan idarecilerin anakronik zuhuriyetlerine yorulmamasýný
temenni ediyorum. Ýnsan Haklarý Eðitim Projesi gibi bir aðýrlýðý yüklenen Eðitim Dairesi
Baþkanlýðý'nýn bizzat insan haklarýný içselleþtirip içselleþtirmediði konusunda bir þüphenin
doðmamýþ olmasýný diliyorum. (...) Eðiticilerin eðiticilerinin ve onlarýn da arkasýndaki eðitici
bürokrat ve idarecilerin de eðitimleri gerekir...". Bu sözler resmi yazýþma kurallarý, yargýcýn görevi
ve sýfatý ile baðdaþmaz bulunarak468, hakkýnda Hakimler ve Savcýlar Kanunu, md 63/e gereðince
uyarma cezasý verilmiþtir469.
Yaptýrým uygulanan bu son ifadelere bakýldýðýnda hakaret ile eleþtiri arasýndaki çizginin HSYK
tarafýndan net çizilemediði görülebilmektedir. Eðitim Dairesi Baþkanlýðý'na yönelik yazýnýn sert
bir eleþtiri olduðunu söylemek mümkünse de yaptýrým gerektirecek aðýrlýkta bir yazý olduðunu
söylemek kolay deðildir. Üstelik kamuya açýklanmamýþ, diðer bir deyiþle alenileþmemiþ ve kiþisel
bir hakaret içermeyen bir yazý nedeniyle disiplin yaptýrýmý uygulamak, yargýcýn ifade özgürlüðü
üzerinde ölçüsüz bir yaptýrým oluþturmaktadýr470. Kendilerinin sarf ettikleri ifadelere uygulanan
yaptýrýmlar karþýsýnda yargýçlarýn ifade, özgürlüðünün bekçileri olmalarýný beklemek güçleþmektedir.
467
468

02.06.1988 tarih, 1988/130 sayýlý HSYK kararý.
Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün 21.11.2003 tarih ve B.03.0.CÝG.0.00.00.0.-2-53-10-3142003 sayýlý yazýsý.
469 15.01.2004 tarih ve 2004/2 sayýlý HSYK kararý. Kararýn aslý gönderilmeksizin, Genel Müdür Yardýmcýsý Hakim
imzasýyla, tarihsiz bir yazý ile sadece kararda varýlan sonuç bildirilmiþtir. Daha sonra ilgilinin 26.05.2004'deki
talebi üzerine kararýn tasdikli bir örneði gönderilmiþ, fakat dosyasýna ait belge ve raporlar 31.05.2004 tarihinde
yürürlüðe giren Adalet Bakanlýðý Bilgi Edinme Kanunu'nun Uygulanmasýna Ýliþkin Yönerge'nin 7. md'sinin 2.
fkr'sý uyarýnca gönderilmemiþtir.
470 Alenileþmemiþ ve kiþisel hakaret içermeyen ifadelere yaptýrým uygulanmasý, ÝHAM içtihatlarýnda ihlal nedeni
olarak görülmektedir. Örn. bkz. Grigoriades v. Greece, 25.11.1997, para 45-48.
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Baþka bir olayda Savcý Ö. hakkýnda þu nedenle inceleme ve soruþturma açýlmýþtýr: "...Cezaevi
eski yetkili Mümessil Cumhuriyet Savcýlýðý görevinin sona ermesi nedeniyle bir gazetede Savcý
Ö.'nün isyaný baþlýklý haberde ' Beni görevden alanlar sokaða býrakýlsalar, evini bulamayacak
kiþilerdir. Bana karþý birkaç insanýn tezgahý var. Ama bu millet hepsine evinin yolunu gösterecek ,
" Evinin yolunu bulamayanlara bakýn bulabilirsiniz" þeklinde sözler ihtiva eden haber
yayýnlattýrmak; ayrýca, izin almaksýzýn, çeþitli kanallarda ayný mahiyette konuþmalar yapmak
suretiyle Bakanlýðýn, HSYK'nýn manevi þahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edici tutum ve davranýþta
bulunmak". Baþka gazetelerde savcý Ö.'ye atfen yayýmlanan þu sözler de Adalet Müfettiþliði
yazýsýnda yer almýþtýr: "Sokaða býraksanýz yolunu bulamayacak zekaya sahip þahýslar" ve
" Sokaða býraksan evinin yolunu bulamayacak zekaya sahip birkaç kiþinin yaptýðý kombinezonlar
var "471. HSYK 30.11.2000 tarih ve 2000/271 sayýlý kararý ile 2802 sayýlý yasanýn 69/son maddesi
uyarýnca meslekten çýkarma cezasý vermiþtir472.
Savcý Ö. savunmasýnda kendisine atfen yayýmlanan sözlerin deþifresinin yapýlmadýðýný,
dolayýsýyla HSYK üyeleri veya Adalet Bakaný'na yönelik olarak bu sözleri söylemediðinin
soruþturma sýrasýnda ortaya çýkmasý mümkün iken, bu yapýlmayarak yanlýþ anlaþýldýðýný iddia
etmektedir. Gerçekten de meslekten çýkarma gibi sonuçlarý itibariyle hukukçu olarak çalýþma
imkânýný bütünüyle sona erdiren, bu kadar aðýr bir cezanýn verilmesi, usuli haklar bakýmýndan
bu kadar güvencesiz olmamalýdýr. "Sokaða býraksanýz yolunu bulamayacak zekâya sahip þahýslar"
biçiminde sarf edildiði öne sürülen sözlerin, eðer kimliði belirli olan kiþilere yöneltilmiþ ise
hakaret içerdiði açýktýr ve yargýsal davranýþ kurallarý ile uyumlu olduðu söylenemez. Kýzgýnlýkla
da olsa bir yargýç veya savcýnýn bu tür ifadeler sarf etmesi uygun bir davranýþ olarak görülemez.
Fakat meslekten çýkarma kadar aðýr bir ceza almasý þaþýrtýcýdýr.
Örneðin baþka bir yargýçla ilgili olayda yargýcýn katýldýðý bir veda yemeðinden sonra, müþteki
ile birlikte oturduklarý masada müþteki ile tartýþtýklarý sýrada "benim karþýmda kahve fincanýný
yere atanýn anasýný " diyerek, müþtekiye yumruk atmasý HSYK tarafýndan uyarma cezasý
verilmesine neden olmuþtur473. Herhangi bir vatandaþa yönelik hakaret ve darp bu kadar hafif
bir cezaya neden olurken, HSYK veya Adalet Bakaný'na yönelik olduðu varsayýlan Ö.'nün
ifadelerinin bu kadar aðýr bir ceza ile karþýlaþmasý, HSYK'nýn ya da Adalet Bakanlýðý'nýn kendilerine
yönelik hakaret söz konusu olduðunda orantýsýz bir yaptýrým uyguladýklarý izlenimi yaratmaktadýr.
Oysa yargýç ve savcýlara yönelik davranýþ kurallarýnýn asýl amacý, devletin diðer erklerinden veya
bu erkleri kullananlardan çok, vatandaþý korumak ve böylelikle vatandaþýn yargýya güvenini
artýrmaktýr. ÝHAM'ýn ifade özgürlüðüne iliþkin kararlarýnda da siyasi kiþilere ve devlet kurumlarýna
yönelik ifadelere, kiþilere yönelik ifadelerden daha fazla hoþgörü ile yaklaþýlmasý gerektiðinin
altý çizilmektedir474.
471 Bkz. Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün 19.11.1997 tarih, B.03.0.CÝG.0.00.00.0.2.48.20.219.1997/32929 sayýlý yazýsý; 08.01.1998 tarihli Savcý Ö'nün savunmasý; Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel
Müdürlüðü'nün 10.02.1998 tarih ve B.03.0.CÝG.0.00.00.0.-2.48.20.219.1997/5273 sayýlý yazýsý.
472 Kararýn aslý gönderilmeksizin, Genel Müdür Yardýmcýsý Hakim imzasýyla tarihsiz bir yazý ile varýlan sonuç
teblið edilmiþtir.
473 08.07.1996 tarih ve 1996/221 sayýlý HSYK kararý.
474 Bkz. Lingens v. Austria, 08.07.1986, para. 41; Castells v. Spain, 23.04.1992, para. 46 vd; Grigoriades v. Greece,
para. 47.
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Yargýç Þ. hakkýndaki baþka bir olayda ise HSYK alkýþlanacak nitelikte özgürlükçü bir karar
vermiþtir. Yargýç Þ.'nin Radikal Gazetesi'nde yayýmlanan "Hizayaaaa geeellll" baþlýklý yazýsý
nedeniyle hakkýnda soruþturma açýlmasýna izin verilmiþtir. Yargýç Þ.'nin yazýsýnda emekli
Korgeneral Altay Tokat'ýn "hakimleri hizaya sokmak için evlerinin yakýnýna bomba attýrdýðý"
biçimindeki açýklamasý ile ilgili olarak þunlar söylenmektedir: " Hakim ve savcý olarak çekimser
ve edilgen kalmayýp, ( ) suç iþleyen bu kiþiler hakkýnda iþlem yapmaya veya ( ) uyarmaya
kalkýþýrsanýz ( ) hakkýnýzda yine suç iþleyen kiþiler ve bunlara yakýn kiþiler dinlenerek tahkikat
yapýlýr, bu tahkikat sonucu genelde de aleyhinize olduðundan HSYK tarafýndan cezalandýrýlýrsýnýz ".
"Özellikle son on yýldan baþlayarak bugüne kadar, bu yörelerde görev yapan hakim ve savcýlardan,
hukuk kurallarý ( ) kiþilerce ayaklar altýna alýndýðýnda kanunlarýn kendisine yüklediði görevi
yapmaya çalýþan her hakim ve savcý, terör örgütü sempatizaný olarak suçlanmýþ, hakkýnda tahkikat
yapýlmýþ ", "HSYK'nýn, bu þekilde olaya bakýþ açýsýný da bilerek görev yapan, kararlar veren,
her hakim ve savcý büyük bir baský altýndadýr ", (birinci seçeneðimiz) "hukuk kurallarý
çiðnendiðinde, onurlu, dirençli, kiþilikli, hukuku özümsemiþ, algýlamýþ bir hakim ve savcý olarak
çekimser ve edilgen kalmayýp, yasalarýn gereðini yapmaktýr. Bunun doðal olmayan sonucu da,
terör örgütü sempatizanlýðý suçlamasý tahkikatýný geçirmeniz, Adalet Bakanlýðý Teftiþ Kurulu ve
HSYK'nýn uygun göreceði maðduriyetlerdir"475. Bu ifadelere yer veren bir yazý yazmak "hizmet
dýþýnda, resmi sýfatýnýn gerektirdiði saygýnlýk ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranýþlarda
bulunmak" olarak görülmüþ ve soruþturma baþlatýlmýþtýr476. Soruþturma sonucunda son derece
yerinde bir biçimde Yargýç Þ. hakkýnda HSYK tarafýndan oybirliði ile ceza tayinine yer olmadýðýna
karar verilmiþtir477.

bb- Ayrýmcý Ýfadeler
Bir yargýcýn hukuk ve sosyal konular hakkýndaki kiþisel yaklaþýmlarý veya ahlaki inançlarý
öznel olarak taraflý olduðunu varsaymak için yeterli deðildir. Örneðin yargýcýn davayla ilgili
sosyal ve hukuki konularda genel bir görüþ sahibi olmasý çekinmesini gerektirmez478. Fakat bu
görüþler, önyargý, hakaret, küçük düþürücü sözler içeren ifadeleri barýndýrýyorsa taraflýlýk göstergesi
olur.
Daha önce belirtildiði ve ileride tekrar ele alýnacaðý gibi yargý üyesi, eþitlik ilkesine saygý
göstermek zorundadýr. Örneðin ABD'de New York Ýstinaf Mahkemesi, diðer nedenlerle birlikte
"belli bir etnik gruba yönelik olduðu anlaþýlabilecek bir biçimde küçük düþürücü sözler" söyleyen
yargýcýn meslekten çýkartýlmasýna onay vermiþtir479. Californiya Yüksek Mahkemesi de, sürekli
olarak etnik ve ýrksal küçük düþürücü sözler sarf eden yargýca aleni bir biçimde kýnama cezasý
vermiþtir480.
475
476

Yazýnýn tamamý için bkz. Radikal2, 06.08.2006, www.radikal.com.tr, (28.12.2007).
Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün 30.01.2007 tarih, B.03.0.CÝG.0.00.00.01-105.06-2407-2006
sayýlý yazýsý.
477 14.06.2007 tarih, 183 sayýlý HSYK kararý; 28.12.2007 tarihli Radikal Gazetesi.
478 James Alfini; Steven Lubet; Jeffrey M. Shaman; Charles Gardner Geyh, s. 4-15.
479 In Re Kuehnel, 49 N.Y.2d 465, 468, 426 N.Y.S.2d 461, 462, 403 N.E.2d 167, 168 (1980)'den aktaran, age, s.
10-31.
480 In Re Stevens, 31 Cal. 3d 403, 183 Cal. Rptr. 48, 645 P.2d 99 (1982)'den aktaran, age, s. 10-32.
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Bazen bir görüþ açýklamasýnýn ýrkçý olup olmadýðý konusu tartýþmalý olabilir. Örneðin ABD'de
Altýncý Bölge Yargýsal Konseyi, Bölge Yargýcý John Feikens'e gazetede yayýmlanan bir röportajýndaki
ifadeleri nedeniyle disiplin cezasý verip vermeme konusunda bu tür bir dilemma ile karþýlaþmýþtýr.
Yargýç, gazetede, siyahlarýn þehir yönetiminin nasýl yürütüleceðini öðrenmek için zamana ihtiyaçlarý
olduðunu belirtmektedir. Yargýç hakkýnda þikâyette bulunanlar, bu sözlerin siyahlarýn belediyeleri
veya belediye projelerini yönetemeyeceði biçiminde yorumlanabileceðini ve taraflýlýk göstergesi
olduðunu belirtmiþlerdir. Soruþturma komitesinin çoðunluðu, yargýcýn sarf ettiði bu cümleye
yönelik olarak þikâyetçilere hak vermiþtir. Fakat yine komitenin çoðunluðuna göre, röportajýn
tamamý incelendiðinde ve yargýcýn geçmiþten beri süregelen medeni haklar hareketine desteði
göz önüne alýndýðýnda yargýcýn gerçek amacýnýn bu olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Çünkü yargýç siyah
kesimin tamamýný deðil belirli bir eðitimsiz çalýþanlar kesimini kastetmektedir ve genel olarak
siyahlarý aþaðýlama amacý güdülmemiþtir. Altýncý Bölge Yargýsal Konseyi dörde karþý beþ oyla
soruþturma komitesinin çoðunluðunun görüþünü benimsemiþ ve disiplin yaptýrýmý uygulanmasýna
iliþkin talebi reddetmiþtir481.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da, yargýç ve savcýlarýn ifade özgürlüklerini kullanýrken, daima
görevlerinin onurunu, fazilet ve tarafsýzlýðýný ve yargý baðýmsýzlýðýný muhafaza edecek þekilde
davranmak zorunda olduklarý vurgulanmalýdýr. Yargýç ve savcýnýn yargýsal görevlerini tam ve
eksiksiz bir þekilde icra etmek kaydýyla, görev saatleri dýþýnda izne tabi olmaksýzýn hukuk, hukuk
sistemi, adalet teþkilatý veya bunlarla baðlantýlý konulara yönelik yazý yazabileceði, konferans,
ders verebileceði ve etkinliklere katýlabileceði belirtilmelidir. Ayrýca "yargý üyeleri, makamýnýn
onurunu zedelememesi veya yargýsal görevlerini yerine getirmesine engel olmamasý koþuluyla,
diðer etkinliklere de katýlabilir" ilkesine de yer verilmelidir. Disiplin yaptýrýmý öngören yasada
sadece hakaret içeren ya da ayrýmcý ifadelerin (uyarma veya kýnama gibi) bir yaptýrýma tabi
olacaðý belirtilmelidir.

10- Yargý Üyelerinin Örgütlenme Özgürlüðü
Yargýç ve savcýlar diðer vatandaþlar gibi Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi, ÝHAS ve insan
haklarýný koruyan diðer küresel ve bölgesel uluslararasý sözleþmeler çerçevesinde güvence altýna
alýnan toplanma ve örgütlenme özgürlüðüne sahiptirler. Ancak bu özgürlüklerin kullanýlmasýnda
da yargýç ve savcýlar, diðer vatandaþlara göre daha fazla sýnýrlanmýþlardýr. Yargý üyeleri, bu
özgürlüklerini kullanýrken her zaman görevlerinin onurunu, fazilet ve tarafsýzlýðýný ve yargý
baðýmsýzlýðýný muhafaza edecek þekilde davranmak zorundadýrlar482.

a- Baðýmsýzlýklarýný, Menfaat ve Haklarýný Korumak Ýçin Oluþturduklarý Örgütler
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 1994 tarihli Tavsiye Kararý, Bangalor Yargýsal Davranýþ
Ýlkeleri ve Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý'na göre yargýçlarýn kendi baþlarýna veya
baþka bir organ ile birlikte baðýmsýzlýklarýný, menfaatlerini, kendi statüleri gereði sahip olduklarý
481

In Re Complaints of Judicial Misconduct, Nos. 84-6-372-08, 84-6-372-10 (6th Cir. Judicial Council, Mar. 11,
1985)'den aktaran, age, s. 10-33 ve 10-35.
482 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.6; BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler, Ýlke 8.
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haklarýný koruma amaçlý birlikler oluþturma ve kurulmuþ olanlara katýlma özgürlüðü vardýr483.
BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler þöyle demektedir: "Yargýçlar, menfaatlerini
savunmak, mesleki eðitimlerini geliþtirmek ve baðýmsýzlýklarýný korumak amacý ile örgüt kurmak
veya kurulmuþ bir örgüte veya diðer bir organizasyona üye olmak özgürlüðüne sahiptirler"484.
Söz konusu belgeler ýþýðýnda yargýç ve savcýlarýn kendi çalýþma koþullarýný, baðýmsýzlýklarýný,
maaþlarýný korumak ve geliþtirmek için kurulmuþ sendikaya veya diðer meslek örgütlerine
katýlmalarý veya diðer yargýç ve savcýlarla birlikte bir sendika veya bu nitelikte bir baþka bir örgüt
kurmalarý engellenmemelidir. Ayrýca Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, ödeneklerinin,
araçlarýnýn belirlenmesi ve mahkemelerin idaresine iliþkin kararlara yargýçlarýn meslek örgütleri
ve temsilcileri aracýlýðýyla katýlmalarý gerektiðini belirtmektedir. Yine ayný Þarta göre, yargýçlarýn
statüleri hakkýndaki deðiþiklik planlarý, maaþlarýnýn ve sosyal haklarýnýn belirlenmesi konularýnda
da kendilerine danýþýlmalýdýr485. Ancak yargý üyesinin verdiði hizmetin kamusal ve anayasal
niteliði gereði, diðer çalýþanlarýn sendikal haklarýndan farklý olarak grev hakkýna sýnýrlamalar
getirilmesi mümkündür486.
Nitekim Fransa'da ve Ýtalya'da yargýçlarýn kurduklarý bu tür örgütler hayli güçlüdür. Ýtalya'da
Ulusal Yargý Birliði (Associazione Nazionale Magistrati), Fransa'da ise Yargý Sendikasý (Syndicat
de la Magistrature) yargý üyelerinin daha iyi olanaklara sahip olmasý, daha fazla maaþ almasý,
daha güçlü yargý baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasý gibi konularda mücadele vermektedirler. Bu çerçevede
örneðin Fransa'da sendika baþkanlarý kamuya açýklamalar yapmakla yetinmeyerek, doðru
bulunmamasýna raðmen zaman zaman siyasi partilere desteklerini dahi açýklamaktadýrlar487.
Ýtalya'da ise Ulusal Yargý Birliði'nin oldukça siyasileþtiði söylenebilir. Birlik içinde üç grup
bulunmakta ve bunlar hemen hemen parlamentodaki siyasi partilerin bölünüþünü yansýtmaktadýrlar.
Merkez saðý "magistratura indipendente", merkez solu "unita per la constituzione" ve solu
"magistratura democratica" yansýtmaktadýr. Bu gruplar, Yargý Yüksek Kurulu'nun yargýç üyelerinin
seçiminde ve Birlik konseyinin seçiminde kendi aday listelerini hazýrlamaktadýrlar 488 .
Avusturya'da da Avusturya Yargýçlar Federasyonu yargýçlarýn çok büyük bir çoðunluðu
tarafýndan oluþturulmuþtur. Buna ek olarak pek çok yargýç Avusturya Ýþçi Birliði'ne de (bunun
içindeki Memurlar Birliði'nin yargýçlar ve savcýlar bölümüne) üyedir. Her iki örgüt de yargýçlarý
ve onlarýn menfaatlerini korumaya çalýþmaktadýr489.
Finlandiya'da genel olarak yargýçlarýn oluþturduðu bir birliðin yaný sýra istinaf mahkemeleri
yargýçlarýnýn, bölge mahkemeleri yargýçlarýnýn, Yüksek Mahkeme yargýçlarýnýn oluþturduklarý
birlikler de bulunmaktadýr490.
483

Bkz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke IV; Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda
Avrupa Þartý, para. 1.7; Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 4.13 þöyle demektedir: "Yargýç, yargýçlarla ilgili örgütlere
katýlabilir veya böyle örgütler kurabilir ya da yargýçlarýn menfaatlerini temsil eden diðer organizasyonlara katýlabilir".
484 BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler, Ýlke 9.
485 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 1.8.
486 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 107, para. 176.
487 F. Grivart de Kerstrat, s. 71.
488 Bkz. Jacqueline Lucienne Lafon, s. 202-203.
489 Hans W. Fasching, s. 38.
490 Irma Lager, s. 61.
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Türkiye'de yargýç veya savcýlarýn dernek kurmalarýný veya derneðe üye olmalarýný yasaklayan
bir düzenleme bulunmamaktadýr. Anayasa'nýn 33. md'sine bakýldýðýnda yargýç ve savcýlarýn da
diðer vatandaþlar gibi dernek kurma veya bir derneðe üye olma haklarý olduðu açýktýr. 33. md'nin
6. fkr'sýnda dernek kurma ve bunlara üye olma bakýmýndan "silahlý kuvvetler ve kolluk kuvvetleri
mensuplarýna ve görevlerinin gerektirdiði ölçüde Devlet memurlarýna kanunla sýnýrlamalar
getirilmesine" izin verilmektedir. Madde ilk halinde söz konusu hüküm sýnýrlama getirilmesinin
yaný sýra dernek özgürlüðünün yasaklanmasýnýn da mümkün olduðunu belirtmekteydi. Anayasa'da
4121 sayýlý kanunla 1995 yýlýnda yapýlan deðiþiklik ile dernek kurma ve derneklere üye olma
özgürlüklerinin yasaklanabileceðine iliþkin hüküm Anayasa'dan çýkarýldýðýna göre, yargýç ve
savcýlarýn dernek kurma özgürlüklerinin tamamen ortadan kaldýrýlamayacaðý açýktýr. Anayasa'nýn
6. fkr'sýnda devlet memurlarý için bazý sýnýrlamalar getirilebileceði öngörüldüðüne göre, yargýç
ve savcýlar bakýmýndan da sýnýrlamalar getirilmesi mümkündür, hatta gereklidir. Fakat fýkrada
silahlý kuvvetler ve kolluk kuvvetleri açýkça sayýldýðý halde, yargýç ve savcýlar açýkça belirtilmemiþ
olduðuna göre, yargýç ve savcýlar bakýmýndan getirilebilecek sýnýrlamalarýn bu iki grup için
getirilecek sýnýrlamalar kadar katý olamayacaðý da açýktýr491. Sadece yargýçlarýn ve savcýlarýn
görevlerinin gerektirdiði ölçüde ve Anayasa'nýn 13. md'sinde yer alan diðer güvencelere uygun
bir biçimde sýnýrlama yapýlabilir.
04.11.2004 tarihli, 5253 sayýlý Dernekler Kanunu, 4121 ve 4709 sayýlý yasalarla deðiþtirilen
Anayasa'nýn 33. maddesi doðrultusunda hazýrlanmýþtýr. "Avrupa Birliði'ne aday ülke olarak dernek
kurma ve üyelik konusundaki kýsýtlamalarýn azaltýlmasý"nýn ve "dernek faaliyetlerine serbestlik
saðlanmasý"nýn, "yargý mensuplarýnýn derneklere üye olmasýndaki izin esasýnýn kaldýrýlmasýnýn"
amaçlandýðý, yasanýn genel gerekçesinde belirtilmiþtir.
Avrupa Birliði Komisyonu adýna Türk Yargý Sistemi'nin iþleyiþi hakkýnda hazýrlanan Birinci,
Ýkinci ve Üçüncü Ýstiþari Ziyaret Raporlarý'nda da yargýçlar ve savcýlarýn mesleki örgütlerinin
kurulmasýna iþaret edilmiþtir492. Aralarýnda HSYK'nýn, Danýþtay ve Yargýtay'ýn bazý üyelerinin
de bulunduðu 501 kurucu üye ile yargýç ve savcýlar, Anayasa'nýn 33. maddesine ve 4.11.2004
günlü, 5253 sayýlý Dernekler Kanunu hükümlerine dayanarak 26.6.2006 günü kýsa adý "YARSAV"
olan "Yargýçlar ve Savcýlar Birliði"ni kurmuþlardýr493. Dernek statüsünde kurulmuþ olan bu örgüt,
özellikle yargý baðýmsýzlýðý bakýmýndan oldukça etkin bir pozisyon almýþtýr. Daha sonra kýsa adý
"Demokrat Yargý" olan "Demokrasi ve Özgürlük Ýçin Yargýçlar ve Savcýlar Birliði" kurulmuþtur.
Örgüt özellikle sivilleþme konusundaki etkili açýklamalarý ile Türkiye gündemine yerleþmiþtir.

b- Gizlilik Ýçinde Faaliyet Gösteren Örgütler
Yargýsal Dürüstlük Grubu'nun Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nin nasýl anlaþýlmasý
gerektiðini açýklayan Yorumu, yargýcýn, davalar vesilesiyle kendi önüne çýkabilecek diðer hukuk
mesleði mensuplarýnýn da üye olduðu, gizlilik içinde faaliyetlerini sürdüren cemiyetlere dahil
491

Benzer görüþ için, bkz. Ali Rýza Aydýn, "Dernek Kurma Özgürlüðü ve Anayasa",
http://www.yarsav.org.tr/index.php?p=190 (eriþim:17.11.2011). Bu çalýþma ayný zamanda Terazi Aylýk Hukuk
Dergisi, Yýl 2, Sayý 5, Ocak 2007, s.157-163'de de yayýmlanmýþtýr.
492 Bkz. Yargýçlar ve Savcýlar Birliði Tüzüðü, Önsöz, http://www.yarsav.org.tr/index.php?p=217 (eriþim:17.12.2011)
4 9 3 Ali Rýza Aydýn, "Yasayla Darbe Olur mu?", Cumhuriyet Gazetesi, 02.3.2007, s. 17.
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olmamasýný tavsiye etmektedir. Bunun nedeni bu tür cemiyetlerdeki kardeþlik anlayýþýnýn oraya
üye hukukçulara iltimas geçileceði intibaýný yaratmaya elveriþli olmasýdýr 4 9 4 .
Yargýçlar, Ýtalya'da da gizli bir derneðe üye olamazlar. Yasa dýþý faaliyetler yürütmekte olduðu
anlaþýlan P2 ismi verilen bir mason locasýna üyelik bu kapsamda deðerlendirilmiþtir495. Yasal
olarak faaliyet gösteren derneklere olaðan üyelik bakýmýndan ise, Yargý Yüksek Kurulu, 22.03.1990
tarihli yol gösterici kararýnda þu durumlardan kaçýnýlmasý gerektiðini belirtmektedir: (1) Örgüte
duyulan sadakatin, Anayasa'ya veya yargýnýn tarafsýz ve baðýmsýz bir þekilde hareket etme ödevine
duyulan sadakat duygusundan daha güçlü hale gelebileceði özel amaçlý derneklerde yer almak
ve (2) üye olma durumunun, vatandaþlarýn yargýca duyduklarý güven duygusunu tehlikeye
atabileceði özel amaçlý derneklerde yer almak496. Yargý Yüksek Kurulu Disiplin Dairesi, 11.11.1991
tarihinde sadakat yeminine vurgu yaparak, mason dayanýþma baðlarýnýn, bir yargýcýn sahip olmasý
gereken hukuka sadakat duygusuyla baðdaþamayacaðýný ifade ederek mason locasýna üyeliði
yüzünden bir yargýca disiplin cezasý vermiþtir497. 14.07.1993'te Yargý Yüksek Kurulu yayýmladýðý
diðer bir yol gösterici kararýnda Hür-Masonlar Derneði üyeliði ile yargýsal iþlev icra etmenin
birbiriyle çatýþtýðýný belirtmiþtir498.
ÝHAM kararlarý ise yasalara uygun bir biçimde faaliyet yapan bu tür örgütlere katýlmanýn bir
yargýç için yasaklanabilir olup olmadýðý konusunda çok açýk deðildir. Ýtalya'da 1993 yýlýnda
yayýmlanan Yargý Yüksek Kurulu'nun yol gösterici kararýndan önce, yasal bir mason locasýna
üyeliði nedeniyle bir yargýca verilen uyarma cezasý ÝHAM önüne gelmiþtir. ÝHAM mevcut hukuki
düzenlemeleri ve Yargý Yüksek Kurulu'nun 1991 tarihli kararýný incelemiþ ve hukuki düzenlemelerin
yeterince açýk olmadýðýndan yola çýkarak verilen cezanýn hukuken öngörülebilirlik ilkesi ile
baðdaþmadýðý sonucuna varmýþtýr. Bu nedenle ÝHAM'a göre örgütlenme özgürlüðünü düzenleyen
11. md ihlal edilmiþtir499. ÝHAM, bu kararda yargýçlar için mason locasýna üye olmaya yönelik
açýk bir yasak getirilmesinin 11. md ile örtüþüp örtüþmediðini incelemeye gerek görmemiþtir.
Bir yargýçla ilgili olmamakla birlikte bir mason örgütü olan Grande Oriente d'Italia di Palazzo
Giustiniani'nin, Ýtalya'ya karþý ÝHAM'a yaptýðý baþvuru da bu konuyla yakýndan baðlantýlýdýr.
Ýtalya'daki Marches bölgesi 1996'da çýkardýðý bir yasal düzenleme ile memuriyete atanmak için
özgür masonlar örgütüne üye olmama þartý getirmiþtir. Örgüt, bu yasaðýn gerek üye sayýsýný
kýsýtlama gerekse toplumdaki prestijini sarsma sonucu doðuracaðýndan yola çýkarak, Sözleþme'nin
11. md'sinin ihlal edildiðini iddia etmiþtir. ÝHAM da 11. md'nin ihlal edildiði yönünde karara
varmýþtýr. ÝHAM'a göre bir kiþi, örgüte üyelikten kaynaklanan cezalandýrýlabilir bir eylem yapmadýðý
müddetçe örgütlenme özgürlüðü sýnýrlanamaz500.
Bu son karar, memuriyete atanmayla ilgili genel bir yasaða iliþkindir. Oysa yargýçlarýn tarafsýz
olma ve tarafsýz görünme yükümlülüðü diðer kamuda çalýþanlarla kýyaslandýðýnda çok daha katý
494
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 85, para. 127.
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Consiglio Superiore della Magistratura, Notiziario, Nr. 11, 1990, s. 89.
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sýnýrlamalarý gerekli kýlabilmektedir. Bu çerçevede ÝHAM her somut olayda ayrý deðerlendirme
yapacaðý izlenimi vermektedir. ÝHAM'ýn daha önce Finlandiya'ya iliþkin verdiði baþka bir kararý
bu izlenimi desteklemektedir. ÝHAM, Kiiskinen ve Kovalainen - Finlandiya kararýnda davasý
hakkýnda karar veren yargýcýn Hür-Masonlar Derneðine üye olduðunu ve bu nedenle tarafsýz
bir mahkemede yargýlanmadýðýný, dolayýsýyla adil yargýlanma hakkýnýn ihlal edildiðini iddia eden
baþvurucunun baþvurusunu reddetmiþtir. ÝHAM, mason olmanýn yargýçlýk için bir engel teþkil
etmediðini belirtmiþ ve bu nedenle yargýcýn tarafsýz olamayacaðý yönündeki iddialarý, davanýn
diðer tarafý karþýsýnda yargýcýn taraflý davrandýðýna yönelik deliller olmadýðý için (örneðin
baþvurucunun dava açtýðý þirketin yöneticilerinden birinin mason olmasý gibi) kabul edilmez
bulmuþtur501.

c- Ayrýmcýlýk Yapan Örgütler
Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre yargýç, ýrk, cinsiyet, din, ulusal köken veya benzeri bir
statüye dayalý olarak ayrýmcýlýk yapan herhangi bir örgüte üye olmamalýdýr; çünkü böyle bir
üyelik, yargýcýn tarafsýz olarak algýlanmasýna zarar verir502.
Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Model Kodu'nun (1990) 2C md'si de ýrk, cinsiyet,
din veya ulusal kökene dayalý olarak ayrýmcýlýk yapan organizasyonlara yargýcýn üye olamayacaðýný
belirtmektedir. Bu tür organizasyonlara üye olmak ABD'de mesleðe yaraþmaz bir görünüm olarak
görülmektedir. Yargýya güveni saðlamak amacýyla ABD'de benimsenen bu kural ile yargýcýn
ayrýmcýlýk yapan özel sosyal kulüplere üye olmasý engellenmek istenmektedir. Özellikle azýnlýklarýn
bu tür kulüplere üye olan yargýçlara güvenmemeleri için çok neden vardýr503.
Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre yargýç ayrýmcýlýk yaptýðý bilinen bir kulüpte bir buluþma
dahi organize etmemelidir; bu tür bir kulübe sýklýkla da gitmemelidir. Bir organizasyonun
uygulamalarýnýn ayrýmcý olup olmadýðýný tespit etmek bazen kolay olmayabilir. Örneðin bir
yargýç, üyelerinin ortak ilgi alaný olan kültürel veya etnik deðerleri korumak amacýyla kurulmuþ
bir organizasyonun üyesi olabilir. Fakat bir organizasyonun ýrk, din, cinsiyet, ulusal köken,
etnisite veya cinsel yönelim gibi nedenlerle keyfi olarak üyeliði kabul etmemesi ayrýmcýlýk olarak
görülmelidir504.

d- Diðer Örgütler
Yargýç ve savcýlarýn toplumdan soyutlanmamak için yargýsal görevleri dýþýnda diðer vatandaþlar
gibi çeþitli faaliyetlerde bulunmalarý doðaldýr. Ancak yargý üyesi, yargý dýþý faaliyetlere çok fazla
dikkatini vererek yargý makamýna ayýracaðý zamaný ve ilgi seviyesini düþürmemelidir505. Ayrýca
yargýcýn toplum içinde yer alma derecesi ile görevlerini yerine getirirken baðýmsýz ve tarafsýz
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olma ve öyle görünme gerekliliði arasýnda makul bir denge kurulmasý da zorunludur. Bu dengenin
kurulmasý için sorulacak soru þudur: Makul bir gözlemci gözünde, yargýç nesnel olarak baðýmsýzlýðý
ve tarafsýzlýðýndan taviz verebileceði veya böyle görüneceði bir faaliyet içine girmiþ midir?506
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ni yorumlayan Yargýsal Dürüstlük Grubu, yargýcýn hayýr
kurumlarý, üniversite ve okul kurullarý, spor organizasyonlarý ve sanatsal veya kültürel ilgiyi
geliþtiren örgütler gibi kar amaçlý olmayan örgütlere üye olarak veya yönetim kurulunda yer
alarak katýlmasýnýn mümkün olduðunu belirtmektedir. Bununla beraber bu tür katýlýmlarda
yargýcýn özel konumu her zaman dikkate alýnmalýdýr. Örneðin amacý siyasi olan veya faaliyetleri
yargýcý toplumsal ihtilaflarýn içine sokabilecek veya sürekli veya sýklýkla davalara dahil olan
örgütlere katýlmak bir yargý üyesi için uygun deðildir. Yargý üyesi yer aldýðý kar amaçlý olmayan
kurum ve örgütler için çok fazla zaman harcamamalýdýr. Yargý üyesi bu tür kurum ve örgütlerde
hukuk danýþmaný olarak hizmet vermemelidir. Bu, yargý üyesinin basit bir üye olarak hukukla
iliþkisi olan konularda görüþ açýklamasýný engellememekle birlikte yargý üyesi bu tür görüþlerinin
bir hukuki tavsiye olarak algýlanmamasýný saðlamalýdýr. Yargýç örneðin bir hayýr kurumuna
katýlmýþ dahi olsa para toplama faaliyetlerine katýlma veya isminin bunun için kullanýlmasý
konusunda dikkatli olmalýdýr. Üye kazanma faaliyeti zorlama olarak algýlanabilecek ise veya esas
olarak para toplama mekanizmasý olarak kullanýlýyor ise yargýç üye kazanma faaliyetine de
katýlmamalýdýr507.
Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Kodu (1972) md 5(B) yargýcýn kiþisel ve hayýrsever
faaliyetleri ile ilgilidir. Ýlgili madde, yargýcýn bu tür faaliyetlere "tarafsýzlýðýna zarar vermemek
veya görevinin ifasýna müdahale oluþturmamak kaydýyla" girebileceðini belirtmektedir. Davranýþ
Koduna göre yargýcýn önüne gelmesi muhtemel olmayan veya baþka mahkemelerdeki yargýlamalarla
sýklýkla meþgul olmayan, siyasi olmayan, kazanç amaçlý olmayan, kiþisel, yardým amaçlý, eðitim
veya dayanýþma amaçlý organizasyonlarýn yönetim kurulunda bulunmasý mümkündür veya yargýç
bu tür organizasyonlarda baþka bir görev de alabilir. Fakat Yargýsal Dürüstlük Grubu'nun da
belirttiðine benzer bir biçimde, Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Kodu gereðince de,
yargýç bu tür organizasyonlar için fon istemekten veya mesleðinin prestijini bu amaçla kullanmaktan
veya kullandýrmaktan yasaklanmýþtýr. Yargýç bu tür organizasyonlarýn baðýþ toplama etkinliklerinde
onur konuðu veya konuþmacý da olamaz, fakat katýlmasý mümkündür. Yargýç bu organizasyonlara
yatýrým tavsiyeleri de veremez508.
Etik Kod'da yargýçlarýn ve savcýlarýn örgütlenme özgürlükleri olduðu fakat bu özgürlüklerini
kullanýrken her zaman görevlerinin onurunu, fazilet ve tarafsýzlýðýný ve yargý baðýmsýzlýðýný
muhafaza edecek þekilde davranmak zorunda olduklarý vurgulanmalýdýr. Yargýç ve savcýnýn ýrk,
cinsiyet, din, mezhep, ulusal köken veya benzeri bir statüye dayalý olarak ayrýmcýlýk yapan
herhangi bir örgüte üyeliði ise hem Etik Kod'da hem de yasa yoluyla açýkça yasaklanmalýdýr.
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Yargýç ve savcýlarýn kendi çalýþma koþullarýný, baðýmsýzlýklarýný, maaþlarýný korumak ve
geliþtirmek için kurulmuþ sendikaya katýlmalarý veya diðer yargýç ve savcýlarla birlikte bir sendika
veya bu nitelikte bir baþka bir örgüt kurmalarý engellenmemelidir.
Yargý mensuplarýnýn ödeneklerinin, statüleri hakkýndaki deðiþiklik planlarýnýn, maaþlarýnýn
ve sosyal haklarýnýn belirlenmesi süreçlerine, mahkemelerin idaresine iliþkin kararlara yargýç ve
savcýlarýn baðýmsýzlýklarýný, menfaat ve haklarýný korumak amaçlý oluþturduklarý meslek örgütleri
ve sendikalarýnýn temsilcileri aracýlýðýyla katýlmalarý yasal düzenlemelerle güvence altýna alýnmalýdýr.
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5
EÞÝTL ÝK

DEÐER V: EÞÝTLÝK
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, "yargýçlýk görevinin gereði gibi icrasý bakýmýndan herkesin
mahkemeler önünde eþit muameleye tabi tutulmasýný saðlamak esastýr" demektedir509. Eþitlik
sadece adaletin gerçekleþmesi için temel bir konu deðildir, yargýnýn iþleyiþinin bir unsurudur
ve yargýnýn tarafsýzlýðýný yansýtýr. Eþitlik ilkesine aykýrý davranýþlar, mahkemenin tarafsýzlýðýna
gölge düþürür ve yargýcýn çekinmesini gerektirebilir.

1- Eþitlik Ýlkesini Ýhlalden Kaçýnma Yükümlülüðü
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre, yargýç yargýsal görevini yerine getirirken davayla
ilgisi olmayan, ýrk, renk, cinsiyet, din, ulusal köken, sosyal sýnýf (kast), engellilik, yaþ, medeni
hal, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik durum ve benzeri diðer sebepler dahil olmak üzere
çeþitli nedenlerden doðan farklýlýklara dayanarak herhangi bir kiþi ya da gruba karþý sözle veya
davranýþlarýyla tarafgirlik ya da önyargý gösteremez510.
Avukatlar, taraflar, tanýklar gibi mahkeme önüne gelen herkes, temel haklarýna, insan onuruna
saygýlý bir þekilde davranýlmasý hakkýna sahiptirler. Yargýç bütün bu kiþilere din, cinsiyet, ýrk
veya baþka ilgisiz bir nedenle önyargýlý davranmamak yükümlülüðündedir511.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre, yargýç herhangi bir ýrk, renk, cinsiyet gibi yukarýda
belirtilen farklýlýklara veya yargýsal görevlerinin doðru bir biçimde icrasýyla ilgisi olmayan nedenlere
dayanarak farklýlaþtýrma yaratmaksýzýn, meslektaþlarý, mahkeme personeli, avukatlar, tanýklar ve
taraflar dahil olmak üzere bütün kiþiler nazarýnda uygun mülahazalarla yargýsal görevini yerine
getirmelidir512.
Mahkemede adil yargýlama için gerekli ortamý yaratacak olan yargýçtýr. Mahkemeyi kullananlara
karþý farklý ve eþitsiz tavýr almasý, gerçekte böyle bir amaç gütmüyor olmasýna raðmen öyle
algýlansa dahi, kabul edilemez bir tutumdur.
Irk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim veya diðer kalýpyargýlar temelinde ilgisiz veya küçültücü
yorumlar ve mahkeme önündeki kiþiye eþit saygý ve dikkat gösterilmediði izlenimi veren
davranýþlar, yargý üyesinin uymasý gereken eþitlik ilkesine aykýrýdýr. Yargý üyesi, davanýn taraflarý,
avukatlar ve tanýklar hakkýnda uygunsuz ve aþaðýlayýcý sözler sarf etmemelidir. Bazen yargýçlar
hüküm giymiþ bir kiþinin cezasýný açýklarken aþaðýlayýcý olarak tanýmlanabilecek sözler sarf
edebilmektedirler. Yargýç, yargýnýn temel niteliklerine zarar verebilecek kiþisel duygularýna yenik
düþmemelidir513.
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Yargýç, mahkemeye ulaþma ve yargýlama süreci bakýmýndan, kadýn-erkek eþitliðini yaþama
geçirmek için çaba harcamakla yükümlüdür. Yargýcýn kadýn erkek eþitliðini koruma yükümlülüðü,
sadece taraflarla iliþkisine yönelik deðildir. Bu yükümlülük, avukatlarla, tanýklarla ve mahkeme
personeli ile iliþkilerinde de geçerli olduðu gibi, mahkeme personelinin ve avukatlarýn diðerleri
ile iliþkileri bakýmýndan da geçerlidir. Avukatlara yönelik bazý sözler, jestler veya diðer davranýþlar
cinsel taciz oluþturmaktadýr. Örneðin, kadýn avukatlara yönelik, onlarý hafife alan "þekerim, tatlým,
kýzým" gibi sözler veya fiziksel görünüþü veya kýyafeti hakkýnda, normalde bir erkek meslektaþýna
yöneltilmeyecek nitelikte yorumlarda bulunmak bu türden uygun olmayan davranýþlardýr514.
Davanýn kadýn taraflarýna yönelik saygýsýz muameleler ("bu aptal kadýn" denmesi gibi), hem
gerçekte ve hem de görünüþte onlarýn yasal haklarýný doðrudan etkilemektedir 515 .
ABD'de dava sýrasýnda yargýcýn seksist yorumlar yapmasý veya bir kadýnýn dýþ görünüþü ile
ilgili uygunsuz sözler söylemesi disiplin yaptýrýmý nedeni olmaktadýr. Örneðin, taciz edilen bir
maðduru desteklemek için mahkeme salonunda bir temsilcisi bulunan kadýn haklarý savunucusu
bir grup hakkýnda bir erkek yargýcýn, "erkek düþmaný kadýnlar grubu" ve "diþi köpekler sürüsü"
biçiminde sözler sarf etmesi disiplin konusu olmuþtur516. Michigan'da bir yargýcýn, bir ceza
davasýnýn görülmesi sýrasýnda, savcýlýðýn bir tanýðý çapraz sorgulama isteðinin sadece kadýn tanýðýn
sutyen giymiyor olmasýndan kaynaklandýðý yorumunda bulunmasý disiplin nedeni olmuþtur517.
Yargý üyesinin, kalýpyargýlara, basmakalýp düþüncelere dayalý tavýrlardan etkilenmemesi ve
bunlarý sergilemekten kaçýnmasý gerekliyse de, ne yazýk ki, çoðu ülkede yargýçlarýn özellikle
seksist yaklaþýmlarýný karar gerekçelerinde görmek mümkündür. Ýngiltere'de yargýç Starforth Hill,
sekiz yaþýndaki bir kýz çocuðu ile cinsel iliþkiye girmeye teþebbüs eden 18 yaþýndaki bir gencin
davasýndaki kararýnda "kýzýn da bir melek sayýlamayacaðýný" belirtmiþtir. Bir yargýç, karýsýnýn
hamileliði sýrasýnda üvey kýzýna cinsel tacizde bulunan koca için, "kadýnýn seksüel istekten yoksun
olmasýnýn saðlýklý genç bir koca için sorunlar yarattýðý" gerekçesine dayanarak sadece iki yýl
gözetim kararý (probationary sentence) vermiþtir518.
Oysa bu tür ayrýmcý gerekçeler eþitlik ilkesine aykýrýdýr. Nitekim bir davada ÝHAM, ulusal
mahkemenin gerekçesinde "pek çok kadýnýn evlenip ilk çocuðunu doðurduklarýnda çalýþmayý
býraktýklarý" kalýpyargýsýna dayanarak karar vermesini, Sözleþme'nin adil yargýlanma hakkýný
düzenleyen 6. md'si ile birlikte ayrýmcýlýk yasaðýný düzenleyen 14. md'sinin ihlali olarak görmüþtür.
Davada ulusal mahkeme, baþvurucunun týbbi muayenesi sonucu malullük aylýðýnýn kesilmesini
hukuka uygun bulurken, saðlýk problemi olmasaydý da, çocuðu doðduðu için iþini zaten býrakacaðý
sonucuna varmýþtýr519.
Yargý üyesinin kendi etnik kökeni dahil olmak üzere, etnik köken hakkýndaki kötüleyici
yorumlarý nezaketsiz ve onur kýrýcýdýr. Bir yargýç veya savcý kasýtlý olmasa da sözlerinin ýrkçý
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imalar içermemesi konusuna özel olarak dikkat göstermeli, toplumda azýnlýkta kalan gruplarý
tedirgin etmemelidir520.
ABD'de, bir davada yargýç, davanýn tarafý olan Afrika kökenli Amerikalýlara karþý ýrkçý ifadeler
kullandýðý için aleni olarak kýnanmýþtýr521. Baþka bir olayda da diðer nedenlerin yaný sýra, yargýç
Afrika kökenli Amerikalý sanýklara çok yüksek bir kefalet ücreti saptadýðý için aleni kýnama cezasý
almýþtýr. Yargýcýn, valilik seçimlerine katýlan kardeþinin, siyahlarýn oy vermemeleri yüzünden
seçimi kaybettiðini belirten haberin gazetede yayýmlanmasýndan hemen sonra, öç alma duygusuyla
yüksek kefalet ücreti saptadýðý, kefalet kararýnýn ardýndan mahkeme katibine sanýklara iliþkin
olarak sarf ettiði sözlere dayanýlarak kanýtlanmýþtýr. Massachusetts Yüksek Mahkemesi, bu tür
kararlara karþý itiraz yolu bulunduðu için disiplin yaptýrýmý verilmemesi gerektiði yönündeki
yargýcýn savlarýný haklý bulmamýþ ve yargýç kötü niyetli hareket ettiði için söz konusu kýnama
cezasýný uygun bulmuþtur522.
Bazý ülkelerde eþitlik ilkesi, yargý mensuplarýnýn uymasý gereken kurallar arasýnda düzenlenmemiþ
olabilmektedir. Örneðin, Ýtalya'da eþitlik, disiplin kurallarý içinde ayrý bir ilke veya uyulmasý
gereken ayrý bir ödev olarak düzenlenmemiþtir. Fakat bu durum, eþitlik ilkesine uyulmamasýnýn
hiçbir yaptýrýma tabi tutulmadýðý anlamýna gelmemektedir; diðer ilkelerden yola çýkarak yaptýrým
uygulanmaktadýr. Ýtalya'da bir savcý kendisine virüs geçeceðinden korkarak HIV pozitif olan bir
kiþiyi sorgulamaktan kaçýndýðý için özen ödevine uygun davranmadýðý gerekçesiyle disiplin
yaptýrýmýna tabi olmuþtur523.
Türkiye'de de eþitlik ilkesi 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nda disiplin yaptýrýmlarý
düzenlenirken korunacak bir deðer olarak açýkça zikredilmemiþtir. Fakat çeþitli hükümlerin eþitlik
ilkesini korur bir biçimde yorumlanmasý mümkündür. Örneðin, "meslektaþlarýna, personele,
muhatap olduðu kiþilere veya iþ sahiplerine kýrýcý davranmak" (md 63/b) hükmünü ve
"meslektaþlarýna, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduðu kiþilere veya iþ
sahiplerine kötü muamelede bulunmak" (md 65/d) hükmünü eþitlik ilkesi ile birlikte okumak
mümkündür. Gerek 63. md'nin son (e) bendi gerekse 65. md'nin son (ý) bendi "nitelik ve
aðýrlýklarý itibariyle yukarýda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak" ibaresine yer vererek, md
63/b ve md 65/d'nin eþitlik ilkesi ile birlikte okunmasýna imkân vermektedir. Dolayýsýyla eþitlik
ilkesine aykýrý davranýþlar, aðýrlýk derecesine göre uyarma veya kýnama cezasý ile karþýlanabilir.
Bununla birlikte, HSYK'nýn kararlarý gizli tutulduðundan doðrudan eþitlik ilkesine atýf yaparak
karar verip vermediðini bilebilmek mümkün deðildir.
Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nda eþitlik deðerine açýkça yer verilmesi ve bu ilkenin ihlali
halinde disiplin yaptýrýmý uygulanacaðý yönünde düzenleme yapýlmasý yerinde olacaktýr. Böylece
eþitlik ilkesinin etkili bir biçimde korunmasý saðlanabilecektir. Ayrýca hazýrlanmasý önerilen Etik
Kod'da yargý üyesinin "ýrk, renk, cinsiyet, din, mezhep, ulusal köken, sosyal sýnýf, engellilik,
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yaþ, medeni hal, cinsel yönelim, sosyal, ekonomik durum veya benzeri diðer sebeplerden doðan
ve davayla ilgisi olmayan farklýlýklara dayanarak herhangi bir kiþi ya da gruba karþý sözle veya
davranýþlarýyla tarafgirlik ya da önyargý gösteremeyeceði" dile getirilmelidir.

2- Eþitlik Ýlkesini Korumaya Yönelik Pozitif Yükümlülüðü
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, yargýcýn sadece kendisinin eþitlik ilkesini zedeleyen
davranýþlardan kaçýnmasýný deðil, eþitlik ilkesini baþkalarýnýn ihlal etmesi karþýsýnda engellemek
yükümlülüðünde olduðunu da vurgulamaktadýr. Yargýç eþitlik ilkesine aykýrý tavýrlara karþý hassas
olmalý ve bunlarý düzeltmek için her türlü çabayý harcamalýdýr524. Bu tür tavýrlar bazen yargýlama
sýrasýnda avukatlardan bazen adliyedeki personelden gelebilmektedir.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri þöyle demektedir: "Yasal olarak yargýlamadaki bir meseleye
iliþkin olmasý veya meþru savunma konusu olmasý gibi durumlar hariç, yargýç, mahkeme önündeki
yargýlama aþamasýnda avukatlardan sözleriyle ya da davranýþlarýyla ilgisiz nedenlere (ýrk, renk,
cinsiyet, din, ulusal köken, sosyal sýnýf, engellilik, yaþ, medeni hal, cinsel yönelim, sosyal ve
ekonomik durum ve benzeri diðer sebeplere) dayanan taraflýlýk veya önyargý izhar etmekten
kaçýnmalarýný talep etmelidir"525.
Yargýç, mahkemede veya yargýcýn önünde avukatlar ya da savcýlar tarafýndan sarf edilen
cinsiyetçi veya ýrkçý ya da diðer saldýrgan veya davayla ilgisi bulunmayan ayýrýmcý yorumlarý
açýkça söylemek, iþaret etmek zorundadýr. Yargýcýn bu tür yorumlarý zýmni olarak onayladýðý
biçiminde yorumlanabilecek konuþmalar, jestler yapmasý veya hareketsiz kalmasý da eþitlik
ilkesine aykýrý bir davranýþtýr. Bununla beraber, örneðin, cinsiyet, ýrk gibi konular veya benzer
faktörler mahkeme önünde uyuþmazlýk konusu olarak bulunuyorsa, kabul edilebilir tanýklýðýn
veya uygun bir biçimde yapýlan avukatlýk hizmetinin, doðal olarak, engellenmemesi gerekir. Bu,
yargýcýn adil bir biçimde dinleme göreviyle uyumludur, fakat yargýç gerektiðinde, yargýlama
üzerinde kontrol saðlamalý ve mahkeme salonunda eþit bir atmosfer, düzen ve adaba uygun bir
ortam yaratmak için sabýrlý ve uygun hareket etmelidir. Elbette yargýcýn nasýl hareket etmesi
gerektiði içinde bulunulan koþullara göre deðiþecektir. Bazen nazik bir düzeltme yeterli
olabilecekken, bazen kasýtlý veya özellikle saldýrgan bir davranýþ karþýsýnda daha ciddi tavýr
almak gerekebilir. Örneðin, avukatý özel olarak uyarmak veya uyarýnýn kayda geçirilmesini
saðlamak söz konusu olabilir. Fakat avukat uyarýldýðý halde bu hatalý davranýþý tekrar ederse,
Yargýsal Dürüstlük Grubu, hukukun elverdiði ölçüde mahkemeyi aþaðýlama suçundan iþlem
yapýlmasý yoluna baþvurulabileceðini belirtmektedir526.
Vatandaþlarýn yargý sistemi ile ilk temaslarý mahkeme personeli aracýlýðýyladýr. Bu nedenle
mahkeme personelinin kullandýðý dil ve davranýþ da yargýya güvenin saðlanmasý ve arttýrýlmasý
bakýmýndan son derece önemlidir. Mahkeme personeli yukarýda belirtilen farklýlýklara dayanarak
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istismardan, saldýrgan, tehditkâr, aþýrý samimi olarak görülebilecek veya diðer uygun olmayan
davranýþlardan olduðu kadar, cinsiyet temelinde saygýsýz bir dilden de kaçýnmalýdýrlar. Bu nedenle
yargýcýn, mahkeme personelinin davranýþlarý üzerindeki yetkileri ölçüsünde, kendi yönetimi ve
denetimi altýndaki personelin belirtilen farklýlýklar temelinde önyargý ve taraflýlýk içermeyecek
þekilde davranmasýný saðlamasý çok önemlidir527. Nitekim, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde
þöyle denilmektedir: "Yargýç, kendisinin önüne gelmiþ bir konu hakkýnda, mahkeme personelinin
veya nüfuzu, idaresi veya denetimi altýnda olan diðer kiþilerin, "ilgisiz nedenlere " dayanarak,528
ilgili kiþilere farklý muamelede bulunmalarýna bilerek izin vermemelidir"529.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da yargýcýn mahkeme önündeki yargýlama aþamasýnda
avukatlardan ve savcýlardan sözleriyle ya da davranýþlarýyla ýrk, renk, cinsiyet, din, ulusal köken,
sosyal sýnýf, engellilik, yaþ, medeni hal, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik durum ve benzeri
diðer sebeplere dayanan taraflýlýk veya önyargý izhar etmekten kaçýnmalarýný talep etmesi gerektiði
vurgulanmalýdýr. Benzer bir sorumluluðu mahkeme personeline yönelik de olmalýdýr. "Yargýç,
kendisinin önüne gelmiþ bir konu hakkýnda, mahkeme personelinin veya nüfuzu, idaresi veya
denetimi altýnda olan diðer kiþilerin, "ilgisiz nedenlere530" dayanarak, ilgili kiþilere farklý muamelede
bulunmalarýna bilerek izin vermemelidir".

3- Eþitlýk Ýlkesini Bilme ve Geliþtirme Ödevi
Yargý üyesi, gerek iç hukuktaki eþitliði koruyucu yasal ve anayasal düzenlemeler gerekse
ayrýmcýlýðý yasaklayan ve eþitlik ilkesini öngören uluslararasý ve bölgesel belgeler hakkýnda bilgi
sahibi olmalý531 ve bu bilgisini güncellemelidir.
1982 Anayasasýnda, eþitlik ilkesi 10. md'de düzenlenmiþtir. 10. md þöyle demektedir: "Herkes,
dil, ýrk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayýrým
gözetilmeksizin kanun önünde eþittir. Kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet, bu
eþitliðin yaþama geçmesini saðlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alýnacak tedbirler eþitlik ilkesine
aykýrý olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaþlýlar, özürlüler, harp ve vazife þehitlerinin dul ve
yetimleri ile malul ve gaziler için alýnacak tedbirler eþitlik ilkesine aykýrý sayýlmaz. Hiçbir kiþiye,
aileye, zümreye veya sýnýfa imtiyaz tanýnamaz. Devlet organlarý ve idare makamlarý bütün
iþlemlerinde kanun önünde eþitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadýr".
10. md'nin birinci fýkrasý iki konuya dikkat çekmektedir. Birinci fýkrada, hem genel olarak
herkese uygulanacak olan yasa önünde eþitlik ilkesi yer almakta hem de dil, ýrk, renk, cinsiyet,
siyasi düþünce, felsefi inanç din, mezhep ve benzeri sebeplere dayanarak ayrým yapýlmamasý
özel olarak belirtilmektedir.
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Altý çizili olarak belirtilen sebepler eþitlik ilkesinin çekirdek alanýdýr. Anayasa bu tür özelliklere
dayalý bir sýnýflandýrmanýn diðer özelliklere dayalý sýnýflandýrmalara göre çok daha sýký bir denetim
altýnda tutulacaðýný vurgulamaktadýr. Bu tür sebeplere dayalý bir sýnýflandýrmanýn, fiili eþitsizlik
durumunda bulunan grubun (kadýnlar ya da dil veya ýrk farklýlýðý olan gruplar gibi) bu eþitsiz
konumunu düzeltmek ve dengelemek amacýyla yapýlmasý mümkündür (olumlu-pozitif ayýrýmcýlýk).
Olumlu ayýrýmcýlýk eþitlik ilkesine aykýrýlýk olarak anlaþýlmamalýdýr; çünkü tersi bir durum fiili
eþitsizliði korumak anlamýna gelebilir. Ayrýca, 2004 ve 2010 deðiþikliði ile maddeye kadýnlara
yönelik olumlu ayýrýmcýlýðý teþvik eden bir fýkra daha eklenmiþtir. Devlet kadýn erkek eþitliðinin
yaþama geçmesini saðlama yükümlülüðünü de üstlenmiþtir. Diðer bir deyiþle, devletin bu konuda
pozitif yükümlülüðü söz konusudur532. Diðer yandan, Anayasa'nýn 36. md'sinde adil yargýlanma
hakkýndan söz edilmektedir. Yargý üyesi, eþitlik ilkesini adil yargýlanma hakký ile birlikte
yorumlayarak, yargýsal faaliyet sýrasýnda her zaman göz önünde tutmalýdýr.
Uluslararasý belgeler bakýmýndan ise þunlar örnek olarak verilebilir: Irk Ayrýmcýlýðýnýn Her
Türünün Ortadan Kaldýrýlmasý Hakkýnda Uluslararasý Sözleþme (1965), Kadýna Karþý Her Türlü
Ayrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Hakkýnda Uluslararasý Sözleþme (1979), Ýnanç veya Din
Temelinde Ayrýmcýlýk ve Hoþgörüsüzlüðün Her Türünün Ortadan Kaldýrýlmasý Hakkýnda Bildiri
(1981), Ulusal veya Etnik, Dini veya Dilsel Azýnlýk Üyesi Kiþilerin Haklarý Hakkýnda Bildiri (1992).
Ayrýca ÝHAS'ýn 14. md'sinde yer alan "ayrýmcýlýk yasaðý"ný, yine BM Medeni ve Siyasi Haklar
Uluslararasý Sözleþmesi'nin 14/1 md'sinde yer alan "herkesin mahkemeler önünde eþit olduðu"
yönündeki hükmünü yargýç önemle dikkate almalýdýr. Yargý üyesi, Medeni ve Siyasi Haklar
Uluslararasý Sözleþmesi'nin ayrýmcýlýðý yasaklayan 2/1 md'sini, "herkes mahkemeler önünde
eþittir" ilkesine yer veren 14/1 md'si ile birlikte okuyarak; ÝHAS'ýn da "ayýrýmcýlýk yasaðýný"
düzenleyen 14. md'sini "adil yargýlanma hakkýný" düzenleyen 6. md'si ile birlikte deðerlendirerek
her bireyin ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diðer kanaatler, ulusal veya sosyal köken,
servet, doðum veya diðer statüler nedeniyle ayrýmcýlýða tabi tutulmadan adil yargýlanma hakký
olduðunu unutmamalýdýr. Burada belirtilen "diðer statüler" kavramýna, cinsel yönelim veya cinsiyet
kimliði, gayrý meþruluk, ekonomik statü, engellilik, HIV taþýyýcýsý olmak gibi durumlar dahildir533.
Yargý üyesi sadece eþitlik konusundaki hukuki metinleri bilmekle kalmamalý, Bangalor Yargýsal
Davranýþ Ýlkeleri'nde belirtildiði gibi, toplumdaki çeþitliliklerin ve ýrk, renk, cinsiyet, din, ulusal
köken, sosyal sýnýf (kast), engellilik, yaþ, medeni hal, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik durum
ve benzeri diðer sebepler dahil olmak üzere çeþitli nedenlerden doðan farklýlýklarýn farkýnda
olmalý, bunlarý anlamalýdýr534. Yargý üyesi, bu tür farklýlýklar üzerine inþa edilmiþ olan önyargý
ve taraflýlýktan da uzak olmak zorundadýr. Yargý üyesi uygun araçlarla toplumdaki deðer ve tavýr
deðiþiklikleri hakkýnda bilgilenmelidir ve kendisine yardýmcý olacak bu konudaki uygun eðitim
imkânlarýndan yararlanmalýdýr535.

532 Ayrýntýlý bilgi için bkz. Sibel Ýnceoðlu, "Türk Anayasa Mahkemesi ve Ýnsan Haklarý Avrupa Mahkemesi Kararlarýnda
Eþitlik ve Ayrýmcýlýk Yasaðý", Çalýþma ve Toplum, Sayý 11, 2006/4, Ýstanbul, 2006, s. 45-61.
533 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 111, para. 183.
534 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 5.1.
535 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 113, para. 186.
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Ayrýca yargýç ve savcýnýn, gerek örgütlenme özgürlüðünü kullanýrken gerekse ifade özgürlüðünü
kullanýrken ayrýmcýlýk yaptýðý izlenimi veren görüntülerden uzak kalmasý gerekmektedir. Yukarýda
mesleðe yaraþýrlýk ilkesi altýnda bu konudaki sýnýrlamalara dikkat çekilmiþti.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da yargýç ve savcýnýn gerek iç hukuktaki eþitliði koruyucu
yasal ve anayasal düzenlemeler, gerekse ayrýmcýlýðý yasaklayan ve eþitlik ilkesini öngören
uluslararasý ve bölgesel belgeler hakkýnda bilgisini güncellemesi gerektiði vurgulanmalýdýr. Ayrýca
yargý üyelerinin toplumdaki çeþitliliklerin ve ýrk, renk, cinsiyet, din, mezhep, ulusal köken, sosyal
sýnýf, engellilik, yaþ, medeni hal, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik durum ve benzeri diðer
sebeplerden doðan farklýlýklar hakkýnda farkýndalýðýný artýrma gereði de dile getirilmelidir.
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6
EHL ÝYET VE ÖZEN

DEÐER VI: EHLÝYET VE ÖZEN
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde "ehliyet ve özen, yargýçlýk görevinin gereði gibi icrasý
bakýmýndan ön koþullardýr"536 denmektedir. Amerikan Barolar Birliði Yargýsal Davranýþ Model
Kodu'nda da (2007)537 "yargýç yargýsal ve idari görevlerini ehliyet ve özen içinde yerine getirir"
düzenlemesi mevcuttur (md 2.5.A). Yargýsal görevini yerine getirirken yetersiz (ehliyetsiz) olmak,
ABD'de eyaletlerde bir disiplin cezasý nedeni olarak da düzenlenebilmektedir538.
Ehliyet, hukuk bilgisi, beceri ve hazýrlýk yapmakla gerçekleþebilir. Bir yargý üyesinin görevlerini
yerine getirirken sahip olmasý gereken mesleki ehliyet ve kusursuzluk, açýkça üçüncü kiþiler
tarafýndan da görülebilmelidir. Özen ise, temkinli, ölçülü bir biçimde deðerlendirmeler yapmak,
tarafsýz olarak karar vermek ve zaman kaybetmeden hareket etmeyi gerektirir. Özen ayný
zamanda, hukukun tarafsýz bir biçimde uygulanmasý ve usulün kötüye kullanýmýnýn engellenmesi
için çalýþmayý da içerir539.

1- Yapýsal Unsurlar
Uluslararasý belgeler, yargýçlarýn mesleðe kabulü ve mesleklerinde ilerlemelerine iliþkin bütün
kararlarýn, hukuken öngörülmüþ nesnel ölçütlere baðlanmasý gerektiðini söylemektedirler.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Yargýçlarýn Rolü, Etkinliði ve Baðýmsýzlýðýna Ýliþkin
R(94)12 sayýlý Tavsiye Kararý, yargýçlarýn meslekî kariyerlerine iliþkin tüm kararlarýn, nesnel
ölçütlere dayanmasý gerektiðini belirtmektedir. Ayný Tavsiye Kararýna göre, yargýçlarýn seçimi
ve kariyerleri, eðitimsel özelliklerini, dürüstlük, yetenek ve etkinliklerini de gözeten liyakat
esasýna göre olmalýdýr540. BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler'de de benzer ifadelere
yer verilmiþtir. Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler'e göre, yargýçlýk mesleðine seçilen
kiþiler, hukuk alanýnda yeterli eðitim veya niteliklere sahip dürüst kiþiler olmalýdýr. Seçim
yönteminde uygun olmayan düþüncelerin rol oynamasýný engelleyecek tedbirler alýnmalýdýr.
Yargýçlarýn seçiminde, bir kiþiye karþý ýrk, renk, cinsiyet, din, siyasi veya diðer fikirler, ulusal
veya sosyal köken ve mal varlýðý, soy veya statü temelinde hiçbir ayrým yapýlmamalýdýr. Ancak
yargýç adayýnýn ilgili ülkenin vatandaþý olmasý þartý, ayrýmcýlýk olarak nitelendirilemez541.
Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý'na göre yargýçlarýn seçimi ve kariyerleri, eðitimsel
nitelikleri, baðýmsýz ve tarafsýz davranabilme yetenekleri dikkate alýnarak deðerlendirilmelidir542.
Avrupa Yargýçlarý Danýþma Konseyi'nin 1 No'lu Görüþ'üne göre, yargýçlarýn atanmalarýnda,
adaylarýn dürüstlük, etkinlik, yetenek ve niteliklerine dayalý ölçütler açýkça ortaya koyulmalý,
536
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 6.
ABA Model Code of Judicial Conduct, February 2007.
Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 167.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 119, para. 192-193.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke I/2c.
BM Yargý Baðýmsýzlýðý Hakkýnda Temel Ýlkeler, Ýlke 10.
Adayýn daha önce içine girdiði faaliyetler ve yakýn iliþiler, adayýn baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý konusunda nesnel
ve meþru bir kuþku yaratýrsa atanmasýna engel oluþturabilir. Bkz. Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para.
2.1, 3.2.
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ilan edilmeli ve uygulanmalýdýr543. Her iki belgeye göre de, yargýçlar tarafýndan demokratik bir
biçimde seçilmiþ baðýmsýz bir makamýn atamalar konusunda yetkili olmasý gerekmektedir. Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye Kararýna göre, bu tür kararlar yargýcýn, insan
onuruna saygý göstererek hukuku uygulama ve davalarý karara baðlama konusundaki yetenek,
nitelik ve kapasitesine bakarak verilmelidir. Yine ayný Tavsiye Kararýna göre, yargýç seçiminde
uygulanan usuller þeffaf olmalý, reddedilen adayýn talebi halinde karar gerekçesine ulaþma
olanaðý saðlanmalý ve bu kararý dava etme hakký güvence altýna alýnmalýdýr. Yargýçlarýn seçimi
ve kariyerleri konusunda karar veren merci hükümet ve yasama erkinden baðýmsýz olmalýdýr544.
Türkiye'de yargýç ve savcý adaylarýnýn seçiminde ve meslekte ilerlemelerinde ciddi sorunlar
olduðu, baðýmsýzlýk deðeri incelenirken belirtilmiþ ve ne tür anayasal ve yasal deðiþiklikler
gerektiði açýklanmýþtýr.
Yargýsal sistemin etkililiði için yargýç ve savcýlarýn yüksek derecede mesleki donanýma sahip
olmasý gerekir. Bu nedenle, mesleðe kabul aþamasýndan sonra da temel ve ileri meslek içi
eðitimlerle yüksek derecede mesleki ehliyetin korunmasý güvence altýna alýnmalýdýr. Yargýçlar
ve savcýlar ayný zamanda özenle iþlevlerini yerine getirmelidir; bunun için gerekli olan imkânlar,
donanýmlar ve destek onlara saðlanmalýdýr545. Yargýçalarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý þöyle
demektedir: Devlet, yargýçlarýn görevlerini etkili bir þekilde, adilane ve makul bir hýzda yerine
getirebilmeleri için çalýþma koþullarýný uygun hale getirmek yükümlülüðündedir546.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 1994 tarihli Tavsiye Kararý, yargýçlarýn çalýþma koþullarý
bakýmýndan þu önerilerde bulunmaktadýr: (a) Yeterli sayýda yargýç çalýþtýrýlmalý ve bu kiþilere
gerek atanmalarý öncesinde, gerek kariyerleri süresince mümkün olduðu takdirde, diðer otorite
ve kurumlarla birlikte mahkemelerde pratik eðitim verilmesi gibi uygun eðitim imkânlarý
saðlanmalýdýr. Bu eðitim, yargýç için ücretsiz olmalý ve özellikle yeni mevzuat ve mahkeme
kararlarýný kapsamalýdýr. Verilecek eðitim gerektiðinde, Avrupa kurumlarý veya diðer yabancý
kurumlar gibi mahkemelere yapýlacak çalýþma ziyaretlerini de içermelidir. (b) Yargýçlarýn statüsü
ve maaþlarýnýn, meslek onuru ve yüklendikleri sorumluluklara uygun olmasý saðlanmalýdýr. (c)
Ehil yargýçlarýn iþe alýnmasý ve iþte kalýcýlýðýn saðlanmasý için açýk bir kariyer yapýsý oluþturulmalýdýr.
(d) Yargýçlarýn, gecikmeye neden olmaksýzýn ve etkin hareket edebilmeleri için, özellikle büro
otomasyonu ve veri iþleme imkânlarýnýn saðlanmasý da dahil olmak üzere, yeterli sayýda personel
ve donaným ile desteklenmeleri saðlanmalýdýr. (e) Mahkemelerin aþýrý iþ yükünün azaltýlmasý ve
önlenmesine iliþkin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(86)12 sayýlý Tavsiye Kararý'na uygun
olarak, yargýsal olmayan görevlerin diðer kiþilere verilmesi hususunda uygun önlemler alýnmalýdýr547.
2010 tarihli Tavsiye Kararý, bu belirtilenlere ek olarak, yargýçlarýn güvenliðini saðlamak için
mahkeme binasýnda güvenlik görevlilerinin bulunmasý ve ciddi tehditlere maruz kalan veya
kalabilecek yargýçlara koruma verilmesi gibi gerekli önlemlerin alýnmasýndan da söz etmektedir548.
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Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 1 No'lu Görüþ, para. 25.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec(2010)12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 44, 46, 48.
Avrupa Yargýçlarý Danýþma Kurulu, 3 No'lu Görüþ, para. 25-26.
Bkz. Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 1.6.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R (94)12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke III/1.
agb, Ýlke III/2.
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Yargýsal görevleri yerine getirirken özen gösterebilmek ve bilgi seviyesini yükseltmek için,
iþ yükünün azaltýlmasý, teknik asistan ve yardýmcý personel dahil olmak üzere kaynaklarýn yeterli
olmasý gerekmektedir. Ancak bu þekilde, yargýçlar ve savcýlar mahkeme salonunda bulunmanýn
dýþýnda yazmak, müzakere etmek ve araþtýrma yapmak için zamana sahip olabilirler 549.
Yargý üyesine, yargýsal faaliyetlerini etkili bir biçimde yerine getirebilmesi için gerekli olan
bilgi ve uzmanlýða ulaþma olanaklarý saðlanmalý ve kendisinin fiziksel ve zihinsel olarak iyi
hissetmesi için yeteri kadar zamaný olmalýdýr. Yargý üyelerinin görevlerini yerine getirirken stres
yaþadýklarý bugün artýk yaygýn bir biçimde kabul edilmektedir550. Stres sorunu olan yargý üyesine,
ihtiyaç duyduðunda terapi ve danýþmanlýk hizmetleri de verilebilmelidir.
Devlet kurumlarý ve temsilcileri dahil olmak üzere, herhangi bir dava ile ilgili olan tüm kiþiler,
yargýcýn otoritesi altýndadýr. Yargýçlarýn görevlerini yerine getirebilmeleri, otoritelerini ve
mahkemenin onurunu koruyabilmeleri için yeterli yetkiye sahip olmalarý ve bu yetkileri icra
edebilmeleri gerekmektedir. Bu gereklilik Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 1994 tarihli
Tavsiye Kararý'nda açýkça vurgulanmaktadýr551.
Türkiye'de yargýç ve savcýlarýn iþ yükü özellikle bazý bölgelerde hayli fazladýr. Ýþ yükü yoðun
olan bölgelerde yargýç ve savcýlarýn sayýsýnýn artýrýlmasý onlarýn beceri ve bilgilerini artýrmalarýna
olanak saðlayacaktýr. Ayrýca kendilerine yardýmcý olan ehil personelin de arttýrýlmasý gerekmektedir552.

2- Eðitim Faaliyetleri
Yargý baðýmsýzlýðý, yargý üyelerine haklar ve güvenceler saðlar; fakat, baðýmsýzlýk ayný zamanda
görevler ve sorumluluklar da yükler. Bu görev ve sorumluluklar, yargý üyesinin görevini
profesyonelce ve özenle yerine getirmesini de içerir. Bu nedenle, yargýcýn ve savcýnýn düzenli
olarak eðitimlere katýlarak mesleki becerisini korumasý ve geliþtirmesi, hakký olduðu kadar
görevidir de553. Nitekim, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde "yargýç, yargýsal görevlerin
doðru bir þekilde icrasý için gerekli olan meslekî bilgisini, becerisini ve kiþisel niteliklerini korumak
ve artýrmak amacýyla, yargýçlar için yargýnýn kontrolünde yapýlan eðitimden ve bu amaca yönelik
diðer imkânlardan yararlanarak gerekli adýmlarý atmalýdýr" denmektedir554.
Yargý üyesinin yargýsal görevlerini gereði gibi yerine getirebilmesi için adaylýðý sýrasýnda eðitim
almasý bir zorunluluktur555. Fakat atanmasýndan sonra da, mesleki deneyimlerine uygun olarak
bilgisini detaylandýrmasý ve derinleþtirmesi beklenir. Dolayýsýyla, derinleþmek için yargýç
549
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 119, para. 192-193.
M.D. Kirby, "Judicial Stress: An Update", (1997) 71 Australian Law Journal, Vol. 71, 1997, s. 791'den aktaran,
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 119, para 194.
551 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke II.
552 Yargýç ve savcýlarýn atanmasý ve kariyerlerinde liyakatin ön plana çýkarýlmasý bakýmýndan ne tür yapýsal
deðiþikliklerin gerekli olduðu baðýmsýzlýk baþlýðý altýnda ele alýndýðýndan burada tekrarlanmamaktadýr.
553 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(94) 12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke V/3g.
554 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 6.3.
555 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 123, para. 199.
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ve savcýnýn eðitim faaliyetlerine devam etmesi önemlidir. Bu yolla edinilecek bilgi, sadece maddi
hukuk ve usul hukukuna iliþkin deðil, hukukun ve mahkemelerin gerçek hayattaki etkisine
iliþkin de olabilir556.
Hukuk ve teknolojideki deðiþim karþýsýnda eðitim, sadece genç yargý üyeleri için deðil, kýdemli
yargýçlar ve savcýlar için de gereklidir. Ayrýca yargýç ve savcýnýn görev alaný da deðiþebilir.
Örneðin yargýçlara, ceza mahkemesinden hukuk mahkemesine geçmesi veya çocuk mahkemeleri
gibi uzmanlýk gerektiren baþka bir mahkemeye atanmasý durumunda eðitim olanaðý muhakkak
sunulmalýdýr. Her derece ve kýdemdeki yargý mensubuna yönelik ayrý seviyelerde ve sürekliliði
olan bir eðitim olmalýdýr. Zaman zaman, ayný eðitim programýnda farklý derece ve kýdemdeki
yargý üyelerinin bir araya getirilmesi de düþünülebilir ve böylece aralarýnda bilgi alýþveriþinin
oluþmasý saðlanabilir. Bu ayný zamanda aþýrý hiyerarþik eðilimlerin de kýrýlmasýna katkýda
bulunarak, yargýnýn sorunlarý ve yaklaþýmlarý hakkýnda karþýlýklý bilgi alýþveriþini saðlayacaktýr557.
Küreselleþme hukuk alanýnda da oldukça etkili olmaktadýr. Günümüzde modern demokratik
toplumlarda yargýç ve savcý yetkilerini sadece ulusal hukuka göre deðil, ulusal hukukun elverdiði
ölçüde uluslararasý hukukun kural ve ilkelerine göre de kullanmaktadýr. Yargýsal Dürüstlük
Grubu'na göre yargýç, ulusal hukuk çerçevesinde onaylanmýþ uluslararasý insan haklarý sözleþmeleri
dahil olmak üzere uluslararasý insan haklarý hukukunu görmezlikten gelemez veya bilmediðini
iddia edemez. Yargýcýn yükümlülüklerinin bu yönünü geliþtirmek amacýyla insan haklarý hukuku,
iç hukukun elverdiði ölçüde uygulamasý ile birlikte, yargýçlara sunulan eðitim programlarýna
dahil edilmelidir558. Nitekim Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri þöyle demektedir: "Yargýç, insan
haklarý normlarýný tayin eden uluslararasý sözleþmeler ve diðer uluslararasý belgeler dahil olmak
üzere uluslararasý hukuktaki geliþmeler hakkýndaki bilgisini sürekli güncellemelidir"559.
Ýnsan haklarýna iliþkin uluslararasý sözleþmeleri sadece metin olarak bilmek de yetmemektedir.
Uluslararasý sözleþmeyi uygulamaya geçiren yetkili organlarýn kararlarý ile bu tür sözleþmelerin
anlam ve niteliði ortaya çýkmaktadýr. Bu nedenle söz konusu yetkili organlarýn kararlarýnýn da
ulusal yargýç ve savcýlar tarafýndan bilinmesi gerekmektedir; Örneðin ÝHAS'ýn içeriðini anlamak
için ÝHAM'ýn kararlarýný muhakkak bilmek gerekmektedir, çünkü bu kararlarla Sözleþme'nin
uygulama alaný oldukça geniþlemiþ, standartlar belirginleþtirilmiþtir. Bu çerçevede Türkiye'de
yabancý dil sorunu ortaya çýkmaktadýr. Uluslararasý metinler çoðunlukla Ýngilizce veya Fransýzca
bilgisi gerektirmektedir. Yargýç ve savcýlar arasýnda dil hâkimiyeti çok yüksek deðildir; bütün
yargýç ve savcýlarýn yabancý dil bilmesi beklenemez de. Bu nedenle devletin sorumluluk üstlenerek
en azýndan ÝHAM kararlarýný Türkçeye tercüme ettirmesi gerekmektedir. Adalet Bakanlýðý'nýn
bu konuda takdire þayan bir giriþimi olmakla birlikte yeterli deðildir. Adalet Bakanlýðý insan
haklarý bilgi bankasýnda sadece Türkiye'ye yönelik kararlar yer almaktadýr560. Oysa ÝHAM'ýn
standartlarýný anlamak için diðer ülkelere iliþkin kararlarý da bilmek gerekir. Ancak bu þekilde
gerçek bir deðerlendirme yapýlabilir ve ileriye yönelik olarak Türkiye aleyhine kararlar çýkmasý
da engellenebilir.
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 123, para. 199.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 124, para. 203.
agb, s. 126, para. 206.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 6.4.
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Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, yargýçlarýn devletin finanse ettiði eðitim programlarý
aracýlýðýyla görevlerini yerine getirmek için gerekli olan teknik konularýn yaný sýra sosyal ve
kültürel bilgilerini de geniþletmelerini önermektedir561.
Gerçekten de eðitim, yargý üyesinin mesleki deneyim derecesine göre deðiþen bir biçimde
sadece yargý üyesinin davayý ya da soruþturmayý ele alýþýndaki tekniklerin öðretilmesini deðil,
sosyal farkýndalýðýný ve sosyal yaþamýn karmaþýklýðýný yansýtan çeþitli konularý anlama yeteneðini
geliþtirmeyi de amaçlamalýdýr.
Yargýcýn hukukun teknik alanlarýnýn ötesinde önemli sosyal ve kültürel konulara iliþkin bilgi
seviyesini derinleþtirmesi, davalarda ve davaya katýlan kiþilerle iliþkilerinde duyarlý ve kendisinden
nasýl bir davranýþ beklendiðini bilerek uygun bir biçimde davranmasýný saðlar. Bu tür bir yaklaþým
vatandaþlarýn yargý sistemine olan güvenini güçlendirir. Özetle sosyal ve kültürel yönleri olan
ve çeþitlilik taþýyan eðitim programlarý, yargýsal faaliyetlerin nesnel, tarafsýz ve layýkýyla yerine
getirilmesini saðlar ve uygunsuz, önyargý taþýyan etkilerden yargý üyelerini korur. Bu nedenle
günümüzde yargýçlar, cinsiyet, ýrk, kültürler, inanç farklýlýklarý, cinsel yönelim, HIV taþýyýcýlarý
ve AIDS hastalarýnýn durumu, engelliler gibi konulara duyarlýlýðý geliþtiren eðitim programlarýna
katýlarak eðitim almaktadýrlar. Geçmiþte bir hukukçunun edindiði günlük yaþam bilgisinin bu
tür bir birikimi saðlamak için yeterli olduðu varsayýlýrdý. Fakat edinilen tecrübe bunun yeterli
olmadýðýný, bu tür seminerlerin gerekli olduðunu göstermiþtir. Özellikle yukarýda belirtilen grup
ve azýnlýklarýn doðrudan yargýçla konuþmalarýna izin verilerek, yargýçlar tarafýndan dinlenmeleri
ve yargýçlarýn gerekli bilgi donanýmýna sahip olmalarý, daha sonra önlerine gelen bu tür konularý
ele alýþlarýnda kolaylýklar saðlamaktadýr562. Sir Robert Megarry'nin dediði gibi, "iyi bir hukukçudan
kötü bir yargýç ortaya çýkabilir, orta seviyede bir hukukçu ise iyi bir yargýç olabilir. Hükmün
niteliði ve mahkemedeki davranýþ, sahip olunan hukuk bilgisinden çok daha önemli hale
gelebilir"563.
Devlet, yargý üyelerine yönelik eðitim faaliyetinin finansmanýný saðlamakla yükümlüdür. Bu
konuda devletin uluslararasý toplumdan da destek almasý mümkündür. Ancak eðitimin içeriðini
belirleme, bunu organize etme, gözetimini yapma sorumluluðu yürütmeye, Adalet Bakanlýðý'na
veya diðer yasama veya yürütme organýna sorumlu baþka bir makama deðil, yargýnýn kendine
veya diðer bir baðýmsýz makama emanet edilmelidir.
Yargýç ve savcýlarýn kurduklarý meslek örgütlerinin de yargýç ve savcýlarýn devam eden
eðitimlerini kolaylaþtýrmak veya bunlarý cesaretlendirmek için önemli katkýlarý olabilir. Yargý
üyelerinin baðýmsýz hareket edebilmesini güvence altýna almak için atanmalarý, disiplini ve
meslekte ilerlemeleri konusunda yetkili makam ile eðitiminden sorumlu makam ayný olmamalýdýr.
Eðitim, yargýnýn veya kendi bütçesi olan diðer özerk bir makamýn yetkisi altýnda gerçekleþtirilmelidir.
Örneðin Türkiye'de -özerkliði konusundaki sorunlar giderilmesi koþuluyla- Türkiye Adalet
561 Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 4.4.
562 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 123, para. 200.
563 Sir Robert Megarry VC, "The Anatomy of Judicial Appointment:

Change But Not Decay", The Leon
Ladner Lecture for 1984, University of British Columbia Law Review, Vol. 19, No. 1, s. 114'den aktaran, Bangalor
Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 123, para. 201.
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Akademisi buna örnek verilebilir. Bu özerk kuruluþ, yargý üyelerine danýþarak eðitim programlarý
hazýrlama ve bunu uygulama imkânlarýna sahip olmalýdýr. Eðitim, konularýndaki bilgi birikimi
ve öðretme yetenekleri dikkate alýnarak seçilmiþ olan yargý mensuplarý veya her bir disiplindeki
uzmanlar tarafýndan verilmelidir564.
Mesleðe yeni kabul edilen veya görev alaný deðiþtirilen yargýç ve savcýlara ücretsiz eðitim
olanaklarý sunulmalýdýr. Ayrýca yine devletin finansmaný ile her derece ve kýdemdeki yargý
mensubuna yönelik ayrý seviyelerde ve sürekliliði olan bir eðitim sistemi de geliþtirilmelidir. Ayný
doðrultuda yardýmcý personele de eðitim verilmesi gerekmektedir. Eðitimin içeriði sadece ulusal
hukukla sýnýrlý deðil, uluslararasý hukuku, bunun da ötesinde sosyal ve kültürel konularý da
kapsamalýdýr. Söz konusu eðitim olanaklarýnýn yasama veya yürütme ya da disiplin iþlerinden
sorumlu olan HSYK kontrolünde deðil, Türkiye Adalet Akademisi tarafýndan saðlanmasý yargý
baðýmsýzlýðý bakýmýndan yerinde bir tercih olacaktýr. Türkiye Adalet Akademisi'nin özellikle mali
açýdan güçlendirilmesi ve özerkliðinin artýrýlmasý yerinde olacaktýr.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da "yargý üyesi, yargýsal görevlerin doðru bir þekilde icrasý
için gerekli olan meslekî bilgisini, becerisini ve kiþisel niteliklerini korumak ve artýrmak amacýyla,
yargýnýn kontrolünde yapýlan eðitimden ve bu amaca yönelik diðer olanaklardan yararlanarak,
gerekli adýmlarý atmalýdýr" ilkesi yer almalýdýr.

3- Hukuku Uygulamada Yetkinlik
Yargýsal görevlerin yerine getirilmesi, hazýrlýk, hukuk bilgisi ve kusursuzluk gerektirdiði için
yargýç ve savcýnýn herhangi bir nedenle zihinsel ya da fiziksel olarak zafiyete uðramasý halinde
yargýsal ehliyeti tehlikeye girebilir. Nitekim taþkýnlýðý alýþkanlýk haline getirmek veya uyuþturucu
müptelasý olmak, ABD'de bazý eyaletlerde disipline yönelik düzenlemelerde bir disiplin cezasý
nedeni olarak açýkça belirtilmektedir. Eðer yargýcýn mahkemede görevini yaparken aldýðý madde
nedeniyle zihinsel melekeleri zayýflamýþsa bu genellikle uyarma veya kýnama cezasý ile
cezalandýrýlmaktadýr565.
Nadir de olsa bazen yargý üyesinin ehliyetsizliði, uygun olmayan deneyimleri, kiþilik sorunlarý
ve mizacýndan ve yargýçlýk ya da savcýlýk mesleðini icra etmeye uygun olmayan kiþinin bu
mesleklere atanmasýndan kaynaklanabilir566. Örneðin Fransa'da 1981'de bir yargýç genel olarak
tuhaf davranýþlarýndan dolayý meslekten çýkarýlmýþtýr. Kendisine karþý getirilen suçlama belirli
bir olayla sýnýrlý deðildir ve bu tür meslekten çýkarmalar istisnai niteliktedir567.
Ehliyetsizlik, bazý durumlarda yeteneksizlik ve yetersizlikten de kaynaklanabilir ve bu durum
için en uç noktadaki çözüm yargýcý meslekten çýkarmak olacaktýr568. Fakat bu son belirtilen
istisnai bir durumdur; çünkü hatalý kararlar nedeniyle örneðin bir yargýca disiplin yaptýrýmý
564
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Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 124-125, para. 204-205.
Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 170.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 119, para. 192.
Jacqueline Lucienne Lafon, s. 44.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 119, para. 192.
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uygulanmasý ve bunun meslekten çýkarmaya kadar varmasý, yargý baðýmsýzlýðýna bir tehdit
oluþturabilir. Nitekim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2010 tarihli Tavsiye Kararý þöyle
demektedir: "Kötü niyet veya aðýr ihmal durumlarý hariç davanýn karara baðlanmasý için yargýç
tarafýndan yapýlan hukukun yorumlanmasý, olaylarýn deðerlendirilmesi ve delillerin takdiri yargýcýn
hukuki veya disiplin sorumluluðunun doðmasýna neden olamaz"569.
Elbette ki yargý baðýmsýzlýðýna potansiyel olarak zarar gelebileceði yönündeki haklý kaygý,
yargýnýn hesap verebilirliðine olan ihtiyacý ortadan kaldýrmamaktadýr. Bradley v. Fisher kararýnda
ABD Federal Yüksek Mahkemesi'nin yüzyýldan daha fazla bir süre önce söylediði gibi, yargý
baðýmsýzlýðýnýn amacý yargýçlarý korumak deðil, yargýnýn sonuçlarýndan korkmaksýzýn karar
verebilmesini saðlayarak kamu yararýný gerçekleþtirmektir570. Bir yargýç rutin olarak sanýðýn
önemli haklarýný elinden alýyor veya bilerek açýk ve yerleþmiþ uygulamalarý ihmal ediyorsa yargý
baðýmsýzlýðýnýn temel deðerini ortadan kaldýrmaktadýr. Washington Yüksek Mahkemesi'nin In
re Hammermaster kararýnda þöyle denmiþtir: "Yargý baðýmsýzlýðý hukukun gereklerini göz ardý
etme veya sanýðýn anayasal haklarýný ihmal etme takdirini vermez"571. Benzer þekilde yargýcýn
sürekli hukuki hata yapmasý, ilgili yargýcýn bilgi eksikliði olduðunu ve halkýn yararý için yargý
görevini yerine getirme konusunda kendisine güvenilemeyeceðini göstermektedir. Oregon
Yüksek Mahkemesi'nin In re Conduct of Schenk kararýnda þöyle denmektedir: "Bir seri hatalý
davranýþ yargýcýn yetkinliði ve dürüstlüðü konusunda soru iþareti yaratýyorsa meslekten çýkarýlmasý
uydundur"572.
Texas Yüksek Mahkemesi In re Barr kararýnda þöyle demiþtir: "Hukuki hatalar olduðunda
en iyi yöntem, bunu disiplin usullerine tabi tutmak yerine kanun yollarý denetimine býrakmaktýr.
Fakat bu, hukuki hatalarýn hiçbir biçimde kusurlu bir davranýþ oluþturmayacaðý anlamýna gelmez.
Genellikle üç tür durumda hukuki hata davranýþ kurallarýnýn ihlaline sebep olabilir. Bunlar (a)
çok büyük hata yapýlmasý, (b) hukuki hatalarýn süreklilik kazanmasý, (c) kötü niyete dayalý
olarak hukukun yanlýþ uygulanmasýdýr"573.
Disiplin usullerinin gerçekten de bir alternatif kanun yolu gibiymiþçesine kötüye kullanýlmasýna
izin verilmemelidir. Fakat disiplin usullerinin amacý ve iþlevinin farklý olduðu da unutulmamalýdýr;
kanun yollarý ancak olaðan ve iyi niyetle yapýlmýþ hatalar için bir yol olabilir, aksi halde disiplin
iþlemine ihtiyaç doðacaktýr574.
Yargý baðýmsýzlýðýna müdahale oluþturabileceði kaygýsýyla yargýsal görevlerin ifasýnda ehliyetsizlik,
ABD'de eyaletlerin bir kýsmýnda bir disiplin yaptýrýmý nedeni deðildir575. Fakat devamlý yapýlan
hukuki hata örneklerinin bir araya gelmesi sonucu uygulanan disiplin yaptýrýmlarý vardýr.
569 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin MC/Rec (2010)
570 80 U.S. (1 Wall.) 335 (1871)'den aktaran, Alex B. Long, s. 27.
571 Bkz. In Re Hammermaster, 985 P.2d 924, 936 (Wash. 1999),

12 sayýlý Tavsiye Kararý, para. 66.

http://caselaw.findlaw.com/wa-supremecourt/1480410.html (05.08.2011)
572 Bkz. In Re Conduct of Schenk, 870 P.2d 185, 209 (or. 1994) 'den aktaran, Alex B. Long, s. 27.
573 In Re Barr, 13 S.W.3d 525, 544 (Tex. Rev. Trib. 1998)'den aktaran, Mary Ellen Keith, "Judicial Discipline:
Drawing the Line Between Confidentiality and Public Information", South Texas Law Review, Vol. 41, 2000, s. 1405.
574 Bkz. Steven Lubet, s. 74.
575 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, 214-216.
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Örneðin bir davada yargýç, bir seri hukuki hata ve görevi kötüye kullanma nedeniyle aleni olarak
kýnanmýþtýr576. Bazý yargýçlar büyük hukuki hatalar yaptýklarý için bazý disiplin yaptýrýmlarý ile
karþýlaþmýþ ve hatta çok nadir de olsa, meslekten çýkarýlan olmuþtur. Sürekli olarak sanýklarý
anayasal olarak müdafiden yararlanma hakkýna sahip olduklarý konusunda uyarmamak veya
sanýklarý suçlama konusunda bilgilendirmeden suçlu olduklarýný ilan etmek ABD'de büyük
hukuki hatalar olarak görülmektedir577.
Fransa'da basit mesleki hatalar vazifede bulunmama ile birleþtiðinde yer deðiþtirme yaptýrýmý
ile sonuçlanabilmektedir. Ýtalya'da normal olarak yargýcýn bir dava hakkýnda þu veya bu þekilde
karara vardýðý gerekçesi ile disiplin cezasý verilemez. Fakat bazý durumlarda makul ölçülerin
dýþýna çýkýldýðýnda disiplin süreci iþleyebilmektedir. Yargýç yasayý uygularken aðýr ihmalden
kaynaklanan bariz hatalar yaptýðýnda disiplin süreci iþleyebilmektedir578. Örneðin yasayla af
çýkarýlmýþ bir suçla ilgili tutuklama müzekkeresi hazýrlanmasý disiplin yaptýrýmýna konu olmuþtur579.
Türkiye'de yapýlmasý gereken bir iþi zamanýnda yapmayarak yargýlanan kiþinin haklarýna zarar
vermek, HSYK tarafýndan görevde kayýtsýzlýk ve düzensizlik olarak deðerlendirilmektedir. Örneðin
tahliye tarihinin yanlýþ hesaplanmasý neticesinde hükümlünün 12 gün fazla cezaevinde kalmasýna
neden olan cumhuriyet savcýsý hakkýnda önce "görevde kayýtsýzlýk ve düzensizlik" (md 63/a)
gerekçesiyle soruþturma açýlmýþtýr580. HSYK ise Hakimler ve Savcýlar Kanunu md 65/son gereðince
kýnama cezasý vermiþtir581. Ancak kararýn ardýndan Ýtirazlarý Ýnceleme Kurulu'na yapýlan itiraz
sonucunda kýnama cezasý, tekrar md 63/a gereðince uyarma cezasýna çevrilmiþtir582.
Baþka bir örnekte de Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu'na muhalefetten yargýlanan
sanýklar hakkýnda verdiði tahliye müzekkeresini sanýklarýn yargýlanmakta olduklarý diðer suçlarý
da kapsayacak þekilde düzenleyip ceza ve infaz kurumuna göndererek sanýklarýn tahliyelerine
sebebiyet veren yargýç hakkýnda uyarma cezasý (md 63/a) verilmiþtir.
Diðer bir olayda suçüstü nöbeti sýrasýnda tutuklama talebi ile cumhuriyet baþsavcýlýðýndan
gönderilen üç soruþturma evrakýný saat 20.00'den sonra geldiði için iade eden yargýç hakkýnda
ayný hükme dayanýlarak uyarma cezasý verilmiþtir583.
Yine benzer þekilde yargýcýn açýk usul kuralý gereðince (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,
md 13) yetkisiz olduðu halde ve Ýmar Kanunu'nun özel parselasyon amaçlý hisse satýþlarýný
yasaklayan hükmünü bertaraf ederek tapu iptali ve tescil kararý vermesi, takdir yetkisinin aþýlmasý
576

Örn. bkz. Miss. Comm'n on Judicial Performans v. Byers, 757 So. 2d 961 (Miss. 2000)'den aktaran, Alex B.
Long, s. 26.
577 Örn. bkz. McGee v. State Comm'n on Judicial Conduct, 452 N.E.2d 1258 (N.Y. 1983) 'den aktaran, age, s. 26.
578 YYK Disiplin Dairesi'nin 10.10.1982, 09.02.1996, 22.02.1991 tarihli kararlarýndan aktaran, Giacomo Oberto,
s. 14-15.
579 YYK Disiplin Dairesi'nin 13.06.1986 tarihli kararýndan aktaran, age, s. 12.
580 Adalet Müfettiþliðinin 14.07.2003 tarih, 07/14-2 sayýlý yazýsý.
581 22.12.2003 tarih, 2003/409 sayýlý HSYK kararýnýn sonucu Hâkim Genel Müdür Yardýmcýsý imzasý taþýyan
tarihsiz bir yazýyla ilgiliye bildirilmiþtir.
582 07.06.2004 tarih, 2004/70 sayýlý Ýtirazlarý Ýnceleme Kurulu'nun kararýnýn sonucu Hâkim Genel Müdür Yardýmcýsý
imzasý taþýyan tarihsiz bir yazýyla ilgiliye bildirilmiþtir.
583 10.10.2006 tarih ve 274 karar sayýlý HSYK kararý.
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olarak görülmüþtür. Yargýcýn menfaat temin ederek iþ yaptýðýna veya bu kanýyý uyandýrdýðýna
dair delil elde edilmediði için görevini doðru ve tarafsýz yapamayacaðý kanýsýný uyandýracak
þekilde hareket ederek görevinin ifasýnda kayýtsýzlýk ve düzensizlik gösterdiði sonucuna varýlmýþ
ve uyarma cezasý takdir edilmiþtir584.
Yine diðer bir olayda baþka bir yer yetkili mahkemesinin gýyabi tutukluluk kararýnýn infazý
için yazýlan talimat üzerine sorgu sýrasýnda sanýðýn gýyabi tutukluluðunun vicahiye çevrilmesine
iþaret etmekle birlikte, asýl mahkemenin talimatý dýþýna çýkarak takdire de giriþip tutuklamanýn
kaldýrýlmasýna ve vicahi tevkif müzekkeresi düzenlenmesine gerek bulunmadýðýna karar veren
yargýç hakkýnda HSYK tarafýndan uyarma cezasý verilmiþtir585.
Suç oluþturan bir eylemi, hukuki nitelikte bir eylem olarak niteleyerek, yeniden bilirkiþi
incelemesi istemeksizin çeliþkili bir bilirkiþi raporuna dayanarak, faili meçhul hýrsýzlýk olayý
sanýklarýnýn araþtýrýlmasýný saðlamadan, dava zamanaþýmýnýn dolmadýðýný göz ardý ederek, bir
kýsým tanýklarý dinlemeyerek ve bilirkiþi incelemesi yaptýrmayarak, takipsizlik kararlarý verilmesi
de uyarma cezasý konusu olmuþtur586.
Baþka bir olayda da sýnýr tespiti ile ilgili bir davada sýnýrýn nereden geçtiðine iliþkin belirleme
yapan karar, kadastro müdürlüðüne gönderilen nüshada deðiþmiþ ve sýnýr farklý bir biçimde tarif
edilmiþtir. Ýlgili yargýç hakkýnda uyarma cezasý verilmiþtir587. Baþka bir mahkemenin yazdýðý
müzekkerelere ve tekitlere yargýcýn cevap vermemesi de ayný þekilde deðerlendirilmektedir588.
Fakat bazý olaylarda ölçüyü aþan kararlar verilebildiðini de belirtmek gerekir. Örneðin Van
Cumhuriyet Savcýsý Ferhat Sarýkaya, düzenlediði iddianamede adlarý sanýk olarak geçmeyen,
haklarýndaki evraký daha önce ayýrýp askeri savcýlýða gönderdiði Kara Kuvvetleri Komutaný ile
bazý subaylarýn da olayla ilgileri bulunduðu yönünde ifadeler kullanmýþtýr589. Adalet Bakanlýðý
soruþturma baþlatmýþtýr. Adalet Bakanlýðý Teftiþ Kurulu tarafýndan savcý Sarýkaya hakkýnda rapor
hazýrlanmýþ, Adalet Bakaný'nýn onayý ile konu HSYK önüne getirilmiþtir. HSYK Sarýkaya'nýn
meslekten çýkarýlmasýna karar vermiþtir590. Adlarý sanýk olarak geçmeyen kiþilerin suçla
iliþkilendirilerek yorumlar yapýlmasý meslek ilkeleri ile baðdaþýr bir durum deðildir. Bununla
beraber, yapýlan hatalar nedeniyle bazý kiþilerin fazla hapiste kalmalarýna neden olmak dahi
uyarma cezasý ile cezalandýrýlýrken591, Sarýkaya hakkýnda sonuçlarý itibariyle son derece aðýr bir
ceza olan meslekten çýkarma cezasý verilmesinin ölçülü olduðunu söylemek mümkün deðildir.
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18.11.1996 tarih ve 1996/319 sayýlý HSYK kararý.
04.04.1996 tarih ve 1996/121 sayýlý HSYK kararý.
25.01.1996 tarih ve 1996/18 sayýlý HSYK kararý.
30.09.1996 tarih ve 1996/259 sayýlý HSYK kararý.
08.02.1996 tarih ve 1996/41 sayýlý HSYK kararý.
Bkz. Mete Göktürk, s. 144-145.
Bkz. http://www.tumgazeteler.com/?a=1478563 (eriþim:02.05.2006); http://www.radikal.com.tr/haber. php?
haberno=186229 (eriþim:03.05.2006).
591 Tahliye tarihinin yanlýþ hesaplanmasý neticesinde hükümlünün 12 gün fazla cezaevinde kalmasýna neden olan
cumhuriyet savcýsý hakkýnda, Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nun md 63/a (görevde kayýtsýzlýk ve düzensizlik)
gereðince uyarma cezasý verilmiþtir. 07.06.2004 tarih, 2004/70 sayýlý Ýtirazlarý Ýnceleme Kurulu'nun kararý.
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Kuþkusuz, yargýcýn veya savcýnýn kötü niyetli olarak hukuku yanlýþ uygulamasý ayrý tutulmalýdýr.
Yargýcýn veya savcýnýn yetkisini kötüye kullanmasý, bildiði veya bilmesi gereken, sadece ihmal
deðil fiilen kötülük doðuran, yetki aþýmýna sevk eden veya yargýsal görevlerini iyi niyetle yerine
getirme amacýndan baþka bir amaçla, örneðin yolsuzluk amacýyla bilinçli bir þekilde yapýlan
fiillerini içerir. Bu durum artýk ehliyetsizliðin ötesine geçmekte ve dürüstlük ilkesinin ihlalini
oluþturmaktadýr592. Bazý yargýçlar kötü niyetle hukuku yanlýþ uyguladýklarý veya ihmal ettikleri
için ABD'de aðýr disiplin yaptýrýmý ile karþýlaþmýþ, hatta zaman zaman meslekten çýkarýlmýþlardýr593.
Bu konuya dürüstlük ilkesi baþlýðý altýnda yer verildiði için burada tekrar ele alýnmayacaktýr.
Kararýn içeriði nedeniyle disiplin yaptýrýmý uygulamak istisnai bir durum olarak kabul edilip
yukarýda belirtilen þartlarda uygulanacaðý benimsenmesine raðmen ne yazýk ki zaman zaman
mahkeme kararýnda kullandýðý gerekçe nedeniyle hakkýnda disiplin süreci baþlatýlan yargýçlar
da olmuþtur. Yargýçlar için tartýþmalý ya da genel kabul görmeyen, diðer bir deyiþle popüler
olmayan yönde karar vermek disiplin tehdidini doðurduðunda yargý baðýmsýzlýðýndan söz
edilemez594.
Örneðin Amerikalý yargýç Anthony Kline bir karardaki karþý oy gerekçesinde Yüksek
Mahkeme'nin yerleþmiþ içtihadýný eleþtirdiði ve uygulamayý reddettiði için hakkýnda disiplin
soruþturmasý baþlatýlmýþ; fakat California Komisyonu disiplin yaptýrýmý talebini reddetmiþtir.
Komisyon yargýçlarýn mevcut varsayýmlarý eleþtirme, yeni hukuki argümanlar sunma konusunda
kendilerini özgür hissetmeleri gerektiðini belirtmiþtir595. Benzer þekilde, daha önce uyuþturucu
madde kullanýmý yüzünden beþ çocuðunun birden velayetini kaybeden anne hakkýnda beþ yýllýk
gözetim süresi içinde bir daha hamile kalmama þartý getiren Yargýç Broadman hakkýnda, baþka
nedenlerle birlikte, disiplin soruþturmasý yapýlmýþtýr. Oysa yargýcýn kararý kanun yollarý aþamasýnda
bozulmuþtur. Açýlan disiplin soruþturmasý sanýðýn özel yaþam hakkýna müdahale ettiði ve yargýsal
yetkilerinin dýþýna çýktýðý gerekçelerine dayanan yönü bakýmýndan retle sonuçlanmýþtýr596.
Bu tür davalarýn yaptýrýmla sonuçlanmasa da yargý üyeleri üzerinde caydýrýcý bir etki yarattýðýný
da belirtmek gerekir. Bu süreçte yýpratýlmakta ve savunmasý için zaman ve para harcamaktadýr.
Yargý üyesi ancak dýþ etkilerden uzak, iyi niyetle hukuku anladýðý gibi uyguladýðý takdirde
baðýmsýz olabilir. Yargý üyelerinin akýllarýndakini söyledikleri için cezalandýrýlmasý yargýyý korkak
ve yaratýcýlýktan uzak hale getirir. Disiplin kurullarýnýn güçlerini hukukun yorumunu ve anlaþýlýþ
biçimini sýnýrlayýcý bir biçimde kullanmalarý yargý baðýmsýzlýðýna önemli bir tehdit oluþturacaktýr597.
Bu nedenle Türkiye'de HSYK'nýn, yukarýda belirtilen istisnalar dýþýnda hukuki hata nedeniyle
soruþturma açma veya yargý üyesinin görevden el çektirilmesi gibi yöntemlere baþvurmaktan
kaçýnmasý gerekir. Bu tür yöntemler toplumda yargýnýn baðýmsýzlýðýna ve davanýn iþleyiþine
haksýz müdahale olarak algýlanabilir.
592
593
594
595

Bkz. Dürüstlük baþlýðý.
Alex B. Long, s. 26.
Steven Lubet, s. 71.
State of California The Commission of Judicial Performance, Inquiry Concerning Justice J. Anthony Kline No.
151, 19.08.1999, http://cjp.ca.gov/res/docs/Dismissals/Kline_8-19-99.pdf (eriþim:17.12.2011)
596 Steven Lubet, s. 68-69. Benzer yöndeki baþka davalar için bkz. age, s. 67-71.
597 age, s. 67.
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Türkiye'ye iliþkin olarak yukarýda yer alan olaylarýn bir kýsmýnda hukuk kuralýnýn yanlýþ
uygulanýþý yaptýrým konusu olmuþtur. Açýkça öngörülmüþ olan usul kurallarýnýn uygulanmamasý
sonucu davanýn tarafýnýn haklarýnýn ihlal edilmesi nedeniyle disiplin yaptýrýmý uygulanmasýnýn
ötesine geçerek verilen kararýn esasýna iliþkin olarak, hukuk kuralýnýn yanlýþ uygulandýðý
gerekçesiyle yaptýrým uygulanmasý yargý baðýmsýzlýðý için ciddi bir tehdide dönüþebilir. Disiplin
soruþturmasýnýn yargýya müdahale haline gelmemesi gerekmektedir. Örneðin aleyhte delil
olmamasýna raðmen iki yýldýr tutuklu kaldýklarý iddiasýyla iki sanýðýn Adalet Bakanlýðý'na yaptýðý
þikâyet sonucunda, görevlendirilen cumhuriyet savcýsý tarafýndan yapýlan incelemede tutuklu
sanýklarýn hakkýndaki deliller incelenerek, ilgili mahkeme yargýçlarý hakkýnda disiplin soruþturmasý
açýlmasýna yer olmadýðýna karar verilmiþtir. Bu karar verilirken þikâyet edilen mahkeme heyetinin
tutukluluðun devamý yönünde verdikleri ara kararlarýn isabetli ve yerinde olduðu, tutukluluðun
devamýna iliþkin karar vermenin mahkemenin takdirinde olduðu vurgulanmýþtýr598.
Tutukluluðun devamýna iliþkin kararlara karþý itiraz imkâný olduðuna göre bu tür þikâyetlerin,
açýkça ispatlanmýþ bir keyfiliðin ve taraflýlýðýn delillerle tespit edilmesi gibi istisnai haller dýþýnda
disiplin soruþturmasý konusu olmamasý yerinde görünmektedir. Aksi halde söz konusu soruþturmalar
yargý baðýmsýzlýðýna müdahaleye dönüþme riskini taþýr.
Bununla beraber Türkiye'de tutuklama ve devamýna iliþkin kararlarýn somut olgulara dayanan
bir gerekçe ile verilmediði gerçeði karþýsýnda ciddi bir maðduriyetin ortaya çýktýðýnýn da
unutulmamasý gerekir. Ýtiraz yollarý, detaylý bir gerekçe var ise anlamlýdýr. Ýtiraz makamý
tutuklamanýn hangi somut olgulara dayandýðýný görmeden etkili bir denetim yapamaz. Gerekçesi
yetersiz kararlar nedeniyle ÝHAM önünde de Türkiye defalarca ihlal kararlarý ile karþýlaþmýþtýr.
Baðýmsýzlýk deðeri incelenirken bu kararlardan söz edilmiþti. Söz konusu maðduriyeti engellemek
için somut olgulara dayanmayan gerekçelerle kiþi özgürlüðünün sýnýrlanmasý disiplin konusu
edilebilmelidir. Yargýsal Dürüstlük Grubu'nun belirttiði gibi, "ilgili hukuku doðru olarak uygulamayý
ihmal ederek veya kötü niyetli olarak verilen tutuklama kararý, ilgili delilleri nesnel olarak
deðerlendirmeksizin yargýlama yapmak kadar keyfidir"599.
Gerçekten de disiplin soruþturmalarý aracýlýðýyla yargýcýn sorumluluðuna gidilmesi ile yargý
baðýmsýzlýðýna müdahale arasýndaki çizgi son derece incedir. Bu nedenle yukarýda belirtildiði
gibi kural olarak itiraz veya temyiz konusu olabilecek iþlemler, açýk keyfilik, taraflýlýk gibi istisnai
ispatlanmýþ haller dýþýnda disiplin soruþturmasý konusu olmamalýdýr. Ancak tutukluluk meselesinde
dile getirildiði gibi itiraz ve temyiz yollarýnýn etkili bir biçimde kullanýlabilmesi için de yeterli
önlemlerin alýnmasý gerekmektedir. Örneðin duruþma aþamasýnda usul kurallarýna uyulmamasý,
savunma haklarýnýn kýsýtlanmasý gibi durumlarda sözlü olarak gerçekleþen olaylarýn aynen
tutanaklara yansýtýlmasý çok önemlidir. Duruþmanýn nasýl yapýldýðý, yasada gösterilen usul ve
esaslara uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðý ancak tutanakla ispat olunabilir. Yargýtay, duruþma
tutanaklarýný aksi kanýtlanýncaya kadar geçerli olan belgelerden saymaktadýr600. Oysa Ceza
Muhakemesi Kanunu'na göre (md 219) duruþma tutanaðý mahkeme baþkaný veya yargýç ile zabýt
kâtibi tarafýndan imzalanýr, diðer bir deyiþle duruþma tutanaklarýnýn sanýk, müdafi veya dinlenen
598
599
600

20.05.2003 tarih ve 2003/39 No'lu Alanya Cumhuriyet Baþsavcýlýðý fezlekesi.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 50, para. 47.
Nur Centel; Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayýný, Ýstanbul, 2005, s. 529.
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tanýk veya bilirkiþi gibi ilgililer tarafýndan imzalanmasý öngörülmemiþtir601. Bu durumda örneðin
sanýðýn veya müdafiin duruþmada dile getirdiði itirazlarýn tutanaða geçirilmemesi veya hatalý
geçirilmesi temyiz aþamasýndaki denetimin etkililiðini zayýflatabilmektedir. Nitekim savunma
haklarýnýn kullanýlmasýný engellemek, avukatla müvekkil arasýndaki yazýþmalara el koymak, sözlü
savunma ve açýklamalarýn bir kýsmýný duruþma tutanaklarýna deðiþtirerek aksettirmek ve bazýlarýný
aksettirmemek, dolayýsýyla taraflý davranmak nedenleriyle bir mahkeme heyeti hakkýnda Adalet
Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü'ne þikayette bulunulmuþtur. Þikayet, "iddialarýn
doðrulanmadýðý gerekçesiyle iþlem yapýlmasýna gerek görülmediði" gerekçesiyle reddedilmiþtir602.
Bu olayda duruþma tutanaklarýnýn kendileriyle ilgili bölümlerini sanýk ve müdafinin de imzalama
yetkisi olsaydý, temyiz aþamasýnda iddia edilen aykýrýlýklarý ispatlama ve kararýn bozulmasýný
saðlama veya taraflýlýk nedeniyle yargýcýn reddi gibi olanaklardan söz edilebilecek ve usulsüzlükler
nedeniyle Adalet Bakanlýðý'na yapýlan þikayetin disiplin konusu edilmemesi anlamlý olabilecekti.
Yargýnýn hesap verebilirliði ile yargý baðýmsýzlýðý arasýndaki dengenin iyi oluþturulmasý
gerekmektedir. Yargýya güven ancak bu þekilde tesis edilebilir. Ayrýca daha önce belirtildiði gibi
Anayasa'nýn 159/9 hükmü, HSYK müfettiþlerine "yargýç ve savcýlarýn görevlerini kanun, tüzük,
yönetmeliklere ve genelgelere (yargýçlar için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapýp
yapmadýklarýný denetleme" görevini vermektedir. Bu hüküm, yargýç ve savcýlarýn karar ve
iþlemlerinin içeriðinin denetlenmesi tehlikesini doðurabilir. Müfettiþ incelemesi bir kanun yolu
veya itiraz yolu niteliðine büründüðü takdirde yargý baðýmsýzlýðý ciddi bir biçimde zedelenir.
Hukuku uygulamada yetkin olmamanýn ancak çok büyük hata yapýlmasý, hukuki hatalarýn
süreklilik kazanmasý veya kötü niyete dayalý olarak hukukun yanlýþ uygulanmasý ile sýnýrlý olarak
disiplin yaptýrýmý ile karþýlanabileceði yasal olarak düzenlenmelidir. Uzun tutukluluklar bakýmýndan
ortaya çýkan maðduriyeti engellemek için, somut olgulara dayanmayan gerekçelerle kiþi
özgürlüðünün keyfi bir biçimde sýnýrlanmasý disiplin konusu edilebilmelidir. Duruþma tutanaklarýnýn
sanýk, müdafi veya dinlenen tanýk veya bilirkiþi gibi ilgililer tarafýndan imzalanmasý yönünde
yasal düzenleme yapýlmalýdýr. Ayrýca duruþmanýn kayýt altýna alýnmasýna yönelik teknolojinin
de geliþtirilmesi gerekmektedir.

4- Makul Sürede Yargýlama
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri þöyle demektedir: "Yargýç, yargýsal kararlarýnýn verilmesi
de dahil, tüm görevlerini etkili ve adil bir þekilde, makul bir hýzda yerine getirmelidir"603. Yargýsal
iþlemlerin yürütülmesinde yargýçlarýn, herkesin haklarýný ve özgürlüklerini koruma yükümlüðü
vardýr.
601 Yasakoyucu, soruþturma esnasýnda sorgu, tanýk ve bilirkiþi dinleme tutanaklarýnýn veya bir keþif veya muayene
yapýldýðýnda, bu iþlemin tutanaklarýnýn iþlemi, yapan yargýç veya savcý ile zabýt kâtibince imzalanmasýný aramýþ;
ancak iþlemle ilgili olan sanýk, tanýk veya diðer kiþilerin de kendileriyle ilgili olan kýsýmlarý okuduktan sonra
imzalamalarýný, imzadan kaçýnýrlarsa bunun nedeninin yazýlmasýný þart koþmuþtur (Ceza Muhakemesi Kanunu,
md 169). Bkz. Nur Centel; Hamide Zafer, s. 528.
602 Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün B.03.0.CÝG.0.00.00.0 -2-48-42-124-2003 sayýlý ve 11.07.2003
tarihli yazýsý.
603 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 6.5.
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Devam etmekte olan belirli bir davayý sonuçlandýrmak konusunda gecikmek, yolsuzluk amacý
olmadýðý müddetçe ABD'de disiplin nedeni olmamakla birlikte, gecikme bir alýþkanlýk haline
gelmiþse disiplin yaptýrýmý uygulanabilmektedir604. Yine bir yargýç çalýþanlara düþmanca
davranýþlarda bulunmanýn yaný sýra bekleyen davalarý bilerek ihmal etme, yargýsal makamlardan
gelen talepleri cevaplamayý reddetmek nedeniyle de yetkilerini kötüye kullandýðý gerekçesiyle
ABD'de meslekten çýkarýlmýþtýr605. ABD'de baþka bir olayda yargýç açýlmýþ olan 334 dosya
hakkýnda karar vermemiþ, dolayýsýyla yargýcýn karar verme iþlevini yerine getirmemesi, yapýlan
talepler hakkýnda karar vermemesi disiplin yaptýrýmýna neden olmuþtur606.
Ýtalya'da da sekreterine çoðaltmasý için karar talimatýný verdikten sonra boþ karar kaðýtlarýna
imza atmak, duruþmalara hep geç baþlamak, bir savcý olarak öldürülen kiþinin cesedinin
kaldýrýlmasý iþlemine þahsen katýlmayýp telefonla yetki vermek özen gösterme ödevinin ihlali
olarak görülmüþtür607. Yargýlama sonucunda verilen kararýn gerekçesini sunmakta sürekli
gecikmek de Ýtalya'da disiplin yaptýrýmý nedeni olmaktadýr. Üç yýllýk bir süre içinde hukuk
davalarýnda sadece 26, ceza davalarýnda 8 duruþma yapmak ve bu süre içinde sadece 43 hukuk
ve 99 ceza davasýnýn gerekçeli kararýný yazmak, altý aylýk bir süre içinde sadece 24 hukuk ve
99 ceza davasýnýn gerekçeli kararýný yazmak Ýtalyan Yargý Yüksek Kurulu kararlarýnda etkinlik
ödevinin ihlali örneklerini oluþturmaktadýr608.
Fransa'da 1971 yýlýnda gerçekleþen bir olayda yargýç, bir yargýlamada yer almayý reddetmiþtir.
1974 yýlýnda bir savcý tayin edildiði görevi yapmayý reddetmiþtir. Bu iki olayda da itaatsizlik
gerekçesiyle yaptýrým uygulanmýþtýr609.
Türkiye'de 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nda uyarma cezasý verilebilecek davranýþlar
arasýnda "görevde kayýtsýzlýk ve düzensizlik" (md 63/a), "mazeretsiz olarak iþe geç gelmek ve
görevden erken ayrýlmak" (md 63/c), "kanun, tüzük, yönetmelik karar ve talimatlarda açýk olarak
belirtilen konularda, iþi uzatacak þekilde davranýþlarda bulunmak, yazý ve tekitleri zamanýnda
cevaplandýrmamak" (md 63/d) sayýlmaktadýr.
Nitekim bir olayda 28 adet dosyada kýsa kararlarý tefhim ettiði halde, 1 ay 26 günden 8 ay
25 güne varan sürelerle gerekçeli kararlarý yazmadýðý ve böylece Ceza Muhakemesi Kanunu md
232'de öngörülen süreye uymadýðý için bir yargýç hakkýnda kýnama cezasý verilmiþtir. HSYK,
Hakimler ve Savcýlar Kanunu md 65/ý'ya dayanarak bu cezayý vermiþtir610. Söz konusu bent
þöyle demektedir: "Nitelik ve aðýrlýklarý itibariyle yukarýda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak".
Karar gerekçesinde maddenin diðer bentlerinde belirtilen hangi eylemlerle benzerlik kurularak
bu cezanýn verildiði belirlenmemiþtir. Oysa "görevde kayýtsýzlýk ve düzensizlik" hükmü açýkça
604
605
606
607

Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 169.
In Re Seitz, 495 N.W.2d 559 (Mich. 1993)'den aktaran, Alex B. Long, s. 33.
Örn. bkz. Miss. Comm'n on Judicial Performance v. Spencer, 725 So. 2d 171 (Miss. 1998).
YYK Disiplin Dairesi'nin 11.12.1982, 26.11.1982, 15.11.1996, tarihli kararlarýndan aktaran, Giacomo Oberto,
s. 12.
608 YYK Disiplin Dairesi'nin 26.01.1990, 08.04.1983, 20.01.1984, 13.06.1997 tarihli kararlarýndan aktaran, age,
s. 13.
609 Jacqueline Lucienne Lafon, s. 43.
610 01.04.2010 tarih, 2008/177 Esas, 89/Dis Karar sayýlý HSYK kararý.
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bu tür durumlarda uygulanabilecek bir hükümdür ve uyarma cezasýný gerektirmektedir. Sayýca
fazla dosyada bu tür gecikmelerin söz konusu olmasý elbette verilecek cezanýn bir üst cezaya
yükseltilmesine neden olabilir (md 70/1). Bu durumda da md 64 gereðince aylýktan kesme cezasý
verilmesi gerekirdi.
Diðer yandan bu türden gecikmeler, bazen görevi ihmal nedeniyle ceza davasý açýlmasýna
da neden olabilmektedir. Bir sulh hukuk mahkemesi yargýcý hakkýnda 207 adet dosyada kararlarý
28 gün ile 180 gün arasýnda geç yazmasý nedeniyle Adalet Bakanlýðý tarafýndan kovuþturma
yapýlmasý için cumhuriyet savcýlýðýna baþvurulmuþtur611. Yargý üyelerinin görevlerindeki gecikmeler
nedeniyle ceza davasý açmak gibi aðýr yaptýrýmlara gitmek ancak çok aðýr ihmaller nedeniyle
ve ilan edilmiþ ölçütler esas alýnarak mümkün olmalýdýr. Ne kadarlýk bir gecikmede ceza
soruþturmasýnýn talep edildiði belirsizdir. Ölçütler önceden ilan edilmediði için burada keyfilik
ortaya çýkabilecektir.
Baþka bir olayda ise bir þüpheli hakkýnda ön ödeme önerisi teblið edip, diðer þüpheliler
hakkýnda hiçbir araþtýrmaya girmeyip, evraký uzun süre iþlemsiz býrakarak zamanaþýmýna
uðramasýna sebebiyet verdiði gerekçesiyle savcý hakkýnda Hakimler ve Savcýlar Kanunu md
63/a'ya dayanýlarak uyarma cezasý verilmiþtir. HSYK kararýn gerekçesinde savcýnýn kasýtlý olarak
mý yoksa savcýnýn kendi savunmasýnda belirttiði gibi iþ yükü nedeniyle mi dosyayý sürüncemede
býraktýðý konusunda bir açýklama yapmamaktadýr612. Bu konuda nasýl bir deðerlendirme yapýldýðý,
hangi delillere dayanýldýðý gerekçeden anlaþýlamamaktadýr. Kasýtlý olarak bazý þüphelileri cezasýz
býrakmak amacýyla böyle bir davranýþa girilmesi, elbette uyarma cezasý gibi hafif bir cezayla
karþýlanamaz.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ndeki yargýcýn makul bir hýzda görevini yerine getirme
yükümlülüðü yorumlanýrken, yargýcýn mahkemede bulunma saatleri önceden belirlenmiþ olan
yargý sistemlerinde yargýç bunlara uyma konusunda dikkat göstermelidir denmiþtir613. Nitekim
Türkiye'de de yargýç ve savcýlarýn çalýþma saatleri 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nun
54. md'sinde düzenlenmiþ, mesleðin gerekleri ve görevin niteliði gereði tutulmasý gereken
nöbetler dýþýnda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'ndaki hükümlere tabi tutulmuþlardýr.
Belirtilen saatlere uymayanlar, görevin makul bir hýz ve etkililik içinde sürdürülmesine zarar
vereceklerinden, bu tür durumlar için yasada uyarma yaptýrýmý (md 63/c), mazeretsiz olarak
göreve geç gelmeyi veya erken ayrýlmayý alýþkanlýk haline getirenler için de kademe ilerlemesinin
durdurulmasý yaptýrýmý öngörülmüþtür (md 66/a). Ayrýca izinsiz veya kabul edilir mazereti
olmaksýzýn göreve gelmeyenlere yönelik olarak gelmediði gün sayýsýna göre belirlenmiþ disiplin
yaptýrýmlarý öngörülmüþtür614.
611
612
613
614

TBMM 23. Dönem, 7/5452 sayýlý soru önergesine 08.01.2009 tarihinde verilen cevap.
05.06.2008 tarih, 114 karar sayýlý HSYK kararý.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 127, para. 207-208.
1 veya 2 gün göreve gelmeyenler için aylýktan kesme, kesintisiz üç gün göreve gelmeyenler için kýnama, kesintisiz
4-9 gün gelmeyenler için kademe ilerlemesini durdurma, bir takvim yýlý içinde, toplam 15 gün göreve gelmeyenler
için derece yükselmesini durdurma yaptýrýmlarý öngörülmüþtür (Hakimler ve Savcýlar Kanunu, md 64, 65/h, 66/d,
67/a). Aylýktan kesme cezasý yargýç ve savcýlarýn aylýklarýndan göreve gelmedikleri her gün için bir günlüðünün
kesilmesidir (md 64).
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Yargýnýn makul bir sürede davalarý sonuçlandýrmasý önemli görevlerinden biridir. Fakat
yargýnýn makul sürede yargýsal görevlerini yerine getirme yükümlülüðü, sadece yargýç ve savcýlarýn
iþ saatlerine uygun davranmamalarýna veya iþi zamanýnda yapmamalarýna getirilen cezalarla
çözülemez. Türkiye'de bazý mahkemelerde dava sayýsý ile yargýç ve savcý sayýsý arasýnda büyük
bir orantýsýzlýk bulunmaktadýr. Bu orantýsýzlýk bazý mahkemelere düþen duruþma sayýsýndan ve
gecikmelerden de anlaþýlmaktadýr615. Bu sorunu, yargýya ayrýlan bütçe oranýný yükseltmeden,
yargýç, savcý ve yardýmcý personel sayýsýný artýrmadan çözmek mümkün deðildir616.
Yargýç önüne gelen sorunu adil, etkili ve süratli bir biçimde ele alýrken, taraflarýn dinlenmesi
ve konularýn en az masrafla ve gecikmeksizin çözümlenmesi haklarýna saygý göstermelidir. Yargýç
sürüncemede býrakan uygulamalarý, kaçýnýlmasý mümkün olan gecikmeleri ve gereksiz masraflarý
ortadan kaldýracak veya azaltacak þekilde davalarý idare etmelidir. Yargýç uzlaþmayý kolaylaþtýrmaya
çalýþmalý ve cesaretlendirmelidir617; fakat taraflar uyuþmazlýklarýnýn mahkeme tarafýndan
çözümlenmesi haklarýnýn baský altýnda tutulduðu duygusuna da kapýlmamalýdýrlar. Suçluluðun
kabul edilmesi veya uzlaþma için zorlama örneðin ABD'de bir disiplin yaptýrýmý konusudur618.
Yargýlamayý adil bir biçimde ve sabýrla yapma görevi mahkemenin iþlerini süratli yapma görevi
ile çeliþmemektedir. Yargýç sabýrla tartýp, istiþare ederek hareket ederken ayný zamanda randýmanlý
ve sistemli olmalýdýr. Mahkeme iþlerinin süratli bir biçimde yerine getirilmesi görevi, yargýcýn
mahkemeye geliþinde dakik olmasýný, mesai saatlerine uymasýný ve önüne gelen sorunlarýn hýzlý
bir biçimde tespiti ve çözümü için avukatlarýn, taraflarýn ve mahkeme personelinin kendisiyle
iþbirliði yapmalarý konusunda ýsrarcý olmasýný gerektirir619.
Davalarýn makul sürede sonuçlandýrýlmasý her davanýn kendine özgü niteliðine baðlýdýr.
Yargýç, karar vereceði konunun özel bir hýz gerektirip gerektirmediðine ve diðer özel þartlara
dikkat ederek, davanýn karmaþýklýðýný göz önünde tutarak mümkün olan en kýsa sürede karar
vermelidir. Kararýn gerekçesi makul olmayan bir gecikmeye yer vermeden bildirilmeli ve
alenileþtirilmelidir. ÝHAM makul sürede yargýlanma hakkýný deðerlendirirken, baþvurucunun
tutumunu, davanýn karmaþýklýðýný ve yetkili organlarýn tutumunu bir arada deðerlendirmektedir620.
Fakat özel bir hýz gerektiren davalarda yargýlama makamýnýn daha fazla özen göstermesini, daha
süratli davranmasýný aramaktadýr. Örneðin ceza davalarýnýn diðer davalardan daha çabuk
sonuçlandýrýlmasý beklenmektedir veya tutuklu bulunan kiþinin yargýlamasýnda, tutuklu olmayan
kiþinin yargýlamasýna kýyasla daha süratli olunmasý gerekmektedir621. Diðer davalarda da, örneðin
615

Bazý mahkemelerdeki duruþma sayýlarý, duruþma aralýklarý ve gecikmeler hakkýnda bkz. Seda Kalem; Galma
Jahic; Ýdil Elveriþ, Adliye Gözlemleri, Ýstanbul Mahkemeleri: Fiziksel Koþullar Duruþmalar ve Gecikmeler, Ýstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayýnlarý, Ýstanbul, 2008, s. 13-18. Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Ýstanbul Þubesi, Türkiye'de þu
anda görevde olanlarýn üç veya dört katý yargýca ihtiyaç bulunduðunu belirtmektedir. Bkz. Türkiye Cumhuriyeti'nde
Hakim ve Avukatlarýn Baðýmsýzlýðý, s. 103.
616 Hakim ve Avukatlarýn Baðýmsýzlýðý Merkezi adýna hazýrlanan raporda yargýya ayrýlan bütçe oranýnýn
artýrýlmasýnýn yaný sýra, yargýçlarýn Adalet Bakanlýðý bütçesinin hazýrlanmasýna katýlmasý ve yargýnýn kendi iç
harcamalarýndan ve idaresinden sorumlu olmasý da önerilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Hakim ve Avukatlarýn
Baðýmsýzlýðý, s. 104.
617 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R (94)12 sayýlý Tavsiye Kararý, Ýlke V/3e.
618 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 168.
619 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 127, para. 207-208.
620 Detaylý bilgi için bkz. Sibel Ýnceoðlu, Ýnsan Haklarý Avrupa Mahkemesi Kararlarýnda Adil Yargýlanma Hakký,
s. 370-394.
621 Wemhoff v. Germany, 27.06.1968, para. 26'dan aktaran P. Van Dijk-G.J.H. van Hoof, Theory and Practice of
the European Convention on Human Rights, Kluwer Law International press, Hague, London, Boston 1998, s. 375.
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çocuðun evlatlýk verilmesine iliþkin kararlara karþý açýlmýþ davalarda veya saðlýkla ilgili davalarda
ya da çalýþma yaþamýna iliþkin davalarda mahkemelerin özel bir gayret göstermeleri beklenmektedir622.
Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre yargýç, avukatlarýn ve taraflarýn yargýlama süreci ile ilgili
bilgi almalarý konusunda þeffaf bir mekanizma oluþturmalýdýr. Mahkemeler, avukatlarýn veya
kendi kendilerini savunan taraflarýn gereksiz yere geciktiðini düþündükleri kararlar hakkýnda
soru yöneltmelerini saðlayacak usulleri kamuya ilan etmelidirler. Bu usuller, gecikme makul
olmadýðýnda veya ciddi bir biçimde bir taraf için zarar verici olduðunda mahkeme içinde uygun
bir makama þikayet etme olanaðýný da içermelidir623.
ÝHAM önünde 2010 yýlý sonuna kadar Türkiye hakkýnda 2537 dava sonuçlanmýþ ve bu
davalardan 2245'inde Sözleþme'nin en az bir maddesinden ihlal kararý verilmiþtir. Türkiye
hakkýnda adil yargýlanma hakkýndan (ÝHAS md. 6) toplam 1145 ihlal kararý verilmiþtir. 1145 ihlal
kararýnýn 440'ý makul sürenin ihlali ile ilgilidir. Bu durumda Türkiye ile ilgili her iki ihlal kararýndan
birinin md. 6 ile ilgili olduðu ve her md. 6 ihlalinin yaklaþýk %38'nin ise makul süre ile ilgili
olduðu sonucu ortaya çýkmaktadýr624.
Yargýç ve savcýlar için görevlerini yaparken gecikmelere neden olduklarýnda uygulanabilecek
disiplin yaptýrýmlarý olduðu yukarýda belirtilmiþti (2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu md
63/a, c, d). Ayrýca bazý durumlarda kovuþturma da açýlabilmektedir. Kovuþturma yapýlmasýnýn
hangi tür gecikmelerde gerekli görülebileceðine iliþkin ölçütler HSYK tarafýndan muhakkak ilan
edilmelidir.
Mahkemelerde avukatlarýn veya kendi kendilerini savunan taraflarýn gereksiz yere gecikmeler
olduðunu düþündükleri dosyalar hakkýnda soru ve þikayet yöneltmelerini saðlayacak þeffaf bir
biçimde iþleyen makam ve usuller oluþturulmalýdýr.
Hazýrlanýlmasý önerilen Etik Kod'da makul sürede yargýlama görevine yer verilmelidir.
ÝHAM önünde sonuçlanmýþ davalar incelendiðinde görülebileceði gibi yargýlamada yaþanan
gecikmelerin önemli bir kýsmý, yargýç veya savcýlarýn davranýþýndan kaynaklanmamaktadýr.
Yargýlamalardaki gecikme sorunu, sadece yargýç ve savcýlarýn davranýþlarýnýn düzenlenmesi ile
çözülebilecek bir konu deðildir. Mahkeme personeli, kolluk gücü, posta idaresi, bilirkiþiler veya
çevirmenler gibi pek çok farklý gecikme kaynaðý mevcuttur. Yasama ve yürütme organý, söz
konusu diðer gecikme kaynaklarý bakýmýndan da tedbirler oluþturmak ve uygulamak yükümlülüðünü
yerine getirmelidir.

622

H v. U.K., 08.07.1987, para. 85; X v. France, 31.03.1992; Silva Pontes v. Portugal, 23.03.1994, para. 39; Nibbio
v. Italy, 26.02.1992; Büker v. Turkey, 24.10.2000, para. 36.
623 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 127, para. 209-210.
624 31.12.2010 tarihi itibariyle 1959-2010 yýllarý arasýnda Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesi'ne taraf ülkeler
hakkýnda verilmiþ kararlarýn tablosu için bkz. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7F821056BF32A/0/Tableau_de_violations_19592010_ENG.pdf (eriþim:17.11.2011)
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5- Yargýlamada Düzen ve Adabýn Saðlanmasý
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'ne göre yargýç, mahkemedeki tüm yargýlama aþamalarýnda
düzeni ve adabý saðlamalý ve davanýn taraflarý, jüri üyeleri, tanýklar, avukatlar ve resmi bir sýfatla
iliþki kurduðu diðer kiþilerle iliþkilerinde sabýrlý, nazik ve vakur olmalýdýr. Yargýç, ayný davranýþ
tarzýný taraflarýn yasal temsilcilerinden, mahkeme personelinden ve yargýcýn nüfuzu, yönetimi
ve denetimine baðlý diðer kiþilerden de talep etmelidir625.
Yargýcýn mahkemedeki düzeni ve adabý saðlama görevi vardýr. Fakat her yargýç, belirli bir
davranýþ ve ifade konusunda diðer yargýçlardan farklý düþüncelere veya standartlara sahip olabilir.
Bir yargýç için uygunsuz görülebilecek bir davranýþ, baþka bir yargýç için öyle olmayabilir. Ayrýca
bazý yargýlamalar diðerlerine göre daha katý formalite gerektirebilir. Neyin "adap" ve "düzen"
olduðuna iliþkin tek tip bir anlayýþ veya uygulama önermek mümkün deðildir. Bu nedenle
yargýçtan beklenen, mahkemenin iþlerini adil ve olaðan biçimde yürütebilmesi için gerekli olan
düzen ve adap seviyesini korumasý ve bu seviyeyi geliþtirmeye yönelik makul adýmlarý atmasýdýr.
Yargýç taraflara davranýþýnda taraflýlýk ve ilgisizlik izlenimi uyandýracak davranýþlardan kaçýnmalýdýr626.
Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý da yargýcýn mahkeme önüne gelen kiþilere saygý
göstermesi gerektiðini belirtmektedir627.
Zaman zaman yargýçlarýn veya savcýlarýn saygýsýz bir dil kullanmalarý ve hatta soðukkanlýlýklarýný
kaybederek saldýrganlaþmalarý sorunu ile karþýlaþýlabilmektedir. Örneðin ABD'de bu nedenlerle
verilmiþ çeþitli disiplin cezalarý söz konusu olmuþtur. Yargýcýn genç bir sanýðýn tiþörtünden tutarak
burun buruna gelecek þekilde onu kýzgýnlýkla çekmesi, bir sanýk hakkýnda yargýcýn þerif yardýmcýsý
ile çekiþmeye girerek birinin sanýðýn sað kolunu diðerinin sol kolunu çekiþtirmesi disiplin konusu
olmuþlardýr628. Ayrýca tanýklara, sanýklara veya maðdurlara saygýsýz bir dil kullandýðý için de
disiplin yaptýrýmýna maruz kalan yargýçlar söz konusu olmuþtur629.
Amerikan Barolar Birliði tarafýndan hazýrlanan 1990 tarihli Yargýsal Davranýþ Model Kodu
(3B(4)) yargýcýn, taraflara, jüri üyelerine, tanýklara, avukatlara ve yargýsal faaliyet sýrasýnda önüne
gelenlere sabýrlý, saygýlý ve nazik davranmak zorunda olduðunu belirtmektedir630. Taraflara,
tanýklara, jüriye, diðer mahkeme görevlilerine veya avukatlara kabalýk yapmak, pek çok eyaletin
yargýçlara yönelik disiplin düzenlemelerinde açýkça bir disiplin cezasý nedeni olarak yer
almaktadýr631. Açýkça yer almasa dahi diðer kurallardan avukatlara, taraflara veya tanýklara karþý
aðzý bozuk, sert veya alaycý muamelenin, ýrkçý sözler kullanýlmasýnýn, yasak olduðu ortaya
çýkmakta ve oldukça sýk disiplin cezasý uygulanmaktadýr632. Örneðin bir davada yargýç, bir
avukata müvekkili önünde "salak" demek dahil olmak üzere avukatlarla müstehcen konuþtuðu
625
626
627
628

Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 6.6.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 128, para. 212.
Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý, para. 1.5.
In Re Best, 719 So.2d 432 (La 1998); In Re Barr, 13 S.W.3d 525 (Tex Special Rev. Tribunal 1998)'den aktaran,
Arthur Garwin; Kathleen Maher, s. 113.
629 Bkz. age , s. 113.
630 Bkz. age, s. 105 vd.
631 Marvin Comisky; Philip C. Patterson, s. 168.
632 Steven Lubet, s. 60.
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için bir yýl görevinden uzaklaþtýrýlmýþtýr633. Bir yargýç, manav olan bir jüri üyesine "karpuzun
kilosu kaç para?" diye sormak dahil olmak üzere jüri üyelerine yönelik küçük görücü tavýrlarý
nedeniyle meslekten çýkarýlmýþtýr634. Yine diðer bir olayda yargýç, baþka nedenlerin yaný sýra bir
sanýða "yalancý, sahtekar ve bedavacý" dediði için aleni bir biçimde kýnanmýþtýr635. Yargýç, baþka
nedenlerin yaný sýra mahkeme salonunda bir uzman tanýðýn yetkisinin sahte olduðunu belirttiði
için iki yýl görevden el çektirilmiþtir636.
Ýtalya'da bir savcýnýn kamuya açýk bir davada bir avukatýn mesleki dürüstlüðüne dair aðýr ve
lekeleyici sözler sarf etmesi, özen ilkesi bakýmýndan deðerlendirilmemekle birlikte, yargýcýn
dürüstlük ödevinin ihlali olarak görülmüþ ve yaptýrým konusu olmuþtur637.
Türkiye'de 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu'na göre meslektaþlarýna, personele,
muhatap olduðu kiþilere veya iþ sahiplerine (davanýn taraflarý, avukatlar) kýrýcý davranmak,
uyarma cezasý verilmesi nedenlerinden biridir (md 63/b). Yargýcýn veya savcýnýn "göreve
dokunacak surette ve kendi kusurlarýndan dolayý meslektaþlarýyla geçimsiz ve dirliksiz olmasý"
md 68/d'de yer deðiþtirme cezasý nedeni olarak düzenlenmiþtir. Yer deðiþtirme cezasýný öngören
bu hükümde yer alan eylem, kýnama cezasýný gerektiren eylemlerden de öte, sadece uyumsuzluðu
deðil, görevin icrasýný etkileyecek derecede kavgacý, huzursuzluk, tedirginlik yaratýcý davranýþlarý
da aramaktadýr.
Türkiye'de yapýlmýþ olan ve mahkeme deneyiminden memnuniyeti ortaya koymaya çalýþan
bir araþtýrma, mahkeme deneyimi olan kiþilerin (sanýk, ceza davasýnda maðdur, hukuk davasýnda
davacý, davalý, tanýk, izleyici) yaklaþýk %50'sinin bu deneyimden memnun kalmadýðýný göstermektedir.
Memnuniyetsizlik, sadece yargýçlarýn veya savcýlarýn davranýþlarýndan kaynaklanmamaktadýr;
çeþitli nedenler memnuniyetsizliði doðurabilmektedir. Ýlgili kiþinin davanýn sonucundan memnun
olmamasý, hak ettiðini alamadýðýna inanmasý çok etkili bir memnuniyetsizlik nedenidir. Ayný
araþtýrma, katýlýmcýlarýn %30'nun yargýçlarýn davranýþlarýndan (yargýç davranýþýndan en az memnun
kalan grup tanýklardýr) memnun kalmadýðýný göstermektedir. Araþtýrma, mahkeme deneyimi
arttýkça, mahkemelere güvenin azaldýðýný göstermesi bakýmýndan da ilginçtir. Mahkeme deneyimi
olmayanlar olanlarla kýyaslandýðýnda yargýya daha fazla güvenmektedir638. Mahkemelerin halk
tarafýndan nasýl algýlandýðýna iliþkin ipuçlarý veren bu genel tablo düþündürücüdür. Halkýn,
yargýdan herhangi bir kurum veya kiþiden beklediðinin çok üstünde bir saðduyu beklediðini
unutmamak gerekmektedir. Yargýçla muhatap olan kiþi, davanýn sonucu kendi aleyhine
sonuçlandýðýnda da bunu yargýcýn davranýþýyla iliþkilendirebilir. Bu tür sömürülebilecek durumlar
yaratmamak için de yargýcýn muhatap olduðu kiþiye yeterli özeni gösterdiðini hissettirmesi çok
önemlidir. Bazen algýlamalar gerçeði perdeleyebilir. Gerçekte adil bir yargýlama yapýlmasý,
algýlamada da adil kabul edilmesini saðlamayabilir.
633 In Re Bennett, 267 N.W.2d 914 (Mich. 1978)'den aktaran, Alex B. Long, s. 25.
634 Gonzales v. Comm'n on Judicial Qualifications, 657 P.2d 372 (Cal. 1983) 'den aktaran, age, s. 25.
635 MacCartney v. Comm'n on Judicial Qualifications, 526 P.2d 268 (Cal. 1974) 'den aktaran, age, s. 25.
636 In Re Judicial Disciplinary Proceedings Against Gorenstein, 434 N.W.2d 603 (Wis. 1989) 'den aktaran, age, s. 25.
637 YYK Disiplin Dair esi'nin 26.06.1985, tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 12.
638 Seda Kalem; Galma Jahic; Ýdil Elveriþ, Adalet Barometresi, Vatandaþlarýn Mahkemeler Hakkýndaki Görüþleri

ve Deðerlendirmeleri, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yayýnlarý, Ýstanbul 2008, s. 8, 10, 13.
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Bir tarafa karþý saygýsýz davranýþ, kiþinin mahkeme tarafýndan hakkaniyete uygun bir biçimde
dinlenme hakkýna zarar verir, mahkeme salonunun adabýný ve itibarýný bozar. Kabalýk, yargýlananýn
davanýn ele alýnýþýndan tatmin olmasýný engellediði ve onda adil yargýlanmadýðý izlenimini
doðurduðu gibi, genel olarak halkýn gözünde mahkemeler hakkýnda kötü bir izlenim doðmasýna
neden olur, memnuniyetsizlik yaratýr639.
Yargýnýn iþleyiþi esnasýnda avukatlar zaman zaman kýþkýrtýcý olabilmektedir. Yargýç bu tür
tavýrlara yönelik kýzgýnlýðýný uygun bir yöntemle bertaraf etmelidir. Bir avukatýn kaba davranýþý
ile kýþkýrtýlsa bile yargýç ayný kabalýkla karþýlýk vermek yerine, mahkeme salonunun düzenini
korumak için makul adýmlarý atmakla yetinmelidir. Hiçbir yargýç, yargýlama sürecinin suiistimalini
veya açýkça hukuki zemini olmayan iddialarý bölmeden dinlemek zorunda deðildir. Ayrýca
kendisine, diðer avukatlara, taraflara ya da tanýklara yöneltilen suiistimallere de katlanmak
durumunda deðildir. Kýþkýrtma nasýl olursa olsun yargýcýn cevabý yargýsal olmalýdýr. Fakat yargýcýn
herhangi bir haklý sebep olmadan sürekli avukatýn sözünü bölmesi, avukatýn iddialarý, sözleri
ya da davranýþlarýyla alay etmesi veya küçük düþürmesi kesin olarak uygunsuz bir davranýþtýr.
Bu tür bir davranýþ, eþitlik ilkesi ve tarafsýzlýk ilkesi bakýmýndan da kabul edilemez niteliktedir.
Yargýç her zaman mahkemede nezaketle ve orada iþi olan herkesin onuruna saygý göstererek
hareket etmelidir. Yargýç ayný zamanda, karþýsýna çýkanlarýn, mahkeme personelinin ve kendi
yönetimi ve denetimi altýndaki diðer kiþilerin de ayný nezaketle davranmalarýný talep etmelidir.
Yargýç tarafýndan haksýz yere avukatýn kýnanmasý, taraflar veya tanýklar hakkýnda saldýrgan
ifadeler kullanýlmasý, kaba þakalar, alaycýlýk, aþýrý sert davranýþlar yapýlmasý mahkemedeki adaba
ve düzene zarar verir. Yargýç müdahalelerini, tarafsýzlýðý ve tarafsýzlýk algýlamasýný olumsuz bir
biçimde etkilemeyecek bir yöntemle yapmalýdýr640.
Nitekim ÝHAM da, yargýcýn dava sýrasýnda avukat tarafýndan dile getirilen ifadelere aþýrý tepki
vermesini, daha önce söz edildiði gibi taraflýlýk göstergesi olarak deðerlendirmekte, Sözleþme'nin
6. md'sinde düzenlenen adil yargýlanma hakkýnýn ihlali olarak görmektedir641.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da mahkemenin iþlerini adil ve olaðan biçimde yürütebilmesi
için gerekli olan düzen ve adap seviyesini yargýcýn korumasý ve bu seviyeyi geliþtirmeye yönelik
makul adýmlarý atmasý görevinden söz edilmelidir. Ayrýca yargýcýn taraflara ve yargýlamada
bulunan diðer kiþilere davranýþýnda taraflýlýk ve ilgisizlik izlenimi uyandýracak davranýþlardan
kaçýnmasý gereði de vurgulanmalýdýr.

6- Mahkemenin Ýþleyiþi Ýle Ýlgili Sorumluluklar
Bir yargýcýn birincil görevi yargý faaliyetini yerine getirmektir. Bangalor Yargýsal Davranýþ
Ýlkeleri, þöyle demektedir: "Bir yargýcýn yargýsal görevleri, diðer tüm faaliyetlerin önünde yer
alýr"642. Yargý faaliyetinin temel unsurlarý, hukuku yorumlayarak ve uygulayarak yargýlamanýn
639
640
641
642

Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 129, para. 213.
agb, s. 129, para. 214-215.
Kyprianou v. Cyprus, para. 40-41.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 6.1.
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yapýlmasý ve kararýn verilmesidir. Fakat yargýç veya savcý, yargýsal iþlevlerinin yaný sýra kendi
makamýyla ve mahkemelerin iþleyiþi ile iliþkili diðer görevlerini de yerine getirme sorumluluðunu
taþýmaktadýrlar643.
Ýtalya'da bir yargýcýn mahkeme salonu olarak da kullanýlan makamýný yýðýlmýþ dosyalar, eski
gazeteler, þiþeler, eski ayakkabýlarla doldurulmuþ olarak tutmasý, Yargý Yüksek Kurulu tarafýndan
etkinlik ödevinin ihlali olarak görülmüþtür644.
Yargý üyeleri, yargý sisteminin iþleyiþinin etkili ve süratli olmasýndan da sorumludur. Bu
sorumluluk, Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre davalarýn zaman kaybetmeksizin daðýtýmý,
kayýtlarýn korunmasý, mahkeme personelinin denetimi ve mahkeme gelirlerinin idaresi dahil
olmak üzere mahkemenin idaresini de içerir. Bu nedenle yargýç ve savcýlar, yargýnýn idaresinde
yetkinliðini korumalý, mahkeme personelinin idari sorumluluklarýný yerine getirmesini saðlamalý
ve kolaylaþtýrmalýdýr. Yargýsal Dürüstlük Grubu'na göre yargýç, mahkeme kayýtlarýnýn kaybolmasýný
önlemek için gerekli olan makul adýmlarý atmalýdýr. Yargýç, dosyalarýn kaybolmasý halinde
baðýmsýz ve etkili bir soruþturma yapýlmasýný güvence altýna almalýdýr. Ayrýca bu tür durumlarda
mümkün olduðu ölçüde kaydý yeniden oluþturmak için süratle harekete geçmeli ve bu tür olaylarý
önlemek için yöntemler geliþtirmelidir645.
Türkiye'de büro ve kalemlerin denetimini ihmal etmek 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar
Kanunu md 65/f gereðince kýnama cezasýný gerektirmektedir. Bir dava sýrasýnda adli emanette
kayýtlý defter ve kayýtlarýn mahkeme yargýcýnca genel kurul toplantýsý yapýlacaðý gerekçesiyle
ve iadesi kaydýyla kooperatif baþkanýna teslim edilmesine karar verildikten sonra, söz konusu
belgelerin iadesinin yapýlýp yapýlmadýðý tespit edilememiþ ve belgeler bulunamamýþtýr. Söz konusu
yargýcýn iþleminde hukuka aykýrýlýk bulunmadýðý gerekçesiyle hakkýnda soruþturma yapýlmamýþtýr.
Belgelerin geri alýnmasý ve usuli iþlemlerin yürütülmesi yükümlülüðünün Yazý Ýþleri Müdürü ile
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevlerine ait olduðuna karar verilmiþtir. Defter ve belgelerin akýbetini
periyodik aralýklarla her (3-6) ayda bir araþtýrmakla yükümlü olmasýna raðmen bu görevini yerine
getirmede gerekli özeni göstermediði gerekçesiyle cumhuriyet savcýsýnýn disiplin yönünden
soruþturulmasý gerektiðine karar verilmiþtir. Belirtilen eylem ceza kovuþturmasýný gerektirir nitelik
ve aðýrlýkta görülmemiþtir646.
Baþka bir olayda sulh ceza yargýçlarý hakkýnda mahkemeye ait kýsa ve gerekçeli kararlarýn
yazýmýný katibe býrakmalarý ve kalem denetimini yapmamalarý nedeniyle "görevi savsama"
suçundan dava açýlmýþtýr. Fakat Yargýtay Ceza Genel Kurulu, karar yazýmýnýn katibe býrakýldýðý
yönünde yeterli delil olmadýðýndan ve kalem personelinin yetersizliði nedeniyle gerekli denetimi
yapma olanaklarýnýn kýsýtlý olduðu da anlaþýldýðýndan, sanýklara yüklenen görevi savsama suçunun
manevi öðesinin oluþmadýðý yönünde sonuca varmýþtýr647.
643 agb, ilke 6.2. þöyle demektedir: "Yargýç, meslekî faaliyetlerini, sadece yargýsal iþlevleri ile mahkemedeki
sorumluluklarýný yerine getirmeye ve karar vermeye deðil ayný zamanda yargýçlýk makamýyla ve mahkemenin
iþleyiþi ile ilgili diðer vazifelere de hasretmelidir".
644 YYK Disiplin Dairesi'nin 13.06.1997 tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 13.
645 Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 121, para. 196-197.
646 Alanya Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn 01.05.2003 tarih, 2003/445 B sayýlý, 2003/034 No'lu fezlekesi.
647 12.02.2002 tarih, E. 2001/4-421, K. 2002/171 sayýlý Yargýtay Ceza Genel Kurulu kararý.
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Bu çerçevede, Türkiye'de yargýç ve savcýlarýn yargý alanýnda çalýþan personelin davranýþlarý
ile ilgili denetim yapmasý648, personelin sicil amiri vasfýyla yetki kullanýrken649 sorumluluklarýný
özenle yerine getirip getirmediklerini gözetmesi önem kazanmaktadýr.
Pek çok ülkenin yargýlama sisteminde dosyanýn çýkarýlmasý, tebligat yazýlmasý veya gönderilmesi,
bir delilin kopyasýnýn çýkarýlmasý, kararýn resmi bir kopyasýnýn alýnmasý, davanýn süratlendirilmesi
ya da yavaþlatýlmasý, uygun tarihlerin verilmesi, kaybolan dosyalarýn bulunmasý gibi konularda
mahkeme personeli tarafýndan gayrý resmi olarak para talep edildiðine iliþkin þikayetlere
rastlanmaktadýr. Yargýsal Dürüstlük Grubu'nun hazýrladýðý Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri
Yorumu'nda bu sorunla ilgili olarak þunlarýn dikkate alýnmasý önerilmektedir: (a) Yetkili yargýcýn,
mahkeme binasýnda ve ilgili kiþilerin görebileceði diðer yerlerde bu tür para taleplerinin yasak
olduðunu ve bu tür uygulamalara iliþkin þikâyetler hakkýnda gizli bir usul uygulanacaðýný ilan
etmesi, (b) bu tür gayrý resmi ödemelerle mücadele için uygun teftiþ sistemleri kurulmasý, (c)
duruþma listesi dahil olmak üzere mahkeme kayýtlarýnýn bilgisayar ortamýna aktarýlarak on-line
ulaþýmýn saðlanmasý, (d) bir davanýn duruþma öncesi hazýrlýk sürecinde atýlacak yasal adýmlar
için sabit süre sýnýrlamalarý getirilmesi, (e) bu konuda ilgililerden gelen þikâyetlere yargýcýn veya
mahkemenin en kýsa sürede ve etkili bir yöntemle cevap vermesi650.
Yargýsal Dürüstlük Grubu, özen ilkesi gereðince mahkemedeki iþlerin adil ve hakkaniyetli
bir biçimde daðýtýlmasý gerektiði üzerinde de durmaktadýr. Davalarýn tevziinden sorumlu yargýç
taraflarýn davayla ilgili isteklerinden veya davanýn sonucuyla ilgilenen herhangi bir kiþiden
etkilenmemelidir651. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 1994 tarihli Tavsiye Kararý'na göre
tevzii örneðin alfabetik sýrayla veya kurayla ya da buna benzer bir biçimde otomatik bir sistemle
yapýlmalýdýr652. Türkiye'de Ulusal Yargý Aðý Biliþim Sistemi (UYAP) bu konudaki önemli bir adým
olmuþtur.
Yine Yargýsal Dürüstlük Grubu'na ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 1994 tarihli
Tavsiye Kararý'na göre bir dava, hastalýk veya menfaat çatýþmasý gibi geçerli bir neden olmaksýzýn
belirli bir yargýçtan alýnmamalýdýr. Bu tür gerekçeler ve davanýn alýnmasý için öngörülen usul
yürürlükteki hukuk tarafýndan öngörülmüþ olmalýdýr ve yürütmenin menfaatinden veya baþka
bir güçten etkilenmeye açýk olmamalýdýr653.
Bir yargý üyesi, baþka bir meslektaþýnýn meslek ilkelerine uymayan davranýþlar gösterdiðine
iliþkin güvenilir kanýtlarla karþýlaþýrsa uygun yasal giriþimleri baþlatmalýdýr. Ýhlali gerçekleþtiren
yargý üyesiyle doðrudan iletiþim kurmak ve yetkili makamlara ihlali bildirmek uygun giriþimler
olarak görülmektedir654.
Mahkeme olanaklarýnýn uygun olmayan bir biçimde kullanýmý, yargýsal makamýn kötüye
kullanýmýný oluþturur. Örneðin Ýtalya'da bir yargýcýn baþka bir ilçede bulunan evi ile makamý
arasýnda gidip gelmek için mahkemeye ait resmi aracý kullanmasý disiplin nedeni olarak
653
654

agb, Ýlke I/2f; Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 130, para. 217.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 130, para. 218; Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 6.7.
þöyle demektedir: "Yargýç, yargýsal görevlerini özenle yerine getirmesine uygun düþmeyen davranýþlar içerisine
giremez".

157

görülmüþtür655. Mahkeme personelinin de bu þekilde kullanýlmamasý gerekir. Personelin istisnai,
ufak meselelerin dýþýnda yargýç veya savcý için kiþisel hizmet vermek zorunda býrakýlmasý,
makamýn kötüye kullanýlmasýna örnektir656.
Türkiye'de de devlete ait araç ve gereçleri özel iþlerde kullanmak 2802 sayýlý Hakimler ve
Savcýlar Kanunu'nun 65/c md'si gereðince kýnama cezasýna tabidir. Bir olayda resmi aracý eþinin
gezilerinde kullanmak, "müsteþar arkadaþýmdýr" diye yargýç ve savcýlar üzerinde baský kurmak
ve diðer nedenlerle birlikte yasanýn 65/a md'sine aykýrý bulunarak kýnama cezasýna tabi
tutulmuþtur657.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da "yargý üyesi, meslekî faaliyetlerini, sadece yargýsal iþlevleri
ile mahkemedeki sorumluluklarýný yerine getirmeye ve karar vermeye deðil ayný zamanda
makamýyla ve mahkemenin iþleyiþi ile ilgili diðer vazifelere de hasretmelidir" ilkesi yer almalýdýr.
Mahkeme kalemlerindeki aksama ve haksýz taleplere iliþkin ilgilinin kolayca baþvurabileceði
bir þikayet makamý oluþturulmalý ve baþvuru usulü görülebilecek biçimde ilan edilmelidir.

655
656

YYK Disiplin Dairesi'nin 15.03.1996 tarihli kararýndan aktaran, Giacomo Oberto, s. 12.
Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri Yorumu, s. 130, para. 219; Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri, Ýlke 6.7.
þöyle demektedir: "Yargýç, yargýsal görevlerini özenle yerine getirmesine uygun düþmeyen davranýþlar içerisine
giremez".
657 07.07.1994 tarih ve 1994/219 sayýlý HSYK kararý.
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SONUÇ

SONUÇ
Etik kavramý toplumsal yaþamda hangi davranýþýn doðru hangi davranýþýn yanlýþ olduðunu
gösterir. Hukuk düzeni aslýnda etik olmayaný yasaklayarak bu kavramýn içinin doldurulmasýna
hizmet eder. Fakat bazý davranýþlar hukuk alanýnda düzenlenmese ve yaptýrýma baðlanmasa da
elbette toplum tarafýndan etik deðerlere aykýrý görülebilir.
Meslekler bakýmýndan da kendine özgü etik deðerler oluþmaktadýr. Örneðin yargý bakýmýndan
konuya baktýðýmýzda yargý üyelerinin uymasý gereken etik deðerler ulusal ve uluslararasý planda
belirlenmiþtir. Bu deðerler ulusal hukuklarda gerek ceza yasalarý gerekse disiplin yaptýrýmý
öngören yasalarla veya yargýnýn statüsünü ve güvencelerini düzenleyen anayasa ve yasalarla
büyük ölçüde korunmaya çalýþýlmýþtýr. Deðerlerin yansýmasý olarak kabul edilen bazý ilkeler ise
yasal yaptýrýma baðlanmaksýzýn manevi anlamda kabul görmeyen davranýþlar biçiminde ilan
edilerek, kamuoyu baskýsýndan güç alýnarak korunmaya çalýþýlmýþtýr.
Yargýya yönelik olarak baðýmsýzlýk, tarafsýzlýk, dürüstlük, mesleðe yaraþýrlýk, eþitlik, ehliyet
ve özen olarak tanýmlanabilecek olan altý deðerin korunmasýna hizmet eden yasal ve anayasal
düzenlemeler Türkiye'de de bulunmaktadýr. Bununla birlikte gerek anayasal gerekse yasal
düzenlemeler bakýmýndan bu deðerlerin yerleþmesi ve güçlendirilmesine iliþkin deðiþiklikler
yapýlmasý gerekmektedir. Bunlara ek olarak yargýç ve savcýlarýn uluslararasý belgelerden yararlanarak
ve demokratik ülkelerdeki etik kodlarý esas alarak Etik Kod oluþturmalarý ve Etik Kurul kurmalarý
yönünde bir ihtiyaç olduðu ortaya çýkmaktadýr. Etik Kod'un yasama veya yürütme organý ya da
disiplin kararlarý veren HSYK gibi kurullar tarafýndan deðil, doðrudan yargýç ve savcýlarýn meslek
örgütleri tarafýndan hazýrlanmasý gereðinin uluslararasý belgelerde vurgulandýðý hatýrlanmalýdýr.
Yargýç ve savcýlarýn kendi meslek örgütleri içinde etik kurullara yer verilmesi, konuyu baðýmsýz
bir biçimde tartýþmalarýna yardýmcý olmaktadýr. Bu kurullar ayný zamanda hazýrladýklarý raporlarla
hem yargýç ve savcýlarý hem de halký bilgilendirirler. Ayrýca her uygun görülmeyen davranýþýn
resmi bir disiplin prosedürü iþletilerek yaptýrýma baðlanmasý yerine gayrý resmi usullerle doðru
ya da uygun olmayan davranýþýn belirlenmesi, yargýç ve savcýlarý sürekli yaptýrým baskýsý altýnda
tutmaktan koruyarak baðýmsýzlýðý muhafaza edip otokontrolü teþvik edecektir.
Türkiye'de yargýç ve savcýlar son yýllarda dernek statüsünde örgütlenerek yargýç ve savcýlarýn
mesleki menfaatlerini, haklarýný, baðýmsýzlýklarýný dile getirmektedirler. Bununla birlikte yargýç
ve savcýlarýn kayda deðer bir kýsmý halen herhangi mesleki temelli bir derneðe üye deðildir.
Yargýç ve savcýlarýn büyük bir çoðunluðunun üye olduðu tek bir meslek örgütü bulunmadýðýndan
hareketle yasa koyucunun, Etik Kod hazýrlama ve Etik Kurul oluþturma sürecinin baþlatýlmasý
konusunda öncülük etmesi beklenebilir. Yasa koyucunun buradaki iþlevi, Etik Kodun içeriðini
belirleme deðil, Kodu oluþturacak ve Etik Kurulun yapýsý ile iþleyiþini belirleyecek olan kurulun
belirlenmesinde ilkeleri saptamak olmalýdýr. Kodu hazýrlayacak ve Etik Kurulun yapýsýný ve
iþleyiþini belirleyecek olan bu kurulun üyelerinin onda dördünün HSYK Genel Kurulunca;
onda beþinin yargýç ve savcýlarýn haklarýný, menfaatlerini, baðýmsýzlýklarýný koruma temelinde
kurduklarý dernekler tarafýndan derneðin sahip olduðu üye sayýsý oranýnda; onda birinin ise
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Türkiye Barolar Birliði Genel Kurulu tarafýndan seçilecek üyelerden oluþturulmasý önerilebilir.
Böylece yargýç ve savcýlarýn kurduðu dernekler, yargýç ve savcýlar arasýnda örgütlenme oranýna
göre en fazla sayýda temsil edileceklerdir; örgütlü olmayan yargýç ve savcýlar bakýmýndan HSYK'nýn
seçim yapmasý bu boþluðu dolduracaktýr. TBB ise yargý açýsýndan deneyimlediði sorunlarý kurula
yansýtabilmek için en azýndan onda bir oranýnda katýlým saðlayabilecektir.
Bu çalýþmada yargýda korunmasý gereken etik deðerlerin hayata geçebilmesi için gereken
anayasal ve yasal deðiþikliklerin yaný sýra yargýçlar ve savcýlar tarafýndan hazýrlanacak Etik Kod'da
bulunmasý gerektiði düþünülen davranýþ modelleri önerilmiþtir.
Yargýç ve savcýlarýn davranýþlarýnýn etik deðerlere uygun hale gelebilmesi için öncelikle içinde
bulunduklarý koþullarýn deðiþmesi gerekmektedir. Yargý üyesinin özellikle baðýmsýzlýk deðerine
uygun davranýþ modelini gerçekleþtirebilmesi ancak yapýsal deðiþikliklerin hayata geçmesiyle
mümkündür. Yapýsal deðiþiklikler arasýnda özellikle HSYK'nýn ve yargýnýn yapýsýnýn ve iþleyiþinin
demokratik ülkelerdeki ve uluslararasý yaklaþýmdaki yönelimler dikkate alýnarak düzenlenmesi
yer almalýdýr. Yapýsal deðiþim hem Anayasa'da hem de yasalarda bir dönüþüme gidilmesini
gerektirmektedir.
Baðýmsýzlýk deðeri çerçevesinde Adalet Bakaný ve Adalet Bakanlýðý Müsteþarý'nýn HSYK içinde
yer almasýna yönelik anayasal düzenlemeye son verilmelidir. Adalet Bakaný'na oy hakký vermeden,
gerekli görüldüðünde, soruþturma ve disiplin konularýnýn görüþüldüðü toplantýlar hariç olmak
üzere, Kurul toplantýlarýna katýlma hakký tanýnabilir. Yine Anayasa deðiþikliði ile yasama organý,
nitelikli (üçte iki) çoðunlukla avukatlar veya hukuk profesörleri arasýndan Kurulun üye sayýsýnýn
dörtte birini geçmeyecek bir oranda üyeyi seçmeye yetkili kýlýnmalýdýr. Alt mahkemelerden gelen
Kurul üyelerinin seçiminde tek oy kullanma ilkesi benimsenmekle birlikte iptal edilmeden önceki
düzenlemenin sakýncalarýný gidermek için barajlý ve iki turlu bir seçim sistemi düþünülebilir.
Diðer bir alternatif ise; adli yargýda yedi asil, dört yedek üye için blok oy kullanma yerine sadece
üç aday için oy kullanma, idari yargýda ise iki aday için oy kullanma gibi usuller benimsenebilir.
HSYK üyeliði seçimlerinde sadece kürsü yargýç ve savcýlarý oy kullanabilmeli ve aday olabilmelidir.
Adaylýk sürecinde siyasi görüþ, etnik veya inanç kimliði açýklamamak kaydýyla sýnýrlanmýþ bir
tanýtým olanaðý tanýnmalýdýr. HSYK üyesi için ikinci kez seçilme yasaðý öngörülmelidir. Anayasada
HSYK genel sekreterinin doðrudan Kurul tarafýndan seçileceði belirtilmelidir. Yargýsal sistemin
bütçesi hazýrlanýrken HSYK ile yargýç ve savcýlarýn meslek örgütlerine danýþýlmasý öngörülmelidir.
Anayasa'da yargýç ve savcý adaylýðýna kabul aþamasý dahil olmak üzere her aþamanýn HSYK
gözetimi ve denetimi altýnda gerçekleþmesinin güvence altýna alýnmasý, yapýlacak sýnavlarda
nesnel ölçütlerin belirleneceðinin ve izlenen usulün þeffaf olacaðýnýn altýnýn çizilmesi gerekmektedir.
Yasada mülakat kurulu üyelerinin HSYK tarafýndan belirlenmesi, sorulan sorular ile cevaplarýn
kayda alýnmasý ve mülakatta sorulacak sorularýn önceden hazýrlanýp kurayla sorulmasý
düzenlenmelidir. Ayrýca mevcut yasal düzenlemeye göre bazý koþullar altýnda adaylýðýn
sonlandýrýlmasý Adalet Bakanlýðý'nýn inisiyatifindedir. Bu yetki de HSYK'ya ait olmalýdýr. Yargýç
ve savcýlarýn mesleðe kabulünde ve atanmalarýnda cinsiyetler arasý eþit temsil esasýnýn gözetilmesi
Anayasa'da yer almalýdýr.
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Anayasada emeklilik yaþýndan önce kiþinin kendi rýzasý dýþýnda emekli edilememesine iliþkin
olarak sadece iki istisnaya yer verilmelidir. Bunlar: "Bir suçtan dolayý hüküm giymiþ olanlar" ve
"saðlýk bakýmýndan görevini kesin olarak yerine getiremeyeceði anlaþýlanlar" olmalýdýr.
Yargýç ve savcýlara yönelik disiplin düzenlemeleri bakýmýndan yasada öngörülmüþ olan disiplin
yaptýrýmý gerektiren fiillerin yeniden gözden geçirilerek, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri
dayanak alýnarak daha somutlaþtýrýlmasý gerekmektedir. Ýkinci olarak, disiplin yaptýrýmlarýnýn
uygulanmasýnda mevcut usul, adil yargýlanma hakký ile çeliþmektedir; usulün de yeniden
yapýlandýrýlmasý gerekmektedir. Disiplin usullerinin iþleyiþinde adil yargýlanma hakkýnýn gözetileceði
Anayasa'da yer almalýdýr. HSYK'daki dairelerden birine soruþturma ve inceleme baþlatma yetkisi
verilip, baþka bir daireye de karar yetkisi tanýnabilir. Anayasa'da soruþturma izni verip vermeme
konusunda Adalet Bakaný'nýn rolü olmamalýdýr; Bakana ilgili daireden soruþturma baþlatýlmasýný
sadece talep etme yetkisi tanýnabilir. Bu durumda elbette ilgili daire bu konuda tamamen baðýmsýz
bir biçimde talebi deðerlendirecektir, diðer bir deyiþle talebi reddedebilecektir. Ayrýca ilgili
dairenin resen soruþturma ve inceleme baþlatma yetkisi saklý olmalýdýr.
Kasýt veya aðýr ihmal durumlarý hariç, davanýn karara baðlanmasý için yargýç tarafýndan
yapýlan hukukun yorumlanmasý, olaylarýn deðerlendirilmesi ve delillerin takdiri Kurul müfettiþlerince
denetlenemez ve yargýcýn hukuki, cezai veya disiplin sorumluluðunun doðmasýna neden olamaz
biçiminde bir hükme Anayasada yer verilmelidir.
HSYK kararlarýnýn tamamýnýn yargý denetimine açýlmasý yönünde Anayasa deðiþikliði yapýlmalýdýr.
Ayrýca HSYK kararlarýnýn tamamýnýn gerekçeli ve aleni olmak zorunda olduðu Anayasa'da açýkça
vurgulanmalýdýr.
Anayasa'da yargýç ve savcýlarýn Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý'nda belirtilen
koþullar haricinde kendi özgür iradeleri hilafýna görev yerilerinin deðiþtirilemeyeceði belirtilmelidir.
Anayasada meslekte yükselmede nesnel ölçütlerin, bilgi, dürüstlük, yetenek ve etkililiðe
dayalý liyakatin esas alýnacaðý açýkça belirtilmeli, yükselmede ilgili savcý ve yargýcýn kendisi
hakkýnda tutulan rapor, belge ve bilgilere (siciller, hal kaðýtlarý gibi) ulaþabilmesi ve sürece
katýlýmý güvence altýna alýnmalýdýr.
Yargýç veya savcýnýn yargý dýþý baþka bir göreve atanmasý meselesi, kendi rýzasý olsa dahi
ciddiyetle ele alýnmasý gereken bir meseledir. Yargýç veya savcýnýn baþka bir görev ifa ederken
ayný anda fiilen yargýsal faaliyetleri yapmasý engellenmiþ olsa dahi, diðer görevin getirdiði
avantajlar veya dezavantajlar, kendisini bu göreve atama ihtimali olan makam karþýsýndaki
tutumunu etkileyebilir. Bu nedenle (dezavantajlar bakýmýndan) ilgili yargýç veya savcýnýn
muvafakatinin alýnmasýnýn yaný sýra, (avantajlar bakýmýndan) yargýsal bir makamýn da izninin
alýnmasý veya yargýsal makamýn önermesi ya da seçmesi aranmalýdýr. Bu ilkenin anayasal bir
ilke olmasý, aksi uygulamalarý engellemek bakýmýndan son derece önemlidir.
Adalet Bakanlýðý merkez baðlý ve ilgili kuruluþlarýnda geçici veya sürekli olarak çalýþtýrýlacak
yargýç ve savcýlar ile adalet müfettiþlerini ve yargýç ve savcý mesleðinden olan iç denetçileri atama
163

yetkisini tek baþýna Adalet Bakaný kullanmaktadýr. Bu hüküm yargý baðýmsýzlýðý ile uyumlu bir
sonuç yaratmamaktadýr, Anayasa'dan çýkarýlmalýdýr. Adalet Bakanlýðý'nda çalýþan ve idari görevler
icra eden hukukçular ile yargýsal faaliyet gösteren yargýç ve savcýlar arasýnda kesin bir çizgi
çizilmek zorundadýr. Adalet Bakanlýðý'nda çalýþanlar, yargýç ve savcý statüsünde olmamalýdýr.
Hükümet veya idarenin yargý kararlarýný etkisiz kýlacak þekilde karar alamayacaklarý Anayasa'da
ayrýca belirtilmelidir. Anayasa'da tamamen savcýlýðýn denetimi ve kontrolünde olan bir adli kolluk
kurulmasý yönünde düzenlemeye yer verilmelidir.
Yargý üyelerinin herhangi bir davaya iliþkin olarak özellikle yasama ve yürütme organý
üyelerinden veya diðer kiþilerden gelebilecek sorular ya da temenniler karþýsýnda iletiþime
geçmek zorunda kalmalarýný engellemek için de yapýsal önlem almak gerekir. Bu tür giriþimlere
karþý ve halkýn dava süreçlerine iliþkin doðru bilgilenmesi için adliyelerde yargýçlarýn denetiminde
"basýn ve halkla iliþkiler" bürosu kurularak her türlü nesnel kamuya açýk bilginin bu kurumsal
yapýdan saðlanmasý yerinde olacaktýr. Böylece yasama ya da yürütme organý üyesi olsun ya da
olmasýn herkese eþit mesafede olacak bir yapýlanma ile bu türden yargý üyesi ile kiþisel iliþki
giriþimleri engellenebilecektir.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da baðýmsýzlýk deðerine yer vermenin yaný sýra ABD'de
Massachusetts Yargýsal Etik Komitesi'nin aile fertlerinin siyasi faaliyetlerine iliþkin olarak ortaya
koyduðu ilkeler somut olarak baðýmsýzlýk ilkesi altýnda yer almalýdýr.
Etik Kod'da yargýçlarýn ve savcýlarýn meslektaþlarýndan da baðýmsýz olduklarý vurgulanmalýdýr.
HSYK'ya baðlý olarak çalýþan müfettiþlerin hal kaðýtlarýný hazýrlarken veya inceleme veya soruþturma
baþlatýlmasýnda yargýç ve savcýlarýn baktýklarý davalarýn esasýna iliþkin deðerlendirmelerden
kaçýnýlmasý gerekmektedir. Bu çerçevede disiplin ve meslekte yükselme kurallarýný belirleyen
yasada bu yasak ifade edilmelidir.
Ýdari, siyasi, mesleki kaynaklý veya basýndan, aileden veya baþkalarýndan kaynaklanan doðrudan
veya dolaylý mahkemeyi etkilemeye yönelik giriþimlerin yargýç ve savcý tarafýndan engellenmek
zorunda olduðu Etik Kod'da vurgulanmalýdýr.
Etik Kod'da yargýcýn sosyal iliþkilerinden tamamen soyutlanmamakla birlikte sosyal iliþkilerinde
ve karar vermek zorunda olduðu uyuþmazlýðýn taraflarý ile iliþkisinde baðýmsýz olmasý gerektiði
belirtilmelidir.
Etik Kod'da yargýcýn ve savcýnýn yargý baðýmsýzlýðýný sürdürmek açýsýndan temel olan yargýya
yönelik toplumsal güveni güçlendirmek amacýyla, yüksek yargýsal davranýþ standartlarý sergilemesi
gerektiði belirtilmelidir. Ayrýca usul kurallarýnýn aðýr ihlali yasada bir disiplin yaptýrýmý nedeni
olarak da kabul edilmelidir.
Etik Kod'da yargýcýn ve savcýnýn, yargýnýn kurumsal ve eylemsel baðýmsýzlýðýný sürdürmek
ve artýrmak için yargýsal görevlerinin ifasýna yönelik koruma tedbirlerini almasý gerektiði
vurgulanmalýdýr.
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Etik Kod'da tarafsýzlýk deðeri yer almalýdýr. Tarafsýzlýðýn sadece fiilen tarafsýzlýk anlamýna
gelmediði, yargýcýn görünüm olarak da tarafsýzlýðýna yönelik algýlamaya zarar vermemesi gerektiði
vurgulanmalýdýr. Her ne kadar tarafsýzlýk ilkesinin zedelenmesi, Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nda
disiplin yaptýrýmlarý arasýnda sayýlmýþ olsa da HSYK'nýn kararlarýnýn herhangi bir elemeden
geçirilmeksizin tamamýnýn þeffaf hale getirilmesi bu ilkenin HSYK tarafýndan korunduðuna dair
güveni artýracaktýr.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da yargýcýn yargýsal görevlerini tarafsýz, önyargýsýz ve iltimassýz
olarak yerine getirmesi gerektiði; mahkemedeki ve mahkeme dýþýndaki davranýþýnýn, yargý ve
yargýç tarafsýzlýðý açýsýndan kamuoyunun, hukuk mesleðinin ve davanýn taraflarýnýn güvenini
saðlayan ve artýran nitelikte olmasýný temin etmesi gerektiði belirtilmelidir. Mevcut hukuk
sistemimizde tarafsýzlýk ilkesi gerek usul yasalarý ile gerekse disiplin yaptýrýmý öngören yasa ile
korunmaktadýr. Fakat mahkeme salonunda yargýcýn taraflara nasýl davrandýðý veya hitap ettiði
konusu kayýt altýnda olmadýðýndan taraflýlýk zaman zaman ispatlanmasý güç bir olgu haline
dönüþebilmektedir. Mahkeme salonunda geçen bütün konuþmalarý kayýt altýna alan bir sistemin
oluþturulmasý önem arz etmektedir. Tarafsýzlýk ilkesinin zedelenmesi durumunu ortaya çýkarmak
bakýmýndan bu sistem iþlevsel olacaktýr.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da yargýcýn tarafsýz olarak karar veremeyeceði durumda veya
makul bir gözlemcide tarafsýz olarak karar veremeyeceði izlenimi yaratmasý halinde herhangi
bir yargýlamaya katýlmaktan çekinmesi gerektiði vurgulanmalýdýr.
Davanýn taraflarýndan biri ile bilerek ve isteyerek özel iletiþim, Etik Kod'da açýkça yasaklanmalýdýr.
Ayrýca bu tür bir davranýþý disiplin yaptýrýmýnýn nedeni olarak da somut bir biçimde yasada
tanýmlamakta yarar vardýr.
Etik Kod'da yargýcýn önündeki veya önüne gelme ihtimâli olan bir dava hakkýnda, bilerek
ve isteyerek davanýn sonucunu etkilemesi veya yargýlamanýn açýkça adillik vasfýný zedelemesi
makul ölçüler çerçevesinde beklenebilecek hiçbir yorumda bulunamayacaðý açýkça belirtilmelidir.
Ayrýca bu tür açýklamalar disiplin yaptýrýmý nedeni olarak da yasada kabul edilmelidir.
Yargýcýn özel ve sosyal yaþamýnda davadan çekinmesine veya reddine neden olabilecek
durumlarý makul ölçüler içerisinde asgariye indirecek þekilde hareket etme yükümlülüðü Etik
Kod'da yer almalýdýr.
Etik Kod'da yatýrým faaliyetleri bakýmýndan yargýcýn makul bir gözlemcinin menfaat çatýþmasý
olarak algýlayacaðý durumlarýn ortaya çýkmasýný engelleme yükümlülüðü olduðu, sýklýkla davalardan
çekinmesini gerektirecek yatýrýmlardan kaçýnmasý gereði belirtilmelidir.
Etik Kod'da dürüstlük deðerine yer verilmeli, yargýç ve savcýdan mahkemedeki davranýþlarýnda
dürüstlük ve hukuka saygý beklendiði vurgulanmalýdýr. Yetkisini aþtýðýný bilerek veya bilmesi
gerektiði halde kötü niyetle hukuka aykýrý yetki kullanarak yargýlananlara zarar vermek bir
disiplin yaptýrýmý nedeni olarak da düzenlenmelidir.
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Halkýn haber alma hakký ile soruþturmanýn gizliliði arasýnda bir denge kurulmalýdýr. Bu
çerçevede toplumu doðru bilgilendirmek için adliyelerde savcýlýðýn denetimi altýnda bir "savcýlýk
basýn sözcülüðü" birimi kurulmasýnda fayda görünmektedir.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da yargýcýn ve savcýnýn hal ve davranýþ tarzýnýn, toplumun
yargýnýn dürüstlüðüne olan inancýný kuvvetlendirici nitelikte olmasý, makul bir gözlemcinin
nezdinde dürüstlük ilkesiyle uyumlu bir görünüm sunmasý gerektiði vurgulanmalýdýr. Bu ayný
zamanda durumun aðýrlýðýna göre bir disiplin yaptýrýmý nedeni de olabilir.
Türkiye'de özel yaþam ve toplumsal ahlaki deðerler arasýnda bir denge kurulmasýna ihtiyaç
vardýr. Yargýsal faaliyetini etkileyecek düzeyde olmayan bir davranýþ toplumun çoðunluðunun
ahlaki kabulleri dýþýnda olsa bile yasak bir davranýþ olarak görülmemelidir. Etik Kod'da yargýç
ve savcýnýn makul bir gözlemci gözünde "yargýsal faaliyetini etkileyecek düzeyde" kýnanacak
bir davranýþ içinde olmamayý temin etmesi belirtilebilir. Disiplin yaptýrýmlarý bakýmýndan da özel
yaþam hakkýna müdahale anlamýna gelen yaptýrýmlar uygulanamayacaðý yasada belirtilmelidir.
Gerek disiplin yaptýrýmlarý tarif edilirken gerekse hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da mesleðe
yaraþmaz davranýþ tarif edilmelidir. Saygýnlýk, þeref, onur gibi soyut kavramlardan çok mesleðin
korumasý gereken deðerleri ile baðlantýlý bir tarif yapýlmasý daha yerinde görünmektedir. Bu
çerçevede yargýç ve savcýnýn "yargýsal sorumluluklarýný dürüstlük, tarafsýzlýk, baðýmsýzlýðýný
koruyarak ve ehil bir biçimde yerine getirme yeteneðini azaltacak davranýþlarýn mesleðe yaraþmaz
davranýþ olduðu" belirlenebilir. Söz konusu deðerlerin aðýr ve hafif ihlali arasýnda bir kademelendirme
yapýlmasý mümkündür.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da, Bangalor Yargýsal Davranýþ Ýlkeleri'nde belirtilen yönde,
"yargý üyesi, görevinin yerine getirilmesine iliþkin olarak, herhangi bir kimsenin uygun olmayan
bir biçimde kendisini etkileyecek özel bir mevkide olduðu intibaýný ne kendisi vermeli ne de
baþkalarýnýn böyle bir intiba yaratmasýna müsaade etmelidir" ilkesi yer almalýdýr. Bu ilkeye
aykýrýlýk ayný zamanda bir disiplin yaptýrýmý nedeni de olabilir.
Etik Kod'da "yargýç veya savcýnýn mesleðini icrasý sýrasýnda elde ettiði gizli bilgiler, yargýsal
görevleriyle ilgili olmayan diðer amaçlar için kullanýlamaz veya ifþa edilemez" ilkesi yer almalýdýr.
Bu ilkeye aykýrýlýk ayný zamanda bir disiplin yaptýrýmý nedeni de olabilir. Yine Etik Kod'da
"yargýç, ailesinden herhangi bir üyenin veya duygusal iliþki içinde olduðu bir kiþinin davanýn
bir tarafýný temsil eden pozisyonda olduðu veya bu tür kiþilerin herhangi bir þekilde davayla
iliþkili olduðu durumlarda davaya bakmamalýdýr" ilkesi yer almalýdýr.
Etik Kod'da "yargýç ve savcýnýn makamýnýn saygýnlýðýný, kendisine, aile üyelerinden birisine
veya herhangi bir kimseye özel çýkar saðlayacak þekilde kullanmamalý ve baþkasýna da
kullandýrtmamalýdýr" ilkesi yer almalýdýr. Bu ilkenin ayrýca disiplin yaptýrýmýný düzenleyen yasada
da açýkça belirlenmesi ve aksi davranýþýn yaptýrýma baðlanmasý daha yerinde olur.
Yargýç veya savcýlara verilen baðýþ, yardým veya hediyeler konusunda bir deðer belirlemesi
yapýlarak, bunun üzerindeki hediyelerin kendilerine veya aile fertlerine verilmesi durumunda

166

rapor etme zorunluluðu getirilmelidir. Diðer yandan mahkeme personelinin veya nüfuzu, idaresi
veya denetimi altýnda olan diðer kiþilerin, kendi görevleri ve iþlevlerine iliþkin olarak herhangi
bir þeyin yapýlmasý, yaptýrýlmasý veya yapmaktan kaçýnýlmasý ile baðlantýlý herhangi bir hediye,
kredi, baðýþ ya da bir yardýmý talep etmelerine veya kabul etmelerine yargý üyesinin bilerek izin
veremeyeceðinin gerek Etik Kod'da gerekse disiplin yaptýrýmý gerektiren fiiller arasýnda sayýlmasýnda
yarar bulunmaktadýr.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da "yargý üyesi, normal bir vatandaþ tarafýndan külfetli olarak
görülebilecek kiþisel sýnýrlamalarý kabullenmeli ve bunlara isteyerek, özgürce uymalýdýr; yargý
üyesi, özellikle yargý mesleðinin onuruyla uyumlu bir tarzda davranmalýdýr" ilkesi yer almalýdýr.
Ayrýca "yargýç, kendi mahkemesinde düzenli olarak mesleðini icra eden diðer hukuk mesleði
üyeleri ile kiþisel iliþkilerinde makul olarak bakýldýðýnda taraflýlýk veya iltimas görüntüsü ya da
þüphesi doðuracak durumlardan kaçýnmalýdýr" ilkesine de yer verilmesi gerekmektedir. Bu tür
temaslar durumun aðýrlýðýna göre disiplin yaptýrýmý nedeni de olabilir.
Kendi mahkemesi önünde çeþitli vesilelerle rol oynayabilecek diðer kamu görevlilerinin
düzenlediði toplantýlara yargýçlarýn katýlmamasý yönünde bir yasaða Etik Kod'da yer verilmesinde
de yarar vardýr. Bu tür toplantýlara sýklýkla katýlmak bir disiplin yaptýrýmý nedeni olarak da
düzenlenebilir.
Bunlara ek olarak yargýç ve savcýlarýn yakýn iliþkilerini engellemek bakýmýndan HSYK'yý
"Yargýçlar Yüksek Kurulu" ve "Savcýlar Yüksek Kurulu" olarak ayýrmak daha yerinde bir tercih
olacaktýr. Ayrýca yargýçlar ve savcýlarýn ayný lojmanlarý paylaþmasý uygulamasýna da son verilmelidir.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da yargýcýn kararlarýyla konuþma geleneði hatýrlatýlmalýdýr.
Ayrýca yargýçlarýn ve savcýlarýn ifade özgürlüklerini kullanýrken daima görevlerinin onurunu,
fazilet ve tarafsýzlýðýný ve yargý baðýmsýzlýðýný muhafaza edecek þekilde davranmak zorunda
olduklarý vurgulanmalýdýr. Yargý üyelerinin yargýsal görevlerini tam ve eksiksiz bir þekilde icra
etmek kaydýyla görev saatleri dýþýnda izne tabi olmaksýzýn hukuk, hukuk sistemi, adalet teþkilatý
veya bunlarla baðlantýlý konulara yönelik yazý yazabileceði, konferans, ders verebileceði ve
etkinliklere katýlabileceði hem Etik Kod'da hem de Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nda belirtilmelidir.
Buna ek olarak "yargýç ve savcý, yargýsal makamýnýn onurunu zedelememesi veya yargýsal
görevlerini yerine getirmesine engel olmamasý koþuluyla diðer etkinliklere de katýlabilir" ilkesine
de yer verilmelidir. Disiplin yaptýrýmý öngören yasal hükümlerde sadece hakaret içeren ya da
ayrýmcý ifadelerin (uyarma veya kýnama gibi) bir yaptýrýma tabi olacaðý belirtilmelidir.
Etik Kod'da yargýçlarýn ve savcýlarýn örgütlenme özgürlükleri olduðu fakat bu özgürlüklerini
kullanýrken her zaman, görevlerinin onurunu, fazilet ve tarafsýzlýðýný ve yargý baðýmsýzlýðýný
muhafaza edecek þekilde davranmak zorunda olduklarý vurgulanmalýdýr. Yargý mensuplarýnýn
ýrk, cinsiyet, din, mezhep, ulusal köken veya benzeri bir statüye dayalý olarak ayrýmcýlýk yapan
herhangi bir örgüte üyeliði ise hem Etik Kod'da hem de yasa yoluyla açýkça yasaklanmalýdýr.
Yargýç ve savcýlarýn, kendi çalýþma koþullarýný, baðýmsýzlýklarýný, maaþlarýný korumak ve
geliþtirmek için kurulmuþ sendikaya katýlmalarý veya diðer yargýç ve savcýlarla birlikte bir sendika
veya bu nitelikte bir baþka örgüt kurmalarý engellenmemelidir.
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Yargý mensuplarýnýn ödeneklerinin, statüleri hakkýndaki deðiþiklik planlarýnýn, maaþlarýnýn
ve sosyal haklarýnýn belirlenmesi süreçlerine, mahkemelerin idaresine iliþkin kararlara yargýç ve
savcýlarýn baðýmsýzlýklarýný, menfaat ve haklarýný korumak amaçlý oluþturduklarý meslek örgütleri
ve sendikalarýnýn temsilcileri aracýlýðýyla katýlmalarý yasal düzenlemelerle güvence altýna alýnmalýdýr.
Hazýrlanacak Hakimler ve Savcýlar Kanunu'nda eþitlik deðerine açýkça yer verilmesi ve bu
ilkenin ihlali halinde disiplin yaptýrýmý uygulanacaðý yönünde düzenleme yapýlmasý yerinde
olacaktýr. Ayrýca hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da yargýç ve savcýnýn "ýrk, renk, cinsiyet, din,
mezhep, ulusal köken, sosyal sýnýf, engellilik, yaþ, medeni hal, cinsel yönelim, sosyal, ekonomik
durum veya benzeri diðer sebeplerden doðan ve davayla ilgisi olmayan farklýlýklara dayanarak
herhangi bir kiþi ya da gruba karþý sözle veya davranýþlarýyla tarafgirlik ya da önyargý
gösteremeyeceði" dile getirilmelidir. Bu yasaða aykýrýlýk disiplin yaptýrýmý nedeni olarak da yasada
düzenlenmelidir.
Etik Kod'da yargýcýn mahkeme önündeki yargýlama aþamasýnda avukatlardan ve savcýdan
sözleriyle ya da davranýþlarýyla yukarýda belirtilen sebeplere dayanan taraflýlýk veya önyargý izhar
etmekten kaçýnmalarýný talep etmesi gerektiði vurgulanmalýdýr. Benzer bir sorumluluðu mahkeme
personeline yönelik de olmalýdýr. "Yargýç, kendisinin önüne gelmiþ bir konu hakkýnda, mahkeme
personelinin veya nüfuzu, idaresi veya denetimi altýnda olan diðer kiþilerin, ilgisiz nedenlere658
dayanarak, ilgili kiþilere farklý muamelede bulunmalarýna bilerek izin vermemelidir".
Etik Kod'da yargýç ve savcýnýn gerek iç hukuktaki eþitliði koruyucu yasal ve Anayasal
düzenlemeler, gerekse ayrýmcýlýðý yasaklayan ve eþitlik ilkesini öngören uluslararasý ve bölgesel
belgeler hakkýnda bilgisini güncellemesi gerektiði vurgulanmalýdýr. Ayrýca yargý üyelerinin
toplumdaki çeþitliliklerin ve ýrk, renk, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, din, mezhep, ulusal köken,
sosyal sýnýf, engellilik, yaþ, medeni hal, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik durum ve benzeri
diðer sebeplerden doðan farklýlýklar hakkýnda farkýndalýðýný artýrma gereði de dile getirilmelidir.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da "yargý üyesi, yargýsal görevlerin doðru bir þekilde icrasý
için gerekli olan meslekî bilgisini, becerisini ve kiþisel niteliklerini korumak ve artýrmak amacýyla,
yargý üyeleri için yargýnýn kontrolünde yapýlan eðitimden ve bu amaca yönelik diðer olanaklardan
yararlanarak, gerekli adýmlarý atmalýdýr" ilkesi yer almalýdýr.
Ýþ yükü yoðun olan bölgelerde yargýç ve savcýlarýn sayýsýnýn artýrýlmasý onlarýn beceri ve
bilgilerini artýrmalarýna olanak saðlayacaktýr. Ayrýca kendilerine yardýmcý olan ehil personelin
de artýrýlmasý gerekmektedir. Mesleðe yeni kabul edilen veya görev alaný deðiþtirilen yargýç ve
savcýlara ücretsiz eðitim olanaklarý sunulmalýdýr. Ayrýca yine devletin finansmaný ile her derece
ve kýdemdeki yargý mensubuna yönelik ayrý seviyelerde ve sürekliliði olan bir eðitim sistemi
de geliþtirilmelidir. Ayný doðrultuda yardýmcý personele de eðitim verilmesi gerekmektedir.
Eðitimin içeriði sadece ulusal hukukla sýnýrlý deðil, uluslararasý hukuku, bunun da ötesinde sosyal
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"Ýlgisiz nedenler" kavramýyla kastedilen, "ýrk, renk, cinsiyet, din, ulusal köken, sosyal sýnýf (kast), engellilik, yaþ,
medeni hal, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik durum ve benzeri diðer sebepler dahil olmak üzere çeþitli nedenlerden
doðan farklýlýklar"dýr.
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ve kültürel konularý da kapsamalýdýr. Söz konusu eðitim yasama veya yürütme ya da disiplin
iþlerinden sorumlu olan HSYK kontrolünde deðil, Türkiye Adalet Akademisi tarafýndan saðlanmalýdýr.
Türkiye Adalet Akademisi'nin özellikle mali açýdan güçlendirilmesi ve özerkliðinin artýrýlmasý
yerinde olacaktýr.
Hukuku uygulamada yetkin olmamanýn ancak "çok büyük hata yapýlmasý", "hukuki hatalarýn
süreklilik kazanmasý" veya "kötü niyete dayalý olarak hukukun yanlýþ uygulanmasý" ile sýnýrlý
olarak disiplin yaptýrýmý ile karþýlanabileceði yasal olarak düzenlenmelidir. Uzun tutukluluklar
bakýmýndan ortaya çýkan maðduriyeti engellemek için somut olgulara dayanmayan gerekçelerle
kiþi özgürlüðünün keyfi bir biçimde sýnýrlanmasý disiplin konusu edilebilmelidir. Duruþma
tutanaklarýnýn sanýk, müdafi veya dinlenen tanýk veya bilirkiþi gibi ilgililer tarafýndan imzalanmasý
yönünde yasal düzenleme yapýlmalýdýr.
Hazýrlanýlmasý önerilen Etik Kod'da makul sürede yargýlama görevine yer verilmelidir. Yargýç
ve savcýlar için görevlerini yaparken gecikmelere neden olduklarýnda disiplin yaptýrýmý da mevcut
yasal düzenlemeye göre mümkündür. Ayrýca bazý durumlarda kovuþturma da açýlabilmektedir.
Kovuþturma açýlmasý, çok aðýr bir yaptýrým olduðundan keyfi bir biçimde uygulanmamasý için
kovuþturma yapýlmasýnýn hangi tür yargýsal gecikmelerde gerekli görülebileceðine iliþkin ölçütler
muhakkak HSYK tarafýndan ilan edilmelidir.
Mahkemelerde avukatlarýn veya kendi kendilerini savunan taraflarýn gereksiz yere gecikmeler
olduðunu düþündükleri dosyalar hakkýnda soru ve þikayet yöneltmelerini saðlayacak þeffaf bir
biçimde iþleyen makam ve usuller oluþturulmalýdýr. Mahkeme kalemlerindeki aksama ve haksýz
taleplere iliþkin olarak da ilgilinin kolayca baþvurabileceði bu þikayet makamýna baþvuru usulü
görülebilecek bir biçimde adliyelerde ilan edilmelidir.
ÝHAM önünde sonuçlanmýþ davalar incelendiðinde görülebileceði gibi yargýlamada yaþanan
gecikmelerin bir kýsmý yargýç veya savcýlarýn davranýþýndan kaynaklanmamaktadýr. Yargýlamalardaki
gecikme sorunu sadece yargýç ve savcýlarýn davranýþlarýnýn düzenlenmesi ile çözülebilecek bir
konu deðildir. Mahkeme personeli, kolluk gücü, posta idaresi, bilirkiþiler veya çevirmenler gibi
pek çok farklý gecikme kaynaðý mevcuttur. Yasama ve yürütme organlarý söz konusu diðer
gecikme kaynaklarý bakýmýndan da tedbirler oluþturmak ve uygulamak durumundadýrlar.
Hazýrlanmasý önerilen Etik Kod'da mahkemenin iþlerini adil ve olaðan biçimde yürütebilmesi
için gerekli olan düzen ve adap seviyesini yargýcýn korumasý ve bu seviyeyi geliþtirmeye yönelik
makul adýmlarý atmasý görevinden söz edilmelidir. Ayrýca yargýcýn taraflara ve yargýlamada
bulunan diðer kiþilere davranýþýnda, taraflýlýk ve ilgisizlik izlenimi uyandýracak davranýþlardan
kaçýnmasý gereði de vurgulanmalýdýr.
Etik Kod'da "yargý üyesi, meslekî faaliyetlerini, sadece yargýsal iþlevleri ile mahkemedeki
sorumluluklarýný yerine getirmeye ve karar vermeye deðil ayný zamanda makamýyla ve mahkemenin
iþleyiþi ile ilgili diðer vazifelere de hasretmelidir" ilkesi yer almalýdýr.
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Judicial Conduct), Mart 2007,
http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf
(eriþim:17.12.2011)
- Birleþmiþ Milletler Yargý Baðýmsýzlýðýna Ýliþkin Temel Ýlkeler (UN, Basic Principles of the
Independence of the Judiciary)
http://www.unhchr.ch/ html/menu3/b/h_comp50.htm, (eriþim:17.12.2011)
- Venedik Komisyonu, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarýsý Üzerine Geçici
Görüþ (European Commission For Democracy Through Law, Interim Opinion on the Draft Law
on The High Council For Judges and Prosecutors of Turkey), Görüþ No. 600/2010, 27.09.2010,
http://www.venice.coe.int/site/dynamics/N_Opinion_ef.asp?L=E&OID=600 (eriþim:17.12.2011)
- Venedik Komisyonu, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarýsý Üzerine Görüþ
(European Commission For Democracy Through Law, Opinion on the Draft Law on The High
Council For Judges and Prosecutors of Turkey), Görüþ No. 610/2011, 25-26.03.2011,
http://www.venice.coe.int/site/dynamics/N_Opinion_ef.asp?L=E&OID=600 (eriþim:17.12.2011)
- Yargýçlarýn Statüsü Hakkýnda Avrupa Þartý (European Charter on the Statute for Judges and
Explanatory Memorandum), 8-10 July 1998,
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/legal_professionals/judges/cooperation_activities/strasbourg98.pdf (eriþim:17.12.2011)

TBMM Soru Önergeleri
- TBMM 20. Dönem, 01.11.1999 tarih ve 736 sayýlý Fazilet Partisi Milletvekili Musa Uzunkaya'nýn
soru önergesi
- TBMM 21. Dönem, 17.04.2003, 337 sayýlý CHP Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un soru
önergesi
- TBMM 22. Dönem, 7/902 sayýlý soru önergesine 23.07.2003 tarihli cevap
- TBMM 22. Dönem, 7/4881 sayýlý soru önergesine 01.04.2005 tarihli cevap
- TBMM 22. Dönem, 7/4880 sayýlý soru önergesine 01.04.2005 tarihli cevap
- TBMM 22. Dönem, 7/5672 sayýlý soru önergesine 20.05.2005 tarihli cevap
- TBMM 22. Dönem, 7/6323 sayýlý soru önergesine 12.08.2005 tarihli cevap
- TBMM 22. Dönem, 7/7159 sayýlý soru önergesine 24.08.2005 tarihli cevap
- TBMM 23. Dönem, 7/5452 sayýlý soru önergesine 08.01.2009 tarihli cevap
- TBMM 23. Dönem, 7/10339 sayýlý soru önergesine15.03.2010 tarihli cevap
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Gazeteler
-

Cumhuriyet Gazetesi, 02.3.2007
Dünya Gazetesi, 17.01.2008
Milliyet Gazetesi, 09.01.2008
Milliyet Gazetesi, 23.06.2011
Radikal Gazetesi, 06.08.2006
Radikal Gazetesi, 13.07.2007
Radikal Gazetesi, 28.12.2007
Radikal Gazetesi, 10.05.2008
Radikal Gazetesi, 24.05.2008
Radikal Gazetesi, 22.10.2008
Vatan Gazetesi, 22.09.2008
Yeni Yüzyýl Gazetesi, 14.10.1996

Anayasa Mahkemesi Kararlarý
- 2005/47 Esas, 2007/14 Karar sayýlý ve 07.02.2007 tarihli karar
- 2010/49 Esas, 2010/87 Karar sayýlý ve 07.07.2010 tarihli karar
- 2007/84 Esas, 2007/74 Karar sayýlý ve 30.07.2007 tarihli karar

Ýnsan Haklarý Avrupa Mahkemesi Kararlarý
-

Academy Trading Ltd and others v.Greece, 04.04.2000
Ahmet Özkan and others v. Turkey, 06.04.2004
Albayrak v. Turkey, 31.01.2008
Batý and others v. Turkey, 03.06.2004
Boeckmans v. Belgium, 17.02.1965
Bulut v. Austria, 22.02.1996
Büker v. Turkey, 24.10.2000
Castells v. Spain, 23.04.1992
Castillo Algar v. Spain, 28.10.1998
Chauvy v. France, 29.06.2004
Çobanoðlu and Budak v. Turkey, 30.01.2007
Demirel v. Turkey, 28.01.2003
Dragicevic v. Croatia, 09.12.2004
Fey v. Austria, 24.02.1994
Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani v. Italy, 02.08.2001
Grigoriades v. Greece, 25.11.1997
H v. U.K., 08.07.1987
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-

Halis v. Turkey, 11.01.2005
Hauschildt v. Denmark, 24.05.1989
Incal v. Turkey, 09.06.1998
Karakoç et Autres c. Turquie, 15.10.2002
Kayasu c. Turquie, 13.11.2008
Kiiskinen and Kovalainen v. Finland, 01.06.1999
Kutic v. Croatia, 01.03.2002
Kyprianou v. Cyprus, 27.01.2004
Langborger v. Sweden, 22.06.1989
Lingens v. Austria, 08.07.1986
Mansur v. Turkey, 08.06.1995
McGonnell v. U.K., 08.02.2000
N.F. v. Italy, 02.08.2001
Nibbio v. Italy, 26.02.1992
Özpýnar c. Turquie, 19.10.2010
Pabla K.Y. v. Finland, 22.06.2004
Pauletic v. Slovakia, 22.06.2004
Pfeifer and Plank v. Austria, 25.02.1992
Remli v. France, 23.04.1996
Schuler-Zgragen v. Switzerland, 24.06.1993
Sevgin and Ince v. Turkey, 20.09.2005
Sigurdsson v. Iceland, 10.04.2003
Silva Pontes v. Portugal, 23.03.1994
Sramek v. Austria, 22.10.1984
Taskin and others v. Turkey, 10.11.2004
Thompson v. U.K., 15.06.2004
X v. France, 31.03.1992
Yaðcý and Sargýn v. Turkey, 08.06.1995

HSYK Kararlarý
-

HSYK,
HSYK,
HSYK,
HSYK,
HSYK,
HSYK,
HSYK,
HSYK,
HSYK,

02.06.1988
07.07.1994
18.01.1996
25.01.1996
08.02.1996
04.04.1996
08.07.1996
30.09.1996
18.11.1996

tarih
tarih
tarih
tarih
tarih
tarih
tarih
tarih
tarih

ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve

130 sayýlý karar
219 sayýlý karar
1 sayýlý karar
18 sayýlý karar
41 sayýlý karar
121 sayýlý karar
221 sayýlý karar
259 sayýlý karar
319 sayýlý karar
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-

HSYK, 21.11.1996 tarih ve 328 sayýlý karar
HSYK, 05.12.1996 tarih ve 349 sayýlý karar
HSYK, 26.12.1996 tarih ve 362 sayýlý karar
HSYK, 30.01.1997 tarih ve 3 sayýlý karar
HSYK, 22.12.2003 tarih ve 409 sayýlý karar
HSYK, 15.01.2004 tarih ve 2 sayýlý karar
HSYK, 09.03.2006 tarih ve 55 sayýlý karar
HSYK, 01.06.2006 tarih ve 167 sayýlý karar
HSYK, 10.10.2006 tarih ve 274 sayýlý karar
HSYK, 07.12.2006 tarih ve 343 sayýlý karar
HSYK, 14.06.2007 tarih, 183 sayýlý karar
HSYK, 13.03.2008 tarih ve 46 sayýlý karar
HSYK, 13.03.2008 tarih ve 49 sayýlý karar
HSYK, 05.06.2008 tarih, 114 sayýlý karar
HSYK, 10.06.2008 tarih ve 121 sayýlý karar
HSYK, 25.11.2008 tarih ve 185 sayýlý karar
HSYK, 25.02.2010 tarih ve 2007/80 Esas, 73/Dis Karar sayýlý karar
HSYK, 04.03.2010 tarih ve 1996/1 Esas, 77/Dis Karar sayýlý karar
HSYK, 01.04.2010 tarih ve 2008/177 Esas, 89/Dis Karar sayýlý karar
HSYK, 15.04.2010 tarih ve 2009/134 Esas, 104/Dis Karar sayýlý karar
HSYK Ýtirazlarý Ýnceleme Kurulu, 07.06.2004 tarih ve 2004/70 sayýlý karar

Yargýtay Kararlarý
-

Yargýtay
Yargýtay
Yargýtay
Yargýtay
Yargýtay
Yargýtay
Yargýtay
Yargýtay
Yargýtay

4. Hukuk Dairesi, E. 1997/1620, K. 1997/6445, 09.06.1997
4. Hukuk Dairesi, E. 2009/26, K. 2010/11, 08.06.2010
11. Ceza Dairesi, E. 2006/3067, K. 2006/5885, 26.06.2006
Ceza Genel Kurulu, E. 1993/6-45, K. 1993/65, 15.03.1993
Ceza Genel Kurulu, E. 1997/4-58, K. 1997/94, 08.04.1997
Ceza Genel Kurulu, E. 1998/4-58, K. 1998/116, 24.03.1998
Ceza Genel Kurulu, E. 2001/4-421, K. 2002/171, 12.02.2002
Ceza Genel Kurulu, E. 2007/5-101, K. 2008/3, 22.01.2008
Hukuk Genel Kurulu, E. 2006/4-495, K. 2006/509, 12.07.2006

Yüksek Seçim Kurulu Kararlarý
- 12 No'lu 23.09.2010 tarihli YSK Genelgesi, http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/genelge/2010Pdf/201012.pdf (eriþim:17.12.2011)
- 870 No'lu, 27.09.2010 tarihli YSK kararý, http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/Kararlar/2010Pdf/2010870.pdf (eriþim:17.12.2011)
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