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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.
"Yargý Hizmetlerinde Kalite: Yargý Hizmetlerinde Kalite Talebi ve
Kalite Unsurlarý" baþlýklý bu rapor TÜSÝAD Parlamento Ýþleri ve
Siyasi Reformlar Komisyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren,
Av. Mehmet Gün baþkanlýðýndaki Yargý Reformu Çalýþma Grubu
tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
Aralýk 2014
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GÝRÝÞ
Devlet Yönetiminde Yargý Ýþlevinin Yeri ve Önemi
Güçler ayrýlýðý ilkesi gereðince çoðulcu demokrasilerde devletin iþlevleri, yasama,
yürütme ve yargý olarak üç temel gruba ayrýlýr. Devletin güç ve yetkileri bu üç temel
iþlevi yerine getirecek unsurlar arasýnda her bir iþlevin niteliðine uygun olarak daðýtýlýr.
Her bir unsurun baðýmsýz olarak iþlevini yerine getirebilmesi için tedbirler alýnýr. Bundan
amaç, bütün unsurlarýn birlikte devletin tüm iþlevlerini en iyi þekilde yerine getirmelerini
saðlamaktýr, yoksa tek baþlarýna ve diðerlerini yok sayarak iþlevlerini göstermeleri deðildir.
Bu amaç ile bu unsurlarýn birbirlerinin iþlevlerini engellememesi için tedbirler alýnýrken,
uyum içinde iþlev göstermeleri de arzulanýr. Öte yandan, bu üç unsurun kendi iþlevlerinden
ödün vermeden birbirleri ile uyumlu çalýþmalarý devlet iþlevinin baþarýsý için hayati
öneme sahiptir.
Yargý iþlevinin ve unsurunun, hem devletin diðer unsurlarý arasýndaki, hem devlet
ile bireyler arasýndaki hem de bireylerin kendi aralarýndaki iliþkinin korunmasý ve
geliþtirilmesi bakýmýndan hayati önemi vardýr. Diðer yandan yargý, devletin unsurlarýnýn
iþlevlerini gereði gibi gösterebilmelerinin de teminatýdýr. Bu nedenle yargý iþlevinin devlet
yönetiminde ayrý bir yeri ve önemi vardýr.
Anayasamýzýn 2. maddesinde altý çizilen hukuk devleti ilkesinin gerçekleþebilmesi
ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasý ve geliþtirilmesi için devletin yargý
unsurunun, iþlevini baðýmsýz olarak gösterebilmesi þarttýr.
Yargý iþlevi; devlet ile bireyler ve bireylerin kendi arasýndaki iliþkilerde bireysel hak
ve özgürlüklerin özellikle devlet gücüne ve uygulamalarýna, devletin özellikle yürütme
gücünü elinde bulunduranlarýn müdahalelerine karþý korunabilmesi için de hayati öneme
sahiptir. Toplumlarýn geliþmeleri ve refaha kavuþmalarý ancak bireysel hak ve özgürlüklerin
güvence altýna alýnarak korunmalarý, günün ve toplumun ihtiyacýna göre geliþtirilmeleri
ile mümkün olabilir. Bireysel hak ve özgürlükler konusunda sorunu olan ülkelerin
ekonomik geliþme ve uluslararasý rekabette açýk ara geri kaldýklarý ve kalacaklarý çaðýmýzýn
açýk gerçeðidir.
Adaletin ve adaletin gerçekleþeceðine dair inancýn oluþturulabilmesi için de devletin
yargý iþlevinin etkin bir þekilde yerine getiriliyor olmasý zorunludur.
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Yargý Ýþlevinin Amaçlarý
Devletin temel amaçlarýndan birisi, toplumda, dil, din, ýrk, siyasal ve diðer kanaat,
cinsiyet ve cinsel yönelim, sosyal sýnýf, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azýnlýða
mensup olma ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin tarafsýz ve adil bir þekilde
adaleti gerçekleþtirmektir. Toplumda adalete güven oluþturulabilmesi için, adaletin her
olayda ve her zaman gerçekleþmesi ve her zaman mutlaka gerçekleþeceðinin gösterilmesi
gerekir. Bunun için de yargýnýn bu amacý gerçekleþtirme yetkinliðine sahip olmasý,
iþlevini, etkin, baðýmsýz ve tarafsýz olarak yerine getirmesi arzu edilir. Baþka bir deyiþle,
yargý erkinin oluþturulmasýnýn amacý toplumda adaletin etkin bir þekilde gerçekleþtirilmesini
saðlamaktýr.
Yargý iþlevinin ve yargý hizmetlerinin bireyler, toplum ve devlet için çok önemli olan
amaçlarýna aþaðýdakiler de dâhildir:
a) Uyuþmazlýklarý, evrensel ilkeler çerçevesinde, adilliði ve doðruluðu hakkýnda
herhangi bir kuþkuya mahal vermeyecek þekilde çözerek adaleti gerçekleþtirmek.
b) Adaleti gerçekleþtirme sürecinde dahi adil ve etkin olmak.
c) Görevinin kapsamýna giren her durumda baðýmsýz olarak iþlev göstererek her türlü
uyuþmazlýðý çözüme kavuþturmak.
d) Sistemi kullananlar için cezalandýrýcý veya zarar verici olmamak.
e) Sistemin kötüye kullanýlmasýna (suiistimaline) izin vermemek.
f) Adaletin gerçekleþtirilmesi yoluyla toplumsal barýþý ve huzuru saðlamak.
g) Adaletin gerçekleþtirilmesi ile yetinmeyip, gerçekleþtiðinin görülmesini saðlayarak
toplumda her münferit olayda adaletin yerine geleceðine dair güven oluþturmak.
h) Önüne gelen uyuþmazlýklarý etkin bir þekilde çözümleyerek toplumda uzlaþmayý
teþvik eden bir ortamýn oluþmasýna katkýda bulunmak; böylece uyuþmazlýklarý en
aza indiren ve uzlaþma ile çözümü teþvik eden bir hukuksal güven ortamýný
oluþturmak.
i) Yasama ve yürütme erklerini baðýmsýzca denetlemek.
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Yargý Ýþlevi ve Unsuru için Temel Deðerler
Toplumdaki özgün iþlevlerini baþarý ile yerine getirebilmesi için adalet sisteminin
evrensel olarak kabul gören temel deðerlere sahip olmasý ve bunlara titizlikle uymasý
þarttýr. Temel yargýsal deðerler deðiþik hukuk ve yönetim sistemlerine sahip olan ülkelerde
bile birbirinin aynýsýdýr.
Evrensel yargýsal ilkeler olarak adlandýrýlan bu deðerler kýsaca þöyle sýralanabilir:
a) Baðýmsýzlýk,
b) Tarafsýzlýk,
c) Þeffaflýk ve hesap verebilirlik,
d) Dürüstlük, bütünlük,
e) Hukukilik (öngörülebilir, kesinlik ve belirlilik, eriþilebilirlik),
f) Kanun önünde eþitlik, eþit muamele, ayrýmcý olmama,
g) Yeterlilik, ehliyet ve özen,
h) Mesleðe yaraþýr görünüþ ve davranýþ.
Yargýnýn, yargý iþlevini bu deðerlere en üst düzeyde uyum saðlayarak gerçekleþtirmesi
kendisine verilen bu önemli görevi en üst düzeyde ve toplumun ihtiyaçlarýna cevap
verecek þekilde yerine getirdiðinin kanýtý olacaktýr.
Örneðin, þeffaf ve hesap verebilir olmasý yargýnýn toplumun ihtiyacýna cevap verebilir
kaynaklara sahip olup olmadýðýný ve bu ilkelere uyum derecesi hakkýnda toplumun bilgi
sahibi olmasýný saðlayacaktýr.
Öte yandan eþit muamele ve ayrýmcý olmama ilkesinin gerçekleþtirilebilmesi için,
yargý hizmetleri herkes için eþit ve kolayca eriþebilir olmalý, hizmetlerin maliyetleri makul
olarak karþýlanabilir düzeyde olmalýdýr.
Dürüstlük, bütünlük ve hukukilik ilkelerinin gerçekleþtirilebilmesi, yargýsal süreçlerin,
süreç aþamalarýnýn, varýlacak sonuçlarýn öngörülebilir olmasýný ve adil yargýlanma hakkýnýn
her durum ve olayda gerçekleþtirilmesini ve kiþisel adaletin mutlaka saðlanmasýný
gerektirir.
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YARGI HÝZMETLERÝNDE KALÝTE VE KALÝTE UNSURLARI
Her kurum ve kuruluþun faaliyetlerinde olduðu gibi, yargý hizmetleri ile ilgili olarak
da sistemin ve her bir unsurunun verdiði hizmetlerin, bu hizmetlerin muhatabý olanlarýn
arzu ettiði kalitede olmasý beklenir.
Yargý hem sistem içinde ve hem de sistemin dýþýnda kullanýcý odaklý olmalýdýr.
Sistemin kullanýcýlarýnýn ihtiyaçlarýna en iyi cevabý veren hizmet, en kaliteli hizmettir.
Hizmeti verenlerin en iyi hizmeti verdiklerini düþünmeleri hizmetin kaliteli olduðunun
kanýtý olamaz. Ýyi hizmet verildiðinin en iyi kanýtý; sistemi kullananlarýn hizmeti kaliteli
bir hizmet olarak kabul etmeleridir.
Toplumun yargý iþlevine güveninin oluþturulabilmesi için, toplumun yargý hizmetlerinden
beklemeye hakký olduðu kalitenin ve kalite unsurlarýnýn belirlenmesi ve bunlar üzerinde
hem hizmeti verenlerin hem de hak arayanlarýn mutabakatýnýn saðlanmasý gereklidir.
Toplumda kabul edilmiþ ve hakkýnda mutabakat saðlanmýþ olan kalite unsurlarý yargýsal
hizmetlere olan ihtiyacýn karþýlanýp karþýlanmadýðýnýn bilimsel olarak tespitine imkân
vereceði gibi, yargý hizmetlerini iyileþtirme çabalarýna da yol gösterecek ve gerçekleþtirilmesi
mümkün olan bir hedef belirleyecektir.
Kalite unsurlarýný gerçekleþtiren yargý hizmetleri verilmesi, yargýnýn bu deðerlere
azami surette riayet ettiðini ortaya koyacaktýr.
Uluslararasý hukuk platformlarýnda yapýlan tartýþmalarda yargý hizmetlerinde aþaðýda
belirtilen kalite unsurlarýnýn arandýðý görülmektedir.

1. Yargý Hizmetleri Mutlaka Yargý Unsurlarý Tarafýndan Verilmelidir
Adalet, mutlaka mahkemeler ve yetkin hâkimler tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Adaletin gerçekleþtirilmesinde "tabii/olaðan mahkeme" ve "tabii/olaðan hâkim" ilkesine
riayet edilmelidir.
Ýdare organlarý ve yürütmenin uzantýsý olan sair idari kurum ve kuruluþlar yargý
iþlevinin konusuna giren hususlarda yargýnýn yerine geçen veya o iþlevi yerine getiren
bir iþlem yapmamalý, kararlar almamalý ve yaptýrým uygulamamalýdýr. Ýdari organlarca
yargýsal alanda sonuç doðurabilecek iþlemler yapýlmasýnýn gerekmesi halinde, bu iþlemlerin
deliller ve olaya uygulanacak kurallarýn uygunluðu bakýmýndan yargý unsurlarý tarafýndan
gerçekleþtirilecek etkin bir yargýsal denetime tabi tutulmalarý saðlanmalýdýr.
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Bilirkiþilere sadece teknik konularda ve sýnýrlý olarak baþvurulmalý, ihmalleri ve
ihlallerinin yargýlamalarý olumsuz etkilemesi, bilirkiþi görüþlerinin hâkimlerin kanaat ve
kararýný etkilemesi önlenmelidir.
a) Yargý hizmetleri mutlaka yargý tarafýndan verilmelidir.
b) Yargýlamalar mutlaka ve etkin olarak yargýçlar tarafýndan yürütülmeli, yargýsal
kararlar her yönü ile mutlaka yargýçlar tarafýndan oluþturulmalý ve verilmelidir.
Yargýçlarýn vereceði kararlarda hiçbir kiþi, kurum veya kuruluþun etkisi olmamalýdýr.
c) Bilirkiþilere çok sýnýrlý olarak ve sadece maddi gerçeðin teknik bilgiyi gerektiren
yönleri hususunda baþvurulmalý, hukuki uyuþmazlýk ve taraflarýn haklý olup olmadýðý
hususunda hukuki deðerlendirmeler yapmalarý ve yaptýklarý deðerlendirmelerin
hâkim tarafýndan karara esas alýnmasý önlenmelidir.
d) Hakimin hukuk bilgisi ve genel bilgisi ile çözülemeyecek olan teknik konulardaki
yargýlamalara bakan mahkemelerde görev yapacak hakimlerin teknik konularda
da eðitim görmüþ olmasý saðlanmalý, bu mümkün olmadýðý takdirde mahkeme
heyetine teknik bir uzmanýn da dahil edilmesi saðlanmalýdýr.
e) Yargýlamalarda taraf olanlar ve vekilleri, iddia ve savunma hakkýný layýký ile
kullanabilmek için, diledikleri hukukçu uzmanlardan uyuþmazlýk ve yargýlama ile
ilgili görüþ almakta serbest olmalý ve savunmalarýný ona göre yönlendirebilmelidirler;
ancak, taraflarýn dava dýþýnda ücretini ödeyerek kendi yararlarýna aldýklarý hukuki
mütalaalarýn davalarda mahkemeye sunulmasý ve dikkate alýnmasý önlenmelidir.
f) Yargýçlar, gördükleri davalarda verecekleri kararýn davanýn tarafý olmayanlarý da
etkileyeceði durumlarda, uygun görürler ve dilerlerse, konu ile ilgili olan kiþilerden
ve uzmanlardan baðýmsýz görüþ istemekte ve almakta serbest olmalýdýrlar. Ancak
bu þekilde görüþ verenler her iki tarafýn iddia ve görüþlerini eþit olarak deðerlendirmeli
ve tarafsýz görüþ vermeli, bunu saðlayacak tedbirler alýnmalýdýr.
g) Yargýnýn acil ihtiyacý olduðu tartýþmasýz olan adli kolluk ihtiyacý kýsa zamanda
oluþturulmalý ve hizmete geçirilmelidir.
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2. Yargý Hizmeti Görevlileri Bilgili, Tecrübeli ve Yetkin Olmalýdýr
Yargý hizmetleri verenlerin mesleki olarak yetkin olmalarý ve yetkinliklerini sürekli
olarak geliþtirmeleri saðlanmalýdýr. Yargý hizmeti veren hukukçular konularý hakkýnda
yeterince bilgi ve tecrübe sahibi olmalý, toplumda, iþ dünyasýnda ve yasal alanda meydana
gelen geliþmeleri yakýndan takip etmelidir.
Yargý hizmeti vermek üzere yetiþtirilen hukukçularýn eðitim ve öðretim standartlarý
yükseltilmeli ve herhalde asgari standartlar korunmalýdýr.
Yargý hizmeti veren unsurlarýn eðitimi sadece hukuk öðrenimi ile sýnýrlý kalmayýp
tüm meslek yaþamlarý boyunca sürekli meslek içi eðitim görmeleri saðlanmalý ve bilgileri
sürekli güncellenmelidir.
Mevcut yargýç, savcý ve avukat kadrolarýnýn mesleki yetkinliklerinin artýrýlmasý için
meslek içi eðitim, sürekli geliþim çalýþmalarý yapýlmalýdýr.
a) Devlet toplumun ihtiyacýna yetecek sayý, yetkinlik ve tecrübeye sahip hukukçu
yetiþtirmelidir.
b) Hukuk eðitimi için yeterli sayýda fakülte açýlmalý, ancak, hukuk eðitiminin kalitesi
yükseltilmelidir.
c) Hukuk eðitimi için yeterli sayýda ve yetkin öðretim elemaný yetiþtirilmelidir.
d) Hakim, savcý ve avukat dýþýnda, yeterli sayýda ve yetkin yargý destek hizmeti veren
görevliler yetiþtirilmelidir.
e) Yargý hizmetlerini verenlere mesleðe baþlamadan önce, hizmeti yetkin bir þekilde
verebilecekleri yeterlilik ve tecrübe kazandýrýlmalýdýr.
f) Özel veya kamu görevinde olduklarýna bakýlmaksýzýn bütün hukukçularýn, en baþta
liyakata ve mesleki çalýþmalarýna dayalý olarak, ayrýca tecrübe ve kýdemlerini de
dikkate alacak bir kariyer planýna göre ve baðýmsýz olarak derecelendirilmeleri
saðlanmalýdýr.
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g) Hukukçularýn kariyer planý ve derecelendirilmesi yargý hizmetlerinden beklentilere
uygun olarak yapýlandýrýlmalýdýr. Örneðin basit iþler ve uyuþmazlýklarýn çözümü
az tecrübeli, mesleki çalýþmalarý henüz baþlangýç aþamasýnda olan hukukçulara
verilirken, temyiz ve yüksek mahkeme üyelerinin atanmasýnda derin tecrübe sahibi,
bilimsel çalýþmalarý ile bilinen olgunluk devresine girmiþ olmalarý aranmalýdýr.
h) Yargý unsurlarýnýn kariyer planlarý, gelirleri ve sosyal imkânlarý, iþlevin önemine
uygun olarak, diðer kamu görevlerinden farklý ve özel olarak düzenlenmeli ve
geliþtirilmelidir.
i) Hukukçulara mesleklerinin ileriki yýllarýndan tanýnan imkânlar, onlarýn çalýþmalarýný
hak ve hukuk ülküsüne uygun olarak olarak sürdürmelerini ve toplumda saygýnlýk
kazanmayý özendirecek þekilde hareket etmelerini saðlayacak þekilde geliþtirilmeli
ve düzenlenmelidir. Örneðin, avukatlara meslekleri sýrasýnda gösterdikleri baþarý
ve yaklaþýma göre, emekliliðe yakýn yaþlarda sulh mahkemelerine yargýç olarak
atanabilme imkâný verilmesi, onlarý mesleklerini daha özenli ve hukuk ülküsüne
uygun olarak yerine getirmeye teþvik edecektir.

3. Yargýlama, Maddi Gerçeði Tam Olarak Ortaya Çýkarmalý ve Tamamen
Gerçeklere Dayanmalýdýr
Yargýlamanýn gerçeklere dayanmasý ve yargý tarafýndan verilen kararýn gerçek duruma
uygun olmasý yargý iþlevinin ve adaleti gerçekleþtirebilmenin birinci þartýdýr.
Yargý önüne getirilen her olayda, yargýsal konularda alýnacak her kararda ve yapýlacak
her iþlemde maddi gerçeðin hukuksal güvence ve usullere tabi olarak tam, doðru ve
çarpýtýlmamýþ olarak ortaya konulmasý saðlanmalý ve yargýsal kararlar, maddi gerçeklere
dayandýklarý açýkça anlaþýlacak þekilde gerekçelendirilmelidir.
Maddi gerçeðin tam ve doðru olarak ortaya çýkarýlmasýndan sadece yargýçlar veya
bir taraf deðil, yargýlamaya dâhil olan herkes her derecede sorumlu olmalýdýr. Maddi
gerçeðin tam ve doðru olarak ortaya çýkarýlmasý en baþta dürüstlük ilkesinin bütün
taraflara getirdiði bir zorunluluktur. Bu ilkeye uyumun saðlanmasý diðer ilkelerin, örneðin
hesap verebilirlik ilkesinin yerine getirildiðinin görülebilmesini de saðlayacaktýr.
Yargýlamanýn gerçeklere dayandýrýlmasý ve yargýsal kararlarýn uyuþmazlýk konusu
maddi gerçeklere uygunluðunun saðlanabilmesi için, en azýndan aþaðýdaki hususlarýn
yerine getirilmesi zorunludur:
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a) Uyuþmazlýðýn taraflarýnýn, savcýlar ve avukatlarla sair kamu görevlilerinin yargýya
baþvurularýnda maddi gerçeði tam, doðru, eksiksiz ve samimi olarak açýklamalarý
saðlanmalýdýr.
b) Mahkemelere, taraflarýn maddi vakýalar hakkýndaki beyanlarýnýn doðru olduðundan
ve uyuþmazlýkla ilgili maddi gerçeklerin tam, doðru ve samimi olarak açýklanmýþ
ve ortaya çýkarýlmýþ olduðundan emin olma görevi ve bunu saðlayacak yetki
verilmelidir.
c) Taraflarýn uyuþmazlýkla ilgili olarak yaptýklarý açýklamalarýn tam, doðru, eksiksiz
ve samimi olduðunu ve çarpýtýlmadýðýný denetleyen mekanizmalar oluþturulmalý,
en azýndan diðer tarafýn sorularýný yanýtlamalarý ve iþaret edilecek eksiklikleri
gidermeleri saðlanmalýdýr.
d) Mahkemelere yapýlacak açýklamalarýn gerçeðe aykýrý olmamasýný saðlayacak tedbirler
alýnmalý, buna raðmen yapýlacak gerçeðe aykýrý beyanlar caydýrýcý yaptýrýmlara
baðlanmalýdýr.
e) Uyuþmazlýkla ilgili olarak taraflarýn, resmi veya özel üçüncü kiþilerin elinde veya
kontrolünde bulunan her türlü delilin, tam ve eksiksiz olarak ifþa ve ibraz edilmesi,
ifþa veya ibraz edilmediði takdirde yargý unsurlarý vasýtasýyla zorla ele geçirilmesi
saðlanmalýdýr.
f) Bütün delil ve belgelerin taraflarýn ve mahkemenin eriþimine açýk olmasý saðlanmalý,
ancak suiistimallere izin verilmemeli, aleni yargýlamada alenileþmemiþ kiþisel veriler
ve ticari sýrlarýn korunmasý için etkin tedbirler alýnmalýdýr.

4. Adalet Mutlaka Gerçekleþtirilmelidir
Sistem herkes için adaleti mutlaka ve hukuka uygun olarak gerçekleþtirmeli, hiçbir
sebeple bu ülküden ödün verilmemelidir.
Sistem, idari soruþturma, ön izinler, müfettiþ raporlarý gibi idari makamlarýn iþlem ve
izinlerine ihtiyaç duymadan, baðýmsýz olarak tek baþýna, kendiliðinden harekete geçip
iþlevini göstererek adaleti gerçekleþtirmelidir.
Yargýnýn iþlevini kendiliðinden ve baðýmsýz olarak göstermesini kýsýtlayan soruþturma
ve kovuþturma izin süreçleri idari makamlarca deðil, yargý mercileri tarafýndan yürütülmeli
ve karara baðlanmalý; kamu görevlilerine tanýnan dokunulmazlýk düzenlemeleri kamu
görevlilerinin iþlevleri ile sýnýrlandýrýlmalýdýr.
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Adalete eriþim hakkýnýn kullanýlmasýnýn tabi olduðu usul kurallarý, hak arama ve
hukuki dinlenilme hakkýný kolaylaþtýrýcý olmalý, hakkýn kullanýlmasýna engel olmamalý,
zorlaþtýrmamalýdýr.
Yargý kararlarý, baþta idari kurum ve organlar olmak üzere, mutlaka ve eksiksiz olarak
yerine getirilmeli, hiçbir sebep yargý kararlarýnýn yerine getirilmemesine mazeret olarak
gösterilmemelidir.
Yargý önüne gelen uyuþmazlýklar zamanaþýmý ve hak düþümü gibi sürelerin dolmasýndan
çok önce sonuçlandýrýlmalý, zamanaþýmý veya hak düþümü nedeniyle verilen kararlar
adaletin gerçekleþmediði duygusuna neden olmamalýdýr.
Adaletin gerçekleþtirilmesi ile yetinilmemeli, her olayda gerçekleþeceðinin topluma
gösterilebilmesi için her türlü yargý kararlarýnýn toplumda görülebilmesi saðlanmalý, bu
amaçla, tüm yargý kararlarý yayýnlanmalýdýr.
Adaletin gerçekleþtirilmesi için aþaðýdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Sistem mutlaka adaleti gerçekleþtirmeli ve taraflar arasýndaki uyuþmazlýðý gidermeli,
aralarýndaki iþbirliðini yeniden tesis edip güçlendirilmelidir.
b) Buna mahkemelerin uygulama, iþlem ve kararlarýnýn doðru, adil ve isabetli
olmalarýnýn yanýnda, verilen kararlarýn icra edilebilirliði ve adaletin hiç bir eksiklik
olmadan ve zarar görmeden gerçekleþtirilmesi de dahildir.
c) Adalet hizmetlerine, yargýnýn iç örgütlenmesi ve iþleyiþinden baðýmsýz olarak her
zaman ulaþýlabilmesi, haksýzlýða uðrayan herkesin hakkýný arayabilmesi saðlanmalýdýr.
d) Davanýn kazanýlýp, dava konusu hakkýn (müddeabihin) süreç içerisinde
kaybedilmesine izin verilmemelidir.
e) Etkin ön ve koruyucu tedbirlerle davanýn sonucunda verilecek hükmün mutlaka
icra edilmesi güvence altýna alýnmalýdýr.
f) Mahkemenin vereceði kararýn mutlaka yerine geleceði, icra edilebileceði bir ortam
saðlanmalý; idari kurum ve organlar yargý kararlarýný mutlaka ve gecikmesiz olarak
aynen yerine getirmelidir.
g) Yargýlama süreçlerinin neden olacaðý kayýplar, mutlaka tam olarak telafi edilmesi,
yargýlamada katlanýlan her türlü gider ve maliyetlerin (emek vs.) tam ve adil olarak
giderilmesi saðlanmalýdýr.
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h) Yargýsal süreçlerin diðer tarafa zarar vermek için kullanýlmasý önlenmeli, adalete
eriþme hakkýnýn suistimalinin önlenmesini saðlayacak etkin yaptýrýmlarý olmalýdýr.

5. Çekiþmeli Yargýlamada Silahlarýn Eþitliði Ýlkesi Saðlanmalýdýr
Sistem, "silahlarýn eþitliði" ilkesi tam olarak uygulanmak suretiyle, en güçlü ile en
güçsüzün adil ve eþit olarak muamele görmesini ve herkesin hakkýný arayabilmesini
temin etmelidir. Bir baþka deyiþle yargýlamalarda silahlarýn eþitliðinin saðlanmasý için
en azýndan aþaðýdakilerin gerçekleþmiþ olmasý zorunludur.
Sistem, kendisi ile sistemi kullananlar arasýnda yargýlama faaliyeti sýrasýnda çýkabilecek
uyuþmazlýklar ve þikâyetleri halletmeli ve bunu yaparken dahi adaleti temin etmelidir.
a) Yargýlama sürecinde, iddia ve savunma arasýnda silahlarýn eþitliði ilkesi tam olarak
hayata geçirilmelidir. Yargýç, iddia ve savunma makamlarý arasýnda özellikle delillerin
toplanmasý ve tartýþýlmasý safhalarýnda taraflara eþit mesafede olmalý, birinin diðerine
üstünlük saðlayacaðý uygulamalardan kaçýnmalýdýr.
b) Tüm yargý unsurlarý ayný etik kurallara ve hesap verilebilirliðe tabi olmalý; özel
istisna gerektiren durumlar hariç, ayný yetki ve sorumluluklara sahip bulunmalýdýr.
c) Taraflar, yargýlama ile ilgili her türlü karar, delil, bilgi ve belgelere herhangi bir
kýsýtlamaya, diðer tarafýn ya da yargý unsurlarýnýn karar ve uygulamalarýna tabi
olmaksýzýn eriþebilmelidir.
d) Taraflar bütün delilleri duruþmada tartýþma imkânýna sahip olmalýdýr.
e) Yargý sistemini kullanýrken taraflarýn birbirlerine, sisteme ve sistemin unsurlarýna
karþý eþit güce sahip olmalarý saðlanmalýdýr.
f) Sistemin, taraflar arasýndaki ve ayný zamanda sistem ile taraflar arasýndaki iliþkilerde
adil ve eþit olarak muamele etmesi saðlanmalýdýr.
g) Sistemin karþýsýnda en güçlü ile en güçsüzün adil ve eþit olarak muamele görmesi
saðlanmalýdýr.
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6. Yargýsal Hizmetlerin Maliyeti Makul Olmalýdýr
Sistemde yargý hizmetlerine ihtiyaç duyulan her konuda ilgilinin hakkýný kolayca
arayabileceði makul ve uygun süreçler ve usuller bulunmalý ve bunlar makul ve en
ekonomik maliyetlerle kullanýlabilir olmalýdýr.
Toplumun ekonomik ve sosyal olarak güçsüz ve dezavantajlý kesimlerinin yargý
hizmetlerine eriþiminde hukuki yardým sigortasý, adli yardým ve benzeri özel önlemler
alýnmalý ve etkin bir þekilde uygulanmalýdýr.
Yargýlama giderlerinin sistemi kullananlarýn katlandýklarý gerçek giderleri tazmin
edecek þekilde alýnmasý, tazmin edilmesi saðlanmalýdýr. Makul maliyet ve ekonomik
olmaktan en azýndan aþaðýdakiler anlaþýlmalýdýr:
a) Sistemde yargý hizmetlerine ihtiyaç duyulan her konuda ilgilinin hakkýný kolayca
arayabileceði makul ve uygun süreçler ve usuller bulunmalý ve bunlar makul ve
en ekonomik maliyetlere katlanýlarak kullanýlabilir olmalýdýr.
b) Mahkemeler dýþýndaki yargýsal hizmetler (avukatlýk ve benzeri hizmetler) rekabete
açýk bir piyasada ortaya çýkacak makul bedellerle ve þartlarda alýnabilmelidir.
c) Yargýsal hizmetlerde asgari hizmet standartlarý oluþturulmasý ve hizmetin en az bu
standartlarda verilmesi saðlanmalý, asgari standardýn saðlanmasý için kabul edilecek
asgari hizmet ücret seviyeleri ve þekilleri hizmet standartlarý ile orantýlý olmalýdýr.
d) Hukuki korunma sigortasý gibi uygulamalarla ilgililerin yargýsal iþler için ihtiyaç
duyacaðý giderleri güvence altýna alan uygulamalar geliþtirilmeli, gücü yetmeyenler
için öngörülen adli yardým gibi uygulamalar geliþtirilerek ihtiyacý olan herkesin
yargýya baþvurabilmesi ve hakkýný arayabilmesi ekonomik olarak da kolay ve
mümkün hale getirilmelidir.
e) Toplumun ihtiyacýna cevap verecek sayýda avukat ve yardýmcý hizmetler saðlayýcýlarý
olmalý, yargýsal hizmetlerin standartlarý iþin önemine göre yükseltilmeli, yeknesak
uygulama saðlanarak standartlarda farklýlýklar olmasý önlenmeli, asgari ücretler
yüksek hizmet standartlarýný saðlayacak þekilde ve orantýlý olmalýdýr.
f) Yargý hizmetleri için öngörülen dava harç, yolluk ve sair yargýsal giderlerin miktarý
ve ödeme þekilleri bireylerin adalete eriþim ve hak arama hürriyetlerini zorlaþtýrmamalý
ve kýsýtlamamalýdýr.
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g) Harç ve benzeri yargýsal giderlerin yargýdan bu iþ için ayrýlan kaynaklara ve verilen
hizmete orantýlý olmasý saðlanmalý, devlet, yargýya intikal eden uyuþmazlýklarýn
konusundan pay almamalýdýr.
h) Bilirkiþi ve benzeri hizmetler lüzumsuz yere alýnmamalýdýr. Bilirkiþilerin yardýmý
zorunlu görülür ise, bu tür hizmetler piyasa þartlarýna uygun bedelle alýnmalý;
ödenecek ücretin karþýlýðýnda iyi hizmet alýnmasý saðlanmalýdýr.
i) Uyuþmazlýðý çýkaran ve yargýya götürülmesine neden olanlarýn yargýlama giderlerini
gerçekçi ve adil bir þekilde tazmin etmeleri saðlanmalýdýr.
j) Tek bir uyuþmazlýðýn farklý hukuk disiplinlerini ve uzmanlýk alanlarýný ilgilendirmesi
halinde uyuþmazlýkla ilgili tüm hususlarýn bir seferde, tek bir yargý merciinde
çözülmesi saðlanmalýdýr (örneðin gümrük ihtilaflarýnda hem idare, hem vergi hem
de ceza mahkemesinde dava açýlmasý ve savunulmasý durumuna neden olunmamasý
gibi).

7. Yargýsal Hizmetler Makul Süre ve Hýzda Verilmelidir
Hýzdan, bir davanýn ne kadar kýsa sürede bitirildiði deðil, yargýnýn uyuþmazlýk konusuna
en kýsa zamanda en etkili olarak nasýl müdahalede bulunabileceði anlaþýlmalýdýr. Yargýçlar
geçici tedbirler yolu ile uyuþmazlýða hýzlý ve etkin olarak müdahale etmeye, iyi hazýrlanmýþ
dosyalarda kaliteli yargýlama yolu ile uyuþmazlýðý gidermeye odaklanmalýdýr.
Yargýlama sürecini gereksiz yere uzatacak iþlemlerden kaçýnýlmalýdýr.
Yargýlamalarda, en baþta yargýlama öncesinde hazýrlýklar sýrasýnda uyuþmazlýk
konusunun, vakýalarýn ve ilgili delillerin netleþtirilmesi ve tam olarak toplanmasý saðlanmalý
ve yargýçlara düþen yük azaltýlmalýdýr.
Kaliteli yargý hizmetleri verilirken saðlanmasý gereken makul süre ve hýzdan en
azýndan þunlar anlaþýlmalýdýr:
a) Mahkemelere getirilen meselelerde, deðerlendirilmesi gereken bilgi ve belgelerin
dürüstçe, tam ve eksiksiz olarak hazýrlanmýþ olmasý ve baþvuru üzerine yargýcýn
hemen bir karar verebilecek durumda bulunmasý saðlanmalýdýr.
b) Meseleler / davalarla o davanýn gereklerine uygun bir þekilde ve makul bir süre
içinde ilgilenilmeli ve karara baðlanýlmalýdýr.
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c) Yargýçlarýn, önlerine getirilen olaylarda geçici tedbirler veya koruma tedbirlerini
etkin olarak almak ve deðiþtirmek suretiyle olaylara hemen müdahale edebilmeleri
saðlanmalýdýr.
d) Hýzlý ve etkin bir ihtiyati tedbir kararý mekanizmasý oluþturulmalý; çalýþma günleri
ve mesai saatleri dýþýnda baþvurulabilecek, acil hallerde tedbir kararlarýný verecek
bir merci bulunmalýdýr.

8. Yargýsal Süreçler ve Kararlar Anlaþýlabilir ve Öðretici Olmalýdýr
Bir uyuþmazlýðýn çözümü için yargýya nasýl götürüleceði, davanýn nasýl açýlacaðý,
hangi mahkemenin görevli olduðu ve dava açmak için hangi iþlemlerin yapýlmasý gerektiði
yargý sisteminin kendi iç sorunudur. Muðlak ve müphem hususlar kolayca anlaþýlabilecek
þekilde netleþtirilmelidir. Bireylerin yargýlama sürecini kolay takip edebilmelerini, bilgilere
eriþebilmelerini saðlayan kurum ve mekanizmalar geliþtirilmelidir. Kanunlar sade bir
dille hazýrlanmalý ve bireyler için kolay anlaþýlabilir olmalýdýr.
Anlaþýlabilir ve öðretici olmaktan en azýndan þunlar anlaþýlmalýdýr:
a) Yargý sisteminin kullanýmý mümkün olduðu kadar basitleþtirilmeli ve kullanýcýlarý
için kolayca anlaþýlabilir ve öðretici olmalýdýr.
b) Vatandaþ yargýya baþvurduðunda sürecin nasýl iþleyeceði ve hangi iþlemlerin hangi
zamanda ve sýrada yapýlacaðý kendisine makul bir netlikte anlatýlmalýdýr.
c) Mahkemelerin görev ve yetkilerine iliþkin kurallar basit, kolay anlaþýlýr ve iþletilebilir
þekilde düzenlenmeli, yanlýþ yargý merciine baþvurulmuþ olmasý yargýlamanýn
gecikmesine veya hak kaybýna neden olmamalýdýr.
d) Yargý sisteminin kullanýlmasýna iliþkin usuli konularýn düzenlenmesinde muðlaklýða
veya müphemliðe yol açan ifadelerden kaçýnýlmalý, mevcut olanlar ayýklanmalýdýr.
e) Kararlarýn taraflarca ve taraf olmayanlarca anlaþýlabilir ve böylelikle öðretici olmasý
saðlanmalýdýr.
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9. Yargý Ýhtiyaca Uygun, Etkin ve Verimli Hizmet Vermelidir
Yargý hizmetlerinin toplumun ve sistemin kullanýcýlarýnýn ihtiyacýna tam ve en iyi
þekilde cevap vermesi þarttýr.
Örneðin, ceza yargýlamasýnda olduðu gibi, hukuk yargýlamasýnda da çekiþmeli bir
hakkýn korunmasý için hýzlý ve etkin ihtiyati tedbirlerin alýnmasý, çalýþma günleri ve mesai
saatleri dýþýnda acil hallerde baþvurulabilecek bir merci bulunmasý toplumun acil
ihtiyaçlarýna daha uygun çözümler getirebilir.
Yargý hizmetlerinin evrensel deðerlerden ve ilkelerden, en üst düzeyde kaliteden ve
mükemmeliyetten ödün vermeksizin, etkin ve verimli bir þekilde sunulmasý saðlanmalýdýr.
Yargý organlarý üzerindeki iþ yükü; ilgililerin yargýya ve adalet hizmetlerine eriþme
hakkýný kýsýtlayýp sýnýrlandýrmaksýzýn, tahkim, arabuluculuk gibi yöntemler teþvik edilerek
ve uzlaþma kültürünü ve uzlaþmalarý artýrmak ve benzer yollarla azaltýlmalý, mevcut iþ
yükü eldeki iþ gücüne ve yapýlanmasýna uygun olarak etkin bir biçimde daðýtýlmalý ve
yapýlandýrýlmalýdýr.
Yargý hizmeti veren kurumlar topluma en iyi hizmeti verecek ve en kolay þekilde
ulaþýlabilecek þekilde organize edilmeli yeterli mali, insan ve tesis gibi kaynaklara sahip
olmasý saðlanmalýdýr. Çok temel farklýlýklarýn zorunlu kýldýðý durumlar dýþýnda ayrý yargý
mercileri, yargý yollarý, özel görevli ve yetkili mahkemeler oluþturulmasýndan, aralarýnda
yetki ve görev karmaþasýna ve içtihat farklýlýðýna neden olabilecek durumlardan
kaçýnýlmalýdýr.
Yargý hizmetlerinde etkinlik ve verimliliðin saðlanmasý için en azýndan aþaðýdaki
hususlarýn yerine gelmesi gerekmektedir:
a) Yargý yollarý ve mahkemeler hedeflerini en iyi þekilde gerçekleþtirecek ve yargý
birliðini en etkin þekilde saðlayacak tarzda yapýlandýrýlmalýdýr.
b) Kaynak israfýna, karmaþaya ve içtihat farklýlýðýna neden olacak ayrýk ve özel
mahkeme ve yargý yollarý olmamalýdýr.
c) Ülkenin hukukçu insan kaynaklarý, hâkim, savcý ve avukat ihtiyacýný en etkili
þekilde karþýlayacak tarzda geliþtirilmeli, adalet hizmetlerinin yükü, yargý unsurlarý
arasýnda, hizmetin en iyi verilmesini saðlayacak þekilde akýlcý ve ekonomik olarak
daðýtýlmalýdýr.
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d) Yargýnýn uyuþmazlýklarýn çözümüne odaklanmasý saðlanmalý, çözüm çeþitli sebeplerle
(diðer dosyalar, benzer davalarda verilen kararlar ve benzeri gerekçelerle)
ertelenmemelidir.
e) Yargý kararlarý yeni uyuþmazlýklarýn çýkmasýný önleyecek þekilde net olmalý ve
uyuþmazlýk konusu tüm hususlarý ortadan kaldýrmalý ve ilerisi için taraflara yol
göstermelidir.
f) Yargýnýn bütün kurumlarýnýn, unsurlarýnýn ve özellikle yargýçlarýn yetkinlik ve
performans kriterleri toplumun ihtiyaçlarýna uyumlu bir þekilde belirlenmeli, saydam
olarak deðerlendirilmesi saðlanmalýdýr.
g) Yargý unsurlarýnýn, özellikle yargýçlarýn performans deðerlendirmesi her aþamada
ve tüm paydaþlarýn katýlýmý saðlanarak yapýlmalý, sonuçlarý kamuoyuna açýklanmalý
ve özlükleri ile ilgili kararlarda temel alýnmalýdýr.
h) Yargýnýn etkinliði ve verimliliði hususu diðer paydaþlar ve STK'lar tarafýndan
düzenli bir þekilde gözlemlenmeli, sisteme iliþkin tüm eleþtiriler ilgili çevrelere
þeffaf olarak açýklanmalýdýr.
i) Tespit edilecek aksamalar ve sorunlarýn giderilmesi için gerekli her türlü tedbir,
niteliðine göre yasama ve gerektiðinde yürütme tarafýndan ve herhalde öncelikle
ve ivedilikle alýnmalýdýr.

10. Yargýsal Süreç, Ýþlem ve Kararlar Belirli ve Öngörülebilir Olmalýdýr
Yargýya intikal eden olaylarda, yargý mercileri, sürecin hangi aþamalardan geçeceðini
ve hangi iþlemlerin yapýlacaðýný, tahmini olarak gereken süre ve kaynaklarýn da gösterildiði
bir kýlavuz oluþturarak taraflara vermeli, ilerleyen aþamalarda kýlavuzda gösterilen sürecin
neresinde olduðunu bildirmelidir.
Adaletin nasýl gerçekleþtiðinin ve gerçekleþeceðinin görülebilmesi için her türlü yargý
kararlarý, aleni yargýlama ilkesine uygun olarak yayýnlanmalý ve toplumun her kesimi
tarafýndan, her zaman ve kolaylýkla eriþilebilir olmalýdýr.
Yargýsal süreçler ve kararlarda belirliliðin ve verilecek kararlarda öngörülebilirliðin
ve tutarlýlýðýn saðlanabilmesi için en azýndan aþaðýdakilerin gerçekleþtirilmesi gerekir:
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a) Mahkemelerin uyuþmazlýk konusu maddi gerçeði her hal ve þartta tam ve doðru
olarak ortaya çýkarmalarý saðlanmalý, toplumda bu hususta güven oluþturulmalýdýr.
b) Yargýlamalarda maddi gerçeðin tam olarak ortaya çýkartýlmasý ve uyuþmazlýk
hakkýnda en adil kararýn verilmesi için gerekli olan tüm delillerin eksiksiz olarak
mahkemenin önüne getirilmesini ve çýkartýlmasýný saðlayacak tedbirler alýnmalý,
yargýlama hiç bir vakýa ve belge gizlenmeden, tüm gerçek masaya yatýrýlmýþ olarak
yapýlmalýdýr.
c) Vakýalar ve delillerde belirlilik, yargýsal iþlem ve kararlarda belirliliði ve
öngörülebilirliði kendiliðinden saðlayacaktýr.
d) Mahkemeye intikal eden veya edecek olan bir uyuþmazlýkla ilgili her türlü vakýa
ve delillerin tamamýnýn belirli ve belirlenebilir olmasý ve yargýlama sürecinin
sürprizlerden arî olmasý gerekir.
e) Davalarýn tür ve özelliklerine göre mahkemeye intikal ettiðinde nasýl geliþeceðinin
ve mahkemece yapýlacak iþlemlerin, uygulanacak süreçlerin ve verilecek kararlarýn
önceden belirlenebilir ve öngörülebilir olmasý gerekir.
f) Mahkemeden mahkemeye ve olaydan olaya deðiþen içtihat ve uygulama farklýlýklarý
olmamalýdýr.
g) Tüm yüksek mahkeme kararlarý aleniyet ilkesi çerçevesinde internette yayýmlanmalý,
kararlarý kamuoyuna yaymayý hedefleyen her türlü kiþi ve kuruluþlara ücretsiz
olarak temin edilmelidir.
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