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1.Başvurunun konusu ve uygunluğu 

1.1. Başvurucu, yakın tanıdığı bir arkadaşının davası nedeniyle kendisinden avukat 

tavsiye etmesini rica ettiğini, böyle bir talep üzerine arkadaşına avukat ismi önermesinin  yargı 

etiği ilkelerine uygun olup olmadığı konusunda tavsiye talep etmiştir.   

1.2. Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri’nin tanımlar kısmında belirtilen “hâkim” kavramına 

tavsiye talep eden Yargıtay tetkik hâkimi de dahil olup, başvurucu sıfatına sahiptir. 

 1.3. Hâkimin muhtemel bir davranışının etik ilkelere uygun olup olmayacağına ilişkin 

bu tavsiye istemi, konu ve zaman itibarıyla Kurul’un yetkisine girmektedir. 

  

2. Başvurunun nitelendirilmesi 

 2.1. Talep konusu, en iyi avukatları hakimlerin bilebileceği düşüncesiyle, başvurucunun 

yakın arkadaşının bir davası için kendisinden avukat tavsiye etmesini istemesine ilişkin olup, 

ayrıca, tavsiye edilecek avukatın başvurucunun şahsen tanıdığı bir kişi olmamasının varılacak 

sonucu etkileyip etkilemediği sorulmaktadır. 

2.2.Yargıtay tetkik hakimi olan başvurucu Ankara’da yaşamakta olup, tavsiye istemine 

konu avukatın da Ankara’da çalışan avukatlar arasından yapılmasının istendiği, dilekçe 

içeriğinden anlaşılmaktadır. 

2.3. Tavsiye, kelime anlamı itibarıyla “öğütleme, yol gösterme”, “bir şeyin, bir kimsenin 

iyi, işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme” veya “referans” manasında kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla, bir hakimin avukat tavsiye etmesi, tavsiye edilen avukatın “iyi, işe yarar” 

olduğunun ifade edilmesi ya da tavsiye edilen avukata “referans” olunması, anlamına 

gelmektedir.   

  

3. İlgili etik değer, ilke ve kurallar  

 3.1.Hâkimin özel yaşamına ilişkin uyması gereken etik ilkelerin önemli bir kısmı 

mesleğe yaraşırlık değeri altında düzenlenmiştir. Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’nin 4.1 

maddesine göre, “Hâkim tüm faaliyetlerinde, her türlü uygunsuzluktan ve yakışıksız görüntü 

vermekten kaçınmalıdır.” Bu maddeye benzer şekilde ve daha geniş olarak Yargıtay Yargı Etiği 

İlkeleri’nin 4.1 maddesinde “Hâkim, tüm faaliyetlerinde, mesleğe yaraşmayacak şekilde 

davranmaktan ve görünmekten kaçınır. Mesleğe yaraşırlığın ölçüsü, makul bir kişinin zihninde, 
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dürüstlüğü, tarafsızlığı ve yetkinliği hakkında olumlu ya da olumsuz bir algının oluşup 

oluşmadığına göre belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir. Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’nin 

Yorumunda, anılan maddeye ilişkin olarak, “Hâkim, makul bir kişinin bakış açısıyla, hâkimin 

bir şekilde menfaat sağlamaya meyilli olabileceği özel bir ilişkisi olduğunu düşüneceği, her 

türlü temastan kaçınmaya özen göstermelidir. (Commentary on the Bangalore Principles of 

Judicial Conduct (2007). Vienna Austria: UNODC Publication. p.113)” şeklinde bir açıklama 

yer almaktadır. 

3.2.Yargıtay Etik İlkeleri’nin m.4.9 hükmüne göre, “Hâkim, tarafsızlığını olumsuz 

etkileyen, yargı görevlerinin uygun biçimde ifasını engelleyen, yargı makamından yararlanan 

veya hâkimin görev yaptığı mahkeme önüne gelmesi muhtemel avukatlar ve diğer kişilerle 

menfaat içeren ilişkilerden kaçınır.” Hâkimin avukat tavsiye etmesi, gerçekte olmasa dahi 

tavsiye isteyen, davanın diğer tarafı ve toplum tarafından, hakimin tavsiye ettiği avukatla bir 

menfaat ilişkisi olduğu izlenimi uyandırabilir. Tavsiye edilen avukatta da tavsiye edilmiş 

olması nedeniyle hakim ile özel bir iletişim kurma isteği veya beklentisi doğurabilir.  

3.3. Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri’nin Ehliyet ve Özen değeri altında yer 

alan m.1.6 hükmüne göre, Yargıtay personeli,“Dava tarafları, muhtemel dava tarafları veya 

yargıyla işi olan hiç kimseye avukat tavsiye etmez.” Yargıtay Etik İlkeleri’nin kolektif etik 

anlayışı içerisinde, Yargıtay’ın tamamında ortak bir etik anlayışı geliştirme amacı taşıdığı 

dikkate alındığında, Yargıtay personeline ilişkin etik ilkelerin de hakimlere ilişkin etik 

tartışmalarda göz ardı edilmemesi gerekir.  

3.4.Yargıtay Etik İlkeleri’nin 4.10 maddesine göre, “Hâkim, yargı makamının itibarını, 

kendisine, aile fertlerinden birisine veya başka bir kimseye özel çıkar sağlamak üzere 

kullanmaz.” Avukat tavsiye edilmesinin, aynı zamanda bir avukata referans olmak anlamına 

gelebileceği ya da en azından tavsiye isteyen, tavsiye edilen avukatlar ve toplumun gözünde bu 

şekilde algılanabileceği dikkate alınmalıdır (§2.3.). Bu konuda,  Yargı Etiği Danışma 

Kurulu’nun, hakimlerin referans vermesine ilişkin kararındaki (24.1.2019 T, 2019/1 K.) 

tespitlerin de göz önünde bulundurularak, yargı makamının itibarının avukat dahi olsa 

başkasına kullandırılmaması gerekir. 

3.5. Yargıtay Etik İlkeleri’nin 4.15 maddesine göre, “Hâkim, davanın taraflarına 

menfaat karşılığı olmasa bile danışmanlık yapmaz.” Söz konusu danışmanlığın sadece hukuki 

görüş vermeyle sınırlı olduğuna dair açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, taraflardan 

birine uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuki görüş vermek dışında belli bir avukat tavsiye 

edilmesi de bu kapsamda değerlendirilebilir. 

3.6.  Kansas Eyaleti (Amerika Birleşik Devletleri) Yargı Etiği Danışma Kurulu 

5.12.1984 tarih ve J-11 sayılı görüşünde, “…bir avukatın hakimliğe atanmasından sonra 

müvekkiline artık davasını takip edemeyeceğini bildirmesi gerektiğine, ancak davasını takip 

etmesi için bir avukat öneremeyeceğine ve bu konuda tavsiyede bulunamayacağına…” karar 

vermiştir.   

 

4.Etik Değerlendirme 

4.1. Hâkimin, uyuşmazlığın taraflarından birine avukat tavsiye etmesinin, onun 

dürüstlüğü, tarafsızlığı ve yetkinliği konusunda tereddütler oluşturacağı açıktır. Söz konusu 

tavsiye, hakimin tavsiye ettiği avukatla özel bir menfaat ilişkisi olduğu şeklinde de 

yorumlanabilir. Ayrıca, davanın olumlu ya da olumsuz sonuçlanması hallerinde, hâkimin 
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tavsiyesindeki isabetin veya isabetsizliğin, davanın tarafları, toplum, tavsiye edilen avukat ile 

diğer tarafın vekili tarafından nasıl yorumlanabileceği ve algılanabileceği dikkate alınmalıdır. 

Bu nedenle, hakimin avukat tavsiyesinde bulunması, her koşulda, hakimin dürüstlük ve 

tarafsızlık görüntüsünde, mesleğe yaraşırlık bakımından sorunlar oluşturacaktır. 

4.2. Karşılaştırmalı hukuk bakımından ise, yukarıda belirtildiği üzere (§3.6.) bir avukatın 

hakimliğe atanmasından sonra, vekili olduğu dosyalar hakkında müvekkiline belli bir avukatı 

tavsiye etmesi, Kansas Yargı Etiği İlkeleri’nin 2’nci maddesine istinaden uygun bulunmamıştır. 

Kansas Yargı Etiği Kurulu’nun dayandığı 2’nci madde, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri’nin ve 

Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’nin 4.1 maddesine benzer şekilde “Hâkim tüm faaliyetlerinde, her 

türlü uygunsuzluktan ve yakışıksız görüntü vermekten kaçınır.” hükmünü içermektedir. Bu 

ilkenin altında, hakimin tarafsızlığı ve dürüstlüğü ile halkın yargıya olan güvenini güçlendirme 

ödevinin yanı sıra hakimlik makamını kendisi ya da başkasının çıkarına kullanmaması hususları 

da yer almaktadır (§3.1, §3.2, §3.4.)  

4.3. Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri’nin Ehliyet ve Özen değeri altında yer alan 

m.1.6 hükmüne göre, Yargıtay personeli, “Dava tarafları, muhtemel dava tarafları veya yargıyla 

işi olan hiç kimseye avukat tavsiye etmez.” Yargıtay personeli için böyle bir hüküm 

getirilmesinin korumak istediği “tarafsızlık”, “dürüstlük” gibi etik değerler ile makamın 

saygınlığının ve itibarının başkasına haksız çıkar sağlanması için kullandırılmamasına ilişkin 

ilkeler, hakimler bakımından da aynen geçerlidir. Bu nedenle, hakimlere ilişkin etik ilkeler 

yorumlanırken, Yargıtay personeli bakımından öngörülen bu açık kuralın aksine bir sonuca 

varılması için haklı bir sebep bulunmamaktadır. Öte yandan, personel bakımından kesin olarak 

yasaklanmış bir davranışın, hakimler tarafından yapılmasına açıkça izin verilmesi, Yargıtay’da 

oluşturulması hedeflenen kolektif etik bilinci ile tutarlı sayılamayacağı gibi Yargıtay Etik 

İlkeleri’nin sistematiğine de uygun düşmez. Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış 

İlkeleri ile Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri’nin 3’üncü maddesindeki yorum kuralı 

dikkate alındığında, hakimlerin etik ilkeleri yorumlanırken, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile 

Yargıtay personeline ilişkin etik ilkelerin gözetilmesi de bir zorunluluktur. 

4.4. Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu’nun yukarıda değinilen kararında (§3.4.) 

hakimlerin referans vermesine ilişkin belirlediği ilkeler dikkate alındığında, hakimin söz 

konusu avukatı tavsiye etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu 

tavsiyenin başkası tarafından verilmesinin de mümkün olması durumunda, verilecek tavsiye, 

yargının itibarının kişisel ya da başkasının menfaati için kullandırılması anlamına 

gelebilecektir.  

4.5. Hâkimin, davanın taraflarına menfaat karşılığı olmasa bile danışmanlık yapması 

açıkça uygunsuzdur (m.4.15). Bu danışmanlık sadece hukuki konularla sınırlı olmayıp, davanın 

taraflarından birinin davayı takip etmesi konusunda avukat tavsiye etmesini de kapsar. Hakim, 

tavsiye ettiği avukatın başarısının ya da başarısızlığının sonuçlarından etkilenebilecek ya da 

davanın tarafları veya toplum tarafından bu şekilde algılanabilecek davranışlardan uzak 

durmalıdır. Bu bakımdan, tavsiye ettiği avukatı şahsen tanıması ya da tanımaması da önemli 

değildir. 
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5.Karar 

5.1. Başvurucunun, yakın arkadaşı olduğu davanın taraflarından birine avukat tavsiye 

etmesinin uygun olmadığına, tavsiye edilen avukatın hakimin tanıdığı bir kişi olup olmamasının 

bu konuda bir önem taşımadığına, 

5.2. Tavsiye niteliğindeki bu kararın başvurucuya tebliğine,  

5.3. Kararın kişisel verilerden arındırılmış bir nüshasının Yargıtay’ın kurum içi ağında 

(intranette) yayınlanmasına, 28.5.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Sadık Demircioğlu   Hamit Dündar   Eyüp Sabri Baydar 

         Başkan    Başkan Vekili    Üye 

                (Katılmadı)          

    

 

  Ümran Görmez             Dudu İrem Toros        Ali Karaıslı 
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