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1.Başvurunun konusu ve uygunluğu 

1.1. Başvurucu, yakın tanıdığı bir arkadaşının belediye başkanı, diğer bir arkadaşının 

ise milletvekili seçildiğini belirterek, bu arkadaşlarını yeni görevleri nedeniyle sosyal medya 

üzerinden kutlamasının ya da makamlarında hayırlı olsun ziyaretinde bulunmasının 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. Tavsiye konularından biri, hakimin bir arkadaşının belediye başkanı, diğerinin ise 

milletvekili seçilmesi nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlamasının yargı etiği ilkelerine 

uygun olup olmadığı hakkındadır. Sosyal medya kapsamına, facebook, twitter, instagram gibi 

sosyal paylaşım ağları girmektedir. Bu tür sanal ortamların bazıları, dışarıya karşı kapalı gruplar 

iken, bazıları da tüm sosyal medya kullanıcılarının erişimine açıktır. Milletvekili ve belediye 

başkanı gibi politikayla uğraşan kişilerin mümkün olan en geniş çevreye ulaşma amacını 

taşımalarından dolayı, sosyal medya hesaplarını herkesin erişimine açık tutmalarının yaygın bir 

uygulama olduğu, açık kaynaklardan derlenen bilgilerden anlaşılmaktadır.   

2.2. Diğer tavsiye konusu ise, hâkimin belediye başkanı ve milletvekili seçilen yakın 

arkadaşlarını yeni görevleri vesilesiyle makamlarında “hayırlı olsun ziyaretinde bulunmasının” 

etik ilkelere uygunluğu hakkındadır. Hayırlı olsun ziyaretine ilişkin fotoğraf ve diğer 

görsellerin, bazı hallerde sosyal medya ya da internet sitesi üzerinden herkesin erişimine açık 

şekilde paylaşılabildiği gözlemlenmiştir.        

2.3. Sosyal medya aracılığıyla kutlama mesajı gönderilmesi veya makamda hayırlı olsun 

ziyaretinde bulunulması, bu görevlere seçilen kişilerle yakın dostluk ve arkadaşlık ilişkisi 

olduğunun bir göstergesidir. Özellikle yeni göreve başlayanların makamına bizzat yapılan 

ziyaretler, toplum tarafından ziyaret edenler ile ziyaret edilenler arasında yakın dostluk, 

akrabalık veya arkadaşlık ilişkisi bulunduğu şeklinde algılanabilmektedir.     
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3. İlgili etik değer, ilke ve kurallar  

 3.1.Yargı etiğinin temellerinden biri olan bağımsızlık değeri, Yargıtay Yargı Etiği 

İlkeleri’nde de birinci sırada yer almaktadır. Bu ilkelerin 1.5 maddesine göre, “Hâkim, yasama 

ve yürütme erkleriyle uygunsuz ilişkilerden ve bu organların etkisinden uzaktır; aynı zamanda, 

makul bir kişinin gözünde, bu türden ilişki ve etkilerden uzak olduğunu gösterir.”  

 3.2. Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri’nin 3.1 maddesine göre, “Adaletin gerçekleştirilmesi 

kadar, gerçekleştirildiğinin görülmesinin önemi de gözetilerek, hâkim kişisel ve mesleki 

ilişkilerinde, söz ve davranışlarında makul bir değerlendirme ile yadırganabilecek ve taraflılık 

görüntüsü verebilecek durumlardan ve halkın yargıya olan güvenini sarsacak nitelikteki 

davranışlardan kaçınır.” Bu madde, hakimin kişisel ilişkileri bakımından da dikkat etmesi 

gereken bir hükümdür. Dürüstlük değeri altında yer alan Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri’nin 3.2 

maddesine göre, “Hâkim, tüm faaliyetlerinde, hukukun üstünlüğüne saygılı olduğunu gösterir, 

yargının dürüstlüğüne ve bağımsızlığına halkın güvenini yükseltecek biçimde davranır.”  

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

mesleğe yaraşırlık değeri altında düzenlenmiştir Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri’nin 4.7 

maddesinde “Hâkim, sosyal medya kullanırken öz denetim yapmak suretiyle siyasi, etnik, 

mezhepçi, cinsiyetçi ve benzeri paylaşım yapmaz. ” hükmüne yer verilmiştir. Oluşturulduğu 

tarihlerde sosyal medya kullanımının olmaması nedeniyle, Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’nde bu 

konuda açık bir hükme yer verilmediğinden Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin Yorumu’nda da 

sosyal medya kullanımına ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Öte yandan, Yargıtay Yargı 

Etiği İlkeleri’nin 4.2 maddesine göre, “Hâkim, daima halkın gözü önünde olduğundan, normal 

bir vatandaşa göre külfet olarak nitelendirilebilecek kişisel sınırlamaları kabullenir, bunlara 

isteyerek uyar.” Dolayısıyla hakimin sosyal medya yoluyla ya da makama bizzat giderek 

“hayırlı olsun” dileklerinde bulunması halinde, bu durumun halk tarafından bilineceğinin ve bir 

değerlendirme yapılacağının farkında olması gerekir. Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri’nin 4.2 ve. 

4.7 maddeleri, aynı ilkelerin 4.1 ve 4.3 maddelerinde öngörülen etik yükümlülükler 

çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

3.4. Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’nin Yorumu’na göre, “Hâkim, siyasal veya sosyal bakış 

açılarından bağımsız olarak, tüm insanlara hizmet eder. Bu nedenle, hâkim makul ölçüde 

mümkün olduğunca herkesin güvenini korumaya çalışmalıdır.” (Commentary on the Bangalore 

Principles of Judicial Conduct (2007). Vienna Austria: UNODC Publication, p.65). Bangalor 

Yargı Etiği İlkelerine ilişkin eğitim kitabında bu konuyla ilgili olarak, “Hakim, makul bir 

kişinin gözüyle siyasi partizan olarak görünebileceği tartışmalı durumlara dahil olmaktan 

kaçınmak için mümkün olduğu ölçüde dikkatli olmalıdır” ifadesine yer verilmiştir (Judicial 

Conduct and Ethics, Self Directed Course, United Nations, Vienna, 2019, s.36). Aynı eserde, 

hakimlerin sosyal medya kullanırken “siyasi görüşleri ve kamuoyu tartışmaları gibi yargının 

tarafsızlığı konusunda halkın güvenine zarar verebilecek hiçbir şey yayınlamamaları” gerektiği 

belirtilmiştir (s.18). Romanya Yargı Etiği İlkeleri’ne göre, “…herhangi bir politikacıyla 

arkadaşlık veya ilişkisi olması durumunda hakim, bu kişinin hiçbir şekilde bu ilişkiyi politik 

amaçlar için kullanmamasını…” sağlamalıdır. (Judicial Council of Magistracy - Romania 

Practical Guide to Judicial Ethics and Deontology for the Romanian Magistrates, s.20). Florida 

Yüksek Mahkemesi Yargı Etiği Danışma Kurulu bir kararında, belediye başkanlığına aday olan 

eşinin destekçileri ile evde yapacağı toplantıda hakimin, eşi için oy ya da destek istememesi 
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şartıyla bile olsa misafir karşılayamayacağına, kahve ve kek ikram edemeyeceğine karar 

vermiştir (22.12.1987 tarih ve 87/22 sayılı). Aynı Kurul başka bir kararında, eşi siyasi bir 

makam için aday olan hakimin, yaşadığı evinin bahçesine veya hakimin sahip olduğu ya da 

kullandığı bir aracın üzerine siyasi bir işaret koymaması, bu konuda kimseyi yetkilendirmemesi 

ya da teşvik etmemesi gerektiği sonucuna varmıştır (9.5.2006 T, 2006/1 S.K.). Florida Yüksek 

Mahkemesi Yargı Etiği Danışma Kurulu, diğer bir kararında eşi siyasi bir makam için aday 

olan hakimin, eşinin tanışma toplantılarına katılmasını uygunsuz bulmuştur. Aynı kararda, 

kampanya sırasında eşinin kullanacağı aile fotoğrafında hakimin yer alabileceğini, ancak bu 

durumun etik ilkeleri ihlal etmemesi için kampanya sırasında hakimin unvanının 

kullanılmaması, bu fotoğrafın tüm kampanyalar boyunca gösterilmemesi ve eşinin adaylığını 

onayladığı anlamına gelebilecek herhangi eylemli veya eylemsiz görüntü oluşturmaması gibi 

bir dizi önlemlerin alınması konusunda hakimin uyanık olması gerektiğini belirtmiştir 

(14.9.2007 T, 2007/13 S.K.).      

 

4.Etik Değerlendirme 

4.1. Hâkimin, yeni seçilen belediye başkanını ya da milletvekilini, sosyal medya üzerinden 

kutlaması halinde, bu durumun herkes tarafından bilinebileceği ve görünebileceği açıktır 

(§2.1.). Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri’nin 4.7’nci maddesi ise hakimlerin siyasi paylaşım 

yapmalarını açıkça yasaklamaktadır. Bu itibarla, belli bir partiye mensup olsun ya da olmasın 

bir milletvekiline ya da belediye başkanına sosyal medya üzerinden kutlama mesajı 

gönderilmesi m.4.7’de yer alan siyasi paylaşım yasağı kapsamındadır. Bu itibarla, hakimin 

yakın arkadaşı dahi olsa yeni seçilen bir belediye başkanını ya da milletvekilini sosyal medya 

aracılığıyla kutlaması yargı etiği ilkelerine uygun değildir. Bangalor Yargı Etiği Sistemi 

bakımından da aynı yorum geçerlidir (§3.4.)  

4.2. Yukarıdaki paragrafta açıklanan sanal durumun, gerçek hayattaki görüntüsünün bir 

benzeri olan “makamda hayırlı olsun” ziyaretinde bulunulması da hakimin, yasama ve yürütme 

organının etkisinden uzak olmasının yanı sıra “makul bir kişinin gözünde, bu türden ilişki ve 

etkilerden uzak olduğunu…” da gösterme ödevi ile tutarlı sayılamaz (§3.1.). Öte yandan 

hakimin, bağımsızlığı konusunda halkın güvenini yükseltecek şekilde davranma ödevi de 

bulunmaktadır. Yapılacak ziyaret sırasında makamda bulunan muhtemelen sayısı kalabalık 

kişilerin varlığı, çekilen fotoğraflar ve diğer görüntülerin toplumun erişimine açılma 

olasılığının yüksek olması gibi hususlar dikkate alındığında, toplumda oluşabilecek algı, 

hakimin bağımsızlığı konusunda halkın güvenini yükseltecek şekilde davranma ödevi ile 

uyumlu değildir (§3.2.). Bu konuda dikkat edilmesi gereken başka bir hüküm de Yargıtay Yargı 

Etiği İlkeleri’nin 4.6 maddesidir. Bu maddeye göre, “Hâkim, siyasi niteliğe bürünmüş, 

çekişmeli tartışmalara aleni olarak katılmaktan ve görüş bildirmekten kaçınır.” Seçim sırasında 

yapılan konuşmalar ve tartışmalar bazen oldukça çetin geçebilmekte ve siyasi parti üyesi olanlar 

ya da parti taraftarları arasında çok ciddi gerginlikler yaşanabilmektedir. Bu durumda, sosyal 

medya aracılığıyla ya da toplum tarafından bilinir ve görünür şekilde makamda hayırlı olsun 

ziyaretinde bulunulmasının, seçimi kazanamayan diğer partilerin taraftarları ile toplum 

tarafından nasıl yorumlanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle, hâkimin bu tür 

davranışlarının siyasi niteliğe bürünmüş tartışmalarda sanki bir tarafın görüşünü benimsemiş 

ya da taraf olmuş gibi bir konuma düşebileceği dikkate alınmalıdır. Bazı hallerde, seçim 
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sürecinde yapılan konuşma ve tartışmaların seçimden sonra da gündeme gelmesi ve hatta 

yargılama konusu olması gibi risklerin doğabileceği göz ardı edilmemelidir. 

4.3. Karşılaştırmalı yargı etiği uygulamaları açısından konu değerlendirildiğinde, 

hakimlerin politikacılar ile olan ilişkilerinde mümkün olduğunca mesafeli durmaları genel 

kabul gören bir ilkedir. Hâkimin, siyasal veya sosyal bakış açılarından bağımsız olarak tüm 

insanlara hizmet etmesi nedeniyle, makul ölçüde ve mümkün olduğunca herkesin güvenini 

korumaya çalışması etik bir sorumluluktur. Bu sebeple hakimin, makul bir kişinin gözüyle 

siyasi partizan olarak görünebileceği tartışmalı durumlara dahil olmaktan kaçınmak için 

mümkün olduğu ölçüde dikkatli olması, Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin Sistemi bakımından 

bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. Eşi olsa bile bir politikacının siyasi görüşünü ya 

da politik bir makam için aday olmasını eylemli ya da eylemsiz olarak onayladığı şeklinde 

görüntü oluşturmamak için hakimin çaba göstermesi ve ayrıca bu konuda uyanık olması 

gerektiği kabul edilmektedir (§3.4.).   

    4.4. Hâkimin, yakın bir arkadaşının belediye başkanı ya da milletvekili olarak 

seçilmesini sosyal medya aracılığıyla kutlamasının ya da makamında hayırlı olsun ziyaretinde 

bulunmasının yargı etiği ilkelerine aykırı olması, bu kişilerle her türlü şahsi ilişkilerini kesmesi 

gerektiği anlamına gelmemektedir. Hakim, çok yakın bir arkadaşını telefonla arayabilir, özel 

mesaj gönderebilir, özellikle hakimlik mesleğine girmeden önceki mahalle veya gençlik 

arkadaşları ya da yakın dostları ile insani ve sosyal ilişkilerini sürdürebilir. Ancak, bu tür 

davranışlarında yukarıda etraflıca açıklanan yargı etiği ilkelerine uygun davranması 

zorunludur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir husus da hâkimin, hakimlik mesleğinin 

itibarını kendisi veya başkası için kullandırmamasıdır (Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri m. 4.10). 

Gerek sosyal medya kullanımı gerekse makamda hayırlı olsun ziyaretinde bulunulmasının 

sağladığı aleniyet ile topluma iletilen mesajın, diğer siyasi partiler, parti taraftarları, hakimler, 

avukatlar ve yargı personeli ile toplumda nasıl bir algı oluşturabileceğini hakim daima göz 

önünde bulundurmalıdır.      

 

5.Karar 

5.1. Başvurucunun, belediye başkanı ve milletvekili seçilmeleri dolayısıyla yakın 

arkadaşlarını sosyal medya üzerinden kutlamasının ya da makamlarında hayırlı olsun 

ziyaretinde bulunmasının yargı etiği ilkelerine uygun olmadığına, 

5.2. Tavsiye niteliğindeki bu kararın başvurucuya tebliğine,  

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

(intranette) yayınlanmasına, 27.6.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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