
İmzacısı olduğunuz Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul 

Bildirgesi Uygulama Tedbirleri Taslağı avukatların tekelinde olan mahkemelerde temsil 

yetkisinin, avukat olmayan kişilere de verilebileceğini ve avukatların, yargı işi yapmayan 

kişilerden olduğu hususunu içermektedir. Bu bağlamda, insan haklarının ve yargı sisteminin 

tartışıldığı tüm çalışmalarda savunma makamı olan avukatların da bulunması gerektiğini 

tarafınıza bildirmekle, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesi 

Uygulama Tedbirleri Taslağına ilişkin olarak aşağıdaki sorularımızın cevaplarının Baromuza 

gönderilmesini talep etmekteyiz. 

 

1. Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesinin 3 ve 14 numaralı ilkelerine ilişkin 

olarak Yargıtay Başkanlığınızca herhangi bir şerh düşülmüş müdür?  

2. Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesinin 3 ve 14 numaralı ilkelerinin 

metinleri kimler tarafından kaleme alınmıştır? Bu ilkelerin hazırlanması sürecinde 

Yargıtay Başkanlığınızca herhangi bir öneri sunulmuş mudur? 

3. Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile İstanbul Bildirgesi (Etkin) 

Uygulama Tedbirlerinin yazımı sürecine Türkiye Barolar Birliği davet edilmiş 

midir? Edilmemiş ise bunun sebebi nedir? 

4. 09.11.2018 tarihinde https://www.yargitay.gov.tr/icerik/1241 adresinde yapmış 

olduğunuz kamuoyu duyurusunda “Birleşmiş Milletlere üye çok farklı coğrafik 

bölge ve hukuk sistemleri dikkate alınarak hazırlanan ve yargıda şeffaflığa ilişkin 

asgari standartları öngören bir rehber niteliği taşımadığı” belirtilmiştir. Hangi 

hukuk sistemlerinde ya da ülkelerde avukatlık yetkisi olmayan kişilerin mahkeme 

nezdinde tarafları temsil etmekte yetkileri bulunmaktadır? Avukatların, yargı 

mensubu olmayan kişiler arasında sayıldığı hukuk sistemleri ya da ülkeler 

hangileridir? 

5. 09.11.2018 tarihinde https://www.yargitay.gov.tr/icerik/1241 adresinde yapmış 

olduğunuz kamuoyu duyurusunda “uluslararası nitelikteki insan hakları 

metinlerinin hiçbir hükmü, daha yüksek standarttaki bir ulusal uygulamayı 

etkilemez, sınırlandırmaz ya da bu yüksek standartların daha aşağıya çekilmesine 

*yol açacak şekilde yorumlanamayacağı” belirtilmiştir. Buna göre avukatlık 

yetkisi olmayan kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil edilebileceği 

hususunun Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesine konulmasının amacı 

nedir?  

https://www.yargitay.gov.tr/icerik/1241
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6. Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesinin, mahkemelerin, avukatlık yetkisi 

olmayan kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebileceğini 

belirtilen 3 numaralı ilkesi ve avukatların, yargı mensubu olmayan kişiler arasında 

sayıldığı 14 numaralı ilkesi ile koşulların gerekli kıldığı durumlarda, ruhsatsız 

uygun kişilerin mahkemede bir tarafa yardımcı olmasına izin verilmesi gerektiğini 

düzenleyen İstanbul Bildirgesi (Etkin) Uygulama Tedbirlerinin 3. maddesinin 11. 

bendinin ilgili metinlere konulması zarureti, Türkiye yargı sistemindeki hangi 

sorun ya da sorunların varlığı sebebiyle hasıl olmuştur? 

7. Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesinin çalışmaları sürecine hangi ülkeler 

davet edilmiştir? Bu ülkelerden kaçı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraftır? 
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