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Yıldırım Koç
Yargıçlar Sendikası 16 Kasım 2012 günü, Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun genel başkanlığında
kuruldu.
Yargıçlar Sendikası’nın yeniden kurulmasının önemi, uluslararası sözleşmelerin doğrudan
uygulanırlığı konusundadır.
Yargıçlar Sendikası, kağıt üzerindeki hakların hayata geçirilmesi konusunda verilen onurlu
mücadelenin en güzel ve cesur örneğidir.
Diğer sendikalar, Yargı‐Sen ve Yargıçlar Sendikası girişimlerini dikkatle incelemeli, öğrenmeli ve
kendi davranışları için dersler çıkarmalıdır.
“Kanunlar izin vermiyor” türü gerekçelerin arkasına sığınarak teslimiyetçilik yapanlara en güzel
cevabı Yargı‐Sen’i ve ardından Yargıçlar Sendikası’nı kuran onurlu yargıçlar, savcılar ve yüksek yargı
organlarının üyeleri vermektedir.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, hakimlerin ve savcıların, yüksek yargı organlarının
başkan ve üyelerinin sendika üyesi olmalarını açık bir biçimde yasaklamaktadır (M.15/b). Ancak
Anayasanın 90. maddesinde 2004 yılında yapılan değişiklikle uluslararası sözleşmeler doğrudan
uygulanırlık kazanmıştır. Buna göre, örneğin, Türkiye’nin onaylamış bulunduğu ILO Sözleşmeleri ile iç
mevzuat çelişirse, çelişen iç mevzuat hükümleri “yok” (“zımnen mülga”) sayılacak ve uluslararası
sözleşmenin hükümleri doğrudan uygulanacaktır. Bu konuda bir dava ortaya çıktığında yargıçların
takdir yetkisi yoktur; Anayasanın emredici hükümlerine uymak ve uluslararası sözleşmeyi doğrudan
uygulamak mecburiyetindedirler.
Onurlu yargıç ve savcılarımız önce 20 Ocak 2011 tarihinde Yargı‐Sen’i (Yargıçlar ve Savcılar
Sendikası) kurdular. Ankara Valiliği bu sendikanın kapatılması için dava açtı. Ankara 15. İş Mahkemesi,
2011/242 esas ve 2011/531 sayılı kararında, hakimlerin ve savcıların sendika kurabileceğine hükmetti.
Gerekçeli kararda şöyle deniyordu:
“Anayasanın 90/son maddesi gereğince milletlerarası anlaşmaların esas alınacağı gözetildiğinde
yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri ile savcılar ve hakimler ve bu meslekten sayılanların
sendika kurucusu, sendika başkanı ya da yöneticisi veya üyesi olması açısından herhangi bir yasal
engel bulunmadığı, dolayısı ile davacı tarafın bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı, mahkememizce
verilen kapatma kararının bu iddiaya dayalı olarak verilmediği, dolayısı ile hakim ve savcılar ile bu
meslekten olanlar ve ayrıca yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerinin sendika kurucusu
olabileceği gibi sendikaya başkan ya da yöneticisi veya üyesi de olabileceği tespit edilmiş olup, davacı
tarafın bunun aksine olan iddiasına itibar edilmemiştir.”
Yerel mahkeme Yargı‐Sen’in kapatılmasına karar verdi; ancak hakimlerin ve savcıların
sendikalaşma hakkını da onayladı.
Yerel mahkemenin bu kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2011/49782 esas ve 2012/4945 karar
no.lu kararıyla onaylandı. Diğer bir deyişle, Yargıtay da hakimlerin ve savcıların sendika kurabileceğini
kabul etti.
4688 sayılı Kanunda açıkça yasaklanmış bir hakkın, uluslararası sözleşmelerin doğrudan
uygulanması sayesinde ortaya çıktığını ve 4688 sayılı Kanunun ilgili düzenlemesinin “yok” hükmünde
olduğunu onayladı.
Yargı‐Sen hükümetin girişimleri karşısında ILO’ya şikayet başvurusunda bulunmuştu. ILO Yönetim
Kurulu Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi’nin 2892 sayılı Dava olarak kabul ettiği bu başvuru incelendi
ve ILO, Yargı‐Sen’in faaliyetinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep etti.
Yargıçlar Sendikası böyle kuruldu ve bir hakkın nasıl kullanılabileceğinin onurlu bir örneğini
veriyor.
Kutluyor, başarılar diliyorum.

