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Av. Mehmet Gün: “Türkiye'yi dönüştürecek olan avukatlardır"

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, derneğin “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu”
çalışmasını, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kariyer ve Mesleki Gelişim Merkezi’nin düzenlediği
kariyer programında genç avukatlara ve avukat adaylarına anlattı. “Niçin ve neden hukuk
meslekleri” başlıklı sunumunda genç meslektaşlarına seslenen Gün, “Türkiye'yi ileri bir hukuk
devleti, ileri bir demokrasi ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline dönüştürme görevi
en başta hukuk dünyasının görevidir. Hukukçular arasında ise bu sorumluluk hakimler ve
savcılardan daha önce ve en başta avukatlara düşmektedir” dedi.
Dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin toplam gayrisafi yurtiçi hasılası içinde (GSYH) Türkiye’nin
payının 1980’de %3,55 iken 2021'de %2,12’ye, Türkiye’nin kişi başı milli gelirinin son beş yılda
12 bin 500 dolardan 8 bin 500 dolara gerilediğine dikkat çeken Mehmet Gün, genç avukatlara
şöyle seslendi:
“Bu, ülkemizde hukukun üstünlüğü seviyesinin 10’da 8'den 10’da 2’ye düşmesinin sonucudur.
Avukatlar bu durumu tersine çevirmek, hukukun üstünlüğünü her alanda savunarak, ülkemizin
daha çok üretmesine, dünya ticaretinden daha yüksek pay almasına, refahımızın yükseltmesine
katkıda bulunmak zorundadır. Türkiye’nin ekonomide kalıcı başarısı, sürdürülebilir kalkınma ve
refah artışı, hukukun üstünlüğü ve tam bağımsız yargı ile mümkündür. Türkiye'yi ileri bir hukuk
devleti, ileri bir demokrasi ve dünyanın önde gelen refah ülkelerinden biri haline dönüştürme
görevi en başta hukuk dünyasının görevidir. Hukukçular arasında ise bu sorumluluk hakimler ve
savcılardan daha önce ve en başta avukatlara düşmektedir. Çünkü avukatlar, hukukçuların en
özgür olanı, hukukun üstünlüğünü her alanda ve hiç çekinmeden savunabilenlerdir.”
Aladağ'da yanarak ölen, özel yurtlarda tecavüze uğrayan çocukların, Soma faciasında
yeraltında boğularak ölen madencilerin, Pamukova, Sincan ve Çorlu tren kazalarında yok yere
canlarını kaybeden vatandaşların, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararına karşı kadınların
haklarını avukatların ve meslek kuruluşları baroların korkusuzca savunduğunu hatırlatan
Mehmet Gün, “Ancak avukatlar ve barolar, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasına,
yönetiminin Türk Lirası’nın değerini korumayı bırakıp döviz kurlarını ve enflasyonu zıplatarak
halkın alım gücünün düşüren kararlarına karşı da hukukun üstünlüğünü savunmalıdır.
Cumhurbaşkanının Merkez Bankası Başkanı’nı görevden alma kararı ile İstanbul
Sözleşmesi’nden çıkma kararı aynı hukuk kuralının iki farklı ihlalleridir. Maalesef cumhurbaşkanı
bu kuralları kendisine göre yorumlamakta ve hukuka uyarsız olarak karar almaktadır.

Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği ekonomiyi ve halkın refahını doğrudan ilgilendiren bu tür
kararlara karşı da dava açmalı ve halkın parasının değerini korumaya hukukun üstünlüğünü
sağlayarak yardımcı olmalıdır” dedi.
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu hak etmediğini vurgulayan Mehmet Gün, genç avukatlara,
“Türkiye büyük bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde. Türkiye dünyanın en ileri demokrasi ve
refah devletlerinden biri haline dönüşecektir. Bu dönüşüm hukukun üstünlüğü ile mümkündür.
Hukukun üstünlüğünü sağlamak Türkiye'nin bu dönüşümünün anahtarıdır.
Sizlerden bu değişimin öncüleri olmanızı istiyorum. Ülkeyi hep birlikte dönüştürmeyi öneriyorum.
Kalkın hep birlikte sorunlarımız belirleyelim, çözümlerini üretelim, pastayı büyütelim” diye
seslendi.
Daha İyi Yargı Derneği bünyesinde yargı sorununun çözümü için kapsamlı öneriler geliştirip,
“A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” adı ile bir çalışma ortaya koyduklarını ve bu çalışmayı
Türkiye'de ve dünyada tartışmaya açtıklarını belirten Mehmet Gün, genç hukukçuların da bu
çalışmaya eleştiri ve öneri getirerek mükemmelleştirilmesi için katkıda bulunmalarını istedi.
Mehmet Gün daha sonra reform çalışma ekibi ile TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı da ziyaret ederek
“A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” kitabını takdim etti.
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