
 

 

Ekonomi ve hukuk Çanakkale’de buluştu 

 

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün: 

“Kalitesiz yargı hizmetleri, adalet hissini zedeler” 

28.09.2022 

 

Daha İyi Yargı Derneği’nin, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu”nu iş ve hukuk dünyasına anlatmak 

için, Dünya Gazetesi işbirliği ile başlattığı “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları”nın dokuzuncusu, 27 

Eylül 2022 Salı günü Çanakkale’de gerçekleşti. Önceki Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları, sırası 

ile Denizli, İzmir, Bursa, Mersin, Edirne, İstanbul, Hatay ve Kayseri’deydi. 

 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki buluşmanın teması, “istikrarlı büyüme ve kalkınma 

için daha iyi yargı”ydı. Buluşmada önce, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi, ekonomist, Prof. 

Dr. Erhan Aslanoğlu, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirdi. Ardından söz alan 

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, kalitesiz yargı hizmetlerinin adalet hissini 

zedeleyip toplumsal dayanışma ve işbirliğini aksatacağına dikkat çekerek, “Yargının kaliteli 

hizmet vermesi için mensuplarının, hâkim, savcı ve avukatların, meslekte yetkin, tecrübeli, bilgili 

ve her türlü bağımlılıktan ve etkiden âri olması, mahkemelerin hizmet süreçlerinin iyi yönetilmesi, 

makul sürede ve makul maliyetle hizmet verilmesi şarttır” dedi. Yargı hizmet birimlerindeki 

meslek mensuplarının her birinin kaliteli hizmet üretmeye odaklanması gerektiğini savunan 

Mehmet Gün, bunun için yargı hizmetlerinin üretilmesini ve kaliteli olmasını düzenleyecek bir 

Adalet Yüksek Kurumu, bu kurumun kararlarını denetlemek için de bir Adalet Yüksek 

Mahkemesi kurulmasını önerdi. 

 

Memurun yargılanması için amirin izni şartı kaldırılmalı 

 

Hukukun üstünlüğünün, hukukun her türlü güçten üstün olması demek olduğunu hatırlatan Av. 

Mehmet Gün, “En büyük güç devasa devlet gücüdür. Hukuk o güce üstün olmadığı sürece 

hukukun üstün olmasından bahsedilemez. Türkiye’de genel olarak tüm kamu görevlilerine, 

rüşvet ve yolsuzluk konularında da üst düzey kamu görevlilerine karşı hukuk üstün değildir. 

Tersine bu kamu görevlilerinin suçlarının soruşturmasına izin verme veya vermeme yetkisine 

sahip olan idari amirler ve en üstteki bakanlar ve cumhurbaşkanı hukuka karşı daha üstündür” 

diyerek, üst amirin soruşturma izni vermesi şartının mutlaka kaldırılması gerektiğini savundu. 
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Kaliteli yargı, kalkınma ve refaha hizmet eder 

 

Yargı hizmetinin halkın ayağına götürülmesi, uzmanlıkların yoğunlaştırılması, hukuk eğitiminin 

pratik ile buluşturulması, hatta pratikten gelenlerin hukuk eğitimi vermesi gerektiğine işaret eden 

Av. Mehmet Gün, Türkiye’deki 26 kalkınma bölgesine göre uyarlanmış optimum bir mahkeme 

dağılımı ile yıllık 8 milyon civarındaki uyuşmazlıkların yüzde 90’ının mahkemeye gitmeden 

uzlaşma ve sulh yolu ile çözülebileceğini savundu. 

 

Kaliteli hizmet sunan ve hesapveren bir yargı sisteminin kalkınmaya ve refahın artırılmasına 

katkı verip, Türkiye’nin kişi başına milli gelirini kısa zamanda 25-30 bin dolar seviyesine 

çıkarılabileceğini vurgulayan Mehmet Gün, böyle bir yargı sisteminin Türkiye’nin hızla ileri 

demokrasi ve refah ülkesi haline gelmesini, yatırımların ülkemize akmasını ve ekonomik 

sorunların çözülmesini, katma değerli üretimin artmasını ve cari açığın kapanmasını 

sağlayacağını da ileri sürdü. 

 

Daha İyi Yargı Derneği ve A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu 

 

Daha İyi Yargı Derneği (www.dahaiyiyargi.org), Türkiye’deki yargı sorunlarını tespit edip çözüm 

önerileri geliştirmek, bu öneriler üzerinde toplumsal mutabakat sağlanması ve çözümlerin 

hayata geçirilmesi için çalışmak üzere Kasım 2014’te kurulmuş, siyaseten tarafsız bir sivil 

toplum kuruluşu. Dernek, Türkiye’nin hukuk, demokrasi ve ekonomi sorunlarının temelinde 

yatan kök sebebin yargı sorunu olduğuna, bu sorunun hukukun üstünlüğü ile iç içe geçtiğine ve 

hepsinin çözümünün yargıdan başladığına inanıyor. Yargının kaliteli hizmet vermesi odaklı bir 

dizi çözüm önerisi geliştiren Daha İyi Yargı Derneği, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” adını 

taşıyan önerilerini (www.dahaiyiyargi.org/wp-content/uploads/2022/01/diy-rapor-2-baski.pdf), 

düzenlediği Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları ile kamuoyunun dikkatine sunuyor.  

 

 

 

 

 

 

http://www.dahaiyiyargi.org/
http://www.dahaiyiyargi.org/wp-content/uploads/2022/01/diy-rapor-2-baski.pdf

