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EKONOMİ

Ekonom� ve hukuk Antalya’da buluştu
Daha İy� Yargı Derneğ�’n�n, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu”nu �ş ve hukuk dünyasına
anlatmak �ç�n başlattığı “Ekonom� ve Hukuk Buluşmaları”nın 12’nc�s�, Antalya’da
gerçekleşt�

Antalya buluşmasının konusu, “�st�krarlı büyüme ve kalkınma”ydı. Açılışta
Antalya T�caret ve Sanay� Odası (ATSO) Başkan yardımcısı Boğaçhan Göksu
�le Batı Akden�z Sanay� ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı
Abdullah Erdoğan konuştu. Buluşmada , Nasıl B�r Ekonom� Gazetes� Yayın
Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde, TOBB Ekonom� ve Teknoloj�
Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Fat�h Özatay, “�st�krarlı büyüme ve
kalkınma �ç�n gereken yapısal reformlar” üzer�ne konuştu. Akden�z Ün�vers�tes�
Hukuk Fakültes� Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun da yargı
reformu gerekl�l�ğ� üzer�ne değerlend�rmeler�n� aktardı.  Buluşmanın b�r d�ğer
konuşmacısı Daha İy� Yargı Derneğ� Başkanı Av. Mehmet Gün de Türk�ye’n�n
yargı düzen�n� değerlend�r�p, daha �y� b�r yargı �ç�n derneğ�n hazırladığı “A’dan
Z’ye Türk Yargı Reformu” başlıklı çözüm öner�ler�n� sundu. Av. Mehmet Gün,
özetle şunları söyled�:
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Yargıçlar devlet�ne dönüşmeden yargı bağımsızlığı sağlanmalı

“Ekonom�stler Türk�ye’n�n aslında zeng�n b�r ülke olduğunu ama kaynaklarını
�y� değerlend�remed�ğ�n�, elde olanı �sraf ett�ğ�n�, çözümün �se yapısal
reformlardan geçt�ğ�n� anlatıyorlar. Y�ne ekonom�stler söz b�rl�ğ� etm�şçes�ne,
yapısal reformların en başında ‘hukukun üstünlüğü’ �le ‘bağımsız yargı’nın
geld�ğ�n� söylemekteler. Sadece hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı,
‘yargıçlar devlet�’ne yol açab�l�r. Bu da vesayet� doğurur. Yolun sonu �se
‘bağımlı yargı’ olur. Yargıçlar devlet� tehl�kes�nden korunmak �ç�n, vesayet
tuzağına düşmeden, yargı bağımsızlığını sağlamak zorunludur. Bu konuda �k�
temel tedb�r alınab�l�r: Yargı �dares�n�n h�çb�r k�ş� kurum veya koal�syonun etk�
edemeyeceğ� şek�lde bağımsız oluşumunu sağlamak, onunla b�rl�kte yargı
�dares�nde alınan her türlü kararın herkes tarafından yargısal denet�me
götürülmes�n�n yolunu açmak. Daha İy� Yargı Derneğ� bunun �ç�n �k� temel
çözüm öner�s� gel�şt�rd�: Adalet Yüksek Kurumu ve Da�m� Hukuk Şurası, Adalet
Yüksek Mahkemes�. Adalet Yüksek Kurumu, kal�tel� yargı h�zmetler� üret�m�ne
odaklı, yargının tüm paydaşlarının ad�l olarak tems�l ed�ld�ğ�, tam şeffaf ve
hesapver�r, tam bağımsız düzenley�c� b�r kurum olarak tasarlandı. Da�m� Hukuk
Şurası tüm paydaşlar �le yargı h�zmet kurumlarının tems�lc�ler�nden oluşacak,
her sene toplanacak, halkın �ht�yaç, ş�kayet ve öner�ler�n� anlayacak,
tavs�yelerde bulunacak. Adalet Yüksek Mahkemes�’nde de �steyen herkes,
h�çb�r masrafa katlanmadan ve r�sk üstlenmeden, yargının �dares� �le �lg�l� her
türlü �şlem hakkında dava açab�lecek.

Türk�ye’de kamu görevl�ler�ne ve s�yas�lere karşı hukuk üstün değ�l

“Hukuk devlet�, hukukun üstünlüğü �ç�n herkes�n, en başta yargı mensupları ve
d�ğer kamu görevl�ler�n�n kanun önünde eş�t ve herkes g�b� hesapver�r olması
�le gerçekleş�r. Hukuk devlet� ve kanun önünde eş�tl�k �ç�n, hukukun herkese
karşı üstün olması gerek�r. Ancak Türk�ye’de kamu görevl�ler�ne ve s�yas�lere
karşı hukuk üstün değ�l. Tam ters�, ‘üstünler�n hukuku’ söz konusu. Anayasa
Mahkemes�’n�n Soma maden fac�ası ve Pamukova tren kazası kararında da
tesp�t ett�ğ� üzere, suç �şleyen ancak soruşturulmaları �dar� am�rler�n�n yargıya
�z�n vermes� şartına bağlı olan kamu görevl�ler�, yargı önüne
çıkarılamamaktadır. Yargı kamu görevl�ler�ne karşı bağımsızca görev�n�
yapamamaktadır çünkü kamu görevl�ler� hakkında yargının olağan �şlev�n�
göstermes� s�yas� �kt�darın �z�n vermes� şartına bağlanmıştır. 3628 sayılı Rüşvet
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre üst düzey kamu görevl�ler�n�n
karıştığı suçların soruşturması, onların am�rler� olan s�yas�ler�n �z�n vermes�ne
bağlıdır. Etk�n yargı ve hukuk güvences�ne sah�p olmayan kamu görevl�ler�n�n
kader�, üst �dar� am�rler�n�n, en üstte �se yürütme gücünü kullanan s�yas�ler�n �k�
dudağı arasındadır. Bu şartlarda kamu görevl�ler�n�n am�rler�n� hukuka uyarlı
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davranmaya zorlaması beklenemez. Ters�ne üst �dar� am�rler�n alt derece kamu
görevl�ler�n� suça bulaştırması ve bürokras�n�n b�r bütün olarak bozuşmasından
end�şe ed�lmel�d�r. Hukuk güvences�n�n böylece ortadan kalkması �le bürokras�,
yan� kamu görevl�ler�, en üst �dar� am�rler� olan s�yas�lere tesl�m olarak b�at
etmek zorunda kalır.

Kamu görevl�s�n�n yargılanması �ç�n ön �z�n kaldırılmalı

“Türk�ye’de bürokras�n�n s�yas� �kt�darları hukukun üstünlüğüne uymaya
zorlaması, yürütmen�n kend�l�ğ�nden hukukun üstünlüğünü sağlaması mümkün
değ�ld�r. Hukukun üstünlüğünü sağlanab�lmes� �ç�n b�z�m öner�ler�m�z şunlardır:
Yargı mensupları dah�l bütün kamu görevl�ler�n�n suçlarında �dar� am�rler�n�n
veya kend� kurumlarının soruşturma ön �z�nler� kaldırılmalı, alt derece kamu
görevl�ler�n�n soruşturmasında, �l ve/veya kalkınma bölges� merkez�ndek�
uzmanlaşmış mahkeme görevl� olmalıdır. Kamu görevl�ler� �ç�n uzman
mahkeme, kurulacak Adalet Yüksek Mahkemes� olmalıdır. Dokunulmazlık
koruması gel�şt�r�lmel�, soruşturma �zn�n� TBMM’dek� s�yas� çoğunluk değ�l
Adalet Yüksek Mahkemes� vermel�d�r.

‘Çocuk hak�mler’ sorunu

“B�r d�ğer öneml� sorunumuz ‘çocuk hâk�mler’d�r. Hukuk mesleğ� mensuplarına
güveneb�lmel�, ‘çocuk hak�mler’ ter�m�n� d�l�m�zden çıkarmalıyız. Hukuk
fakültes� mezunlarını meslek seç�m�nde �y� b�lg�lend�rmel�, meslek stajı,
özetmenl�k ve yardımcılık g�b� aşamalardan geç�rerek �y�ce gel�şt�rmel�, k�ş�sel
olgunluğa er�şt�kler�nde tam yetk� vermel� ve �lerleme �ç�n aralarında açık ve
ad�l b�r yarış oluşmasını sağlamalıyız. Türk�ye’n�n Almanya, İng�ltere, Fransa,
ABD g�b� yoğun �ş yaptığı ülkelerle rekabet edeb�lmes�, daha az gel�şm�ş
ülkelerle rekabette öne geçeb�lmes� �ç�n hukukçularımızı o ülkeler�n
hukukçuları �le yarışır b�r şek�lde gel�şt�rmel�y�z. Hukuk mesleğ� mensuplarının
performansını, tem�zled�kler� dosya sayısına göre değ�l, meslek�, sosyal,
b�reysel ve h�zmet kal�tes� ana başlıklarında objekt�f kr�terlere göre
değerlend�rmel�y�z. 

Hak�m ve savcıların da kend� meslek kuruluşları olmalı

“Hak�m ve savcıların da avukatların barosu ve noterler�n odası g�b� kend�
meslek kuruluşu olmalı. O meslek kuruluşları hukukun üstünlüğünü ve yargı
bağımsızlığını savunmalı, kend� meslek mensuplarının gel�şmes� ve kal�tel�
h�zmet vermes� �ç�n çaba göstermel�. Hak�m�n, savcının meslek kuruluşuna
k�mse karışamamalı, onlar da şeffaf ve hesapver�r olmalı. Yargı ver�ml�
çalışmalı, h�zmetler� �le ülken�n kalkınmasına en yüksek katkıyı vermel�d�r.
Ver�ml� h�zmet üret�m�, etk�n mahkeme yapılanmasına ve dağılımına bağlıdır.
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Bunun �ç�n �lk derece, �st�naf ve temy�z mahkemeler�n� etk�n olab�lecekler�
şek�lde yen�den yapılandırmalıyız. Mahkemeler�n, Türk�ye’n�n hal�hazırdak� 26
kalkınma bölges�nde opt�mum dağılımını sağlamalı, böyel�kle
uzmanlaşmalarını ve günlük h�zmet� halkın ayağına götürmeler�n� sağlamalıyız.
Mutlaka ‘adl� hazırlık mahkemeler�’ kurmalı, yargı s�stem�m�ze modern
uyuşmazlık yönet�m s�stemler� ve yargılama usuller� kazandırmalıyız. 
 

HSK’n�n atama kararları yargı denet�m�ne açılmalı

“Türk�ye b�r orta gel�r tuzağı �ç�nded�r. Hukuk alanında, bu tuzağı aşmanın yol
har�tası bell�d�r. Ülkem�z�n ‘hukukun üstünlüğü endeks�’nde 0,81’den 0,19
sev�yes�ne düşmes�n�n nedenler�nden b�r� olan Hak�mler ve Savcılar Kurulu
(HSK) kararları yargısal denet�me tab� tutulmalı, bunun �ç�n de b�r uzman
mahkeme kurulmalıdır. Daha İy� Yargı Derneğ� bu amaçla b�r ‘Adalet Yüksek
Mahkemes�’ kurulmasını öner�yor. HSK kararlarını Adalet Yüksek Mahkemes�
denetlemel�, onun kararlarını temy�z denet�m� de Anayasa Mahkemes�’nde
olmalı. Bu sayede yargı s�stem�m�z b�r daha b�r tar�katın, cemaat�n el�ne
geçmeyecekt�r. Türk�ye hukukun üstünlüğü endeks�nde hızla yukarı tırmanırsa,
mahkemeler�m�z davaları üç-dört ayda sonlandırır hale gel�rse, hukuka,
yargıya ve ülkem�ze güven hızla yükselecek, güven kaybı neden�yle
kaybett�ğ�m�z, dışarıya kaçan sermaye ve yatırımlar hızla ülkem�ze akacak ve
m�ll� gel�r�m�z kısa zamanda 25-30 b�n dolar sev�yes�ne gelecekt�r. Hukuk�
güvenl�k ortamında ekonom�k �l�şk�ler�n gücü, kal�tes� ve katma değerl� üret�m
artacak, �hracatımızın madd� değer� artarak dış t�caret açığımız kapanacak,
makro kararların öngörüleb�l�r, kest�r�leb�l�r, b�l�msel ve �sabetl� olması
sağlanacaktır. Hukukun her alanda güven oluşturması, yargının her alanda
hesapver�rl�ğ� sağlaması �le s�yasete ve ekonom�ye �st�krar gelecek, Türk�ye
hızla yüksek refah devlet� olma yolunda �lerleyecekt�r.”

A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu

Türk�ye’dek� yargı sorunlarını tesp�t ed�p çözüm öner�ler� gel�şt�rmek, bu
öner�ler üzer�nde toplumsal mutabakat sağlanması ve çözümler�n hayata
geç�r�lmes� �ç�n çalışmak üzere Kasım 2014’te kurulmuş, s�yaseten tarafsız b�r
s�v�l toplum kuruluşu olan Daha İy� Yargı Derneğ�’n�n yargının kal�tel� h�zmet
vermes� �ç�n gel�şt�rd�ğ� çözüm öner�ler�n� �çeren “A’dan Z’ye Türk Yargı
Reformu” çalışması, yargıda şu temel dokuz reformu öner�yor:

• 1.Hak�mler Savcılar Kurulu’nu, toplumun tüm kes�mler�n� tems�l eden, h�çb�r
k�ş�, grup veya koal�syonun etk� edemeyeceğ�, tam bağımsız hale
dönüştürerek, kal�tel� yargı h�zmet� üret�m�ne odaklanan düzenley�c� b�r kurum
olarak Adalet Yüksek Kurumu oluşturmak.
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• 2.Yargının �dares�yle �lg�l� her türlü karar ve �şlem� etk�n yargısal denet�me
açıp, bu amaçla yargı konularında uzmanlaşmış Adalet Yüksek Mahkemes�
oluşturmak.

• 3.Anayasa Mahkemes�’n�n da�re sayısını 3’e çıkarmak, üye sayısını 15’den
30’a yükseltmek, seç�mler�n� kamuoyunun katılımına açık şeffaf ve yargı
denet�me tab� tutarak kapas�tes�n� artırmak ve s�yaseten tarafsızlığını
gel�şt�rmek.

 

• 4.Hukuk meslekler�n�n her b�r� �ç�n, yönet�mler� sadece meslek mensupları
tarafından seç�len, tam bağımsız yargısal meslek kuruluşları oluşturmak.

• 5.Yargı görevler�ne kabul ve atamalarında tam l�yakat� sağlamak; yargı üst
organlarına, Anayasa Mahkemes�, Yargıtay ve Danıştay üyel�kler�ne adaylık ve
atamalarda kamuoyunu dah�l ederek tam şeffaflığı, seçme ve atama kararlarını
gerekçel� açık oya tab� tutup bütün aşamaları yargı denet�m�ne tab� kılarak tam
hesapver�rl�ğ� sağlamak.

• 6.Ah� geleneğ�n�n özüne uygun olarak yeknesak hukuk meslekler� kar�yer
planı oluşturmak ve �nsan kaynaklarını �ht�yaca uygun olarak gel�şt�r�p l�yakat
esaslı olarak değerlend�rmek.

• 7.Yargı h�zmet b�r�mler�n�, mahkemeler� ve �nsan kaynaklarını 26 kalkınma
bölges� bazında opt�mum şek�lde dağıtmak, uzmanlıkları merkezlerde
yoğunlaştırırken h�zmet� halkın ayağına götürmek.

• 8.Uyuşmazlıkları erken aşamada tesp�t ederek yargının �ş yükünü önceden
kest�rmek, yargı kaynaklarını �ler�ye yönel�k planlamak, modern uyuşmazlık
yönet�m usuller� ve dava önces� dürüst �fşa ve �braz kurallarıyla sulh ve
uzlaşmayı teşv�k etmek, davaları en geç üç-dört ay �ç�nde sonlandırmak.

• 9.Herkese karşı hukukun üstünlüğü �ç�n kamu görevl�ler�n�n suçlarında �dar�
am�rler�n�n ve kend� kuruluşlarının soruşturma �zn� vermes� şartını kaldırmak.
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Yayın Tar�h�

10.12.2022

Bu haber 74 k�ş� tarafından okunmuştur.

Bu Haber İç�n Yorum Yapın

Adınız Soyadınız

NOT: E-Ma�l adres�n�z web s�tem�z üzer�nde yayınlanmayacaktır.
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