YARGITAY YARGI ETİĞİ İLKELERİ HUKUK KLİNİĞİ
KOLAYLAŞTIRICILARI SERTİFİKA TÖRENİ
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Sayın Yargıtay Başkanım,

Tema 1: Açılış ve Teşekkür

Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcım,
Saygıdeğer Konuklar
Sevgili Öğrenciler
Sözlerime başlarken, hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Uzun yıllar Yargıtay Cumhuriyet savcısı olarak çalıştığımYargıtay’da, yargı
etiğinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan böylesine önemli bir
etkinlik vesilesiyle bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek
istiyorum.
Erdem ilkelerini her şeyi üstünde tuttuğu ve bu uğurda korkusuzca mücadele
ettiği için MÖ 399’da ölüme mahkum edilen Sokrates’ten bu yana, özellikle adalet
alanında etik tartışmalar devam etmektedir. Onun öğrencisi olan Ploton ve ardından da
Aristo’nun eserlerine baktığımızda Eski Yunan demokrasilerinde yaşanan ahlak
felsefesine ilişkin sorunların günümüzün modern devlet düzeninde de değişik bir
boyutta devam ettiğini söyleyebiliriz. Dünyanın pek çok yerinde ve hatta çağdaş
demokrasilerde dahi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda haklı endişelere
neden olan olaylarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
adil yargılanma hakkı kapsamında verdiği kararların nitelik ve niceliği, bu konudaki
kaygıların haksız olmadığını ortaya koymaktadır.
Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım tablo karşısında hukukçulara çok önemli
görevler düşmektedir. Yargı alanında yaşanan etik sorunların, hukukçuluğun her
alanında güven ve itibar kaybına neden olmasının ötesinde, insan haklarının korunması
bakımından da ciddi eksiklere neden olacağı açıktır. Bu nedenle, etiğin felsefi
yönünün önemini göz ardı etmemekle birlikte, pratik yargı etiği üzerinde daha çok
odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Etiğin evrenselliği ve etik bilgisi üzerinde
yükselen etik değerleri hukuk pratiğine aktarmak zorundayız. Bu aşamada Yargıtay

Etik İlkeleri evrensel yargı etiği standartlarını ve zengin bilgi birikimini Türk hukuk
sistemine taşıyarak son derece önemli bir boşluğu doldurmuştur. Oldukça sağlam bir
teorik altyapı üzerinde, pratik yargı etiğinin güncel sorunlarının çözümüne kılavuzluk
eden ayrıntılı kurallar bulunmaktadır. İşte bu nedenle Hacettepe Hukuk Fakültesinde
“Hukukta Mesleki Deontoloji” dersinde Yargıtay Etik İlkeleri temel kaynak olarak
okutulmaktadır. Yarım dönemlik deneyim ve gözlemlerim bu yöndeki uygulamanın
son derece isabetli olduğunu göstermektedir.
Öte yandan Yargıtay Etik İlkelerinin hukuk eğitimine katkısını dikkate alarak,
Yargıtay Başkanlığı işbirliğinde başlatılan hukuk kliniği çalışmaları da oldukça
başarılı ve verimli geçmiştir. Bu aşamada, Yargıtay Daire Başkan ve üyelerimiz, tetkik
hakimlerimiz, Cumhuriyet savcılarımız ve Yargıtay personelimiz engin bilgi ve
deneyimlerini öğrencilerimiz ile paylaşmışlardır. Bunun yanında etik kolaylaştırıcısı
olan öğrencilerimiz de ciddi ve disiplinli bir çalışma sonucunda toplam 19 yargı etiği
vakıasını diğer öğrencilerle analiz etmişlerdir. İzlenen yöntem, kullanılan eğitim
teknikleri ve içerik bakımından pratik yargı etiği eğitiminin en güzel örneğini Hukuk
Fakültemizde deneyimlemiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.
Yargıtay’dan Fakültemize gelen Yargıtay Etiği Hocalarımıza saygı ve şükranlarımı
sunuyorum.
Bu çalışmalarla Yargıtay’ın öncülüğünde, yargı etiği bakımından son derece
önemli bir reformu gerçekleştiriyoruz. Yargıtay Başkanımızın güçlü desteği ile hayata
geçirilen bu reform çalışmalarının kurumsal olarak bir parçası olmaktan dolayı son
derece mutluyuz. Ayrıca, hukuk öğrencilerimize gösterilen ilgi ve verilen değerden
dolayı da ne kadar teşekkür etsem azdır.
Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği çalışmalarında emeği geçen herkese
teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

