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Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün 

“A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” önerisini  

Fransa’da SciencesPo Üniversitesi’nde anlattı 

  

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, 18 Ekim 2022 Salı günü, Fransa’nın ve 

dünyanın önde gelen siyasal ve sosyal bilimler üniversitesi SciencePo’nun “hukuk ve siyasi 

kurumlar” dersinde, konuk konuşmacı oldu. Dünyada ve Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve 

yargının karşı karşıya olduğu sorunlar üzerine görüşlerini paylaşan Av. Mehmet Gün, derneğin 

“A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” önerisini anlattı. 

  

“Devlet gücünü kullananlar hukukla sınırlandırılmalı” 

  

Konuşmasının başında ifade özgürlüğünün fikir çeşitliliği doğurduğunu, adaletin ise fikirleri 

özgürce ifade etme güveni oluşturduğunu vurgulayan Av. Mehmet Gün, toplumların da bu 

sayede bilim ve teknolojide ileriye gidebildiğini belirtti. Adaleti gerçekleştirmekle görevli olan 

hukukçuların bağımsızlığının ve halkın ifade özgürlüğünün devlet yöneticilerine karşı korunması 

gerektiğini bildiren Gün, bunun için ise en başta devasa devlet gücünü kullanan yöneticileri 

hukukla sınırlandırmanın öneminin altını çizdi. Türkiye’de 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile yargı 

bağımsızlığı ve hâkim teminatının büyük oranda kaybedildiğini söyleyen Daha İyi Yargı Derneği 

Başkanı Av. Mehmet Gün şunları anlattı: 

  

“Siyasetin eline geçen yargı görevini yapamaz” 

  

“Türkiye’de yaklaşık 10 senede bir askeri müdahaleler ve toplumsal kırılmalar yaşanmasının 

temel sebebi, görevini yapamaz durumda olan yargının toplum desteğini kaybederek siyasilerin 

kontrolü altına girip, kullanışlı bir siyasi alet haline gelmiş olmasıdır. Bu durum, ülkenin milli 

gelirinin azalmasına, refahın geri gitmesine, mal varlıklarının ve gelirlerin gerçek değerinin 

neredeyse dörtte üçünün kaybedilmesine neden oldu. Kurucusu ve başkanı olduğum Daha İyi 

Yargı Derneği, Türk yargısını çağdaşları seviyesine getirmek ve tam bağımsızlık kazandırmak 

için yola çıktı. Yargının yöneticilere bağımlılaşmasının bilimsel düşünce ve ifade özgürlüğünü 

kısıtladığını ve bunun neden olduğu devasa zararları siyasetçilere ve iş dünyasına anlatarak 

yargı sorununun kökten çözümü için toplumsal mutabakat oluşturmaya çalışıyor. Yargı 

sorununun yoksullaşmaya, ülkenin gücünün ve uluslararası saygınlığının azalmasına yol 
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açtığını herkes anladığı zaman çözüm kendiliğinden istenir olacaktır. Ancak istemek çözümü 

gerçekleştirmek için yeterli değildir. Çözümlerin fikir ve öneri olarak hazır olması gerekir. Bu 

amaçla ‘A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu’ adını verdiğimiz bir dizi öneri hazırladık. Temelde 

yargıda dokuz reform önerisi içeren çalışmamızı şu sıralar hem Türkiye’de hem de dünyada 

anlatıyoruz. Önerdiğimiz reformların sadece Türkiye’de değil dünyada da uygulanabilir ve 

yargıyı daha iyi hale getirebilir nitelikte olduğuna inanıyoruz.”  

  

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, dersten sonra, SciencesPo’da öğrenim gören 

Türk öğrencilerin kurduğu Anatolian Club topluluğunun düzenlediği video söyleşiye de katıldı. 

  

Cumhurbaşkanı yetiştiren 150 yıllık üniversite 

  

Bu yıl 150. kuruluş yıldönümünü kutlayan SciencesPo, misyonunu “dünyayı daha iyi anlamak 

ve daha iyiye doğru değiştirmek” olarak tanımlıyor. 1968 yılındaki öğrenci protestolarının 

başladığı yer olarak bilinen üniversitenin “hukuk ve siyasi kurumlar dersi” ise öğrencilere 

dünyadaki farklı türdeki siyasi sistemlerin temel özelliklerini, hukuk, siyaset ve güç arasındaki 

karmaşık etkileşimi tanıtmayı amaçlıyor. Fransa’nın üç cumhurbaşkanı, François Mitterrand, 

Jacques Chirac ve François Hollande bu okuldan mezun. Şimdiki Cumhurbaşkanı Emmanuel 

Macron da lisansüstü diplomasını SciencesPo’dan almış. Paris merkezli üniversitenin Fransa’da 

yedi farklı şehirde kampusu, 14 bin öğrencisi bulunuyor. Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. 

Mehmet Gün, üniversitenin Nice-Menton kampusunda ders verdi.  

 

 


