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Değerli Meslektaşlarım,   Tema 1: Açılış ve Teşekkür 

Saygıdeğer Hocalarım, 

Sevgili Öğrenciler, 

“Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları kapsamında 

düzenlenen “Yargıtay Etik Kolaylaştırıcıları Sertifika Töreni” dolayısıyla sizlerle 

birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin 

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinden sonra, yargı mensuplarının uyması 

gereken ulusal etik davranış ilkelerinin oluşturulması evrensel bir gereklilik olarak 

dünyada kabul görmeye başlamıştır. 

Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin önsözünde, “Yargı etiğinde yüksek 

standartların teşvik ve muhafaza edilmesine yönelik temel sorumluluğun her bir 

ülkedeki yargı organına ait olduğu” belirtilmiştir. Bu nedenle, etik ilkelerin 

belirlenmesi, içselleştirilmesi ve her kademedeki üye, hâkim, savcı ve personel 

tarafından uygulanması Yargıtay’ın sorumluluğu altındadır. Yargıtay, en yüksek etik 

ve dürüstlük standartlarına sahip olmalı, kurum içi şeffaflık ve hesap verebilirliği 

sağlamalıdır. İşte bu düşüncelerle bir yıl önce uygulamaya başladığımız “Etik, 

Şeffaflık ve Güven Projesi” kapsamında “etik, şeffaf ve topluma karşı hesap verebilir 

bir yargı sistemine” doğru önemli reformlar yapılmış, yurt içinde ve yurt dışında da 

bunun olumlu yansımaları olmuştur. Yargıtay üyeleri ve tetkik hakimleri, Yargıtay 

Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personelimizin en ileri adalet standartlarını 

uygulamalarını sağlamak amacıyla yüksek standartlarda etik ilke ve kurallar 

belirlenmiştir. Ancak bundan daha da önemli olan husus, etik ilkelerin oluşum 

sürecinin demokratik, şeffaf, geniş katılımlı ve topluma karşı hesap verebilir şekilde 

gerçekleşmesidir. Bu yönüyle Yargıtay Etik İlkeleri, şu an için karşılaştırmalı hukukta 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin kriterlerine göre en yüksek standartları 

temsil etmektedir. 



Yargıtay Etik İlkeleri’nin 2017 yılının son çeyreğinde kabul edilmesinden 

sonra, Yargıtay daire başkan ve üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile 

personele çağın gereklerine uygun yöntem ve tekniklerle yargı etiği eğitimi verilmesi 

önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Oluşturulan bilgi birikimi ve verilen 

eğitimin kalitesi, hiç şüphe yok ki Yargıtay kültürünün etik değerlerle daha da 

güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Geçen yıl geliştirilen ve uygulanan 

Yargıtay Etik İlkeleri Temel Eğitim modüllerinin yanı sıra bu yıl da Yargıtay Etik 

İlkeleri Geliştirilmiş Eğitim Modülleri oluşturulmuştur. Haziran ayı içerisinde hakim, 

Yargıtay Cumhuriyet savcısı ve Yargıtay personeli olmak üzere toplam 800 kişi iki 

günlük “Geliştirilmiş Etik Eğitim Modüllerine” göre eğitim alacaktır. 

 

Değerli KonuklarTema-2 : Yargıtay Yargı Etiği Hukuk 

Sevgili ÖğrencilerKliniği Çalışmalarının Önemi 

Yargıtay’ın etik stratejisi üç aşamadan oluşmaktadır. Birincisi, Yargıtay’da 

çalışan herkesin etik eğitimini alması ve etik anlayışın iş süreçlerine yansıtılmasıdır. 

2018 yılı içinde bu aşamayı tamamlamış olacağız. İkincisi, hukukçular ile yasama ve 

yürütme organının yargı etiği ilkeleri hakkında bilinç düzeyinin yükseltilmesidir. 

Üçüncüsü ise toplumun bu konuda eğitilmesidir. Etik değerler üzerinde yükselen ve 

halkın yüksek güven duyduğu bir yargı sistemi oluşturmanın ön koşulu, toplumda 

“ortak bir yargı etiği bilinci” oluşturulmasına bağlıdır. İşte bu nedenle “Yargıtay Etik 

İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmalarına büyük önem veriyoruz.  Daire başkanımız, 

Yargıtay üyelerimiz, tetkik hakimlerimiz, Cumhuriyet savcılarımız ve personelimiz bu 

amaçla büyük bir fedakarlıkla çalıştılar. Emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür 

ederim. 

Yargıtay’ın gösterdiği bu olağanüstü çabanın amacına ulaşması için hukuk ve 

adalet bilinci yüksek kurumlara, akademisyenlere ve hukuk öğrencilerine ihtiyacımız 

var. Yargıtay Etik İlkeleri’nin hukuk fakültelerinde temel bir kaynak olarak 

okutulması, etik ilkelerin yaygınlaşması ve kökleşmesi bakımından bir dönüm 

noktasıdır.“Uygulamacı Yargı Etikçileri”nin yetişmesi için hukuk fakültesinin 

kapılarını bizlere açan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. 

Çetin Arslan’a çok teşekkür ederim. 



“Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi”nin tüm aşamalarında bizlere engin bilgi ve 

deneyimi ile çok değerli katkılar sağlayan Sayın Prof. Dr. Gülriz Uygur Hocamız, 

Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği çalışmalarının liderliğini üstlenmiştir. Onun 

tasarladığı ve Hacettepe Hukukta da uygulanan modelin, yakın gelecekte tüm hukuk 

fakültelerinde Yargıtay’ın desteği ile yaygınlaşacağına inanıyorum. 

Ankara Hukuk ve Hacettepe Hukuk Fakültesi’nin çok değerli öğrencileri, uzun 

ve yorucu bir teorik çalışma sürecinden sonra, ilk eğitimlerinizi de vererek sertifika 

almaya hak kazandınız. Üstün gayret, fedakarlık ve çalışkanlığınızdan dolayı sizleri 

kutluyorum.  

 

Sonuç ve Teşekkür 

İyi işleyen bir yargı sistemi, hukuk devleti olmanın temel koşullarından biridir. 

Demokrasi, insan hakları gibi kavramlar dahi ancak iyi işleyen bir yargı sistemi 

sayesinde asıl işlevine kavuşabilir. Bu nedenle, “Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” 

çalışmaları Yargıtay’ın yürüttüğü reform çalışmaları kapsamında çok önemli bir 

kilometre taşıdır. Bizim çabalarımıza destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür 

eder, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. 

 
 
 


