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YENİ YASAL DÜZENLEMELER VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA
HUKUK VE CEZA MUHAKEMESİNDE KANUN YOLLARI SEMPOZYUMU

Yargıtay Başkanlığı ve Ufuk Üniversitesi iş birliği ile 12 Şubat 2020 tarihinde, Ufuk Üniversitesi Mütevelli
Heyet Üyesi Av. Mahmut Emin Varol, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tevfik TEZCANER, Yargıtay
Başkanı İsmail Rüştü CİRİT, Yargıtay mensupları ve akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda öğrencinin
katılımıyla, “Yeni Yasal Düzenlemeler ve Yargıtay Kararları Işığında Hukuk ve Ceza Muhakemesinde
Kanun Yolları" konulu sempozyum gerçekleşti.
Üniversitenin İncek Kampüsünde gerçekleşen sempozyumun
açılış konuşmalarının ilkini, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Şanal GÖRGÜN yaptı.
Prof.Dr. GÖRGÜN, “İstinaf sisteminin uygulanmaya başladığı 20
Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadarki gelişmeleri,
tartışmaları ve aksaklıkları en yetkili ağızlardan dinleme şansına
kavuşmuş bulunuyoruz” dedi.
Sempozyumda temyiz, istinaf, hükmün açıklanmasının geriye
bırakılması ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvurular gibi
konuların inceleneceğinin altını çizen Rektör Prof.Dr. Tevfik
TEZCANER, şöyle devam etti: “Bunların incelenebilmesi için
Yargıtay Başkanlığımızın ve Hukuk Fakültemizin ciddi bir iş birliği
oldu. Başarılı bir sempozyum geçirileceğine eminim. Şimdiden
tebrik ve başarı dileklerimi iletiyorum.”
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CİRİT: “YÜKSEK MAHKEMELERİN İKİ TEMEL İŞLEVİ VARDIR”
Yargıtay Başkanı CİRİT, Yargıtay’ın tarihsel süreci hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında,
toplumların gelişmişlik düzeylerinin ekonomik ve siyasi bakımdan elde edilen başarılardan çok, insan
haklarına duydukları saygı ile ölçüldüğünü kaydetti.
İyi işleyen bir yargı sistemi ile insan haklarının korunması
arasında çok yakın bir ilişki bulunduğuna dikkati çeken CİRİT,
yüksek mahkemelerin hukukun tüm ülkede eşit şekilde
uygulanmasını sağlamak ve hukuki denetim yapmak üzere iki
temel işlevi bulunduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "En
üst derecedeki yüksek mahkemeleri karakterize eden asıl
unsur, hukuki denetim yapmanın ötesinde, hukukun ülkede
eşit şekilde uygulanmasını sağlamaktır."
CİRİT, şunları kaydetti:
"Bir hukuk kuralı, yurdun bir bölgesinde farklı, başka bir bölgesinde farklı uygulanırsa, eşitlik ilkesi ihlal
edilir. Adalet duygusunun gevşediği ve önemini kaybettiği dönemlerde, toplumların nasıl bir çöküş
yaşadığına tarih birçok kez tanıklık etmiştir. İşte bu sebeple, Yargıtay’ın en önemli görevi ve topluma
karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği
sağlamak amacıyla içtihat birliğini sağlamaktır. Kanunlar yurdun bir kısmında farklı, başka bir kısmında
farklı uygulanırsa, kanun önünde eşitlik başta olmak üzere hukuki öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik
ilkeleri zedelenmiş olur."
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Açılış konuşmalarının ardından, sempozyum kapsamındaki oturumlar gerçekleştirildi.
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