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Değerli Konuklar,
TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü törenimize hoşgeldiniz.
TÜSİAD olarak, hukuk alanındaki çalışmaların desteklenmesinin, hukukun üstünlüğü
ilkesinin hayata geçirilmesi ve toplumun hukuk devleti ilkesine sahip çıkması için çok önemli
bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin,
nitelikli, önemli hukuki boşlukları dolduran, mevcut tartışmalara yeni boyutlar kazandıran
çalışmaları teşvik etmesi gerektiğini düşünüyoruz.
“En İyi Hukukçu Ödülü”nü hayata geçirirken, lisans veya lisansüstü düzeyde hukuk eğitimi
almış, 40 yaş altı genç hukukçuları hedefledik. Her yıl ayrı bir konunun ele alınacağı ödülün
2009 yılı konusunu, “medeni yargılama hukuku” olarak açıkladık. Ödüle aday hukukçulardan,
mahkemelerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ile dava süresinin nasıl kısalacağına
ilişkin öneriler ve benzeri konuları işleyen çalışmalar ile başvurmalarını istedik. Bilimsel
nitelikte hazırlanmış rapor, kitap, makale ve benzeri çalışmalarla başvurulması için çağrı
yaptık.
“Medeni Yargılama Hukuku” başlığı altında, mahkemelerin etkinliği ve yargılamanın süresi
konularını seçmemizin ardında yatan nedene gelince… Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
6. maddesinde ifadesini bulan “adil yargılanma hakkı” istikametinde, adli yargıda reform
ihtiyacı bulunuyor. Yargılamanın, çağdaş yargılama düzeyinin gerektirdiği standartlarda
olabilmesi için, her şeyden önce “hızlı” olması gerekiyor. Makul sürede yargılanma ilkesinin
hayata geçirilebilmesi için hiç şüphesiz pek çok faktörün aynı anda ve uyumlu bir şekilde
çalışması gereklidir. Yargılama makamının ve tarafların, davanın hızlı görülmesine ilişkin
tutumları kadar; yargı sisteminin yapısı, hakim açığı, hukuki boşluklar veya uygulamadaki
hatalar nedeniyle de bu süre uzayabilmektedir.
Makul sürede yargılanma ilkesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları
incelendiğinde görülmektedir ki ülkemizde artık kanıksanmış olan uzun yargılama süreleri
adil yargılanma hakkını ihlal eder niteliktedir. Dosya sayısının çokluğu kadar, ceza
davalarında hazırlık soruşturmasının iyi yapılmaması, hukuk davalarında ise bilirkişilik
kurumu ve tebligat sistemi de bu süreye olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu durumun önüne
geçmek için alınması gereken önlemlerden biri de, usul hukukunda yargılamanın
hızlandırılması için kapsamlı değişikliklerin yapılmasıdır.
Usul hukukundan kaynaklanan en önemli sorun, davalarda tahkikat aşamasının duruşmadan
önce tamamlanmaması sebebiyle duruşmaların ertelenmesi ve yargılamanın gecikmesidir.
Özellikle delillerin sunulmasının duruşma aşamasına kalması, davaların sonuçlanmasını
geciktiren nedenlerdendir. Usulde değişiklik yapılarak tahkikat aşamasının duruşmadan önce
tamamlanmasını sağlayacak tedbirler alınması gereklidir.
Bunun dışında bilirkişilik müessesesindeki aksaklıklar giderilmeli; hakimin bilirkişiye
başvurma ihtiyacını azaltacak tedbirler alınmalıdır. e-Yargı tam anlamıyla hayata geçirilerek
mahkemelerin, yargı haricindeki kamu kurumları ile sürekli ve etkin bir bağlantıya kavuşması
sağlanmalıdır.
Ülkemizde ancak hukuk devletinin tüm kurumları ile yerleşmesi sayesinde, kaliteli bir
yargılama düzeninin varlığına güvenebilir ve çağdaş bir hukuk sistemine sahip olduğumuzu
söyleyebiliriz.

Değerli Konuklar,
TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü’nün hayata geçmesinde, değerli jürimizin çok önemli
katkıları oldu. Jüri başkanı Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Yavuz Alangoya,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı Sayın Prof. İhsan Demirkıran, TÜSİAD Yargı
ve Temel Haklar Çalışma Grubu Başkanı Sayın Av. Barbaros Çağa, Bıçakçı&Tanverdi
Hukuk Bürosu Ortağı Sayın Av. Mücahit Tanverdi ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Sayın Prof. Ali Cem Budak'a huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.
Ödüle başvuran tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Kazanan
hukukçuyu şimdiden tebrik ediyor, ödülün, Türkiye’de hukuk devleti bilincinin geliştirilmesi
sürecine katkı sağlamasını ve genç hukukçuları bu yönde cesaretlendirmesini diliyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve sözü ödülü kazanan adayı açıklaması için, jüri heyeti
başkanı Sayın Prof. Yavuz Alangoya'ya bırakıyorum.

