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Sayın Baúbakan Yardımcım, De÷erli Konuklar,
“TÜSøAD En øyi Genç Hukukçu Ödülü”nün takdim törenine hoú geldiniz.
TÜSøAD olarak, uzun zamandır ekonomik, sosyal ve siyasi konularda araútırma raporu
yayınlama, konferans düzenleme ve görüú açıklamanın yanı sıra teúvik edilmesinde yarar
görülen alanlarda “ödüller” tesis ediyoruz. Bu çerçevede, özel ve kamu sektörünü
ödüllendirmeye yönelik 3 etkinlik etkinliklerimiz artık gelenekselleúmiú durumda.
Kalite Derne÷i ile “Kalite”, Türkiye Biliúim Vakfı ile “e-Türkiye”, TÜBøTAK ve Türkiye
Teknoloji Geliútirme Vakfı ile “Teknoloji” konusunda ödüller vermekteyiz. Ayrıca, Türkiye
ile AB arasındaki iúbirli÷inin geliúmesine katkıda bulunan AB fikir önderi ve siyasetçilerine
yönelik olarak “TÜSøAD Bosphorus Prize for European Understanding” “TÜSøAD Dıú
Politika Ödülü”müz de bulunuyor.
Son olarak geçen yıl, kamuoyunda hukuk devleti bilincinin güçlendirilmesine katkı sa÷lamak
ve genç hukukçuları özgün çalıúmalar yapmaya teúvik etmek amacıyla “En øyi Genç Hukukçu
Ödülü”nü oluúturduk. Önümüzdeki yıl ise bu ödüllerimize, “En øyi Genç øktisatçı Ödülü” ile
devam etmek arzusundayız.
Kanımca Türkiye’de bu tür ödüller, uzmanlık alanlarında baúarılı kiúilerin ve kurumların
toplumda daha çok tanınmasını sa÷lamakta ve ödül verilen alanlarda çalıúan araútırmacıları
teúvik edici bir rol oynamaktadır.
Ödül törenlerinin heyecan uyandıran atmosferi, kamuoyu ilgisi, ödül konusuyla ilgili
ülkemizin sorunlarının bir kez daha gündeme gelmesi için de uygun bir ortam sunuyor.
øzninizle ben de bu vesileyle hukuk devleti ve yargı konusuna de÷inmek istiyorum.
Hepimizin bildi÷i gibi, istikrarlı kalkınma refah düzeyinin yükseltilebilmesinin ön koúuludur.
Nitekim Biz de TÜSøAD olarak, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını, iú ve
yatırım ortamının geliútirilmesini bu amaç çerçevesinde yıllardır savunuyoruz.
Bu ba÷lamda tanımlanan istikrarlı kalkınma ancak demokratik standartları makul bir eúi÷e
ulaúmıú, katılımcı demokrasinin benimsendi÷i, birey hak arama özgürlü÷ünün garanti altına
alındı÷ı bir hukuk devleti ortamında mümkündür. Demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri tam
olarak yerleúmeden, ulaúılan refah düzeyinin kalıcılı÷ının sa÷lanamayaca÷ına inanıyoruz.
Geliúmiú ekonomiler, rekabet politikalarının temeline hukuk güvenli÷ini ve bu ba÷lamda iú ve
yatırım ortamının öngörülebilirli÷ini oturtmaktadırlar. Yani istikrarlı kalkınma ve refah
düzeyi ile hukuksal altyapının sa÷lamlı÷ı ve öngörülebilirli÷i arasında do÷rusal ve belirgin bir
iliúki mevcuttur. østikrarlı toplumsal geliúim ancak ve ancak iúleyen bir hukuk devleti
ortamında gerçekleútirilebilir.
Daha önce pek çok kez vurgulanmıú oldu÷u gibi, hukuk devleti kavramı, her úeyden önce,
hukuka saygı ve hukukun üstünlü÷ü olarak anlaúılmalıdır. Bu ise, hukuku yapanların ve onu
uygulayanların yine hukukla ba÷lı olmalarını, vatandaúların ayrım gözetilmeksizin kanunlar

önünde eúit olmasını ve yönetenlerin her zaman ve her durumda hesap verebilir olmalarını
gerektiriyor.
Her tür dokunulmazlık ve ayrıcalıkların kaldırılması, hukuk devletinin ve kanun önünde
eúitli÷in vazgeçilmez bir unsuru olarak ortaya çıkıyor. Hukuk devleti ilkesinin tam anlamıyla
yerleúmesi için, hukuku uygulayacak organların ba÷ımsızlı÷ı ve hukuku uygulama kapasitesi
de büyük önem taúıyor.
Ba÷ımsız yargı ve özgür savunma makamının hayata geçmesinin yanı sıra adaletin
gecikmemesi, ça÷daú fiziki úartların sa÷lanması ve nitelikli yargı personelinin varlı÷ının
ça÷daú bir adalet sistemine sahip olmamız için çok önemli oldu÷unu düúünüyoruz.
Tüm kesimlerin úikâyetçi oldu÷u 1982 Anayasası, birçok de÷iúikli÷e u÷radı÷ı halde, yargı
ba÷ımsızlı÷ını, denetim ve denge kavramını ve hukukun üstünlü÷ünü hayata tam anlamıyla
geçirecek bir yapıya henüz ulaúamadı.
Bugün, yargı erkinin iúlevinin ve sınırlarının halen yo÷un olarak tartıúılıyor olması, kuvvetler
ayrılı÷ı ve hukuk devleti ilkelerinin tam arzulanan düzeye henüz ulaúmadı÷ının bir göstergesi
olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte, Türkiye’nin son 10 yılda demokratikleúme yönünde
aldı÷ı mesafeyi de azımsamamamız gerekiyor. Demokratikleúme paketleri adı altında peúi sıra
gerçekleútirilen anayasal ve yasal düzenlemeler úüphesiz kamu yönetimi ve siyasal reformlar
konusunda mesafe katetmemizi sa÷ladı.
Yargının iúleyiúinde etkinlik ve úeffaflı÷ın tam olarak tesisi, bireyin en tabii insani duygusu ve
insanlık hakkı olan “adaletin haklı ve do÷ru tecelli etti÷i” algılamasının sarsılmamasının
hayati öneme sahip oldu÷unu düúünüyoruz.

Sayın Baúbakan Yardımcım, De÷erli Konuklar,
Birazdan takdim edilecek ödül, genç hukukçuları teúvik etmek kadar; bu gençlerin ülkemizin
önemli hukuki sorunlarına ürettikleri çözümleri tartıúmaya açmayı da hedeflemektedir. Ödüle
hak kazanan de÷erli çalıúmanın, alanında üretken tartıúmalara ve yeni çalıúmalara ilham
vermesini diliyorum. Sayın jüri baúkanımız ve sayın jüri üyelerimize, de÷erli katkıları için
çok teúekkür ediyorum.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ederim.

