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Sayın Başkanlar, değerli belediye mensupları, kıymetli katılımcılar, ekonomi hukuk buluşmalarının Bursa 
ayağında bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaşmak isterim. En büyük 
beklentilerimizin hukukun üstünlüğü olduğunu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Hukukun olmadığı 
ya da işlemediği, sağlıklı işlemediği, işletilemediği toplumlarda ekonomik krizlerin ve sosyal sıkıntıların 
varlığı her zaman gözlemlenmektedir. Hukuk ve ekonomi birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. 
 
Ekonomik sistemlerimiz sistemimizin sağlıklı işleyebilmesi, gereksinimlerin karşılaşmasında olduğu kadar 
etkin, çağdaş ve adaletli bir hukuk sisteminin varlığına da bağlıdır. 
 
Hukuk ve ekonomi, ekonomik refah ile bunun topluma yayılması konusunda birbirlerini tamamlar. 
Ekonomideki etkin girişimcilik, kaynakların ekonomide doğru kullanımı, fiyatlardaki istikrar milli 
gelirimizdeki büyüme gibi konular hukuksal düzenlemelerle sağlanır. Hukuk kurallarına uyulmaması 
ekonomik ilişkileri bozan en önemli etkenlerden biridir. Iyi bir ekonomi için demokrasi ve hukuka güven ön 
koşuldur. Ekonomiyi ilgilendiren hukuk kurallarının ekonominin gerçeklerine uygun olarak düzenlenmesi 
gerekir. 
 
Hukuk alanında, ekonomiye ilişkin olarak yapılacak düzenlemelerle ilgili ilgili paydaşlarla görüşülerek 
birlikte amacı, getirisi, götürüsü, ilgilisine ve ülkemize yararı gibi konular gözetilerek yapılmalıdır. Ani ve 
habersiz mevzuat değişikliklerinden kaçınmak gerekir. Hukuksal ve bürokratik süreçler ile Mevzuat 
hazırlama, uygulama süreçlerinde özel sektörün katılımının ve şeffaflığın arttırılması, öngörülebilirliğin 
uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yerli ve yabancı yatırımcılar bakımından daha fazla 
şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlanması amacıyla gereken konularda özel sektörün de görüşleri alınarak 
mevzuatın güncellenmesi, hukuksal öngörülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. Ekonomik 
büyümemizin sürdürülebilir olması için hukuk kaynaklı güven ortamının sürekli kılınması kaçınılmaz bir 
gerekliliktir. 
 
Ekonomik yaşamda yurt içindeki yatırımların sürdürülmesi, dışarıdan yatırım gelmesi, gelen yatırımların 
kalıcı olması, yabancılarla şirket evliliklerinin yapılmasında da hukuksal konular her zaman çok önemlidir. 
Bir ülkede yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da yabancı sermaye sahipleri de öncelikle kendi emeği ve 
sermayesini koruyacak bir hukuk sistemi olup olmadığını araştırır. Hukuksal güvenliği öncelikli konu olarak 
değerlendirir. Yatırım kararını ona göre alır. Özetle hukuk, ekonomik yaşantının olmazsa olmazıdır. 
 
Ekonomide istikrar, güven ve öngörülebilirlik sağlıklı, adil ve olabildiğince hızlı bir hukuk sistemiyle 
sağlanabilir. Öylesine güçlü bir hukuksal yapımız olmalı ve o yapıyla yaşamalıyız ki kimse gerek bireylerin 
gerek şirketlerin gerekse devletle olan ilişkilerin hukukla güvence altında olduğundan şüphe etmesin. 
 
Bu da güveni öngörülebilirliği ve istikrarı getirsin. Değerli konuklar hukuksal yapı toplumsal ilerlemeyle 
başa baş giderse orada başarı ve mutluluk da mümkün oluyor. Türk iş insanı. Çalışanları ve paydaşlarıyla 
birlikte tüm zorluklara karşı üreten ham maddeyi tüm sıkıntılara rağmen bulan, kendi iş gücünü yeri gelince 
kendisi yetiştiren tüm sorunlara karşı ayakta kalabilmeyi başaran, ihracatını yapan bir yapıya sahiptir.  
 
Ancak zaman zaman karşılaşılabilen bazı hukuksal sorunlar tüm bu azmi boşa düşürebiliyor. Bizler 
çalışma hayatından ticaret hukukuna medeni kanundan anayasaya kadar her alanda özgürlükleri 
besleyen iş yaşamında sürekliliği, güveni ve istikrarı sağlayan bir hukuksal yapının arzusu içindeyiz. Iş 
dünyası olarak özgürlük ve demokrasinin ekonomik yaşamın canlılığı için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. 
Içinde bulunduğumuz dönemde bu hukuksal yapının iç dünyasını desteklemesi halinde ses hızını aşan 
bir hızla ilerleme, kaydedebileceğimizi, ekonomik yaşamın en az ikiye, üçe katlanabileceğini de biliyoruz 
ve öngörüyoruz. Hukuk kurallarının, ekonominin gerçeklerine uygun olmasını istiyoruz. 
 
Ancak sadece ekonomik alanda değil tüm toplumsal hayatta hukuka olan güvenin tüm yurttaşların ortak 
bilinci olması halinde mutlu bir ülke tablosunun da ortaya çıkacağını biliyoruz. 



Bugün ciddi anlamda beyin göçünden bahsediyoruz. Bunun arkasında özgürlük ve hukuksal güven 
eksikliğinin dile getirildiğinin de farkındayız. Kadın sorunun temelinde de bir yandan hukuksal eksiklik, 
 
Bir yandan da eğitim eksikliğinin olduğunun bilincindeyiz. Yabancı sermayenin de hukuksal kaygılar 
taşıdığını görüyoruz. Burada birbirinden kıymetli değerli hukukçularımız, konuya daha ayrıntılı bir şekilde 
değinecekler. Ben hukuka olan güvenin nelere kadir olduğunu, nasıl bir dönemi bitirip, yeni bir dönem 
başlatma gücüne sahip olduğunu Noah Harari’nin çok ses getiren kitabı İnsanlardan Tanrılara Sapiens’te 
İspanya ve Hollanda örnekleri üzerinden verdiği ve sömürge döneminde Hollandalıların İspanyollara karşı 
nasıl üstünlük sağladığını aktardığı Hollanda'nın öne çıkmasını sermayenin hukukla korunmasına 
İspanya'nın da sermayenin karşısında çaresiz kalışını anlattığı bölümü okumanızı öneriyorum. 
 
Hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.  
 


