
Sayın Dekanım, 

Sayın Vakıf Başkanım, 

Çok değerli hanımefendiler ve beyefendiler, 

Sevgili gençler, 

Hep birlikte genç görüşlerle yoğrulacağımız bu organizasyonun ikincisinde  

tekrar birlikte olmanın mutluluğu ile hepinize hoş geldiniz diyorum. 

Bugün sizlere Türkiye Temsilcimiz Sayın Colin Dürkop hitap edeceklerdi. 

Ancak kendisi yurt dışında olduğu için yerine ben geldim. Bu vesileyle sizlere 

Sayın Dürkop’un sevgi ve saygıları ile birlikte başarı dileklerini iletiyorum.  

Ben daha önce toplantılarımıza katılmayan ve bizleri merak eden konuklarımız 

için Derneğimiz hakkında kısa bir bilgi vermeyi arzu ediyorum. 

1983 yılında dönemin Başbakanı rahmetli Turgut Özal’ın daveti üzerine 

Türkiye’ye gelerek 1985 yılında faaliyetlerine başlayan Konrad Adenauer 

Stiftung Derneği 1964 yılında Federal Almanya Cumhuriyetinin ilk Şansölyesi 

(Başbakanı) adına kurulmuş bir dernektir. II. Dünya Savaşından sonra 

Almanya’nın yeniden inşası için çeşitli çalışmalarda bulunmuş olan Konrad 

Adenauer’in ilkeleri ışığında dünyada barış, özgürlük, hak ve adaletin 

yerleşmesi ve güçlenmesi için 80 ülkede bulunan temsilciliklerimizle birlikte 

çeşitli çalışmalar yapmaktayız. 

Çalışma konularımız, demokrasi kültürünün yerleşip, yaygınlaşması için 

gerekli konulardan seçiliyor ki bunların başında da Demokratik hukuk devleti 

olmak geliyor. 

Bir ülkenin ekonomisi kötü işleyebilir. Bir toplum, sınırlı olan gelirin 

paylaşımından kaynaklı sorunlardan payını alabilir. Bu tür sorunlar aşılabilir 

sorunlardır. Ama bir ülkenin geleceğini garanti altına almanın ve bir toplumu 

bir arada tutmanın imkân aralığı, adaleti tesis etmek, yani hukuk devleti olup 



olmamakla yakından ilgilidir. En önemli güvence adil işleyen bir hukuk 

mekanizmasıdır. 

Bu nedenledir ki hak ve özgürlükler sorumluluk gerektirip ve zorunlu olmadıkça 

da sınırlandırılamazken, adalet hiçbir koşulda askıya alınamaz. 

Bunun garantisi ise bu gerçeğin farkında olan, hukukun üstünlüğü ilkesine 

inanan ve geleceğimize ışık tutacak gençlerden geçmektedir. Gençlerimizin 

hukukun üstünlüğüne, adalete inanmaları projemizin önemini ortaya koyan 

mihenk taşıdır. 

Engin bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşacak çok değerli hocalarımız ile farklı 

görüş ve dinamizmlerini dinleyeceğimiz gençlerle bir aradayız. Ben sözü 

onlara bırakmadan önce toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, 

öncelikle de Anadolu Üniversitesi'ne ve Umut Vakfı’na teşekkür etmek 

istiyorum. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi 

iletiyorum. 

Serap Ağırer 

Konrad- Adenaur-Stiftung – Türkiye Hukuk Devleti ve Medya Proje 

Sorumlusu 

 

 


