
 

TÜRKONFED ve Daha İyi Yargı Derneği 

 Zonguldak’ta “Refah İçin Demokrasi” dedi  

TÜRKONFED ve Daha İyi Yargı Derneği iş birliği ile hazırlanan “Türkiye'nin İkilemi; Orta Gelir 

ve Orta Demokrasi Sorunları” politika raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen 13. toplantı 

BAKZİFED ev sahipliğinde Zonguldak’ta yapıldı.  

Politika notunun yazarı Av. Mehmet Gün, sunumunda verimli çalışan, kendisi de hukuka 

hesapverir olan bir yargı sistemini çalışır hale getirmenin, Türkiye’nin orta gelir tuzağını 

aşmasında kilit rol oynayabileceğini vurguladı.   

13 Mart 2020 / Zonguldak - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Daha 

İyi Yargı Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı “Türkiye’nin İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demokrasi 

Sorunları” politika raporunun Türkiye çapındaki tanıtımları devam ediyor. Tanıtımın Zonguldak 

ayağı, 13 Mart 2020, Cuma günü Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu 

(BAKZİFED) ev sahipliğinde Dedeman Oteli’nde gerçekleştirildi.  

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel Eroğlu, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Daha İyi Yargı 

Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, BAKZİFED Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Külah, ERGİKAD 

Başkanı Nilgün Efes ve Ekonomist Şevin Ekinci’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 

“Ekonomik kalkınmanın yolunun hukukun üstünlüğü ve hesapverir kurumlar inşa etmekten 

geçtiği” mesajı verildi. 

Politika Raporu’nu kaleme alan Daha İyi Yargı Derneği Başkanı ve TÜRKONFED Başkan 

Yardımcısı Avukat Mehmet Gün, Türkiye’nin gelişmiş ekonomiler arasında yer alma 

potansiyelinin çok yüksek olduğunu, bunun gerçekleşmesinin ancak ileri demokrasi ile mümkün 

olacağını söyledi. Türkiye’nin potansiyelini anlamak için aynı ekonomik bölge içindeki Almanya 

ile karşılaştırmanın yeterli olduğunu, yaklaşık aynı nüfusa sahip olmasına karşılık Türkiye’nin 

yarısı kadar toprağa sahip Almanya’nın ekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye’den çok 

ilerisinde olduğuna işaret eden Gün, şöyle devam etti:  

“Türkiye Almanya’dan daha büyük potansiyele sahip” 

“Toprak büyüklüğü, nüfus ve kaynaklara bakıldığında her bir Türk bir Alman’ın iki katı kadar 

üretebilecek potansiyelde. Yani Türkiye Almanya’nın iki katı kadar refaha ve güce ulaşabilir. 

Fakat işin gerçeği Almanya Türkiye’nin 6 katı kadar daha zengindir ve refahı yüksektir. Peki nasıl 



 

oluyor da Almanlar bunu başarıyorlar? Ne oluyor ya da olmuyor da böyle bir fark ortaya çıkıyor? 

İşin sırrı ileri bir hukuk devleti ve ileri bir demokraside yatıyor. Türkiye’nin Almanya gibi olma 

yolunda hızla ilerlemesini engelleyen yegâne şey işte bu ikilidir” şeklinde konuştu.  

Demokratikleşme yolunda Türkiye’nin çok uzun ve önemli mesafeler kat ettiğini anlatan Gün, 

dünyanın çoğu ülkesine göre çok daha erken bir tarihte demokratik kurumların oluşturulmasına 

karşılık, 1961 ve 1982 askeri anayasalarının sisteme önemli ketler vurduğunu belirtti.  Halihazırda 

yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın 82 milyonluk Türkiye’yi yönetmeye yeterli olmadığının 

herkes tarafından bilindiğine işaret eden Gün, şöyle devam etti:  

“Mevcut Anayasa, Türkiye’yi yönetmeye yeterli değil” 

“Yürütmede istikrar ve özgür toplumu yönetememe endişesiyle 1982 Anayasasını yapanlar 

yürütme gücünü “dizginsiz, kontrolsüz ve dengelenemez” olarak tasarlarken, halkın temel hak 

ve özgürlüklerinin tek koruyucusu olan yargı gücünü eli kolu bağlı ve görevini yapamaz ve bağımlı 

durumda “güçsüz bir güç” olarak bıraktılar. Yüzde 30-35 oranında oy alan siyasi partinin mecliste 

yüzde 60 – 65 oranında sandalye sahibi olmasını; azınlık bir siyasi görüşün çoğunluğa 

hükmedeceği bir düzen kurdular. İktidara kim gelirse gelsin, böyle bir düzende temel hak ve 

özgürlüklerin gerileyeceği, fikir ve ifade özgürlüğünün kısıtlanacağı, fikirlerini özgürce 

tartışamayan toplumun kendi sorunlarını tespit edip kemikleşmiş sorunlara çözüm 

bulunamayacağını öngöremediler. Görevinin gerektirdiği imkânlara ve kapasiteye sahip olmayan 

yargının, organ ve unsurları hesapverir sorumlu olmayan, yargının yürütmenin hukuka uyarlığını 

sağlayabilmesi, temel hak ve özgürlükleri etkin olarak koruyabilmesi ve işin özünde yürütme 

gücünü sınırlandırarak ve dengelemesi mümkün değildir. İşte Türkiye’nin Orta Demokrasi ve 

Orta Gelir seviyesinde kalmasına, devlet yönetiminin kişilere bağlı olarak kâh demokratik kâh 

otoriter, ekonominin bir iyi bir kötü, milli gelirimizin ileri-geri gitmesinin kemiklerimize kadar 

hissedilen bildik sorunların çözülemiyor olmasının altında yatan kök sebepler, bu 

saydıklarımdır.” 

“Türkiye’nin yeni bir vizyonla yeni bir hikâye yazmaya ihtiyacı var” 

 “Türkiye’nin yeni bir vizyona ve yeni bir hikâye yazmaya ihtiyacı var” diyen Mehmet Gün, çözüm 

önerilerini şöyle sıraladı:  

“Öncelikle yargıyı verimli çalışır, hesapverir ve bağımsız hale getirmek; yürütme gücünü hukuk 

ve hesapverirlik yoluyla sınırlandırarak dengelemek; halkın siyasette ve yönetimde adil temsilini 

sağlayarak toplumun ihtiyacına uygun, uzlaşma, barış ve huzuru tesis etmek; 82 milyonu refahı 



 

artırmaya odaklayan yeni ve sivil bir anayasa yapmak gerekli ve yeterlidir. İşte Türkiye’nin 

yazması gereken yeni hikâye bu hikâyedir. Türkiye’nin ekonomisini iyileştirerek milli gelirini Orta 

gelir seviyesinin üzerine çıkarması ve sürekli artırabilmesi için bu reform adımlarını hızla 

gerçekleştirmek gerekiyor. Bir sıra içinde bu adımların 8 yıldan az bir süre de atılması 

mümkündür. Gerçekleştirildiği takdirde ise Türkiye milli gelirini hızla artıracak, 7 – 8 yıl içinde 

20.000 US$ seviyesine çıkaracaktır. Bu seviyeden sonra ilerleme bir daha durdurulamaz hale 

gelecektir.” 

ERGİKAD Başkanı Nilgün Efes: Yapısal reformların destekçisi olmayı görev biliyoruz. 

ERGİKAD Başkanı Nilgün Efes yaptığı açılış konuşmasında hukukun üstünlüğünün kalkınma ve 

toplumsal refah için her kapıyı açan bir anahtar olduğunu belirterek, eşitlik, adalet ve özgürlük 

kavramlarının Fransız Devriminden de önce, İslamiyet’in esasları arasında olduğunu vurguladı.  

İnsan haklarına dayalı demokratik bir yaşam için hepimize ve daha çok da kadınlara daha adil ve 

eşit bir gelecek dileyen Efes, yapısal reformların destekçisi olmayı görev bildiklerini belirtti.  

 

BAKZİFED Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Külah: Demokrasi, insan hakları, hukukun 

üstünlüğü, birey hak ve özgürlüklerine çok sesli, tarafsız, yapıcı bakış açısıyla sahip 

çıkıyoruz. 

BAKZİFED Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Külah yaptığı açılış konuşmasında; Batı 

Karadeniz iş dünyasının ve BAKZİFED’in; sorumluluklarının farkında olduğunu ve 

toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız, yapıcı bakış açısıyla sahip çıktığını söyleyerek, 

demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, birey hak ve özgürlükleri, gelir dağılımı, 

kadın istihdamı gibi birçok farklı alanda çalışmalara ettiğini ve çözümler getirdiğini 

belirtti. 

Zonguldak Barosu Başkanı Avukat Özel Eroğlu:  “Hukukun üstünlüğü öngörülebilirlik, güven, 

yatırım ve refah anlamına gelir.” 

Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren Zonguldak Barosu Başkanı Avukat Özel Eroğlu 

konuşmasına demokrasinin ilk çağlardan bugüne evrimini özetleyerek başladı. Bu uzun 

yolculuğun sonucunun hukuk devleti olduğunu vurgulayan Eroğlu, hukukun üstünlüğünün; 

öngörülebilirlik, güven, yatırım ve refah anlamına geldiğini belirtti. Özel Eroğlu, Avukatlık 

mesleğinin yasal görevleri arasında Hukuk üstünlüğü ve insan haklarının savunulmasının başta 



 

geldiğini hatırlatarak, avukatların ve baroların her platformda bu kavramları savunduğunu 

belirtti.  

Ekonomist Şevin Ekinci: “Demokrasi notu düşerken, Türkiye’den yüksek kaliteli bir 

büyüme profili beklenilemez.” 

Ekonomist Şevin Ekinci Yapısal Reformlar Panelinde yaptığı konuşmasında demokrasi ve 

refah arasındaki yakın bağlantıya dikkat çekti. Ekinci, Türkiye’nin demokrasi endeksinde 

son beş yıldır düşüş trendi içinde olduğuna dikkat çekerek, ülkedeki kişi başına gelir 

düzeyindeki düşüşle demokrasi gerilemesi arasındaki bağı anlattı. Son açıklanan 

demokrasi endeksine göre Türkiye’nin kusurlu demokrasi statüsünün de altında yer alan 

melez rejim kategorisinde bulunduğunu ve demokrasi notunun 2018 yılında 4.37’den 

2019 yılında 4.09’ye düştüğünü söyleyen Ekinci, böyle bir ortamda Türkiye’nin yüksek 

kaliteli bir büyümeyi gerçekleştiremeyeceğini aktardı.  

Türkiye’nin son zamanlarda orta gelir tuzağından çıkış yolunda ivme kaybı yaşadığını 

gösteren Ekinci, bu tuzaktan kalıcı olarak çıkmak için verimlilikte belli bir seviye 

yakalanması gerektiğini, verimlilikteki artışın ise ülkemiz için arz yönlü yapısal 

reformlarla gerçekleşebileceğini söyledi. Ekonomist Ekinci, Türkiye’nin kalkınması ve 

büyüme profilindeki iyileşme için doğrudan yabancı yatırımların da büyük önem 

atfettiğine değindi. “İleri düzeyde hukuk ve demokratik uygulamaları görmeden yabancı 

yatırımcılar Türkiye sahasına girmek istemeyecekler” diyen Ekinci, bu konuda bir öneri 

olarak, ülkemizde tamamen yapısal reformlara yoğunlaşan teknik bir birim 

kurulabileceğini belirtti. Uzun dönemli hedeflerin de kayıt dışı ekonomiden kurtulma 

yolunda kararlı adımlar atılması, üreticilerin fikri ve sınaî haklarının korunması, ihracat 

yapımızın iyileştirilmesi ve marka haklarını koruyan bir yapının geliştirilmesi olması 

gerektiğini ifade etti. 

Panelde,2019 yılı Aralık ayında yapılması planlanmış olan Zonguldak Yapısal Reformlar 

Paneli hazırlıkları sırasında kaybettiğimiz değerli sivil toplum gönüllüsü ve BAKZİFED 

Kurucu Başkanı merhum Bahri Küpeli anıldı. Daha İyi Yargı Derneği Başkanı ve 

TÜRKONFED Başkan Yrd. Av. Mehmet Gün; merhum Bahri Küpeli anısına hazırlanmış 

plaketleri, kurucu başkanı olduğu BAKZİFED’e ve değerli eşi Fadime Küpeli’ye takdim etti. 

 



 

DÖRT ADIMDA ORTA DEMOKRASİ VE ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ YOLU 

1. YARGI  

a. Yargıyı verimli çalışır hale getir 

i. Süreçleri iyileştirip çağdaş seviyeye getir 

ii. Yargı kaynaklarını iş yüküne uygun olarak dağıt 

iii. 4-5 yıl süren davaları 3-4 ayda sonlandır 

iv. Savcılıkları kollukla birleştir, işlemlerine yargı denetimi getir 

v. Delil ve sorgu mahkemelerini yeniden kur 

b. Hesapverirliği sağla ve sürdür 

i. Adalet Yüksek Mahkemesi kur 

ii. HSK’nın tüm kararlarını yargı denetimine aç 

c. Kamuoyunun güveni oluşunca tam bağımsızlık ver 

i. Hâkim, Savcı ve Avukatlara tam bağımsız meslek kuruluşları ver 

ii. Adalet Yüksek Kurulu - Kimse nüfuz kuramayacağı şekilde oluştur 

 

2. YÜRÜTME  

a. Genel İdare Usulü Kanunu çıkar: 

i. Yetkileri ve karar alma usullerini tanımla 

ii. Şeffaflığı artır, bilgi edinmeyi güçlendir 

iii. Kamu görevlileri için ibra sistemi geliştir 

b. Kamu Görevlileri Uzmanlık Mahkemesi kur 

c. Kamu görevlilerinin soruşturma ön izinlerini iptal et 

d. Yürütmenin karar alımına halkın katılımını artır 

e. İdari yargı sistemini ve Danıştayı hızlandır:  

i. Acil ve ön meseleleri 2-3 gün içinde karar verilsin 

ii. Davalar 6 ayda sonuçlandırılsın 

 

3. HALKIN YÖNETİME KATILIMI  

a. Siyasi partilerde ve kamu kurumu meslek kuruluşlarında: 

i. Merkezi yönetimin yetkilerini % 10’la sınırlandır 

ii. Delegelik sistemini iptal edilmeli, blok listeleri yasakla 

iii. Siyasi partilerde üyelik sistemini geliştir  

b. Siyasi parti faaliyetlerinin tamamını kayıt altına al, şeffaflaştır 

c. Siyasi parti finansmanını etkin denetle – öz denetim getir 



 

d. Hazine yardımını akılcı yapılandır – üyelik aidatını teşvik et 

e. Her türlü seçimlerde ve adayların parti içinde seçiminde: 

i. Tek kişilik seçimlerde iki turlu seçim zorunlu yap 

ii. Çok kişilik seçimlerde – çoğunluk yoluyla seçim yaptır 

 

4. SİVİL ANAYASA  

a. Anayasa Yapım Metodolojisi Çerçeve Kanunu çıkar 

i. Daimi yönetim ve sekretarya oluştur 

ii. Katılım ve çalışma usulünü belirle 

b. Kamuoyu tercihlerini öğrenme yöntemi getir (mini referandumlar) 

i. Bilgilendirme yöntemini sağlıklı hale getir 

ii. Toplumsal mutabakat oluşturma yöntemini belirle 

c. Genel Hükümlere aykırı - uyarsız özel hüküm yasağı getir 

d. Anayasa Mahkemesinin işlevini geliştir, dava açabilenleri genişlet 

e. Anayasayı Koruma Kurumu Oluştur, C. Başsavcılığını dönüştür 

f. İnanç bazlı oluşumları ve örgütleri izle, denetle ve tehditleri önle. 

 

NOT: Türkiye’nin İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları Politika Notu Detayları için: 

http://www.turkonfed.org/tr/detay/1697/turkiyenin-ikilemi-orta-gelir-ve-orta-demokrasi-

tuzaklari/ 

 

 

TÜRKONFED Hakkında 

Çatısı altında 30 federasyon ve 262 dernek üzerinden 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, 

üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın 

yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı 

Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney 

Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Kuzey Marmara, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, 

Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, 

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED 

http://www.turkonfed.org/tr/detay/1697/turkiyenin-ikilemi-orta-gelir-ve-orta-demokrasi-tuzaklari/
http://www.turkonfed.org/tr/detay/1697/turkiyenin-ikilemi-orta-gelir-ve-orta-demokrasi-tuzaklari/


 

üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon 

çalışanı temsil eden Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) üyesidir. 

Daha İyi Yargı Derneği Hakkında 

Daha İyi Yargı Derneği, Türk yargısının sorunlarını tespit etmek, sorunlara yönelik çözüm önerileri 

geliştirmek, öneriler üzerinde toplumsal mutabakat sağlanması ve çözümlerin hayata geçirilmesi 

yönünde çalışmak amacıyla kurulmuş olan siyaseten tarafsız bir sivil toplum düşünce 

kuruluşudur. Yargıda iyileştirme hareketi olarak bir araya geldiği 2012 yılından bugüne yargıda 

iyileştirmeye yönelik tespitler, öneriler ve yapısal reform çalışmalarını içeren çeşitli çalışmalar ve 

etkinlikler gerçekleştirmektedir. Çalışma sonuçlarını ve sunduğu iyileştirme önerilerini, Adalet 

Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, önde gelen iş dünyası temsilcileri, 

akademisyenler ve kanaat önderleri başta olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşmaktadır. 

Önerileri kamuoyunda yüksek kabul görmektedir. Daha Yargı Derneği, SEDEFED üyesidir ve 

TÜRKONFED içinde temsil edilmektedir. 

BAKZİFED Hakkında 

Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED), Zonguldak, Karabük 

ve Bartın illerini kapsayan kalkınma bölgesinde faaliyet göstermektedir. Batı Karadeniz Sanayici 

ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED), kuruluşunun 3. yılında 3 İş kadınları derneğini, 

7 sanayici ve iş insanları derneğini, 1000’in üzerinde iş insanını, 200’ün üzerinde şirketi 

barındıran büyük bir organizasyona dönüşmüştür. Kurumsal bir yapıya kavuşan BAKZİFED, 

bölgesel bir çatı kuruluş olarak Batı Karadeniz’in yeni ekonomik gücü olma yolunda hızla 

ilerlemektedir. Bölgenin ihracat, istihdam ve iş hacmi ile ülke ekonomisinde belirleyici bir 

konuma sahip olan, bölge KOBİ’lerinin yeni yol arkadaşı BAKZİFED, sürdürülebilir bir ekonomi, 

demokrasi, insan hakları, hukuk ve sosyal barışın da yol göstericisidir. BAKZİFED, geçtiğimiz 3 

yılda 3 kapsamlı araştırma ve geliştirme raporu, 50 bölgesel toplantı, 150’den fazla tematik 

toplantı düzenleyerek siyaset, ekonomi, toplumsal sorunlar ve benzeri alanlarda Batı Karadeniz 

iş dünyasını bir araya getirerek, bu alanda güçlü bir çatı örgüt olduğunu kanıtlamıştır. 

Mehmet Gün Hakkında 

Türkiye’nin en köklü hukuk bürolarından olan Gün + Partners 1986 yılında kurdu. 150’nin 

üzerinde çalışanı bulunan büronun 12 ortağının yüzde 58’ini kadınlar oluşturuyor. Her yıl 

ortalama yüzlerce fikri mülkiyet hukuku meselesi ve işlemi yürüten Gün+Partners, yurt içinde ve 

dışında binlerce marka tasarım tescili ve onlarca fazla patent başvurusu sürecini yönetiyor. En 



 

değerli 100 global marka (Global ‘Top 100 Brands) araştırmalarına giren uluslararası şirketlerin 

pek çoğunu Türkiye’de temsil eden Gün + Partners, “Patent Firm of the Year in Turkey,” “Global 

IP Awards,” “Who’s Who Legal Turkey Law Firm of the Year,” “Euromoney Managing IP Global 

Awards: National Firm of the Year” ve daha çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi. Büronun 

kurucusu Av. Mehmet Gün’ün, “Bozkır’dan Dünyaya… AVUKAT OLMAK” isimli mesleki biyografisi 

5.000 nüshadan fazla satılmış bulunmakta ve bu günlerde ikinci baskısı yapılmakta. Daha İyi Yargı 

Derneği ve İstanbul Tahkim Derneği’nin kurucusu ve başkanı olan Av. Mehmet Gün, 2018 yılı 

Mayıs ayında “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm yolu” isimli ikinci eserini yayınladı. 

Birkaç ay gibi kısa süre içinde 2. baskısını yapan eser iş ve hukuk dünyasında geniş yankı 

uyandırmış ve yönetici özeti TÜRKONFED tarafından Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları 

belgesi olarak yayınlandı. Mehmet Gün, son 10 yıldan bu yana çalışmalarını yargı reformu ve 

hukukun üstünlüğü konularında sosyal sorumluluk çalışmalarına yoğunlaştırmış bulunmakta. 

 


