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Murat Kaya, GESİAD Başkanı: Ekonomik sistemin sağlıklı işleyebilmesi, ihtiyaçların 

karşılanmasına olduğu kadar, etkin bir hukuk sisteminin varlığına da bağlıdır.  

 

Değerli katılımcılar, 

Ekonomik sistemin sağlıklı işleyebilmesi, ihtiyaçların karşılanmasına olduğu kadar, etkin bir hukuk 

sisteminin varlığına da bağlıdır.  

Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin birbirlerini 

tamamlamaları esastır. 

Hukuk ve ekonomi birbirinden bağımsız olarak tartışılamaz. Hukukun olmadığı veya sağlıklı işlemediği 

bir toplumda ekonomik krizlerin ve sorunların varlığı beklenen bir sonuçtur. 

Ülkede yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da, yabancı sermaye sahipleri de öncelikle kendi emeği ve 

sermayesini koruyacak bir hukuk sistemi olup olmadığını araştırır.  

Yabancı yatırımcılar hukuk güvenliğini öncelikle değerlendirir ve buna göre başka bir ülkede yatırım 

kararı alır. 

Keza anayasa ve sosyal güvenlik hukuku ilkelerinin toplumda ne derece de uygulandığı, gelir dağılımı 

ve vergi sisteminin ve yine rekabet hukukunun nasıl uygulandığı da ekonomik alana müspet veya menfi 

yönde yansır. 

Hukuk sistemi, devletin ve ekonominin temel direğidir. 

Hukuk güçlü olursa, insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveni de artacaktır. 

Adalet ve güven duygusu güçlü olan ülkenin ekonomisi de güçlü olur. 

Bizim kültür ve inancımızda da, hukukun yeri çok önemli.  

Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz.  

Özel sektör olarak en büyük arzumuz hukukun en iyi şekilde işlemesidir. 

İyi işleyen bir hukuk sistemi olursa, toplumda güven duygusu da artar. Kişilere ve kurumlara güven 

varsa, ekonomi daha iyi ve adil işler. Güvenin olmadığı bir ülkedeyse, ne yaparsanız yapın, büyüme de 

istikrar da kalıcı olmuyor. 

Şirketlerimiz için eskiden rekabetin anlamı, sadece kendi şehri veya ülke içi ile sınırlıydı. Bugünse artık 

tüm dünya rakibiniz. 

Bu durum, öte yandan bir büyük fırsattır. 

Tüm dünya aynı zamanda pazarımız. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorsak, dünya standartlarında bir iş 

ve yatırım ortamı kurmak şart.  



Çünkü artık tüm dünya şu gerçeği kabul ediyor. Kalkınmanın ve zenginleşmenin yolu, özel sektörden 

geçiyor. Özel sektörü güçlendirmenin, küresel rekabet karşısında ayakta kalmalarını sağlamanın yolu, 

maç yaptığımız sahayı düzeltmek. 

Hukuk demek güven demektir.Güven olursa, reel sektör daha kolay risk alıp yatırım ve üretim 

yapar. Güvenin olmadığı bir ülkedeyse, ne yaparsanız yapın, büyüme de istikrar da kalıcı olmuyor.  

Dolayısıyla esasında hukuk ekmektir. Su ve ekmek nasıl ihtiyaçsa, hukuk da aynen öyle bir ihtiyaç. 

Bugün Türkiye, orta gelirli bir ülke.  

Yüksek gelirli bir ülke seviyesine çıkmamız da, ancak hukuk devleti yapımızı güçlendirmekle mümkün.  

Bu çerçevede, özel sektör olarak, yargı sistemini güçlendirecek her düzenlemeyi destekledik ve 

destekliyoruz. 

Ayrıca çok beğendiğim bir söz var. Adalet, kutup yıldızı gibidir. Yerinde durur. Geri kalan her şey onun 

etrafında döner. İşte bu yüzden, adalet terazisinin dengesini korumalıyız. Etkin, hızlı ve sağlıklı çalışması 

için gereken her adımı atmalıyız. 

Hukuk sistemini daha sağlıklı ve daha iyi işler hale getirme konusunda ne kadar başarılı olunursa, türkiye 

ve ekonomi o kadar güçlü hale gelecektir. 

Türk özel sektörü, yargı sistemini güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini artıracak, her düzenlemeyi 

destekledi. Desteklemeye de, devam edecek. 

 

 


