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Değerli başkanlar, değerli dostlarımız TÜRKONFED  Yönetim Kurulu adına sizlere sevgi ve saygılarımı 
sunarım. Daha İyi Yargı Derneği ve Dünya Gazetesi'nin düzenlediği TÜRKONFED desteklediği üye 
federasyonumuz TrakyaSİFED ve üye derneklerimizin katkı verdiği ekonomi ve hukuk buluşmalarının 
beşinci etkinliği de Edirne'de şu anda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'mizin aydınlık geleceği için her ses her 
renk ve düşüncenin yaratacağı ortak paydayı bulmak ve çözüme giden yolda fikirlerimizi paylaşmak için 
bir aradayız.  
Bu etkileşimli platformda paylaşılan her bir görüş ve her bir fikrin önümüzdeki ufku alabildiğine, 
genişleteceğine inanıyoruz. Otuz federasyon ve iki yüz seksen altı dernek ile ülkemizin her yanından elli 
bine yakın şirketin ortak hayalini temsil eden bir aile olarak fikirlerinizi ve görüşlerimizi paylaştığımız bu 
buluşmaları çok önemsiyoruz. Değerli dostlar, dünya ve ekonomimiz ülkemizde ekonomiden dış politikaya 
pek çok sıkıntı mevcut. Hepimiz olağanüstü şartlar altında belirsizlikler ve riskler gündelik yaşamın bir 
parçası hale getiren pandemi döneminin sona ermesini umut ederken bu kez de jeopolitik bir gelişmelerle 
yüzleşiyoruz. 
 
Bir yandan pandeminin henüz sona ermeden çıkan savaş ve çalışmalar tedarik zincirindeki sıkıntıları 
devam ettirirken diğer yandan artan enerji ve gıda maliyetlerinin neden olduğu küresel enflasyonist baskı 
biz iş insanları için belirsizlikleri daha da arttırmak da yeni bir krizin ayak seslerine duyulmaktadır. Içe 
kapanarak değil, değişerek ve dönüşerek başarıyla çıkabileceğimiz adeta yeni bir dünya kuruluyor. Bu 
yeni dünyada güçlü ve lider bir ülke olmak için siyaseten ekonomiye yeni bir hikaye yaratmak gerekiyor. 
Bu şartlarda başarmayı engelleyecek en büyük riskin ekonomi gemisinin sisli bir havada pusulasız 
ilerlemesi olduğunu düşünüyoruz. 
 
TÜRKONFED olarak ülkemizin ve ekonomimizin pusulasının demokratik yönetimin evrensel ilkeleri olan 
güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ile hukukun üstünlüğü olduğunu vurgulamak isterim.  
 
Ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında geçici pansumanlara değil, kalıcı tedaviye ihtiyacımız olduğunu 
ve bunun yolunun da yapısal reformlardan geçtiğinin altını çizmek isterim. Değerli konuklar, Türkiye'e 
ekonomisinin bir süredir yaşadığı dalgalanmalar gündelik hayatımızın gerçekliği olarak yaşıyoruz. 
Sürdürülebilir kalkınmaya rekabet gücü kazanmamızı ve toplumsal refaha ulaşmamızı mümkün kılacak 
olan şey. Hiç şüphesiz gelişmiş bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü, kültürünün yerleşmesi ve 
güçlendirmesidir. Refah için demokrasi anlayışının kalkınma dinamikle her hücresine eklemediğimiz 
sürece ulaşmak istediğimiz hedeflerden hayalden öteye geçemeyecektir. 
 
Ekonomiler istikrar ve güven üzerinde ayakta kalırlar. Hem istikrarın hem de güvenin en önemli teminatı 
ise hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Bir ekonomiyi ayakta tutan diğer sacayağı ise onu besleyen 
fikirlerin, görüşlerin ve paylaşımların özgürlüğüdür. Hukuk bu özgürlüğü de herkes için teminat altına alan 
dayanak noktasıdır. Yargı bağımsızlığı başta fikir ve ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü adil yargılanma 
hakkı gibi hukuku her şeyden üstün tutacak olan değerlerin sağlanmasıyla gerekmektedir. Bu değerler 
elde edebilme yolu ise liyakat, şeffaflık, hesap verilebilirliğe dayalı demokratik bir sistem anlayışının tesis 
etmekten geçer. 
 
Güçlü Türkiye hayaline ulaşmak ve gelişmiş bir ekonomiye sahip olmak için gelişmiş bir demokrasiye 
sahip olmak gerekir. Içinde bulunduğumuz ve kötüleşmekte olan orta gelir tuzağını açmak için Orta 
demokrasi tuzağından da kurtulmamız gerekiyor. Bunun için yargı bağımsızlığı, ifade ve medya 
özgürlüğü, adil yargılanma gibi temel hak ve özgürlükler etkin olarak koymak gereklidir. 
 
Unutulmamalıdır ki demokrasi bir tercih değil, ortak yaşama iradesini güçlendirmenin temel şartıdır. 
Demokrasimizi, demokratikleştirmek yani yaşam tarzı haline getirmek ana hedefimiz olmalıdır. 
Ülkemizin geleceğini tek fikir, tek model ve tek yöntem üzerine değil, çeşitlilik, katsayıcılık ve katılımcılık 
üzerine sağlam olarak inşa edebiliriz. Ülkemizin gelecek resmini güzelleştirmek tüm unsurlar bir arada 



düşünerek her birini özenle kullanarak oluşturmalıyız. Zira çeşitliliği, farklılığı ve çoğulculuğu korumaktan 
başka bir yolumuz ve çaremiz yoktur. 
 
Hukukun üstünlüğünü sağlamanın beş yüz milyar dolarlık ihracata iki trilyon dolarlık gayri milli hasıla ve 
yirmi beş bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşmanın hedefinin yolu ve yöntemi olduğunu da hukuktan 
geçtiğini belirtmek isterim. Değerli konuklar, dünyada yaşanan çalkantılılar karşısında Türkiye için ortak 
hayalimizi ve ortak aklımızı güçlendirmek zaruretindeyiz. 
 
Yeniden biz olmaya, ortak ufka ve hedeflere odaklanmaya ortak başarıya ortak heyecana ortak umuda 
ihtiyacımız var. Potansiyelimizi gerçekleştirmek, refahımızı sürdürülebilir artmak toplumsal adaleti 
sağlamak ve güçlendirmek gerekiyor. 
 
Daha önce başardık, bundan sonra da başaracağız. Bunları gerçekleştirmek için yargıyı 
bağımsızlaştırmak, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve temel hak özgürlükleri güvence altına alarak bizi 
biz yapan cumhuriyet değerleri ile güçlendirmek mümkün. Yapısal reformlarda bütün kapıları açan yegane 
anahtarın hukuk üstünlüğü olduğunu unutmamalıyız. Yargıyı özgürleştirip yasama ve yürütmenin etkin 
hesap verildiğini sağlayarak denge ve denetleme kaslarımızı güçlendirebiliriz. Çağdaş bir eğitim sistemiyle 
insan kaynaklarımızı geliştirebilir, sivil toplum kuruluşlarını karar alma mekanizmalarına dahil ederek 
küresel rekabet gücümüzü artırabiliriz. 
 
Evet, ülkesini seven bizler, sorunlara çözüm üretmek için bir araya geldik bugün. Yargı reformu başta 
olmak üzere tüm yapısal sorunlarımızın çözümüne katkı vermeye kapsamlı bir dönüşüme destek 
vermeye, getirilebileceği riskleri ve zorlukları göstermeye hep beraber hazırız. Ülkemizin ekonomi 
sorunları, ekonomik sorunları ile yargı arasındaki ilişkinin ortaya konulacağı, yargı reformunun kökten 
çözüm için geliştirilen çözümler, iş dünyası tarafından tartışılacak. Bu etkinliği son derece yararlı buluyor. 
Ve başarılı geçilmez, geçmesini diliyorum.  
 
Hepinize Daha Iyi Yargı Derneği ve Dünya Gazetesi'ne teşekkür ederim. TÜRKONFED’in Selamlar, 
saygılarını ileterekten iyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim. 
 


