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Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve Tarihi İpek Yolu’nun buradan geçmesi uygarlık tarihine ve 

bugüne yön vermiş olup, ayrıca her dönemde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur. 

Coğrafi yönden GAP’ın giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmi ile GAP’ın merkezi olan Gaziantep, ekonomik 

yönden çevresindeki birçok ili etkisi altında tutmaktadır. Hububat ürünleriyle zengin bir tarım yöresi olan 

Gaziantep Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm ürünlerinin işlendiği, iç ve dış pazara sunulduğu bir sanayi 

ve ticaret merkezidir.  

6 tane Organize sanayi bölgesi, birçok sanayi alanları küçük sanayi siteleri ve serbest bölgesi ile ekonomi 

ve sanayide çok önemli bir  konumdadır.  

Türkiye’nin Ortadoğu’yla olan ticaretinde önemli bir merkez konumu üstlenen, kendine özgü sanayileşme 

modeli, yarattığı potansiyel ve artan yatırımlarla bir sanayi kenti, son yıllarda artan kültür ve turizm altyapı 

yatırımları ile de turizm’de öncü bir il haline gelmiştir. 

 

 14 dernek 1400 üyesi ile TÜRKONFED’i temsil eden GÜNSİFED ailesi olarak, gelecek görüşlerimizi 

yansıttığımız bu buluşmaları çok önemsiyoruz ve bu önemli buluşmalarda paylaşılan her bir görüş,öneri ve  her 

bir fikrin, önümüzdeki ufku alabildiğine genişlettiğine inanıyoruz.   

 

İşte bugün bu Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları kapsamında da birbiri ile pek çok yönden bağlantılı iki değerli 

paylaşımımız için buradayız:  

 

“ EKONOMİ VE DEMOKRASİ”   

Bu iki kavram, özellikle de içinden geçtiğimiz süreçte hepimiz için daha da önemli bir hale geldi.  

 

Ülke geleceklerinin mihenk taşı olan ekonomi ve demokrasiyi masaya yatırmak için, şüphesiz çok anlamlı 

günlerden geçiyoruz.  

Günümüzde farklı uygulamaları olmakla beraber,hukukun üstünlüğü bir ülkenin iyi yönetildiğini  gösteren 

göstergelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Örneğin Dünya Bankası tarafından Uluslararası Yönetim 

Göstergeleri, hukukun üstünlüğünü şu şekilde tanımlar: 

 



“ Hukukun üstünlüğü toplumum kurallarının bir uzantısıdır ve polis, mahkemelerin  güç 

kullanımları için yapılmış bir sözleşmedir”  

 

 Biliyorsunuz ki dünya üzerinde yaşanan pek çok soğuk savaş ülkelerin geleceğini tehdit etmekte. 

Savaşın değil barışın dilinin egemen olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu noktada ülkemizin Kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize bıraktığı Cumhuriyet Mirası’nın ve Yurtta barış, dünyada 

barış sözünün değerini her geçen gün daha iyi anlıyoruz.  

 

Bu bağlamda demokrasinin içselleştirilmesinin ve hukukun sürdürülebilir  üstünlüğünün önemi bir kez daha 

karşımıza çıkmakta. 

 

Uluslararası hukukun, üstünlerin hukukuna dönüşmemesi; demokrasinin evrensel değerlerinin nerede olursa 

olsun insanların yaşam hakkını gözetecek şekilde uygulanması için bizlere, yani sivil topluma her 

zamankinden daha fazla sorumluluk düştüğünü de vurgulamak isterim.  

 

Değerli misafirler, 

 

Gerek hala etkilerini sürdüren pandemi gerek global kriz ve  gerekse dünya genelinde yaşanan politik 

sıkıntılar sebebi ile  Türkiye ekonomisinin bir süredir yaşadığı Türk Lirasının değer kaybı,yüksek 

enflasyon,artan borç ve karşılık gelen kredi temerrütleri, içinde bulunduğumuz krizin öne çıkan özellikleridir. 

Ülkemizin geleceğini, refah seviyesine ulaştırmak için tüm unsurları bir arada düşünmeli, her birini dikkatle ve 

özenle kullanmalıyız. Bu unsurlar arasında sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak ve devam ettirecek gelişmiş 

bir demokrasi kültürü oluşturulmalıdır.  

 

İşte bu demokrasi kültürü de ancak hukukun üstünlüğü ile  sağlanacaktır. Gerek ülke gerekse dünya 

ekonomilerini güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlama yolunun da fikirlerin, görüşlerin ve paylaşımların 

özgürlüğü ile gerçekleşeceğine inanmaktayız. 

Hukuk, bu özgürlüğü de herkes için teminat altına alan dayanak noktası olmalıdır felsefemiz ile işte şimdi 

buradayız. 

 

Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiye ivedilikle ihtiyaç duymakla beraber,  güçlü Türkiye hayaline 

ulaşmak için özellikle yargı bağımsızlığı başta fikir ve ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, adil yargılanma hakkı 

gibi hukuku, her şeyden üstün tutacak olan değerlerin sağlanması gerektiğine inandığımız için işte buradayız. 

 

Bu değerleri elde edebilmenin yolu ise liyakat, şeffaflık, hesap verebilirliğe dayalı demokratik bir sistem 

anlayışını inşa etmek için işte buradayız. 



 

Değerli konuklar, 

 

Ekonomiyi iyileştirme odağında enflasyon-faiz-kur sarmalı ile mücadelenin gündemden hiç düşmediği bir 

dönemdeyiz. Bu sorunlar gündelik tartışmalar ve geçici önlemlerle değil yalnızca köklü reformlarla 

mümkündür.  

 

Yerli ve yabancı yatırımcıların risk algısının azaltılması, yatırım faaliyetlerinin çoğaltılması ekonomi ile 

demokrasi arasındaki doğrudan ilişkinin farkında olarak adımları kararlılıkla atmamız gerekiyor. Fakat bu 

adımlar yalnızca uluslararası yatırım ortamından daha fazla istifade edebilme niyeti ile sınırlı değil, ondan 

çok daha yüce bir değerdir ki bu değer, bir ulus olarak tarihte pekçok kahramanlıklara imza atmış pek çok 

imkansızlıklara rağmen yolunu hep aydınlatmış, Cumhuriyet’in kurucu ilkeleri ve muasır medeniyetler 

seviyesini aşma ülküsüne duyduğumuz sadakat ile var olmuştur. 

 

Değerli Dostlar, 

Türkiye’nin 2001 yılı sonrası Avrupa Birliği üyeliği odağıyla gerçekleştirdiği reformlar, ekonomiyi 10 yıl süre ile 

oldukça dikkat çekici, iyi bir noktaya taşıdı. Aynı zamanda demokrasi endeksimizin de yükselmesi, ülkemizi 

orta gelir tuzağını aşma noktasına getirdi. 2011 yılından sonra yaşadıklarımız, demokrasi ve ekonomi 

dengesindeki uyumu bozarken, ülkemiz orta gelir ve orta demokrasi tuzaklarına takıldı.  

 

“Özgür ve adil seçimler, Bireysel özgürlükler, İşlevsel devlet, Siyasi katılım ve Siyasi kültür” başlıklarıyla 5 

alanı kapsayan endekste 2021 yılı itibariyle dünyada 103. sıradayız. “Tam eksiksiz demokrasi” olabilmemiz 

için “Demokrasi Endeksi”nde “8 puan üstü” kategorisine girmek gerekiyor. 

 

Ülkemizin refah seviyesini artırmak, gayri safi milli hasılamızı artırmak istiyorsak; Türkye’nin kalkınma 

hedeflerini tabana yaymak istiyorsak “orta demokrasi” ülkesi değil hukukun üstünlüğü ile yüksek demokrasi 

standartlarını benimsemeliyiz. Ekonomik göstergelerimiz ne kadar iyi olursa olsun, hukukun üstünlüğü 

yoksa kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil, bu nedenle Türkiye’nin orta gelir tuzağı gibi orta 

demokrasi tuzağından da çıkması şart diyoruz. 

 

Değerli katılımcılar, 

Çıktığımız bütün yollarda hukukun üstünlüğü olduğunu unutmadan  güçlü bir demokrasiye ve bu demokrasinin 

sağladığı güçlü bir ekonomiye sahip olma yolunda,kapsayıcı ve katılımcı işbirliklerini önemseyen; her fikrin 

konuşulduğu ve tartışıldığı platformların, Türkiye’nin aydınlık geleceğine anlamlı bir değer katacağına inanıyoruz. 

 



Bugün de yine Daha İyi Yargı Derneği ve Değerli Başkanı Mehmet Gün ve ekibinin emekleri ile hazırlanan ve 

yerelin aktörlerinin Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları’nın hayata geçmesini sağlayan  

Başkan Yardımcımız Mehmet Gün’e ve ekibine, Dünya Gazetesi’ne teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ve değerli 

etkinliğe ev sahipliği yapan federasyonumuz GÜNSİFED’in  dernek başkanlarına ve üyelerine, panelistlerimize, 

siz değerli katılımcılara saygılarımı sunuyorum ve katılımız için teşekkür ediyorum. 

 

 


