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BAKSİFED Başkanı 

 

Sayın Dernek Başkanlarım , Kıymetli katılımcılar, Değerli Dostlar;  

BAKSİFED Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygılarımı sunuyor, hoşgeldiniz diyorum.  

 

Daha iyi Yargı Derneği ile EKONOMİ gazetesinin birlikte düzenlediği, TÜRKONFED’in ve 

federasyonumuz BAKSİFED’İN desteklediği “EKONOMİ ve HUKUK ANTALYA Buluşmasında sizlerle 

birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.  

 

BAKSİFED ailesi olarak, ufkumuzu genişleten bu buluşmaları önemsiyoruz. Türkiye’nin turizm 

merkezi, önemli bir tarım ve sanayi bölgesi, şehircilik ve belediyecilikte örnek bir kent olan Güzel 

Antalya’mızda sizleri, Avukatımız Mehmet Gün beyi, değerli Şeref Oğuz ve Prof. Dr. Fatih Özatay’ı 

ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ekonomik başarı ve refah için yargı reformu önerilerini dinlemek 

tartışmak için sabırsızlıkla bekliyoruz.  

 

Federasyonumuz BAKSİFED de dahil bünyesinde 26 bölgesel 4 sektörel dernekler federasyonu, 45 

adedi kadın girişimcilerin dernekleri olmak üzere 300’den fazla iş dünyası gönüllü STK’sı bulunan 

TÜRKONFED, bünyesinde Türkiye’nin tamamını kapsamakta, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet 

gösteren 50 binden fazla kobiyi temsil etmektedir. Üyelerinin %99’u  kobiler olan Türkonfed Türkiye’nin 

en büyük gönüllü iş dünyası STK’sıdır.  

Bizler BAKSİFED ve üyesi olduğumuz TÜRKONFED Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının 

güçlendirilmesi, 3D Vizyonumuz doğrultusunda dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm konularında yoğun  

olarak çalışıyoruz. Anadolu iş dünyasını bilgilendiriyor, işletmelerimizin kapasitelerini geliştirecek 

projeler üreterek, eğitim ve mentorluk yoluyla destek veriyoruz. Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü 

ve ileri demokrasiyi güçlü ekonominin ve yüksek refahın olmazsa olmaz şartı olarak görüyor, 

geliştirmek için fikirler ve çözüm önerileri üretiyoruz.  

Değerli misafirler, 

 

Gerek hala etkilerini sürdüren pandeminin etkileri sona ermeden patlak veren Ukrayna krizi ve diğer 

politik sıkıntıları fırsatlara çevirmek, Türk lirasının değer kaybı, yüksek enflasyon, artan borç ve 

finansmana erişim sıkıntılarını aşmanın, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayarak refahımızı kalıcı 

artırmanın ilk ve en önemli şartı ileri bir hukuk devleti ve demokrasidir.  

 

İleri demokrasi, yargının şeffaf, hesapverir, tam bağımsız ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirebilir 

olması, topluma kaliteli hizmet vermesi ile mümkündür. Temel hakları, özellikle ifade özgürlüğünü 

koruyup geliştirmek ekonomide rekabet gücün kazanmanın ve katma değeri yüksek innovasyon üretim 



yapmanın zeminini ve iklimini oluşturur. Bu sebeple yargı sisteminin bir millete verebileceği en değerli 

hizmet, başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlükleri etkin olarak korumak ve 

geliştirmektir.  

 

Bu gün güçlü bir ekonomiye sahip olmak, refahımızı artırmak için yargı sistemimizi nasıl geliştirmemiz 

gerektiğini dinleyeceğiz. Toplumda adalet inancının güçlenmesi için en başta yargıda liyakatin, 

şeffaflık ve hesapverirliğin öneminin ve nasıl gerçekleşebileceğini tartışacağız.  

 

Değerli konuklar, 

 

Ekonomide ve yargıdaki sorunları geçici pansumanlarla değil köklü reformlarla kalıcı olarak çözmek 

gerekiyor. Risk puanımızı ve algısını azaltarak yatırımları artırmamız gerekiyor. Bunun için hukuk 

devleti ve demokratikleşme yolunda adımlarımızı gecikmeden ve kararlı olarak atmamız gerekiyor.  

 

Değerli Dostlar, 

2000’in başlarındaki demokratikleşme adımlarımız ve sağlıklı f inans yönetimi ekonomiyi iyi bir 

seviyeye çıkardı; ülkemize orta demokrasi ve orta gelir tuzaklarını aşma ümidi verdi. Ancak 2011 

yılından sonra yaşadıklarımız sonucunda ülkemiz orta gelir ve orta demokrasi tuzaklarına takılı kaldı. 

Orta gelir tuzağını aşmak için demokrasimizi ileri seviyeye, Demokrasi Endeksinde “8 puan üstü” 

kategorisine çıkarmamız gerekiyor.  

Bu yolda, farklı f ikirlerin ortaya konulması, tartışılmasının Türkiye’nin aydınlık geleceğine önemli bir 

değer katacağına inanıyoruz. 

 

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

hazırlanan ve yerelin aktörlerinin EKONOMİ ve HUKUK ANTALYA BULUŞMASINI hayata geçiren,  

 

TÜRKONFED Başkan Yardımcımız ve Daha İyi Yargı Derneği başkanı Av. Mehmet Gün’e ve ekibine,  

 

EKONOMİ Gazetesi’ne, sayın Şeref Oğuz’a ve Prof. Dr. Sayın Fatih Özatay’a,  

 

etkinliğe destek veren BAKSİFED yönetim kuruluna, derneklere ve üyelerine,  

 

toplantıya teşrif eden ve katkı veren siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.  

 


