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Boğaçhan Göksu 

ATSO Başkan Yardımcısı 

 

Değerli Başkanlar,  

Daha İyi Yargı Derneği ile Nasıl Bir Ekonomi grubunun değerli ekibi, 

Değerli akademisyenler, 

Değerli katılımcılar, 

 

Sizleri şahsım ve kurumum Antalya Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Başkanımız 

Ali Bahar bu programa katılmayı çok istiyordu ancak yurtdışı programı nedeniyle bizlerle olamadı. Bu 

vesileyle kendisinin de selam ve saygı dileklerini paylaşmak istiyorum. 

 

Konuşmamın başında öncelikle Sayın Mehmet Gün nezdinde Daha İyi Yargı Derneğini kutlamak 

istiyorum. Sayın Gün yıllardır hukuk kültürünün gelişmesi için büyük bir çaba harcıyor. Bu çabaların 

çok değerli olduğunu düşünüyor ve devamını gönülden destekliyorum.  

 

Ayrıca Sayın Şeref Oğuz’a ve Fatih Hocamız nezdinde Nasıl Bir Ekonomi grubuna teşekkür ediyorum. 

Dünya gazetesi ailesi isim değiştirse de aynı ailedir, bizim de kendimizi içinde hissettiğimiz bir ailedir. 

ATSO olarak bu değerli ekip ile güçlü bir iş birliğimiz var. İnanıyorum ki bu birlikteliği önümüzdeki 

süreçte yeni çalışmalarla daha da ileriye götüreceğiz.  

 

Bu toplantıya destek veren TÜRKONFED, BAKSİFED başta olmak üzere bütün SİAD’larımıza da bu 

örnek birliktelik için teşekkürlerimi sunuyorum. Antalya olarak bu birlikteliği daha ileriye, en üst düzeye 

çıkarmamız gerektiğine inanıyorum.  

 

Değerli konuklar, 

 

Büyüme ve Kalkınma için Yargı Reformu başlığı, iş dünyası olarak bizim söylemlerimize ve 

beklentilerimize uygun, bizleri de heyecanlandıran bir başlıktır.  

Yine de yargı reformunu veya hukuku sadece büyüme ve kalkınma kavramlarıyla ele alırsak bu büyük 

konunun boyutlarını sınırlamış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü hukuk olmadan şehir olmaz, devlet 

olmaz, hatta millet de olmaz.  

 

Daha iyi yargı, insanların eşit, mutlu, onurlu ve güvenli yaşamalarını sağlar, bu da zaten kalkınmanın 

kendisidir.  

 



Bildiğiniz üzere kalkınma günümüzde sadece kişi başı gelirle ölçülmüyor, insanların mutluluğu, eşitliği, 

yaşam kalitesi, çevre kalitesi gibi değerlerle ölçülüyor. Kişi başı geliri 100 bin dolara çıkarsanız da adil 

bir hukuk sistemi yoksa o ülke geri kalmış bir ülkedir. Yani, hukuk büyüme ve kalkınmanın aracı 

değildir, hukuk aslında kalkınmanın kendisidir.  

 

Konuya iş dünyası açısından bakacak olursak hukukun kalkınma için nasıl bir temel faktör olduğu 

üzerine çok şey söyleyebiliriz.  

Öncelikle, piyasa ekonomisinin kendisi başlı başına hukuka dayanır. Çünkü piyasa arz ve talep 

kanunlarıyla çalışır. Bu noktada devletin ana görevi eşit rekabeti sağlamak, üretimi desteklemek, insan 

kaynağı yetiştirmek, piyasanın kurallarını ve standartlarını yönetişimle belirlemektir. Ekonomi, üretim, 

yatırım, istihdam, borç ve alacak, hepsi sözleşmeye dayanır. Dolayısıyla ticaret ancak hukuk ve 

güvenle gelişir. İş insanları yatırım yaparken uzun vadede kuralların geçerli kalacağına, oyunun 

kurallarının değişmeyeceğine güvenmek ister.Yabancı sermaye için bu hususlar çok daha önemlidir.   

Türkiye, Doğu Avrupa’dan Hindistan’a kadar olan bölgede sanayi, tarım, turizm, ticaret, inşaat gibi her 

sektörde iddiası olan güçlü bir ülkedir.  

 

Bildiğiniz üzere Dünyada çeşitli sanayi ürünlerinde, tarım ürünlerinde ilk 10 içindeyiz, turizmde ilk 

sıralardayız. Turizmde 45-50 milyon turistle rekorlar kırıyoruz, oysa Türkiye 80-90 milyon turist 

alabilecek, dünyanın en büyük yatırımlarını kendisine çekebilecek bir ülkedir. Yenilenebilir enerji, 

endüstri 4.0 teknolojileri, çevreci ürünler gibi her alanda ilerleyecek potansiyele sahibiz. 

Biz, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını yalnızca finansman olarak görmüyoruz aynı zamanda 

küresel ortaklık, teknoloji, küresel iş kültürü olarak değerlendiriyoruz. Çeşitli sektörlerde yerli üretimin 

önem kazandığı doğrudur, ancak özellikle teknoloji üretiminde ölçek artık küreseldir, dolayısıyla 

yabancı sermayeye stratejik bir gözle bakmak durumundayız. 

 

Sahip olduğumuz yatırım iklimini ileri götürmenin yolu bellidir. Bu yol yapısal reformlardan 

geçmektedir. Yapısal reform dediğimizde de aklımıza gelen ilk madde hukuk olmaktadır. Çünkü daha 

hızlı, etkin ve adil bir hukuk sistemi hem insanca yaşamanın hem de kalkınmanın temelidir.  

İnanıyorum ki; ülke olarak ortak akla önem veren bir anlayışla çağın gereklerine uygun reform paketleri 

ile yolumuza devam edecek ve Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha güçlü şekilde açığa 

çıkaracağız. Türkiye bu atılımı 1980’lerde, 2000’li yıllarda yapmıştır, yeni başarı hikayelerini de 

rahatlıkla yazabilir. 

 

Bu etkinlik de böylesine değerli bir vizyona katkı sunan son derece kıymetli bir buluşma olmuştur. 

Emek veren, katkı koyan herkese tekrar teşekkür ediyorum.  

 

Bu duygu ve düşüncelerle ekonomi ve hukuk kavramlarını harmanlayarak bizlere yeni ufuklar açacak 

toplantımızın tüm katılımcılar için faydalı olmasını diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

 

 


