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Güliz Arıkoğlu 

MEVLANASİFED Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Değerli Başkanlarım, Değerli İş İnsanları, hanımefendiler ve beyefendiler… Sizleri şahsım, Mevlanasifed ve KİKAD 

adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz… 

Daha iyi Yargı Derneği ile Nasıl bir EKONOMİ gazetesinin birlikte düzenlediği, TÜRKONFED ve 

MEVLANASİFED’İN desteklediği “Konya EKONOMİ ve HUKUK Buluşmasında sizlerle birlikte olmaktan büyük 

bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 

MEVLANASİFED olarak 2017 yılında 6 derneğimizle birlikte bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi 

politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve kalkınma vizyonları geliştirmek üzere yola çıktık. Ve 

kalkınma hedefli bu panelleri çok önemsiyoruz… 

Mevlanasifed ‘in de üyesi olduğu TÜRKONFED, bünyesinde 26 bölgesel ve 4 sektörel dernekler 

federasyonu bulunan, 45 tanesi iş kadını derneği olmak üzere 300’den fazla iş insanı derneği bulunan ve tüm 

Türkiye’yi kapsayan organizasyon yapısıyla 50 binden fazla kobiyi temsil etmektedir. Üyelerinin %99’u 

kobiler olan Türkonfed Türkiye’nin en büyük gönüllü iş dünyası STK’sıdır. 

Mevlanasifed ve Türkonfed olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının güçlenmesi, 3D Vizyonumuz 

doğrultusunda dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm konularında yoğun olarak çalışıyoruz. Kalkınmanın yolunun 

Anadolu’dan geçtiği bilinciyle iş dünyasını bilgilendiriyor, işletmelerimizin kapasitelerini geliştirecek projeler 

üreterek, eğitim ve mentorluk yoluyla destek veriyoruz. Yargının bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü ve ileri 

demokrasiyi; güçlü ekonominin ve yüksek refahın olmazsa olmaz şartı olarak görüyor, geliştirmek için fikirler 

ve çözüm önerileri üretiyoruz. 

Bugün; , hacim ve sektörel açıdan Türkiye ölçeğine bakıldığında önemli bir sanayi bölgesi olan, 2022 yılında 

3 milyar dolar ihracatı olan, ülkemizin tahıl ambarı olan, şehircilik ve belediyecilikte örnek bir kent olan güzel 

Konya’mızda sizleri ağırlamaktan, Bozkır’dan dünyaya açılan hemşerimiz Avukat Mehmet Gün’ü ağırlamaktan, 

değerli Şeref Oğuz ve Prof. Dr. Fatih Özatay’ı ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ekonomik başarı ve refah için yargı 

reformu önerilerini dinlemek ve tartışmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. 

 

Değerli Konuklar, 



Türk lirasının değer kaybı, yüksek enflasyon, artan borç ve finansmana erişim sorunlarını aşmanın ve 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlayarak refahımızı kalıcı artırmanın ilk ve en önemli yolu ileri bir hukuk devleti 

ve demokrasidir. 

İleri demokrasi: yargının; şeffaf, hesap verir, tam bağımsız ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde, topluma kaliteli 

hizmet vermesi ile mümkündür. Temel hakları özellikle ifade özgürlüğünü koruyup geliştirmek, ekonomide 

rekabet gücünü kazanmanın ve katma değeri yüksek innovasyon üretimi 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. 

2000 li yılların başlarındaki demokratikleşme adımlarımız ve sağlıklı finans yönetimi, ülkemize orta demokrasi 

ve orta gelir tuzaklarını aşma ümidi verdi. Ancak 2011 yılından sonra yaşadığımız kısırdöngüler sonucunda 

ülkemiz orta gelir ve orta demokrasi tuzaklarına takılı kaldı. Tabi ben meslek icabı olayları verilerle 

değerlendiriyorum değerli konuklar… 2012 yılında 5,76 olan demokrasi endeksimiz 2021 yılı sonu itibariyle 

4,35 olarak gerçekleşti… Orta gelir tuzağını aşmak için, Demokrasi Endeksimizi 8 puanın üzerine çıkarmamız 

gerekiyor… 

Bu yolda farklı fikirlerin ortaya konulması ve tartışılmasının Türkiye’nin aydınlık geleceğine önemli bir değer 

katacağına inanıyoruz. 

Bugün; Güçlü bir ekonomiye sahip olmak ve refahımızı artırmak için, yargı sistemimizi nasıl geliştirmemiz 

gerektiğini dinleyeceğiz. Yargı sisteminin etkin işlemesi ve ekonomik büyümenin sağlanması için, yargıda 

liyakatin, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin önemini ve nasıl gerçekleşebileceğini tartışacağız. 

Değerli dostlar, 

Son olarak; Organizasyonda emeği geçen herkese, Türkonfed Başkan Yardımcımız ve Daha İyi Yargı Derneği 

Başkanı Sayın Mehmet Gün ve nezdinde hem Türkonfed hem de Daha İyi Yargı Derneğine, Nasıl Bir EKONOMİ 

Gazetesi’ne, Sayın Şeref Oğuz’a ve Prof. Dr. Sayın Fatih Özatay’a, Sayın Selçuk Öztürk ve nezdinde Konya 

Ticaret Odasına, Sayın Oktay Unkur ve nezdinde Konya Barosuna, Sayın Ali Kaya ve nezdinde Konsiad’a, 

MEVLANASİFED ailesine ve bünyesinde bulunan Kikad,Kongid, Kauçder, Turider, Kimsad derneklerimize 

ve saygıdeğer başkanlarına ve siz değerli katılımcılara, katkı ve katılımınız için teşekkür ediyorum…  


