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Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, sayın Gülcan Hanım, çok değerli konuklar, Dünya 
gazetesi yönetim kurulu başkanı sayın Hakan Güldağ. Daha İyi Yargı Derneği yönetim kurulu başkanı 
sayın Mehmet Gün, Mustafa abim eskileri de söyleyelim de çünkü çok mücadeleler yaptılar bugünlere 
gelmemiz için. Ali abimin orada çok değerli Mersin Üniversitesi'nin değerli rektör yardımcısı MESİAD 
başkanı, Turab Başkanı ve buradan iki genç arkadaşımız var. Bu etkinlikle ilgili Hakan Bey beni telefonla 
aramıştı. Böyle bir etkinlik yapacağız. Ayhan Bey senin de olman lazım burada demişti. Hay hay dedim. 
Ama dedim. Iki tane de genç arkadaşımı ben davet etmek istiyorum orada konuşma yapmak üzere 
demiştim Hakan Bey'e. O da dedi ki ben de senden bunu isteyecektim zaten. Onlar da aramızda. Biraz 
sonra konuşacaklar. Iş dünyasıyla ilgili, yargıyla ilgili anlatacaklar. Şimdi bugün benim on beş günlük 
torunum Mersin'e ayak bastı. İstanbul'da dünyaya gelmişti. Bugün ben öğlen karşıladım. Kucağıma 
alamadım tabii. Ben küçük bebekleri pek alamıyorum. Ama şöyle bir baktım. Ve bugünkü etkinliği 
düşündüm.  
 
Daha iyi yargı. 
Yani niye bizim ihtiyacımız var? Işte dedim ki, torunum için, torunlarımız için, çocuklarımız için gözlerimizin 
arkada kalmaması için bizim şimdiden Türkiye'de daha iyi yargıyı oluşturmamız gerekiyor. Ben bu 
anlamda daha iyi yargı derneği yönetim kurulu başkanı Mehmet Bey'e ve Hakan Bey'e, ÇukurovaSİFED 
TÜRKONFED’e burada bu etkinliği dinlemeye gelen siz duyarlı dostlara ben çok teşekkür ediyorum 
gerçekten. Aslında katılım daha çok olsaydı çok daha önemli olurdu ama tabii biz buradan kamuoyuna 
buradan konuşulanların aktaracağız. Bütün dünya bütün Türkiye belki dünya da tabii. 
 
Dünya tabii bütün dünya burada. Dünyadayız. Ama şunu da söyleyeyim gerçekten Dünya gazetesi her 
zaman iş dünyasının yanında. Bizim aktardıklarımızı hiç değiştirmeden aynen gazetelerinde, web 
sayfalarında birebir yazıyorlar. Fahriye Hanım da Mersin temsilcisi. Ona da ben teşekkür ediyorum 
gerçekten. Fedakarca çalışıyor. Şimdi tabii bu konuları da konuşurken insan dilin bir sürçtü mü yanlış bir 
şeyle söyledi mi tehlikeli oluyor. Yani bir şey de söyleyeceğim ama dedim yazayım da hiç olmazsa dilimiz 
sürçmesin. Önce hepinizi kurumum adına saygıyla selamlıyorum. 
 
O kadar uzun konuşmayacağım. Çünkü çok konuşmacı var. Ben hukukçu değilim ama hukuktan ne 
istiyorum? Hukuktan ne istiyorum? Işte dedim ya torunumun geleceğinin güvende olmasını istiyorum. En 
başta. 
 
Hukukun olmadığı, adil ve eşitliği sağlayan yasaların olmadığı yerde demokrasi değerlerini üretmediği ve 
korumadığı yerde bireysel hakların korunmadığı yerde gelişmiş bir ekonomi olmaz. Insanlarımızın da 
refah içinde yaşaması için gelişmiş bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Ticaret yaparken ne yapıyoruz 
Hüseyin Bey? Ya ben karşıdan alacağımı alabilir miyim? Nasıl alırım? Mahkemeye gitsek ya bu aylarca, 
aylarca sürer diye önce onu düşünüyoruz değil mi? Tabii ki. 
 
Yasalar adil olmalı. Herkese eşit uygulanmalı. Ayrıcalıklı sınıflar olmamalı. En önemli konu iş dünyası için 
haksız rekabete neden olmaması gerekiyor yasaların. 
 
Hakkıyla çalışan, dürüst çalışan iş insanları haksız kazanç elde eden, haksız rekabet ve para kazanan 
insanların dürüst çalışanları engellediği müddetçe de sağlam bir ekonomi olmaz. Hukuk sisteminin bunu 
da bertaraf etmesi gerekiyor. Kötü para iyi bir parayı kovuyor. Kötü paranın olduğu yerde iyi paranın 
hükmü olmuyor. Tabii ki bu haksız rekabet dürüst çalışan insanlarda da bir yılgınlık yaratıyor. Ya arkadaş 
o kadar çalışıyoruz, çabalıyoruz, ediyoruz. Bir şey yok, bir şey yok diye birçok dostumuzdan da bu 
yakınmaları alıyoruz. 
 
Dürüst girişimcileri, dürüst dürüst iş insanlarını ezdirirsek bu iş dünyası arenasında geriye bir şey kalmaz 
sevgili dostlar. Karanlık insanların hukuk sisteminin eksikliklerinden yararlanmalarına izin verilmemelidir. 
Bir de bu kaçakçılık gibi konular, şunlar, bunlar Mersin'de son günlerde tabii bu kokain mokain epeydir. 



Bu sürekli, sürekli. Ama ne oluyor, kim yapıyor, kim yaptı? Nereden geldi, nereye gitti? Bunlar hiç belli 
değil. Bunların işte bu kaçakçılığın önünün kesilmesi için kimler yapıyor? Kimler yaptırıyor? Nereye 
gidiyor? Gelen paralar ne oluyor? Bunların ortaya çıkarılması için hukuk sisteminin de daha zorlayıcı 
olması gerekiyor.  
 
Yani böyle bir ülke ortamında hakikaten haksızlıkların olduğu bir ortamda insan sinirleniyor. Ben eskiden 
öyle bağırarak konuşmazdım. Devletin çok iyi mücadele etmesi gerekiyor. Bu kaçakçı, Göcekçi insanlarla 
benim kentimin adının böyle anılmasını istemiyorum arkadaş. Buyurun. Orada işte her şey ortada. Her 
şey ortada. Bitirin bu işi.  
 
Bak bir de kayırmacılık son derece kayırmacı bir ortam yaratıldı Türkiye'de. Herkese eşit olması lazım. 
Siyasetçinin. Herkese eşit davranması lazım. Sayın büyükşehir belediye başkan vekilimiz burada. 
Belediyelerde de bir belediyelere de korkunç bir kayırmacılık, ayrımcılık var. Belediye hizmetleri halk için 
yapılıyor. şimdi muhalefette olan bir parti partisi için çalışmıyor ya. Halk için çalışıyor. O da devlet kurumu. 
Onun için ayrımcılık olmaması lazım. Her şeyin eşit olması lazım. Yargının bunu da sağlaması gerekiyor.  
 
Evet. Yani yerel yönetimler de bu konuda çok muzdarip. Onu da söylemiş olduk. Ya şeffaf, hesap verebilir 
bir devlet istiyoruz. Bunu hep söylüyoruz ama inşallah olacak. Inşallah olacak. Unutmayalım. Doğru ve 
adil yasalara, hukuk sistemine bir gün herkesin gereksinimi olur. Herkesin. Ben bugün güçlüyüm. Kralı 
Gelse bana dokunamaz deyip yarın benim bu gücüm gittiğinde yargı nerede? Demememiz için herkese 
daha iyi bir yargı diliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. 


