
 

 
 
Sayın Valim; 
Değerli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım 
TÜRKONFED’in değerli başkanı 
Kıymetli misafirler, saygıdeğer iş insanları 
Basınımızın değerli temsilcileri 
 
ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
 
TÜRKONFED ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliği ile hazırlanan “Kent-Bölge: Yerel 
Yönetimde Yeni Dinamikler - Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne” raporu tanıtım 
toplantısına hoş geldiniz.   
 
Sayın Valim ve Değerli Misafirler; 
 
Üzerinde yaşadığımız Adana ve Mersin’in oluşturduğu Çukurova toprakları dünyanın en önemli 3 
ovasından biridir ve özellikle tarım sektöründe önemli bir üretim merkezi olma potansiyeline 
sahiptir.  
Yine dünyanın enerji havzası olma yolunda hızla ilerleyen Çukurova, Ortadoğu’ya yakınlığının yanı 
sıra demir, deniz ve karayolu bağlantıları, yetişmiş işgücü, dinamik iş dünyası ve sivil toplum 
örgütleri ile de sosyo-kültürel açıdan da gelişmiş bir bölgedir. Yeni yatırımlar ve teşvikler, 
Çukurova’yı Türkiye’nin geleceğinde önemli bir rol üstlenecek konuma ulaştıracaktır. 
Verimli topraklarıyla küresel rekabetçilikte; dünyada tarımsal üretim ve ürün çeşitliliği açısından da 
öne çıkmaktadır. Yetişmiş insan gücü, üniversite-akademi ve genç nüfusuyla; eğitim ve sosyo-
kültürel gelişmişlik açısından da yerelin dinamiklerini harekete geçirecek fırsatlarıyla öne 
çıkmaktadır.  
Ülkemizin önemli lojistik, antrepo ve liman altyapısının yanı sıra turizm, hizmet ve mutfak kültürüyle 
de gastronomi turizmi altyapısıyla bilinen Çukurova, atılacak stratejik adımlarla Türkiye’nin 
parlayan yıldızı olmaya adaydır.  
Bölgemiz Mersin ve Adana, dünya enerji sektörünün önemli kavşak noktalarından biridir. 
Çukurova’nın verimli ekonomik habitatını stratejik yatırımlar, bölgesel ve sektörel teşvikler ve yeni 
teknoloji eko-sistemine yönelik adımlarla geliştirmemiz gerekmektedir.  
Çukurova’nın gelişmesi yakın bölgesi ile kurduğu ekonomik etkileşim; ülkemizin de daha fazla 
katma değerli üretim ve ihracatına katkısını artıracaktır. Mersin ve Adana’nın yerel dinamiklerinin 
güçlendirilmesi; bölgemizin ve Türkiye’nin de sürdürülebilir kalkınmasına ve büyümesine katkı 
sağlayacaktır.  
Ulusal ve uluslararası platformlarda potansiyeli ile hak ettiği ilgiyi gören bölgemiz; şimdi merkezi ve 
yerel yönetimler ile bölgemizin önemli ekonomik aktörleri olan iş dünyası kuruluşları, sivil toplum 
örgütleri, akademi dünyası ve üreten insan kaynağının birlikte ortaya koyacağı YENİ ÇUKUROVA 
VİZYONU ile önemli bir ivme kazanacaktır. Yeter ki ülkemiz ve bölgemiz için geniş bir uzlaşma ile 
hep birlikte değer yaratma iradesini gösterelim. Bunu yapacak vizyona bu salonu dolduran 
herkesin sahip olduğuna yürekten inanıyorum.  
 
Rekabetin artık ülkeler ve bölgeler arasından kentler arasına doğru hızla kaydığı göz önüne 
alınırsa bu rekabetin yaşanabilirlik seviyesi  ile direkt bir bağlantı içerisinde olduğu görülecektir. 
Ortadoğu’nun en güvenli sığınağı konumundaki Adana ve Mersin, dünyanın her yerinden yabancı 
girişimcileri ağırlayabilecek geniş bir yelpazeye, altyapıya, yatırım iklimine ve potansiyele sahip iki 
kenttir. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası 
yatırımcıların ilgisini Adana ve Mersin üzerine çekebilmek amacıyla yeni girişimlerde bulunmalıdır. 



 

 
Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım ve Değerli Misafirler; 
İş insanları olarak verimlilik artışı yoluyla, Türkiye’nin “orta gelir” tuzağından kurtulmasını 
sağlayacak ekonomik ivmenin yakalanmasının, ülkemizin refahının yükselmesi adına en önemli 
gündem maddelerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Bölgelerarası gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
giderilmesi ve rekabetçiliğin yeni dinamiklerinin ortaya konulması, sürdürülebilir kalkınma için çok 
önemsenen konuların başında geliyor. Ekonomiyi, siyaset, hukuk, eğitim ve demokrasiden ayrı 
düşünmek mümkün değil. Yeni dünya sisteminde rollerin dağıtıldığı, gelişmiş ülkelerin nüfuz ve 
güç mücadelesini sürdürdüğü bir çağın içinde yaşıyoruz. Özellikle sanayimizin ve bölgemizin 
kalkınmasında dijital dönüşümün çok önemli bir kaldıraç olduğuna inanıyoruz.  
Ekonomimizin yüksek teknolojili üretime geçmesi, katma değeri yüksek ürün ihracatına yönelmesi 
için Ar-Ge ve inovasyon ile dijital ticarete ağırlık verilmelidir. Kentimiz, bölgemiz, ülkemizde yerel 
dinamiklerin harekete geçirilmesi için özellikle KOBİ’lerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, ekonomik 
adımlarla desteklenmesi ve geleceğe güvenle taşınması gerekiyor. 
Türkiye ekonomisinin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerimizin tamamen yüksek teknolojili üretime 
odaklanması ekonominin daraldığı şu günlerde ülkemizin hızlı gelişim sürecine büyük katkı 
sunacaktır.  
Yarından tezi yok, yapısal ve ekonomik reformlara ağırlık verilmesi, KOBİ’lerimizin kapasitelerini 
artıracak, üretim ve yatırımı teşvik edecek bir destek programının devreye alınması, yüksek katma 
değerli teknolojik üretime geçilmesi, Endüstri 4.0 dünyasında artık kaçınılmazdır.  
 
Sayın Valim ve Değerli Misafirler; 
Yaşadığımız ekonomik zorluklar ile başa çıkmanın birinci şartı yol haritasını ortaya koymaktır. İş 
insanlarımıza güven gelmesi ve piyasalarımızın düzeltilmesine yönelik merkezi idare tarafından 
yeni düzenlemelerin getirilmesi gereği açıktır. Daralan dış ticaret hacminin arttırılması için kara ile 
deniz sınırlarımız olan ve bir süredir çeşitli sebeplerle ilişkilerimizin bozulduğu tüm komşular ile iyi 
ilişkiler geliştirilmeli, aynı zamanda bölgemizde ticaretin eski canlılığına kavuşması için yeni ve 
uygulanabilir projeler hayata geçirilmelidir. Tüm bu ekonomik modellerin, çalışmaların, plan ve 
projelerin hayata geçirilmesi elbette kent dinamiklerinin kendi aralarında koalisyon oluşturmalarıyla 
doğru orantılıdır.  
 
Değerli dostlar 
İzin verirseniz; ülke gündemine ilişkin görüşlerimi de sunmakta fayda görüyorum. Son günlerde 
önemli bir eşikten geçiyoruz. Ülkemizde yaşanan siyasi ve politik gelişmeler, olaylar, sadece bizim 
insanımızın değil dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinin de gündem konusu haline geldi. 
Gelişmiş dünya düzeninde yerimizi alabilmek demokrasinin içselleştirilmesiyle, adalet ve eşitlik 
ilkesinin tüm yapı taşlarına sirayet etmesiyle mümkün olacaktır. İnsan hak ve hürriyetlerini ön 
planda tutan toplumlar daha çağdaş ve refah düzeyi yüksek bir atmosfere zemin hazırlar. 
Ekonomide beklenen yapısal reformlar ve düzenlenmesini istediğimiz teşviklerle birlikte her şeyin 
çok daha güzel olacağına inanıyoruz. 

 
Biraz sonra başlayacak panelimizde koordinatörümüz, değerli hocamız ve ekonomi danışmanımız 
detaylı anlatımlarıyla hepimizi daha çok aydınlatacak. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Mersin 
Valimiz Sayın Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ve 
TÜRKONFED Başkanımız Sayın Orhan Turan’a şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel etkinliğe ev 
sahipliğinden dolayı MESİAD Başkanımız Sayın Hasan Engin’e ve tüm yönetim kurulu üyelerine, 
değerli panelistlerimiz ile siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. 
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 


