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Sözlerime başlamadan önce TÜRKONFED başkanımız Süleyman Sönmez başkanımız selamlarını 
ileterek başlatmak istiyorum. Başkanım beni arayarak son andaki çıkan bir toplantısından dolayı 
katılamadı aramıza. Herkese selam ve. Saygıları var. 
 
Mersin Ticaret Sanayi Odası Başkanım Sayın Ayhan Kızıltan'ın Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Hakan Güldağ. Daha İyi Yargı Derneği yönetim kurulu başkanı sayın Mehmet Gün. Mersin Barosu 
değerli başkan ve temsilcileri, değerli hocalarımız ÇukurovaSİFED'in değerli ailesi, değerli dernek 
başkanlarımız, saygıdeğer temsilciler, kıymetli basın mensupları, Türkiye'nin en bereketli toprakları 
Çukurova'nın güvenli bir liman olabilmenin yolu elbette ki hukukla, doğruluk orantılıdır. Bugün Dünya 
gazetesi Daha İyi Yargı Derneği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Barosu, ÇukurovaSİFED 
oluşturan derneklerimiz birlikte düzenleyeceğimiz ekonomi, hukuk buluşmaları, büyük bir önem taşır. 
 
Bu önemden ve duyarlılıktan hareketle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
 
Değerli dostlar dünya ve ülkemizde ekonomiden dış politikaya pek çok sıkıntı mevcut. Hepimiz olağanüstü 
şartlar altında belirsizlikleri ve riskleri gündelik yaşamımızın bir parçası haline getiren pandemi döneminin 
sona ermesini umut ederken bu kez de jeopolitik gelişmelerle yüzleşiyoruz. 
 
Içe kapanarak değil, değişerek ve dönüşerek çıkabileceğimiz yeni bir dünya kuruyor. Bu yeni dünyada 
güçlü ve lider bir ülke olmak için siyasetten ekonomiye yeni bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Çukurova 
bölgesi Türkiye'nin yazacağı, yeni hikayeye büyük bir katkı verebilir. Çünkü Çukurova bölgesi güçlü 
Türkiye, Cumhuriyeti'nin oluşturmuş ve yerleşmiş olduğu dayanıklılık, karanlık, sağlamlıkla, uzun dönemli 
plan ve yatırım yapmaya en uygun bölgesi olarak bölge ve ülkedeki ticaretin doğal olarak en güvenli 
limanıdır. Çukurova bölgesinin geleceğe dair bir hikayenin oluşması şarttır. 
 
Bu geleceğin bir an önce şekillenmesi ve Çukurova'ya layık olduğu Doğu Akdeniz Bölge Ticaretinin her 
bakımında güvenli liman haline getirmek gerekmektedir. 
 
Türkiye güvenlik, eğitim, sağlık, ulaşım ve haberleşme gibi kamu hizmetleri konularında bölgenin en ileri 
ülkesidir. 
 
Türkiye bölgedeki kamu hizmetlerinin geliştirmesinde daha fazla yatırım yapmalıdır. Bölge şehir farkı 
gözetmeksizin yüksek kapasiteli havalimanı mevcut kapasitenin on katından daha az olmayan liman 
yatırımları, yolcu ve yük taşımacılığı için demir yolları, doğal liman olduğu için İç Anadolu ve Kafkasya, 
Kuzey Orta Doğu ülkelerine bağlanmalıdır. Daha da önemlisi Türkiye yargı, hukukun üstünlüğü ve 
demokrasi anlamında reformlar yaparak Türkiye'yi ve Çukurova'yı uyuşmazlıklardan, devlet mahkemeleri 
ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, takip arabuluculuk ve uzlaştırma gibi yöntemlerle bölge ticaretinin 
merkezi haline getirilmelidir. Hukukuyla bölge ticaretinin en güvenilir mlimanı olmalı. Yüksek katman değer 
yaratmalıdır. 
 
Böylelikle Çukurova bölgesi ticaretini yaptığı ve ticaretine aracılık ettiği ürünlerin uluslararası tanınır 
borsalarından birisi haline getirilebilir. 
 
Değerli iş insanlarım, gelişmiş bir ekonomiye sahip, güçlü Türkiye hayaline ulaşmak ve ortak gelir tuzağını 
aşmak için gelişmiş bir demokrasiye sahip olmak hukukun üstünlüğünü sağlamak ve ifade özgürlüğü başta 
olmak üzere temel hak ve özgürlükleri etkin olarak korumak şarttır. Bunları sağlayacak olan İse etkin, 
verimli çalışan, bağımsız yargıdır. Yıldan beş yüz milyar dolarlık ihracat yapmak, ihracat ihracatımızı, 
ithalatımızdan yukarı çıkarmak. Iki trilyon liralık dolarlık gayri safi milli hasıla ile yirmi beş bin dolarlık kişi 
başına milli gelire ulaşmak için yapmamız gereken en önemli temel yegane şeyin bağımsız yargı ile ileri 
demokrasi hukukun üstünlüğünü sağlamak olduğunun altını çizmek isterim. Sonuç olarak bizler Çukurova 
iş dünyasının temsilcileri olarak potansiyelimizi hayata geçirmek, ülkemizin refahını arttırmak, bizi biz 



yapan cumhuriyet değerlerimizi ile aklın ve bilimin ışığında aydınlık bir gelecek için çalışıyoruz. Bu kutlu 
yoldan kapıları açan anahtar, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığıdır. 
 
Yargının etkin ve verimli çalışarak hukukun üstünlüğünü gerçekleştirebilmesidir. Bu iki husus ülkemizin 
potansiyelini gerçekleştirmesinin önündeki en önemli meselesidir. 
 
Bu etkinlik ve iki sorunun ortaya konularak tartışılmasını sağlayarak sağlayacak. Tartışmaların Türkiye'nin 
aydınlık geleceğine anlamı bir değer katacağına inanıyorum. Bu soruları çözmek için gönüllü olarak 
çalışan özverili çabalarıyla çözüm önerileriyle geliştirerek kamuoyuna tartışmaya açmış olup, bu amaçla, 
bu etkinliği düzenleyen Daha İyi Yargı Derneği ve bizleri buluşturan Dünya gazetesi gönülden teşekkür 
eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 
 
Toplantıya destek veren tüm paydaşlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz tekrar 
hoş geldiniz. Saygılarımla. 


