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Adana Ticaret Odası’nın ziyaretine, Karadağ iş dünyası büyük ilgi gösterdi: 
 

ATO’nun Karadağ ziyareti başarıyla tamamlandı 
 

Üyelerinden oluşan işadamı heyetiyle Karadağ’da temaslarda bulunan Adana Ticaret Odası’nın (ATO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Karadağ’ı nüfus bakımından küçük olsa da ekonomi bakımdan büyük 

potansiyele sahip bir ülke olarak gördüklerini, bu açıdan başta turizm ve inşaat sektörlerinde olmak üzere iki ülke 
arasındaki yatırım ve işbirliği olanaklarını en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. 

Karadağ Büyükelçiliği’nin daveti üzerine, Adana Ticaret Odası Heyeti’nin bu ülkeye gerçekleştirdiği 

ziyaret, gerek Karadağ Hükümeti, gerekse de iş çevrelerinin gösterdiği yoğun ilgi sonucunda başarıyla 

tamamlandı. 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe Başkanlığındaki, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri Zekeriya Şarbak’ın da yer aldığı Adana Ticaret Heyeti’nin Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki 

temasları sırasında bazı hükümet ve belediye yetkililerinin yanı sıra, Karadağ Kalkınma Ajansı ile Ticaret ve 
sanayi Odalarının başkan ve yönetim kurullarıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılabilmesine yönelik 

görüş alışverişinde bulunuldu. Her iki ülkeden işadamlarının katılımlarıyla düzenlenen toplantılarda ticari 

ilişkilerin geliştirilmesinde potansiyel sektörler ele alınırken, ardından da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. 

620 bin nüfusu ve yüzölçümüyle Balkanlar’ın ve dünyanın en küçük ve aynı zamanda en yeni devletleri 
arasında yer alan Karadağ’daki izlenimlerini aktaran ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe “İki ülke 

işadamlarının karşılıklı yatırım ve işbirliği için her türlü destekte bulunmaya hazırız” dedi. Yapılan görüşmelerin 

ardından iki ülkenin başta turizm, inşaat ve denizcilik sektörlerinde olmak üzere birçok alanda yatırım imkanı 
bulunduğunu gözlemlediklerini kaydeden Menevşe, “Amacımız Karadağ’ın dış ülkelerden sağladığı 

gereksinimlerini Adana’nın üretimiyle karşılamaktır” diye konuştu.  

ATO Başkanı Menevşe sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Karadağ’da görüştüğümüz, doğrudan Başbakana bağlı olarak çalışan Karadağ Kalkınma Ajansı yetkilileri, 

yatırım ve işbirliği için ülkeye gelecek Türk işadamlarına her türlü yardım ve destekte bulunma sözü vermiştir. 

Heyetimizde yer alan bazı işadamlarımızın kendi sektörlerinde iş bağlantısı yapmalarından memnun olmakla 

birlikte bu ziyaretlerin çok kısa süre içerisinde rakamsal sonuç vermesi beklenmemelidir Ancak bu ziyaretimizin, 
ilişkilerin ileriye dönük olarak güçlü bir şekilde geliştirilebilmesi bakımından son derece yararlı olduğunu 

söyleyebilirim. Burada önemli olan birliktelikleri ve iş ortaklıklarını ekonomik akılla geliştirmektir. Adana 

Ticaret Odası olarak komşu ülkelerimizde siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanamaması nedeniyle Balkan ülkeleri 
pazarlarının dış ticaretimizde yaşanan sıkıntıları aşmamıza önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Adanalı 

işadamlarının Balkan ülkelerinin pazarlarını tanımaları bakımından son derece elverişli imkanlar sunan bu 

ziyaretimizin, Adana ile Çukurova’nın dış ticaretine olumlu yansımalarda bulunacağına inanıyoruz. Adana 
Ticaret Odası olarak, Çukurova’nın ekonomik potansiyelinin daha iyi değerlendirilerek uluslararası pazarlara 

açılımını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı her geçen gün daha da artan bir ivmeyle sürdürmeye kararlıyız. Bu 

anlamda sadece Karadağ’a değil, tüm dünya ülkelerine ihracat ya da yatırım yapmak veya ülke ekonomileri 

hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen tüm üyelerimizi Odamıza başvurmaya davet ediyorum.” 


