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64. Hükümeti kutlayan ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan 

ATO Başkanı Atila Menevşe, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini açıkladı: 
 

Türkiye yeni ufuklara taşınmalı 
 

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından onaylanmasının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 64. 

Hükümetini kutladı ve ülkeyi 2019 yılına kadar yeni ufuklara kavuşturması konusunda başarılar diledi. Menevşe, “Son 

derece demokratik bir atmosferde, yüzde 85 gibi yüksek bir katılımla gerçekleşen ve ülkede siyasi istikrarın 
sağlandığına işaret eden seçimlerin ardından yeni hükümetimizden en önemli beklentimiz; ekonomiye odaklanarak iş 

dünyasının ihtiyaç duyduğu reformları bir an önce hayata geçirmesi, güven ve istikrar ortamını yeniden tesis ederek 

ülkemizi 2023 hedeflerine taşımasıdır” dedi.  

Geçmişinde sıkıntılı koalisyonlar ve siyasi belirsizlikler yaşayan Türkiye’nin, 13 yıllık tek başına iktidarının 
ardından 1 Kasım seçimlerinde yeniden Ak Parti’ye görev vermiş olmasının son derece anlamlı olduğunu, vatandaşın 

güven ve istikrar için seçimlerde tercihini Ak Parti’den yana koyarak yeniden tek başına iktidar olmasını sağladığını 

vurgulayan Menevşe, “Türkiye’nin 64. Hükümetinin ülkemizi ve Türk ekonomisini 2023 hedeflerine yaklaştıracak bir 
dinamizmi ortaya koyacağına, yapısal ve ekonomik reformları birbiri ardına hayata geçireceğine inanıyoruz. Bu 

yöndeki tüm girişimlerinde 30 bine ulaşan üyemizle birlikte her zaman Hükümetimizin yanında olacağımızın 

bilinmesini istiyoruz” dedi. 

Siyasi ve ekonomik belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte her alanda istikrarın sağlanmış olacağını 
belirten Menevşe, önümüzdeki dönemde büyüme rakamlarının önemli bir ivme kazanacağına ve başta ihracat olmak 

üzere dış ticaretin gelişerek Türkiye’nin üretiminin en iyi şekilde değerlendirileceğine inandığını vurguladı. Türk iş 

dünyasının; beklentilerini karşılayacak reformların hayata geçirilmesi ve ihracat konusunda motivasyonunun 
artırılmasıyla önümüzdeki süreçte Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayabileceğini 

anlatan Menevşe sözlerini şöyle sürdürdü: 

 “Adana Ticaret Odası olarak, yeni Hükümetimizin ülkemizin demokratik, ekonomik ve sosyal açıdan 
gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi, ihtiyacımız olan huzur, güven ve pozitif istikrarın devamının sağlanması, 

kalkınma ve gelişme hamlelerinin sürmesi hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalışacağına inanıyoruz. Seçim sürecini 

artık çok gerilerde bırakmış olduğumuzdan, siyasi partiler arasındaki olumsuzlukların sona ermesini istiyor, uzlaşma 

kültürü ile hareket ederek ülkenin menfaatleri doğrultusunda kenetlenmelerini, yapısal ve ekonomik reformların hayata 
geçirilmesi konusunda yeni Hükümete destek olmalarını bekliyoruz. Özetle; ekonomiyi ana gündem maddesi yapan 

bir yaklaşımın tüm siyasi partiler tarafından benimsenerek; siyasi ve ekonomik istikrarın tam olarak tesis edilmesini 

bekliyoruz. Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi hepimizin aynı gemide olduğunu unutmadan, uzlaşı 
içinde birlikte çalışarak, diyalog ve ortak akıl ile tüm meselelerimizin üstesinden gelebiliriz. İş dünyası olarak, 

ihtiyacımız olan huzur, güven ve pozitif istikrarın devamının sağlanması, kalkınma ve gelişme hamlelerinin devam 

etmesi, en büyük arzumuzdur. Hükümetimizin Türkiye'nin büyüme ve işsizlik sorununun çözümü için derhal önlemler 
alması, 2023 hedeflerine odaklanması, komşularımızdaki çatışma ve istikrarsızlıkların ülkemize olumsuz 

yansımalarının önlenmesi konusunda çaba gösterilerek Türkiye’nin önümüzdeki süreçte siyasi ve ekonomik alanlarda 

yeni ufuklara taşınmasıdır.” 

Açıklamasında, 64. Hükümette Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak 
görevlendirilmesi dolayısıyla Başbakan Ahmet Davutoğlu’na teşekkür eden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila 

Menevşe, “Yeni Hükümetimizde Adanamızın önemli bir bakanlıkla temsil edilmesinden dolayı büyük mutluluk 

duyduk. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma Güldemet Sarı’yı da bu vesileyle kutluyor, kendisinden 
Adanamız için önemli hizmetler beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz. Sayın Bakanımızın Adana ve ülkemize katkı 

sunan tüm çalışmalarında Adana Ticaret Odası olarak yanında olacağımızı da bu vesileyle belirtmek isterim” diye 

konuştu.  

 


