
 

    ADANA TİCARET ODASI 
Basın Bülteni 

 

AK Parti ile Adana Ticaret Odası, yeni dönemde daha fazla işbirliği kararı aldı: 
 

Adana’nın sorunlarını birliktelikle çözebiliriz 

 

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana’nın daha yaşanılabilir bir 

kent olabilmesi için kentin tüm dinamiklerinin ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, “TOBB’ye bağlı 

Oda ve Borsalarımız ile Hacı Sabancı Organize Sanayi Odası olarak Adana’nın gelişimine yönelik her türlü 

projenin içinde yer almaya hazırız” dedi. 
 

Ak Parti İl Başkanı Fikret Yeni, beraberindeki parti yetkilileriyle Adana Ticaret Odası’nı ziyaret ederek 

Adana’nın mevcut potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. ATO 

Meclis Başkanı Tarkan Kulak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu üyeleri 

Zübeyt Şendur, M. Emin Yumuşak, Mehmet Özel, Meclis Üyesi Cemal Akın, Genel Sekreter Vekili Birol 

Yarman’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Menevşe, Adana’nın daha 

modern ve yaşanılabilir bir kente dönüştürülmesindeki en büyük etkenin; sivil toplum kuruluşları, yerel 

yönetimler ve Ankara ile köprü görevini üstlenen siyasi partilerle sağlanan iyi diyaloğa dayalı olduğunu 

söyledi.  

 

Adana Ticaret Odası olarak kentin sadece ekonomisi ile değil, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarının 

çözümüne de katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Atila Menevşe, “Adana’yı artılarıyla, eksileriyle bir 

bütün olarak ele almalıyız. Çünkü, herhangi bir yatırımcı, üretim yapacağı kentin sadece ekonomik 

göstergelerine ya da iklimine odaklanmıyor, kentsel gelişimi, yaşayanların hayat standardı ve asayişe de 

önem veriyor. Bu nedenlerden dolayı kentimize aş, iş ve üretim amacıyla gelen yatırımcıya bu zemini 

hazırlamak zorundayız. Şu ana kadar yapılan, yapımı süren ya da hazırlık aşamasında olan tüm projelerimizi 

kentin dinamiklerini bir araya getirerek en kısa zamanda hayata geçirmek zorundayız” diye konuştu. 
 

Ak Parti İl Başkanı Fikret Yeni de başta ATO olmak üzere Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası 

ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin sergilediği performansın Adana için bir şans 

olduğuna dikkat çekerek, “Çalışmalarınızı takdir ve memnuniyetle izliyoruz. Çok iyi bir birliktelik tablosu 

ortaya koydunuz. Yerel yönetimler ve Ankara’daki temsilcilerimizle parti ayrımı yapmadan, ‘Sadece Adana’ 

sloganında birleşilmesi gerektiğine inanıyorum. En kısa sürede bu birlikteliği tesis edip, Adana’yı yatırım, 

istihdam ve refah seviyesi yüksek insanların yaşadığı bir kent haline getireceğimize inanıyorum” görüşlerini 

dile getirdi. 
 


