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ATO Başkanı Menevşe, Adana ve Mersin’in yatırımcılar için 

önümüzdeki dönemde daha da cazip duruma geleceğini söyledi 
 

Çukurova Havalimanı, Adana ve Mersin’in  

kalkınma sürecini hızlandıracak  
 

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, yapımı süren Çukurova Uluslararası 

Havalimanı’nın Adana ve Mersin’i birçok alanda birleştireceğine dikkat çekerek, “Marmara ve Ege Bölgelerine alternatif 

olabilmemiz için böyle bir birlikteliğe gereksinim vardı. Türkiye’nin ikinci büyük havalimanının Çukurova’nın 
kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması için önemli bir unsur oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu. 

ATO’nun Ocak ayı olağan Meclis toplantısı, Tarkan Kulak başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan 

Tarkan Kulak, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde 

gerçekleştirilen Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi sıralamasında Adana’dan Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet 
Şah Aba’nın firmasının yanı sıra dört firmanın daha yer alması önemli bir gelişme. Bu listedeki üyelerimizin sayısının 

artmasını, kentimizin ekonomik alandaki gelişiminin önemli bir göstergesi olarak kabul ediyor, bütün firmaların 

çalışmalarını bu paralelde sürdürmesini temenni ediyorum” dedi. 
2016 yılı Mizanı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunup kabul edilmesinin ardından söz alan ATO Başkanı 

Atila Menevşe, olumsuz seyreden genel ekonomiye karşın Adana’yı güzel günlerin beklediğine inandığını söyledi. 

Mevcut üretim potansiyeli ve jeo-politik konumuyla Ege ve Marmara bölgelerine alternatif gösterilen Doğu 
Akdeniz’in, uluslararası havalimanının hayata geçirilmesiyle önemli aşama kaydedeceğini ifade eden Atila Menevşe, 

“Tarsus’ta gerçekleştirilen Odalar ve Borsalar ortak toplantısında gelecek için işbirliği alanında çok önemli adımlar atıldı. 

Bu toplantıda ortaya çıkan en önemli unsurlardan biri, Adana ile Mersin’in birbirlerine rakip olmadığı gerçeğidir.  Bizim 

de Adana-Mersin olarak Çukurova Bölgesi adı altında güçlü olmamızı sağlayacaktır. Adana ve Mersin birbirine rakip 
değildir. Çukurova olarak bizim rakibimiz Marmara ve Ege bölgeleridir. Adana ve Mersin olarak birlikte hareket 

ettiğimiz takdirde devletimizin de desteğiyle yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelecek 

Çukurova’nın gelişmesi için her türlü engeli aşarız. Bunun en güzel örneği yapım süreci devam eden Çukurova 
Havaalanı’dır. Bu havaalanı Türkiye’nin en büyük 2. havaalanı olarak hem Adana’nın hem de Mersin’in malı olacaktır. 

Bu gelişme, Adana ve Mersin sahillerini içine alan Doğu Akdeniz turizm projesi, Adana-Mersin-Antalya otoyolu, daha 

kaliteli üretim için tarımda planlanan işbirliği projelerinin hayata geçme şansı en üst seviyeye yükselmiştir. Tüm Oda ve 

Borsaların desteğiyle sağlanan Çukurova ruhu en kısa zamanda bölgemize katma değer ve kalkınma olarak yansıyacaktır” 
görüşlerini dile getirdi. 

 


