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Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe 1 milyarlık yatırım kararının, Adana’nın Marmara’ya alternatif 

olacağı görüşünü destekleyen önemli bir gelişme olduğunu söyledi 

Adana ekonomisi için yeni sayfa açılıyor 
 

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın girişimleriyle Adana’nın Yumurtalık ilçesinde 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı konusundaki Cezayir 

ile Ülkemiz arasında anlaşmaya varılmış olmasının, hem ülkemiz hem de Adana için önemli bir müjde olduğunu 

belirterek, “Bu hacimde bir yabancı yatırımın ilimize kazandırılması çok önemli olmakla birlikte, ülkemizin önemli 
ithalat kalemlerinden birinin bölgemizde üretilecek olması da büyük değer taşımaktadır. Adana Ortadoğu ve Asya 

petrolünün boru hatları ile dünyaya nakledildiği bir enerji üssü konumuna gelmiştir. Bu bölgede yapılacak 

petrokimya yatırımları yalnız bölgemizi değil, ülkemizi de kalkınma hamlesinde sırtlayacak niteliktedir. Bölgemizin 
bu büyük potansiyelini üretim ve katma değere dönüştürme noktasında bu yatırımı ilk ve çok büyük bir adım olarak 

görüyoruz.” dedi 

ATO Başkanı Atila Menevşe, Yumurtalık’a yapılması kararlaştırılan 1 milyar dolarlık yatırımın, sürekli 

gündemde tutmaya çalıştıkları, “Marmara Bölgesi’nin tek alternatifi Adana’dır.” beklentisinin hayata geçmesi 
açısından çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Söz konusu yatırımın, özellikle Çukurova’nın ekonomik gelişimi 

açısından yeni bir sayfanın açıldığının sinyali olduğunu ifade eden Menevşe, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 

“Sanayinin birçok kolunda gereksinim duyulan petrokimya ara mamullerinin Adana’da üretilecek olması, 
yaratacağı katma değer ve istihdamın yanında, cari açığın önlenmesi ve ihracatın artması bakımından da son derece 

önemlidir. Nitekim kimya alanında dışa bağımlılık Odamız ve Adana kamu kurum ve kuruluşlarınca uzun zamandır 

öne çıkarılan ve Kimya Vadisi projesi adı altında bölge bazında yürütülen bir kamu özel sektör ortak projesine konu 

edilmiştir. Bu düşüncelerimizi ve stratejik planlarımızı doğrular ve destekler nitelikteki bu adımı Adanamız adına 
olduğu kadar Ülkemiz için de büyük bir şans olarak görüyoruz. Bu yatırımın petrokimya alanında ilimizin ve 

ülkemizin önünü açtığını, özellikle Ceyhan Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde beklediğimiz rafineri ve petro 

kimya tesisleri için bir küme hareketinin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin böyle büyük yatırımlara ve 
stratejik kararlara ihtiyacı var. Petrokimya alanında atılan bu adımı, bölgemizin benzer nitelikteki ferro krom ve 

paslanmaz çelik potansiyelinin de reel ekonomiye kazandırılması adımları takip edebilir. Türkiye böyle büyük 

adımlarla cari açıktan kurtulup büyük kalkınma hamlesini sürdürebilecektir. Adana’da hem Yumurtalık, hem de 
Ceyhan Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım için her türlü altyapı hazır. İnşallah önümüzdeki günlerde 

başka büyük yatırımlarla da bölgemiz Marmara’ya alternatif hale gelecektir. Bu nedenle Adana’nın ve Çukurova’nın 

uluslararası yatırımlar alanında gündeme gelmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak 

üzere yatırımcı şirketlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adana Ticaret Odası olarak bu süreçte her türlü 
yardım ve desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”  

 

 


