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Adana Ticaret Odası 6. Olağan Meclis Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Atila 

MENEVŞE “Tasarruf, üretim ve ihracat modeline geçmeliyiz” dedi. 

Meclis Toplantısında konuşan MENEVŞE “Atılacak tüm adımlar, Türkiye ekonomisini 

hırpalamasına izin vermeyecek adımlar olmalıdır. Hasarı kontrol altına almanın birinci yolu iç 

piyasadaki tansiyonu düşürecek adımlar atmaktan geçiyor. İç piyasada oluşan negatif havayı 

dağıtmanın kaçınılmaz yolu ihracata yönelmektir. İhracatla birlikte, doğrudan dış yatırım cazip hale 

getirilmeli, iç dinamikler etkin teşviklerle harekete geçirilmeli, insan kaynağı eğitiminin güncel 

şartlara uyum sağlayacak hale gelmesi için çalışılmalıdır.”               

Adana Ticaret Odası'nın 6. Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı İsmail Acı Başkanlığında 

Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Acı; 

“Değerli Meclis Üyelerimiz hepimiz şirketler yönetiyoruz. Parayı yönetiyoruz. Artık hızlanmamız 

gerekiyor. Üstelik zaman kaybetmeden. Herkes birbirine mali piyasaların geleceğinin ne olacağını 

soruyor. Tanıdık bir tümce ile başlayalım. Kimsenin önünde kristal bir küre yok elbette ama güç 

birliği yapacak bir ortak aklımız var. Piyasalardaki dalgalanmanın şiddetini düşürecek, ardından 

piyasada oluşan hasarı küçültecek bir potansiyele ihtiyacımız var. Döviz kurlarının gerçek değerinin 

bu olmadığı herkesin kabulü. Bu kapalı ve sisli havanın bir an önce dağılması en büyük 

temennimiz.” diye konuştu. 

Meclis Başkanı İsmail Acı'nın konuşmasının ardından Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila Menevşe, Meclis Üyelerine hitaben Oda faaliyetleri hakkında bilgi vererek konuşmasına 

başladı ve devamla; “Oynak kur, yüksek faiz ve artan enflasyon. Bu üçlü ülkemizin ekonomisinin en 

güncel sorunu. Türkiye olarak model değiştirmemiz gerekiyor. Borçlanma, ithalat ve tüketim 

modelinin yerine tasarruf, üretim ve ihracat modeline geçtiğimizde tüm bu sorunlardan kurtulabiliriz. 

Devletimiz ve tüm ekonomik birimler, sektör bu modeli benimseyip odaklandığı takdirde ekonomik 

problemlerimizin üstesinden gelebiliriz ve bir üst lige ekonomimizi terfi ettirebiliriz.” dedi. 

 

İhracata Yönelmeliyiz! 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe; “Atılacak tüm adımlar, Türkiye ekonomisini 

hırpalamasına izin vermeyecek adımlar olmalıdır. Özellikle belirtmem gerekir ki, hasarı kontrol 

altına almanın birinci yolu iç piyasadaki tansiyonu düşürecek adımlar atmaktan geçiyor. Hep ifade 

etmişimdir, iç piyasada oluşan negatif havayı dağıtmanın kaçınılmaz yolu ihracata yönelmektir. 

İhracatla birlikte, doğrudan dış yatırım cazip hale getirilmeli, iç dinamikler etkin teşviklerle harekete 

geçirilmeli, insan kaynağı eğitiminin güncel şartlara uyum sağlayacak hale gelmesi için 

çalışılmalıdır. Ayrıca, ülkemizi bir kaç yıl kontrollü bir büyüme, mali disiplin gibi tedbirler bekliyor. 

İş dünyasının bu sürece hazır olması gerekmektedir” diye konuştu. 

Oda olarak üyelerin ihracata yönlendirilmesi için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirten 

Menevşe, bundan sonra ihracat için daha fazla çaba göstereceklerini, üyelerin yurt dışına açılmaları 

için bilgi ve danışmanlık desteğinde bulunacaklarını söyledi.    


