ADANA TİCARET ODASI
Basın Bülteni
Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında
Adana’ya gelen Heyet Ticaret Odası’nı ziyaret etti:

‘Türkçe konuşan girişimciler güçlerini birleştirmeli’
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, dünya üzerinde Türkçe ve lehçelerini
konuşan Türk topluluklarının sayısının 250 milyona ulaştığını belirtirken, “Ticaret ve iş dünyası için bu rakam son
derece önemli bir potansiyeli göstermektedir. Bu potansiyelin odak noktasında yer alan Türkçe konuşan girişimcilerin
birlikte hareket etmeleriyle ülke ekonomimiz önemli bir dinamizm kazanacaktır” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan, Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu,
Orta Asya ülkeleriyle Almanya ve Rusya'da yaşayan Türkçe konuşan girişimcilerle Türkiye'nin ticari ekonomik
ilişkilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında Adana’ya gelen
heyet üyeleri Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, bu kapsamda düzenlenen toplantıya katıldılar.
23 ülkeden 44 girişimcinin yer aldığı heyete hitap eden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe,
TOBB’nin Türkçe konuşan girişimcileri 17. kez Türkiye’de bir araya getirmesi ve bu yılki ziyaretin Adana’yı da
kapsamasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.
Uluslararası ilişkilerde yabancı dil ve iletişimin önemine dikkat çeken Menevşe, “Ticarette en önemli unsur
iletişim kurabilme ve müzakere edebilmedir. Bu bakımdan gerek girişimci olarak gerekse nitelikli personel olarak
yabancı dil bilenlerin sayısının artması ülke dış ticaretimize olumlu olarak yansımaktadır. Bu bakımdan, Türkiye’nin
403 milyar dolar seviyesine ulaşan dış ticaret hacminde, insan kaynaklarının iletişim becerilerindeki yükselişin de
etkisi vardır. Dış dünyada Türkçe konuşan ve Türkçe öğrenen girişimcilerin varlığını bilmek bizleri dış ticaret
konusunda daha da cesaretlendirmektedir” dedi.
Türkçe ve lehçelerini konuşan Türk topluluklarının dünya üzerindeki sayısının 250 milyona ulaşmış olmasının
ticaret ve iş dünyası için önemli bir potansiyel oluşturduğunu bildiren Atila Menevşe sözlerini şöyle sürdürdü:
“Elbette Türkiye siz değerli Türkçe konuşan girişimciler için bu potansiyelin odak noktasıdır. Bizi sizlerle
yakınlaştıran ve ortak paylaşımımız olan husus, Türkçe’nin yanında, ticaret yapmayı sevmemizdir. Sizler ticareti
seviyorsunuz, biz de ticareti seviyoruz, üstelik aynı dili konuşuyoruz, bu işbirliği yapmamız için çok verimli bir
atmosfer olduğunu gösteriyor. Sizlerin bir diğer önemli özelliği ise girişimci olmanızdır. Girişimcilik ülke refah
seviyesinin yükseltilmesi, ekonominin büyümesi ve dinamik kalması için çok önemli bir karakter özelliğidir. Dünya
genelinde milletlerin girişimcilik oranı ortalama yüzde 10’dur. Yani her 10 kişiden biri kendi işinin sahibi olmayı ve
bu sorumluluğu taşımayı kabul eder. Hatta İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç gibi ülkelerde bu oran yüzde 2’lere
kadar düşmektedir. Orta gelir seviyesinin yarattığı en büyük sorunlardan biri de insanların ve milletlerin girişimci
karakterini köreltmesidir. Ancak burada sevinerek belirtmek isterim ki, Türkiye bu bakımdan çok şanslıdır. Türkiye’de
yapılan çeşitli istatistikler, Türkiye’deki girişimcilik oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu gösteriyor. Yani imkan
verilirse her iki kişiden biri kendi işletmesinin sahibi olmayı ve işveren sorumluluğunu taşımayı istemektedir. Bu
karakter özellikle Avrupa’ya giden yurttaşlarımızda kendini belli etmektedir. Avrupa’da bulunan işçi ailelerin 3. kuşak
çocuklarının büyük bölümü işletme sahibi girişimcilerdir. Bu girişimcilerimiz ekonomik ve kültürel anlamdaki
olumsuzluklara rağmen bugün Avrupa ekonomisine güç veriyorlar. Bu bakımdan aynı dili konuşan Türk girişimcilerin
ortak girişim konusunda son derece önemli bir potansiyele sahip olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu ziyaretiniz
sırasında Adana’yı tanımanız önümüzdeki süreçteki işbirliği potansiyelimizi artıracağına inanıyorum.”
Heyete Almanya’dan katılan 17. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı Heyeti Başkanı Recep Yıldız da,
Almanya'da otomotiv, savunma, medikal ve optik cihaz sanayilerine parça üreten bir fabrika kurduğunu ve 2011
yılında Alman Sanayi Bakanı'ndan "Hassas Teknoloji" dalında ödül aldığını, hedeflerinin Avrupa'da Türk yıldızını
parlatmak olduğunu belirtti.
Türkçe Konuşan Girişimciler Programı Heyeti’nin geçtiğimiz yılki Dönem Başkanı Eşref Can Tenlik de,
Adanalı olduğunu ve iş hayatını Almanya’da sürdürdüğünü söyledi. Adana’dan yetişen uluslararası bir girişimci
olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Tenlik, “Adanamız ulaşım ve iklim avantajlarıyla
yatırımlara önemli imkanlar sunan bir bölgemizdir. Sizlerin de burada edineceğiniz izlenimlerinizin ardından
Adana’ya yatırım kararı alacağınıza inanıyorum” diye konuştu.
Daha sonra heyette yer alan farklı ülkelerden işadamları ATO Başkanı Menevşe’ye hediye takdiminde
bulundular. Menevşe de Heyet Başkanı Recep Yıldız’a Adana’nın tarihi Büyüksaat’inin maketini hediye etti.

