ADANA TİCARET ODASI
Basın Bülteni
Çukurova SİFED organizasyonunda Adana’ya gelen Sakarya SİAD Yönetimi ATO’yu ziyaret etti:

Adana-Sakarya işbirliğinde ilk adımlar…
Son Valiler Kararnamesi kapsamında Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ile Sakarya Valisi Mustafa Büyük’ün
görev değişiminin ardından, iki kent arasında kurulan köprüye iş dünyasından da anlamlı bir destek geldi.
Çukurova Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUSİFED) organizasyonunda Adana’ya gelen Sakarya
Sanayici ve İşadamları Derneği (SASİAD) üyelerinin Adana Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaretlerinde, her iki kentin
yatırım ve ticaret potansiyelinin karşılıklı olarak değerlendirilebilmesi konusunda işadamları arasında işbirliği kararı
alındı.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Günay Güneş, Sakarya Makina İmalatçıları Birliği Başkanı
Metin Kar, Çukurova Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu ve Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD)
Başkanı Süleyman Sönmez ile ADSİAD VE ATO yönetim kurulu üyelerinin katıldıkları ziyaret sırasında ilk
konuşmayı yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, SASİAD yönetimini Adana’da görmekten mutluluk
duyduklarını belirtirken, “Böylelikle Valilerimiz arasındaki görev değişiminin ardından iki kent arasında anlamlı bir
adım daha atılmıştır. Adana Valimiz Sayın Hüseyin Avni Coş’tan iş alemi olarak bizler memnun ayrılıyoruz. Kendisi
işadamlarına karşı her zaman yardımcı olmuştur. Aynı yaklaşımını Sakarya’da da sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.
Bu ziyaretle birlikte her iki kentin ticaret ve yatırım olanaklarının araştırılması imkânının doğduğunu
vurgulayan Menevşe, “Ziyaretinizin Sakarya ve Adana’nın gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Dünyada
artık ülkeler değil, şehirler birbirleriyle yarışmaktadırlar. O nedenlerle birbirimizin yatırım imkânlarını görmemiz,
değerlendirmemiz gerekiyor. -Kim ne yapıyor, ne üretiyor- bunu bilmemiz bile ülkemizin ithalat çıkmazından
kurtulması bakımından son derece önem taşımaktadır” diye konuştu.
SASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Bahar da, “Günümüzde globalleşen dünyada bizler maalesef iller
olarak bile birbirimizi yeterince tanımıyoruz. İşte bu ziyaretimizin amacı da birbirimizi tanımak, daha önemli
işbirliği imkânlarını hayata geçirebilmektir’ dedi.
SASİAD’ın ziyaretini organize eden ÇUSİFED ve ADSİAD’ın Başkanı Süleyman Sönmez de, Adana
Ticaret Odası’nın Türkiye’nin önemli markalarından birisi haline geldiğini, Adana’nın da her anlamda önemli bir üst
kuruluşu konumunda bulunduğunu belirtirken, kentin daha ileri noktalara taşınabilmesine yönelik önemli çalışmalara
imza atmasından mutluluk duyduklarını vurguladı.

