ADANA TİCARET ODASI
Basın Bülteni
Ankara Büyükelçisi Paaker Mohideen Amza, Adana Ticaret Odası’nı ziyaret etti:

Sri Lanka-Adana ticareti çayla sınırlı kalmasın
Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Paaker Mohideen Amza ile Adana Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Sri Lanka ile Adana arasında ticaret ve yatırım yapılabilecek birçok
alan olmasına karşın sadece çay ticaretine odaklanılmasının büyük kayıp olduğuna işaret ederek,
“Tekstil, tarım ürünleri ve turizm sektörlerindeki karşılıklı potansiyelimizi bir an önce kullanmalıyız”
dediler.
Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Paaker Mohideen Amza, Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi
Başkanı Beşir Uğur ile birlikte Adana Ticaret Odası’nı ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı
Atila Menevşe’nin yanı sıra Başkan Yardımcısı Mehmet Şahbaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Özel’in de katıldığı görüşmede, karşılıklı ticaretin bir an önce olması gereken rakamlara yükseltilmesi
için çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Paaker Mohideen Amza, 20 milyonluk nüfusuyla önemli bir potansiyele sahip olan Sri Lanka’nın
tekstil, gıda, tarım ürünleri, inşaat gibi çeşitli sektörlerdeki gereksinimlerinin Adana’dan
karşılanabileceğini ifade ederek, “Ülkemizin, yabancı yatırımcılara ilişkin önemli teşvik uygulamaları
bulunuyor. Karşılıklı ticaretimizin artırılması için öncelikle işadamlarının bir araya gelip, ticaret ve
yatırım avantajları üzerinde fikir birliği yapmaları gerekiyor. 11-13 Ekim 2016 tarihlerinde Sri
Lanka'nın başkenti Kolombo'da 16. Dünya İhracat Geliştirme Forumu düzenlenecek. 16 bin firmanın
katılımını beklediğimiz forumda Adana’yı kalabalık bir heyetle görmek istiyoruz” dedi.
ATO Başkanı Atila Menevşe de, Sri Lanka ile Adana arasındaki ticaret hacminin olması gereken
rakamların çok altında seyrettiğini belirtirken, bunun yükseltilmesi gerektiğini söyledi. 11-13 Ekim
2016 tarihlerinde Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da düzenlenecek 16. Dünya İhracat Geliştirme
Forumu’nun, bu sorunun aşılması yönünde önemli bir adım olacağına inandığını belirten Menevşe,
“İki ülkenin karşılıklı ticaretine baktığımızda ilk akla gelen ürün çay. Bizlere düşen görev ticaretimizi,
inşaattan; tarıma, tekstilden makinaya kadar bütün sektörleri kapsayacak şekle dönüştürmektir. Çünkü
Adana olarak bu potansiyele sahibiz. Sayın Büyükelçi Paaker Mohideen Amza’nın bu ziyaretini ve
ekim ayındaki forumu Adana ile Sri Lanka arasındaki ticaret hacminin şimdiden en üst seviyelere
çıkarılması yönünde önemli bir adım olarak görüyorum” diye konuştu.

