ADANA TİCARET ODASI
Basın Bülteni

Adana Ticaret Odası Avrupa İşletmeler Ağı Ofisi tarafından,
‘Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi’ düzenlenecek:

Adana’nın dış ticaretteki eğitim kalitesi yükseliyor
Ülke ihracatının artırılması için firmaların eğitimli ve yeniliğe açık kadrolara sahip olmaları gerektiğini
belirten Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana’nın dış ticarette istenilen
düzeye getirilebilmesi ve sektörün etkinleştirilmesinde yaşanan dış ticaret elemanı açığının karşılanabilmesine
yönelik eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Faaliyetlerini ATO bünyesinde sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Ofisi tarafından, nitelikli dış ticaret elemanı
ihtiyacının karşılanması, mevcut dış ticaret çalışanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, işletmelerin
dış ticaret bölümü çalışanları, üniversite mezunu gençlerin yanı sıra, ihracat alanında kariyer yapmak isteyen herkese
yönelik olarak 7-10 Kasım 2016 tarihleri arasında 4 günlük “Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi” düzenlenecek.
Eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe,
ülkemizin, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alabilmesi hedefine
ulaşılabilmesi bakımından; gerek kamu, gerekse özel sektörün üzerine son derece önemli roller düştüğünü söyledi.
Tarımı, sanayisi ve hizmet sektörlerindeki öncülüğüne karşın mevcut potansiyelini ihracata yeterince
yansıtamaması yüzünden Adana’nın ihracatının kendisinden çok daha sonra gelişen birçok ilin altında kaldığını
bildiren Menevşe, “Bu negatif görüntüyü pozitife çevirebilmek için ihracatımızı daha ileriye taşıyacak yeni dış
ticaret uzmanlarının yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. Adana’nın ve Türkiye’nin kalkınması ve ihracatın
artması için yaptığımız çalışmalar, üyelerimizin bu tür etkinliklere iştirakiyle anlam kazanıyor. İşletmelerimizin
başta dış ticaret olmak üzere değişik bölümlerinde çalışan personelinin niteliğini yükseltmek amacıyla düzenlenen
eğitimin en kısa zamanda Adana’nın ihracat rakamlarına olumlu yansımalarda bulunacağına inanıyorum.”
Adana Ticaret Odası Meclis salonunda, Novo Danışmanlık firması ortağı ve Dış Ticaret Uzmanı Murat Odacı
tarafından verilecek olan 4 günlük eğitim süresince “Türkiye ve dünya ihracatının genel değerlendirilmesi, Türkiye
ve dünya ithalatının genel değerlendirilmesi, dış ticarette kullanılan temel bilgiler, dış ticarette temel uygulamalar,
ihracatta devlet yardımları, e-ticaret, uluslararası pazarlama, İngilizce ve Türkçe yazışmalar” konuları anlatılacak ve
başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verilecek.
Eğitime kayıt yaptırmak isteyenlerin www.adanato.org.tr web sayfasındaki duyurular bölümünde yer alan
“Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi” içeriğindeki kayıt formunu doldurmaları gerektiği belirtildi.

