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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ‘2017 Yılı İhracat Hamlesi Programı’ açılışında konuştu:

İhracatla büyüyen Adana’yı birlikte inşa edeceğiz
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ihracatın gelişmekte olan ülkeler için
hayati önem taşıdığına işaret ederek, “Bizim, ülke olarak üretim ve ihracat odaklı büyümeye ihtiyacımız var.
ATO olarak üyelerimizin ihracata yönelmesi, üretimini dış pazarlara ulaştırması için sunduğumuz eğitim ve
maddi desteği artırarak sürdürme kararlılığındayız” dedi.
Üyelerini dünya ile entegre ederek gelişimine ışık tutmayı hedefleyen Adana Ticaret Odası, ilkini 2014
yılında uyguladığı İhracat Hamlesi’nin ikincisine start verdi. Bugüne kadar ihracat deneyimi olmayan veya az
olan firmaların ihracat kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği projenin ikinci etabına yoğun katılımın
olması dikkat çekti. 50 firma temsilcisinin katıldığı 2017 Yılı İhracat Hamlesi Programı’nın açılışında konuşan
ATO Başkanı Atila Menevşe, “Bu farkındalığı üyelerimize de yaymak ve ihracatla büyümelerini sağlamak için
2014 yılında ihracat hamlesi eylem planını hayata geçirdik. Önce üyelerimizin ihracat öncesi sorunlarını
araştırdık. 281 firmaya uyguladığımız anketin sonuçlarına göre proje modüllerimizi tasarladık. Bu sorunların
çözümü ile eşzamanlı olarak, Türkiye’de ilk ve tek olan Odamızın meslek grupları destek programını yürürlüğe
koyduk. Bu programla üyelerimize doğrudan teşvik ve destekler sağladık. Bu doğrudan teşvik ve destekler
sayesinde, 698 üyemiz yurtiçinde düzenlenen uluslararası fuarlara, 893 üyemiz yurtdışında düzenlenen fuarlara
katılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında üyelerimiz 118 farklı fuarı ziyaret etmiştir. 122 üyemiz Odamızın desteği ile
bu fuarlarda stant açmıştır. Bu faaliyetler için üyelerimize Odamızca sağlanan doğrudan destek tutarı toplam 2
milyon 273 bin TL olmuştur” dedi.
İhracata yönelen firmaların daha kaliteli mal üretmeye başlayıp, teknolojiyi daha yakından takip etmeye,
Ar-Ge'ye ağırlık vermeye başlayacaklarını belirten Menevşe, "İlk dönemde 8-10 firmayı bu hamle kapsamında,
ihracat yapar pozisyona getirmiştik. Biz bu kervana yeni vagonları ilave etmek hedefindeyiz. Çünkü Adana’nın
bu potansiyeli var. Rakamlara baktığımızda Adana'da ihracat yapan firma sayısının 1000 ile 1100 arasında
değiştiğini görüyoruz. Bu rakam hakikaten çok az. Adana'da 40 bin firma var. Bunun 25 - 26 bini bize kayıtlı.
40 bin firmadan sadece bin firma ihracat yapıyor. Bunu gerçekten ifade etmekte zorlanıyorum ama çok az.
Adana, yurtiçi gayri safi milli hasılada 8. sırada ama ihracat sıralamasında 11. sırada. Demek ki bir potansiyel
var ancak bu potansiyeli yeterince değerlendiremiyoruz. Burada bir sıkıntı var. İhracat yapmayı Adana'nın
mecburiyeti olarak görüyorum" diye konuştu.
Eğitim ve danışmanlık destekleri kapsamında geçtiğimiz dönemde yürütülen program kapsamında, 57
firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiğini, eğitim sonunda seçilen 5 firmaya ise ileri seviye danışmanlık
kapsamında ihtiyaç duydukları bilgi, belge, danışmanlık gibi desteklerin ücretsiz sağlandığına değinen Menevşe
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Odamızın 120. yılı etkinlikleri kapsamında başlattığımız ihracat hamlesi eylem planına bir yeni halka
ekleyerek devam ediyoruz. Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olduğum günden başlayarak Adana
ekonomisine dair çeşitli sorunlarını analiz ederek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Üyelerimizin önünü açmak,
işlerini, ekonomilerini geliştirmek adına yürüttüğümüz çalışmaları takip ediyorsunuz. Üyelerimizin
işletmelerinin verimliliğini yükseltmek, ürünlerinin katma değerini artırmak için, sanayi siteleri kurulması,
kümelenme, Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması, Oda hizmetlerine elektronik ortamda erişilmesi
gibi çok çeşitli alanlarda projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda sürdürdüğümüz en önemli çalışmalardan biri de
ihracat hamlesi projesidir. İhracat, gelişmekte olan ülkeler için hayati öneme sahiptir. Bizim, ülke olarak üretim
ve ihracat odaklı bir büyümeye ihtiyacımız var. İhracat, faktör verimliliği ile ülke kaynaklarının daha etkin
kullanılmasını sağlar, yeni teknolojilerin, bilgi ve tekniklerin transferini kolaylaştırır. İç pazar
kırılganlıklarından, fiyat dalgalanmalarından korur. Hepsinden önemlisi işletmelerimizi dünyayla entegre
ederek geliştirir ve dünya ligine taşır. Bugün tekrar yeni üyelerimizle bu çalışmalarımızı sürdürmek üzere
projemizin ikinci etabını başlatıyoruz. Bu projemize de 50 üyemiz katılım sağlayacaktır. 10 gün süren eğitimin
ardından seçilecek firmalarımız ücretsiz danışmanlık hizmeti alarak ihracatçı grubuna dahil olacaklar.
Umuyorum bu çalışma ve bunu bütünleyen desteklerimizle Adana ve Türkiye ekonomisi yeni ihracatçılar ve

ihracatla büyüyen firmalar kazanacaktır. Çalışmamıza Adana ihracatının nabzını tutan, her biri konularında
uzman, çok kıymetli bir danışman ekibi destek veriyor. İnşallah danışmanlarımızın ve üyelerimizin gayreti ile
ihracatla büyüyen bir Adana’yı birlikte inşa edeceğiz.”
İlk programda katıldığı eğitim ve aldığı danışmanlık hizmetleri ile ihracat yapma başarısı gösteren 3 firma
temsilcisinin yanı sıra eğitim veren uzman kadronun plaketle ödüllendirildiği törenin ardından eğitime
başlandı.10 gün sürecek 30 saatlik eğitimde; ATO Danışmanı ve İhracat Hamlesi Projesi Koordinatörü Prof.
Dr. Nejat Erk, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim İnan, Net Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
sahibi Gümrük Müşaviri Türkan Cerrahoğlu ve Genel Koordinatörü Münevver Demiral, Netlog Global
Forwarding Bölge Müdürü Nebi Arıoğlu, Ebru Dönmez Hukuk Bürosu sahibi Avukat Ebru Dönmez, Türk
Ekonomi Bankası Dış Ticaret Merkezleri Müdürü Turan Akın ve Güney Çelik Hasır Dış Ticaret Müdürü Ömer
Kaplan’dan oluşan uzman kadro tarafından katılımcı firma temsilcilerine, “Firma stratejisi ve Süreci, Neden
İhracat, Rekabet ve Rekabet gücü, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Finansman, Akreditif ve Teslim Şekilleri,
İhracatın Teşviki ve Eximbank, Ürün, Kalite ve Fiyat İlişkisi, Gümrükleme Süreci Yaşanacak Sorunlar, Lojistik
Stratejileri, Pazar Araştırması ve Yurt Dışı Pazarlama, Hukuki Sorunlar ve Sözleşmeler ve Kritik Başarı
Koşulları” başlıklarındaki konular anlatılacak.

