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“Uygulayıcılara Yönelik Dış Ticaret Eğitimi”nde 

başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını veren ATO Başkanı Menevşe: 
 

Dış ticareti artırmanın yolu eğitimden geçiyor 
  

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ihracat yapan ya da yapmak isteyen 

firmaların daha etkin ve donanımlı olabilmelerinin sağlanabilmesine yönelik olarak dış ticaretle ilgili eğitim 
çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi. 

ATO tarafından düzenlenen, “Uygulayıcılara Yönelik Dış Ticaret Eğitimi”nde başarılı olan 32 kursiyer, 

düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen törende konuşan Yönetim Kurulu 

Başkanı Atila Menevşe, “Ülkemizin, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasında yer alabilmesi hedeflerine ulaşılabilmesi için; gerek kamu, gerekse özel sektörün üzerine son derece 

önemli görevler düşmektedir. Türkiye’nin ilk sanayileşen kentlerinden biri olmasına karşın; Adana’nın ihracatı, 

sanayi kültürü Adana’dan çok daha sonra gelişen birçok ilin altında kalmıştır. Bu tabloyu Adana’ya 
yakıştıramadığımız ve bu negatif görüntüyü pozitife çevirebilmek adına ihracatımızın çok daha ileri boyutlara 

taşınabilmesini kendimize görev edinerek ciddi çalışmalar içerisine girdik. Bu çalışmalar kapsamında, Odamızın 

120. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 2014 yılında, İhracat Hamlesi Projesini başlatmış olmaktan dolayı 
büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. 

Adana’nın mevcut ihracat potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla kentte daha hiç 

yapılmamış bir çalışmaya imza attıklarını da ifade eden Menevşe konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Çalışma kapsamında önce aktif olarak dış ticaret yapan firmalara bizzat giderek, onların sorunlarını tespit  
ettik. Daha sonra bunları kıymetli hocalarımızla birlikte analiz ettik ve sonucunu 17 Haziran tarihinde 

yaptığımız lansman ile kamuoyuyla paylaştık. Mevcut durum analizinde ortaya çıkan en çarpıcı gerçek; 

firmaların dış ticaret yapılanmalarına yönelikti. Firmalarımızın büyük bir çoğunluğunun, kurumsallıktan uzak, 
sorumlusu ve yöntemi belli olmayan bir şekilde, tabiri caizse hasbel kader ihracat yaptıklarını üzülerek tespit 

ettik. Bu konuda karşımıza çıkan olumsuz sonuçların bertaraf edilebilmesi adına, her iki eğitim programında da 

eğitmen olarak yer alan ve kıymetli bilgilerini siz değerli katılımcılarla paylaşan Sayın Nejat Erk hocamızla 
birlikte bir eylem planı hazırladık. Bugün, üç aşamalı eylem planımızın 1. aşaması olan Firma Yöneticilerine 

Yönelik Dış Ticaret Eğitimini ve ikinci aşaması olan Uygulayıcılara Yönelik Dış Ticaret Eğitimini, tam da 

programladığımız gibi bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” 

Menevşe’nin konuşmasının ardından 13 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve Ç.Ü. İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Erk, Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Murat Doğanlar, Çukurova Üniversitesi Turizm MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Cihan 

Yavuz, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim İnan, Gümrük 
Müşaviri Türkan Cerrahoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Şefi İ. Burçin Teymen, Türk Ekonomi 

Bankası A.Ş. Dış Ticaret Merkezleri Müdürü Turan Akın, Dış Ticaret Uzmanı Ömer Kaplan ve ABİGEM İş 

Geliştirme Müdürü Dış Ticaret Uzmanı Kemal Tan tarafından verilen 60 saatlik eğitimde başarılı olanlara 

sertifikaları verildi. 
 

 

 
 


