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Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası 

Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) programı kapsamında Adana makine sektörüne yönelik 
olarak yürütülen ihracat atağının başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, “Dünyanın çeşitli ülkelerine giderek ürünlerini 

tanıtma ve pazarlama imkânı bulan üyelerimiz, Finlandiya’da düzenlenen Teknologia 2015 Fuarı’nda da ihracat 

bağlantıları gerçekleştirmiş ve tüm sektörlere örnek olmuşlardır” dedi. 
ATO, kentin ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği uluslararası temaslarını, bu kez 

makine ve yedek parça sektörünün temsilcilerinden oluşan heyetle Finlandiya’da sürdürdü. Yönetim Kurulu Üyesi 

Ziya Alim Koçer başkanlığındaki 12 firmanın 15 temsilcisinden oluşan heyet, Polonya ve Tanzanya’nın ardından bu 
kez Kuzey Avrupa’nın en büyük makine fuarı olan Teknologia 2015 Fuarı’na katıldı.  

Açılışı Finlandiya Başbakanı Juha Spila tarafından gerçekleştirilen fuarda Adana Ticaret Odası tarafından açılan 

56 metrekarelik stant büyük ilgi gördü. Türkiye Cumhuriyeti Finlandiya Büyükelçisi Adnan Başağa açılıştan sonra 

ATO standına gelerek katılımcılarla tanıştı ve sektörleri ile ilgili bilgi aldı. Başağa, Finlandiya ile gerçekleşecek 
ihracat bağlantılarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.  

Gerek Finlandiyalı, gerekse fuara katılan diğer ülke temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri de gerçekleştiren ATO 

Heyeti, program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Ticaret Müşaviri Serdar Akıncı ile birlikte Helsinki 
Ticaret Odası’nı da ziyaret etti. Ziyarette, Helsinki Ticaret Odası AB Direktörü Marko Silen’e Adana’nın tanıtım filmi 

izlettirilirken, yatırım ve üretim potansiyeli hakkında bilgi verildi. 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, makine ve yedek parça sektöründe yaratılan sinerjinin ihracat 

rakamlarına olumlu yansımalarda bulunduğunu ifade ederek, “Makine ve yedek parça sektörü, Ekonomi Bakanlığı ile 
birlikte yürüttüğümüz UR-GE projesi kapsamında çeşitli ülkelerdeki fuarlara katılarak önemli iş bağlantıları 

gerçekleştirmişlerdir. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğinden yararlanarak bu tür faaliyetleri sürdüren makine ve yedek 

parça sektörünün diğer farklı dallarda üretim yapan tüm üyelerimiz tarafından örnek alınmasını diliyorum. Adana 
Ticaret Odası olarak beklentimiz, KOSGEB, TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı, Eximbank gibi teşvik ve destek sağlayan 

kurumlarla daha sıkı işbirliklerine girip, ürünlerini yurtdışındaki pazarlara ulaştırmalarıdır” diye konuştu. 


