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Adanalı mobilya sektörü Kazablanka’da 
  

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürütülen 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Programı kapsamında Adana mobilya 

sektörüne yönelik ihracat potansiyelinin geliştirilmesi çalışmalarının yeni hedef pazarlarda sürdürüldüğünü, bu 
kapsamda Fas’ın Kazablanka kentinde düzenlenen Madecor 2015 Fuarı’na stant alanı ile katılım sağladıklarını 

bildirdi. 

Adana Ticaret Odası’nın, kentin dış ticaret potansiyelinin artırılması amacıyla Ekonomi Bakanlığı desteğiyle 

sürdürdüğü, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin son durağı, mobilya sektörü temsilcilerinden oluşan heyet ile 
düzenlenen Fas ziyareti oldu. ATO Genel Sekreteri Ahmet Nevruz başkanlığındaki Mobilya sektöründen 9 firmanın 

toplam 14 temsilcisinin katılımı ile oluşan heyet, Moskova Mebel 2015 Fuarı’nın ardından Kuzey Afrika’nın en hızlı 

gelişen devletlerinden bir tanesi olan Fas’ın Kazablanka kentinde düzenlenen uluslararası Madecor 2015 Mobilya 
Fuarı’na katılım sağladı.  

Çok sayıda Türk firmasının yer aldığı ve ülkemiz mobilya ürünlerinin Afrika pazarına tanıtılması açısından 

büyük fırsat yaratan Madecor Fuarı’ndaki 120 metrekarelik standı ziyaret eden Rabat Büyükelçimiz Ethem Barkan 

Öz, fuara katılım sağlayan Adana firmaları ile görüşmesi sırasında Fas pazarına girmeleri durumunda her konuda 
destek olunacağını ifade etti. Kazablanka Ticaret Müşaviri Gökhan Üsküdar da fuar kapsamında standımızı ziyaret 

ederek katılımcılarla görüştü. Üsküdar, sektörde faaliyet gösteren Fas firmalarıyla ilgili bilgi sunumunda bulundu ve 

Ticaret Müşavirliği olarak Türk firmalarına yardıma hazır olduklarını vurguladı. 
Fuar süresince Fas ve Kuzey Afrika’nın Cezayir, Tunus, Mısır gibi ülkelerinden gelen çok sayıda firmanın 

yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştiren firmalarımızın Rabat Ticaret Müşaviri Önder Duman’ı ziyaretlerinde de 

Türkiye ve Fas ekonomik ilişkileri, Fas Mobilya sektörü ve Fas ülke pazarına giriş hakkında detaylı bilgi alındı. 
Ziyaret sırasında Genel Sekreter Ahmet Nevruz tarafından Ticaret Müşaviri Önder Duman’a Türk firmalarının fuara 

katılımına sağladığı katkılarından dolayı teşekkür plaketi sunuldu. 

Ziyaretin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila 

Menevşe, 2011 yılından bu yana sürdürülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programı 
kapsamında Adana Ticaret Odası tarafından gıda, mobilya ve makine yedek parça sektöründen toplam 40 firmanın 

ihracat desteklerinden yararlandırılarak yurt dışında fuar katılımı ve ikili iş birliği görüşmeleri etkinliklerine 

katılımlarının sağlandığını ifade etti. 
Bu kapsamda Rusya, Fransa, Finlandiya, Fas ve Tanzanya’da düzenlenen uluslararası fuarlara katılan ATO 

üyelerinin önemli iş bağlantıları gerçekleştirdiklerini kaydeden Menevşe, “Firmalarımızın ihracat potansiyellerinin 

belirlenmesi amacıyla uzmanlar tarafından ihtiyaç analizi çalışmaları yapılarak firma raporları oluşturuldu ve bu 

doğrultuda ihtiyaç duyulan dış ticaret, stratejik planlama, kurumsallaşma, ürün geliştirme ve kalite yönetim 
sistemlerine yönelik eğitimler verildi. Program sayesinde işletmelerimizin ihracat yapabilme kapasiteleri 

geliştirilerek dış ticaret uzmanı açıkları da kapatılmıştır. Ekonomi Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen bu 

faaliyetlere katılan gıda, mobilya ve makine yedek parça sektöründeki işletmelerimizin, diğer firmalarımıza da örnek 
olarak Adana’nın tüm sektörlerinin ihracat desteklerinden daha fazla yararlanarak ürünlerini dış pazarlara 

ulaştırmalarını diliyorum” diye konuştu. 

 


