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ATO’nun Ağustos ayı Meclisi’nde derbe girişiminin olumsuz izlerinin bir an önce silinmesi için 

herkesin daha çok çalışması gerektiğine işaret edildi: 
 

 Hükümetin sağladığı fırsatlardan mutlaka yararlanmalıyız 
 

Adana Ticaret Odası(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe 

girişiminin hemen ardından Hükümet tarafından uygulamaya konulan “Vergi ve varlık barışı, yatırım ortamını 

iyileştirme, bürokrasiyi azaltma, Merkez Bankası ve Bakanlıklarca piyasa stabilitesini sağlamak için alınan önlemleri 

memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Konut kredilerindeki faizin azaltılması, kredi kartı harcamalarında getirilen 

taksit kolaylığı ve esneklikler, ekonomiyi ve ticareti rahatlatmaya başlamıştır. Özellikle teşvik sisteminde proje bazında 

teşvik modeline dönüşmesine dair çalışmalar, yatırım, ihracat ve büyüme anlamında işletmelerimizi ve nihayetinde tüm 

ekonomimizi yeni bir kalkınma hamlesine davet etmektedir. İş dünyası olarak bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz” dedi. 

 

ATO’nun Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı, Tarkan Kulak Başkanlığında gerçekleşti. Toplantının 

başlangıcında, 15 Temmuz’daki FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlarımız 

için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak bu oluşuma destek veren tüm unsurlar lanetlendi. Ağustos ayı Faaliyet 

Raporu ve Temmuz Mizanı’nın Kabul edilmesinin ardından konuşan Meclis Başkanı Tarkan Kulak, darbe girişiminin 

ardından oluşan tablonun fırsata dönüştürülmesi yönünde atılan adımların uygulamaya geçilmesi için herkesin çaba 

göstermesi gerektiğini söyledi. Bu kriz döneminin mutlaka fırsata çevrilmesi gerektiğine işaret eden Kulak şöyle 

konuştu: 

 

“Bu kriz dönemini bir fırsata mutlaka fırsata çevirmeliyiz. Devletimizin desteği ve iş dünyamızın 

mutabakatıyla ekonomimizin istikbalini taşıyacak sektörlere -sözde değil özde- yatırım yapmalıyız. Bugüne kadar hep 

yapmalıyız, etmeliyiz dediğimiz konular hakkında artık gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi kurumsal, uzun vadeli, milli 

politika mantığıyla yürümeliyiz. Birlikteliğimiz en büyük gücümüz. Zor zamanlarda kenetlenebilen bir toplumuz. Bu 

yeteneğimizi güçlendirmek ve uzun erimli çalışabilmesini sağlamak büyük bir fırsattır, buradan başlayabiliriz. Herkesin 

kazandığı, kimsenin ötelenmediği, saygının ve anlayışın, barışın, uzlaşının, huzurun egemen olduğu bir atmosferi sosyal 

ve ekonomik ortamda gerçekleştirmeliyiz. Siyasette gözlenen bu birlikteliği hiçbir siyasi tarafın, küçük çıkarlar için, 

sabote etmesine izin vermemeliyiz. Türk Halkı sağduyulu, anlayışlı, yeniliklere açık, modern, demokrasisine sahip çıkan 

bir toplumdur. Yapay, toplumumuza sonradan monte edilmeye çalışılan, hastalıklı düşünceleri, inanç kisvesi altında 

sunulan ahlaksızlıkları uzun vadede anlayabilen, bunlardan ders çıkarabilen bir yapısı vardır. Toplumumuzun gerçek 

kimliği budur ve o da 15 Temmuz gecesi ve sonrasında sokağa dökülen halkımızca ifade edilmiştir.” 

 

ATO Başkanı Atila Menevşe de konuşmasında, 15 Temmuz girişiminin vatandaşlarımız ve iş dünyasının paniğe 

kapılmayarak, Devletine ve Hükümetine olan güveni ile bu saldırının ekonomik bir darbeye dönüşmesini önlediğini 

söyledi. 

 

İş dünyasının yarınlara umut ve güvenle baktığını ve Türkiye’nin daha müreffeh olması için büyük bir inanç ve 

güvenle çalışmaya devam ettiğini ifade eden Menevşe, “Çok kısa bir süre içinde ülkemizin ve ekonominin normal 

akışına dönmesi bizler için oldukça sevindiricidir. Ülkemizin bu hain girişimin üzerine basarak daha güçlü, daha 

müreffeh bir ülke olma yolunda yeni ve büyük bir kalkınma hamlesine gireceğine inanıyoruz” dedi 

 

Bu olumlu ekonomik atmosferde iş dünyasına da çok önemli görevler düştüğünü vurgulayan Menevşe sözlerini 

şöyle sürdürdü: 

“Türk özel sektörü olarak moral ve motivasyonumuzu en yüksek noktaya çekerek, eskisinden çok daha fazla 

çalışmak, çok daha fazla yatırım, üretim ve katma değer yaratarak ülkemizin müreffeh yarınlarının inşasında her zaman 

olduğu gibi başat rol üstlenmeliyiz. Devlet ve demokrasimizi sahiplenme adına gösterdiğimiz takdire şayan milli ruhu, 

ekonomik kalkınma hamlesini gerçekleştirmek adına da ortaya koymalı ve dünya kamuoyu önünde sergilediğimiz bu 

şanlı mücadeleyi ekonomik zaferlerle taçlandırmalıyız. Bu süreçte büyük küçük demeden, iş hacmi ve ölçeği ne olursa 

olsun her bir üyemizin ayrı ayrı katkısı ve çabasını bekliyoruz. Odamızın her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da 

üyelerinin hizmetinde olacaktır. İnşallah Allah bir daha bu kötü günleri bizlere göstermesin.” 


