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Ankara Sanayicileri 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini Konuştu
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A nka ra  Va liliğ i h im a ye s in d e  A nka ra  Ticaret O dası ve A nka ra  K a lk ınm a A jansı ta ra fından  ATO M eclis  
to p la n tı s a lo n u n d a  düzen lenen  15 Temmuz ve K a lk ınm a konferansının ik in c i o tu ru m u n d a  A nkara 'n ın  ö n d e  
g e le n  s a n a y i o d a la rı 15 Temmuz’u ve sonrasında  Türk ekonom is ine  ve rd iğ i e tk ile ri d ile  getird iler.

ANKARA - Ankara Valiliği him aye
sinde ATO ve Ankara Kalkınma Ajansı 
tarafından 15 Temmuz hain darbe giri
şimiyle ilgili b ir  panel düzenlendi.

Panelin moderatörlüğü Kalkınma 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı DR. Fa
tih Hasdemir tarafından yapıldı. Has- 
dem ir” bu panelde krizler geldiğinde 
en fazla ve ük etkilenen özel sektörün 
temsücileriyle beraberiz. Burada faiz
lere kendi tecrübelerini ve 15 Temmuz 
öncesini ve sonrasını anlatacaklar. Bi
zim milletimiz gibi dünyada gerçekten 
başka bir m illet yok. Daha önce diplo
matik görevler vesilesiyle de yurt dışın
da çok kere şahit oldum gerçekten dün
yada böyle bir milleti bulm ak mümkün 
değil. Biz darbelerle nasü mücadele 
edileceğini öğrendik. Darbecüere dar
beyi nasıl vurulacağını öğrendik” diye
rek sözü panelistlerine bıraktı.

Ankara Valiliği himayesinde ATO 
ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
düzenlenen panelde konuşm acı ola
rak Ankara Sanayi Odası Başkanı Nu
rettin Özdebir, OSTÎM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, ATO Yönetim Ku
rulu Üyesi Vecdet Fehmi Şendil ve Baş
kent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk katıldı. Panelin açılış konuşma
sını yapan Kalkınma Bakanlığı Müste
şar Yardımcısı DR. Fatih Hasdemir ilk 
konuşmayı yapm ası için Ankara Sana
yi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’e söz 
hakkı verdi.

Özdebir; "Aslında fetö nün bir hain 
olduğunu pek çok kişi hissediyordu. 
Mutlaka sempati duyan cloğru iş yap
tıklarını düşünenler vardı. Ama m aa
lesef zaman geçtikçe güç zehirlenm e
siyle beraber sapkın bir tarikat haline 
geldi. Devletin gücünü devşirmek su
retiyle b ir takım m enfaatler elde etti
ler. Bir sürü insan bu örgütten nema- 
landı. Şunu hissetm esine rağmen gerek 
iş dünyası gerek siyaset görmek istem e
diler görmediler. Çünkü m enfaat ilişki
si vardı. Aslında 15 Temmuz bir fırsat 
oldu cem aattin bu çirkin yüzünün ale
ni olarak ortaya çıkması buradan uzak
laşm ak için ciddi bir fırsat olmuştur. 
Ben iş dünyasında etkileri karlarım ız 
param ız pulumuz bunlar maddi şeyler 
bunlar çok çabuk kazanılıp tekrar ye
rine konulabilir. Beni en çok üzen bu 
40 yülık organizasyonun parlak zekâ
lı başarılı çocuklarım ızı kullanm ala
rı onları zehirlenip karalam ış olması.
15 Temmuz aslında ülkemiz ve m ille
timiz açısından bir milat oldu” diye
rek 15 Temmuz hain darbe 
girişimi hak- kındaki 
görüşlerini \  dile ge
tirdi.

yiz. Oysa karşımızdaki güçler bizi ka
bullenemeyen bu coğrafyadan atmak is
teyen insanlar var. Bu güçler dünyadaki 
bütün insanları tek tip haline 
getirip onları müşteri yapıp 
kendi ürettiği ürünleri onlara 
satmak için bir tüketici ola
rak gördüler. 15 Temmuz’da 
aslında biz neyi gördük önü
müzde bir cem aat vardı bunu 
bize bunlar yaptı. İlk gördü
ğümüz buydu ama derinle
mesine bakınca ardından çok 
daha büyük güçler farklı şey
ler çıktı. Bizim bu ülkede ya
şamamızı istemeyen insan
lar vardı. Bu gibi insanlardan 
millet bilincini yakalayarak 
milli ürünler değerler ürete
rek kurtuluruz. Bizim dışarı
ya bağımlı olmaktan kurtul
mamız gerekli. Bizim bilgiyi 
teknolojiyi üretmemiz gere
kir bunları yapmadığımız sü
rece bu gibi durumlar hep 
başımıza gelir” dedi ve bu tür 
kalkışmalardan kurtulmanın 

en önemli yolun üretmek ve 
çalışmak olduğunu vur

guladı.

Orhan Aydın’ın ar
dından söz alan ATO 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Vecdet Fehmi Şendil

D r F a t ih  I

şu 
sözle

ri dile getirdi; 
“Bu ülke darbe teşebbüslerini 
ük defa görmüyor Cumhuriyet 
tarihinin ilk darbesi değü ama 
bundan önceki darbeler bir 
nevi birbirine benzeyen işlerdi. 
Ama 15 Temmuz bunlardan çok 
farklı bir anlayış bunlardan çok 
farklı bir olguydu. Biz 15 Tem
muz gecesinde çok farklı şeyler 
yaşadık. Ama o gece daha önce
ki darbeleri gören insanlar için 
çok farklı şeylerdi. Bizim ken
di içimizden yetiştirdiğimiz in
sanlar tarafından yapıldı. Bu 
insanların bu milletin imkân
larını ellerine alarak kendi in
sanına acım adan bu kalkışma
yı yaptığını gördük. Daha sonra 
bakıldı ki bu insanlar devletin 
her kademesine sızmış dürüm
dalar. O gece mület bütünleş
ti ve dünyada görülmeyecek bir 
şekilde mücadele verdi. Aslında 
bu bizim genetik kodlarımızdı.

Moderatör Fatih Hasdemir konuşmasını yapması 
için OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’a 
söz verdi.

Aydın “15 Temmuzu tüm çıplaklığıyla izledik gör
dük. Bu halka 15 Temmuz’u anlatmamız haddimiz 
değil. Aslında biz tarihten beri buna benzer kişi ve 
olaylarla uğraşıyoruz. Bu bizim başımıza gelen ilk 
olay değil. Dolayısıyla biz 100 yıllık bir tarih içinde 
büyük bir coğrafyada medeniyetin temsilcisi olarak 
yaşamış bir milleüz hiçbir zaman özgürlüğümüzü 
kaybetmeden yaşayan bir medeniyetin temsilcisi-

Biz millet olarak bir şeye inandığımızda onun doğ
rultusunda hareket eder ve başarırız o gece kimse 
kendini düşünmüyordu. O gün sadece mület ve dev
let vardı ”dedi.

15 Temmuz hain darbe girişini konu alan pane
lin son konuşmacısı Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Üyesi Şadi Türk, Öncelikle Ankara Kalkınma Ajansı 
ve Sayın Valimize teşekkür ederiz dedi ve sözlerine 
şöyle devam etti;

"Değerli arkadaşlar daha önce de yapüan söylev
lerde edinmiş olduğumuz bir sonuç var 15 Temmuz 
hain bir darbe girişimi olarak tarihe geçmiştir. Ba
şarılı olması felaketimiz olurdu. Darbe girişimin et
kilerini giderebilmek için hükümetimizle beraber 
çalışmak biz sanayicilerimiz için kaçınılmaz bir gö
revdir diye düşünüyorum. 15 Temmuz darbe girişi
mi bir yanıyla milli iradenin ortadan kalkması ça- 
basıyken diğer yanıyla da Türkiye’nin son yıllarda 
yaşadığı kalkınma ve sanayileşme çabasm ın önüne 
geçme çabasıdır.

Biz bu topraklara geldiğimiz günden itibaren bu 
oyunlar bitmeyecek ve bundan sonrada bitmeye
cektir. Zannetmeyelim ki bu 15 Temmuz bugün bir 
sondur. Eğer biz aldığımız derslerden planlar yapa
mayacak duruma ulaşamayıp önümüzdeki planla
rı yapamazsak ve sadece tespitlerde kalırsak aynı se
naryoları bu topraklarda yaşamaya devam ederiz. 
Dünyanın genel politik ve ekonomik yapısına bak
tığımızda bir ileri güçler bir yaşam süreci boyunca 
hiç esarete girmemiş toplumlar ve birde bu güçlerle 
ciddi mücadele etmiş bir yapı var.

Çünkü çevremize baktığımızda bu ileri güçleri 
rahatsız edecek tek millet biz varız. Biz bir mücade

lenin içindeyiz fakat bu mücadele sadece silah
la yapılmıyor akıl bilim ve hukuk üzerine otu

ran bir ülke zeminin de eğitime ve bilime 
değer verüerek ve kendi iç barışım ızı elde 

ederek bu gibi güçlerle planlı bir müca
delenin yapılanmasını sağlamak gere
kir. Aklımın almadığı b ir konu var bir 
avuç eşkıyanın koskoca Türkiye Cum
huriyeti ne bir kalkışma yapmasında
ki cesareti nasıl bulduğu konusunda bir 
rahatsızlığım var. Bunun bir daha ya

şanmaması için her sektör her kurum bu
nun planlamasını yapıp mücadele etmesi 

gerekli” olduğunu söyledi.
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