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Anadolu sanayicisi:

Türkiye için başarmaya mecburuz
ZEKİ KIVANÇ
ADANA SANAYİ ODASI BAŞKANI
15 Temmuz gecesi ülkemizin refa
hını, özgürlüğünü ve demokrasisini 
hedef alan emsali görülmemiş hain 
bir saldırıyla karşı karşıya kalınmış, 
ancak halkımız büyük bir özveriy
le tam bir birlik içinde iktidarı-mu- 
halefeti, işçisi-işvereni, esnafı-sa- 
nayicisi, polisi, askeriyle bir bütün 
olarak darbe girişimini başarısız
lığa uğratarak yeni bir kahraman
lık destanı yazmıştır. Bizler için bü
yük ilham kaynağı olan, ülkemizin 
istiklali ve istikbali için canını fe
da eden şehitlerimize Allah’tan rah
met diliyor. Gazilerimize de acil şi
falar dileyerek, şükranlarımızı su
nuyoruz. Maalesef geçen bir yıllık 
süreye rağmen terör örgütü ve işbir
likçileri bugün için halen tam ola
rak bertaraf edilememiştir. Geçmiş
te yaşanılan ayrışma nedenlerimizi, 
tüm kişisel sebeplerimizi bir kena
ra bırakıp, devletimizin bekası için 
bir olmalı, bizi bizden uzaklaştıran, 
kardeşi kardeşe vurduran bu hain
lere, dış bağlantılarına karşı uyanık 
olmölıyız. Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaş
larının bizlere miras bıraktığı bu eş
siz toprakları ve cumhuriyetimizi 
korumalı, birlik içinde bıkmadan, 
usanmadan çalışarak ona layık ola
cak şekilde ülkemizi daha ilerilere 
taşımalıyız. Yaşananları unutma
mak, milli menfaatlerimizi hedef 
alanlara, asla başarılı olamayacak
larını bir kez daha hatırlatmak adı
na 15 Temmuz gecesi iş dünyası ola
rak milletimizle birlikte meydan
larda olacağız.

NURETTİN ÖZDEBİR
ANKARA SANAYİ ODASI BAŞKANI 
Çok uzun zamandır ülkemizi ve 
ekonomimizi içten içe kemiren 
habis bir ur 15 Temmuz 2016 tari
hinde patlayarak ülkemizi işga
le, devletimizi ve meşru hüküme
tini yıkmaya çalışmıştır. Bir grup 
hainin gerçekleştirdiği bu girişimi 
etkisiz hale getiren Türk halkının 
kahramanlığı, tarihe bir kez daha 
kaydedilmiştir. O gün bu girişim
lerinde başarılı olamayanlar Tür
kiye’yi ekonomik bir kıskaca alma
ya da çalıştılar, ancak beklentileri 
kursaklarında kaldı. Yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen, Türkiye 
ekonomisi hızla toparlandı. Hiç 
kuşku yok ki bu hızlı çıkışta baş
ta ekonomi yönetimimiz ve ekono
mideki tüm aktörlerin tek yürek ol
masının etkisi büyük. Bu süreçte 
sanayiciler olarak biz de üretim 
den vazgeçmedik. Temmuz ayın
da, geçen senenin aynı ayına gö
re yüzde l l ’lik daralmadan sonra 
Ağustos’ta pozitif bir üretim artışı 
gerçekleştirdik. Ekim ayından iti
baren de Türkiye imalat sanayii, 
15 Temmuz’un yıkıcı etkilerinden 
kendini tamamen sıyırmayı başar
mıştır. Bu çok büyük bir başarıdır. 
Türkiye ekonomisinin dinamikle
rinin sağlamlığı 15 Temmuz son
rasında bir kez daha test edilmiş
tir. Ekonomik aktörler bu süreç
te başarılı bir sınav vermiştir. Oda 
olarak bu süreçte milletimizin, de

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerinden bir yıl geçti. Türkiye'nin ekonomik darboğaza gireceği düşünülürken, 
2017 ilk çeyreğinde yüzde 5’lik büyüme yakalandı. Anadolu sanayisinin temsilcileri geçen bir yılda sadece 
işlerini geliştirmek için değil. Türkiye için çalıştıklarını da ifade ediyor. Anadolu’nun ekonomi kurmayları, 

'Türkiye için başarmaya mecburuz. Daha fazla iş, daha fazla üretim  ve daha fazla istihdam' sloganıyla Türkiye’nin 
önündeki tüm  engelleri kaldıracağız” diyor. İşte isim isim, kent kent oda başkanlannın görüşleri:

mokrasimizin ve seçilmişlerimi
zin yanında olduk. Bu hainlerin 
devletin içinden temizlenmesinin 
yanısıra, iş dünyasından da temiz
lenmesi için büyük çaba gösterdik.

ENDERYORGANCILAR
EBSO BAŞKANI
15 Temmuz’un yıldönümüne yak
laştıkça, maddi ve manevi kayıpla
rımıza rağmen, ne kadar tehlikeli ve 
kanlı bir ihaneti geride bıraktığımızı 
daha net görüyoruz. Bu menfur olay
da başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve hükümetimiz olmak üzere; lider
lerimizin dik duruşu, polisimizin 
mücadelesi, sivil toplum kuruluşla
rımızın, medyamızın darbeye kar
şı tutumu, halkımızın darbe karşı
sında kudretli Türk milleti sıfatına 
yakışır bir şekilde özveri ve direnci 
alkışın en büyüğünü hak etmekte
dir. Bundan sonraki süreçte; gerçek 
suçluların cezasım çekmesi ve bir 
daha adı ne olursa olsun benzer gi
rişimlere müsaade edecek tavizlere 
fırsat verilmemesi en büyük düeği- 
mizdir. Güçlü demokrasi, hukukun 
üstünlüğü, milli irade ve güçlü bir 
Türkiye için el ele vermek zorunda
yız. Çünkü, demokrasi, gartiler üstü 
bir kavramdır ve ülkemizin bekası, 
milli iradenin temelidir. Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye 
Cumhuriyeti demokrasi esasına da
yalı bir devlettir” şeklinde dünyaya 
ilan ettiği bu mirasına sonsuza ka
dar sahip çıkmaya devam etmeliyiz. 
Bu birliktelik ruhu içerisinde; güzel 
ülkemizin hedeflerine ulaşması çok 
daha mümkün olacaktır.

İBRAHİM BURKAY
BURSA TSO BAŞKANI
15 Temmuz hain darbe girişimi 
başta olmak üzere Türkiye üze
rinde kurgulanmaya çalışılan kir
li oyunlar hiçbir zaman amacı
na ulaşamayacaktır. Millet olarak 
birlik içinde omyız omuza verme
ye devam ederek Türkiye’mizi daha 
da büyüteceğiz. 15 Temmuz’u asla 
unutmadan, gelecek hedeflerimize 
kararlılıkla ilerleyeceğiz. Ülkemi
zin istiklali ve istikbali için canını 
feda eden tüm şehitlerimizin ve ga
zilerimizin aziz hatırası bizler için 
en büyük ilham kaynağıdır. ‘Zafe
rin cephanesi üretimdir’ vizyonuy
la iş dünyası olarak Türkiye’miz 
yeni başarı hikayeleri yazmaya ve 
rekorlar kırmaya devam edeceğiz. 
FETÖ terör örgütüne karşı Bursa 
iş dünyası olarak 82 kurum ve ku
ruluşumuzun katılımıyla imzala
dığımız ortak bildiri ile darbe te
şebbüsünün karşısında birlik ve 
beraberliğimizi herkese gösterdik. 
Şehitlerimizin emaneti olan aile
lerine ve gazilerimize karşı min
net borcumuzu biraz olsun ödeye
bilmek adma anlamlı adımlar attık 
ve atmaya da devam edeceğiz. Oda 
olarak inşa ettiğimiz ve 15 Temmuz

Şehitleri Mesleki Eğitim Külliye- 
si’ne dönüştürdüğümüz eğitim yu
vamızdaki okullara ve birimlere 
şehitlerimizin isimlerini vermiş
tik. Külliye içinde inşa ettiğimiz 15 
Temmuz Şehitler Anıtı’nı da tekbir 
özel mermer bloktan yaptık. Tüm 
algı operasyonlarına ve yaşadığı
mız zorluklara rağmen ülkemiz, 
büyümesini sürdürüyor. Yatırımcı
lar hala ülkemizi güvenli bir liman 
olarak görüyor. Türkiye’ye güvenen 
hiçbir yatırımcı dün olduğu gibi ya
rın da asla kaybetmeyecek.

SAVAŞ M. ÖZAYDEMİR
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI BAŞKANI
15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemi
zin maruz kaldığı hain darbe giri
şimine karşı ülke olarak topyekûn 
gösterilen tepki ve halkın demokra
si ve cumhuriyete sahip çıkma ref
leksi ile sonuçsuz kalmıştır. Bu mü
cadelelerde şehit olanları rahmetle, 
gazilerimizi de minnetle anıyoruz. 
Bu hain girişim ilk aşamada ekono
mik açıdan bazı olumsuzluklara da 
neden olmuştur. Belirsizlik ortamı 
yatırımlarda, özellikle yabancı ya- 
tınmcüarda çekinceler yaratmıştır. 
Ancak girişimin ilk şoklarının atü- 
masıyla birlikte hükümetimiz ta
rafından alman yerinde önlemler, 
halkın kalkışma karşısındaki birlik 
beraberliği gerek ekonomik gerek

se siyasal açıdan çok az ülkede gö
rülebilecek bir dayanışma ruhuyla 
tekrar normalleşme ve yükselme sü
reçlerine hızlıca geçilmiştir. Bu ba
şarıda katkısı olan tüm kesimlere te
şekkür ediyoruz.

MÜJDAT KEÇECİ
DENİZLİ SANAYİ ODASI BAŞKANI
15 Temmuz gecesi, hatırlamak da
hi istemediğimiz kara bir gece ola
rak tarihimize geçti. Yüzlerce ev
ladımızı bu kara gecede kaybettik. 
Ancak aynı gece, her şeye rağmen 
gördük ki Türk halkı demokrasinin 
yarımda durdu. 15 Temmuz acı bir 
tecrübeyle de olsa bize göstermiş
tir ki, genç yaşma rağmen Türkiye 
Cumhuriyeti, demokrasiyi benim
semiş, içine sindirmiş bir millete 
sahiptir. Ülkemiz ne yazık ki dört 
tarafı ateşle sarüı bir coğrafya üze
rinde konumlanmış bulunmakta
dır. Bu ateşten korunabilmemizin 
tek yolu, birlik ve beraberliğimizi 
sürekli tutmak ve bunu da tüm Dün
yaya göstermektir. Ulu önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Haki
miyet, kayıtsız şartsız milletindir” 
sözünü belleklerimizden hiç çıkar
madan, her zaman olduğu gibi tek 
vücut halinde birlikte yürümeye, 
birlikte üretmeye ve birlikte çalış
maya devam edeceğiz. Tüm mille
timizin 15 Temmuz Demokrasi ve

BTSO, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ 
ANITLA ABİDELEŞTİRDİ
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO). 15 Temmuz gecesinde şehit 
düşen 249 kahramanın isimlerini 
107 ton ağırlığındaki '15 Temmuz 
Şehitleri Anıtı* ile ölümsüzleştirdi. 
Şehitlerin isimleri yaş sırasıyla 
küçükten büyüğe doğru sıralanarak 
anıt yüzeyine kazındı. Şehitlerin her 
birini simgeleyen seramik kırmızı 
karanfillerin yanı sıra ışıklandırma 
havuzları ve tören alanının da 
yapılmasıyla, şehitlerin isimlerinin 
tarih boyu yaşatılması hedefleniyor. 
Anıtın açılışı 15 Temmuz'un yıl

dönümünde yapılacak. Anıtta 
kullanılan 107 ton ağırlığındaki özel 
mermer blok için Atlas Köyü’nün 
güneyindeki bir taş ocağında 6 
adet tek parça doğal Marmara 
mermeri kesildi. Ocak dibinde 
sağlamlığı defalarca test edilen 
bu dev taşlardan çatlamayanı anıt 
için seçildi. 8 metre genişlik ve 
5 metre yüksekliğe ulaşan, 107 
ton ağırlığındaki mermer kütlesi, 
güvenlik önlemleri eşliğinde 
BTSO'nun Yeniceabat'taki eğitim 
külliyesine getirildi.

Milli Birlik Günü’nü kutluyor, şe
hitlerimize Allah’tan rahmet yakın
larına sabır diliyor ve Türk milleti
nin bir daha böyle karanlık bir gece 
yaşamamasını temenni ediyorum.

ATİLLA MENEVŞE
ADANA TİCARET ODASI BAŞKANI
15 Temmuz, Türkiye için kapkara bir 
gündür. Darbe girişimine karşı bu 
güçlü inanç ve duruş, millet olarak 
birlik ve beraberlik içinde aşamaya
cağımız hiçbir engelin bulunmadı
ğını bir kez daha hissetmemizi sağ
lamıştır. Oda olarak demokrasiye ve 
anayasal düzene dayalı devlete olan 
inanç ve bağlılığımızla saldırının ilk 
saatlerinden itibaren ve sonrasmda 
bu saldırıya karşı duruşumuzu güçlü 
bir şekilde ortaya koyduk. Adana’nm 
tüm sivil toplum kuruluşlarının ka
tılımıyla oluşturduğumuz platform
la bu mücadelede etkin ve kesintisiz 
olarak yer aldık. Hain darbe girişimi
nin ardından, hükümetimizin aldığı 
tedbirlerle oldukça kısabir süre için
de ülkemizin ve ekonominin normal 
akışına dönmüş olması, ülkemizin 
geleceğe daha güçlü, daha müreffeh 
bir ülke olma yolunda ilerleyeceği
nin en önemli kanıtı olmuştur. Bu
gün yarınlara umut ve güvenle bakı
yor yg  ülkemizin daha müreffeh bir 
ülke olması için büyük bir inanç ve 
güvenle çalışmaya devam ediyoruz.

GÜRSEL BARAN
ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI
15 Temmuz Türk demokrasi tarihi
nin miladıdır. Bir demokrasi zafe
ridir. Hain FETÖ terör örgütünün 
ülkeyi ele geçirmek için TSK içinde 
yuvalanan mensuplarıyla gerçekleş
tirmeye çalıştığı darbedir. Çok şü
kür ki, Cumhurbaşkanımızın fera
seti, halkımızın da cesaretiyle darbe 
girişimi başarılı olamamıştır. Süreç 
doğru yönetildiği için 15 Temmuz 
Darbe Girişimi, ekonomimize kalıcı 
bir hasar vermedi. Türkiye, darbe gi
rişiminden sonra hızla normalleşti. 
Ekonomiye kısa vadedeki etkisi de 
sınırlı kaldı. 16 Temmuz sabahı tüm 
kamu kurumlan, bankalar, özel sek
tör işinin başındaydı. Türkiye eko
nomisinin, dalgalanmalara, krizlere, 
darbelere karşı dayanıldı olduğu bir 
kez daha görülmüş oldu. Ankara Ti
caret Odası yönetimi olarak, göreve 
başladığımızda üç ayaklı bir çalışma 
prensibi edindik. Birincisi, üyeleri
mize yönelik hizmet ki, bu hizmetin 
kalitesini yükseltmek öncelikli he
defimiz. İkincisi, Ankara’nın ekono
mik ve sosyal gelişiminde pay sahi
bi olmak. Üçüncüsü de Türkiye’nin 
2023 hedefleri ve 2053 ve 2071 viz
yonları doğrultusunda üzerimize 
düşeni yapmak.

DAVUT ÇETİN
ANTALYA TSO BAŞKANI
Bir yıl önce 15 Temmuz’da milleti
miz, demokrasimize ve geleceğimi

ze kast eden alçak bir saldın ile kar
şı karşıya kalmıştır. Devletimizin ve 
ordumuzun hemen her kademesi
ne sızmış FETÖ tarafından uygula
maya konan hain darbe girişimi hal
kımızın, siyasi partilerimizin, sivil 
toplumun birlikte tek yürek duru
şu ile bertaraf edilmiştir. Bu menfur 
olaydan hep birlikte dersler çıkar
mak, birlik ve beraberliğimizi, de
mokrasimizi güçlendirerek çıkmak 
durumundayız. Darbe girişimi ile 
ülkemiz büyük bir bedel ödemiştir. 
Ödenen bu ağır bedelden sonra dev
letin içerisinde yuvalanmış FETÖ 
ile mücadele bütün yönleri ile şef
faf olmalı, kamuoyu vicdanı tatmin 
edilmeli, Devlet bütün çetelerden 
temizlenmeli, her tür darbeye karşı 
demokratik kurumlar ve hukuk dev
leti güçlendirilmeli. Bugüne kadar 
sürekli olarak siyasi uzlaşmaya, bir
lik ve beraberliğe vurgu yaptım, bun
dan sonra da yapmaya devam edece
ğim. Çünkü ülke olarak yapacağımız 
hiçbir mücadele siyasi uzlaşma ol
madan, siyasi çekişmeler bir kena
ra bırakılmadan başarılı olamaz. De
mokrasiye, hukuka, kamu vicdanına, 
adalete, basın ve fikir özgürlüğüne 
önem verilmeden hiçbir mücadele 
kazanılamaz.

UĞURERDOĞAN
DENİZLİ TİCARET ODASI BAŞKANI
15 Temmuz öyle bir gün ki; içinde 
hem ihanet, hem zafer var. Düşma
na ders, dosta ibret var. O gece ya 
yok oluş ya da yeniden diriliş anla
mına geliyordu. Bu millet, vatan, ba
ğımsızlık ve devlet söz konusu oldu
ğunda neleri göze alabileceğini tüm 
dünyaya gösterdi ve FETÖ belasını 
bertaraf etti. Milletin yazdığı milli 
demokrasi devrimi olarak tarihte- 
kini yerini alan 15 Temmuz’un artık 
milli irade ve demokrasi şöleni ola
rak kutlanmaya başladı. Ne zaman 
ki Türkiye şahlanmaya başladı, bu 
milletin önüne hep bir engel koy
dular ama 15 Temmuz’da nasü bir 
millet olduğumuzu gösterdik. Bun
dan sonra da aynı şekilde dimdik 
durmaya devam edeceğiz. 15 Tem
muz öyle bir gün ki; içinde hem iha
net, hem zafer var. Düşmana ders, 
dosta ibret var. ‘Ben öleyim ülkem 
yaşasın’ diyen şehitleri sayesinde 
yeniden dirilen bir ulusun hikaye
si var. 15 Temmuz destanını yazan 
demokrasi şehitlerimizi ve gazile
rimizi minnetle anıyorum. Ruhları 
şad olsun. FETÖ sinsice devleti yık
maya çalışmış ve maalesef bu tespit 
edilememişti. Bu kirli yapı, iç yüzü
nün ortaya çıkmasıyla birlikte ül
kemizi felakete sürüklemekten geri 
durmadı. Türkiye’yi hedef alan sal
dırılar 15 Temmuz’dan sonra fark
lı teçör örgütleri tarafından devam 
etti. Şehit haberleri yüreğimizi yak
tı ancak milletçe dimdik ayaktayız. 
Ülkemiz büyük badireler atlatır
ken, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi te
rör örgütleriyle mücadeleye devam 
ediyor. Biz millet olarak toprakla
rımıza her zaman sahip çıktığımızı 
gösterdik. Terör örgütleri ve arka
sındaki küresel güçler bilsinler ki 
‘Türkiye diz çökmeyecek’. Terör as
la amacına ulaşamayacak.


