ADANA TİCARET ODASI
Basın Bülteni

Adana Ticaret Odası, Yönetim Kurulu, Meclis üyeleri ve Meslek Komitesi başkanlarından oluşan
80 kişinin katılımıyla Çanakkale’de Çalıştay düzenledi:

ATO Kahramanlık Destanı’nın yazıldığı topraklarda
Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Türk ve
dünya tarihine damgasını vuran en önemli olaylar arasında sayılan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin, insanlık
tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirtirken, “Muhteşem zaferin 100. Yıldönümünde, başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizin mukaddes
hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dediler.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Türkiye’deki Oda ve Borsalara gönderdiği, “Çanakkale
Savaşları’nın 100. Yıldönümü dolayısıyla her Oda ve Borsa’nın 2015 yılı içerisindeki en az bir etkinliğini Çanakkale’de
gerçekleştirmesini” içeren yazılı önerisi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın daveti üzerine, “Meslek
Komitelerinin Çalışmalarının Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı”nı düzenlemek için, Meclis Başkanı
Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe başkanlığında, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle Meslek
Komitesi başkanlarından oluşan 80 kişilik heyetle kente giden ATO Heyeti, tarihimizin en şanlı destanına da imza atılan
yörede incelemelerde bulundu.

Çanakkale TSO ziyareti
ATO’nun Çanakkale etkinliklerinin ilk noktası Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Meclis Başkanı Tarkan Kulak, Meclis
Başkan Yardımcısı Yüksel Yavuz, Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Zübeyt Şendur, Ziya Alim Koçer, Mehmet Özel, Şahin Güneşer, Cevdet
Şeker, Erdinç Güneyli ile Genel Sekreter Ahmet Nevruz’un yer aldığı ATO Heyeti, ÇTSO Yönetim Kurulu ve Meclis
üyeleriyle Genel Sekreter Sema Sandal tarafından karşılandı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren, ÇTSO
Meclis Üyesi Şerif Mutlu, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu ifade etti.
Mutlu, ATO Heyeti’ne, Çanakkale ekonomisi ve sanayisi hakkında bilgi sunumunda da bulundu. Ziyaret sırasında
ÇTSO’nun hazırladığı Çanakkale tanıtım filminin izlenmesi ve Piri Reis Müzesi’nin ziyaret edilmesinin ardından günün
anısına karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.

ATO Çanakkale Ticaret Borsası’nda
ATO Heyeti’nin Çanakkale temaslarının ikinci ayağı ise Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) oldu. Meclis Başkanı
Abdullah Deniz, Meclis Başkan Yardımcısı Cem Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım ve Genel Sekreter
Sevcan Elver tarafından ağırlanan ATO Heyeti adına Meclis Başkanı Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Başkanı Atila
Menevşe, 18 Mart’taki muhteşem Deniz Zaferi ve ardından kara savaşlarında da elde edilen inanılmaz başarının tarihe
sığmayacak kadar büyük bir kazanım olduğunu vurgularken, “Milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı bu
destan, tarihe olduğu gibi, gönüllere de yazılmıştır. Böylesine bir zaferin 100 yıldönümünde Çanakkale’de bulunmaktan
dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştular.
ÇTB Meclis Başkanı Abdullah Deniz de, “Bu kadar uzak mesafeden ilimize teşrifleriniz ve bizleri ziyaret
etmenizden ziyadesiyle memnun olduk. Çanakkale önümüzdeki on yıl içinde bölgemizin ve belki de ülkemizin en hızlı
gelişen illeri arasında yer alacaktır. Çünkü önümüzdeki yıl yapım ihalesine başlanacak olan Çanakkale Boğaz Köprüsü
ülkemizin Batıya bağlanan en önemli kavşak noktası olacaktır. Çanakkale önümüzdeki yıllarda, lojistikte, depolamada,
tarımsal sanayide, deniz taşımacılığında, gıda taşımacılığında, rüzgar enerjisinde gittikçe büyüyen potansiyeli ve yapılan
yeni yatırımlar ile ülkemizin çok önemli bir enerji üretim havzası olacak ve Avrupa´ya açılan penceresi olacaktır” dedi.
ATO Heyeti, ÇTB’deki karşılıklı plaket ve hediye takdiminin ardından 18 Mart 1915 tarihindeki muhteşem Deniz
Zaferi ve ardından kara savaşlarında elde edilen inanılmaz başarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki, topçu
bataryalarının bulunduğu mevzileri, şehitlikleri ve Çanakkale Şehitleri Abidesi’ni de ziyaret ederken, o dönemin
duygularını ve atmosferini zihinlerinde canlandırma fırsatını elde ettiler.

Çanakkale Şehitleri Abidesi’ne çelenk bırakıldı
Ziyaretin anısına Çanakkale Şehitleri Abidesi’ne Adana Ticaret Odası adına çelenk bırakan Meclis Başkanı Tarkan
Kulak ve Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Çanakkale Savaşları’nın sadece Türk tarihi açısından değil, dünya
tarihi açısından da çok önemli bir dönüm noktası ve insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı
olduğunu vurgularken şunları söylediler:
“Çanakkale’de dünyanın güçlü donanmalarına ve ordularına karşı, Türk milletinin genci ve yaşlısıyla gösterdiği
eşsiz direniş, sonuçlarıyla dünyadaki dengeleri etkilemiş ve tarihe yön vermiştir. Çanakkale Destanının ölümsüz
kahramanları; Türk milletinin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez
daha kanıtlamışlardır. Anadolu’nun dört bir yanından vatan savunması için koşarak gelen 253 bin vatan evladı
çarpışmalar sonucunda şehit olarak hakka yürümüşlerdir. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü bu savaşta düşman
cephelerinden ise 247 bin asker hayatını kaybetmiştir. Farklı milletlere mensup insanların karşı karşıya geldiği
Çanakkale, bugün tüm insanlığa barışın önemi konusunda güçlü mesajlar veren bir abide konumundadır. Yüce Türk
milleti, Çanakkale’de ölen Anzak askerlerinin anıt mezarlığında onlara hitaben, -Ey misafir askerler, sizleri buraya
anneleriniz uğurladı ve şimdiyse bizim misafirlerimizsiniz, burada rahat uyunuz- diyerek onlara şefkat gösterebilmiştir.
Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın simgesi olan muhteşem zaferin 100. Yıldönümünde,
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve
minnetle anıyoruz mukaddes hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dediler.

Meslek Komiteleri Çalıştayı
ATO Heyeti’nin Çanakkale’deki temas ve incelemelerini tamamlamasından sonra, “Meslek Komitelerinin
Çalışmalarının Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çanakkale Kolin Otel’de akşam saat
20.30’da başlayıp 23.00 sıralarında tamamlanan Çalıştay’da, Prof. Dr. Nejat Erk tarafından ATO Meslek Komitelerinin
verimliliğinin nasıl artırılabileceğine yönelik sunum yapıldı ve ardından konuyla ilgili tüm sorular yanıtlandı.
Meclis Başkanı Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe tarafından Çalıştay ile ilgili olarak
yapılan açıklamada da, Meslek komitelerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılarak Adana Ticaret Odası’nın
önümüzdeki dönemde daha etkin ve kapsamlı çalışmalara imza atmasının sağlanacağı vurgulandı.

