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ATO Başkanı Menevşe, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşlara ve üyelerine;
evlerine, araçlarına ve işyerlerine Türk Bayrağı asmaları çağrısında bulundu:

ATO’dan, 30 Ağustos’ta ‘Bayrak Şöleni’ çağrısı
Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ulusal tarihimizin dönüm noktaları arasında yer
alan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, bu yıl geçmiş yıllardan daha etkili ve görkemli bir şekilde kutlanması için tüm
üyelerine ve vatandaşlara kentin Türk Bayraklarıyla donatılması çağrısında bulundu.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için “Başkomutanlık Meydan Muharebesi” adıyla da bilinen Büyük
Taarruz’un, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurarak Türkiye
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının dünyaya ilan edildiği önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Menevşe, “30 Ağustos
1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal'in başkomutanlığındaki Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan,
milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutlamanın
gururunu ve heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili talimatı kapsamında Adana Valisi Mahmut Demirtaş imzasıyla Adana
Ticaret Odası’na gönderilen yazıda da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tüm ülke genelinde bayrak temasının ön
planda tutularak şehirlerin ve tören alanlarının Türk Bayraklarıyla donatılmasının istendiğini vurgulayan ATO
Başkanı Atila Menevşe, üyelerinden bu konuda her zamankinden daha fazla duyarlılık beklediklerini söyledi.
Menevşe yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“1919’da zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesinin, Gazi Mustafa Kemal’in ve silah
arkadaşlarının öncülüğünde, 30 Ağustos 1922’deki Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlandığı,
Anadolu’nun vatanımız olarak yeniden tescili anlamında büyük bir önem taşıyan Büyük Zafer’in 95. yıldönümüne
ulaşabilmenin heyecanını yaşıyoruz.
30 Ağustos, bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık
ispatıdır. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından
dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir.
Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak
tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol
göstermiştir. Bu zaferle milletimiz, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir
şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ilan ve ispat etmiştir.
30 Ağustos Zaferi, özellikle bugün ülkemizin birliğine, dirliğine, bu topraklardaki varlığına kasteden terör
örgütleri ve şer odakları için de ders olmalıdır. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında milletimizin ortaya
koyduğu tavır, bu topraklarda 'Büyük Taarruz' ruhunun hala ayakta olduğunun en net göstergesidir. Ulusumuz, 30
Ağustos 1922’de olduğu gibi 15 Temmuz 2016 gecesinde de, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek FETÖ terör
örgütü mensuplarını hezimete uğratmıştır. Bu anlamlı günün yıldönümü vesilesiyle ülkemizin birlik ve beraberliğinin
dosta düşmana bir kez daha etkili bir şekilde ilan edilmesi bakımından, halkımızı ve tüm üyelerimizi; evlerine,
araçlarına ve işyerlerine milli birlik ve bütünlüğümüzün simgesi olan şanlı bayrağımızı asmaya davet ediyorum.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün
kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet
olması bilinciyle canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla
anıyoruz.”

