
GUCUMUZ MİLLİ İRADE 
HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”

TOBB çatısı altındaki oda ve borsalar 15 Tem m uz’un yıldönümü nedeniyle ortak bir açıklama 
yaptı. Açıklama 81 ilde 365 oda ve borsa başkamnın katılımıyla eş zamanlı olarak yapıldı.
ANKARA’DAKİ açıklam a Ankara 
Ticaret Borsası’n m  ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen basın  toplantısıyla 
yapıldı. Toplantıya ASO Başkanı 
N urettin  Özdebir, ATB Başkanı 
Faik Yavuz, ATO Başkan Yardım

cısı M ustafa Deryal ve Ankara 
ilçelerindeki oda ve borsaların 
başkan lan  katıldı. Oda ve borsa- 
larııı 15 Tem m uz’la ilgili ortak 
açıklam asında, "Bir daha böyle 
hain  girişim lerin  yaşanm am ası

için FETÖ ile m ücadele her alanda 
etkin  ve kararlı şekilde sürdürü l
m elidir. H üküm etim izin  bizlerle 
istişare içinde aldığı önlem  ve yap
tığı reform larla hızla toparlandık.

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAMALI
Daha darbe girişiminin üze

rinden bir yıl geçmeden ekonomide 
yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık. 15 
Temmuz sonrası toparlanma süreci- 
ni tamamladık. Şimdi yeni bir atılını 
sürecini başlatmamız gerekiyor. Biz- 
ler ülkemiz ve milletimiz için şimdi 
daha büyük bir azimle çalışacak ve 
Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıya
cağız. Üzerine basarak bir kez daha 
ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil 
toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Biz bu ülkenin geleceğinden um utlu
yuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz 
büyük Türkiye” denildi. • l ö ’DA



ANKARA ODA VE BORSALARINDAN 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

“GÜCÜMÜZ M illi İRADE 
HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”
TOBB çatısı altındaki oda ve borsalar 15 
Temmuz’un yıldönümü nedeniyle ortak 

bir açıklama yaptı. Açıklama 81 ilde 
365 oda ve borsa baskamnın 

katılımıyla es zamanlı olarak yapıldı.

A
NKARA'DAKİ
açıklama Ankara 
Ticaret Borsası’nın 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen 

basın toplantısıyla yapıldı. 
Toplantıya ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir, ATB Baş
kam Faik Yavuz, ATO Başkan 
Yardı m ası Mustafa Deryal ve 
Ankara ilçelerindeki oda ve 
borsalann başkaıılan katıldı.

Oda ve borsalann 15 
Temmuz’la ilgili ortak açıkla
ması şöyle: “İki hafta boyun
ca, farklı etkinliklerle, hazır
ladığımız afişlerle ülkemizin 
tam am ında 15 Temmuz ru
hunu canlı tutacağız. Darbe 
teşebbüsünün nihai amacı; 
Türkiye Cumhuriyetini bir 
daha ayağa kalkamayacak 
duruma düşürmekti. Allah’a 
şükürler olsun Milletimiz, 
cesareti ve feraseti ile bu be
layı, bu fitneyi durdurdu. Bu

masadaki kuruluşlarının ta 
mamı da, ilk andan itibaren, 
devletimizin ve milletimizin 
yanında yer aldı.

Başta Cumhurbaşkanı
mız olmak üzere, Gazi Mecli
simiz, Başbakanımız, siyasi 
partilerimiz, milletimiz, sivil 
toplum kuruluşlarımız ve 
medyamızın kararlı duruşuy
la bir destan yazdık. Darbe 
girişimine karşı verdiğimiz 
bu mücadelede, 250 vatan
daşımız şehit oldu. 2301 
vatandaşımız gazi oldu. Şe
hitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Gazilerimizi şük
ranla anıyoruz. Siyasi görüşü 
fark etmeksizin Türkiye’nin 
geleceğine sahip çıkan 15 
Temmuz ruhu demokrasinin 
sigortasıdır.

MÜCADELE SÜRMELİ
Bir daha böyle hain 

girişimlerin yaşanmaması

için FETÖ üe mücadele her 
alanda etkin ve kararlı şekil
de sürdürülmelidir. Hükü
metimizin bizlerle istişare 
içinde aldığı önlem ve yaptığı 
reformlarla hızla toparlan
dık. Daha darbe girişiminin 
üzerinden bir yıl geçmeden 
ekonomide yüzde 5 Tik büyü
meyi yakaladık. 15 Temmuz 
sonrası toparlanma sürecini 
tamamladık. Şimdi yeni bir 
atılım sürecini başlatmamız 
gerekiyor. Bizler ülkemiz ve 
milletimiz için şimdi daha 
büyük bir azimle çalışacak ve 
Türkiye’yi büyük hedeflerine 
taşıyacağız. Üzerine basarak 
bir kez daha ifade ediyoruz: 
Türkiye’nin sivil toplumu 
olarak, 15 Temmuz’u asla 
unutmayacağız, unutturm a
yacağız. Biz bu ülkenin gele
ceğinden umutluyuz. Gücü
müz milli irade, hedefimiz 
büyük Türkiye. ”


