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STK'lardan ortak demokrasi hareketi
Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan; Türk-İş, 

TESK, Memur-Sen, Hak-İş, TZOB, TİSK, Türkiye Kamu-Sen ve TOBB demokrasi için ortak açıklama yaptı.
Aysel KANBER

7 5 Temmuz öncesi gerçekleştirilen etkinlikler kap
samında Ankara Ticaret Borsası’nm (ATB) ev sa
hipliğinde demokrasi için ortak açıklama yapıldı. 
81 ilde aynı anda gerçekleştirilen açıklam ada ATO 

Başkanı Gürsel Baran ve ASO Başkanı Nurettin Öz- 
debir de hazır bulundu. ATB’de yapılan açıklama eş 
zamanlı olarak T O B B ’da da gerçekleşti. T O B B ’daki 
açıklam ada, Türk-İş, TESK , M em ur-Sen, Hak-İş, 
TZO B, TİSK, Türkiye Kamu-Sen ve TOBB Başkan
la rı yer aldı.

Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye- 
AB K arm a İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan; 
Türk-İş, TESK , M em ur-Sen, H ak-İş, T Z O B , TİSK, 
Türkiye K am u-Sen ve TOBB olarak demokrasi için 
aynı m asaya oturduklarını ifade eden ATB Başkanı 
Faik Yavuz, 15 Tem m uz’un Türkiye için bir milat ol
duğunu vurguladı. G irişim in darbenin ötesinde bir 
işgal olduğuna vurgu yapan Yavuz, ‘"Darbe girişiminin 
asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa 
sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak, Türkiye’yi iç 
savaş ortam ına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai 
amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalka
mayacak duruma düşürmekti.” dedi.

M asadaki kuruluşların tamamının her zaman dev
letin ve milletin yanında yer aldığını dile getiren 
Yavuz, şöyle devam etti:

“ Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim o l
m ayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik. 
M illetim iz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde 
ilan e tm iştir /T ürk iye  Cumhuriyeti devletini Milletin 
iradesi dışındaki hiçbir güç yönetemez.”

Bu. dünyaya örnek olacak bir tavırdır. Elbette

bunun için büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine 
karşı verdiğimiz bu m ücadelede, 250 vatandaşımız 
şehit edildi. 2 bin 301 vatandaşımız gazi oldu. Şehit
lerimize A llah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şük
ranla anıyoruz.

M illetimiz onları daima minnetle ve rahmetle ana
caktır. Dünyada çok az millet, demokrasisi için bu be
deli ödeyebilir. Siyasi görüşü fark etmeksizin 
Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 
demokrasinin sigortasıdır.”

ORTAK AKIL VE İSTİŞARE
Yeni bir atılım sürecinin başlatılması gerektiğine 

dikkat çeken ATB Başkanı Yavuz, “Ayağımızdaki 
prangayı çözdük, şimdi koşm a zamanı. Büyümede, 
istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da art- 
tırmalı, dem okratik kazanımlarımızı güçlendirerek 
daha ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak

akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci baş
latmalıyız.

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçek
lere kulak verm eye, buna göre tavır almaya davet 
ediyoruz. Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir 
insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi 
bir gelecek inşa edebiliriz.”


