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İşçi ve işveren kuruluşlarından olu
şan Türkiye Avrupa Birliği Karma 
İstişare Komisyonu üyesi 8 sivil top
lum örgütü, Ankara’da başkanlar dü
zeyinde, 81 ilde de il düzeyindeki yö
neticilerin bir araya gelmesiyle, 15 
Temmuz darbe girişiminin yıldönü
müne yönelik “Gücümüz milli irade, 
hedef büyük Türkiye” başlığım taşı
yan ortak bir bildiri yayınladı. Büdiri 
her ilde düzenlenen basın toplantı
larıyla yayımlandı. Ankara’daki top
lantıdan, 7 ayrı ildeki toplantılara da 
bağlantı yapıldı.

Başkanlar düzeyinde Ankara’da 
yapılan basın toplantısına, TÜRK- 
İŞ Başkanı Ergün Atalay, TESK 
Başkanı Bendevi Palandöken, ME- 
M UR-SEN Başkanı A li Yalçın, 
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Ars- 
lan, TZOB Başkanı Şemsi 
Bayraktar, T İSK  Başka
nı Kudret Önen, Türki
ye KAMU-SEN Başka
nı İsmail Koncuk ve 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu katıldı.

Ortak bildiriyi oku
yan Rifat Hisarcıklıoğ- 
lu, toplumun bütün ke
simlerinin mutabaka
tıyla ulusal irade lehinde 
tavır alındığını hatırlattı.

Türkiye AB Karma İstişare Komitesi Üyesi sivil toplum 
kuruluşları, ortak 15 Temmuz bildirisi açıkladı. İşçi ve 
işveren kuruluşlarının ortak bildirisinde. "Gücümüz 
milli irade, hedef büyük Türkiye" vurgusu yapıldı.

‘İSTANBUL EN AĞIR BEDELİ ÖDEDİ'
Toplantıların İstanbul aya
ğına. İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkan Yardımcısı Gökhan 
Murat Kalsın. İstanbul Ticaret 
Borsası (İSTİB) Başkanı Ali 
Kopuz. Deniz Ticaret Odası 
(DTO) Başkanı Metin Kalkavan. 
Türk- İş İstanbul Bölge Başkanı 
Adnan Uyar. KAMUSEN İstanbul

'Türkiye en zor 
sınavını verdi'

HALİL Y IL M A Z E R / KONYA

Eşzamanlı açıklama sırasında Konya'daki STK 

temsilcilerine seslenen Konya Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk. “15 Temmuz'da 

Türkiye en zor sınavını büyük bir başarıyla 

verm iştir" dedi. 15 Temm uz sonrası toparlanma 

sürecini tamamladık diyen Öztürk, Darbe 

girişiminin üzerinden bir yıl geçm eden 

ekonom ide yüzde 5’lik büyüm eyi 

yakaladık” açıklamasını yaptı.

Bölge Başkanı Remzi Özmen, 
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz 
ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
İstanbul Başkanı Ömer Demir 
katıldı. Canlı bağlantıda İstanbul 
STK’ları adına açıklama yapan 
Adnan Uyar. “İstanbul, 15 Tem
muz'da en ağır bedeli ödeyen 
şehrimiz. İstanbullu ülkesine, 
milletine ve demokrasisine sahip 
çıktı. Bir kahramanlık destanı 
yazdı. Büyük Türkiye'yi yine hep 
birlikte inşa edeceğiz. Biz ülke
mizin geleceğinden umutluyuz. 
Var gücümüzle milletimiz için 
çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

İSTANBUL/DÜNYA

BTSO, 15 Temmuz'u 
107 tonluk anıtla 
ölümsüzleştirdi
ESRA Ö Z A R FA T-  BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

(BTSO), 15 Temmuz gecesinde şehit 

düşen 250 kahramanın isimlerini 

107 ton ağırlığındaki '15 Temmuz 

Şehitleri Anıtı’ ile ölümsüzleştirdi. 

Şehitlerin her birini simgeleyen 

seramik kırmızı karanfillerin yanı 

sıra ışıklandırma havuzlan ve tören 

alanının da yapılmasıyla, şehitlerin 

isimlerinin tarih boyu yaşatılması 

hedefleniyor. Anıtın açılışına BTSO 

Yönetimi ve üyeleri, İçişleri eski 

Bakanı Efkan Ala. Bursa Valisi 

İzzettin Küçük. Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Altepe,

15 Temmuz Derneği Başkanı 

Tark Şebik. Bursaspor Başkanı 

Ali Ay. sanayiciler, sivil toplum 

kuruluşu temsilcileri, sanayiciler ve 

bürokratlar katıldı.

'PRANGAYI ÇÖZDÜK, ŞİMDİ KOŞMA ZAMANI'

"Dost ve müttefikleri 
yanımızda görmek istiyoruz"
15 Temmuz darbe girişimine karşı 
direncin unutulmayacağı belirtilen 
bildiride, “Fetullahçı terör örgütü 
devleti ele geçirmeye, milleti tahak
küm altına almaya kalkıştı. Darbe gi
rişiminin asıl nedeni, Türkiye’yi iç 
savaş ortamına sokmaktı, Türkiye 
Cumhuriyet'ini bir daha ayağa kal
kamayacak duruma düşürmekti” 
tespiti yapıldı.

“15 Temmuzda Türkiye, en zor 
demokrasi sınavını büyük başarıy
la vermiştir” denilen bildiride, siya
si görüş ayrımı olmaksızın insanla
rın Türkiye’nin geleceğine sahip çık
tığı belirtilerek, “15 Temmuz ruhu, 
demokrasinin sigortasıdır. Bir daha 
böyle hain girişimlerin yaşanmama
sı için FETÖ ile mücadele her alanda 
etkin ve kararlı şekilde sürdürülme
lidir” denildi.

“Türkiye dünyanın en zor stres 
testinden başarı ile çıkmıştır. Son bir 
yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke 
yaşasaydı bir daha ayağa kalkamaz
dı” denilen bildiride, yurt dışına da 
mesaj verilerek; “Aldığı yaraları sa
ran milletimiz, bu büyük demokrasi 
sınavının birinci yılında bütün dost
larını yanında görmeyi arzulamakta-

ERCAN ÜSLÜ/ SAMSUN

Sam sun Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim  Kurulu 

Başkanı Salih Zeki Murzioğlu. 

81 ilde eşzamanlı yapılan toplantı 

sırasında Sam sunlu STK'lara

m
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seslendi. Murzioğlu. 15 Tem m uz sonrası 

toparlanma sürecinin tamamlandığını 

belirterek, “Şimdi yeni bir atılım sürecini 

başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki 

prangayı çözdük, şimdi koşm a zamanı. 

Büyüm ede, istihdamda, ihracatta yeni 

rekorlar kırmalıyız” dedi.

dır. Dostlarımızı iftira kampanyala
rına değil, gerçeklere kulak vermeye, 
buna göre tavır almaya davet ediyo
ruz. FETÖ ile mücadelede dost ve 
müttefik devletlerin de desteklerini 
bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun, 
darbe ve terör bir insanlık suçudur. 
Ancak birlikte çalışırsak d aha iyi bir 
gelecek inşa edebiliriz” denildi.

Atılım süreci
15 Temmuz sonrası toparlanma sü
recinin tamamlandığı belirtilen bil
diride şunlar kaydedildi:

Şimdi yeni bir atılım sürecini baş
latmamız gerekiyor. Ayağımızdaki 
prangayı çözdük, şimdi koşma zama
nı. Büyümede, istihdamda ihracat
ta yeni rekorlar kırmalıyız. Vatan
daşlarımızın refah seviyesini daha 
da artırmalı, demokratik kazanım- 
larımızı güçlendirerek ileri taşımalı
yız. Bütün bunlar için ortak akılla ve 
istişare içinde yeni bir reform süreci 
başlatmalıyız.”

7 ile canlı bağlantı
Toplantıda, daha sonra bildirinin 
okunduğu 7 ayn ile canlı bağlantı 
yapüarak görüşleri alındı. Adana’da

STK’lar adına konuşan Hak-İş Ada
na Temsilcisi Abdurrahman Yüce, 
Adana’da 30 ayrı sivil toplum örgü
tünün katüımıyla Platform kurduk
larını belirterek, ulusal iradeye yö
nelik kazanımları koruyacaklarını 
vurguladı.

Diyarbakır’daki örgütler adına ko
nuşan Ticaret Borsası Başkanı En
gin Sevil de Diyarbakır’ın darbelerin 
en ağır sonuçlarını yaşayan illerin 
başında olduğunu belirterek, “Diyar
bakır ruhu Türkiye ruhudur” dedi.

Edirne’deki örgütler adına açık
lama yapan TZOB Yönetim Kurulu 
üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı 
Hüseyin Darcan, “Tarihimizden mi
ras medeniyet bilinciyle 15 Temmuz 
darbe girişimine karşı durduk. Biz bu 
topraklarda hainliğe izin vermeye
ceğiz” diye konuştu.

Erzurum’daki örgütler adına ko
nuşan Esnaf-Sanatkar Odaları 
Birliği Başkanı Rasim Fırat da Er
zurum’un ulusal mücadelenin en 
önemli başlangıç noktalarından biri 
olduğunu hatırlatarak, “Milli müca
dele ile aynı ruhtayız” dedi.

İstanbul’daki örgütler adma konu
şan T u k  -İş Bölge Temsilcisi Adnan

Uyar’da darbe girişiminin en fazla 
zarar verdiği illerden biri olan İstan
bul’daki duyguyu “Tek derdimiz va
tanın bölünmez bütünlüğü, istiklal 
ve istikbaldir” sözleriyle ifa^e etti.

İzm ir’deki örgütler adına konu
şan Türkiye Kamu Sen il temsilcisi 
Ahmet Doğru da ulusal mücadelede 
ilk kurşunun atıldığı İzmir’de bütün 
kesimlerin darbe girişimini lanetle
diğini belirterek, “Irk, din, dil farkı 
bilmeyen ilimizde kalkınma müca
delesi de İzmir’den başladı, inşallah 
devam edecek” diye konuştu.

Trabzon sivil toplum örgütleri adı
na konuşan Memur Sen Şube Başka
nı Mehmet Kara ise, “Trabzon insanı 
her zaman vatan bahisse gerisi tefer
ruattır demiştir” dedi.

Ankara'daki bildiriyi 
Faik Yavuz okudu
Sivil toplum örgütleri adına ortak 
bildiriyi Ankara’da Ankara Ticaret 
Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara 
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Öz- 
debir’in de katüımıyla okudu. Basın 
toplantısına Ankara’daki sivü top
lum örgütlerinin temsücüeri de ka- 
tıldı.


