
15 Temmuz ruhu 
demokrasinin sigortasıdır
Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan; Tür
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 
Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Tür
kiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Ça
lışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
adına hazırlanan ortak bildiri Ankara Ticaret Borsası’nda (ATB) açıklandı.

danan 15 TEMMUZ’DA TÜRKİYE EN 
ZOR DEMOKRASİ SINAVINI

15 TEMMUZ’UN TÜRKİYE 
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TÜRKİYE’NİN sivil toplumunu temsil 
eden; Türkiye-AB Karma istişare Ko
mitesi Türkiye kanadı olan; Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- 
İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK), Memur Sendika
ları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), 
HAK- işçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu 
Çalışanları Sendikaları Konfederas
yonu (Türkiye KAMU-SEN) ve Türki
ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
adına hazırlanan ortak bildiri Ankara 
Ticaret Borsası’nda (ATB) açıklandı. 
ATB’de yapılan 15 Temmuz bildirisi
ni açıklama toplantısına ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Ankara sa
nayi Odası Başkanı (ASO) ve Ankara 
Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcı
sı Mehmet Deryal ile birlikte Şereflikoç
hisar Ticaret Odası başkanı Yasin Te
kin, Çubuk Ticaret Borsası başkanı Veli 
Demir, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
ATB Meclis üyeleriyle basın mensupla
rı katıldı.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz tarafında okunan bildiride “15 
Temmuz’u asla unutmayacağız, unut
turmayacağız” denilerek “Gücümüz 
milli irade, hedef büyük Türkiye” vur
gusu yapıldı.ATB Yönetim Kurulu Baş
kanı Faik Yavuz, Ankara sanayi Odası 
Başkanı (ASO) ve Ankara Ticaret Oda
sı (ATO) Başkan Yardımcısı Mehmet 
Deryal’ın katılımıyla yapılan açıklama, 
81 ilde aynı saatte okundu. Sivil Top
lum Kuruluşları adına hazırlanan ve 
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Ya

vuz tarafından kamuoyuna açıklanan 
bildirinin tam metni:

“Çünkü bu alçak girişim, darbenin 
ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Tem
muz, istiklal Harbinden bu yana ülke
mizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. 
O gece Fetullahçı terör örgütü,“devle
ti” ele geçirmeye, milleti tahakküm al
tına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin 
asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görül
memiş bir kaosa sürüklemek, kardeş 
kavgası başlatmak, Türkiye’yi iç savaş 
ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsü
nün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini 
bir daha ayağa kalkamayacak duruma 
düşürmekti”

MİLLETİMİZ, CESARETİ VE 
FERASETİ İLE BU BELAYI,
BU FİTNEYİ DURDURDU

Milletimiz demokrasimize ve özgür
lüğümüze kasteden bu saldırı karşısın
da dik durdu, canı pahasına değerlerini 
savundu. Bu masadaki kuruluşlarının 
tamamı da, ilk andan itibaren, devleti
mizin ve milletimizin yanında yer aldı. 
Darbe girişimine karşı net tavır göster
diler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanı
mız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil 
toplum kuruluşlarımız ve medyamızın 
kararlı duruşuyla bir destan yazdık. 
Haince planlanmış darbe girişimini sa
vuşturan milletimizin önünde saygıyla 
eğiliyoruz.

BUYUK BAŞARIYLA VERMİŞTİR
Demokrasimizin, hiçbir kaba kuv

vete teslim olmayacak kadar güçlü ol
duğunu herkese gösterdik. Milletimiz 
darbeye karşı durarak şunu açık şe
kilde ilan etmiştir.'Türkiye Cumhuriyeti 
devletini Milletin iradesi dışındaki hiçbir 
güç yönetemez.” Bu, dünyaya örnek 
olacak bir tavırdır. Elbette bunun için 
büyük bir bedel ödedik. Darbe girişi
mine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 
250 vatandaşımız şehit edildi

2301 vatandaşımız gazi oldu. Şehit
lerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ga
zilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimiz 
onları daima minnetle ve rahmetle ana
caktır. Dünyada çok az millet, demok
rasisi için bu bedeli ödeyebilir. Siyasi

görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin ge
leceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 
demokrasinin sigortasıdır.

ZORLU SÜREÇ AŞILDI
Bildirinin ikinci kısmında 15 Tem

muz sonrası ekonomide yaşanan ge
lişmelere de yer verilerek şu görüşlere 
yer verildi: “En az 15 Temmuz kadar, 
darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz 
açısından zorlu bir süreç oldu.Darbe 
girişimi sonrası toplumumuz büyük bir 
travma yaşadı.FETÖ, yalan haberlerle 
yurt dışında ülkemiz aleyhine karala
ma kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz 
de bu saldırıdan olumsuz etkilendi. 
Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz 
sayesinde bunların hepsini de kısa 
sürede atlattık.Hükümetimizin bizlerle 
istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı 
reformlarla hızla toparlandık.Daha dar

be girişiminin üzerinden bir yıl geçme
den ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi 
yakaladık.İstihdam rekorları kırdık. Bu 
yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 
bin insanımıza yeni istihdam sağladık, 
ihracatımızı rekor düzeyde arttırmaya 
başladık.Yabancı yatırımcıların güveni
ni yeniden kazandık.

15 TEMMUZ SONRASI 
TOPARLANMA SÜRECİNİ 
TAMAMLADIK

Şimdi yeni bir atılım sürecini başlat
mamız gerekiyor. Ayağımızdaki pran
gayı çözdük, şimdi koşma zamanı. 
Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni 
rekorlar kırmalıyız. Vatandaşlarımızın 
refah seviyesini daha da arttırmalı, 
demokratik kazanımlarımızı güçlendi
rerek daha ileriye taşımalıyız. Bütün 
bunlar için ortak akılla ve istişare için
de, yeni bir reform süreci başlatmalıyız.

DOST ÜLKELERE ÇAĞRI
15 Temmuz bildirisinin son kıs

mında ise; Türkiye’nin dostları olan 
ülkelere seslenilerek “aldığı yaraları 
saran milletimiz, bu büyük demokrasi 
sınavının birinci yılında bütün dostlarını 
yanında görmeyi arzulamaktadır” deni
lerek “ Dostlarımızı iftira kampanyala
rına değil, gerçeklere kulak vermeye, 
buna göre tavır almaya davet ediyoruz. 
FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik 
devletlerin de ciddi desteklerini bekliyo
ruz. Kaynağı ne olursa olsun darbe ve 
terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte 
çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa ede
biliriz” (Kadir GÜRHAN)


