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‘Gücümüz milli irade, hedef büyük Türkiye’
Türk ekonomisinin sivil toplum temsilcileri tarafından hazırlanan ortak bildiride 15 Temmuz ruhunun 
demokrasinin sigortası olduğu mesajı verilerek, “Gücümüz milli irade, hedef büyük Türkiye” vurgusu yapıldı

StVİL toplum kuruluşları, 
15 Temmuz’un yıl 
dönümünde de tek yürek 
oldu. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ), Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK), 
Memur Sendikaları 
Konfederasyonu (MEMUR- 
SEN), HAK- İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (HAK-İŞ), 
Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB), Türkiye 
İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TÎSK) ve 
Türkiye Kamu Çalışanları 
Sendikaları Konfederasyonu 
(Türkiye KAMU-SEN) 
adına hazırlanan ortak 
bildiri Ankara Ticaret 
Borsası’nda (ATB) açıklandı. 
81 ilde aynı anda okunan 
bildiriyi Ankara’da ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz okudu. Törene 
Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir

ve Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkan Yardımcısı 
Mehmet Deryal’ın yanı 
sıra Şereflikoçhisar Ticaret 
Odası Başkanı Yasin Tekin, 
Çubuk Ticaret Borsası 
Başkanı Veli Demir, ATB 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
ATB Meclis Üyeleri katıldı.

“DEMOKRASİNİN
SİGORTASI”
ATB Başkanı Faik 

Yavuz tarafından açıklanan 
bildiride, 15 Temmuz 
gecesi yazılan kahramanlık 
destanının tüm dünyaya 
örnek olduğu belirtilerek, 
“Demokrasimizin, kaba 
kuvvete teslim olmayacak 
güçte olduğunu gösterdik. 
Bu, dünyaya örnek olacak 
bir tavırdır. Siyasi görüşü 
fark etmeksizin Türkiye’nin 
geleceğine sahip çıkan 15 
Temmuz ruhu demokrasinin 
sigortasıdır. Gücümüz milli 
irade, hedef büyük Türkiye” 
ifadesine yer verildi.
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‘Yeni bir reform süreci başlatmalıyız’
EKONOM İNİN 15Tem - 

muz'daki hain ve saldırgan 
tavırdan olumsuz etkilendiği
ne dikkat çekilen bildiride şu 
ifadeler yer aldı:

"Birlik ve beraberliğimiz 
sayesinde bunların hepsini 
de kısa sürede atlattık. Daha 
darbe girişiminin üzerinden 
bir yıl geçm eden ekonomi
de yüzde 5'lik büyümeyi 
yakaladık. İlk altı ayda 1 
milyon 200 bin yeni istihdam 
sağladık. İhracatımızı rekor

düzeyde arttırdık. Yaban
cı yatırımcıların güvenini 
yeniden kazandık. Şimdi yeni 
bir atılım sürecini başlatma
mız gerekiyor. Büyümede, 
istihdamda, ihracatta yeni 
rekorlar kırmalıyız. Vatandaş
larımızın refah seviyesini daha 
da arttırmalı, demokratik 
kazanımlarımızı güçlendirerek 
daha ileriye taşımalıyız. Bütün 
bunlar için ortak akılla ve 
istişare içinde, yeni bir reform 
süreci başlatmalıyız."


