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Oda/borsa ve STK`lardan ortak tavır 

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, 81 ilde Türkiye’nin önde gelen 

30 meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu ile bir araya gelerek, İdlib’de 

gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak basın açıklamasına katıldı. 

Açıklamada öncelikle, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri 

görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet ve başta yakınları olmak üzere tüm 

milletimize başsağlığı dilendi.  

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“Mazlumları ve ülke sınırlarımızı korumak amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiklerimizin çabası, ne 

yazık ki birçok ülkede karşılık görmedi.  

Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi 

yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor ve 

Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. 

Rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. 

Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de 

açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. 

Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. “Bahar Kalkanı” harekâtıyla da 

bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen 

bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. 

Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın 

altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman 

ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız.  

Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer 

kılsın. 

 


