
HABER

EKONOMİK FORUM60

T
ürkiye Barolar Birliği, Hak İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu 

(HAK-İŞ), Memur Sendikaları 

Konfederasyonu (MEMUR-SEN), 

Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf 

ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo-

nu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikala-

rı Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu 

Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 

(KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları 

Birliği (TZOB) başkan ve temsilcileri, dü-

zenledikleri basın toplantısı ile Barış Pınarı 

Harekâtı’nı desteklediklerini açıkladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-

rasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi Metin 

Demir, Memur Sendikaları Konfederasyo-

nu (MEMUR-SEN) Genel Başkan Yardım-

cısı Levent Uslu, Türkiye Kamu Çalışanları 

Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) 

Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Es-

naf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) 

Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Ge-

nel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Barolar 

Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Hak 

İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 

Genel Baş-

kan Vekili Yu-

nus Değirmenci 

ve Türkiye Ziraat 

Odaları Birliği (TZOB) 

Genel Sekreteri Hasan Hü-

seyin Coşkun’un katıldığı basın top-

lantısında ortak açıklama metnini Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu okudu.

“Dünyaya sesleniyoruz”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun oku-

duğu metinde şu ifadelere yer verildi: 

“Türkiye’nin sivil toplumu ile meslek 

ve iş dünyasını temsil eden;

• Türkiye Barolar Birliği,

• Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

(HAK-İŞ), 

• Memur Sendikaları Konfederasyonu 

(MEMUR-SEN), 

• Türkiye Emekliler Derneği

• Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfe-

derasyonu (TESK), 

• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas-

yonu (TÜRK-İŞ), 

• Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının 
başkan ve temsilcileri, düzenledikleri basın toplantısı ile Barış Pınarı 

Harekâtı’nı desteklediklerini açıkladı.

rasyonu (TİSK), 

• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 

Konfederasyonu (KAMU-SEN) 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) 

• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 

olarak bugün buradayız ve sizler aracılı-

ğıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamu-

oyuna sesleniyoruz.  

Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı 

üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır öte-

si harekât başlatmıştır.

Amaç, hem ülkemiz sınırlarının gü-

venliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve 

bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör 

koridorunu ortadan kaldırmaktır. 

Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi 

terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye 

halkını teröristlerin baskı ve zulmünden 

kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış 

ortamını yeniden tesis etmektir.

Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, 

emekli ve işveren temsilcileri olarak dev-

letimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve 

destekliyoruz.

Zira Türkiye, uluslararası kurallardan 

doğan hakkını kullanmıştır. 

Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk 

ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi te-

rörle mücadele kararları ile BM Sözleş-

mesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı 

çerçevesinde başlatılmıştır.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne, ege-

menliğine ve siyasi birliğine saygı göste-

rilmektedir.

Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve 

uluslararası hukuka uygundur.

Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda 

sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü un-

surlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde 

taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır.

“Terör gruplarına sessiz 

kalmamız beklenemez”

Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve 

Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenle-

mektedir.

Suriye’deki yerel halkın da terör örgüt-

lerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, 

göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı 

şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır.

Herkes artık şunu çok iyi görmelidir 

ki masum insanları katleden ve ülkemizin 

güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör 

gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla 

başlayıp devam eden tüm bu operasyon-

larıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destek-

çilerine gereken cevabı en güçlü şekilde 

vermektedir.

Aynı zamanda da sivillerin ve masum-

ların korunmasına azami dikkat gösteril-

mektedir.

Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de 

Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik.

Önceden terörün hâkim olduğu böl-

gede hayat normale döndü, barış ve huzur 

geldi.

Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış 

Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin ha-

zırlamış olduk.

Türkiye’nin elinden gelen tüm imkân-

larını bu bölgeler için nasıl seferber ettiği-

ni de tüm dünya kamuoyu gördü.

Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünya-

sını ve insanları imar edemeyenler, yeryü-

zünü imar edemezler.

Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yak-

maktan yana hiç olmadık, olmayacağız.

Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kar-

deşliktir.

Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük 

çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil 

olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç 

niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ ey-

lemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Su-

riyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, 

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin 

korunmasına da katkıda bulunacaktır.

“Harekât, yerel halk 

tarafından destekleniyor”

Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her 

harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve 

mağdur durumdaki yerel halk tarafından 
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desteklenmektedir.

Geçmişte de olduğu gibi Türk Ordusu, 

“selam Türk’ün bayrağına” şeklinde karşılan-

maktadır.

Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası 

camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme 

ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim 

kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde 

göstererek, ülkemize destek vermeye davet 

ediyoruz.

Devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri-

mizin yürüttüğü diplomasiyle, uluslararası 

kamuoyunu doğru şekilde bilgilendiriyoruz.

Bizler de, yurt dışındaki muadillerimiz nez-

dinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duru-

şunu dünya kamuoyuna aktarmaya başladık. 

Önümüzdeki haftada, tüm teşkilatlarımızla 

ülke genelinde bu bildiriyi yeniden paylaşıp, 

ülke genelinde bunu yaymış olacağız.

Son olarak, şunu da herkesin bilmesini 

istiyoruz.

Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen 

tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil top-

lumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı 

verecektir.

Bu tehditler karşısında bu vatanın her 

bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok 

çalışacak, daha çok üretecektir.

Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, 

bir ve beraber olarak ses verme günüdür.

Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özel-

likle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provo-

kasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.

Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuz-

dur, kardeşimizdir.

Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı 

inancın mensupları olan bizler arasındaki 

kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok 

edemez.

Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi 

birbirimize düşman edemez.

Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak 

dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimi-

zin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki te-

rör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgüt-

lerini hezimete uğratacağına olan inancımız 

tamdır. 

Dün şehit verdiğimiz askerimize ve tüm 

şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, 

mekânları cennet olsun. 

Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, 

Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız 

olsun.”

Barış Pınarı Harekâtı'nın uluslararası kurallara 
uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya an-
latmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun imzasıyla hazır-
lanan mektup, 190 ülkedeki muadil iş kurumlarına, 
beş kıtadaki en büyük yedi iş örgütüne; Avrupa’da 
Eurochambers, Asya’da Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konfederasyonu, İslam Ticaret Sanayi Odası, 
Arap Odalar Birliği, Afrika’da Afrika Odalar Birliği, 
Amerika’da US Chambers ve Latin Amerikan Odalar 
Birliği’ne gönderildi.

Mektupta, harekâtın amacının hem ülke sınırla-
rının güvenliğini sağlamak hem de bölge ülkeleri için 
tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak 
olduğu, Türkiye’nin evrensel hukuk ve uluslararası 
kurallardan doğan hakkını kullandığı belirtildi.

Bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek, 
Suriye halkının teröristlerin baskı ve zulmünden 
kurtarılacağı ifade edilen mektupta, böylece böl-
gede huzur, güven ve barış ortamının yeniden tesis 
edileceği vurgulandı.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadele 
etme kararlılığının tam olduğu belirtilerek, ulusla-
rarası alanda bu çerçevede ortaya konulan çabalara 
başından itibaren tam destek verildiğinin altı çizildi. 

Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat-
ları ile DEAŞ ve PYD/YPG terörü ile başarılı bir şekilde 
mücadele edildiği ifade edilerek, Türkiye sınırlarına 
yönelik Suriye kaynaklı terör tehdidinin sona erme-
diği, özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde 
konuşlu PYD/YPG terör örgütü unsurlarınca taciz ve 
hasmane eylemlerin sürdüğü kaydedildi. 

Bölgedeki PYD/YPG'nin terör faaliyetleri ile söz 

konusu örgütün DEAŞ’lı militanlarla karşılıklı men-
faat ilişkilerine de yer verilerek bölgedeki oluşumlar 
ayrıntılı anlatıldı.  

“Türkiye meşru müdafaa 
hakkını kullanıyor”

 Mektupta ayrıca, Türkiye’nin evrensel hukuk ve 
uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığı, 
harekâtın, Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle 
mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan 
meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığına 
yer verildi.

Harekâtın Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birli-
ğine saygı temelinde yürütüldüğüne dikkat çekilen 
mektupta, "Daha önceki harekatlarda olduğu gibi, 
bu harekatın planlama ve icrasında da sadece bahse 
konu terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, 
sığınak, mevzi, silah, araç ve gereç hedef alınmakta 
olup sivil halkın zarar görmemesi için gereken her 
türlü tedbir alınmaktadır. Müttefiklerimize ait üs ve 
gözlem noktaları hedef değildir. Askeri ayrıştırma 
kanalları açık ve işler haldedir" ifadeleri kullanıldı. 

Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çaba-
larının Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin 
korunmasına da katkıda bulunacağının altı çizilerek 
şunlar kaydedildi:

"Suriye'de DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğüse 
mücadele veren tek ülke olan Türkiye için DEAŞ tutuk-
lularının durumu büyük önem arz etmektedir. Tüm 
yabancı terörist savaşçıların menşe ülkelerince geri 
alınmasının sürdürülebilir tek çözüm olduğuna inan-
maktayız. Yabancı terörist savaşçılar sorunu ancak 
uluslararası toplumun ortak çabalarıyla çözülebilir."

190 ÜLKEYE MEKTUP
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Türkiye – AB Karma İstişare Komite-

si (KİK) Türkiye Kanadı’nı oluşturan, 

HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, 

KAMU-SEN, TOBB ve TZOB ile Türkiye 

Emekliler Derneği, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile görüşerek Barış Pınarı 

Operasyonu’na desteklerini bir kez daha 

vurguladılar.

Konuya ilişkin olarak; Türkiye Emekliler 

Derneği, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-

İŞ, TİSK, KAMU-SEN, TOBB ve TZOB adına 

yapılan ortak açıklama metni şöyle: 

“Bizler, Türkiye’nin işçi, memur, esnaf, 

çiftçi, emekli ve işverenlerini temsil eden 

sivil toplum ve meslek örgütleri; 

Türkiye Emekliler Derneği

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

(HAK-İŞ) 

Memur Sendikaları Konfederasyonu 

(MEMUR-SEN) 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfede-

rasyonu (TESK) 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo-

nu (TÜRK-İŞ) 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-

rasyonu (TİSK) 

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 

Konfederasyonu (KAMU-SEN) 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 

olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla bir ara-

ya geldik.  Biliyorsunuz, bizler 11 Ekim’de 

Ankara’da, bu gruba Barolar Birliği’nin de 

katılımıyla bir basın toplantısı düzenle-

miştik.  

Devletimizin Suriye’nin kuzeyinde yu-

valanan terör örgütlerine karşı başlattığı 

“Barış Pınarı” isimli operasyon kararının 

arkasında olduğumuzu ve desteklediği-

mizi vurgulamıştık.

“Algı operasyonlarına set 

çekmek üzere harekete geçtik”

 Bugün de ülke genelindeki teşkilat-

larımız, bu açıklamayı tüm ülke sathında 

Türkiye - AB KİK üyeleri Türkiye - AB KİK üyeleri 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Barış Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Barış 
Pınarı’na destek mesajlarını ilettiPınarı’na destek mesajlarını iletti
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yeniden duyurmuş olacak. Öte yandan ulus-

lararası kamuoyunu da doğru bilgilendirmek 

ve ülkemize karşı oluşturulmak istenen algı 

operasyonlarına set çekmek üzere de hare-

kete geçtik.

Her birimiz, yurtdışındaki muadilimiz 

olan kurumlar ve üyesi olduğumuz uluslara-

rası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülke-

mizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladık.

Hep birlikte, dünya kamuoyuna seslendik 

ve dedik ki Bu harekât, meşrudur ve evrensel 

hukuka uygundur.

Türkiye, uluslararası kurallardan doğan 

hakkını kullanmıştır. 

“Türkiye, gereken cevabı 

en güçlü şekilde vermektedir”

Barış Pınarı Harekâtı, Birleşmiş Milletler 

Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile 

BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa 

hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemen-

liğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmekte-

dir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların 

korunmasına azami dikkat sarf edilmektedir.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla 

başlayıp devam eden tüm bu operasyon-

larıyla Türkiye, tüm terör örgütlerine ve 

destekçilerine gereken cevabı en güçlü 

şekilde vermektedir.

Gün sessiz kalma değil, milli birlik ru-

huyla, bir ve beraber olarak ses verme 

günüdür.

Birilerinin tehditleri ve yaptırım ka-

rarları, bizi doğru bildiğimiz yoldan, doğ-

ruları yapmaktan, mazlumların hak ve 

hukukunu korumaktan alıkoyamaz.

Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplu-

mu, bir ve beraber olarak bunlara en güzel 

cevabı verecektir.

Dualarımızla ve bütün gönlümüzle 

devletimizin ve kahraman askerlerimizin 

yanındayız.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki 

terör unsurlarını yok edeceğine ve terör 

örgütlerini hezimete uğratacağına olan 

inancımız tamdır. 

Şehit verdiğimiz askerlerimize ve va-

tandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, 

mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil 

şifalar diliyoruz. 

Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, 

ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve 

yardımcımız olsun.”
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B aşta Oda ve Borsalar olmak üzere Tür-

kiye genelindeki iş dünyası ve sivil top-

lum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri 

aynı anda düzenledikleri basın toplantısıy-

la, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini 

açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer veril-

di: “Türkiye genelinde aynı anda tüm Odalar 

ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, 

sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dün-

ya kamuoyuna sesleniyoruz.  

Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı 

üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi 

harekât başlatmıştır.

Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenli-

ğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ül-

keleri için tehdit oluşturan terör koridorunu 

ortadan kaldırmaktır. 

Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi 

terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye 

halkını teröristlerin baskı ve zulmünden 

kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış 

ortamını yeniden tesis etmektir.

Bizler devletimizin aldığı bu kararın ar-

kasındayız ve destekliyoruz.

Zira Türkiye, uluslararası kurallardan do-

ğan hakkını kullanmıştır. 

Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve 

Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle 

mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde 

yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 

başlatılmıştır.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne, ege-

menliğine ve siyasi birliğine saygı gösteril-

mektedir.

Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve 

uluslararası hukuka uygundur.

Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda 

sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsur-

larınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve 

hasmane eyleme maruz kalmıştır. 

Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suri-

yelilere yönelik de saldırılar düzenlemekte-

dir. Suriye’deki yerel halkın da terör örgütle-

rinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe 

zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri 

ve tepkileri sürekli artmaktadır.

Herkes artık şunu çok iyi görmelidir 

ki; masum insanları katleden ve ülkemizin 

güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör 

gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. 

“Sivillerin korunmasına 

azami dikkat gösterilmektedir”

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla 

başlayıp devam eden tüm bu operasyon-

larıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destek-

çilerine gereken cevabı en güçlü şekilde 

vermektedir.

Aynı zamanda da sivillerin ve masum-

ların korunmasına azami dikkat gösteril-

mektedir.

Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de 

Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik.

Önceden terörün hâkim olduğu böl-

gede hayat normale döndü, barış ve huzur 

geldi.

Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış 

Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazır-

lamış olduk.

Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânla-

rını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de 

tüm dünya kamuoyu gördü.

Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasını 

ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü 

imar edemezler.

Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmak-

tan yana hiç olmadık, olmayacağız.

Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kar-

deşliktir.

“Harekât, yerel halk 

tarafından desteklenmektedir”

Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük 

çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil ol-

mak üzere, insanlığa karşı işlenen suç nite-

liğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri 

nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin 

geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin 

toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına 

da katkıda bulunacaktır.

Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her 

harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve 

mağdur durumdaki yerel halk tarafından 

desteklenmektedir.

Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası 

camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme 

ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâ-

kim kılma yönünde niyetlerini açık bir şe-

kilde göstererek, ülkemize destek vermeye 

davet ediyoruz.

Son olarak, şunu da herkesin bilmesini 

istiyoruz.

Türkiye ve Türkiye ekonomisine yönel-

tilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve 

sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel 

cevabı verecektir.

Bu tehditler karşısında bu vatanın her 

bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok 

çalışacak, daha çok üretecektir.

Üst kuruluşlarımız, yurt dışındaki mu-

adilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları 

uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya 

ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya 

başladılar.

Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuy-

la, bir ve beraber olarak ses verme günüdür.

Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, 

özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve 

provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ça-

ğırıyoruz.

Bu bölgede yaşayanlar bizim komşu-

muzdur, kardeşimizdir.

Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı 

inancın mensupları olan bizler arasındaki 

kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse 

yok edemez.

Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, 

bizi birbirimize düşman edemez.

Türkiye’nin iş dünyası olarak duaları-

mızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve 

kahraman askerlerimizin yanındayız.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki 

terör unsurlarını yok edeceğine ve terör 

örgütlerini hezimete uğratacağına olan 

inancımız tamdır. 

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dili-

yoruz, mekânları cennet olsun. 

Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyo-

ruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, 

Ordumuzu muzaffer kılsın. Allah, yar ve yar-

dımcımız olsun.”
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