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BASIN AÇIKLAMASI       

                       

 

TÜRKONFED’DEN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ AÇIKLAMASI  

TÜRKONFED: TÜRK DEMOKRASİSİ, DARBELERDEN  

VE DARBECİ ZİHNİYETTEN ARINDIRILMALIDIR   
 

 

13 Temmuz 2017 / İstanbul- TÜRKONFED olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 

Günü’nde, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve saygıyla 

anıyoruz.  

 

1876 yılından bu yana, 140 yıllık “Türk Demokrasi Tarihi”, maalesef yeniden hain bir darbe 

girişimi karşısında kalmış; toplumda demokrasiye karşı güvensizlik ve korku ortamı algısının 

yerleştirilmesi çabasına şahit olunmuştur. Artık, demokrasimizin darbelerden ve darbeci 

zihniyetten arındırılması zamanı gelmiştir.  

 

TÜRKONFED olarak, Türkiye’nin geleceğine, refahına ve huzuruna ancak demokrasi içinde 

kalarak ulaşılabileceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde sadece içeride değil, dışarıda da 

uzlaşma kültürü ve diplomasi dilinin ağırlık kazanması için siyasi partilerimiz başta olmak üzere iş 

dünyası örgütleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kanaat önderleri ve toplumun ortak bir 

gelecek paydasında birleşmesini, gücümüze güç katacaktır. Demokrasiye ve halkın iradesine olan 

inancımızla, toplum olarak yalnızca zor dönemlerde değil her zaman kenetlenerek, birlik ve 

beraberlik içinde olmamızın gerekliliğini her platformda vurguladık, vurguluyoruz.  

 

İş dünyasının hız kesmeden gücünü üretim ve yatırıma yönlendirmesi, siyasetçilerin doğru 

politikaları üretebilmesi, büyüme ve kalkınmanın önündeki bürokratik engellerin hızlı bir şekilde 

aşılmasının yolu güç birliğinden geçmektedir. Bugün geldiğimiz noktada bu alanlarda önemli bir 

aşama kaydedildiğini memnuniyetle görüyoruz. Birlikte yaşama irademizle, aynı geleceğe ulaşma 

idealimizle ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Her alanda kenetlenmiş bir 

toplumun, zorlukları ve sıkıntıları kolay aşacağına inanıyoruz. 

 

15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için kurumsal ve zihinsel bir dönüşüme ihtiyacımız 

olduğu gerçektir. Bu doğrultuda devlette liyakati esas alan bir yeniden yapılanma ve 

kurumsallaşma ile hayatın normal akışına dönülmesi, kurumlarımıza olan güveni artıracağı gibi 

demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler bağlamında millet iradesini de güçlendirecektir. Türk 

demokrasisinin uluslararası standartlara tam olarak uyması, ülkemizin hem yurt dışındaki itibarını 

yükseltecek, yatırım ve iş ortamının gelişmesini sağlayacak hem de AB üyelik sürecinde 

kolaylaştıracaktır.  
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