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TÜRKONFED’DEN 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI 

 

“ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜKLE MÜCADELENİN YOLU 

HAKİKATİN GÜÇLENMESİNDEN GEÇİYOR” 
 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Örgütlü kötülükle mücadelenin yolunun 

hakikatin güçlenmesi ve yayılmasından geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bunun için de 

hepimiz aktif birer yurttaş olarak memleketimizin huzurunu ve mutluluğunu düşünmeli, 

ayrımcılık ve nefret söylemlerinden uzak durarak, ortak geleceğimizi inşa etmeliyiz” denildi.  

Basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: 

 

“Sarsılmaz temeller üzerine kurduğumuz Cumhuriyetimize, demokrasimize, milli birlik ve 

beraberliğimize karşı bir saldırı olan ve toplumsal dayanışma ruhuyla bertaraf edilen 15 Temmuz’un 

altıncı yılında, bu uğurda canlarını feda eden yurttaşlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, 

yaralananlara şükranlarımızı sunuyoruz.  

 

15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki örgütlü kötülükle ancak hakikatin yayılması, güçlenmesiyle 

mücadele edebiliriz. Bunun yolu da her bireyin aktif bir yurttaş olmasından geçmektedir. Artık 

hepimiz bireysel hayatlarımız, bireysel kariyerlerimiz, bireysel huzur ve mutluluğumuz kadar 

memleketimizin geleceğini, huzurunu ve mutluluğunu da düşünmeli, ortak geleceği kurmalıyız. 

Bunun için de başta şiddet olmak üzere her türlü ayrımcılıktan, nefret söyleminden uzak durma 

sorumluluğuyla hareket etmeli, özgürlükleri bütüncül olarak savunmalı, ortak hayaller ve ortak 

umutlar etrafında uzlaşıyı, birlikteliği farklılıklarımızla inşa etmeliyiz. Bu da ancak bütün farklı 

aidiyetlerimiz, kimliklerimiz, tercihlerimizin bir arada olabildiği, her birimizin kendini var 

hissedebileceği bir ortamda mümkündür. 

 

Türkiye'nin gönüllük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olarak; sosyal, 

laik ve demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmiş, hukukun üstünlüğüne inancı artırmış ve 

güçlü bir toplumsal dönüşümü başarmış bir Türkiye hayaliyle Cumhuriyet değerlerini ve evrensel 

demokratik ilkeleri savunuyor, aktif birer yurttaş olmanın bilinciyle bu süreçte üzerimize düşen 

sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu duygu ve 

düşüncelerle Cumhuriyet değerlerini ve evrensel demokratik ilkeleri savunan, ülkemizin birlik ve 

beraberliği için her zorlukta birlik olabilen tüm yurttaşlarımızın Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü 

kutluyoruz. 
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