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TAB E-BÜLTEN TEMMUZ-AĞUSTOS 2016

Türk Armatörler Birliği
15 TEMMUZ 2016
TÜRKİYE’nin KARA GÜNÜ

Kara Bir
Gün

15 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde Türkiye çok kötü bir
tablo ile karşı karşıya
bırakıldı. TSK içinde
yuvalanmış ve gözü
dönmüş bazı vatan
hainleri bir kalkışma
ile darbe yapmayı
hedefleyerek Türk
Devletine,
Hükumetine ve
Milletine silah
doğrultmuş, 93 yıllık
cumhuriyet rejimini
yıkarak Türkiye’yi
bir kaos ortamına
sürüklemeyi hedeflemişlerdir.

Öyle ki, bu darbe
girişiminde 240
vatandaşımız
hayatını kaybetmiş
ve şehitlik
mertebesine
ulaşmıştır.

Türk Armatörler Birliği

Demokrasi ortak paydamızdır.
Bu ülke, bu millet hep beraber demokrasi gemisinde
rotasını viyalamıştır. Hiçbir fırtına, kasırga bu gemiyi
rotasından saptıramaz.
Denizlerimiz sakin, rüzgarımız kolayına, pruvamız neta
olsun.

Türk Armatörler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Bedri
İnce’nin Neta Dergisinde yayımlanan yazısı
Yıllardır birçok topluluğa,
medeniyete eşlik etmiş olan
her şeyi ile zengin, kültürüyle
zengin,
insan
yapısıyla
zengin, doğal kaynaklarıyla
zengin bu ülke 15 Temmuz
2016 gecesi elim bir şekilde
bir darbe girişimine, Türk
Silahlı Kuvvetleri içinde
odaklanmış olan bir grup
vatan haininin halkına silah doğrulttuğu bir kalkışmaya sahne olmuştur.

Aynı
Gemide
Beraberiz

Türk halkı bir kez daha demokrasiye ve kendi iradesine ölümü
pahasına sahip çıkmıştır.
Bu hukuksuz, mesnetsiz darbe girişimi ülkemizdeki demokratik, laik, hukuk
devleti düzenini ve devletin yasal mekanizmalarını ele geçirip yıkarak kendi
iradeleri doğrultusunda bir düzen kurmayı hedeflemiş, ancak Türk halkının,
siyasi parti ve liderlerinin, ülkenin tüm kurumlarının ve toplumun tüm
kesimlerinin harekete geçmesi ve ortak bir tavır sergilemesi neticesinde bu
darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır. Türk halkı bir kez daha demokrasiye
ve kendi iradesine ölümü pahasına sahip çıkmıştır. Ayrıca Türkiye Büyük
Millet Meclisi çatısı altında tüm siyasi partilerin ortak bir tavır sergilemesi
halkımızın tüm kesimlerinde yankı bularak birlik ve beraberliğimizi daha da
perçinlemiştir.
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Beraberce barış ve huzur ortamında yaşamanın ortak paydası demokrasidir. Toplum
olarak yaşamanın getirdiği bazı sıkıntıları silahlarla değil, demokrasinin Türk
halkına bağışladığı değerler ile çözmemiz, toplum olarak doğru sonuçlara
ulaşmamızı ve daha gelişmiş demokratik ortamda yaşamamızı imkânlı hale
getirecektir

Bu milletin iyi vasıflı karakteri bu coğrafyada ülkemizi koruyan en
önemli kalkandır.

Bu darbe girişimini
akamete uğratan
yüce halkımızın
kahramanlığıdır

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki bu vatana, bu millete el
uzatanların tarih boyunca başarılı olamaması bu milletin iyi
vasıflı karakterinden ileri gelmektedir. Bunu anlayamamış olan
dâhilimizde ve haricimizde yeşeren şer odakları kötü niyetli bir
şekilde her ne zaman başarıya ulaşacaklarını düşünmüşlerse
bunun bir hayal olduğunu görmüşler ve niyetlerinde başarısız
olmuşlardır. Bundan sonra da aynı hayale kapılırlarsa yine
başarısız olacaklardır.
Ülkemiz şuan tüm kurumlarıyla dimdik ayaktadır. Devletimiz ve
milletimiz el ele bundan sonra da sahip olduğumuz her konudaki
zenginliğimizi demokrasi anlayışımızla harmanlayarak bu
ülkeyi gelecekte çok daha iyi noktalara getirecektir.
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Millet olarak, ülke olarak,
halk olarak, devlet olarak,
sivil toplum kuruluşları
olarak demokrasiye sahip
çıktık.

Bu vesileyle o gece boyunca sebatla,
kararlılıkla
direnen
tüm
halkımıza,
devletimizin tüm kurumlarına minnetle
teşekkür ediyor ve hayatını kaybeden
kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet,
kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum.
Milletimiz onları daima anacak ve demokrasi
kahramanı olarak yâd edecektir.
Bizler de Türk Armatörler Birliği olarak
Türkiye
Cumhuriyeti’nin devleti ve
milletiyle bölünmez bütünlüğüne ilelebet
sahip çıkacağız ve her zaman bu vatan
toprağı için, demokrasi için her türlü
sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.
Ahmet Bedri İNCE
Türk Armatörler Birliği Başkanı
.
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