
                                                         

 
ATO-ADASO-ATB-AOSB ORTAK BASIN AÇIKLAMASI: 

 

Başta PKK olmak üzere Türkiye’nin huzurunu 

bozan tüm terör olaylarını lanetliyoruz 
 

Bölücü terör örgütünün ülke huzurunu bozma ve iç karışıklık yaratma hedefine yönelik olarak 

son dönemde dozajını giderek artırdığı saldırılarına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gerekli cevabı 

en kısa sürede vereceğine inandıklarını bildiren, Adana Ticaret Odası (ATO) Adana Sanayi Odası 

(ADASO), Adana Ticaret Borsası (ATB) ve Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), asker ve polisi 

hedefine alan kalleşçe tuzakların nefret ve lanetle kınandığını açıkladı. 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ve AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü’nün  

imzalarıyla yapılan ortak açıklamada, terör örgütünün son günlerde gerçekleştirdiği; Hakkari’nin 

Dağlıca bölgesinde biri kurmay yarbay 16 askerimizle, Iğdır’dan Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis 

memurlarını götüren servis minibüsüne yönelik yola döşenen tuzaklı bombalı saldırıda 13 polisimizin 

şehit edilmesiyle sonuçlanan alçakça saldırıların terörist örgütün çirkin ve karanlık yüzünü bir kez 

daha gösterdiği belirtilerek, “Başta Dağlıca ve Iğdır olmak üzere Ülkemizi kan gölüne bulamayı 

amaçlayan tüm terör saldırılarını nefret ve şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz” denildi. 

Milletimizin tek bir vücut halinde şehitlik mertebesine ulaşan asker ve polislerimizin derin 

acısını ve yasını yaşadığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: 

“Öncelikle son dönemdeki saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, 

yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülke 

huzurunu bozmak ve iç karışıklık yaratmayı hedefleyen bu acımasız teröristlere gerekli cevabı en kısa 

sürede vereceğine hiç kuşkumuz bulunmamaktadır. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, tarihinin her 

sayfası kahramanlıklarla yazılan Türk Milleti, bugün de bir avuç teröristin birlik ve bütünlüğümüzü 

bozmasına izin vermeyecektir. Çünkü Türk Devletinin bölünmez bütünlüğü için her Türk vatandaşı 

kanının son damlasına kadar mücadele azmi ve hırsı ile doludur. 

Güzel ülkemizde yaşayan, bu ülkenin havasını soluyan, suyunu içen, ekmeğini bu ülkeden yiyen 

herkes, kökeni ne olursa olsun birbirleri ile kardeştir. Geçmişte ülkemizin menfaatleri söz konusu 

olduğunda nasıl birlik ve beraberlik içerisinde, milli ruhla hareket ettikleri gibi, bugün de yine 

beraberce, bu şer odaklarına karşı aynı tepkiyi vereceklerinden kuşku duyulmamalıdır. Bundan 

kimsenin zerre kadar kuşkusu olmasın. Devletimiz büyüktür, güçlüdür ve bütün bunların üstesinden 

gelebilecek imkânlara sahiptir.”  

 

 


