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ATO, Adana Valiliği’ne yönelik saldırıyı lanetledi 

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Adana Valiliği’ne düzenlenen, iki vatandaşımızın ölümüne 30’a 

yakının da yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle lanetlediğini bildirdi. 

Adana Ticaret Odası’ndan, Adana Valiliği’ne yönelik bombalı saldırı konusunda yapılan yazılı açıklamada 

şöyle denildi:  

“Terör, alçak ve karanlık yüzünü bu kez Adana Valiliği’ne yönelik saldırı ile göstermiş bulunmaktadır. 
Öncelikle ülkemizde kaos ortamı yaratmaya ve vatandaşlarımızı tedirgin etmeye yönelik bu hain saldırıyı şiddetle 

kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil 

şifalar diliyoruz. Adana’da ortaya çıkan bu saldırının yarattığı tablo, tam anlamıyla insanlıkla ilgisi bulunmayan bir 
terör vahşetidir. Masum vatandaşlarımızı hedef alan bu hain saldırı, ülke huzurunu bozmaya çabalayan şer güçlerinin 

yeni bir oyunudur. Güvenlik güçlerimizin bu acımasız teröristleri en kısa sürede yakalamasını ve hak ettikleri en ağır 

biçimde cezalandırılmak üzere adli makamlarımıza teslim etmelerini bekliyoruz.  

Uluslararası destekli terör şebekelerinin hedefi haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin, ülke huzurunu bozmak ve 

iç karışıklık yaratmayı hedefleyen bu acımasız teröristlere en kısa sürede ve hak ettiği biçimde cevap vereceğine 
inanıyoruz. Uzun yıllarını terör mücadelesiyle geçiren Türkiye’nin teröre geçit vermeyeceğini çok iyi bilmelerine 

rağmen, masum vatandaşlarımızı hedef alan bu saldırıları gerçekleştiren acımasız katiller er-geç hüsrana 

uğrayacaklardır. Karanlık güçlerin bu saldırısının ardından da vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi sağduyu ile 
hareket etmelerini ve paniğe yol açacak gelişmelerden uzak durmalarını özellikle bekliyoruz. Çünkü teröre karşı 

verilebilecek en büyük cevap, hiçbir tereddüde, korku ve dehşete kapılmaksızın normal hayatı sürdürmekten 

geçmektedir. Aksine davranış, terör örgütlerinin hedeflerine ulaşmalarını sağlayacaktır. Çünkü bir defa daha belli 
olmuştur ki; bu saldırı ne ilktir, ne de son olacaktır. Ülkemizin güvenlikli olmayan ülkeler arasına alınmasını, 

toplumsal bir kaos ortamına girilmesini, sosyal ve ekonomik anlamda krizler yaşamasını ve son tahlilde devletin 

sarsılıp yok olmasını isteyen şer güçlere karşı, kayıtsız şartsız ve her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde birlik 

beraberlik içinde olunması gereken günleri yaşamaktayız. Bu anlamda millet olarak kenetlenmemiz, birlik ve 

beraberliğimize karşı saldırılara hep birlikte ortak tepki göstermemiz zorunludur.” 

 


