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Teröre karşı tüm hükümetler ortak hareket etmek
sorumluluğundadır
28 Haziran 2016 gecesi Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde meydana gelen terör saldırısı,
yıllardır ülkemizde yaşayan hain düşüncelerin ve ekilmeye çalışılan kötülük tohumlarının bir
devamı olarak yine tüm halkımızı derin bir üzüntüye boğmuştur. Türkiye İMSAD olarak, bu saldırıyı
lanetliyoruz.
Bu saldırı, son dönemlerde yaşanan diğer tüm saldırılardan farklı olarak, meydana geldiği yer
dolayısıyla yalnızca Türk halkını değil, tüm dünya halklarını hedef almıştır. Sivilleri hedef alan bu
saldırı hiçbir vicdan, inanç, düşünce sistemi ve ahlakla bağdaşmamaktadır. İnsanlığın geleceği,
yalnızca bir milletin elinde değil, tüm dünyanın ortak sorunudur. Bu nedenle tüm hükümetler
insanlıkla bağdaşmayan bu olaylara karşı ortak hareket etme sorumluluğundadır.
Hiçbir tesellisi olmayan terör olaylarına sivil birlikler ve halk olarak ancak tek vücut olduğumuzda
karşı koyabilir ve güçlenebiliriz. Ekonomik, siyasi ve sosyal refaha ve milletçe huzura kavuşmanın
yegâne temeli, sahip olduğumuz ortak değerlere sımsıkı sarılmaktan, barış ve kardeşlik üzerine
kurulu ahlaki temellerimizi korumaktan geçmektedir.
Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne zarar vermeye çalışan ve halka korku salmayı amaçlayanlar asla
başarılı olamayacak, tarihte her zaman yazdığı gibi kötüler ve kötülük sonunda kaybedecektir.
Daha güzel bir dünya ve mutlu bir geleceğe olan inancımızı hiçbir kötülüğün yıkamayacağını
belirtir, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm yurdumuza başsağlığı ve yararlılara
acil şifalar dileriz.
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Kuruluşundan bu yana geçen 31 yılda, Türk inşaat sanayini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü
olan Türkiye İMSAD’ın, 31 sektör derneği, 81 sanayici firma ve paydaş kurum üyeleriyle birlikte, pazarda 21 binden fazla noktaya
etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki
gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir.
Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 30 farklı alt sektörü temsil etmektedir. Avrupa Yapı Malzemeleri Konseyi
CPE'nin yönetim kurulunda olan, 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten,
raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.

