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În numele transportatorilor internaționali turci de marfă, dorim să informăm UNTRR cu privire la
ultimele evoluții din Turcia.
La 15 iulie 2016, a avut loc în țara noastră un incident extrem de regretabil , când o tentativă
agresivă deschisă organizată de un anume grup de oameni corupți care a vizat ordinea și
stabilitatea Republicii Turcia a eșuat. Această tentativă nu a reușit să provoace consecințe
dăunătoare datorită reacției decisive pe care toți cetățenii Republicii Turcia au dat-o într-un spirit
de solidaritate și cooperare exemplare, indiferent de existența unor opinii diferite.
Acest incident regretabil se constituie într-o nouă dovadă că republica și democrația sunt două
valori indispensabile poporului turc care și-a dovedit încă o dată determinarea de a apăra
aceste valori cu orice preț.
A fost un răspuns binecuvântat dat în numai câteva ore și care a condus la un eșec clar pentru
un astfel de atac regretabil, rămânând în istorie ca o nouă sursă de inspirație pentru toate
națiunile lumii. Cu toate acestea și în pofida unei pierderi semnificative de vieți omenești,
situația a reintrat sub control în doar câteva ore astăzi, 20 iulie 2016, când securitatea și ordinea
publică au fost restabilite iar stabilitatea politică și economică au fost reinstaurate în
permanență.
Incidentele susmenționate, care v-au provocat îngrijorări, stimați parteneri, au fost oprite și țin,
în mod ireversibil, de domeniul trecutului; în același timp, starea de urgență a fost instituită în
țară pentru o perioadă de trei luni pentru menținerea securității și pentru a proteja și consolida
valorile democratice.
Într-o declarație publică, Președintelui Republicii, E.S. Recep Tayyip Erdogan, a asigurat atât
publicul turc cât și pe cel internațional de faptul că democrația, statul de drept și drepturile
omului nu vor fi încălcate niciodată.
Republica Turcia a fost până acum, un pol de stabilitate economică și politică în regiune și va
continua să fie așa, îndeplinindu-și responsabilitățile ce-i revin în promovarea comerțului și
logisticii și prin multiplicarea realizărilor sale ulterioare.
Contribuțiile făcute până în prezent de stimații noștri parteneri, inclusiv UNTRR, ar putea fi, de
asemenea, binevenite în orice formă de cooperare pe viitor. Pe parcursul acestei perioade de
tranziție, ar putea fi inevitabile unele probleme dar, cu toate acestea, determinarea noastră de a
asigura o calitate sporită serviciilor noastre, în cooperare cu dumneavoastră, va fi neștirbită.
Vă rugăm să acceptați sincera noastră recunoștință pentru cooperare și înțelegere.
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