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15 Temmuz, “her şeyin ortaya döküldüğü” bir gündü. 
Daha doğrusu hissettiğimiz, beklediğimiz ve fakat bir 
türlü dillendiremediğimiz “şeyin” birden ortaya çıkıver-
mesiydi. 

Son yıllarda ülkemize karşı özellikle batılı emperya-
listlerin demokrasi soslu söylemlerinin izini sürdüğü-
müz zaman oyunun evsafını çözebiliriz. Oyun büyük. 
Mesela “Türkiye’de sistem otoriterleşiyor”, “Türkiye 
yalnızlaşıyor” gibi söylemlerle tecrit politikası devreye 
sokulmuştur. Bunun anlamını daha önceki örnekler-
den biliyorduk. Fakat yine de Türkiye’yi diğerleri gibi 
diz çöktürmeleri mümkün görünmüyordu. Onun için 
daha farklı bir strateji geliştirilmelilerdi. Daha doğrusu, 
tarihinde hiç sömürge olmamış, öyle ya da böyle ken-
di birliğini korumuş bir ülkenin en basit ifadeyle hiza-
ya getirilmesi için içten devşirilecek hainin de niteliği 
önemliydi. O hain, bulundu da.

Oyunun taşeronları, bu toprakların dilini o kadar mahi-
rane kullanıyorlardı ki gerçeği anlamak mümkün olmu-
yordu. Ama suratları ifadesiz, gönülleri kaypaktı! Yürü-
düklerinde iz bırakmıyorlardı.

“Biliyorum
Basarak kan deryasına yürüyor onlar
Ve ayaklarının altı lekesizdir, biliyorum”
                                        (C. Ünaldı Hasannebioğlu)

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz gecesinde, ülke-
mizin birliğine, asker elbisesinin içinde ordumuzun 
silahlarının arkasına sığınarak saldırdı. Milletin silahını 
millete doğrulttu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, Ankara Emniyeti  ve pek çok yer 
bir düşman bölgesiymişçesine uçaklar tarafından bom-
balandı. Sivil vatandaşlarımızın üzerine sicim gibi kur-
şun yağdı. Ama…

“Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları 
yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile, tuzak-
ları Allah katındadır -Allah, onu bilir-.”
                (İbrahim, 46)

Memur-Sen olarak ilk andan itibaren halkımızla beraber 
sokaklara indiğimizde, hiç olmamış bir şey oluyordu. Bu 
ülke, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerini 
görmüştü. 28 Şubat kısmi direnişini bir kenara bırakacak 
olursak, o gece darbeye karşı ilk defa millet sokaklara 
çıkmıştı. Kimsenin elinde silah yoktu. Tankların önüne 
yattı insanımız. Uçaklardan atılan bombalara kafa tuttu. 
Her gidenin yerini biri aldı. Yılmadık. Direndik. 

Gecenin sonunda şehitlerimiz ve gazilerimiz vardı, fa-
kat kimsede matem havası yoktu. Çünkü biz şehadetin 
ne olduğunu, gaziliğin nasıl bir hatıra olduğunu bilen 
yerli bir topluluktuk. 

O gece nasıl anlatılabilir başka bilmiyorum, ama mil-
yonlarca ayrı insan hikâyesi, bir potada eriyip destana 
dönüştüğüne şahit olduk. Hatta öyle ki, sanki bin yıllık 
tarihin her bir olayı, bu destanda ayrı ayrı rol aldı. O 
gece sokaklarda vuruşan, direnen, dua eden bir şuur 
vardı.  İçten içe kaynayan ve zamanı geldiğinde kendini 
gösteren bu şuur, aynı zamanda sabrın ifadesiydi.

O gece, bin yıl boyunca bu toprakları yoğuran, hep en 
kritik yerlerde ortaya çıkan ruh, salâlar eşliğinde tüm 
ihtişamıyla tekrar ortaya çıktı ve arzı kuşattı. O gece 
tarih içinde şekillenmiş milli iradenin de muhteşem bir 
savunmasıydı. Bu topraklarda demokrasi hiç bu kadar 
güçlü olmamıştı. Milletimiz sanki 15 Temmuz’da doğru-
dan katılımı gerçekleştirerek iradesine sahip çıkmıştı. 
Batılı ülkelerde gittikçe zayıflayan halk iradesine karşı 
bu topraklarda millet iradesi resmen duruma el koydu. 

Emperyalistler ve onların taşeronları, bu ruh karşısında 
büyük bir yenilgiye uğradılar. Artık her şey ortalığa dö-
küldü. Kibrin ve desisenin sırları çözüldü. Sokak sokak 
direnen halkın karşısında bu kibirli oyunların hükmü de 
kalmadı. Ama yine de düşman uyumaz. Biz 15 Temmuz 
mutabakatını hiç bozmadan yürümeliyiz. O yerli ruh-
la, kendi tarihimizi yeniden yazmalıyız. Yeniden Büyük 
Türkiye için bu tarih ve şuurla yürümeliyiz.   

Editörden

Mehmet Emin ESEN

Memur-Sen
Genel BaşkanYardımcısı

15 TEMMUZ’DA 
YERLİ OLANLAR KAZANDI
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Başkandan

Ali YALÇIN

Memur-Sen 
Genel Başkanı

Bozgunlardan çıktım kan içindeyim 
Yeni bir savaşa kuşandır beni
                        Mehmet Akif İnan- Kaside

Türkiye, 15 Temmuz akşamı FETÖ/PDY tarafından 
gerçekleştirilen darbe görünümlü bir işgal girişimine 
şahit oldu. Milletimiz basiretiyle sokaklara dökülerek 
tarihte pek eşi benzeri olmayan destansı bir direniş ser-
giledi ve emperyalizmin taşeronu darbecilere ağır bir 
mağlubiyet yaşattı.
 
Düşman, silahların arkasına gizlenerek saldırmıştı. 
O gece Memur-Sen ailesi olarak bizim de içinde 
bulunduğumuz direnişçilerin ise sadece elleri ve 
yürekleri vardı. Gökten bomba ve kurşun yağdırılırken, 
tanklar acımasızca insanların üzerine sürülürken, 
halkımız yüreğini ortaya koydu, kurşunlara göğsünü 
gerdi, tankları elleriyle durdurmaya çalıştı. Yürekleri 
taşlaşmış darbeciler öldürdükçe çoğaldık, direncimiz 
daha da arttı. O menfur gece sabaha kadar milletçe 
şehir şehir, sokak sokak iman, namus, vatan ve milli 
irade mücadelesi verdik.

15 Temmuz’u, emperyalistlerin bölgemizde uzun 
zamandır sergilediği kirli oyunların bir uzantısı olarak 
okumak gerekiyor. Taşerona takılıp olayı darbe ile 
sınırlamak bizi yanıltır. Evet, taşeronun bu ülkede 
uzun yıllardır devleti ele geçirmek için faaliyette 
bulunduğunu, hatta bu örgütün, hemen hemen bütün 

yapılara sızarak toplumsal düzenimizi de tahrip etmek 
için mühendislik faaliyetleri yürüttüğünü biliyoruz. Fak-
at onun dünyaya egemen olan, sömürgeci emperyalist 
odaklarla ilişkileri, işin içinde daha büyük bir oyunun 
döndüğünü gösteriyor. Bu sebepten dolayı o geceki 
meşum olayın asıl gayesi, işgal projesinin ilk adımını 
oluşturmaktır. Nitekim bugün yaşanan terör olayları 
bize göstermektedir ki 15 Temmuz, “dolaylı bir strate-
jinin” ilk ayağı olarak kurgulanmıştır. 

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin büyük kısmı darbeler ve 
darbeciler tarafından belirlenmiş, tipik gelişmekte olan 
ülke profili sergiledi. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat 
ile Türkiye, darbeciler eliyle emperyalistlerin çıkarları 
doğrultusunda bir nevi sosyal mühendisliğe tabi tutu-
lur. Sözkonusu darbelerle birlikte irili ufaklı birçok darbe 
girişimi de sürecin teknik olarak dinamik bir şekilde 
işletildiğini gösterir. Karanlık kapılar arkasında kurgula-
nan bu projeler çerçevesinde ülke, kriz psikolojisiyle bir 
yöne sevkedilmeye çalışılır. Siyasetten hukuka, inançtan 
toplumsal katmanların bütününü direk etkileyen emek 
piyasalarına kadar her alanda yapılan bu kurgu, aynı 
zamanda bağımlılık stratejisini güçlendirir. Yani em-
peryalist ülkelerin çıkarları bütün toplum katmanlarının 
içine yayılır.

Modern dünya sistemi belki de “Amansız Devrim” 
kitabının yazarı Joyce Apleby’nin dediği gibi bu kriz 
sistemi ile kendi meşruiyetini sağlar. Darbeler ve onun 
oluşturduğu krizler, bu sistemin doğasında vardır yani. 
Bu tezi, Dünya Bankası’nın eski araştırma müdürü Paul 
Collier’in “sistem için askeri müdahaleler yapılabilir” 
tavsiyesiyle(!) destekleyelim. Olguyu bu şekilde 
konumlandırırsak; yukarıda saydığımız darbelerin, 
ülke bütünlüğü içinde toplumsal düzeni sürekli kontrol 
altında tutmak için bir toplumsal mühendislik proje-
sinin parçaları olduğunu anlarız.   

Küresel egemenler bir şeyi unutuyorlar: İnsan 
denilen varlık, teorilerin içine hapsedilemez 
her zaman. O, eşref-i mahlukattır; bu yüzden 
özgürlüğünün ve onurunun peşinden gider. 
Emperyalistler, toplumları tarassut altında 
tutmak için krizi olağanlaştırmak isteseler 
de, bu irade karşısında fazla direnemezler.

Fakat küresel egemenlerin unuttuğu bir şey vardır. 
O da, insan denilen varlık, teorilerin içine hapsedi-

TAŞLAŞMIŞ DARBECİLERİ 
ELLERİYLE ERİTENLER
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lemez her zaman. O, eşref-i mahlukattır; bu yüzden 
özgürlüğünün ve onurunun peşinden gider. Empery-
alistler, toplumları tarassut altında tutmak için krizi 
olağanlaştırmak isteseler de, bu irade karşısında fazla 
direnemezler. Türkiye bu yönüyle iyi bir örnektir. Her 
darbeden sonra bir şekilde kendi hesabını görmüş bir 
milletin yaşadığı ülkedir Türkiye. Bu aziz millet, sabırla 
üzerine örülmek istenen ağı yırtıp atmıştır. Öyle ya, biz 
sabrı öğütleyen bir peygamberin ümmetiyiz ve bu pey-
gamber öğüdünü irfana dönüştürmüş bir toplumuz. 
Nice buhranları aşarak, çağlardan çağlara, nesillerden 
nesillere bu irfanı tevarüs ettirdik. Ne var ki düşman 
yeni oyunların peşindeydi… 

Emperyalizmin Afganistan, Irak, Suriye pra-
tiklerini bu topraklara taşıyarak, umudu yok 
etmek istediler. Lakin galib olan Allah’tır. Bin 
yıl boyunca özgürlüğü solumuş bu toprakların 
yoğurduğu insanlar, 15 Temmuz’daki destansı 
direnişleriyle zalimlere, müstebitlere karşı, 
İstiklal Marşımızın “Ben ezelden beridir hür 
yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir 
vuracakmış? Şaşarım!” dizelerinde mücessem 
hale gelmiş akdi bir kere daha tekrarladılar.

2002’de başlayan yeniden Büyük Türkiye yürüyüşü, 
eski darbeciler tarafından birkaç kere engellenmek 
istenmişti. Güçlü siyasi yapı ve toplumsal tesanütle, 
önümüze kurulan setleri aşmayı bildik. Fakat 17/25 
Aralık, yeni tip bir kriz stratejisini içeriyordu. Bu strateji, 
bizim dilimizi kullananlarca örülüyordu. Yıllarca An-
adolu insanına sağ taraftan yaklaşan, onun engin 
gönül dünyasını istismar eden bir odak oluşmuştu. Bu 
yönüyle bütün toplum katmanlarına kolayca sızdı bu 
odak. Ergenekon, Balyoz davalarını medya marifetiyle 
pazarlayarak kendi vesayet sistemini oluşturdu. Nite-
kim 7 Şubat, Gezi Süreci ve nihayet 17/25 Aralıkta ger-
çek yüzlerini gösterdiler. Ülke, sürekli bir kriz anaforuna 
çekilmek istendi. Ama başaramadılar. Sabırla örülen ir-
fan galip geldi. Böylece hem kendileri hem de oyunları 
deşifre oldu. Dolayısıyla hırçınlaştılar ve 15 Temmuz’da 
acımasızca saldırdılar. 

15 Temmuz’la ilgili olarak; FETÖ’cülerin kullandığı ve 
bugüne kadar fazla tartışılmayan bir başka strate-
jiye kısaca değinmek istiyorum. Bu stratejinin teme-
linde “şok doktrini” vardır. 1950’li yıllardan bu yana 
Amerika’nın üzerinde çalıştığı bir stratejidir bu. ABD’nin 

Irak savaşındaki askeri doktrininde bakın ne yazıyor: 
“Şok ve dehşet, genelde tehditle işleyen toplumun be-
lirli unsurlarına, insanlara ya da yönetim kademelerine 
anlaşılmaz gelen korkular, tehlikeler ve yıkıma yol açan 
olgulardır.” Amerika bu psikolojiyi harekete geçirmek 
için Afganistan’da, Irak’ta şok doktrinini uygulamıştır.
 
FETÖ’cüler de 15 Temmuz gecesi aynı yöntemle hareket 
ettiler. Uçaklardan duyulan sonik patlamalar, bombala-
malar, helikopterlerden açılan ateşler, önüne çıkan her 
şeyi ezen tanklar, bu doktrinin bir parçasıydı. Sırf bu 
taktik bile projenin nerelerde pişirildiğini gösteriyor. 

Evet… 15 Temmuz’da emperyalistlerden vekalet almış 
FETÖ’cüler, savaş, kan ve gözyaşından yorgun düşmüş 
bir coğrafyanın ortasında, mazlumların/insanlığın 
sığınağı olan bu ülkenin özgürlüğüne kastettiler. Bir 
noktada emperyalizmin Afganistan, Irak, Suriye pra-
tiklerini bu topraklara taşıyarak, umudu yok etmek 
istediler. Lakin galib olan Allah’tır. Bin yıl boyunca 
özgürlüğü solumuş bu toprakların yoğurduğu insan-
lar, destansı direnişleriyle zalimlere, müstebitlere karşı, 
İstiklal Marşımızın “Ben ezelden beridir hür yaşadım, 
hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? 
Şaşarım!” dizelerinde mücessem hale gelmiş akdi bir 
kere daha tekrarladılar.

Memur-Sen, dün olduğu gibi o gece de bu akdin 
oluşturduğu çelik iradeyle işgalcilerin/darbecilerin 
ateş kusan silahlarının karşısında dimdik durdu. Her 
bir üyemiz “kim var?” diye sorulan bir demde, etrafına 
bakmadan “ben varım!” diyerek öne atıldı. Çünkü biz, 
geçmişte ateşle imtihan edilmiş ve acıyla yoğrulmuş bir 
topluluğuz. Biliyor ve inanıyoruz ki o gece, “herşeyin 
mizana vurulacağı vaktin” hükmünün verildiği zaman-
lardan biriydi. Bu yüzden salaların arzı kuşattığı ve 
topraklarımızda yankılandığı o demde, tereddütsüz 
olarak meydanlara indik ve düşman yenilene kadar ev-
lerimize dönmedik. 

Dirilişi muştulayan kutlu gecede, millet olarak 243 
vatan evladını şehit verdik. Yine her biri bize ema-
net olan iki binin üzerinde gazimiz var. Şimdi şehit ve 
gazilerimizin hatıralarını gönlümüzde taşıyarak, o herc 
ü merc gecesinin bir daha yaşanmaması için safları 
daha da sıklaştırmalıyız. Daha net ifadeyle, bu özgür 
toprakların bağrına namahrem eli değmemesi için, o 
gece tekrarladığımız aktimize sonuna kadar sadık ka-
larak birbirimize sımsıkı sarılmalı ve emanetin hakkını 
vermeliyiz. 
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ÜLKEMİZİN 
İŞGAL
EDİLMESİNE
İZİN VERMEDİK
Terör şebekesi FETÖ’nün bütün imkân ve kabiliyetle-
rinden yararlanarak ve dış destek alarak giriştiği kanlı 
darbe/işgal kalkışmasının başlangıcından itibaren bü-
tün iletişim ağımızı kullanarak, milletçe direniş için so-
rumluluk aldık. Tüm teşkilatımızı bilgilendirdik, 81 ilde 
ve bütün ilçelerde üyelerimizi alanlara yönlendirdik. 
Darbecilerin doğrudan hedef aldığı stratejik birimlerin 
işgaline engel olmak için Ankara ve İstanbul başkanla-
rımızla telefon trafiği gerçekleştirdik. İşgal altına alınıp, 

istila edilmek istenen kritik noktaların tespitini yaptık, 
direnişin öncelikle buralarda yoğunlaşmasını sağladık.

DİRENİŞ İÇİN
ORTAK İRADE

Sivil Toplum örgütleriyle görüşüp, hain terör saldırısına 
karşı safları sıklaştırdık, ortak eylem planı belirleyip ha-
rekete geçtik. Sivil toplumun hain darbe girişimi karşı-
sında, milletin yanında olduğunu deklare etmek, direniş 
için ortak irade oluşturmak amacıyla 4 ayrı televizyon 
kanalıyla bağlantı kurup, 1 milyon üyemizle “Sahada-
yız”, “Alanlardayız”, “Vatan Savunmasındayız”, “Darbe-
ye hayır” mesajını verdik.

halkin

!
bir

uyanisi.

.
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HAİNLER 
DİZ ÇÖKTÜ

Mermileri yok sayıp, darbecilerin 
üzerine yürüyen millet, kan kusan 
tanklara ve uçaklara aldırış etmeden 
vatanını, ülkesini ve kendisini hedef 
alan alçaklara meydan okudu, mey-
danları bırakmadı. Millet küresel şe-
bekelerin hizmetkarı tetikçi terörist 
ve hainleri tek tek teslim aldı. Onur-
lu bir duruş sergileyen millet, onur-
suzları 24 saat içerisinde püskürttü. 
Namluyu düşman yerine milletimize 
çeviren hainlere haddini bildirdi. Ka-
ranlık geceyi aydınlığa irca ettiren 
millet, geleceğinin teminatı yeniden 
büyük Türkiye’ye dair inancını da 
ortaya koydu. Bu milletin onurlu yü-
rüyüşünü durduracağını, geleceğini 
karartabileceğini düşünen FETÖ ve 
işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi, 
şanlı duruşlarla dolu milletin kahra-
manlığıyla terör örgütünün tahliye 
ve tasfiye sürecine dönüştü. Vatanı-
nı, milletini ve iradesini koruyan dik 
duruş karşısında hainler diz çöktü. 
Hainler, bu yüce milletin önünde zil-
lete ve tarihin çöp sepetine atılma-
ya mahkum oldular.

KÜRESEL 
KANLI PLAN
Hainlerin, darbe ile gerçekleştirmek 
istedikleri ihanet planı; Sadece yö-
netime el koyup cuntayı tesis et-
mek değil, Türkiye’nin iradesini ve 
egemenliğini emperyalist efendile-
rine teslim etmekti. Onlar, Ortado-
ğu ve Dünya’da “söz sahibi” değil, 
sömürgeci Batı’nın “emir kulu” bir 
Türkiye’nin peşindeydiler. Terö-
ristler bu emperyalist plana göre 

kodlanmıştı. Kendi kodlarını em-
peryalistlere teslim eden teröristler, 
milletin kodlarıyla da oynayabile-
ceklerini sandılar. Genetik kodları 
bozuk ayarsızlar, milletin değerle-
rinden habersizlerdi. Değerleriyle 
birlikte tek millet olan Türkiye, kod-
larıyla oynanmasına izin vermedi, 
milletin değerlerinden kopuk alçak-
ların kirli ve kanlı planını bozdu.

“SEN”, “BEN” 
DEMEDEN 
“BİZ” OLDUK
“Vatan da meydanlar da bizim” 
diyerek alanları bir an bile boş bı-
rakmadık. 81 ilde alanlarda “Dar-
becilerden ve senaristlerinden 
hesap sorulana kadar sahadayız” 
deklarasyonları yayınladık. Birliği-
mizi hedef alan hainlere karşı, kut-
lu yürüyüşümüzü ve direnişimizi 
meydanlarda sürdürdük. “Çanakka-
le ruhuyla sahadayız. 81 ilde alan-
lardayız” çağrımızı hep diri tuttuk, 
“Sen”, “Ben” demeden “BİZ” olup 
destansı duruşumuzu tüm 
dünyaya gösterdik. Sos-
yal ağları psikolojik harp 
aparatına dönüştüren te-
röristlere karşı da büyük bir 
mücadele başlattık. Bu kap-
samda kurumsal ve kişisel he-
saplarımız üzerinden yaptığımız 
paylaşımlarla, üret-
tiğimiz hashtag 
ve capslerle 
hem bilgi 
k i r l i l i ğ i n i 
hem de mil-
lete yönelik 
direniş kırma 
girişimlerini 
engelledik.  Kü-
resel terör şebe-
kesi FETÖ’nün 

içeriden ve dışarıdan aldığı destekle 
devleti ve milletin tüm değerlerini 
hedef alan kanlı kalkışmasını, yü-
reklerimizi birleştirerek “alçaklık”, 
“hainlik” ve “canilik” tarihine yazdık. 
Alçaklık, hainlik ve canilikle canları 
pahasına mücadele eden milletimi-
zin bu “şanlı” ve “onurlu” direnişini 
ise tarihe altın harflerle not düşüldü.

DARBECİLERİ 
MİLLETLE ALT 
EDECEĞİZ
Direnişten, dirilişe yönelen müca-
delenin tam anlamıyla başarıya 
ulaşması için vatan savunmasını her 
alanda sürdüreceğimizin bilinme-
sini istiyoruz. Dik duruyoruz, ema-
nete sahip çıkıyoruz, değerlerimizi 
kuşanarak yeryüzünde fitne, kaos 
ve terör hakim olsun diye savaşan 
katillerin kanlı planlarını yerle bir 
ediyoruz. Bitmedi! Çağlardan çağ-
lara, kuşaklardan kuşaklara sürege-
len kardeşliğimizle, küresel darbeci-
leri topyekun milletle alt edeceğiz. 
İşgale karşı direnişin merkezi olan 
birlik ve kardeşliği sürdüreceğiz, 
aramıza fitne, fesat ve bölücülük 
sokmaya çalışanlara kesinlikle izin 

vermeyeceğiz.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal med-
ya ve sms aracılığıyla herkesi sokağa davet etti. 
Yalçın, TV kanallarından da net mesajlar verdi. 

15 Temmuz 23.00’dan sonra Ülke TV, 24 TV, TV Net 
ve TRT’ye bağlanarak, kanlı girişime karşı halkı so-
kağa davet etti. Canlı yayınlarda, “1 Milyon üyemiz-
le 81 ilde alanlara iniyoruz, 79 milyonu da, darbeye 
karşı durmaya sivil iradeye sahip çıkmaya davet 

ediyoruz” diyen Yalçın, 16 Temmuz’dan itibaren de 
çağrısını diri tuttu. Sürekli olarak TV kanallarında 
canlı yayınlara katılan Yalçın, “Millet, iradesine sa-
hip çıkmaya, cuntacılara geçit vermemeye, mey-
danlarda kalmaya devam etmelidir. Memur-Sen 
olarak 1 milyona yakın üyemizle biz de meydan-
larda olacağız. Millet iradesinin üzerinde vesayet 
kurulmasını asla kabul etmeyiz. Paralel Terör örgü-

tünün terör saldırısına karşı koyarak, darbeye ‘dur’ 
dedik. Bundan sonra da, alanlara ve irademize sa-
hip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Yalçın, canlı yayınlarda İnsanları katleden, Milletin 

Meclisi’ni tarayan ve Milletin üzerine kurşun yağdı-
ran kanlı yapıya asla merhamet edilememeli, he-
sap sorulmalı” çağrısı da yaptı. 

1 MİLYON ÜYEMİZLE 
ALANLARA İNDİK
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15 Temmuz gecesi Konfederasyon 
ve bağlı sendikalardan tüm tem-
silcilere “Direneceğiz, sokağa inin” 
çağrısı sürekli yapıldı, teşkilat men-
supları stratejik merkezlere yönlen-
dirildi. Sivil Toplum Kurumlarıyla sü-
rekli istişare halinde kalındı. 

Gün ağarmaya yakın, kanlı darbe gi-
rişimine karşı tepkimizi sürdürüyor, 
milletimizi direnişe davet ediyor-
duk. Gece boyu Memur-Sen teşki-

latı da topyekun alanda darbecilere 
diz çöktürmek için amansız, des-
tansı bir mücadele veriyordu. 

Gün doğarken işte resmi web site-
mizden yayımladığız açıklama:  

Milli iradeye karşı yapılan hain darbe 
girişimi, milletimizin feraseti, devle-
timizin, STK’ların ve emek örgütleri-
nin dik duruşu ile püskürtülmüştür. 
Millete ve iradesine yapılan kalkış-

ma büyük bir mücadele 
örneği ortaya konularak 
amacına ulaşamadan en-
gellenmiştir. Bilinmesini is-
teriz ki; Büyük Memur-Sen 
ailesi olarak, bugün saha-
dayız. Milletin ve iradesinin 
üzerinde vesayet kurulma-
sını asla kabul etmiyoruz. 
Alanlardayız, milli iradenin 
yanındayız. 

Memur-Sen bundan önce gerçek-
leşen darbe dönemlerinde oldu-
ğu gibi bugün de milli iradenin en 
büyük savunucusudur. Sahada da, 
alanlarda da vesayetin karşısın-
da dik duruşumuzu sürdürüyoruz. 
Şimdi; Türkiye’nin birliğine, bütün-
lüğüne ve kardeşliğine savaş açan 
FETÖ mensuplarının ve onların des-
tekçilerinin bertaraf edilmesi gerek-
mektedir. Millete rağmen namluyu 
millete doğrultan hainler, vesayet 
girişimi ile ülkenin kazanımlarına 
kastedenler hesap vermelidir. 

Gün, meydanları boş bırakmama, 
milli iradeye ve milli egemenliğe 
sahip çıkma günüdür. Gün, vesayet 
odaklarının ait oldukları yere, tarihin 
çöp sepetine atılana kadar mücade-
leye devam etme günüdür. Büyük 
Memur-Sen olarak, millete ve irade-
sine sahip çıkmak için alanlardayız.

MİLLETE VE İRADESİNE 
SAHİP ÇIKMAK İÇİN ALANLARDAYDIK



12

Anadolu’nun ayağa kalkmasıy-
la Neo-Con destekli, Paralel Terör 
örgütünün kanlı kalkışması yerle 
bir oldu. Türkiye halklarının onurlu 
direnişi, STK’ların net tavrı, hükü-
metin keskin refleksi, Sayın Cum-
hurbaşkanımızın dik duruşuyla bir 
gecede hem askeri hem yargı hem 
de iletişim darbesi çöktü. Darbeye 
cevap hep birlikte devrim şeklinde 
verildi. Başarsaydılar, sürece yar-
gı teröristleri girecek, yeni istiklal 
mahkemeleri kurup, ülkeyi Mısır’a 
çevireceklerdi. Kanlı senaryolarını 
millet parçalayıp attı.
 

TERÖRÜ 
MUHATAP ALAN 
ANLAYIŞ: 
EMPERYALİZM

Neden Neo-Con destekli diyorum? 
Diyorum çünkü elde edilen bilgi ve 
belgeler direk bunu işaret ediyor. 
Kanlı kalkışmanın planlayıcılarının 
başarısız olduğu anda ABD’den 
vatandaşlık talepleri, müracaatları, 
kalkışma öncesinde teknik takibe 
takılan konuşmaları, Amerikalılarla 
yaptıkları görüşmeleri, İncirlik Hava 
Üssü’nde yaşananlar bu iddiamı-
zı belgeliyor. Kaldı ki; ABD’nin ilk 
saatlerdeki tavrı oldukça manidar. 
Tanklar İstanbul’da, Uçak ve heli-
kopterler Ankara’da katliam yapar-
ken ABD’den gelen açıklama “Tüm 
taraflar şiddetten uzak durmalı” 
şeklindeydi. Yani ABD, katliam gi-
rişiminde bulunan terör örgütünü 

taraf olarak kabul ediyordu. Taraf 
olarak görmek açıkça desteklemek-
tir. Terörü meşrulaştırma, kanlı kal-
kışmayı perdeleme girişimidir. Millet 
sokakta kanlı senaryoyu yırtıp atın-
ca, senaristlerini devlet toplamaya 
başlayınca ABD’den gelen açıklama 
ise, “Biz seçilmiş hükümeti destekli-
yoruz” şeklinde oldu. Olmasın! Des-
tekliyorlarsa Terör örgütünün ele 
başısı Fethullah Gülen’i teslim etsin.

EMPERYALİZMİN 

MEDYASI TAVRINI 

BELLİ ETTİ

Darbe girişiminin olduğu ilk sa-
atlerde özellikle ABD ve İngiliz 
medyasında darbeyi örtülü olarak 
destekleyen haber ve makalelerin 
yayınlanması da dikkat çekti. Sol-
liberal tandanslı olarak bilinen The 
Guardian Gazetesi, ilk saatlerde 
“Erdoğan, Türkiye’de gerginliği na-
sıl ateşledi?” şeklinde bir makale 
yayınlarken, sağ tandanslı The Da-
ily Mail gazetesi ise “Erdoğan ta-
raftarlarını sokağa çağırırken otel 
odasında saklanıyor” başlıklarıyla 
darbenin başarılı olacağı tahminle-
rinde bulunarak darbecilere örtülü 
destek verdi. Hain bir algı operas-
yonuna başlayan iki gazetenin üret-
tiği sanal materyalleri anında sosyal 
ağlar üzerinden paralel terör ör-
güt elemanları yaygınlaştırdı. NYT, 
“darbe girişiminin Türkiye’yi kaosa 
soktuğunu iddia ederken, Newswe-

ek dergisinin bünyesinde bulunan 
Daily Beast ve diğer gazeteler “Er-
doğan Almanya’ya gitmeyi kabul 
etmedi, Londra’ya doğru yola çık-
tı” şeklinde manipülasyon operas-
yonuna imza attı. Yine, daha önce 
FETÖ’nün yayın organlarından To-
days Zaman’da yazı yazan Andrew 
Finkel, The Guardian’da “Türkiye 
zaten Erdoğan yönetiminde bir dar-
be yaşıyordu” başlığıyla alçak bir 
makale yazdı.  İngiliz ve Amerikan 
gazetelerinin darbenin ilk saatlerin-
de örtülü bir şekilde darbeyi des-
tekleyen yayınlar yapması, darbeci-
lerin bu ülkelerle işbirliği içerisinde 
olduğunu da belgeledi. Zira, ilk sa-
atlerde yukarıda da belirttiğim gibi 
ne Amerika’dan ne de diğer Batı 
ülkelerinden darbeye karşı net bir 
açıklama yapılmadı. Darbenin başa-
rısız olduğu anlaşılınca ABD Dışişle-

EMPERYALİZM VE MEDYASI 
TARAFINI BELLİ ETTİ
Memur-Sen Basın Müşaviri 
Aslan Değirmenci
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ri Bakanı ve diğer Batılı yöneticiler 
darbeye karşı açıklamalar yaptı. 
ABD ve diğer Batı medyasının bu 
ikiyüzlü tutumunu Middle East Eye 
sitesinde David Hearst deşifre etti. 
“Bir Iphone tankları nasıl yendi?” 
başlığıyla yazdığı makalede Hearst, 
başta Amerikan ve İngiliz gazeteleri 
olmak üzere Batı medyasının başta 
darbeyi destekler yayınlar yaptığını 
kaydederek, Batılı liderlerin de ses-
siz kaldığını yazdı. Hearst, Batı’nın 
bu iki yüzlü tavrıyla çürümüş bir de-
mokrasi anlayışına sahip olduğunu 
belirtti. Hearst ayrıca, Türkiye’nin 
darbeyi püskürtmesiyle Mısır olma-
dığını gösterdiğini ve Erdoğan’ın 
darbeye karşı çağrısının büyük bir 
yankı uyandırdığını ifade etti. Da-
vid Hearst deşifre etti etmesine de, 
ihanet, katil şebekesinin kalleş sal-
dırıları söz konusu medyada haber 
değeri olarak görülmedi.

ŞANLI DİRENİŞE 
SANSÜR

Aynı şekilde 81 ilde, 79 milyonun 
ayakta oluşu, kanlı kalkışmaya göğ-
sünü siper edişi, söz konusu gaze-
teler tarafından sansürlendi. Darbe 
girişimine karşı başlayan milli devri-
me herkes gözünü kapattı. Bir ülke-
nin Cumhurbaşkanına karşı belgeli, 
kayıtlı ve itiraflı suikast girişimini 

bile görmedik-
leri gibi, darbe 
girişimi sırasında 
jetlerin bomba-
ladığı noktaları 
sansürlediler, şe-
hitleri yok saydı-
lar, özgürlükleri 
için direnirken 
hayatını kaybe-
denleri, ensesin-
den vurularak 
katledilen po-
lisleri, taranan 

gazetecileri sayfalarına taşımadılar. 
Kanlı işgal girişimi püskürtüldük-
ten sonra Batı medyası özellikle de 
CNN, skandal yayınlarına ara ver-
meden devam etti. O kadar ki te-
rörist başından demeç alındı, FETÖ 
soruşturması kapsamında aranan 
tetikçi gazetecilerin analizlerine de-
falarca yer verildi.

KÖRFEZ MEDYASI: 
TÜRKLERDEN 
TARİHİ DERS

“Uluslararası kamuoyunu yönlen-
diren Batı basını, 15 Temmuz ge-
cesinden itibaren olayı ‘yanlı bir 
oryantalist gelenek’ içerisinde sür-
dürmekten vazgeçmez-
ken, farklı yayınlarda 
elbette vardı. Kanlı dar-
be girişimi esnasında Al 
Jazeera’nin tercih etti-
ği başlık ise “Türkiye’de 
darbe kalkışması: ‘Bir 
ihanet hareketi’ şeklin-
de oldu.  Katar merkezli 
yayın kuruluşu Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ı 
Atatürk Havalimanı’nda 
destekçileriyle birlikte 
yansıtan bir fotoğrafla 
verilen haberde, dar-

benin başarısız olduğu ifadesi de 
kullanıldı.FETÖ darbe girişimini ve 
püskürtülmesini manşetlerine taşı-
yan Körfez basını, “Türkiye halkının 
zaferinden” övgüyle bahsederek, 
halkın “darbeyi devirdiğini” belirtti. 
Katar’da yayın yapan Eş-Şark ga-
zetesinin başyazısında, askeri dar-
be girişiminin engellenmesindeki 
başarıda tebriği, Türk halkı ve tüm 
partileriyle siyasi güçlerin hak etti-
ğine işaret edilerek, “Türk halkı, ira-
desini, demokratik düzeni koruma-
ya muktedir olduğunu kanıtlamış, 
Türkiye’de anayasanın meşruiyetini 
zayıflatmaya yönelik herhangi bir 
girişimin başarısız olacağı mesajını 
göndermiştir” ifadelerine yer veril-
di. El-Arab gazetesi ise Türk halkının 
darbe girişimi karşısında sergilediği 
birlik ve beraberlik bilinciyle ara-
larındaki farklılıkları aşabilmesinin 
önemini vurgulayarak, yaşananları 
“tarihi bir an” şeklinde değerlendir-
di. El-Vatan gazetesi de darbecile-
rin, Türkiye halkı karşısında başlarını 
zilletle eğdiğini ifade etti. Er-Raye 
gazetesi, yaşanan başarısız darbe 
girişiminin her şeyden önce Türkiye 
topraklarına ve halkına sadık olması 
gereken milli ordunun temizlenmesi 
için fırsat olduğuna işaret etti.
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ARAP MEDYASI: 
TÜRK HALKI 
DARBEYİ DEVİRDİ

Kuveyt’te yayınlanan Er-Ra’yu ga-
zetesi, “Halk yönetimin kalmasını 
istiyor” başlıklı haberi manşetten 
verdi. El-Kabs gazetesi, konuyu 
“Erdoğan darbeyi eziyor ve temiz-
liğe başlıyor” başlığıyla gündeme 
taşırken, Es-Siyase gazetesi ise 
manşetinde, “Halk darbe istemi-
yor” ifadesini tercih etti. “Türkiye: 
5’inci darbeyi başarısızlığa uğrattı” 

başlığını kullanan El-Ceride gaze-
tesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
ülkeyi tarihindeki beşinci darbeden 
kurtardığını belirtti. El-Enbe gaze-
tesi ise “Halk demokrasisine sahip 
çıkıyor” manşetli haberde, Türk 
halkının, ülkenin pek çok kentinde 
sokaklarda toplanarak, hassas böl-
gelerin çoğunda darbecilerin püs-
kürtülmesini sağladığını kaydetti. 
En-Nehar gazetesi de “Türk halkı, 
darbeyi devirdi” başlığını kullandı.

DARBE GİRİŞİMİNDE 
CIA İZİ

Öte yandan Amerika’da CIA’ye 
yakınlığı ile bilinen Stratfor isim-
li düşünce kuruluşu resmi twitter 
hesabı üzerinden yaptığı payla-

şımlarının yanı sıra resmi sitesinde 
yayınladıkları analizlerle darbecile-
re kalkan olmuştur. Hatta Stratfor, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçakla 
Marmaris’ten İstanbul’a hareket et-
tiğini radar görüntülerini peşpeşe 
paylaşarak çok büyük bir skandala 
imza attı. Halkın sokağa inmesinin 
ve tankların kışlalarına dönmeye 
başlamasının ardından ise Stratfor, 
adeta darbenin başarısız sonuçlan-
masının Amerika’da yarattığı ha-
yal kırıklığını gözler önüne serecek 
analizlere yer verdi. Öte yandan İs-
tanbul Büyükada’da 1919’daki işgal 
günlerinde İngiliz Ordu Karargâhı 
olarak kullanılan Splendid Otel, 15 
Temmuz’da Barkey’in de aralarında 
olduğu çoğu yabancı 17 ismin bir 
toplantısıyla gündeme geldi. Darbe 
girişiminin yaşandığı gün Türkiye’ye 
giriş yapan ve sır toplantı sırasın-
da sık sık ABD ile telefonda temas 
kuran Barkey, otelden çıkış yaptığı 
17 Temmuz’da ise otel görevlileri-
ne üzerinde ‘Pensilvanya’ yazan bir 
çan bıraktı.

HALKTAN SÜPÜRME 
OPERASYONU

İhanet şebekesi yalnız değildi ama 
sivil irade de ayaktaydı. İstanbul 
ve Ankara işgal edilmeye çalışıldığı 
saatlerde Memur-Sen örgütlü gü-
cün önemini gösterdi. Memur-Sen 
1 milyon üyesiyle kuşatmayı deldi. 
Haberlerin ulaştığı her bir vatan-
daş delinen kuşatmayı yerle bir etti, 
topraklarını düşman birliklerine canı 
pahasına teslim etmedi. Direniş sü-
rerken sela sesleri mücadeleyi daha 
bir anlamlaştırdı. Camilerden yayı-
lan sela sesleri Anadolu’yu ayağa 
kaldırdı. Yüzlerce STK temsilcisinin 
ise kritik yerlere toplumu yönlendir-
mesi, milletin önüne düşmesi ve be-
lediye çalışanlarının direnişe büyük 
destek vermesiyle süpürme gerçek-

leştirildi. Süpürme hareketine en 
büyük destek Türkiye medyasından 
geldi. Medya milletin yanında dura-
rak, jetleri, helikopterleri, tankları ve 
tam otomatik silahlarla sahayı kuşa-
tan cuntacıları yendi.

TERÖR 
KOALİSYONUNUN ÜST 
AKLI DEŞİFRE OLDU

Evet, alçaklar yalnız değillerdi... 
Çok profesyonel kanlı bir kalkışma 
sahneye koydular. Asker kılıklı terö-
ristlerle kentleri havadan, denizden 
ve karadan kuşatmaya çalışırken, 
tetikçi kalemleri Türkiye milletinin 
onurlu direnişini engellemek için 
devreye girdi. İlk dakikalarda “So-
kağa çıkmayın” çağrısıyla başladı-
lar. Milletten korkuyorlardı. Millet 
sokağa çıktı, tankları teslim aldı. 
Yeni bir senaryo devreye soktular, 
“Yaşananlar tiyatro.” Bu bir itiraftı. 
Kendi senaryolarını ele vermişlerdi. 
Evet bir tiyatro sahneye konmuştu. 
Kanlı bir sahne, kanlı bir senaryo.. 
Yazan paralel terör örgütü, destek-
leyicisi NATO ve işbirlikçileri.. Her 
şey iki gecede deşifre oldu. Terör 
Koalisyonunun üst aklı deşifre oldu.  
Şimdi yapılması gereken; bu senar-
yoda rol alan herkesi, darbenin bir 
parçası olarak başlatılan soruştur-
maya eklemek ve hesap sormaktır. 
Sosyal ağlar üzerinden darbenin 
PR’ını yapan, halka korku salan ve 
kaos ortamı için kanlı kalemlerini 
kullananlar da asla affedilmemeli-
dir. Açık söylüyorum; Sokağa çık-
mayın diyenlerin, gece boyu algı 
operasyonu yürütenlerin ellerinde 
de şehitlerimizin kanı var. O ellere 
de kelepçe vurulmalıdır. Savunma 
değil taarruz vakti. Bu topraklardan 
bu hainleri söküp topyekun atalım. 
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DARBE GİRİŞİMİNE İLK TEPKİYİ
SOSYAL MEDYADAN VERDİK
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MEMUR-SEN’İN
MİLLİ İRADE KAHRAMANLARI

Kanlı darbe girişiminde sokağa çı-
karak iradesine sahip çıkan 5’i üye-
miz, 4’ü ise üyelerimizin aile ferdi 
olmak üzere 9 kardeşimiz şehit, 45 
vatandaşımız ise gazi oldu.

İşgalci FETÖ/PDY tarafından 15 
Temmuzda milli iradeye karşı yapı-
lan hain darbe girişimi, milletimizin 
feraseti, devletimizin dirayeti ile  
önce püskürtüldü daha sonra da 
bertaraf edildi. Bu süreçte büyük 
Memur-Sen ailesinin bütün men-
supları işgale yönelmiş teröristlere 
karşı gözünü kırpmadan sokağa 
çıktı. Bu şanlı mücadelede 4’ü üye-
miz, 5’i ise üyelerimizin aile ferdi ol-
mak üzere 246 şehit verdik. Darbe-
cileri püskürten 46’sı üyemiz olmak 
üzere, bin 440 gazimiz var.

Üyelerimiz Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. İlhan Varank, Altın-
dağ Ertuğrulgazi Ortaokulu Müdür 
Yardımcısı Yusuf Elitaş, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Rıfat Börekçi Eği-
tim Merkezi Vhki Ali Alıtkan, Ener-
ji Bakanlığı MTA Mühendisi Cuma 
Dağ; üyelerimizin ailelerinden Aile 
Bakanlığı Memuru Muhammed 
Kiremitçi’nin ağabeyi Muhsin Kire-
mitci, Aksaray PTT Memuru Naz-
miye İlgili’nin Kardeşi Murat Alkan, 
İstanbul Beşiktaş Posta Dağıtım 
Merkez Müdürlüğü Memuru Abdul-
lah Kılıç’ın Oğlu Mehmet Ali Kılıç 
ve Ağrı PTT Başmüdürlüğü Memuru 
Nuran Arlı’nın Ağabeyi Mesut Acu 
hain kalkışmada şehit oldu.

İhanet şebekesi, terör çetesi 
FETÖ’nün bütün imkân ve kabi-
liyetlerini kullanarak, dış destekli 
denediği kanlı darbe girişimini bir 
kez daha lanetliyor, şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına, mil-
letimize ve devletimize başsağlığı 
diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de 
Rabbimizden şifa diliyoruz. Direniş-
ten, dirilişe geçen büyük mücadele-
nin tam anlamıyla başarıya ulaşma-
sı için dik duruyoruz, şehitlerimizin 
emanetine sahip çıkıyoruz, değer-
lerimizi kuşanarak yeryüzünde fit-
ne, kaos ve terör hakim olsun diye 
savaşan katillerin kanlı planlarını 
yerle bir ediyoruz. Çağlardan çağla-
ra, kuşaklardan kuşaklara süregelen 
kardeşliğimizle, küresel darbecileri 
topyekun alt edeceğiz.



17

Sokaklarda püskürtülen darbe-
ciler, alanlarda süpürülmeliydi. 
Millet ayağa kalktı. 81 İlde mey-
danlar doldu taştı. Ankara Kızılay 
Meydanı’nda toplanan on binlere 
seslenen Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın, “Türkiye’nin Yolunun 
Kesilmesine, Geçit Vermeyiz” dedi. 
Darbe girişimine karşı yurt gene-
linde Memur-Sen üyeleri ve vatan-
daşlar sokağa indi. Ellerinde Türk 
bayrakları taşıyan on binlerce kişi 
Ankara Kızılay Meydanı’nda toplan-
dı. Vatandaşlar darbeciler aleyhine 
sık sık slogan atarak darbe girişimi-
ni kınadı. 

Mitinge katılan Memur-Sen Genel 
Başkanı Yalçın, darbeye karşı mille-
tin ciddi bir irade ortaya koyduğunu 
belirterek, “Vatanı işgale, devleti ele 
geçirmeye, millete ayar çekmeye 
yeltenenlerin 15 Temmuz akşamı 
başlattığı darbeyi püskürten, dar-
beci kahpelerin yüzüne tüküren bir 
milletin mensubu olmanın onurunu, 
gururunu yaşıyoruz bu meydanda.
Millete ve devlete karşı ayaklanan-
lar, küresel şebekelerin ayak oyun-
larıyla tetikçiliğe soyunanlar, Millet 
ayaktadır, Çanakkale Ruhu hayatta-
dır. Millete tank namlusu doğrultan 
şerefsizlere, millet iradesinin tecelli-

gahı Meclise bomba yağdıran hain 
hadsizlere geçit vermedik, geçit 
vermeyeceğiz. Yeniden Büyük Tür-
kiye, Güçlü Türkiye, Ümmetin Umu-
du Türkiye iradesinin garantörleri 
bu meydandadır. Bu meydan, ül-
kesine, milletine, devletine sahip 
çıkan, ‘ezan susmaz, bayrak inmez’ 
diyen kahramanların toplanma ala-
nıdır” diye konuştu.

MİLLET CUNTACILA-
RI VE DARBECİLERİ, 
AFFETMEYECEK
Türkiye’den bir Suriye çıkarmak is-
teyenlerin kirli senaryolarının bo-
zulduğunu ifade eden yalçın, “Mı-
sır’daki kanlı darbe senaryosunu 
Türkiye’ye uyarlamak isteyenlere; 
‘Biz milletiz, millete silah doğrultanı 
ezer geçeriz’ duruşuyla hak ettikleri 
cevabı verdik. Millete giydirilmek is-
tenen vesayet gömleğini tarihin çöp 
sepetine gönderdik. İhanet çetesini, 
cunta hareketini, paralel devlet şe-
bekesini püskürterek milletimizin 
şanlı tarihine yeni ve büyük bir za-
fer daha ekledik. Alçakları yurdu-
muza uğratmayan atalarımızın, de-
delerimizin, nenelerimizin emane-

tine sahip çıktık, vasiyetine sadık 
kaldık. İhanet ile merhameti aynı 
cümlede dahi kullanmaktan haya 
eden bu millet, cuntacıları, darbe-
cileri, milletin üniformasıyla hainlik 
yapan itleri affetmedi, affetmeye-
cektir. 

Silahlı Kuvvetlerimizden, yargıdan, 
kamu kurumlarından hainler te-
mizleninceye kadar, aklından dahi 
darbe geçirenler teslim oluncaya, 
teslim alınıncaya kadar sokaklar-
dan, caddelerden, meydanlardan 
ayrılmayacaktır. Milletin iradesiyle, 
demokrasinin merkezi TBMM’nin 
kararlılığıyla, hükümetin cesur duru-
şuyla ve başkomutan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reis-
liğiyle, liderliğiyle darbe kalkışması 
bertaraf edilmiştir. Sonuna kadar 
alanlardayız” ifadelerini kullandı. 16 
Temmuz’da 81 ilin meydanlarında 
Ulubatlı Hasanlar vardı, Koca Yusuf-
lar vardı, Seyit Onbaşılar vardı. Kara 
Fatma’lar, Nene Hatunlar vardı. Ok-
çular tepesini terk etmeyen basiretli 
insanlar vardı” diyen Yalçın, “Teşek-
kürler Türkiye” sözleriyle miting ko-
nuşmasını tamamladı.

DİRENİŞ RUHU 
MEYDANLARI SARDI
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Ülkemiz 15 Temmuz’da FETÖ’nün 
bir darbe kalkışmasını yaşadı. Bu 
kalkışma milletimizin kahraman-
ca duruşu sayesinde amacına ula-
şamadı. Toplumun tüm kesimleri 
cuntacılar karşısında milli iradenin 
yanında yer aldı. Ülkemizde daha 
önce yaşanan darbelerde sendika-
lar, sivil toplum kuruluşları ve mes-
lek örgütleri farklı tutumlar göste-
rirdi. Bu sefer darbe karşıtlığında 
tüm örgütler ortak hareket eder-
ken, darbeye karşı tutumlarında 
farklılıklar yaşandı. Bu kalkışmada 
kimi sendikalar daha ilk andan iti-
baren darbe girişiminin karşısında 
olduğunu söyleyerek üyelerini alan-
lara davet ederken kimi sendikalar 
“Darbe kötü ama Erdoğan’da şöyle” 
gibi cümleler kurdu. 28 Şubat süre-
cinde “Ne şeriat ne darbe” diyerek 
darbeye örtülü destek verilmesi, 15 

Temmuz’da “Darbeye de Erdoğan’a 
da karşıyız” sloganı olarak karşımı-
za çıktı. Darbe karşıtlığında ortakla-
şan sendikalar ve meslek örgütleri 
darbecilerle mücadelede farklılaştı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın ilk açıklamayı yaptı ve bir mil-
yon üyesini alanlara davet etti. 
Türk-İş ve Hak-İş de güçlü biçimde 
darbenin karşısında durdu, alan-
lara çıktı ve üyelerini darbecilerle 
mücadele için alanlara davet etti. 
 
Darbecilere karşı mücadele eden 
halkımızdan 241 şehit, 2 bin 500’e 
yakında gazimiz var. Milli irade mü-
cadelesinde sendikal hareketin de 
şehit ve gazileri var. Türk-İş’e bağlı 
sendikaların üyelerinden altı şehit, 

yedisi ağır yaralı olmak üzere 100’e 
yakın gazi var. Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların üyelerinden dört şe-
hit ve yüze yakın gazi var. Hak-İş’e 
bağlı sendikaların üyelerinden üç 
şehit ve yüze yakın gazi var. Kamu-
Sen’e bağlı sendikaların üyelerinden 
iki şehit var. DİSK ve KESK’ten ise 
şehit yok. Darbe kalkışmasına karşı 
duran, üyelerini alanlarda mücade-
leye davet eden ve bu mücadelede 
birçok şehit ve gazi veren konfede-
rasyonlar tarihin altın sayfalarındaki 
yerini almıştır. Özellikle Memur-Sen, 
Türk-İş ve Hak-İş sadece darbeye 
karşı açıklamayla yetinmemiş darbe 
gecesi tüm üyelerini bayraklarıyla 
alanlara davet etmiştir. Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın ilk açık-
lamayı yaptı ve bir milyon üyesini 
alanlara davet etti. Türk-İş ve Hak-İş 
de güçlü biçimde darbenin karşısın-

HALKIN DEVRİM YAPMASINA
ÖFKELENEN SOL*
Tarkan Zengin
Çalışma Hayatı Uzmanı
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da durdu, alanlara çıktı ve üyelerini 
darbecilerle mücadele için alanlara 
davet etti. Kamu-Sen gece yarısı 
darbeye karşı olduğunu açıkladı ve 
ertesi gün basın açıklaması yaptı. 
KESK ve DİSK ise darbenin ertesi 
günü açıklama yaptı. Ancak açıkla-
mada darbecilerden daha çok Erdo-
ğan eleştirildi. Alanlara ise bir hafta 
sonra CHP’nin çağrısına uyarak çı-
kabildiler. Bu arada KESK, DİSK ve 
TMMOB; Gar önünde 10 Ekim’de 
katledilenlerin resimlerinin olduğu 
kartonların darbe karşıtlarınca par-
çalandığı iddiasıyla 18 Temmuz’da 
Gar’da basın açıklaması yapacağı-
nı ilan etti. Darbe için sokağa çıka-
mamanın mahcubiyetini gidermek 
için bahane aramak bu olsa gerek.

BÜYÜK BİR
ÇELİŞKİ

Ancak görünen o ki 12 Eylül dar-
besinde bedel ödemiş sendikalar 
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi-
ne “Erdoğan’a destek anlamına 
gelebilir endişesiyle” yüksek ses-
le karşı duramıyor. Açıklamalarına

DİSK’in darbe karşıtlığının ilke-
sel değil konjonktürel olduğu 
görülmektedir. Gezi eylemleri-
ne ve LGBTİ’lilere destek veren, 
hatta terör örgütü PKK ile dev-
letin mücadelesine karşı bile 
üyelerini alanlara davet eden-
lerin darbeye karşı bir gün son-
ra açıklama yapması ve ancak 
bir hafta sonra alanlara çıkması 
söylemlerin eylemlere dönüş-
mediğinin göstergesi. Üstelik 
DİSK ve KESK darbelerden en 
fazla mağdur edildiğini söyleye-
rek bunun üzerinden siyasal rant 
devşirmesine rağmen üyelerini 
darbecilerle mücadele için alan-
lara davet etmemesi çelişkidir.

baktığımızda darbecilerden daha 
çok Erdoğan’ı eleştirdiklerini görü-
yoruz. KESK bir gün sonra yaptığı 
sekiz paragraflık darbe açıklama-
sının iki paragrafından darbeyi, altı 
paragrafında ise Erdoğan’ı eleştiri-
yor. DİSK açıklamasında da benzer 
şekilde Erdoğan’a gönderme yapı-
larak eleştirilmektedir. Darbe kendi-
lerine karşı yapılınca tam karşıtlık, 
Erdoğan’a karşı yapılınca “amalı”, 
“fakatlı” darbe karşıtlığı yapmak il-
keli bir duruş değil. DİSK’in darbe 
karşıtlığının ilkesel değil konjonk-
türel olduğu görülmektedir.Gezi 
eylemlerine ve LGBTİ’lilere destek 
veren, hatta terör örgütü PKK ile 
devletin mücadelesine karşı bile 
üyelerini alanlara davet edenlerin 
darbeye karşı bir gün sonra açık-
lama yapması ve ancak bir hafta 
sonra alanlara çıkması söylemlerin 
eylemlere dönüşmediğinin göster-
gesi. Üstelik DİSK ve KESK darbe-
lerden en fazla mağdur edildiğini 
söyleyerek bunun üzerinden siyasal 
rant devşirmesine rağmen üyelerini 
darbecilerle mücadele için alanlara 
davet etmemesi çelişkidir. DİSK ül-
kemizde gerçekleştirilen birçok dar-
beden sadece 12 Eylül darbesinin 
mağduru olmuştur. DİSK’in destek 
verdiği 28 Şubat darbesi ortadadır. 
DİSK’in tarihi sanki kurulduğu 1967 
yılında başlayıp kapandığı 1980’de 
bitiyormuş gibi davranmaları da 
doğru değil. 12 Eylül darbesinde 
kapatılmış olmanın sermayesi son-
raki darbelerdeki rolü nedeniyle 
artık tükenmiştir. 15 Temmuz FETÖ 
darbesine güçlü bir şekilde tepki 
vermek ve üyelerini alanlara KESK 
tarihi fırsatı kaçırdıkları gibi “ama-
sız” ve”fakatsız” darbeye karşı du-
ramadıkları için darbecilere örtülü 
destek verdiklerini bile göremedi-
ler. TMMOB ise “bu kavganın tarafı 
değiliz” (demokrasinin tarafı de-
ğillermiş) diyerek utanç verici bir 
açıklama yapmıştır. TMMOB’un bir 
meslek örgütünden daha çok marji-
nal bir siyasi parti gibi hareket eden 
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bir örgüt olduğu algısı var. Çün-
kü yakın zamana kadar başörtülü 
olan mühendis ve mimarlara belge 
vermeyerek ayrımcılık yapan bir 
kuruluştan bahsediyoruz. Her açık-
lamasında “demokrasi ve özgür-
lük” kavramını kullanan TMMOB’un 
16 Temmuz’da yaptığı şu açıklama 
tarihin utanç sayfalarında yerini 
almıştır: “Şu an süren kavga bizim 
için verilen bir kavga değildir. Bi-
zim mücadelemiz aynı zamanda bu 
kavganın tarafları iledir. Askeri dar-
be girişiminin, camilerden okunan 
ve halk üzerinde daha ağır bir dik-
tatörlüğe varacak olan cihat çağrı-
larına dönüşmesi ile yeni bir kaotik 
ortama giriyoruz”. O kadar halktan 
kopuklar ki Camilerde okunan sela-
lara “cihat çağrısı” olarak bakıyor-
lar. Demokrasinin var ettiği kurum-
lar demokrasinin tarafı olamıyorlar.

ITUC’un ve ETUC’un darbe sonra-
sı açıklamaları ise DİSK ve KESK’in 
darbe sonrası açıklamalarının ne-
redeyse kopyası. ITUC’un yaptı-
ğı açıklamada “Başarısız ve elim 

darbe girişiminden sonra Türkiye 
diktatörlüğe bir adım daha yakın” 
diyerek darbecilerden daha çok 
Hükümeti ve Erdoğan’ı suçluyor-
Halkın demokrasi mücadelesini 
görmezden geliyor. ETUC’ta benzer 
şekilde “Darbe girişimini ve hükü-
metin baskıcı uygulamalarını kını-
yoruz”  diyerek hükümeti eleştiriyor.

Bu arada Memur-Sen, Hak-İş ve 
SWTUF (Sudan Sendikalar Fede-
rasyonu), Sudan’da darbe karşıtı 
bildiri yayınladı. FETÖ darbe te-
şebbüsünün şiddetle kınandığı bil-
diriye Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve SWTUF Genel 
Başkanı Yusuf Ali Abdulkerim imza 
attı. İngilizce, Arapça ve Türkçe ola-
rak üç dilde yayınlanan ortak bil-
diri, uluslararası sendikal alandaki 
ilk açıklama olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası sendikal örgütler her 
zamanki gibi Türkiye ve Erdoğan 
aleyhtarı bir propagandayı yürütü-
yor. Bu arada Memur-Sen, Hak-İş 
ve SWTUF (Sudan Sendikalar Fe-

derasyonu), Sudan’da darbe kar-
şıtı bildiri yayınladı. FETÖ darbe 
teşebbüsünün şiddetle kınandığı 
bildiriye Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve SWTUF Genel 
Başkanı Yusuf Ali Abdulkerim imza 
attı. İngilizce, Arapça ve Türkçe ola-
rak üç dilde yayınlanan ortak bil-
diri, uluslararası sendikal alandaki 
ilk açıklama olarak kayıtlara geçti.

SİZİN
MAKARNACI 
DEDİĞİNİZ HALK...

KESK ve DİSK’in, “yandaş”, “Hükü-
met yalakası”, “efendilerinin sesi” 
gibi hakaret ettiği üç konfederasyon 
(Memur-Sen, Türk-İş, Hak-İş) milli 
iradeyi korumak için şehit ve gazi 
vermeyi göze alırken kendilerinin 
alanlara çıkmaması ise ilginçtir. Yan-
daş ve yalaka diyerek aşağıladıkları 
emekçiler bombaların üzerine kah-
ramanca yürüyerek ütopyaları olan 
“halk devriminin” kahramanları 
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olarak tarihe geçtiler. Hala destek 
verdikleri “silahlı devrimci halk ha-
reketini”, onlar “silahsız devrimci 
halk hareketi” olarak ağızlarında 
“Allahu Ekberlerle” gerçekleştir-
diler. Başörtülü çalışma taleplerini 
“Gericiliğin meşrulaştırılması” ola-
rak gördüğünüz, işyerlerinde başör-
tülü memurların olmasını engelle-
menin ilericilik olduğunu savunarak 
mücadele ettiğiniz başörtülü emek-
çiler tankların önünde darbeciler-
le en önde savaşarak tarihe geçti. 

Sizin sosyalizme geçmek için önce 
gericilikle mücadele etmek adına 
düşman olduğunuz değerlere sahip 
işçiler, memurlar, çiftçiler ve yoksul-
lar uçaklardan atılan bombalara ba-
ğırlarını siper ederek kahramanlık 
destanı yazdılar. Ülkeyi işgal etmek 
isteyen cuntacılara karşı sizin teorik 
olarak savunduğunuz her şeyi sizin 
aşağılamak için gerici ve makarnacı 
dediğiniz insanlar gerçekleştirdiler.

Öfkeliler çünkü yıllardır muhalif, 
aydın ve mücadeleci olarak oluş-
turdukları toplumsal algının sa-
dece imaj olduğu ortaya çıktı. Öf-
keliler çünkü muhalifliklerinin ve 
mücadelelerinin sadece Erdoğan’a 
karşı olduğu 15 Temmuz’da ortaya 
çıktı. Öfkeliler çünkü gerçekleş-
tirmek istedikleri devrimi aşağıla-
dıkları insanlar gerçekleştirdiler.

Nice’de ölen insanlar için taziye 
mektubu yayınlarken 15 Temmuz 
şehitleri için taziye mektubu ya-
yınlamamanızda dikkat çekicidir. 
Onların mücadelesine saygı duy-
mamanız bir tarafa darbeye karşı 
canı pahasına alanlarda olan in-
sanları ise “DAEŞ”çi, cihatçı, gerici 
olarak aşağılamanız utanç verici. 
Anlaşılan o ki yıllardır ülkemizde 
teorik olarak kendini ilerici gören 
sol örgütler, gerçekleştiremedikleri 
halk devrimini, her şeyiyle sade ve 
samimi olan insanların gerçekleş-
tirmesine karşı oldukça öfkeliler. 

Öfkeleri metinlerine yansıyor “Her 
türlü askeri ve sivil darbeye ve dik-
taya karşıyız”, “Ülkemiz darbeciler-
den darbeci, diktatörlerden diktatör 
seçmeye mahkum değildir” diyerek 
darbecilerden daha çok darbeye 
maruz kalan sivil siyaseti suçlu-
yorlar. Öfkeliler çünkü “biatçı” diye 
küçümsedikleri insanlar eli silahlı 
katillere karşı destan yazdılar. Öf-
keliler çünkü yıllardır muhalif, aydın 
ve mücadeleci olarak oluşturdukları 
toplumsal algının sadece imaj ol-
duğu ortaya çıktı. Öfkeliler çünkü 
muhalifliklerinin ve mücadeleleri-
nin sadece Erdoğan’a karşı olduğu 
15 Temmuz’da ortaya çıktı. Öfkeliler 
çünkü gerçekleştirmek istedikleri 
devrimi aşağıladıkları insanlar ger-
çekleştirdiler. Öfkeliler çünkü halkı-
mız 15 Temmuz’da verdiği destansı 
mücadeleyle onların ideolojik teo-
rilerinin birçok tezini yerle bir etti.       

Twitter:@TarkanZengin
*Bu yazı Star Gazetesi Açık Görüş’te
(14 Ağustos 2016’da) yayınlanmıştır.
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81 İl Tek Yürek
Yurdun dört bir tarafında FETÖ 
darbe girişimine karşı “vatan nö-
beti” başladı. Meydanı dolduran 
kahramanlar, sadece alanlara değil 
geleceklerine sahip çıktılar. 81 ilde 
Memur-Sen temsilcileri ise alanlar-
dan şu açıklamayı yaptılar:

Son Terörist 
Bu Topraklardan Sökülüp 
Atılana Kadar AYAKTAYIZ 

Küresel terör şebekesi FETÖ’nün 
bütün imkân ve kabiliyetlerini kulla-
narak denediği kanlı darbe girişimi-
ni bir kez daha lanetliyor, şehitleri-
mize Allah’tan Rahmet, yakınlarına, 
milletimize ve devletimize başsağ-
lığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize 
de Rabbimizden şifa diliyoruz. Kü-
resel terör şebekesi FETÖ’nün içeri-
den ve dışarıdan aldığı desteklerle 
devleti ve milletin tüm değerlerini 

hedef alan kanlı kalkışması, “alçak-
lık”, “hainlik” ve “canilik” tarihine 
geçmiştir. Alçaklık, hainlik ve ca-
nilikle canları pahasına mücadele 
eden milletimizin “şanlı” ve “onur-
lu” direnişi ise tarihe altın harflerle 
yazılmıştır. Katil cuntacıların “işgal” 
ve “istila” hareketini milletimiz püs-
kürtmüş, devleti ile el ele vererek 
topyekun temizlik hareketini baş-
latmıştır. Sancağı en önde, sadece 
eliyle değil yüreğiyle taşıyan millet, 
geleceğine sahip çıkmıştır. 

Sultan Alpaslan’ın, Kılıçarslan’ın, 
Selahaddin Eyyubi’nin, Ertuğrul 
Gazi’nin, Osman Gazi’nin, Orhan 
Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet’in, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın, Yavuz 
Sultan Selim’in ve Mehmet Akif’in 
torunları büyük Türkiye yolculuğu-
nu durdurmaya çalışan teröristlere 
diz çöktürmüştür. Bitmedi! Sahayı 

temizleyen millet, devletin hücrele-
rine yerleşen, tüm bedenini ele ge-
çirmeye çalışan lanet virüsün top-
yekun sökülüp atılması için ayağa 
kalkmıştır.  Bugün ülkemizin yerli ve 
milli unsurlarının hep birlikte verdi-
ği destansı mücadelesine tanıklık 
ediyoruz. Bu mücadeleyi verenler, 
sadece Anadolu için değil tüm in-
sanlık için veriyor. Tüm mazlumların 
umudu olan Türkiye’yi canı pahası-
na savunuyor, topyekun insanlığın 
kurtuluşu için tarih yazıyor.  

Büyük Memur-Sen ailesi olarak bu 
şanlı mücadelenin en ön saflarında 
81 ilde 1 milyon üyemizle yer alma-
nın haklı gururunu yaşıyoruz. Di-
renişten, dirilişe geçen büyük mü-
cadelenin tam anlamıyla başarıya 
ulaşması için vatan savunmasını her 
alanda sürdüreceğimizi deklare edi-
yoruz. Dik duruyoruz, emanete sa-
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hip çıkıyoruz, değerlerimizi kuşanarak yeryüzünde fitne, 
kaos ve terör hakim olsun diye savaşan katillerin kanlı 
planlarını yerle bir ediyoruz. 

Memur-Sen, kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı bir ve 
bütün tutacak kadroların harmanlandığı teşkilattır. Bu 
teşkilat ayaktadır. Memur-Sen, iyinin, doğrunun, fayda-
lının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için verilen 
mücadelenin adıdır. Hz. Ömer’in vurguladığı gibi, “Şerri 
bilmeyen, onun tuzağına düşer” ilkesiyle şer ile müca-
dele eden, hayrın yanında olan bu teşkilat, ezeli kar-

deşliğimizi ve birliğimizi hedef alan hainleri, kutlu yürü-
yüşümüzü ve direnişimizi durdurmaya çalışan alçakları 
asla affetmeyecek, hesap soracaktır.   

Fetullahçı Terör Örgütü’nün, terörist unsurları öncülü-
ğünde 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği cun-
ta ve darbe girişimine karşı ilk gün olduğu gibi “Sen”, 
“Ben” demeden sonuna kadar da mücadele edeceğiz, 
rehavete kapılmayacağız, olası yeni karanlık senaryola-
rı yüreklerimizi birleştirerek yırtıp atacağız. 81 ilde tüm 
teşkilatımızla alanlardayız…

ANKARA

SİVAS İSTANBUL

TOKATİZMİR

ADANA
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DARBE GİRİŞİMİNİN
GERÇEK YÜZÜNÜ
DÜNYA STK’LARI İLE  
PAYLAŞTIK

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), dünya-
nın dört bir yanında faaliyet gösteren 400’e yakın uluslara-
rası konfederasyon ve emek örgütüne, 15 Temmuz FETÖ/
PDY terörist unsurlarınca yapılan kanlı darbe girişimine 
ilişkin e-bülten gönderdi. Hain girişimin kronolojik olarak 
anlatıldığı bültende, Anadolu Ajansı’nın hazırlamış olduğu 
“Darbe Kronolojisi” kitapçığı, Türkiye medyasına yansıyan 
kanlı darbe girişimine dair fotoğraf, video haber ve röpor-
tajlar ile darbeye karşı Memur-Sen’in tüm Türkiye’de baş-
latmış olduğu mücadeleye ilişkin haberlere yer verildi.

MİLLİ İRADENİN 
YANINDAYIZ
Bülten hakkında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “Memur-Sen Dış İlişkiler koordinatörlüğümüzün 
hazırlamış olduğu bültenle dünya genelindeki 400’e ya-
kın konfederasyon ve emek örgütüne, FETÖ’nün kanlı 
darbe girişiminin detaylarını anlattık. Bültenimizde ayrıca, 
Memur-Sen’in, milletin ve milli iradenin yanında yer aldı-
ğını bir kez daha deklare ederek,cuntanın hain planlarının 
bozulduğunu, büyük Memur-Sen ailesinin 1 milyona yakın 
üyesiyle, daima milli iradenin yanında yer alacağını vurgu-
ladık.

Dezenformasyonların önüne geç-
mek, doğru bilgilendirme yapmak 

için Memur-Sen, kanlı darbe girişimi-
ni dünya kamuoyuna taşıdı.
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İstanbul’da Taksim Mey-
danı, İstanbul İl ve Sultan-
beyli İlçe Emniyet Müdür-
lüğü önünde vatan nöbeti 
tutan vatandaşlara destek 
Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın’dan geldi.  

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, küresel terör şebekesi FETÖ’nün 
kanlı ve alçak darbe girişiminin ar-
dından 81 ilde vatan nöbeti tutan 
vatandaşlarla bir araya gelmeye 
devam etti. Yalçın bu kapsamda, 
Taksim Meydanı, İstanbul İl ve Sul-
tanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü 
önünde nöbet tutan vatandaşlara 
hitap etti. Memur-Sen’in, kanlı dar-
be girişimin hemen ardından 81 ilde 
alanlara indiğini ve hain girişime ilk 
tepkiyi gösterdiğini belirten Yalçın, 
“Küresel terör şebekesi FETÖ’nün 
bütün imkân ve kabiliyetlerini kulla-
narak denediği kanlı darbe girişimi-
ni bir kez daha lanetliyor, şehitleri-

mize Allah’tan Rahmet, yakınlarına, 
milletimize ve devletimize başsağ-
lığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize 
de Rabbimizden şifa diliyoruz”  şek-
linde konuştu.

KALKIŞMANIN 
HESABINI 
ÖDEYECEKLER
Cuntanın yaptığı kanlı girişimin, 
milletin ‘dur’ demesi ile amacına 
u l a ş a m a d a n 
sonlandırıldığı-
nı vurgulayan 
Yalçın, “Mille-
tin kendisine 
emanet ettiği 
silahları millete 
çeviren, mil-
letin üzerine 
tankları süren 
ayarı bozuklara 
millet, haddini 
bildirmiştir. Bu 

ülkenin başına çökmeye çalışanlar 
en büyük tepkiyi görmüştür. Kanlı 
terör örgütü milli iradeye karşı yap-
tığı kalkışmanın hesabını ödeyecek-
tir. Göğsünü darbecilere siper eden 
kardeşlerimiz iyi ki var. Paralel Terör 
Örgütünün, dış destekli kanlı darbe 
girişimini millet püskürttü. Teşek-
kürler Türkiye” diye konuştu.

81 İLDE 
MEYDANLARDAYIZ
“Tarihin en büyük ihaneti ile karşı 
karşıya kaldık. Bu kanlı kalkışmayı 
bir kez daha lanetliyorum. Bu kan-
lı cuntacılarla ve dış destekçilerle 
sonuna kadar mücadele edeceğiz” 
diyen Yalçın, “Memur-Sen olarak, 1 
milyon üyemizle ‘sen’, ‘ben’ deme-
den kanlı kalkışmaya ilk tepkiyi biz 
verdik. Mücadele etmeye devam 
edeceğiz, rehavete kapılmayacağız, 
81 İlde meydanları boş bırakmaya-
cağız. Millet, devlet, siyaset, STK’lar 
ve  medya omuz omuza kanlı dar-
be girişimine ‘dur’ dedi. Cuntacılar 
anlasın ki burası artık eski Türkiye 
değil” ifadelerini kullandı.

DÜNYA, 15 TEMMUZ GÜNÜ 
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE İLE TANIŞTI
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GAZİLERİMİZİ
UNUTMADIK

Büyük kahramanlık ör-
neği göstererek, hain 
darbecileri püskürten 
yaralı vatandaşlarımızı 
Memur-Sen heyeti ziya-
ret etti. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-
tin Memiş, Enerji-Bir-Sen Genel 
Başkan Vekili Mehmet Doğan ve 
Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi 
Durali Baki, 15 Temmuz Kanlı Darbe 
Girişimini engellemek için büyük bir 
cesaret ve özveri örneği göstere-
rek sokağa çıkan ve yaralanan va-
tandaşları Haseki Eğitim-Araştırma 
Hastanesi’nde ziyaret etti.

DARBE GİRİŞİMİNİ 
YERLE BİR ETTİLER
Yaralı vatandaşlarla bir 
süre sohbet eden Yalçın, 
doktorlardan yaralıların 
sağlık durumları hakkın-
da bilgi aldı. Terör Örgü-
tü FETÖ tarafından yapı-
lan hain darbe girişiminin 
milletin dik duruşu ile alt 
edildiğini belirten Yalçın, 
“Vatandaşlarımız, canı pa-
hasına bu girişime karşı 
kendisini namlunun önüne 
attı. Bu inanç hain darbe 
girişimini yerle bir etti. Mil-
let iradesine sahip çıkarak 
hain planı bozdu” şeklinde 

konuştu. Kirli oyunu fark 
eden ve kendisini meydan-
lara atan herkese teşek-
kür eden Yalçın, “Mısır’daki 
kanlı darbe senaryosunu 
Türkiye’ye uyarlamak iste-
yenlere; ‘Biz milletiz, millete 
silah doğrultanı ezer geçe-
riz’ duruşuyla hak ettikleri 
cevabı verdik. İyi ki varsınız, 
bu darbeyi sizler, yani mille-
timiz önledi. Hepiniz destan 
yazdınız. Hepinizden Allah 
razı olsun. Çocuklarımıza 
anlatabileceğimiz büyük bir 
kahramanlık olayının altına 
imza attınız. Sizin için yap-
mamız gereken ne varsa 
elimizden geleni yapacağız. 
Türkiye’yi Suriye/Mısır ol-

maktan, sizler kurtardınız. Hepinize 
Memur-Sen olarak teşekkür ediyo-
ruz” dedi.

Memur-Sen heyeti Haseki Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, darbe 
gecesi işgal edilemeye çalışılan CNN Türk’ü 
ziyaret etti.

Yalçın ve Memur-Sen heyeti, CNN Türk Genel Müdürü 
Erdoğan Aktaş’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 
Yalçın ziyarette, medyanın darbeye karşı başarılı bir sı-
nav verdiğini belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Enerji-Bir-Sen 
Genel Başkan Vekili Mehmet Doğan ve Memur-Sen İs-
tanbul İl Temsilcisi Durali Baki ile birlikte Doğan Medya 
Merkezine yapılan baskından ötürü CNN Türk çalışanla-
rına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. CNN TÜRK ça-
lışanlarına, darbe girişimine karşı gösterdikleri direniş 
için teşekkürlerini ileten Yalçın, medya’nın millet irade-
sinin yanında yer alarak darbeye karşı toplu ve yıldırıcı 
bir tepki verdiğini ifade etti.

Yalçın, Türkiye’nin demokratik yapısına yönelik gerçek-
leşen ve millet iradesini hiçe sayan yapılara karşı topye-
kun millet olarak mücadele verilmesi gerektiğinin altını 

çizdi. Yalçın, Aktaş’ın 15 Temmuz kanlı darbe girişimin-
de yaşadıklarını da dinleyerek geçmiş olsun dileklerini 
iletti.

Erdoğan Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Yalçın’a teşekklerini iletti.

MEMUR-SEN’DEN
’E ZİYARET
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hesap soracagiz
-

Memur-Sen’in, kanlı darbe girişimin hemen ardından 81 
ilde alanlara indiğini ve hain girişime ilk tepkiyi gösterdiği-
ni belirten Yalçın, “Küresel terör şebekesi FETÖ’nün bütün 
imkân ve kabiliyetlerini kullanarak denediği kanlı darbe 
girişimini bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına, milletimize ve devletimize başsağlığı 
diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de Rabbimizden şifa diliyo-
ruz” şeklinde konuştu.

KALKIŞMANIN 
HESABINI VERECEKLER
Cuntanın yaptığı kanlı girişimin, milletin ‘dur’ demesi ve 
ayar vermesi ile amacına ulaşamadan sonlandırıldığını 
vurgulayan Yalçın, “Milletin kendisine emanet ettiği silah-
ları millete çeviren, milletin üzerine tankları süren ayarı bo-
zuklara millet, haddini bildirmiştir. Bu ülkenin başına çök-

Küresel terör şebekesi 

FETÖ’nün kanlı ve alçak 

darbe girişiminin ardından 

81 ilde demokrasi nöbeti 

tutan vatandaşlarla bir ara-

ya gelmeye devam eden 

Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, bu kapsamda 

Sakarya Kent Meydanı’nda 

nöbet tutan vatandaşlara 

da hitap etti. 
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hesap soracagiz
-

meye çalışanlar en büyük tepkiyi görmüştür. Kanlı terör 
örgütü milli iradeye karşı yaptığı kalkışmanın hesabını 
ödeyecektir. Göğsünü darbecilere siper eden kardeş-
lerimiz iyi ki var. Paralel Terör Örgütünün, dış destekli 
kanlı darbe girişimini millet püskürttü. Sakarya’da sizler 
Valiliği darbecilerin elinden tekrar alarak büyük bir des-
tan yazdınız. Şu anda tüm Türkiye sizi konuşuyor sizin 
kahramanlığınızı konuşuyor Teşekkürler Sakarya” dedi.

81 İLDE MEYDANLARDAYIZ
 “Tarihin en büyük ihaneti ile karşı karşıya kaldık. Bu 
kanlı kalkışmayı bir kez daha lanetliyorum. Bu kanlı 
cuntacılarla ve dış destekçileriyle sonuna kadar müca-
dele edeceğiz” diyen Yalçın, “Memur-Sen olarak, 1 mil-
yon üyemizle ‘sen’, ‘ben’ demeden kanlı kalkışmaya ilk 
tepkiyi biz verdik. Mücadele etmeye devam edeceğiz, 

rehavete kapılmayacağız, 81 İlde meydanları boş bı-
rakmayacağız. Millet, devlet, siyaset, STK’lar ve medya 
omuz omuza kanlı darbe girişimine ‘dur’ dedi. Burası 
artık eski Türkiye değil” ifadelerini kullandı.

 MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
Kökü dışarıda olan yapıların Türkiye’den Suriye/Mısır çı-
karmak istediğini dile getiren Yalçın, “Silahları gösterip, 
tankları üzerimize süren ve millete kurşun sıkanlara asla 
teslim olmayacağız. Artık Türkiye’de muhtıra verenlere 
karşı şapkasını alıp kaçan siyasetçiler yok. İktidarı, mu-
halefetiyle cuntacılara karşı milli iradenin yanında yer 
alan, milli iradeyle cumhurbaşkanı olan siyasetçiler var. 
Şimdi darbecilerin kökü bu topraklardan kazınana dek 
mücadele edeceğiz. Türkiye’nin demokratik yapısına el 
uzatanlara haddini bildirmeye devam edeceğiz” dedi.
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Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda 
milli irade nöbeti tutan vatandaş-
lara hitap eden Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Artık bu ülkede 
darbe yapmaya kalkanlar bir kez 
değil, bin kez düşünmek zorunda. 
O defter millet tarafından kapandı. 
Önümüzde çok önemli bir sınav du-
ruyor. Milletçe asla ayrılığa düşme-
meliyiz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Tokat’ta milli irade nöbeti tutan 
vatandaşlarla bir araya geldi. Milli 
irade nöbetinin 12. gününde mey-
danı dolduran vatandaşlara sesle-
nen Yalçın, Türkiye’nin zor günler-
den geçtiğini belirterek, milli irade 
nöbetine destek vermeye devam 
edeceklerini belirtti. Yalçın, milletçe 
ayrılığa düşülmemesi gerek-
tiğini vurguladı.

BU MİLLETE
TEŞEKKÜR 
GEREKİR
15 Temmuz’da karanlık çök-
tüğünde alçak uçuş yapıl-
dığını ve alçakça saldırıların 
gerçekleştiğini dile getiren 
Yalçın, “Bu milletin birliği-
ne kastederek bizi CIA’ye, 
MOSSAD’a, uluslararası güç-
lere, emperyal devletlere ve 
egemenlere bağlamaya ça-
lıştılar. Hamdolsun, bu millet 
60’tan, 70’ten, 80’den, 28 
Şubat’tan aldığı dersi bu kez 
iyi çalışmış olmanın verdiği 
rahatlıkla Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın,  sokağa çıkma 
davetini karşılıksız bırak-

madı. Şimdi Avrupa medyası, Arap 
medyası, Balkanlar, Kafkaslar şu an 
bu destanı işliyor. O yüzden bu mil-
lete teşekkür etmemiz gerekiyor” 
dedi.

DARBELER 
PARANTEZİ
MİLLETÇE KAPATILDI

Yalçın, paralel ihanet çetesinin, kü-
resel iş birliğiyle ülkeyi ipotek altı-
na almaya ve ülkeyi Pensilvanya’ya 
bağlamaya çalıştığını kaydetti. 
Türkiye’nin olaya el koyduğunu ve 
vatandaşın darbeler parantezini ka-
pattığını ifade eden Yalçın, “Bundan 
sonra silahlı darbe yapmaya kalkan 

bir kez değil, bin kez düşünmek zo-
runda. O defter millet tarafından 
kapatıldı. Önümüzde çok önemli 
bir sınav duruyor. Tefrikaya/ayrılı-
ğa düşmeyecek şekilde birbirimizi 
uyarmak durumundayız” şeklinde 
konuştu. 

İRADEMİZİ 
EMPERYALİZME 
TESLİM ETMEK 
İSTEDİLER
“Darbe ile gerçekleştirmek istedik-
leri hain plan; Sadece yönetime el 
koyup cuntayı tesis etmek değil, 
Türkiye’nin iradesini ve egemenli-

ğini emperyalist efendile-
rine teslim etmekti” diyen 
Yalçın, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Onlar, Ortado-
ğu ve Dünya’da ‘söz sahibi’ 
değil, sömürgeci Batı’nın 
‘emir kulu’ bir Türkiye’nin 
peşindeydiler. Teröristler 
bu emperyalist plana göre 
kodlanmıştı. Kendi kodlarını 
emperyalistlere teslim eden 
teröristler, milletin kodlarıyla 
da oynayabileceklerini san-
dılar. Başaramadılar. Rahat 
durmayacaklar. Biz ise safla-
rı sıklaştıracağız. Rozetleri-
mizi ve logolarımızı ön plana 
çıkarmadan bu meydanda 
nasıl ay yıldızlı bayrağın al-
tında bir araya gelmişsek, o 
bayrağın altında birliğimizi 
muhafaza etmeye, millete 
operasyona yeltenenlere 
ders vermeye devam ediyo-
ruz, hadlerini bildiriyoruz.”

ALANLAR
BİZİMDİR
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Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın, “Meydan-
lardayız. Çanakkale ru-
huyla sahadayız. 81 ilde 

alanları boş bırakmadan kanlı darbe 
girişiminin mimarları, tetikçileri ve 
senaristlerinden hesap sorulana ka-
dar ayaktayız” dedi.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkan 
Kurulu gerçekleştirildi. Başkanlar 
kurulunda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, kanlı dar-
be girişimini lanetledi, şehitlere 
Allah’tan Rahmet diledi. Gazilere 
de şifa dileyen Yalçın, “Bu katliam 
girişimi, bu alçaklık, bu ihanetten 
sonuna kadar hukuk önünde hesap 
sorulsun. Bütün insani değerleri he-
def alan bu caniler en ağır şekilde 
cezalandırılsın. Devletin en tepesini 
ve topyekun kardeşliğimizi hedef 
alan tetikçilere asla merhamet gös-
terilmesin. Kanlı darbe girişimi tüm 
yönleriyle soruşturulsun, dış ayak-
ları ve finans kaynakları da deşifre 
edilsin” dedi.

Küresel terör şebekesi FETÖ’nün 
kanlı ve alçak darbe girişimine 
karşı 79 milyonun yüreklerini bir-
leştirdiğini ifade eden Yalçın, “15 
Temmuz’da başlayan kanlı darbe 
kalkışması, milletin, siyasetin ve 
özellikle de Cumhurbaşkanın irade-
siyle Çanakkale ruhunun topyekun 
şaha kalkmasıyla, püskürtüldü.  İha-
netin ve hainliğin karşısına millet, 
birlik ve beraberliği çıkartmıştır. 60 

darbesi Millî Birlik Komitesini, 80 
darbesi Millî Güvenlik Konseyini 15 
Temmuz 2016 kanlı darbe girişimi 
ise birlik, beraberlik ve kardeşlik 
koalisyonuna vesile oldu. Darbeci-
ler ve işgalciler en çok da bundan 
korkuyordu. Korktukları başlarına 
geldi. Bugün Cumhurbaşkanımızın 
davetiyle AK Parti, CHP ve MHP Ge-
nel Başkanlarının bir araya gelmesi, 
meydanlarda devam eden kardeş-
likten siyaset kurumunun da önem-
li ölçüde etkilendiğini gösteriyor. 
‘Sen’, ‘Ben’ değil, ‘Biz Varış’ duru-
şuyla hareket ettiğimiz sürece değil 
darbeye, her türlü kirli harbe de ha-
zırız. Bu birlik meydanlarda kavim 
olsun, büyük ve güçlü Türkiye daim 
olsun” şeklinde konuştu. 

Meydanlardan çekilmeyeceklerini 
deklare eden Yalçın, “Meydanlarda-
yız. Çanakkale ruhuyla sahadayız. 
81 ilde alanları boş bırakmıyoruz, 
kanlı darbe girişiminin mimarları, 
tetikçileri ve senaristlerinden hesap 
sorulana kadar ayaktayız” dedi.

DARBE, 
ÇANAKKALE 
RUHUNUN 
TOPYEKÜN 
ŞAHA 
KALKMASIYLA
PÜSKÜRTÜLDÜ
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, 15 Temmuz hain darbe girişimi-
ne karşı ‘Milli İrade Nöbeti’ tutan va-
tandaşlarla bir araya geldi. Mevlana 
Meydanı’nda toplanan coşkulu kala-
balığa hitap eden Yalçın, Türkiye’nin 
milletçe birçok badireyi birlikte at-
lattığını söyledi.

DARBELER 
TARİHİN ÇÖP 
SEPETİNDE
“Ülkede her 10 yılda bir darbe giri-
şimi denendi” diyen Yalçın, bununla 
yetinmediklerini vurgulayarak şöy-
le devam etti: “Farklı kurumlar da 
kendilerince sözde darbe girişimin-
de bulundular. Milleti, darbelerle ve 
girişimleriyle bunalttılar. Onun için 
millet, darbe parantezini kendisi 
kapattı. Millet, üzerine alçak uçuş 
yapanlara karşı tankın önüne çıka-
rak, cesaretle meydan okuyarak, 
mermiye kafa atarak destan yazdı. 
13 gündür de meydanlarda. Her gün 

meydanları birlikte tutarak, dünya-
ya yeni destanları birlikte sunmuş 
oluyoruz.”

MİLLET OLAYA 
EL KOYMASAYDI, 
DAHA VAHİM 
SONUÇLAR 
YAŞANABİLİRDİ
Cumhuriyet döneminin en kan-
lı darbe girişiminin 15 Temmuz’da 
yaşandığını dile getiren Yalçın, “15 
Temmuz’da, millet olaya el koy-
masaydı, çok daha vahim olaylar 
gelişebilirdi. Sokakları kan götüre-
bilir, Türkiye, Suriye’den daha be-
ter olabilirdi. Onun için bu millet 
büyük millet. Suriyeli kardeşimizin, 
‘Sizin yaptığınızı biz yapabilseydik, 
Esed’in tanklarının önüne dikile-
bilseydik, ölümü göze alabilseydik 
bugün Suriye böyle olmazdı. Siz ne 
büyük milletsiniz’ deyişi boşuna de-
ğil” ifadelerini kullandı.

Konya’da alanları dol-
duran coşkulu kalaba-
lığa hitap eden Memur-
Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “Millet, üzerine 
alçak uçuş yapanlara 
karşı tankın önüne çı-
karak, cesaretle mey-
dan okuyarak, mermi-
ye kafa atarak destan 
yazdı. 13 gündür de 
meydanlarda. Her gün 
meydanları birlikte tu-
tarak, dünyaya yeni 
destanları birlikte sun-
muş oluyoruz” dedi.

MİLLET, DÜNYAYA 
YENİ DESTANLAR SUNUYOR
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1 Milyon üyesiyle 
Türkiye’nin en bü-
yük emek hareketi 

olan Memur-Sen, ga-
zetelere de ilan vere-
rek kanlı darbe girişi-
mine tepki gösterdi.

Memur-Sen ilanında demok-
rasiye ve sivil idareye sahip çı-
kan Millete, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a, TBMM Başkanı İsma-
il Kahraman’a, Başbakan Binali 
Yıldırım’a, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’na, MHP Ge-
nel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Sa-
adet Partisi Genel Başkanı Musta-
fa Kamalak’a, devletin ve milletin 
yanında yer alan tüm siyasi par-
tilere, medya kuruluşlarına, sivil 
toplum örgütlerine, terörist cun-
tacılara karşı ölümü göze alarak 
mücadele eden Silahlı Kuvvet-
lerin, Emniyet ve Milli İstihbarat 
Teşkilatının mensuplarına, bütün 
kamu kurumlarına ve kamu gö-
revlilerine teşekkür etti. 

İşte gazetelerde yayımlanan 
o ilan:

TEŞEKKÜRLER             

TÜRKİYE 
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MEYDANI TERÖRİSTLERE VE EMPERYALİSTLERE  

       
     BIRAKMAYACAĞIZ

24. Başkanlar Kurulu’nda konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Pensilvanyalı ihanet kardinali Fetullah 
canisine, onun tayfası olan abla, abi gö-
rünümlü terörist kitlesine meydanları 
terk etmeyeceğiz” dedi.

24. Memur-Sen Başkanlar Kurulu Ankara’da ger-
çekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’un da katıldığı ‘Başkanlar Kurulu’nda konu-
şan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “15 Temmuz 
2016 Cuma akşamı; milletin iradesine darbe vurmak, 
devletin yönetimi üzerinde cunta kurmak, Türkiye’yi 
efendilerinin işgal coğrafyası yapmak isteyen FETÖ’nün 
kanlı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. İhanet şe-
bekesinin okyanus ötesindeki elebaşı ve haşhaşilerinin 
vahşetini hep birlikte yaşadık. Millete kan kusturmak, 
devlete diz çöktürmek istediler. 1071’den bugüne bu 
toprakların en sinsi, en kirli, en acımasız  terör ve ihanet 
şebekesi, kırk yıllık sızıntıyı, milleti yutacak bir akıntıya 
dönüştürmeye kalktı” dedi.

TERÖR KOALİSYONUNUN 
ÜST AKLI AYNI
Tehdidin boyutunun çok büyük, ihanetin çok derin ol-
duğunu ifade eden Yalçın, “İçerdeki ihanete, dışarıdan 
küresel çapta destek veriliyor. Kendi ayakları üzerinde

duran, emirle hareket etmeyen, ümmetle bağını kes-
meyen bağımsız bir Türkiye’yi çıkarlarına ters gören 
küresel odaklar, FETÖ ve işbirlikçileri eliyle bu ülkeyi 
teslim almak istediler. Biz biliyoruz ki, PKK’nın, DAİŞ’in 
arkasında kim varsa, bu ihanet şebekesinin arkasında 
da onlar var. Ve yine biliyoruz ki, bu hain darbe girişi-
mi, bir üst aklın öncülüğünde, bir koalisyon tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Taşeronluğunu FETÖ’nün yapmış 
olması, efendilerinin ve işbirlikçilerinin gözden kaçırıl-
masına neden olmamalıdır. FETÖ bir maşadır. Bu darbe 
küresel bir operasyondur. Bunu darbenin arkasındaki 
güçler de itiraf ediyorlar. ABD’li General Votel, tutuk-
lanan darbeciler için; ‘ABD’nin Türk ordusundaki yakın 
müttefikleri tutuklandı’ diyor. FBI ajanı Sibel Edmonds 
da; ‘Bu, Gülen’in piyon olarak kullanıldığı CIA – NATO 
destekli bir darbe provasıdır.’ diyor. Bolivya devlet baş-
kanı Morales’in şu sözünü de hatırlatmak isterim: ‘Fa-
şist bir darbe ihtimali olmayan tek ülke ABD’dir. Çünkü 
orada ABD büyükelçiliği yoktur.’ Bu yüzden sadece içe-
rideki hainleri, teröristleri tasfiye süreciyle yetinemeyiz. 
Bu tehlikeyi tamamen sona erdirmek, böyle bir şeyi ba-
şarabilecekleri inancını içerideki ve dışarıdaki düşman-
ların zihinlerinden söküp atmak zorundayız” dedi.
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MEYDANLARI BOŞ 
BIRAKMAYACAĞIZ
Teşkilata “Meydanları boş bırakma-
yın” çağrısı yapan Yalçın, “Hizmet 
markası ve himmet markajı üzerin-
den milletin cüzdanına çökenler, 15 
Temmuz akşamı milletin iradesi-
ne çökmeye kalktılar. Alçak uçuşla 
millete alçakça saldırdılar. Millete 
ayar vermeye çalışan ayarı bozuk-
lara meydanlara inerek ayar veren 
teşkilatımıza teşekkür ediyorum.
Ne FETÖ darbeden, ne işbirlikçileri 
cuntadan, ne de azmettiricileri iş-
galden vazgeçmiş değil. İçerideki 
temizlik ve tasfiye sürecini zehir-
lemek için her şeyi göze alıyorlar. 
Tehlike geçmiş değil. Yine deneye-
cekler, denemek isteyecekler. Tam 
da bu yüzden teyakkuz halimizi, di-
rayetimizi, meydanlardaki birlikteli-

ğimizi korumalıyız. İçinde bulundu-
ğumuz süreçte sıfır hata, sıfır ihmal 
düsturuyla hareket etmeliyiz” dedi.

TÜRKİYE’Yİ YOK 
ETMEK İSTEDİLER
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Türkiye’nin ‘Büyük ve Güçlü Tür-
kiye’ yolculuğunu sona erdirmenin 
ve her ülkede ortaya çıkabilecek 
olağan ya da olağanüstü siyasi kriz-
lerin çok ötesinde ve üstünde bir 
beka saldırısıyla karşı karşıya oldu-
ğumuzu lütfen aklımızdan çıkarma-
yalım. 15 Temmuz darbe yönüyle 
sadece siyasi iktidara değil muha-
leftiyle bütün siyasi partilere, cunta 
yönüyle bürokrasiye değil devlet 
egemenliğine, işgal yönüyle ise bir-
kaç ile ya da bölgeye değil bütün 

ülkeye yönelmiş terörist bir kalkış-
madır.  FETÖ’nün hedefini,  anaya-
sal düzeni yıkmak olarak görmek 15 
Temmuz’un nihai hedefini örtmek 
olur. 15 Temmuz’da hedeflenen ve 
FETÖ’den istenen, milleti ve devle-
tiyle Türkiye’yi yok etmektir. Kimse 
merhametini, merhamet duygusunu 
bu yapı için israf etmek gibi bir ha-
taya düşmesin. Bu milletin itibarına,  
devlet intizamına  saldıranlara, ada-
letten başka bir şey vaad edilmez, 
edilemez. Öyle bir adalet ki; ‘İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın’  duruşuyla 
milletin hissiyatına sırt çevirme-
yecek, “Ya devlet başa, ya kuzgun 
leşe” bakışıyla hainlere hak ettikleri 
bedeli ödetmekten çekinmeyecek.  
Varlığına, birliğine, kardeşliğine 
saldırılan millette akil davranmakta 
kararlı duracak. Bu anlayışla hem 
milletimiz hem de biz, bir taraftan 
‘bu kalkışma neden oldu’ analizini 
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hızla bitirip ‘bir daha nasıl olmaz’ stratejisini devreye 
sokmalıyız. Kurumsal yapı değişikliklerini, yasal düzen-
lemeleri, anayasal çerçeveyi hızla, ortak akılla ve ‘sıfır 
risk’ hedefiyle hayata geçirmeliyiz. Bu ülkeye hainlik 
edenlere, onları azmettirenlere, destek verenlere hep 
birlikte; ‘ Türkiye, taşıyla, toprağıyla bizim, bu milleti 
yenemezsiniz vazgeçin’ diyerek dik durmaya devam 
etmeliyiz. FETÖ’nün uzantılarına, yeni versiyonlarına 
da ‘Büyük Millet Ayakta, ihanete kalkışma ne akşam ne 
de şafakta’  uyarısıyla milletin gücünü göstermekten 
çekinmemeliyiz.”

Memur-Sen olarak her şartta dik dura-
caklarını açıklayan Yalçın, “Milletimiz fe-
rasetiyle, devletimiz kudretiyle zalimle-
rin, emperyalistlerin, küresel şebekelerin, 
tapınakçıların, Pensilvanyalı Ebu Cehil’in 
yolunu kesen örümcek ağıdır. Bize bu 
yüzden saldırıyorlar. Bu ülkeyi bu yüzden 
işgal etmek istiyorlar. Bizi bu yüzden yok 
etmek istiyorlar. Pensilvanyalı ihanet kar-
dinali Fetullah canisine, onun tayfası olan 
abla, abi görünümlü terörist kitlesine 
meydanları terk etmeyeceğiz. ABD’nin, 
AB’nin, İsrail ve İngiltere’nin hevesini 
kursağında bırakacağız. Merhum Erba-
kan Hoca’nın yıllar öncesindeki uyarısı-
nı kulaklarımıza küpe yapıp, Siyonizme 
hizmet erlerini, ABD’ninin çanağından 
beslenen fiyatı 1 dolar etmez himmet 
sürüngenlerini millete yanaştırmayaca-

ğız. 1071’de kefenini giyerek Anadoluyu 
bu millete yurt kılan Sultan Alpaslanın emanetini yük-
lenen, kefeniyle yola düşüp milletle birlikte yürüyen 
milletin Uzun Adamının, Cumhurbaşkanımızın, Başko-
mutanımızın yanına, yakınına, ihanet  şövalyelerini yak-
laştırmayacağız. Memur-Sen olarak, Memur-Sen’liler 
olarak; Hz.Resul’un  Sevr mağarasında EbuBekir’e 
verdiği  “Korkma” müjdesi İstiklal Marşına nakşedilmiş 
milletimizle birlikte, küresel oyunları, tezgahları, ope-
rasyonları bozacağız ve “Yeniden Büyük Türkiye” için 
ter akıtacağız” şeklinde konuştu.

KANLI GİRİŞİMİ 
FETÖ, ABD, AB,
İSRAİL VE 
İNGİLTERE’NİN 
KURSAĞINDA 
BIRAKTIK
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Memur-Sen Başkanlar 
kuruluna katılan Başba-
kan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş,  “Milletimi-
zin sokağa dökülmesin-
de öncülük ettiği için 
Memur-Sen’i canı gönül-
den kutluyorum” dedi.

24.    Memur-Sen Başkanlar Ku-
rulu The Green Park Hotel’de 
gerçekleştirildi. Başkanlar kuru-
lunda konuşan Başbakan Yar-
dımcısı Numan Kurtulmuş, “15 
Temmuz sadece darbe girişimi 
değil, Türkiye’nin gidişatını de-
ğiştirmeye çalışan bir girişimdi. 
Türkiye’yi çok büyük badireler 
içerisine sokarak, iddiasız bir 

ülke haline getirme teşebbüsüy-
dü. Bu sadece darbe teşebbü-
sü değil, Türkiye’yi siyasi kaosa 
sokmak üzere harekete geçirilen 
hain bir operasyondu. Arkasın-
dan da Türkiye’yi bir iç savaşa 
sürüklemek, Türkiye’yi bir Irak’a, 
Suriye’ye çevirmek niyetleri var-
dı. 15 Temmuz darbe girişimi-
nin, bundan öncekilerinden en 
önemli farkı budur” dedi. 

MİLLETİMİZ 
OYUNU BOZDU
“Çok büyük bir badireyi atlattık” 
diyen Kurtulmuş, “Bu süreçte 
milletimizin çok büyük katkısı 
oldu. Sayın Cumhurbaşkanımı-

zın en ufak tereddüt gösterme-
den, şecaatle hareket etmesi ve 
telefon bağlantısıyla milletimize 
çağrıda bulunması ve milleti-
mizin sokağa dökülmesi oyunu 
bozdu. Memur-Sen camiasını, bu 
çağrıya ilk olarak uyduğu ve mil-
letimizin sokağa dökülmesinde 
öncülük ettiği için canı gönülden 
kutluyorum.  Milletimizin kararlı 
tutumu olmasaydı belki bugün 
bu toplantıyı yapıyor olmayacak-
tık. Bu darbe girişimi, diğerlerin-
den çok daha farklı, çok daha 
acımasız, çok daha hain bir dar-
beydi. Ama şunu ifade etmek 
isterim;  darbeciler bu darbeyle 
ne yapmak istedilerse şuan tam 
tersi aleyhlerinde işliyor” şeklin-
de konuştu.

KURTULMUŞ: 

MEMUR-SEN’İ 

CANIGÖNÜLDEN

KUTLUY0RUM
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EMELLERİNE 
ULAŞAMAYACAKLAR

Türkiye’nin siyasi tarihinin bir 
tarafının darbe tarihi olduğunu 
vurgulayan Kurtulmuş, “Bunu 
sorgulamamız gerekiyor. Neden 
bu kadar darbe oluyor, bu dar-
belerin amacı nedir? Türkiye, 
sıradan bir ülke değil.  Türkiye 
büyük bir medeniyetin bakiyesi 
olan bir millete ev sahipliği  yapı-
yor. 1 asır önce yarım kalmış he-
sap hala devam ediyor. Burada 
milletimizin arasına suni sınırlar 
çizmeye çalışanlar ne yaparlarsa 
yapsınlar, emellerine ulaşamaya-
caklar. 

Büyük Ortadoğu Projesi diye 
gündeme aldıkları proje, en az 
25-30 yıldır uyguladıkları bir 
projedir. Uzun zamandır söylü-
yoruz, bu projenin asıl hedefi 
Türkiye’dir, Osmanlı bakiyesi olan 
bir millettir. Suriye’deki iç savaşın 
sebebi budur, Yemen’in bölünme 
sebebi budur. Libya’nın parça-
lanmasının da sebebi budur.  Bu 
bölgede Türkleri, Kürtleri, Arap-

ları, Farisileri birbirine çatıştırma 
niyetinin sebebi budur. Bölgede 
Sünni/Şii ayrımcılığı başlatılma-
sının da sebebi budur.  Türkiye, 
güçlü bir medeniyete öncülük 
etmesin, kendi içinde çekişmeli 
bir hale bürünsün denerek böyle 
bir girişimde bulunuyorlar” dedi.

ALANLARI BOŞ 
BIRAKMAYALIM

28 Şubat darbe sürecine de 
Memur-Sen’in direndiğini ifade 
eden Kurtulmuş, “Bu darbeye 
de direnen bir Memur-Sen vardı. 
28 Şubat darbesinin ana amacı 
da diğerlerinin aynısıdır. Türkiye, 
milli kimliği üzerinden bir ba-
ğımsızlık kazanmasın. O zaman-
ki darbenin komutanlarından 
kudretli bir general, yazdığı bir 
makalede şöyle diyordu: “Türki-
ye, rotasını değiştiriyor. Türkiye 
Ortadoğu’da İsrail ile müttefik 
olduğu politikasını değiştiriyor. 
Türkiye kendi başına bir güç 
merkezi olma yoluna gidiyor. 
Bunun engellenmesi için uyarılar 

yapıldı. Bu uyarıların başlangı-
cı da 28 Şubat’dır” diyor. İmam 
Hatip okullarının kapatılması, 
başörtüsünün yasaklanması gibi 
meseleler tamamıyla sembolik 
meselelerdir. Türkiye’de bu tür 
uygulamalar ve yasaklamalarla 
büyük bir toplum mühendisliği 
yapılmıştır. Ezan bir zaman Türk-
çeleştirilmiş, “Tanrı uludur, Tanrı 
uludur” diye millete ezan diye 
bir hikaye okutulmuştur. Bu tür 
uygulamalarla milletin önü ke-
silmeye, ‘yerinizi bilin, tarlanızda 
çalışın’ mesajı verilmek istenmiş-
tir” şeklinde konuştu. 

MİNNETTARIZ

Kurtulmuş, “Memur-Sen teşkila-
tı ilk günden bu yana alanlarda. 
Milletimiz topyekun meydanlar-
da. Meydanlarda kalan herkese 
teşekkür ediyorum. Şehitlerimize 
de Allah’tan rahmet dilerim.  Be-
nim herkese çağrımdır; Cumhur-
başkanımız Sayın Erdoğan’dan 
yeni bir talimat gelene kadar, 
alanları boş bırakmayın” dedi.
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ANNELER 
ÖĞÜDÜNÜ DEĞİŞTİRMELİ

Millet, milli irade vatan nöbetine hiç ara 
vermedi. Yüreklerini birleştirdi, alanları dol-
durdu. Erzurum Yakutiye Kent Meydanı’nda 
vatandaşların yanında Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın vardı...

Erzurum’da Yakutiye Kent Meydanı’nda vatan nö-
betinin 17. gününde toplanan vatandaşlar, FETÖ’nün 
darbe girişimini lanetleyerek ellerinde bayraklar-
la marşlar okudu. Meydanda kurulan platformda 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda her 
yaştan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan lehine sloganlar attı. 

MİLLET TARİH YAZDI
Vatan nöbetine katılan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, milletin üstünden jetlerle, helikopterlerle 
alçak uçuşlar yapılarak millete alçakça saldırıldığına 
işaret ederek, “Hiçbir hedef gözetmediler. Dolayı-
sıyla bu milleti hafife aldılar. Büyükler, ‘Alışmış ku-
durmuştan beterdir’ derler. 60’ta, 70’te, 80’de, 28 
Şubat’ta ondan sonra peş peşe tam 7 defa cumhu-
riyet mitingiyle, MİT’e darbeyle, kapatma davasıyla, 
e-muhtırayla, 6-8 Ekim Kobani bahanesiyle ahlak-
sızlar hiç durmadılar ve bu millete hiç aman verme-
diler. Onun için gına gelen millet yeter artık diyerek, 
tankın önüne çıkarak, kurşunların önüne gözünü 
kırpmadan durarak, tarih yazdı, destan yazdı ve o 
destanı 17 gündür meydanlarda gözünü kırpmadan, 
bir adım geri çekilmeden  kutlamaya devam ediyor” 
ifadelerini kullandı. 

İHANET İÇERİSİNDE
OLANLAR CEZASINI 
ÇEKECEK
Yalçın, vatanına ihanet edenlerin hak ettiği cezayı 
alması gerektiğini belirterek, paralel terör örgütü 
eliyle ileri derecede hainlik yapıldığını ifade etti. 

ERZURUM
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Yalçın, bu tarihten sonra çocuğunu 
askere yollayacak annelere de çağ-
rıda bulunarak, “Anneler öğüdünü 
değiştirmeli ve; ‘Ey oğul seni vatan 
nöbetine yolluyorum. Eğer asker-
deyken bir namussuz çıkar ve bu 
milletin verdiği maaşla ekmek yer-
ken ihanet içinde olursa, darbeye 
yeltenirse, o sütü bozuğa hak ettiği 
cezayı ver. Eğer bunu yapmazsan 
oğlum değilsin, sütüm sana haram 
olsun. 

Millet iradesini tanımayana karşı 
durmaz ve emrini uygularsan adam 
değilsin’ diye öğütte bulunmalı. Ey 
anneler askere giden evlatlarını-

za, millete karşı silah doğrultması 
emrini veren komutanı alnının or-
tasından vurmasını öğütleyin diye 
konuştu. 

MALKOÇ’TAN 
MEMUR-SEN’E 
TEŞEKKÜR

Programa katılan Cumhurbaşka-
nı Başdanışmanı Şeref Malkoç ise 
yaptığı konuşmada, Memur-Sen’e 
teşekkür ederek, darbe girişiminin 
olduğu kesinleştikten sonra canlı 
yayın bağlantılarıyla alanlara sahip 
çıkma çağrısı yapan Genel Başkan 

Ali Yalçın’a ve 1 milyon üyesiyle alan-
lara inen Memur-Sen ailesine müte-
şekkirim” şeklinde konuştu. Malkoç, 
15 Temmuz’dan beri Türkiye’nin 
ayakta olduğunu, bu millete karşı 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içerisin-
deki bir grup hain, katil ve eşkıya 
tarafından pusu kurulduğunu ve 
Allah’ın onlara müsaade etmeyerek 
tezgahlarını başlarına geçirdiğini 
söyledi.

Programa, AK Parti Erzurum Mil-
letvekilleri Mustafa Ilıcalı ile Orhan 
Deligöz, AK Parti İl Başkanı Fatih 
Yeşilyurt, Erzurum Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.
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TRABZON GAZİANTEP

ARTVİN RİZE

Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Gaziantep, Artvin, 
Rize ve Trabzon’da milli ira-
de nöbeti tutan vatandaşlarla 
bir araya geldi. Bu illerde ko-
nuşan Yalçın, Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün 15 Temmuz’da 
gerçekleştirdiği kanlı dar-
be girişimine tepki gösterdi. 
Hain saldırılarla millet irade-
sinin alt edilmek istendiğini 
belirten Yalçın, milletin tarih-
te eşi benzeri olmayan cesa-
ret, feraset ve basiret örneği 
gösterdiğini belirtti.

DÜNYA, MİLLETİMİZİN 
DESTANSI DURUŞUNU İZLİYOR

Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Yalçın, “Ülkemiz alçak 
uçuşlarla, alçakların alçakça bir saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Millet olarak, 
memleket olarak bu süreçte ülkemiz esaslı bir duruş göstererek, tankla-
rın önüne çıkarak, gövdesini siper ederek, cesaret örneği göstererek bu 
ülkenin işgalinin önüne aslanlar gibi durdu. Millete ayar vermeye çalışan 
ayarı bozuklara millet öyle bir ayar verdi ki, dünya bu destansı duruşu her 
taraftan izliyor. Milli iradeye kast eden alçaklar, şimdi hesap verecek” diye 
konuştu.

MİLLET TUZAĞIN FARKINA VARDI
Milletin Çanakkale’den, Sakarya’dan, Dumlupınar’dan tarihten sü-
zülerek yeniden kendine geldiğini vurgulayan Yalçın, “Ülkemizde 
demokratik zemin bir türlü oturmadı. Cumhuriyetin 92’nci yılında, 
65’inci hükümet. Ortalama 1,5 yılın altına bir hükümet düşüyor. Bu ül-
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kenin toparlanamamasının, istik-
rarı bir türlü yakalayamamasının 
altında her 10 yılda bir askeri dar-
benin yatmasıdır. Türkiye’nin ge-
çirdiği tüm darbelerde aynı film 
tekrar tekrar izleniyor. Milletin 
sessizliğinden, tepkisizliğinden, 
cesaret alanlar, Menderes’i, ül-
kenin seçilmiş başbakanını idam 
ettiği günü ders kitaplarında ‘de-
mokrasi bayramı’ diye kutlattılar. 
Özal’ı zehirleyip, Erbakan’ı alaşa-
ğı edenler, Erdoğan’ı yiyecekle-
rini zannettiler ama avuçlarının 
yaladılar. Çünkü Anadolu, irade-
sine sahip çıktı. Anadolu insanı 
kanlı işgalcilere karşı galip geldi” 
dedi.

GİRİŞİMİN 
ARKASINDA 
DIŞ GÜÇLER VAR
Türkiye için kendi vatanları için 
şehit olanlara Allah’tan rahmet 
dileyen Yalçın, “Bu süreçte yara-
lananlara da Allah’tan acil şifalar 
diliyorum. Ülke olarak bir işga-
lin eşiğinden döndük. Bunu bir 
sadece bir darbe girişimi olarak 
düşünemeyiz. Bu bir işgal giri-
şimiydi, işgal hareketiydi. Mille-
timiz bu girişimi ferasetiyle, dik 
duruşuyla bertaraf etti. Bunun 
arkasında ABD, İsrail ve bu mille-
te hazımsızlık yaşayan Batı ülke-
leri var” şeklinde konuştu.
 
Yalçın, 15 Temmuz akşamı jetler 
alçak uçuş yaptığında Tel Aviv’de 
insanların şenlik yapmasının, ola-
yın arkasında kimin olduğunu 
belli ettiğini vurguladı. Yalçın, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Bu kanlı kalkışma, Türkiye’yi iş-
gal hareketiydi. Ülkenin, milletin 

başına kastedenin, milletin başını almaya giden teröristlerin, millet 
aklını aldı. Her şeyin üzerinde bir plan var, Allah’ın da planı var. Millet 
olaya el koydu ve işgalciler bozguna uğradı. Zannettiler ki insanlar 
evlerinden çıkmayıp ekranlar başından izleyecekler. Bu ülkede çok 
şey değişti artık eski Türkiye yok. Bu millet dayak yiye yiye, ensesin-
de boza pişirile pişirile olgunlaştı ve artık neyin ne olduğunu biliyor.”
 

YALÇIN’DAN 
MİLLETE TEŞEKKÜR
Bu süreçte millet iradesinin yanında yer alan herkese teşekkür eden 
Yalçın, “Bundan öncekiler şapkalarını alıp kaçmıştı ama bugün ana 
muhalefet partisinden, MHP’ye ve Meclis’teki siyasilere kadar her-
kes milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkarak, ‘milletin yanındayız’ 
diyerek darbenin sonuna kadar karşısında olduklarını ifade ettiler. 
Bu fotoğraf son derece önemli, bunu parçalamamak gerekiyor. Söz 
konusu vatansa gerisi teferruattır. 15 Temmuz akşamı darbe girişi-
mine ilk tepkiyi veren sivil toplum örgütü biz olduk. ‘Darbenin karşı-
sındayız’ diyerek, 1 milyon üyemizi sokağa davet ettik. Bütün teşki-
latlarımıza, ‘milleti sokağa çekin’ talimatı verdik. O günden bugüne 
kadar meydanlarda olmaya devam ediyoruz çünkü bu ülke gazete 
kuponları biriktirilerek alınmış bir ülke değil. Bu ülke, bedel ödenerek 
alınmış bir ülkedir. Bu ülkede ruhu satılmış aydın kılıklı hainler olabilir 
ama bu ülkede kınalı kuzular, Seyit Çavuşlar, bu ülkede destan yazan 
nice insanlar var” dedi.
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YALÇIN: MİLLETİMİZDEN, 
FETÖ VE İŞBİRLİKÇİLERİNE 

DARBE

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, vatan nöbetinin 22. günün-
de Van Beşyol Meydanı’nda nöbet tutan on binlerce kişi ile bir 
araya geldi. Yalçın, 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY tarafından ger-
çekleştirilen kanlı darbe girişimine ilişkin önemli açıklamalarda 
bulundu. Kanlı darbe girişimin arkasındaki yapılara dikkat çeken 
Yalçın, “Bu olayın arkasında ABD, İsrail ve milletimize karşı ha-
zımsızlık yaşayan Avrupa ülkelerinin desteği var. 40 yıldır ger-
çek yüzünü gizleyen kanlı yapı, milletin üstüne mermi yağdırdı, 
jetlerle kan kustu. Bu cesareti nereden buldular? Bu sünepelerin 
arkasında CIA ve MOSSAD var. Maşa olarak ise FETÖ’yü kullandı-
lar. Onun için 15 Temmuz akşamı TELAVİV ’de sokaklarda şenlik 
vardı. Bundan önce ödev verdikleri çocukları başarmıştı. Bu kez 
de öyle olacak zannettiler. Ama milletimiz iradesine sahip çıktı 
ve bu kanlı yapıların planını boşa çıkardı. Asıl darbeyi milletimiz, 
FETÖ ve işbirlikçilerine vurdu” diye konuştu.

Van Beşyol Meydanı’nda vatan nöbeti tutan 
vatandaşlara hitap eden Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, 15 Temmuz kanlı darbe 
girişimine ilişkin, “Bu sünepelerin arka-
sında CIA ve MOSSAD var. Maşa olarak ise 
FETÖ’yü kullandılar. Milletimiz iradesine 
sahip çıktı ve bu kanlı yapıların planını boşa 
çıkardı. Asıl darbeyi milletimiz, FETÖ ve iş-
birlikçilerine vurdu” dedi.
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HİZMET MAKYAJLI 
TERÖR ÖRGÜTÜ
FETÖ’nün hizmet makyajlı kanlı bir yapı olduğunu belirten Yalçın, “Hizmet makyajıyla, himmet markajıyla milletin 
iyi niyetini sömürdüler. Hizmetini hezimete, cemaatini cerahate dönüştüren Amerika’daki katil, bu milletin gele-
ceğini karartmaya, bu ülkeyi Suriye ve Mısır’a dönüştürmeye kalktı. Bu girişim Türkiye’ye yönelik işgal hareketiydi. 
Milletimiz geleceğini, ülkesini ve devletini kurtardı. Millet ülkemizin gazetelerde kupon biriktirerek alınmış bir ülke 
olmadığını, bedel ödendiğini, şehitler verildiğini, kan vererek alınmış olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz 
süreci gösterdi ki kanlı yapı bütünüyle bu topraklardan kazınmalı, kazınıyor” şeklinde konuştu.

YENİ TÜRKİYE’DE 
DARBELERE YER YOK
15 Temmuz haricinde hiçbir darbede doğru sınav verilemediğini hatırlatan Yalçın, “Bundan önceki darbelerin ta-
mamında cuntacılar örgütlü yapıları yanlarına çekmeyi başarmıştı. 28 Şubat’ta 5’li çetelerle sokağa indiler. Onlar 
üzerinden rahmetli Necmettin Erbakan’a operasyon çektiler. Memur-Sen olarak o dönemde 18 bin üyeli gücümüz 
darbeyi önlemeye yetmedi. O zaman 1 milyon üyemiz olsaydı asla darbe yapamazlardı. Bugün durum farklı, 1 
milyon üyesiyle Memur-Sen, alanlarda ve cuntacıların karşında duruyor. 15 Temmuz kalkışmasının hain ve kanlı 
aktörleri, Yeniden Büyük Türkiye’de darbelere asla fırsat verilmeyeceğini anladı” ifadelerini kullandı. Yalçın ve 
beraberindeki heyet, Memur-Sen üyesi 4/C’li Bülent Çelikkol’u evinde ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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MEMUR-SEN, YENİKAPI’DAKİ 
ŞEHİTLER MİTİNGİ’NE KATILDI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5 mil-
yon kişinin katılımıyla İstanbul Yenikapı’da 
yapılan “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İs-
mail Kahraman, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali 
Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin İstanbul Yenikapı Miting alanına gelme-
siyle başlayan “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”, vatandaş-
lardan yoğun ilgi gördü. 5 milyon kişinin katıldığı mitingde 
birlik beraberlik vurgusu yapıldı, 15 Temmuz darbe girişi-
mini gerçekleştiren FETÖ başta olmak üzere bütün terör 
örgütleri lanetlendi.

Mitinge Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve diğer STK 
temsilcileri de katıldı.
 
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, diğer STK temsilcileriyle 
birlikte geldiği miting alanında sonuna kadar kalarak, halkın 
coşkusuna ortak oldu.

İSTANBUL
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarla-
rı Konfederasyonu Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Şahin ve Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hilmi 
Eren, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu’nda bir araya gele-
rek ortak bir basın açıklaması yaptı. 
Millete ve iradesine yönelik yapılan 
darbe girişimini kınayan STK Tem-
silcileri, meydanları boş bırakmaya-
caklarını söyledi.

MİLLETİMİZ 
DARBECİLERİN 
HEVESİNİ KURSAĞINDA 
BIRAKTI

Demokrasimizin bugün önemli bir 
sınav verdiğini belirten Memur-
Sen Genel Başkanı Yalçın, “Ülkemiz 
önemli bir aşamayı geride bırak-
mıştır. Millete ayar vermeye çalışan 
ayarı bozuklar, hak ettiği yanıtı al-
mıştır. Bugün demokratik zemini 
güçlendirme, millet iradesinin ar-
kasında durma günüdür. Milletimiz 
darbecilerin hevesini kursağında 
bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

ALANLARI 
BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ

Alanları boş bırakmayacaklarının 
altını da çizen Yalçın, “1 milyona ya-
kın üye sayımızla Memur-Sen olarak 
bu tertip başladığı anda alanlara 
indik.Sabahlara kadar milletimizle 
sokaklardayız, bu gece de aynı şe-
kilde sokaklarda olacağız. Ülkemiz 
bir darbe girişimini daha boşa çı-
karmıştır. Millet iradesinin sonuna 
kadar arkasındayız” dedi. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ise STK’lar adına 
ortak bildiriyi okudu.  

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Türkiye-AB Karma İstişare 
Kurulu (KİK) üyesi STK’ların tem-
silcileri AK Parti Grup Başkan Ve-
kili Mustafa Elitaş’ı ve CHP Genel 
Başkan’ı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da 
ziyaret etti. STK Temlsicileri daha 
sonra darbeye karşı mecliste grubu 
bulunan 4 partinin katılımıyla ger-
çekleştirilen Genel Kurula katıldı.

DARBEYE KARŞI ORTAK TEPKİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye-AB Kar-
ma İstişare Kurulu (KİK) üyesi STK’ların temsilcileri or-
tak bir basın açıklaması yaparak, kanlı darbe girişimine 

sert tepki gösterdi.
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Yürütme Kurulu 17 Sivil Toplum 
Kuruluşu’ndan oluşan ve 350’den 
fazla STK’nın desteklediği Türki-
ye Anayasa Platformu Temsilcileri 
1. Meclis Önünde bir araya gelerek 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün, terörist 
unsurları öncülüğünde 15 Temmuz 
2016 akşamı gerçekleştirdiği cunta 
ve darbe girişimini lanetledi.

Yürütme Kurulu’nda, ANADOLU 
PLATFORMU, BİRLİK VAKFI, Cİ-
HANNÜMA DAYANIŞMA VE İŞBİR-
LİĞİ PLATFORMU DERNEĞİ, ENSAR 
VAKFI, HAK-İŞ KONFEDERASYO-
NU, HUKUKÇULAR DERNEĞİ, HU-
KUKİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ, 
İLİM YAYMA CEMİYETİ, İNSAN VE 
MEDENİYET HAREKETİ DERNEĞİ, 
MEMUR- SEN KONFEDERASYONU, 
MÜSİAD , ÖNDER,  İMAM HATİP Lİ-
SELERİ MEZUNLARI VE MENSUP-
LARI DERNEĞİ, TÜMSİAD, TÜRKİYE 
GÖNÜLLÜ TEŞEKÜLLERİ VAKFI, 
ASKON, İHH, TÜRGEV’in bulunduğu 
ve 360 STK’dan oluşan Türkiye Ana-
yasa Platformu, 1. Meclis önünde, 

Fetullahçı Terör Örgütü’nün, terörist 
unsurları öncülüğünde gerçekleştir-
diği darbe girişimini kınadı.

Türkiye Anayasa Platformu adı-
na açıklamayı Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, 
“Yürütme Kurulu 17 Sivil Toplum 
Kuruluşu’ndan oluşan ve 350’den 
fazla STK’nın desteklediği Türkiye 
Anayasa Platformu olarak bura-
dayız. Niçin burayı tercih ettik? Bu 
bina ve bu atmosfer bütün tarihi 
birikimimizi, milli iradeye verdiği-
miz değeri, egemenliğin kayıtsız 
şartsız millete olduğu haykırışının 
ilk kez yansıtıldığı 1. Meclis’in bina-
sı.  Sen, ben demeden, Anadolu’da-
ki bütün kimliklerin kendisini ifade 
ettiği en katılımcı, en kapsayıcı ve 
demokrat meclisimiz. Hacı Bayram 
Veli’nin manevi şahsiyetinin milletin 
değerlerini simgelediği, savaş orta-
mında ve cuma namazı sonrasında 
açılmasıyla milletin kararlılığını ve 
inancına bağlılığını yansıtan meclis. 
Tam da bu yüzden buradayız. Savaş 

ortamında açılan fakat düşman ta-
rafından bombalanmayan 1. meclis 
burada. İçimizdeki hainlerin bom-
baladığı meclis, kurşunladığı millet 
gündemimizde. İlk günkü ruhla bu-
radayız” dedi.

Yalçın daha sonra platform adına 
aşağıdaki bildiriyi okudu.

TÜRKİYE ANAYASA PLATFORMU’NDAN 
1.MECLİS ÖNÜNDE ‘DARBEYE HAYIR’ 
MANİFESTOSU
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İşte O Bildiri:

“Sivil İrade, Sivil İda-
reye Sahip Çıkıyor”

Türkiye’nin çocuklarının, genç ve 
yaşlılarının, işçi ve memurlarının, 
emekli, çiftçi ve esnaflarının, bilim, 
sanat ve spor insanlarının, işveren-
lerinin, yazarlarının, fikir ve düşün-
ce insanlarının temsilcisi sivil top-
lum kuruluşlarımızın “Yeni Anayasa 
İçin Hep Birlikte” temasıyla oluş-
turduğu TÜRKİYE ANAYASA PLAT-
FORMU olarak;

Merhamet, hamiyet ve yüksek hay-
siyet sahibi milletimizi sömürmeyi, 
milletin ve dünya mazlumlarının 
hamisi ve hadimi devletimizi ele 

geçirmeyi hedefle-
yen Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün, terörist 
unsurları öncülüğün-
de 15 Temmuz 2016 
akşamı gerçekleştir-
diği cunta ve darbe 
girişimini lanetliyo-
ruz.

Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN başta ol-
mak üzere kadın, 
yaşlı, çocuk, genç 
demeden darbeye 
direnen herkesin 
öldürülmesi talima-
tıyla başlayan cunta-
darbe kalkışmasının 
içerideki ve dışarıda-
ki azmettiricilerini, 
asli ve fer’i bütün fa-
illerini, aktif ve pasif 
destekçilerini ayırım 

yapmaksızın “mel’un ve hain” ola-
rak görüyoruz.

Milletimizin kadını, erkeği, çocuğu, 
genci, yaşlısı, zengini, fakiri, esnafı, 
memuru, işçisi, işsizi, çiftçisi, şehir-
lisi, köylüsüyle darbe kalkışmasına 
ve zalim ve zorba kalkışmanın li-
derliğini üstlenen Fetullahçı Terör 
Örgütüne karşı sergilediği kararlı 
direnişin; her anı, bütünü, süreç 
ve sonuçlarıyla şanlı tarihimizin en 
mümtaz sayfaları arasında yerini 
aldığına inanıyoruz. Siyasi, ideolo-
jik, etnik, dini, mezhebi ve meşre-
bi farklılıkların, “bir olmaya, iri ol-
maya, diri olmaya” ve nihayetinde 
“Tek Bayrak” altında, “Tek Devlet”  
çatısı altında, “Tek Vatan” ve “Tek 
Millet” zemininde birlikte yaşama-
ya, saldırılara karşı birlik ve bera-

berlik içerisinde direnmeye engel 
oluşturmayacağının 15 Temmuz ak-
şamından bugüne milletimiz tara-
fından bizzat ortaya konulduğuna 
şahitlik ediyoruz. 

Şerefli milletimizin yanında ve em-
rinde, bağımsız devletimizin arka-
sında ve hizmetinde olmaktan onur 
ve gurur duymamızı sağlayan 15 
Temmuz darbe ve cunta girişimini 
bertaraf eden şanlı direnişte, şe-
hitlik mertebesine ulaşanların, gazi 
olanların, meydanları dolduranla-
rın, tankları durduranların, mer-
milere aldırmayıp cuntacılarla he-
saplaşanların istisnasız her birinin 
milletimizin duasını aldığına ve 
Yüce YARADAN’ın rızasını kazandı-
ğına yürekten inanıyoruz.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere, Meclis Başkanımızdan Baş-
bakanımıza, CHP ve MHP Genel 
Başkanlarımızdan darbeye karşı 
durma sürecinde milletle birlikte 
hareket eden bütün siyasi partile-
rimizin genel başkanlarına, bakan-
larımıza, milletvekillerimize, Silahlı 
Kuvvetler, Emniyet ve Milli İstihba-
rat Teşkilatımızın mensuplarına, 
kamu görevlilerine, medya kuruluş-
larımıza, sivil toplum örgütlerimize 
mümtaz ve necip Milletimiz adına 
şükranlarımızı arz ve ifade ediyo-
ruz.

Anayasal düzeni yıkmayı ve se-
çilmiş meşru hükümeti devirmeyi 
amaçlamak yanında ülkemizin iş-
gale açık hale getirilmesini hedefle-
yen 15 Temmuz darbe kalkışmasının 
kişi, kurum ve ülke düzeyinde iç ve 
dış bütün uzantılarının ortaya çıka-
rılmasının, faillerinin en ağır şekilde 
cezalandırılmasının milletimizin en 
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büyük beklentisi, bu süreçteki şe-
hitlerimizin en net vasiyeti olduğu-
nu hatırlatıyoruz. 

Hunharca öldürmeyi ve şerefsizce 
ölmeyi göze alacak kadar insan-
lıktan çıkmış olan mensuplarıyla 
darbe-cunta kalkışmasını gerçek-
leştiren FETÖ’nün, ülkemizdeki ve 
ülkemizle ilişkisi bulunan yabancı 
ülkelerdeki mallarını, finans araç-
larını, kurum ve kuruluşlarını, sivil 
toplumsu oluşumlarını ve insan 
kaynağını bütünüyle etkisiz hale 
getirmeye yönelik alınacak her tür 
tedbirle ve yürütülecek bütün fa-
aliyetlerle ilgili olarak hem iç hem 
de uluslararası hukukun bütün im-
kan ve fırsatlarının son sınıra kadar 
zorlanması gerektiğine inanıyor, bu 
tedbir ve faaliyetlerle ilgili olarak 
milletimize ve devletimize maddi, 
manevi, fiili ve fikri her türlü deste-
ği vermeye hazır olduğumuzu ifade 
ediyoruz. Milletimizin azim ve gay-

reti, devletimizin kararlılığı ve kud-
reti ile bastırılan darbe ve cunta kal-
kışmasının, Büyük ve Güçlü Türkiye 
hedefine olan sarsılmaz inancımızı 
ve bağlılığımızı pekiştireceğinin, 
bu kapsamda milletin sivil toplum 
kuruluşları olarak aramızdaki işbir-
liğinin derinleşmesine dönük büyük 
bir motivasyon ürettiğinin özellik-
le bilinmesini istiyoruz. Cunta ve 
darbelerin sadece iktidara, iktidar 
partisine değil başta Mecliste tem-
sil edilen muhalefet partileri olmak 
üzere siyaset kurumunun bütününe 
yönelik olduğunun bilinciyle ha-
reket ederek darbeyi çökerten ve 
cunta girişimini bastıran milli birlik, 
beraberliği ve dayanışma ruhunu, 
öncelikle içinden geçtiğimiz süre-
cin ve zaman sınırı olmaksızın gele-
ceğin kalıcı ve hakim değeri haline 
getirilmesinin fert fert hepimizin en 
büyük ortak sorumluluğu olduğunu 
tereddütsüz ifade ediyoruz. Geçmiş 
cunta, darbe ve muhtıralar sonrası 

Milletten kaçırılarak yazılan ve Mil-
let korkutularak onaylanan ferman 
ve vesayet anayasalarının mari-
fetiyle engellenen bir olma, birlik 
olma, farklılıklarla birlikte yaşama 
istek ve irademizi yeniden ve sar-
sılmaz bir şekilde edinme ve hayata 
geçirme konusundaki azim ve ka-
rarlılığın en somut delilinin biricik 
ülkemizin bütün il ve ilçelerinde 15 
Temmuz akşamı meydanlara hakim 
olan görüntü olduğuna hiç kimse-
nin itiraz etmeyeceğini değerlendi-
riyor, bu çerçevede kolayca hedef 
alınmayacak bir Anayasal düzen, 
eşit yurttaşlık temelli siyasal ve hu-
kuki sistem kurulmasına da imkan 
verecek Yeni Anayasanın yapım ve 
yazım sürecinde bu hususun özel-
likle dikkate alınmasını talep edi-
yoruz.Mensubu olmaktan, hizmet 
etmekten, birlikte tarih yazmaktan 
onur duyduğumuz Aziz ve Necip 
Milletimize saygıyla arz ederiz.
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Kanlı darbe girişimini protesto et-
mek için TBMM’yi ziyaret eden 
Memur-Sen ve STK Temsilcileri, 
darbeye karşı ortak bildiri okudu.

Terör Örgütü FETÖ/PDY tarafından 
15 Temmuz’da yapılan darbe girişi-
mini Memur-Sen ve 538 STK temsil-
cisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
protesto etti. Memur-Sen Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili 
Metin Memiş, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları Günay Kaya, 
Mehmet Bayraktutar, Levent Uslu, 
Bağlı Sendikaların Genel Başkanları, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve STK tem-
silcileri TBMM Başkanı İsmail Kahra-
man ile TBMM’de bir araya geldi.

STK’lar adına hazırlanan ortak bil-
diriyi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu okudu. Hisarcıklıoğlu’nun oku-
duğu ortak açıklamada şu ifadeler 

yer aldı: “Bugün ülkemizin önde 
gelen, 538 sendika, konfederasyon 
meslek ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcisi ile birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ndeyiz.

Meclisimiz, geçen Cuma demokra-
siye kasteden alçakça saldırıların 
hedefi oldu. Vatan hainleri tarafın-
dan, tarihinde ilk defa bombalandı. 
Kahramanca direndi. Gazi unvanını 
bir kez daha hak etti.

Açıktır ki, demokrasi ve hukuk dev-
leti yoksa sivil toplum kuruluşları 
da yoktur. Bugün burada bir ara-
ya gelen bizler, ülkemizin geleceği 
için demokrasi dışında bir seçenek 
görmüyoruz. Cuma gecesinden sa-
bahın ilk ışıklarına kadar halkımızın 
direnişi, ülkemizin geleceğine dair 
hepimizi umutlandırdı. Ülkemizin 
bütün demokratik kurumları ve mil-
letimiz, bu alçakça saldırı karşısında 
demokrasimizi sahiplendi.

Medya çalışanları, silahlı baskınla-
ra direnerek, milletin haber alma 
özgürlüğünü korumak için kendi 
canlarını tehlikeye attı. Cumhurbaş-
kanımız, Meclis Başkanımız ve Baş-
bakanımızdan başlayarak, mecliste 
grubu bulunan tüm siyasi partilerin 
genel başkanları ve kitle örgütleri 
ilk andan itibaren dik durarak, dar-
becilerin hesaplarını boşa çıkardılar. 
Milletimiz, yollarda tanklar araçları 
ve insanları ezerken, havadan bom-
balar düşerken; yoğun ateş altında, 
yılmadan alanları doldurdu. Milleti-
miz, demokrasi konusundaki karar-
lılığını ve azmini ortaya koydu.

Kahraman emniyet güçlerimiz ve 
şerefli Türk askerleri, darbe teşeb-
büsünün başarıya ulaşmaması için 
yeminlerine sadık kalarak, canlarını 
ortaya koydular. Hainleri suçüstü 
yakaladılar. Türkiye, bir bütün ola-
rak kendisine yakışanı yaptı. De-

STK’LAR, DARBE GİRİŞİMİNİ 
TBMM’DE PROTESTO ETTİ
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mokrasimiz olgunluk imtihanını 
başarıyla geçti. Türk demokrasisi ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik 
kurumları, artık kaba kuvvete teslim 
olmayacak kadar güçlü olduğunu 
kanıtladı.

Ülkemizin 93 yıldaki tüm siyasi ve 
ekonomik kazanımlarına kast eden-
ler, başarısız oldular. Bizler, önde 
gelen sivil toplum kuruluşları ola-
rak, Cuma gecesinin o karanlık sa-
atlerinin birlik ve beraberlik içinde 
aşılmış olmasından mutluyuz. Bu-
gün burada, Cuma gecesi oluşan 
demokrasi mutabakatının devam 
etmesini talep etmek üzere Gazi 
Meclisimizdeyiz. Bundan böyle ülke-
mizin geleceği için adımlar atılırken, 
bugünkü demokrasi mutabakatı hiç 
unutulmasın. Ortak akıl daim olsun.
Milletin kayıtsız şartsız egemenli-
ğini hiçe sayan, bu darbe teşebbü-
sü; ülkemizin kurumsal altyapısının 
güçlendirilmesi gerektiğini hepimi-

ze gösterdi. Bu yönde tedbirlerin 
alınacağı, adımların atılacağı yer; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bir 
yandan, milli egemenliğe saldıran 
vatan hainlerinden hukuka uygun 
olarak, yüce Türk adaleti önünde 
hesap sorulmalı. Öte yandan, bu tür 
alçakça saldırıları engellemek için 
siyasetin alması gereken tedbirler 
hızla hayata geçirilmeli.

Kahraman ordumuzu ve vatansever 
askerlerimizi de hiçbir şekilde yıp-
ratmamalıyız. Bizler, ülkemizin 538 
sendika, konfederasyon meslek ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcisi ola-
rak, bugün yüce Meclisimizi ziyaret 
ederek, demokrasi nöbetine devam 
ediyoruz. Bizler, milli iradeye sahip 
çıkıyoruz. Geleceğe ve çocuklarımı-
za daha güçlü, daha huzurlu; daha 
müreffeh, daha demokratik bir ülke 
bırakmak hepimizin görevidir. Bu 
nedenle, hızla hep birlikte çalış-
maya odaklanmalıyız.” Daha sonra 

kürsüye çıkan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, darbe girişimi karşısın-
da milli iradenin yanında olan STK 
temsilcilerine teşekkür etti. Kahra-
man, darbe teşebbüsünün ders alı-
nacak bir olay olduğunu söyleyerek, 
“Türkiye’de bundan sonra kimse 
darbeye teşebbüs etmeyecek. Bu 
ülkeyi böldürmeyeceğiz, bayrağı in-
dirmeyeceğiz, bir başka devlet kur-
durmayacağız” dedi.

HASAR GÖREN 
BÖLÜMLERDE 
İNCELEME

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, STK Başkanları ve temsilcileri 
TBMM’nin 15 Temmuz gecesi cunta 
tarafından yapılan bombalamada 
hasar gören bölgelerinde inceleme-
lerde bulundu.
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Kanlı darbe girişimini protes-
to etmek amacıyla bir araya 
gelen ve aralarında Memur-

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da 
bulunduğu 203 STK temsilcisi, Or-
tak Akıl Platformu olarak, ‘Tan Vak-
tidir, Tam Vaktidir’ temasıyla darbe-
ye karşı ortak bildiri okudu.

Terör Örgütü FETÖ/PDY tarafından 
15 Temmuz’da yapılan kanlı darbe 
girişimini Memur-Sen ve 203 STK, 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
kınadı. Memur-Sen’in de paydaşı 
olduğu Ortak Akıl Platformu adına 
bildiriyi, MÜSİAD Başkanı Nail Ol-
pak okudu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz 15 temmuz gecesi, tan vak-
tinde milli iradesini ortaya koydu ve 

demokrasimize sahip çıktı. 203 ku-
ruluşu temsil eden Ortak Akıl Plat-
formu olarak, öncelikle Milli iradeyi 
korurken şehit düşen vatandaşla-
rımıza ve güvenlik görevlilerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa-
lar diliyoruz. 

Ortak akıl Platformu olarak tehlike 
sona erene kadar Demokrasimize 
sahip çıkmaya ve nöbetimizi tut-
maya devam edeceğiz. Vatanımı-
za sahip çıkmaya devam edeceğiz. 
Vatan, aynı zamanda üzerinde dü-
şünebilmemizi, konuşabilmemizi, 
öğrenebilmemizi, şaşırabilmemizi, 
kafa karışıklığı yaşayabilmemizi, ge-
rektiğinde muhalefet edebilmemizi 
de temin eden emniyetli zemindir.

-Bu nedenle vatanın savunması, 
bütün fikir ayrılıklarının, bütün gö-

rüş farklılıklarının ötesin-
dedir.

-Bu nedenle söz konusu 
vatansa gerisi teferruat-
tır.
-Bu nedenle varlığımızla 
vatanımızın teminatı ola-
cağız.

Biz milletiz. Yani ofisteki 
işadamıyız. Hastanede-
ki doktoruz. Derslikteki 
eğitmeniz. Bürodaki me-
muruz. Öğretmen de, öğ-
renci de biziz, Hem hasta-
yız, hem doktoruz. işçiyiz 

ve patronuz. Ve bizler, vatanımızın 
göğsüne namahrem eli değsin iste-
miyoruz.

Hepimizin yararına karar alması 
için seçtiğimiz insanların alçakça 
yöntemlerle yerinden edilerek bu 
makamlara bizim derdimizle dert-
lenmeyen kimselerin getirilmesini 
istemiyoruz. Verdiğimiz oyların, 
emirlerini memleketin menfaatleri-
ne muhalif odaklardan alan ihanet 
çeteleri tarafından çiğnenmesini 
istemiyoruz. Bir gece, evimizde 
oturmuş televizyon izlerken, devlet 
kanalında kendisine silah doğrultul-
muş sunucunun darbe bildirisi oku-
mak zorunda bırakıldığını görmek 
istemiyoruz. Bir gece kapımıza da-
yanılmasını, okuduğumuz kitaptan 
yattığımız yatağa kadar her şeyin 
karıştırılmasını, masum insanların 

ORTAK AKIL PLATFORMU’NDAN 
KANLI DARBE GİRİŞİMİNE TEPKİ
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tutuklanıp işkenceye götürülmesini 
istemiyoruz. Bir gece, çocuğumu-
zun istikbalini, ailemizin akıbetini, 
sevdiklerimizin vaziyetini, muhteris 
hainlerin korkunç emelleri nedeniy-
le düşünerek kaygılanmak istemi-
yoruz.

 Bizler,

-Vatan diye bir derdi olmayanlara;
-Bizleri temsil edenlerin çalıştığı, 
bizlerin iradesinin temsil edildiği 
Meclis’e saldıracak kadar gözü dö-
nenlere;

-Oylarımızla seçtiğimiz ve görevin-
den yine ancak bizim oylarımızla 
ayrılacak cumhurbaşkanımıza ve 
diğer hükümet görevlilerine kar-
şı öldürme planları yapacak kadar 
ileri gidenlere;Yalnız kendini dü-
şünmekten ekmeğini yediği millete 
ateş açmanın onursuzluğunu aklına 
getiremeyen nasipsizlere karşı ce-
vabımızı, 15 Temmuz gecesi, kendi-

ni çiğnetmek pahasına namusunu 
çiğnetmeyen şehitlerimizle, bom-
balara ve kurşunlara göğsünü siper 
eden gazilerimizle, halkına ateş et-
meyi reddederek, onurunu vermek 
yerine hayatını vermeyi tercih eden 
vatansever askerimizle, halkını ko-
rumak için gözünü kırpmadan mü-
cadele eden polisimizle verdik.

Millete ve devlete ihanet şebekesi 
FETÖ’nün, başta silahlı kuvvetleri-
miz olmak üzere devletimizin farklı 
kurumlarına sızan terörist unsurla-
rının öncülüğünde 15 Temmuz 2016 
Cuma günü darbe, cunta ve işgal 
kalkışmasını, milli birlik ve beraber-
lik içerisinde, dayanışma ruhuyla 
bertaraf etmenin onurunu milleti-
mizle birlikte yaşarken, 15 Temmuz 
darbe girişiminin püskürtülüp ber-
taraf edilmesinde yaşanan her sü-
recin ve sonucun, milli tarihimizin 
altın sayfalarına yazılan büyük bir 
zafer olduğuna inanıyor; bu zaferin 
elde edilmesini sağlayan milletimi-

zin feraset ve cesareti, devletimizin 
kararlı ve kudreti temelindeki sarsıl-
maz ortaklığın, medeniyet coğraf-
yamızın en büyük güvencesi oldu-
ğunu tarihe not olarak düşüyoruz. 

15 Temmuz gecesi, kahraman hal-
kımızın destansı savunması, bu ül-
kedeki herkesin önüne yepyeni bir 
sayfa açmıştır. 15 Temmuz gecesi, 
milletimiz kendisini yönetenle-
ri imkânlarla dolu bir alana çıkar-
mıştır. 15 Temmuz gecesi şehitleri; 
vatan, millet, bayrak ne demektir, 
hepimize bir kere daha öğretmiştir. 
15 Temmuz gecesi, tek bir millet ol-
duğumuzu idrak etmek için müthiş 
bir fırsattır. 15 Temmuz, karanlığın 
söktüğü tan vaktidir.

Programın sonunda yurtdışında 
faaliyette bulunan STK’lar canlı 
olarak bağlanarak darbeyi kınadı, 
Türkiye’nin demokratik yapısına 
destek verdiklerini bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın ve Türkiye-AB Karma İstişa-
re Komitesi (KİK) üyesi kuruluşla-
rın temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
basına kapalı olarak gerçekleşen 
görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. 
Görüşmede 15 Temmuz’da yaşanan 
kanlı darbe girişimi ve detayları ele 
alındı.

STK’LAR MİLLİ 
İRADENİN YANINDA

Türkiye-AB Karma İstişare Komi-
tesi üyesi kuruluşların temsilcileri 
adına konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Bizler ilk geceden 
itibaren milletimizin tamamı gibi 
darbenin de karşısında durduk. 
Hem milletimize hem üyelerimize 
demokrasiye sahip çıkma mesajını 
güçlü şekilde verdik. O günden bu 

yana sivil toplumun en büyük kuru-
luşları olarak devletimizin ve Mec-
lisin yanındayız. 16 Temmuz günü 
TBMM Genel Kuruluna birlikte ka-
tıldık. Daha sonra 538 STK temsil-
cisi ile birlikte Meclis Başkanımız ve 
siyasi partilerimizin temsilcileri ile 
bir araya geldik. Bu akşam da dev-
letimizin başı olan Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’a hem 
geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk 
hem de bu süreçte yapılanları, önü-
müzdeki süreçte yapılması gere-
kenleri, STK’lar olarak bizim üzeri-
mize düşen görevleri istişare ettik. 
Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en 
büyük tehditlerden birisi ile karşı-
laştık. Tarihimizdeki en olağanüstü 
dönemlerden birisini yaşıyoruz. Bu 
süreçte bizler de ilk andan itibaren 
devletimizin yanındayız. Üzerimize 
düşen ne varsa yapacağız. Özellikle 
yurt dışında büyük bir bilgi kirliliği 
var. Türkiye’de yaşanan darbe giri-
şimi ile ilgili Türkiye ekonomisi ile il-
gili spekülatif haberler çıkmaktadır. 

Bu konuda STK’lar olarak daha aktif 
rol alacağız. Biz zaten yurt dışındaki 
muhataplarımızla temasa çok ön-
ceden başladık, yaşananları net bir 
şekilde anlattık, Türkiye ekonomisi-
nin gücünü anlattık. Ülkemizin daha 
güçlü hale gelmesine katkı verme-
ye devam edeceğiz. AB’nin temel 
organları arasında yer alan Avrupa 
Ekonomik ve Sosyal Komitesinde 
muhataplarımız darbeyi kınadılar, 
bizim talebimiz doğrultusunda hal-
kımızla dayanışma içinde oldukları-
nın vurgusunu yaptılar. Şehitlerimiz 
için bir çalışma yapacağız” dedi.

Görüşmeye Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın’ın yanı sıra TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TZOB 
Başkanı Şemsi Bayraktar, Hak-İş 
Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk ve TİSK Başkanı Yağız Eyü-
poğlu hazır bulundu.

TÜRKİYE AB-KİK HEYETİ  
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların temsilcilerini 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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Kanlı darbe girişiminin ardından şe-
hit düşen vatandaşların aileleri ve 
gaziler için başlatılan “15 Temmuz 
Dayanışma Kampanyası”na Memur-
Sen’den tam destek geldi. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda bir 
araya gelen Memur-Sen heyeti, 1 
milyon liralık destek çekini Bakan 
Yardımcısı Mehmet Ersoy’a teslim 
etti. 

Programda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “ Bugün 
burada, Şehit ve Gazilerimizle da-
yanışmamızı kayıt altına alıyoruz. 
Büyük Memur-Sen ailesi olarak 
hain, silahlı darbe teşebbüsünde şe-
hit olan vatandaşlarımızın ailelerinin 

kederlerini hafifletmek ve yaralıları-
mızın acılarına ortak olmak için Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde Başbakanlık tarafın-
dan hazırlanan, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı’nın görevlendi-
rildiği “Dayanışma Kampanyası”na 
1 Milyon TL bağış ile vira bismillah 
diyoruz” dedi.

TERÖR
KOALİSYONUNA
LANET

Konuşmasına Van ve Elazığ’da ya-
şanan terör saldırılarını kınayarak 
başlayan Yalçın, “ Van ve Elazığ’da 

terör saldırıları var. Küresel emper-
yalizmin tetikçileri yine kardeşli-
ğimizi, birliğimizi ve huzurumuzu 
hedef aldılar. Lanetliyorum. Saldı-
rıların 15 Temmuz kanlı darbe giri-
şimin ardından tırmandırıldığının 
farkındayız. Terör koalisyonu ve üst 
aklını hep birlikte görüyoruz. Bu kirli 
koalisyonun taşeronlarını da asıl iş-
verenlerini de el birliğiyle önce ifşa 
sonra imha edeceğiz” şeklinde ko-
nuştu.

15 Temmuz kanlı darbe girişimi 
hakkında Yalçın, “Fetullahçı Terör 
Örgütü’nü, destekçilerini, 1 dolara 
emperyalizme tetikçilik yapan terö-
ristleri ise lanetliyorum. Bu terörist-

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşların 
aileleri ve gaziler için başlatılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen 15 
Temmuz Dayanışma Kampanyasına Memur-Sen’den destek geldi. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a 1 milyon 
liralık destek çekini teslim etti.

MEMUR-SEN’DEN 
15 TEMMUZ DAYANIŞMA KAMPANYASINA DESTEK
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ler milletten değildir. Milletten olan 
millete saldırmaz. Milletin mensubu 
olsalar bin yıllık kardeşliğimizi he-
def almazlar” değerlendirmesinde 
bulundu.

HER ŞEHİT 
BİR VATANDIR

“Uluslararası güçlerinin taşeronu ol-
duğunu çok iyi bildiğimiz bir terör 
örgütünün işgal girişimine karşı bir 
direnişti 15 Temmuz” diyen Yalçın, 
“Genç-yaşlı, ülkenin her köşesinden 
milli ve manevi değerleri için haya-
tını ortaya koyan kahramanlarımızın 
kazandığı bu eşsiz zafer sayesinde 
tüm dünya, milletimizin yeniden di-
rilişine şahitlik etmiştir. Onlar, onurlu 
duruşları ve insanüstü mücadelele-
riyle hürriyetimizin ve istiklalimizin 
ölümsüz sembolleri olmuşlardır. 
Bütün Şehitlerimize, Gazilerimize 
ve ailelerine karşı borçluyuz. Çünkü 
onlar, bu güzel vatanda yaşamanın 

ağır bedelini bizler adına canlarıyla, 
kanlarıyla ödediler. Milletimiz, hal-
kımız, çocuklarımız daha huzurlu 
bir hayat sürsün diye makamların 
en yücesine terfi ettiler. Her Şehit 
bir vatandır. Her gazi ise o vatanın 
varlığının hatırasıdır. Şehitlerimiz ve 
Gazilerimiz bizim onurumuz. Onlar 
bizim baş tacımız. Onlar geleceği-
mizin mührüdür. Onlara ne kadar 
teşekkür etsek azdır, ne yapsak, ne 
etsek haklarını ödeyemeyiz. Şehit-
lerimizi ve gazilerimizi anlayamaz-
sak emanete halel getirmiş oluruz. 
Onlar düşen bayrakları burçlara as-
tılar” dedi.

“1 MİLYON TL BAĞIŞ İLE 
VİRA BİSMİLLAH 
DİYORUZ”

Memur-Sen olarak, Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi-
ne karşı ilk anda sahaya indiklerini 

ifade eden Yalçın, sözlerini şu şekil-
de sürdürdü:  “81 ilde bir an olsun 
meydanları boş bırakmadık. Kanlı 
darbe girişiminde sokağa çıkarak 
iradesine sahip çıkan 4’ü üyemiz, 
4’ü ise üyelerimizin aile ferdi olmak 
üzere 8 kardeşimiz şehit, yüze yakın 
üyemiz ise gazi oldu. Şehitlerimize 
bir kez daha Allah’tan rahmet, gazi-
lerimize şifa diliyorum. Bugün bura-
da, Şehit ve Gazilerimizle dayanış-
mamızı kayıt altına alıyoruz. 

Büyük Memur-Sen Ailesi olarak; si-
lahlı darbe teşebbüsünde şehit olan 
vatandaşlarımızın ailelerinin keder-
lerini hafifletmek ve yaralılarımızın 
acılarına ortak olmak için Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerinde Başbakanlık tarafından 
hazırlanan, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın görevlendirildiği “Da-
yanışma Kam- panyası”na 1 Milyon 
TL bağış ile vira bismillah diyoruz. 
Kana susamış Fetullahçı teröristle-
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rin 15 Temmuz darbe girişiminde, tanklara, uçaklara, helikopterlere, kurşunlara karşı gövdelerini siper eden şehit-
lerimiz ve gazilerimiz için başlatılan “Dayanışma Kampanyası”na tüm teşkilatımızla desteğimizi sürdüreceğimizi 
de deklare ediyoruz. Vatan, millet ve değerlerimiz için şehit olanlar, gaziler ve aileleri bizlere emanettir.Tarih 
bugün burada bitmemiştir. Tarihin sınavı halen devam etmektedir ve tarih bu aziz milletin kahraman evlatlarını 
yüzyıllar sonra da yazmaya devam edecektir. Rabbimiz birliğimizi daim eylesin. Şehitlerimizin şahadetini kabul 
eyleyip, ülkemizi korusun.”

ERSOY’DAN MEMUR-SEN’E TEŞEKKÜR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardımcısı Mehmet Ersoy ise, “Memleket ve millet meselelerinde her zaman 
sağduyulu duruşunu büyük bir takdir ve samimiyetle izlediğimiz ve şahitlik ettiğimiz Memur-Sen’imiz, bugün 
anlamlı dayanışmaya katkıda bulunarak, 15 Temmuz’da gerçekleştirilen kanlı darbe girişimine karşı milletimizin 
ve devletimizin yanında yer aldığını bir kez daha gösterdi. Yapılan bu bağıştan dolayı başta Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ve tüm Memur-Sen Ailesi’ne teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Programa Şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Memur-Sen yönetimi, konfederasyona bağlı sendika başkanları ve 
temsilcileri ile çok sayıda bürokrat ve basın mensubu katıldı.
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Sudan İşçi Sendikaları Konfede- 
rasyonu’nun (SWTUF) Başkent 
Hartum’da organize ettiği “Türk 
Halkı ve Türk Çalışanlarına Des-
tek ve Dayanışma Toplantısı”nda, 
FETÖ’nün kanlı darbe girişimi pro-
testo edildi. Türkiye’ye destek ol-
mak amacıyla düzenlenen  toplan-
tıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mah-

mut Arslan ve Sudan’da yaşayan 
Türkler de katıldı. Binlerce kişinin 
katılımı ile gerçekleştirilen göste-
ride, Türkiye ile ilgili bir sinevizyon 
gösterisinin ardından, başta Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, seçilmiş siyasetçilere 
destek açıklaması yapıldı, sık sık 
Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine 
sloganlar atıldı. 

15 Temmuz kanlı Darbe Girişimi-
ni kınamak amacıyla Hartum’da 
düzenlenen eylemde konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “15 Temmuz gecesi ya-
şadığımız sadece bir darbe gi-
rişimi değil, kanlı bir işgal giri-
şimiydi. İhanet çetesi FETÖ ve 
küresel emperyalizm, mazlum-
ların umudu Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan ve topyekun Türkiye’yi 
hedef aldı. Kanlı işgalciler, hain-
ler sadece Türkiye’yi değil; Gaz-
ze, Kudüs, Halep, Bosna, Kara-
bağ, Kabil, İslamabad, Bağdat, 
Trablus, Kahire, Mogadişu ve 
Hartum’u hedef aldılar. Dik dur-
duk, kanlı işgal girişimini boşa 
çıkarttık. İrademize sahip çıka-
rak küresel emperyalizmi ve te-
tikçilerini alt ettik” dedi.

SUDAN’DA YÜREKLER 
TÜRKiYE iÇiN ATTI
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SUDAN HALKINA 
VE SWTUF’A 
TEŞEKKÜR

Toplantıda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
büyük Memur-Sen Ailesi ve 79 mil-
yon kardeşinizin selamını getirdim. 
Sudan halkına ve SWTUF’a teşekkür 
ediyoruz. Sudan halkı dualarıyla ya-
nımızda oldu. SWTUF ise ilk günden 
bu yana verdiğimiz büyük mücade-
leye destek verdi. Sudan İşçi Sendi-
kalar Federasyonu (SWTUF) Genel 
Sekreteri Dr. Sirralkhatim Alamin 
Abdulgadir Türkiye’ye geldi, alan-
larda başlattığımız vatan nöbeti-
mize katıldı. Allah hepinizden razı 
olsun. 15 Temmuz işgal hareketi 
Türkiye için atan kalpleri birleştirdi, 
kardeşliğimizi pekiştirdi” dedi.

“15 Temmuz gecesi yaşadığımız 
sadece bir darbe girişimi değil, 
kanlı bir işgal girişimiydi” diyen 
Yalçın, “İhanet çetesi FETÖ ve kü-
resel emperyalizm, mazlumların 
umudu Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan ve topyekun Türkiye’yi hedef 
aldı. Kanlı işgalciler, hainler sade-
ce Türkiye’yi değil; Gazze, Kudüs, 
Halep, Bosna, Karabağ, Kabil, İs-
lamabad, Bağdat, Trablus, Kahire, 
Mogadişu ve Hartum’u da hedef 
aldı.  Dik durduk, kanlı işgal girişi-

mini boşa çıkarttık. İrademize sa-
hip çıkarak küresel emperyalizmi 
ve tetikçilerini alt ettik” şeklinde 
konuştu.

Toplantıda Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan da bir konuşma 
yaptı. Daha sonra Yalçın ve berabe-
rindeki heyet, Sudan’daki temasla-
rı kapsamında SWTUF Eski Genel 
Başkanı, Sudan Dış İşleri Bakanı 
olan  Prof. Dr. İbrahim Kandur’u 
makamında ziyaret eetti.

DİK DURDUK, KANLI İŞGAL GİRİŞİMİNİ 
BOŞA ÇIKARTTIK
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SOMALİ’DEN MEMUR-SEN’E
DESTEK ZİYARETİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret 
eden, Somali Sendikalar Federasyonu Genel 
Sekreteri Ömer Faruk Osman Nuri, 15 Temmuz 
Hain darbe girişimin önlenmesini sevinçle 
karşıladıklarını, Türkiye ile dayanışma içinde 
olduklarını dile getirdi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Somali 
Sendikalar Federasyonu (FESTU) Genel Sekreteri Ömer 
Faruk Osman Nuri’yi, Memur-Sen Genel Merkezi’nde 
kabul etti. Görüşmede, güncel konular ve konfederas-
yonlar bazında yapılacak çalışmalar hakkında istişare-
lerde bulunuldu.

NURİ: TÜRKİYE’NİN
HER ZAMAN YANINDAYIZ

Türkiye ile Somali’nin dostluğa dayanan bir ilişki içe-
risinde olduğunu belirten Ömer Faruk Nuri, FETÖ’nün 
gerçekleştirdiği 15 Temmuz Kanlı Darbe Girişimini kı-
nadı. Türkiye’nin demokratik yapısına yönelik her türlü 
faaliyetin karşında olduklarını ifade eden Nuri, “Türk 
halkının darbe girişimin karşında duruşunu takdirle 
izledik. Darbenin önlenmesi Somali’de büyük sevinçle 
karşılandı. Türk halkının bu tavrı Somali halkı içinde bir 
örnek teşkil etmiştir” diye konuştu.

Memur-Sen’in 15 Temmuz Darbe girişiminde önemli 
bir rol üstlendiğini de söyleyen Nuri, “Darbe girişimini 
duyduğumuz ilk andan itibaren kaygılanmaya başladık. 
Çünkü Türkiye İslam Coğrafyasına el uzatıyor, mazlum-
lara sahip çıkıyor. Neyse ki darbe girişimi amacına ula-
şamadı” dedi.

Ömer Faruk Osman Nuri, darbe girişimi duyulduktan 
sonra Türkiye’ye destek amacıyla Somali’de de eylem 
yapıldığını açıkladı. 

YALÇIN: FETÖ, PKK,
PYD VE DEAŞ’IN AMACI KAOS

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ömer Fa-
ruk Osman Nuri’ye ziyaretinden ötürü teşekkür etti. 
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Türkiye’nin bölgesinde lider konuma gelmesi ve İslam 
coğrafyasıyla ilişkilerini derinleştirmesinden ötürü he-
def olduğunu, darbelerle Türkiye’nin enerjisinin tüketil-
mek istendiğini ifade etti. 

15 Temmuz’un darbe girişimi değil, işgal hareketi oldu-
ğunu belirten Yalçın, “FETÖ, PKK, PYD ve DEAŞ hepsi 
aynı amaca hizmet ediyor. İslam coğrafyasında kaos 
görüntüsü vermek niyetindeler. Milletimiz 15 Temmuz 
gecesi sokağa çıkarak iradesine sahip çıkmış, cuntacı-
lara ise dersini vermiştir” şeklinde konuştu.

OYUNLARI BOZMAYA
DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye’de darbeler döneminin kapandığını dile geti-
ren Yalçın, “15 Temmuz’dan önceki darbelerde Memur-
Sen yeteri kadar güçlü değildi, engel olunmadı. Artık 
Memur-Sen ve kardeş kuruluşları var. Hain girişimlere 
asla geçit vermeyiz. Eski Türkiye geride kaldı, içe ka-
panan, kendi coğrafyasında olup bitenden habersiz bir 
Türkiye yok. Emperyalist güçler biliyor ki Türkiye aya-
ğa kalkarsa, dünyanın bütün mazlumları ayağa kalkar. 
Bunun farkında olarak, yıllardır Türkiye’nin başına çö-
rekleniyorlar. Biz millet olarak, hep birlikte bu güçlerin 
oyunlarını bozduk, bozmaya da devam edeceğiz” diye 
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Eğitim-Bir-Sen
Sizleri Unutmayacağız

15 Temmuz’da yapılan darbe girişimine karşı yurt gene-
linde meydanlarda ülkesine ve milli iradeye sahip çıkan 
milletimiz, tankların önüne yatarak, gövdesini barikat 
yaparak darbenin püskürtülmesinde önemli bir rol oy-
namıştır.

Milletin iradesine karşı kalkışma yapan, milletin iradesi-
nin tecelligâhı olan TBMM’yi bombalayan beynini kiraya 
vermiş aşağılık cuntacılar, hain emellerine ulaşma nok-
tasında engel olarak gördükleri insanımızın iradesine 
darbe vurmaya kalkmış; sivil insanlara namlu doğrult-
muş, kendi silah arkadaşını gözünü kırpmadan vurmuş, 
emniyet mensuplarını ve binaları yaylım ateşine tutmuş 
ve bunun sonucunda çok sayıda insanımızı hunharca 
şehit etmiştir. 

Vatanı işgale, devleti ele geçirmeye, millet iradesine 
ipotek koymaya yeltenenlere karşı 15 Temmuz akşamı 
tüm teşkilat olarak irademize sahip çıkmak için mey-

danlara koştuk. Darbenin püskürtülmesi için verdiğimiz 
mücadele sırasında üyelerimizden Yusuf Elitaş ve Prof. 
Dr. İlhan Varank şehit olurken, Fikri Erol ve eşi, Mesut 
Çetin ise yaralandı.

Destansı bir direniş örneği sergileyen, hainlerin önünde 
canı pahasına set oluşturan, kurumların işgal edilmesini 
engelleyen, milletin üzerine kurşun yağdıran asker gö-
rünümlü teröristlere geçit vermeyen şehitlerimizi unut-
mayacağız ve unutturmayacağız. 

Her zaman milli iradenin yanında yer alan, milli değer-
lerimiz doğrultusunda sendikacılık yapan, ülkemizin 
birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürümesi için 
çaba harcayan Eğitim-Bir-Sen olarak, milletine kurşun 
sıkan satılık cuntacıları ve destekçilerini bir kez daha 
lanetliyor; gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimi-
ze başsağlığı diliyoruz. 

Prof. Dr. İlhan Varank (Şehit)

Mesut Çetin (Gazi) Yusuf-Elitaş-(Şehit)

Fikri Erol (Gazi)
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Sağlık-Sen
Liderinin Öncülüğünde
Millet Tarih Yazıyor

Aşağılık hainler, sefil ruhlar bir cuma gecesi Türkiye’yi 
kaosa, karanlığa sürüklemek için düğmeye bastı. Soy-
suzlar, şeytanı bile hayrete düşürecek bir kahpelikle 
milletin üzerine mermi yağdırdılar. Gözü dönmüş hain-
ler, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza pusu kurarak 
milletin ve mazlum milletlerin umudunu söndürmeye 
kalkıştılar.

Milletimizin ve mazlum milletlerin o gece duymak is-
tediği ses, bütün vatana haykırıldı. ‘Ben bugüne kadar 
milletimden daha büyük bir güç tanımadım’ dedi ve 
milletini vatanına, milli iradeye sahip çıkmak için mey-
danlara çağırdı.

O ses, “dünya beşten büyüktür” diyerek emperyaliz-
min ezberini bozan sesti. O ses, Mısır’da darbe yapan 
iki yüzlü batıya karşı Rabia’nın hakkını savunan sesti. 
O ses, inanç ve gönül coğrafyasında vahdet rüzgarları 
estiren sesti. Sadece bu aziz millet değil, bütün mazlum 
milletlerin inandığı, güvendiği sesti.  Milletimiz liderinin 
çağrısıyla meydanları tanklara, gök kubbeyi uçaklara 
dar etti.

Bizler, çocuklarımızla, babalarımızla, dedelerimizle 4 
kuşak düşmanın bile ar edineceği insanlık dışı darbe 
girişimine karşı dimdik durduk. Hain FETÖ teröristleri 
ve dış destekçilerinin heveslerini kursaklarında bıraktık.
15 Temmuz gecesi gökyüzüne jetlerin çirkin seslerinin 
hakim olacağını sanan soysuzlar, şehadete koşan vatan 
evlatlarının Allahu Ekber nidalarıyla bozguna uğradılar.
Bu millet, liderinin öncülüğünde tarih yazmaya devam 
edecek. Bu ihaneti ve bu ihanete karşı verilen tarihin en 
şanlı direnişini, ikinci istiklal mücadelesini unutmayaca-
ğız, unutturmayacağız.

MİLLETİMİZ, AŞKINI İSPAT ETTİ

Merhum Necip Fazıl, “Öyle ucuz değil gül koklamak. 
Gül tutan ele diken batmalı, Aşka gönül veren o aşkın 
kapısında yatmalı” demiş. Bu millet vatanına aşkını ca-
nını ortaya koyarak ispat etmiştir. Sahipsiz vatanın bat-
ması haktır, “Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacak-
tır” diyen Akif’in yüzünü güldürüyor.

Hasta yatağında “Allah bir daha bu millete İstiklal Mar-
şı yazdırmasın” diye dua eden Vatan şairimiz Merhum 

Akif’in en büyük nasihati milli birliğimize sahip çıkma-
mızdı.

Bizler 15 Temmuz’da şehitler vererek bir kez daha gör-
dük ki, kahpe düşmanın hesabı bitmeyecek. İstiklalimi-
zin  beka mücadelesi nesilden nesile sürecek. Yine bir 
kez daha gördük ki, Türkiye’nin bekasına, sadece bu 
millet değil, bütün mazlum milletler umut bağlamak-
tadır. Bu nedenle, vatanımız için, ‘İnsanı yaşat ki dev-
let yaşasın’ düsturuyla medeniyet anlayışımız üzerinde 
yükselecek Yeni Türkiye hedefine ulaşmak için, Cum-
hurbaşkanımızın söylediği gibi, “Tek vatan, Tek Bayrak, 
Tek devlet, Tek Millet” demeliyiz ve bu şuur etrafında 
kenetlenmeliyiz.

ANADOLU RUHU

Anadolu’nun ruhunu sizden aldığını bir kez daha ispat 
ettiniz.  Siz dün çocuklarınıza Şerife Bacıyı, Nene Ha-
tunu, Halime Çavuşu anlatarak vatan aşkını aşıladınız. 
Yarın torunlarınız sizin yazdığınız destanla yetişecek. 
Vatanını yuvası gibi koruyan, Anadolu’nun çilekeş ka-
dınları, Allah sizleri başımızdan, yanımızdan eksik et-
mesin.

TÜRKİYE DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ

Bu hain kalkışmaya karşı kenetlenen bir Türkiye tablosu 
yaşadık. Böyle bir şerden Yüce Rabbim milletimiz için 
büyük hayırlar yarattı. Artık Türkiye, kenetlenmiş mille-
tiyle dünden daha güçlüdür. Allah her zaman birliğimizi 
güçlendirsin. Düşmanlara, hainlere fırsat vermesin.
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Diyanet-Sen
15 Temmuz’un Manevi Kahramanları

Milli iradeyi ipotek altına almaya çalışan, demokrasimi-
ze geleceğimize karşı girişilen hain darbe kalkışması 
Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 81 İlde her bir va-
tandaşımızın kararlı duruşu sayesinde geri püskürtüldü.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar 15 Temmuz gece-
sinde yaşananları Diyanet-Sen ve din görevlileri öze-
linde değerlendirdi: Darbe kalkışması bilgileri danış-
manlarımız tarafından an ve an takip edildi. Saat 21 
sıralarında Ankara’da anormal durumların olduğunu 
tespit ettik. Bu durumlardan ötürü hızlı bir çalışma içe-
risine girdik. Kısa sürede bir grubun devletimizin askeri 
teçhizatlarını ele geçirip darbe girişimine kalkıştığı bil-
gisine ulaştık.

Çok kısa süre içe-
risinde yapılan 
açıklamalar doğ-
rultusunda ülke ge-
nelinde organize 
olduk. Ankara’dan 
bilgi isteyen bütün 
şubelerimize ivedi 
bir şekilde sahada 
olmaları gerektiği-
ni, devletimize, bir-
liğimize kasteden 
hainlere karşı bütün 
üyelerimizin, şube 
ve İl yönetimlerimi-
zin acilen sokaklara 
inmesini hızlı mesaj ağıyla bütün üyelerimize ulaştırdık.

Halkımız meydanlarda darbe kalkışmasına geçit ver-
meden canı pahasına mücadele verirken, ülkemizin 
manevi bekçileri olan imamlarımız camilerine akın ede-
rek toplumu uyandıran, darbe girişimi karşısında bir ve 
bütün olduğumuzu içeren açıklamalar yaparak ezan ve 
salalarla manevi duruşumuza güç katmışlardır.

15 Temmuz gecesi bu milletin birer evladı olarak 
Ankara’da olan Diyanet-Sen Yönetim Kurulu Üyele-
ri Genel Başkan Vekilimiz Osman Aydın Bey Ankara 

Adliyesi’nde, Genel Başkan Yardımcılarımız Hacıbey 
Özkan, Mehmet Yaman ve Danışmanımız Recep Ek-
mekçi Bey Ankara Emniyeti’nde sabaha kadar çatış-
maların ortasında vatanımız, milletimiz, bayrağımız için 
mücadele etmiştir.   Diğer başkanlarımda bulundukları 
illerde vatan savunmasında ön saflarda yerlerini aldılar.      
Hakeza Sonraki günlerde ise gece nöbetleri ile bu gö-
revi devam ettirdik. 

15 Temmuz gecesi üzerine düşeni yapan din görevli-
lerimize teşekkür ediyor, aynı hassasiyetin devam et-
tirilmesini istiyorum. 15 Temmuz gecesi Diyanet İşleri 
Başkanımız nezdinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve sen-
dikamız öncülüğünde gök kubbeyi inleten salaları ile 
hainlerin, jet, top, tüfek seslerini bastıran, darbeye karşı 

duran milletimize en 
büyük manevi kuvvet 
olan din görevlilerimi-
ze ve camiamıza te-
şekkürü bir borç bili-
yorum. O gece Hakk’a 
ve halka rağmen bu 
ülkede darbe yapılaca-
ğını düşünen hainlere 
milletimiz unutama-
yacağı bir ders vermiş 
ve tarihin çöp sepetine 
atmıştır.

Olağanüstü günlerden 
geçen iç ve dış şer 
odaklarının bir türlü 

rahat bırakmak istemediği ülkemizde bütün bu tehlike-
lere karşı bizlere de büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Millet olarak birlik beraberlik içerisinde bu süreci de at-
latacağımıza inancımız tamdır.  Vatanı, milleti, bayrağı, 
istikbali için tankın altına yatan, üzerlerine ateş açan 
uçaklara meydan okuyan kahramanlar,  günlerce sa-
bahlara kadar Milli İrade nöbeti tutan bu halk gizli açık 
bütün düşmanlarına bu birlik ruhunu bozamayacakla-
rını göstermişlerdir. Bundan sonraki süreçte yapmamız 
gereken sürekli teyakkuz halinde olmadır. Din istismar-
cılarına karşı güzel dinimizi, evrensel değerleri en güzel 
şekilde anlatmaktır.
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Büro Memur-Sen
Millet İradesine Sahip Çıkan
Teşkilatımıza Teşekkürler

Ülkemize, devletimize, millet iradesine, geleceğimize, 
huzur ve refahımıza darbe vurmak isteyenlere, millet 
olarak karşı durduk. Büro Memur-Sen olarak ilk andan 
itibaren birliğimize sahip çıktık. Namlusunu millete çe-
viren tanklara selam durmadık. O namluyu millete çe-
virenlere hadlerini bildirdik. Silahlı Kuvvetlerimizden, 
yargıdan, kamu kurumlarından hainler temizleninceye 
kadar Büro Memur-Sen olarak, meydanlardan asla ay-
rılmadık.

Boğaz köprüleri kapatıldı, tanklar caddelere çıktı, gazi 
meclis bombalandı. Cuntacıların unuttukları vardı. Ül-
kemiz eski Türkiye değildi. Milletimiz iradesine sahip 
çıkmasıyla, Meclisimizin kararlılığıyla, hükümetimizin 
cesur duruşuyla, Başkomutanımız Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle darbe kalkışması ber-
taraf edildi.

“Ülkemizdeki yönetimin tek sahibi millettir. Milletin ira-
desine, demokrasiye darbe vurulamaz. Korkmuyoruz. 
Ülkemizin ve milletimizin birliğini, huzur ve refahının 
ayaklar altına alınması, milli iradenin cebir ve şiddet-
le çiğnenmesini asla kabul etmiyoruz” diyerek, ikinci 
bir istiklal mücadelesi vererek, kendimizi siper ederek 

cuntacılara, darbecilere, hainlere paralel ihanet çete-
si FETÖ’ye hadlerini bildirdik. Namlu millete dönmüş 
tanklara selam durmayarak hainlerin girişimlerini, dar-
be severlerin sevincini kursaklarında bıraktık. Cennet 
ülkemizi bataklığa çevirmek isteyenlerin kirli senaryo-
larının bozduk.

İstiklal Şairimizin Milli Marşımızda;
Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

‘’Medeniyet!’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?
dediği gibi; korkmadan, endişe duymadan, yılmadan, 
imanımızla dik durarak demokrasimizin kazanmasını 
sağladık.

Her zaman Büro Memur-Sen olarak, Memur-Sen olarak 
büyümemiz gerektiğini söyledik. Büyüyerek güçlenme-
miz gerektiğini vurguladık. Söylemlerimizin karşılığını 
bu günlerde gördük. 28 Şubatta az sayıdaki inanmış 
üyemizle gücümüz yetmemişti.  Bugün, 70 bin üyey-
le Büro Memur-Sen’in, 1 milyon üyesiyle Memur-Sen’in 
darbe savarlığını göstermiş olduk.

Durmayacağız. Büro Memur-Sen olarak milletimizin ve 
ülkemizin yanında yer almaya, devam edeceğiz. Birliği-
miz, bütünlüğümüz ve güçlü geleceğimiz  için kenet-
lenmeye devam edeceğiz. Yeniden Büyük Türkiye yo-
lunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bir olarak, iri olarak, 
diri olarak hep birlikte meydanları boş bırakmamaya, 
milli iradeye ve milli egemenliğe sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. Silahlı Kuvvetlerimizden, yargıdan, kamu 
kurumlarından hainler temizleninceye kadar, aklından 
dahi darbe geçirenler teslim oluncaya, teslim alınıncaya 
kadar meydanlardan ayrılmayacağız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, darbe girişiminin ilk anından 
itibaren meydanlarda milli iradenin yanında olan, dar-
becilerin tanklarına imanlı göğsünü siper eden başta 
Büro Memur-Sen ve Memur-Sen teşkilatlarımız ve tüm 
üyelerimiz olarak milletimize, sivil toplum kuruluşları-
na, siyasi partilere teşekkür eder; ülkemiz, geleceğimiz 
için gözünü kırpmadan canını veren sivil, asker, emni-
yet mensubu tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ya-
ralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz. 
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Bem-Bir-Sen
15 Temmuz’da Alanlardaydık

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın 
çağrısından sonra meydanları dolduran Bem-Bir-Sen 
teşkilatları aralıksız “Milli İrade Nöbetlerini” devam et-
tirdi.

Bem-Bir-Sen Genel Merkezi, Ankara Beştepe bulunun 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Milli İrade Nöbeti 
için stant açtı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Mil-
li İradeye sahip çıkan Bem-Bir-Sen kurduğu stant ve 
çadırda misafirlerini ağırlarken, vatandaşlara da çeşitli 
hizmetlerde bulundu.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Genel Baş-
kan Yardımcıları Levent Uslu, Medeni Sevinç, Gürkan 
Alper ve Recayi Karslı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 
Çankaya Köşkü, Kızılay Meydanı’nda nöbete devam 
ederken, 81 ilde bulunan tüm teşkilatımız meydanları 
boş bırakmadı.

81 ilde meydanları dolduran Bem-Bir-Sen teşkilatları 
Türk bayraklarıyla sloganlar ve marşlar eşliğinde tep-
kilerini dile getirdi. Günlük mesailerini tamamlayan teş-

kilatımız akşam saatlerinde darbecileri protesto etmek 
için meydanlara akın ediyor. Kuran-ı Kerim’in okunduğu 
demokrasi nöbetlerinde, darbe girişiminde şehit düşen 
polis, asker ve siviller için dualar edildi.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Ankara Kızılay Mey-
danı başta olmak üzere çeşitli meydanlarda milli ira-
deye sahip çıkan vatandaşlara seslendi. Turbay yaptığı 

konuşmalarda şunları söyledi: “Bu birliktelik olduğu 
sürece, bu irilik, dirlik ve bu Millet-i İbrahimlik olduğu 
sürece ülkemize hiçbir güç engel olamaz. ‘Türk mille-
ti vatanını korumasını bildi’ diye batı, bir kez daha va-
tansever Türk milletini görmüştür. Başkomutanımızın 
ikinci emrine kadar biz nöbete devam edeceğiz. Şehit 
olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil 
şifalar dileriz. 15 Temmuz’da namusumuzu, meclisimizi 
ve ülkemizi çiğnetmediler. Birlik ve beraberliğimiz ül-
kemiz için çok önemlidir. Asil oynanan oyun ülkemizin 
kalkınmasını engellemekti. Dünya develerinin arasında 
olmamız istenmemektedir. Bizler daha çok çalışacağız. 
Daha da birlik içerisinde olacağız. Allah birliğimizi, dir-
liğimizi daim eylesin.”
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Toç Bir-Sen
15 Temmuz Sevr’in 2’nci Kez Parçalanmasıdır, 
2’nci Kurtuluş Savaşı’dır

Bilindiği gibi Sevr Antlaşması Birinci Dünya Savaşı son-
rası İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 10 Ağus-
tos 1920’de imzalanan; binlerce yıllık şanlı tarihimizde 
imzaladığımız enağır, en zor, en kötü antlaşmadır. 

Şanlı ecdadımızın bu bedbaht işgal belgesini parçala-
mak için vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı ile yüz binlerce, 
milyonlarca aziz şehitlerimizin kanıyla vatan topraklarını 
yeniden sulayarak Sevr paçavrasını; azmiyle, kararlılı-
ğıyla, canıyla, kanıyla, ruhuyla, imanıyla parçalamış bu 
toprakların, aziz vatanımızın bu aziz milletin çocuklarına 
yurt olmaya devam etmesini sağlamış ve bu topraklar 
üzerinde Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulma-
sını başarmıştır.

Yüzyıllardır batılı müsteşrik, 
ırkçı emperyalistler amaçla-
rına ulaşma düşüncelerinden 
hiçbir zaman vazgeçmemiş-
lerdir. Bu mübarek vatan 
topraklarımız aziz milletimiz 
ve topyekûn Alem-i İslam 
üzerindeki sömürü, işgal, 
yok etme ve nihai olarak 
büyük İsrail’i kurma düşün-
celerinden biran bile geri 
durmadılar. Dünden daha 
rezil, daha alçak, barbarlıkta 
hiçbir ölçü, sınır, usül, kural, 
ahlak tanımayan makyavelist düşüncelerle dün başara-
madıklarını bugün başarabilmek adına bütün imkanları-
nı sonuna kadar zorlamaktadırlar. Ülkemizi parçalamak, 
milletimizi tüketmek, bayrağımızı indirmek, ezanımızı 
susturmak için içerideki dışarıdaki bütün şer odakları, 
düşmanlar, piyonlar, maşalar, “Kimi Hindu, kimi yamyam 
kimi bilmem ne bela” CIA’sı, MOSSAD’ı, Mi-5’i, çakal sü-
rüsünün hep sistemli, planlı, koordineli, sinsi bir biçimde 
üzerimize saldırmasıdır 15 Temmuz 2016. 

İşte FETÖ/PDY, BETÖ, PKK, PYD, DHKPC, DAEŞ ve ben-
zeri hertürlü isimde batılı ırkçı emperyalistlerce kurulan, 
kurdurulan, beslenen, büyütülen, her türlü destekleriyle 
alçakça, hunharca insanlarımızı katleden terör örgütle-
rinin on yıllardır içimizde sinsice yapılanan FETÖ ile iş-
birliği içinde emperyalistlerin ülkemizi topyekûn işgal 
edip Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkacak 10 Ağustos 
1920’de imzalanan Sevr Antlaşması’nın 15 Temmuz 2016 

alçak, rezil FETÖ darbe kalkışmasıyla uygulanmaya ge-
çirilmesi hamlesidir. 

Onun için aziz milletimiz tarihinde olduğu gibi vatanına, 
devletine, namusuna, özgürlüğüne, bayrağına, ezanına, 
imanına, dinine yapılan hertürlü alçak saldırılarda oldu-
ğu gibi sağcısıyla-solcusuyla, liberaliyle-muhafazakarıy-
la, Sünnisiyle-Alevisiyle, Türküyle-Kürdüyle, Lazıyla-Çer-
keziyle, Arabıyla-Gürcüsüyle hasılı hangi etnik kökenden 
olursa olsun yurtiçi ve yurtdışındaki aziz milletimiz el ele, 
yürek yüreğe vererek FETÖ’nün milletin ortak paydala-
rını hedef alan alçak darbe kalkışmasına karşı eyvallah 
demeyip kendi uçaklarından üzerlerine yağdırılan bom-
balara, helikopterin yağdırdığı kurşunlara, rezil darbeci 

FETÖ’cü teröristlerin üzer-
lerine yağdırdığı kurşunlara, 
üzerlerine sürdüğü tanklara 
eyvallah etmeyerek; canla-
rını, kanlarını dedeleri gibi 
feda ederek verdikleri 2’inci 
Kurtuluş Savaşı ile canlarıy-
la, kanlarıyla yazdıkları şanlı 
destan ve tarih ile yeni bir 
Türk Devrimi’ni tarihe altın 
harflerle yazmış oldular. 

Bu devrimin her bir kahra-
manının aziz hatırası kıya-
mete dek unutulmayacak, 

milletle birlikte yaşayacaktır. Biz de TOÇ-BİR-SEN ailesi 
olarak büyük MEMUR-SEN camiası mensupları olarak 15 
Temmuz 2016 alçak, rezil FETÖ darbe kalkışmasına karşı 
ilk andan itibaren aziz milletimize, medeniyetimize, ül-
kemize olan yüksek sorumluluğumuzun gereğini en iyi 
şekilde yerine getirerek kararlı ve onurlu duruşumuz-
la yazılan 15 Temmuz Destanı’na katkı vermenin, tarihi 
sorumluluğumuzun gereğini bihakkın yapmış olmanın 
onuru, gururu ve mutluluğunu taşımaktayız. 

Selam olsun, 15 Temmuz Destanı’na katkı veren her bir 
kahramanımıza, mensubumuza. Allah sonsuz rahmet et-
sin; millet için, vatan için, hürriyet için, bayrak için, ezan 
için, din için, Allah için kanını, canını veren her bir şehi-
dimize. 15 Temmuz’da Sevr’in uygulanmasını ikinci kez 
parçalayan her bir yiğidimize binler selam olsun.

Günay KAYA
Toç-Bir-Sen Genel Başkanı
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Enerji Bir-Sen
Tonbul, Gümüşhane’de

Milli İrade Nöbetine Katıldı
Gümüşhane Meydanı’nda milli irade nöbeti tutan va-
tandaşlara hitap eden Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı ve  Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul, “Biz 78 milyon biriz, beraberiz, hep beraber 
tek bir millet olarak üzerimize topla da tankla da 
uçakla da gelseler durmayacağız, yılmayacağız, asla 
teslim olmayacağız” dedi.

15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin 
ardından başlatılan Demokrasi Nöbeti etkinliği 21’inci 
gününde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve 
Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul’un 
katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.  

Atatürk Caddesi Gü-
müşhane Belediye Baş-
kanlığı önünde düzenle-
nen programda konuşan 
Tonbul, Ankara’da darbe 
girişimine en yakından 
şahitlik etmiş birisi ola-
rak yaşadıklarını ve duy-
gularını anlattı. Tonbul, 
“Milletimizin yanında, 
milletimizin emrinde, 
aynı amaç için, aynı he-
def için alçakça bir iha-
neti ortadan kaldırmak 
için nöbetteyiz. Mücadelemiz hayırlı olsun” dedi.

GENÇLERİMİZİN İSTİKBALİNİN NÖBETİNİ
TUTUYORUZ

Hakkari’den Edirne’ye, Mersin’den Sinop’a kadar 
Türkiye’nin 81 ilinde ki en büyük meydanlarında de-
mokrasi nöbeti tutulduğunu kaydeden Tonbul, “Bu tu-
tulan sadece demokrasi nöbeti değil, bu nöbet bizim 
istiklalimizin ve gençlerimizin istikbalinin nöbeti. Biz 
istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmanın nöbetini 
tutuyoruz. Bu olaylarda 4’ü Gümüşhane’den olmak 
üzere 260 kişi şehit oldu. Bunlar bu ülke için, ülkenin 
istikbali ve istiklali için canlarını verdiler. Amerika’nın 
uşağı olan FETÖ’ye ve ona destek veren batıya şunu 
haykırmamız lazım: Buradan bir çakıl taşı toplamak 
kolay değil. Bizi eski Türkiye sanmayın, bu milleti de 
eski Türk milleti sanmayın. Öyle 60 da darbe yapa-

caksınız, Başbakanları ve bakanları asacaksınız kimse 
ses çıkarmayacak. 71’de yapacaksınız herkesi sindire-
ceksiniz. Ama bugün demokrasisine ve ümmetin ör-
nek olarak gösterdiği son kale Türkiye ve onun lideri, 
Reisicumhuru, Recep Tayyip Erdoğan’ı kimseye teslim 
etmeyecek. Onların tankları, F-16’ları varsa bu milletin 
de bileği ve yüreği var. Millet, bu bileğini de yüreğini 
de gösterdi” dedi.

MEMUR-SEN
DARBENİN ENGELLENMESİNDE
ÖNEMLİ ROL OYNADI

Memur-Sen’in darbe 
girişiminin hemen ar-
dından alanlara indiğini 
belirten Tonbul, “Dar-
be haberi duyulur du-
yulmaz, tereddütsüz 
bir şekilde tepki veren 
ve alanlara ilk inen ku-
rum Memur-Sen oldu.1 
milyon üyemizle ‘sen’, 
‘ben’ demeden kanlı kal-
kışmaya ilk tepkiyi biz 
verdik. 15 Temmuz ge-
cesi tüm teşkilatımızla 

birlikte meydanlara indik. 
Mücadelemizi, 81 İlimizin tamamında alanlara yaydık. 
Millet, devlet, siyaset, STK’lar ve medya omuz omuza 
kanlı darbe girişimine ‘dur’ dedi. Memur-Sen, o gece 
Türkiye’nin meydanları doldurmasında, darbenin en-
gellenmesinde lokomotif rolü oynadı”  diye konuştu.

KENDİ HALKINI KATLEDENLER EN AĞIR
CEZAYI ALMALI

Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili de görüş-
lerini aktaran Tonbul, “Milletimizin topyekün mücade-
lesi darbecilerin hain emellerini gerçekleştirmelerine 
fırsat vermedi. Şimdi hesap sorma vakti. Kendi hal-
kına, uçaklarla, tanklarla saldıranlar en ağır cezayı al-
malı. Küresel cuntacılarla yargı önünde sonuna kadar 
hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.
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Bayındır Memur-Sen
Millet, İradesine Sahip Çıkmak İçin
Alanlardaydı

Bayındır Memur-Sen ailesi olarak; milli irademize, vata-
nımıza, bayrağımıza, egemenliğimize, millete ve irade-
sine sahip çıkmak için alanlardaydık.

Milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimi, milletimi-
zin feraseti, devletimizin, STK’ların ve emek örgütleri-
nin dik duruşu ile püskürtülmüştür. Millete ve iradesine 
yapılan kalkışma büyük bir mücadele örneği ortaya ko-
nularak amacına ulaşamadan engellenmiştir.

Bilinmesini isteriz ki; Büyük Memur-Sen ve Bayındır 
Memur-Sen ailesi olarak, bugün sahadayız. Milletin 
ve iradesinin üzerinde vesayet kurulmasını asla ka-
bul etmiyoruz. Alanlardayız, milli iradenin yanındayız. 
Memur-Sen bundan önce gerçekleşen darbe dönem-
lerinde olduğu gibi bugün de milli iradenin en büyük 
savunucusudur. Sahada da, alanlarda da vesayetin kar-
şısında dik duruşumuzu sürdürüyoruz. Gün meydanları 
boş bırakmama, milli iradeye ve milli egemenliğe sahip 
çıkma günüdür. Gün vesayet odaklarının ait oldukları 
yere, tarihin çöp sepetine atılana kadar mücadeleye 
devam etme günüdür.

Darbe girişimine karşı siyasi görüşü ne olursa olsun 
omuz omuza durarak yeni bir destan daha yazan, elle-
rinde sadece şanlı Türk Bayrağımızla tanklara, namlu-
lara karşı koyan aziz milletimize, alçakça girişime karşı 
duran vatansever, milletsever güvenlik güçlerimize, ko-
mutanlarımıza,  Türkiye’nin 81 ilinde gündüz işlerine ya 

da evlerine giden, akşamları nöbet tutan bütün Bayın-
dır Memur-Sen İl ve Şube Başkanlıklarımıza ve üyeleri-
mize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu kapsamda Bayındır Memur-Sen olarak Demokra-
si Nöbeti için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bir 
stand kurduk. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kur-
duğumuz stand da Demokrasi Nöbeti tutan vatandaş-
larımıza dondurma ikramında bulunduk.  

Bayındır Memur-Sen teşkilatı olarak ilk günden bu yana 
alanlardayız. Milletimiz topyekûn meydanlarda. Şehit-
lerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz.  Cumhurbaşka-
nımız Sayın Erdoğan’dan yeni bir talimat gelene kadar, 
alanları boş bırakmayacağız.

KANLI DARBE GİRİŞİMİNE
MİLLET DUR DEDİ

15 Temmuz Kanlı Darbe girişimine milletin alanlara 
inmesiyle dur dediğini belirten Bayındır Memur-Sen 
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, “Bundan önceki 
darbelerin tamamında cuntacılar örgütlü yapıları yan-
larına çekmeyi başarmıştı. 28 Şubat’ta 5’li çetelerle so-
kağa indiler. Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen olarak 
1 milyon üyemiz ile alanlarda ve cuntacıların karşında 
duruyoruz. 15 Temmuz kalkışmasının hain ve kanlı ak-
törleri, Yeniden Büyük Türkiye’de darbelere asla fırsat 
verilmeyeceğini anladı” ifadelerini kullandı.
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Birlik Haber-Sen
Hain Darbe Girişimini

Milletimizin Feraseti Engelledi
15 Temmuz gecesi kalkışmanın ilk saatlerinde bize İs-
tanbul Boğaz Köprüsünün askerler tarafından kapatıl-
dığı bilgisi gelmişti. Biz ilk olarak olayın köprüye yöne-
lik bir terör saldırısı olabileceği, bunun içinde askerlerin 
önlem aldığını düşünmüştük. Fakat ilerleyen saatlerde 
bir grup FETÖ’cü hainin darbe girişiminde olduğunu 
öğrendik. Bu bilgiyi aldığımız anlarda da hizmet kolu-
muzda bulunan TRT’de cuntacılar, henüz darbe bildiri-
sini okutmamışlardı.

İlk olarak darbenin kabul edilemez olduğu bunun için-
de darbeye karşı gelme adına Sosyal Medya hesapla-
rımızdan tüm üyelerimizi ve halkımızı sokaklara davet 
etmeye başladık. 

Devam eden dakikalarda Genel Başkanımız Ömer Bu-
dak Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Ali Yalçın’ı 
arayarak ne yapılabilir konusunda görüş alışverişinde 
bulunuyorlar ve Ali Yalçın başkanımızın “TRT işgal al-
tında gidin ve TRT’yi kurtarın” talimatı üzerine Genel 
Başkanımız tüm üyelerimize gerek SMS yoluyla gerek-
se Sosyal Medya hesapları üzerinden TRT’ye gelme-
lerini ve TRT’yi çapulculardan kurtarma adına girişim 
başlatılması talimatını veriyor.

TRT’NİN İŞGALİ HİÇBİR ŞEKİLDE
KABUL EDİLEMEZ

Milletimizin vergileriyle var olan ve bu milletin sesi olan 
TRT’nin cuntacı FETÖ’cüler tarafından işgal edilmesi, 
darbe bildirisinin okunması hiçbir şekilde kabul edile-
mez bir durumdur. Hizmet kolumuzda bulunan TRT’yi 
biran önce kurtarmamız gerekiyordu. Genel Başkanı-
mız Ömer Budak, Genel Başkan Yardımcılarımız Cengiz 

Bekar, Muzaffer Boskurt, Ankara 17 No’lu Şube Başka-
nımız Evren Akpınar ve Disiplin Kurulu üyemiz Nesimi 
Cömert, Basın Danışmanımız murat Aydın, TRT Genel 
Müdürlüğüne giderek, darbeci askerlerin milletin pa-
ralarıyla alınan silahlardan ateş açmalarına rağmen, 
uçaklarla alçak uçuş yaparak tacizlerine rağmen TRT’yi 

darbecilerden temizlemek için halkımız ile birlikte TRT 
Genel Müdürlüğü yerleşkesine nizamiye kapısını kırarak 
giriş yapıyorlar. TRT’nin hainlerin elinden alınmasında 
büyük rol oynuyorlar.

Birlik Haber-Sen olarak darbeye karşı duruşumuz 15 
Temmuzla sınırlı kalmadı. Başta TRT Genel Müdürlüğü 
önünde olmak üzere bütün yurt genelinde teşkilatı-
mızla ortak bir basın açıklaması yaparak, darbeyi, FE-
TÖ’cüleri ve onlara destek verenleri lanetledik. Yaptı-
ğımız basın açıklaması kamuoyunda ve teşkilatımızda 
büyük yankı uyandırdı. Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Şube, İl Başkanlarımız ve bütün teşkilatımız 
Demokrasi Nöbetlerinin son gününe kadar meydanla-
rı terk etmediler. Taki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Demokrasi nöbetleri bitti diyene ka-
dar gündüz mesailerimizi aksatmadan gece nöbetleri-
ne devam ettik. 

Milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimi, milleti-
mizin feraseti, devletimizin, Memur-Sen’imizin ve Birlik 
Haber-Sen’imizin dik duruşu ile püskürttük. Millete ve 
iradesine yapılan kalkışma büyük bir mücadele örneği 
ortaya konularak çok şükür amacına ulaşamadan en-
gellenmiştir. Tarih Türk Milletinin demokrasisine ve ira-
desine sahip çıkışını altın harflerle yazdı. 

Ömer BUDAK
Birlik Haber-Sen Genel Başkanı
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Ulaştırma Memur-Sen
Darbeler Dönemi Kapandı

Kıymetli kardeşlerim, ülkemiz ve milletimizin içinden 
geçtiği şu zor günlerde sizleri selamların en güzeli olan 
yüce Allah’ın Selamı ile selamlıyorum.
 
Ne yazık ki!
 
15 Temmuz 2016 tarihinden bu güne kadar zor/şer gün-
lerden geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. 15 Tem-
muz gecesinde, bin yıl geçse de unut(a)mayacağımız, 
hain ve alçak bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık 
ve birebir de yaşadık.
 
15 Temmuz gecesi başla-
yan ve saatler 00.00 son-
rasını yani 16 Temmuzu 
gösterdiğinde, Cumhur-
başkanımızın bir TV ka-
nalına görüntülü telefon 
aracılığıyla bağlanarak, 
bu alçak darbeye kar-
şı milletimizi topyekûn 
meydanlara ve demokra-
siye sahip çıkmaya davet 
etmesi de darbenin sey-
rini değiştirmiştir.
 
Bugün, sakin kafayla dü-
şündüğümüzde; Cum-
hurbaşkanımızın o gece-
ki cesaret ve ferasetini de 
takdir etmemek mümkün 
değil. Bu çağrı sonrası milletimizin tüm fertleri gibi biz 
de meydanlara çıktık. Bir tarafta darbeci askerler, diğer 
tarafta emniyet güçleri ve halk vardı. Ancak; Bu çağrı 
sonrası da genç / Yaşlı, Kadın / Erkek, çoluk / Çocuk, 
kim var ise elinde bayrak göğsünde iman ile meydan-
ları doldurdu.
 
Karşılarına Tank, Top, Tüfek her ne çıkarsa çıksın göğ-
sünü siper ettiler. Şehadete erişir miyim, yaralanır mı-
yım, tutuklanır mıyım, darbe başarılı olursa halim nice 
olur gibi hiçbir düşünceyi akıllarına getirmediler. Alçak 
Darbe süreci göstermiştir ki!Bu millet özgürlük ve ba-
ğımsızlığından asla ve asla taviz verecek bir millet de-
ğildir.300 e yakın şehidimiz var,

Yüzlerce vatan evladı yaralandı gazi oldu. Tedavileri sü-
ren ve hastanelerde yatan yüzlerce insanımız var hep-
sine minnet borçluyuz. Hepsinden Rabbim razı olsun…
 
Gözlerini kırpmadan ve arkasını düşünmeden şehadet 
şerbetini içerek şehit olan yüzlerce kardeşimize rahmet 
diliyorum. Mekânları cennet olsun.
 
Bin yıl geçse de onlar unutulmayacak! Ve onları her 
daim bu aziz millet rahmet, minnet ve şükran ile ana-
caktır. Bu hainlerin adı Paralel İhanet çetesi (kısaltılmı-
şını siz yaparsınız) PDY, paralel örgüt, FETÖ, her ne der-

seniz deyin adres, 
içten ve dışarıdan 
Pens i l vanya ’y ı 
göstermektedir.
 
Adres nereyi gös-
terirse göstersin 
bu defa milleti-
miz konuşmuş ve 
bu alçaklığa karşı, 
Milletimizin dire-
nişi galip gelmiş 
bu hainler başa-
rısız olmuştur. Bu 
başarı milletimi-
zin başarısıdır. 
Her bir ferdimiz, 
Milletine ve ülke-
sine sahip çıkmış-

tır. 16 Temmuz ve sonrası yeni bir gün ve yeni bir dö-
nüm noktasıdır. Darbe girişimi bastırılmış ve milli irade 
kazanmış, darbelerin ruhuna Fatiha okunmuştur. Mille-
timizle ne kadar gurur duysak azdır.
 
Bu başarıda payı olan başta aziz şehitlerimize ve gazi 
olan kardeşlerimize minnettarız. O gece, gözünü kırp-
madan ve arkasına bakmadan ben buradayım diyerek 
meydanlara dökülen kahramanları kutluyorum. İmkânı 
olmayıp evinden çıkamayan ve milletin evlatlarına dua 
edenlerden de Allah razı olsun. Sözün özü ve sonu ola-
rak ta bu güzelim ülkeye ve bu güzelim millete hıyanet 
planları ile ihanet edenleri bu millet asla affetmeyecek.

Can CANKESEN
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı



73

Kültür Memur-Sen
En Uzun Gece: 15 Temmuz

O gece bir yakınımın düğün me-
rasimi nedeni ile Kocaeli’dey-
dim. Olayları öğrenir öğrenmez 
Ankara’ya doğru yola çıktım. O 
gece, tarihimizde sayısız örnek-
leri olan kahraman aziz milletimi-
zin bir kez daha tarih yazdığı gece 
olarak hafızalarımıza kazınmıştı.

Kendisini bilek gücüyle değil, iman gü-
cüyle tankın topun önüne atan şanlı mil-
letimizin kahramanlık destanıdır 15 Tem-
muz gecesi. Alacakları son nefes dahi 
olsa, bir saniye bile tereddüt etmeden, 
abdestini alıp şehit olmaya koşa koşa gi-
den Seyit Onbaşı’ların, Nene Hatun’ların 
kanlarıyla, canlarıyla yazdığı, şahadet şerbetinin tek bir 
dikişte tekbirlerle içildiği gecedir. O gece en uzun gece-
lerden birisidir Ankara’da, İstanbul’da, tüm Türkiye’de…

Gökten mermiler yağmur gibi yağarken göğsünü kur-
şunlara siper eden, kurşungeçirmez yeleğini abdestiy-
le giyen, çelik yeleği iman olan bir milletin mermilerle, 
toplarla elde edilemeyeceğinin zaferidir 15 Temmuz 
gecesi.
Tanka geçit vermemek için bedenini değil yüreğini yola 

yatıran, mermiye kafa atmanın espri değil yaşam tarzı 
olduğunu kanıyla ispatlayan şerefli milletin destanıdır.
Bu gece; en kritik noktanın hainlerin eline geçmesine 
izin vermeyip, canını bir saniye bile düşünmeden hiçe 
sayıp gecenin kaderini değiştiren Ömer Halisdemir’in, 
vatanımızın ve milletimizin bekası, geleceğimiz olan 
çocuklarımızın hayatı için kendi canını ortaya koyan Şe-
rife Boz’un, tankın önüne canını yatıran Metin Doğan’ın, 
isimleri hiçbir sayfaya sığamayacak kadar gönlümüzde 
geniş yer tutan isimsiz kahramanlarımızın destanıdır. 

Dünyaya örnek olan şanlı direnişin “Brezi-
ya” ’da; Türkler gibi direnelim sloganlarıyla 
sokakları doldurduğu gecedir. Bu gece en 
uzun gecedir Ankara’da, İstanbul’da, tüm 
Türkiye’de. İşte bu yüzden bu gece hiçbir 
zaman unutulamayacak olan o son gece-
dir. Her şeye en yakından şahit olan o son 
gece. 

Bu millet 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri-
nin asla unutmayacak. Bu millet sizi her za-
man hayırla yâd edecek. Allah mekânınızı 
cennet eylesin peygamber komşuları aziz 
şehitlerimiz, Allah sizlere acil şifalar versin 
aziz gazilerimiz. Vatan size minnettardır 15 
Temmuz kahramanları.

Mecit ERDOĞAN
Kültür Memur-Sen Genel Başkanı
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Bin Yıl
15 Temmuz 15 Temmuz

Mustafa 
Cambaz

Varank

Hasan Kaya

Necip Cengiz Eker

O. Ensar Ay

Ahmet Özsoy Demet Sezen

Yalçın Aran

B Dursun Acar

Y Cüneyt Bursa

Batuhan Ergin Edip Zengin Hüseyin Kalkan

Cuma D Emrah Sapa Hüseyin Kısa

Ahmet Kara

Hakan Ünver

Kübra D ay

Mustafa Kaymakçı

Ozan Özen

Akif Altay Erdem Diker

Yakup Kozan

B fe Erkan Pala

Yılmaz Ercan Emrah S

Birol Yavuz Er ce

Cennet Y Hüseyin Güntekin

Akın Sertçelik

Ferhat D

Mehmet Karaaslan

Mur

Ramazan K

Ali Anar E

Volkan Canöz

Ay Aykaç Fahrettin Yavuz

Adil Büyükcengiz Erol Öncel

Burak Cantürk Fatih Dalgıç

Cemal Demir Ftih Yusuf

Emin Güler

Faruk Demir

Muhammat Ali Aksu

Ali Karslı Ferhat Koç

Türkmen Tekin

Aytekin Kuru Fikret Metin Öztürk

Ahmet Kocabay Fatih Satır

Burhan Öner

G Güler

Engin Tilbeç

rahim Yıldırım

Mehmet Kocakaya Mehmet Yılmaz
Metin Arslan

Sümer Deniz

Ali ehirer Haki Aras

Timur Aktemur

Askeri Çoban Halil Hamuryen

Ahmet Çakır Hakan Yorulmaz

Hüseyin Göral Gökhan Esen

Bülent Karalı Hasan Yılmaz

Erol 
Olçok

Abdullah 
Tayyip 
Olçok

Muhammet Yalçın

M. Kerem Yıldız

Muhammet Ambar

Mucip Arıkan

Murat Alkan

Murat Ellik

Muhsin Kiremitçi

Kemal Tosun Murat Ertekin

Kemal Ek Murat Mertel

Lokman Biçici

Mustafa Aslan

Lokman Oktay Mustafa Arslan

Mustafa Yaman

Mustafa Direkli

Mahir Ayabak Murat Kocatürk

Mahmut Co kunsu Murat Akdemir

Mustafa Kocak

Mehmet Çetin Öme rcan Katar Ömer Takdemir

Mehmet Karacatilki zet Özkan

Taner Zafer Koyuncu

Özkan Hekim

Suat Akıncı

M. evket Uzun Zeynep S Çetin Can

Mehmet Demir

Ufuk Baysan

enol S

Vedat Barc

Mehmet Ali Ürel rahim Yılmaz

Yunus U

ayip Sefer

Hur Uzel

Mehmet Ali Kılıç Kadir Sivri Önder Güzel

Mehmet Güder Ümit Yolcu

Tahsin Gerekli

Özkan Özendi

Sevda Güngör

Özgür Gencer

Serkan GökerSerdar Gökbayrak Servet Asmaz

Mustafa Tecimen

Seher Y

Samet Uslu

S kan Sait Ertürk

Münir Alkan Niyazi Güven Osman EvOnur Kılıç Osman Yılmaz

M esut Acu Birol Yavru

Vahit K

eyhmus Demir

Yasin Naci Acar

Mete Ser Bayrakçı

Yunusemre Ezer

Yasin YılmazÖmer Halisdemir

Halil Kantarcı

Mustafa Kaymakçı
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Bin Yıl
15 Temmuz 15 Temmuz

Mustafa 
Cambaz

Varank

Hasan Kaya

Necip Cengiz Eker

O. Ensar Ay

Ahmet Özsoy Demet Sezen

Yalçın Aran

B Dursun Acar

Y Cüneyt Bursa

Batuhan Ergin Edip Zengin Hüseyin Kalkan

Cuma D Emrah Sapa Hüseyin Kısa

Ahmet Kara

Hakan Ünver

Kübra D ay

Mustafa Kaymakçı

Ozan Özen

Akif Altay Erdem Diker

Yakup Kozan

B fe Erkan Pala

Yılmaz Ercan Emrah S

Birol Yavuz Er ce

Cennet Y Hüseyin Güntekin

Akın Sertçelik

Ferhat D

Mehmet Karaaslan

Mur

Ramazan K

Ali Anar E

Volkan Canöz

Ay Aykaç Fahrettin Yavuz

Adil Büyükcengiz Erol Öncel

Burak Cantürk Fatih Dalgıç

Cemal Demir Ftih Yusuf

Emin Güler

Faruk Demir

Muhammat Ali Aksu

Ali Karslı Ferhat Koç

Türkmen Tekin

Aytekin Kuru Fikret Metin Öztürk

Ahmet Kocabay Fatih Satır

Burhan Öner

G Güler

Engin Tilbeç

rahim Yıldırım

Mehmet Kocakaya Mehmet Yılmaz
Metin Arslan

Sümer Deniz

Ali ehirer Haki Aras

Timur Aktemur
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Muhammet Yalçın

M. Kerem Yıldız

Muhammet Ambar

Mucip Arıkan

Murat Alkan

Murat Ellik

Muhsin Kiremitçi

Kemal Tosun Murat Ertekin
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Lokman Biçici

Mustafa Aslan

Lokman Oktay Mustafa Arslan

Mustafa Yaman

Mustafa Direkli
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Mustafa Kocak
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Taner Zafer Koyuncu
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Suat Akıncı
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Mehmet Demir

Ufuk Baysan
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Vedat Barc

Mehmet Ali Ürel rahim Yılmaz

Yunus U

ayip Sefer

Hur Uzel

Mehmet Ali Kılıç Kadir Sivri Önder Güzel

Mehmet Güder Ümit Yolcu

Tahsin Gerekli

Özkan Özendi
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Özgür Gencer

Serkan GökerSerdar Gökbayrak Servet Asmaz

Mustafa Tecimen

Seher Y

Samet Uslu

S kan Sait Ertürk

Münir Alkan Niyazi Güven Osman EvOnur Kılıç Osman Yılmaz

M esut Acu Birol Yavru

Vahit K

eyhmus Demir

Yasin Naci Acar

Mete Ser Bayrakçı

Yunusemre Ezer

Yasin YılmazÖmer Halisdemir

Halil Kantarcı

Mustafa Kaymakçı
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