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YAYIN YÖNETİM

T ürkiye, tarihinin Kurtuluş Savaşı yıllarından 
sonraki en kanlı işgal girişimi olarak 
nitelendirebileceğimiz 15 Temmuz 2016 hain darbe 
teşebbüsünün -o uzun gecenin- birinci senesinde… 

Bu vesileyle o gece hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez 
daha Allah’tan rahmet, şehit yakınlarımıza da baş sağlığı 
dileklerimi iletmek isterim. Gazilerimize de şükranlarımı 
sunuyorum. 
O gece yaşananları unutmamak ve unutturmamak adına 
ulusal ve uluslararası platformlarda, 15 Temmuz’u ve 
FETÖ terör örgütünün yapılanmasını anlattık, anlatmaya 
da devam edeceğiz. Yaşanan hadise, bir darbenin de 
ötesinde bir işgal girişimi idi. Bölgesel kaosun içine 
çekilmeye çalışılan Türkiye, devleti ve milleti ile dik 
duruşunu sergileyerek bir kez daha tarihindeki kahramanlık 
alışkanlığını gösterdi. İslam coğrafyasının ayaktaki son 
kalesi olan ülkemiz, bazı şer çevrelerin hain planlarının 
parçası olmaktan Allah’ın bu millete bahşettiği inayet ve bu 
milletin dik duruşu ile kurtuluyor. 
Bizlere düşen kendi görevlerimiz çerçevesinde bu duruşa 
sahip çıkmak ve gelecek nesillere bu tavrı öğretmektir.
İş dünyası olarak o kara geceden itibaren duruşumuzu, 
devletimiz ve milletimizin yanında durarak gösterdik. 
MÜSİAD ailesi, dünyanın dört bir yanındaki üyeleri ve 
teşkilatlarıyla 15 Temmuz kahramanlık ruhunu besledi ve 
sahip çıktı. 
Bizler de bu kahramanlık hikâyesini sizlere ulaştırmak 
için bu yayın ile karşınızdayız. Bir daha bu hadiselerin 
yaşanmaması için yaşanırsa da nasıl bir ruh ile tavır 
konması gerektiği bilinsin diye bu yayınlar yapıldı. 

Hz. Allah, bu milleti terör örgütlerinden ve şer odaklarından 
muhafaza etsin.

Selametle kalın…

Bir Destandır  
15 Temmuz…

Abdurrahman Kaan
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15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıl dönümünde binlerce kişi meydanlara 
çıktı. Millet, demokrasi şehitlerini dualarla andı. Öte yandan da 

ellerinde Türk bayrakları ile zaferin yıl dönümünü kutladı

TEK VÜCUT OLDU
TÜRKİYE

MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan

DARBE PLANI BAŞARILI OLSAYDI… 

D
arbe girişimi öncesi 2,90 lira olan dolar, 
ilk gün yüzde 17 artışla 3,4 lira seviye-
sine yükseldi. Borsa’da haftalık kayıp 
yüzde 13,4 oldu. Bu süreçte Borsa’da 
işlem gören şirketlerin toplam piyasa 

değeri 78 milyar TL eridi. 2016 genelinde tu-
rizm sektöründe 9,4 milyar dolarlık kayıp ger-
çekleşti. Eğer hain darbe planı başarılı olsaydı, 

geçmişteki darbe dönemlerinde yapılan araş-
tırmalardan yola çıktığımızda Türkiye eko-
nomisi yüzde 25 küçülmeye uğrayacaktı. Bu, 
Türkiye’nin 10 yıl geriye gitmesi, yani bu sü-
reçte emek emek elde edilen bütün kazanım-
ların kül olması anlamına geliyor. Hamdolsun 
ki hainler, darbe girişiminde de Türkiye’yi zora 
sokma planlarında da başarısız oldu.



T
ürkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 
yıl dönümünde sokaklara döküldü. 
Millet tek vücut olarak meydanlara 
indiği günün seneidevriyesinde de 
meydanlardaki yerini aldı. Edirne’den 

Kars’a Türkiye’nin dört bir yanında Millî Birlik 
Yürüyüşleri gerçekleştirildi. Pek çok şehirde 
15 Temmuz Şehitler Anıtı açılışları da yapıl-
dı. Türkiye’deki tüm camilerden aynı anda 
selaların okunduğu günde, özellikle İstanbul 
ve Ankara’da binlerce kişi tek ses oldu. İstan-
bul’da gerçekleştirilen etkinlikler, özellikle 15 
Temmuz 2016’da 36 kişinin şehadete erdiği 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapıldı. İs-
tanbul’daki yürüyüşe Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Başba-
kan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’ın 
yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emni-
yet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Müs-
takil Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri ve 
birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
de bulunduğu Millî Birlik Yürüyüşlerinde 
halk, ellerinde Türk bayrakları ile söz konusu 
etkinliği görsel şölene dönüştürdü. Yürüyüşün 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine 
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Erdoğan ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü ve Şehitler Makamı’nın açılış 
törenine katıldı. 

15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe 
girişiminin birinci yıl dönümünde, darbenin 
başladığı yer olan 15 Temmuz Şehitler Köprü-
sü’nün Anadolu yakasındaki girişinde başla-
yan tören alanına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
eşi Emine Erdoğan, Nakkaştepe’den yürüye-
rek gitti. İstanbulluların da yoğun katılımıyla 
gerçekleşen törende 15 Temmuz şehitleri için 
Kur’an-ı Kerim okundu ve İstanbul Müftüsü 
Hasan Kamil Yılmaz tarafından dua edildi. 
15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin okunup 
her biri için saygı ışıklarının yakıldığı tören-
de Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’nin yıl dönümünde vatandaş-
lara hitaben bir konuşma yaptı. Erdoğan, “15 
Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak, 
sadece şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve 
gazilerimize değil, tarihimize karşı da en bü-
yük sorumluluğumuzdur. Eğer 15 Temmuz’un 
bize verdiği dersleri doğru şekilde okumazsak, 
yeni 15 Temmuz’ları yaşamamız kaçınılmaz 
olacaktır. Üstelik bir sonraki 15 Temmuz’da 
düşmanın karşımıza hangi oyunlarla çıkacağı-
nı, kimleri kullanacağını bilemeyiz.” dedi.

TBMM’de de Anma Töreni 
Gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdo-
ğan ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) önünde gerçekleştirilen 15 Tem-

muz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma 
Töreni’ne de katıldı. 15 Temmuz Darbe Gi-
rişimi’nde Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 
teröristlerin TBMM’yi bombaladığı saatlerde 
gerçekleşen törene; TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Millî-
yetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, bakanlar, eski başbakanlardan 
Ahmet Davutoğlu ve Tansu Çiller, AK Parti ve 
MHP Milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutan-
ları, yüksek yargı kurumlarının yöneticileri, 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile 
şehit yakınları ve gaziler de katıldı. Eski Mec-
lis’ten TBMM’ye kadar Millî Birlik Yürüyü-
şüne katılan binlerce Ankaralının da iştirak 
ettiği törende, İstiklal Marşı okundu; şehitler 
için saygı duruşunda bulunuldu. Törende ay-
rıca, 15 Temmuz Destanı’nın anlatıldığı “video 
mapping” enstalasyonu gerçekleştirildi. 15 
Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim tilaveti-
nin ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez 
tarafından yapılan duanın da yer aldığı tören-
de, 81 ilden 250 gencin her bir şehit adına An-
kara’ya getirdiği 250 bayrağı temsilen, iki şehit 
çocuğu büyük Türk bayrağını Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teslim etti.  Törende konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz meydanlar-
da darbecilere karşı cesaretle direnirken, mil-
letvekillerimiz de Mecliste toplandılar. O gece 
milletvekillerimiz Genel Kurulu açık tutarak, 
darbecilere meydan okudu. Kürsüden tüm 
Türkiye’nin ve dünyanın gözü önünde dar-
becilere ‘başaramayacaksınız’ diye haykıran 
milletvekillerimiz, halkımızın namuslarını 
emanet ettiği, özgürlüğümüzün ve demokrasi-
mizin sembolü Meclisimize sahip çıktı.” dedi.

Edirne’den Kars’a Türkiye’nin dört bir yanında Millî Birlik 
Yürüyüşleri gerçekleştirildi

MILLÎ BIRLIK YÜRÜYÜŞLERI 
GERÇEKLEŞTIRILDI 

Türkiye’nin Dört Bir Yanında

BU İHANETİ 
UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ

K ültür ve Turizm Bakanı 
Numan Kurtulmuş, 
Fatsa Hükümet Ko-

nağı önünde düzenlenen “15 
Temmuz Destanı” programına 
katıldı. Kurtulmuş konuşma-
sında şu ifadelere yer verdi: 
“Milletler sadece sevinçle-
rini hatırlamakla değil, aynı 
zamanda üzüntülerini, keder-
lerini hatırlamakla da ayakta 
kalırlar. Onun için 15 Temmuz 
2016’yı, bu ihaneti hiç unutma-
yacağız, unutturmayacağız.”

Kültür ve Turizm 
Bakanı Numan 

Kurtulmuş 
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Türkiye’nin yurtiçinde ve yurtdışında en yaygın 
sivil toplum kuruluşlarından biri olan MÜSİAD, 
15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıl dönümünde de 
meydanları boş bırakmadı

BU MI
LLE

TIN

15
 T

em
m

u
z,

ZAFERIDIR

M
üstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD), 15 
Temmuz Darbe Kalkışması’nın 
yıl dönümünde tüm dünyada 
demokrasi şehitlerini andı ve 

milletin zaferini kutladı. Yurtiçinde 86, 
yurtdışında 68 ülkede 181 noktada şube 
ve temsilciliği bulunan MÜSİAD, seçilmiş 
hükümetleri devirmeye yönelik darbelerin 
tarih boyunca birçok ülkeye zarar verdiğini, 
15 Temmuz’da kazanılan millet zaferinin tüm 
dünyaya örnek olması gerektiğini vurguladı. 
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 
“Darbeler, tarihin kara lekeleridir.” dedi

D
arbeler, tarihin kara lekeleridir ve biz-
ler bunların canlı şahitleriyiz. Demok-
rasi tüm insanlığa gerekiyor, iktidar-
ların asıl sahibi vesayetçi zihniyetler 
değil milletlerdir. Dünya, Türkiye’nin 

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıklarını yargı-
lamaya değil anlamaya çalışmalı. Demokrasi 
isteyen herkesin, tarihinde birçok darbe yaşa-
mış bir ülkenin vatandaşlarının kendi iradesi-
ni ortaya koyarak kazandığı zaferi alkışlaması 
ve saygı duyması gerekiyor.

“15 Temmuz Zaferi Dünyaya  
Örnek Olmalı”
Biz Türkiye’nin en yaygın iş örgütü ve ülkesi-
ni seven işadamları olarak, milletimizin tara-
fındayız; demokrasimizi savunmaya devam 
edeceğiz. Demokrasimiz için hain terör ör-
gütlerinin karşısında hayatını kaybeden hiç-
bir canımızı unutmayacağız. Sadece 15 Tem-
muz’da değil nefes aldığımız süre boyunca 

KARA

şehitlerimizi anmaya, onların önünde saygıyla 
eğilmeye devam edeceğiz. Dünya bilmelidir 
ki 15 Temmuz; yaşlı, genç, çocuk demeden 
bir milletin kazandığı demokrasi zaferidir. 
Bu zafer dünyaya örnek olmalıdır. Demokrasi 
sokaktaki birkaç kişiyle değil, milletin kendisi 
tarafından korunur ve taçlandırılır. Darbe ve 
darbecileri sürekli besleyen siyasi ve toplumsal 
yapılar anlamalıdır ki bu millet 15 Temmuz’da 
meşru Cumhurbaşkanı’na ve Hükümetine 
sahip çıkmıştır. Demokrasiyi, o gün yürüyüp 
gittikleri gibi bugün de aynı yolda ilerleyenler 
değil, üniforma giyen asker kılıklı teröristle-
rin, tankların ve uçakların karşısında dimdik 
duranlar ayakta tutmuştur.

Millet Yönetime El Koydu
Dahili ve harici düşmanları tarafından, si-
yasi ve ekonomik olarak kuşatılmak istenen 
bu topraklarda bir meşruiyet krizi oluşturma 
çabalarına; demokrasisine sahip çıkan bu kah-

raman millet prim vermedi ve vermeyecektir. 
İçeride çözümü mutlak var olan problemleri 
olan Türkiye ile ithal suni sorunlarla yaşamak 
zorunda kalan bu coğrafya, bir seçim arifesin-
dedir. Ya bu kadim topraklarda milletin sözü 
egemen kılınacak ya da vesayetçi yapılar ege-
menlik kuracaktır. İşte 15 Temmuz’dan herkes 
için çıkan ancak bazı kesimlerce hâlâ anlaşıla-
mayan sonuç; bu milletin, yetkisini devrettiği 
meşru siyasi iradeye sahip çıkarak yönetime el 
koyduğudur. 15 Temmuz’un planlayıcı ve uy-
gulayıcıları apaçık ortadayken; başarısız darbe 
girişiminin koruyucu ve kollayıcıları da bili-
nirken, sözde dost ve müttefiklerin takındık-
ları tavır ortada. 15 Temmuz’da milletin yaz-
dığı destanı okumamak için ellerinden geleni 
yapanlar, destanın kahramanlarını görmezden 
gelenler; vatansız kalan mağlup teröristleri gö-
zetip kollamaktadırlar. 15 Temmuz’da Türki-
ye’de oynanmak istenen oyunu da bu coğraf-
yanın farklı köşelerinde yeniden sahneleme 
densizliğindeler. Tarih boyunca bu kadim top-
raklarda var olan halklar, bu oyuna gelmeye-
ceklerdir ve şüphesiz burada en büyük rol de 
Türkiye’ye düşmekte. 15 Temmuz’da üzerine 
düşeni yapan Türk milleti ve kurumsallaşmış 
siyasi irade, bu tarihî vazifenin de şüphesiz bi-
lincinde. Hal böyleyken ve başta FETÖ deni-
len devşirme teröristler olmak üzere tüm terör 
örgütleriyle mücadele sürerken, suyu bulan-
dırma ve zihin karıştırma çabaları da devam 
etmekte. Ayrıca birtakım siyasi yapılar da bu 
çabalara çanak tutan tavır ve tutum takınmak-
ta. 2016’nın 15 Temmuz’unda tüm terör örgüt-
leri ve onların destekleyicilerine verilen yanıt, 
tam bir yıl sonra tekrar hatırlatıldı. MÜSİAD 
olarak biz de demokrasisine ve iradesine sahip 
çıkmanın verdiği gururla nöbete devam eden 
milletin yanında yer aldık. 

Lekeleridir

TARIHIN
Darbeler,

 “Türkiye’nin en yaygın 
iş örgütü ve ülkesini 

seven işadamları olarak, 
milletimizin tarafındayız; 

demokrasimizi savunmaya 
devam edeceğiz”

11
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 
senesinde ise yine meydanlarda 
devletimizin ve milletimizin yanında 
yer aldık

Ü
lkemizin geçen sene yaşadığı hain dar-
be girişiminin üzerinden bir yıl geçti. 
Türkiye, bir işgal girişiminin eşiğinden 
döndü. MÜSİAD olarak her zaman 
olduğu gibi bizler de 15 Temmuz 2016 

gecesinde yaşanan hain darbe girişiminde 
devletimizin ve milletimizin yanında olduk. 
Türkiye’nin 86 noktasında teşkilatlarımız, şube 
başkanlarımız ve üyelerimizle demokrasi nö-

YANINDAYIZ
Daima Devletimizin ve Milletimizin

betlerinde yer aldık, seçilmiş hükümetin ya-
nında durduk. 15 Temmuz’un üzerinden geçen 
bir yılda Türkiye’nin pek çok farklı şehrinde 
şubelerimiz tarafından gerçekleştirilen çalış-
malarla bu terör örgütünün yapısı hakkında 
kamuoyuna bilgilendirmeler yaptık. 

Anıtla Şehitlerimiz Her Daim 
Hatırlanacak
15 Temmuz hain darbe girişiminin senesinde 
ise yine meydanlarda devletimizin ve milleti-
mizin yanında yer aldık. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde yapılan 
tüm etkinliklere MÜSİAD’ın şube teşkilatları 
olarak katılım sağladık. Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği Genel Başkanımız Abdur-
rahman Kaan liderliğinde Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın 
da katıldığı İstanbul’da gerçekleşen 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü mitinginde de yerimizi aldık. 
15 Temmuz Şehitleri anısına İstanbul’da yapı-
lan anıtın açılışında da bulunduk. Bu anıtın ge-
lecek nesillere bırakılması hem şehitlerimizin 
her daim hatırlanması hem de 15 Temmuz’da 
yaşanan teşebbüsün ibret olarak kalmasını sağ-
layacak. 

Üyelerimiz Vatanına Sahip Çıktı
İstanbul’da iş dünyamızın aktörleri olarak eli-
mizde Türk bayraklarıyla meydanlardaki ye-
rimizi alırken Anadolu’nun her köşesinde de 
üyelerimiz, vatanına sahip çıktığını göstermek 
için meydanlardaydı. 15 Temmuz’un sabahın-
da Millet Camii’nde kılınan sabah namazının 
ardından Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı 

açılışı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan tarafından yapıldı. Ankara’nın o gecede 
Kahramankazan’da, Millet Meclisinde ve diğer 
stratejik kamu kuruluşlarında yaşananlar tari-
he geçti. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bir 
kez daha milletle buluştu. 

Vatan Müdafaasından Geri 
Durmayacağız
MÜSİAD’ın yurt içi teşkilatları olarak büyük 
şehirlerin meydanlarındaki mitinglerde, şehit 
kabristanlarında, gazilerimizi ziyaretlerde bu-
lunduk. Elimizde sadece Türk bayraklarımız 
vardı. Milletimizle halleştik ve hep bir ağızdan 
FETÖ terör örgütünü lanetledik. Bu Milli Bir-
lik Yürüyüşlerinden ve mitinglerden anladığım 
kadarıyla bizi biz yapan değerlere sahip çıktı-
ğımız sürece bu vatan bizimdir. Türkiye’nin 
her şehrindeki şubelerimizle temsilcilikleri-
mizle ve üyelerimizle iş hayatımızda ülkemiz 
için çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam 
ederken yeri geldiğinde vatan müdafaasında da 
bulunmaktan geri durmayacağımızı gösterdik.
Bu vesileyle bu hain darbe girişimine tevessül 
eden içerideki ve dışarıdaki örgütleri lanetliyor, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şi-
falar diliyorum.   

Yurtiçi 
Teşkilatlanma 
Komisyon 
Başkanı Soner 
Meşe

MÜSİAD olarak her zaman olduğu 
gibi 15 Temmuz 2016 gecesinde 
yaşanan hain darbe girişiminde 
de devletimizin ve milletimizin 
yanında olduk
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MÜSİAD, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl 
dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler 
düzenledi

DEVAM EDECEK
MÜSİAD, Üretmeye ve Büyümeye

F
arklı şehirlerdeki MÜSİAD şubeleri, 15 
Temmuz Darbe Girişimi’nin yıl dönü-
münde hem “15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü” ile ilgili organizasyon-
lar yapıp hem de farklı sivil toplum ku-

ruluşlarının düzenlediği etkinliklerde ve Millî 
Birlik Yürüyüşlerinde yer aldı. Gerçekleştirilen 

etkinliklerde MÜSİAD’ın güçlü bir Türkiye 
için üretmeye ve büyümeye devam edeceği 
mesajı verildi. Türkiye’nin tüm bölgelerinde 
faaliyet gösteren MÜSİAD şubeleri, bu süreçte 
darbe girişiminin anlatıldığı konferanslar ter-
tip etmenin yanı sıra camilerde 15 Temmuz Şe-
hitleri için mevlit de okuttu. Şehit mezarlarının 

yanı sıra şehit aileleri de ziyaret edildi. Gazete 
ve televizyonlarda darbe teşebbüsünü kınayan 
ilanlar vermelerinin yanı sıra şube başkanları, 
muhtelif kanallarda demokrasi ve millî irade-
nin yanında olduklarına dair açıklamalarda 
bulundu. Öte yandan da şubeler tarafından 
kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, 

milletvekillerine ve bürokratlara çeşitli ziyaret-
ler düzenledi. Ayrıca mehter gösterileri yapıldı 
ve çeşitli konserler organize edildi. Ellerinde 
Türk bayrakları ile demokrasi nöbetlerinde ha-
zır bulunan MÜSİAD’lılar hazırladıkları afiş-
lerle de Türkiye’nin tamamında 15 Temmuz 
ruhunu canlı tuttu.

BİZİ HİÇBİR GÜÇ YIKAMAZ

H alkımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde vatanına, topra-
ğına, bayrağına olan bağlılığını, hiçbir gücün ülkemizi 
yıkamayacağını bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz, necip 

milletimizin zaferidir. Bu millet, vatanına, toprağına, bayrağına 
bağlılığıyla bizi hiçbir gücün yıkamayacağını tüm dünyaya gös-
terdi. Bundan sonra her 15 Temmuz’da şehitlerimizi minnetle, 
şükranla anacağız ve her seferinde meydanları doldurarak tüm 
dünyaya birlik ve beraberliğimizi haykıracağız.

MÜSİAD İzmir 
Başkanı Ümit Ülkü

 MÜSİAD şubeleri, darbe 
girişiminin anlatıldığı 

konferanslar tertip etmenin 
yanı sıra camilerde şehitler 

için mevlit de okuttu
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15 Temmuz hain darbe 
teşebbüsünün yıl dönümünde, 

Türkiye’nin dört bir yanında 
binlerce kişi tek ses oldu

TEK SES
OLDU

Türkiye

Şubelerinin bulunduğu 
tüm şehirlerde MÜSİAD’ın 

da katıldığı Millî Birlik 
Yürüyüşleri, halkın elindeki 

Türk bayraklarıyla görsel 
şölene dönüştü

GÖRSEL
ŞÖLEN

Türk
Bayraklarıyla

ADANA

MÜSİAD Adana Şubesi, MÜSİAD'ın da 
üyesi olduğu "Adana Millî İradeye Saygı 
Platformu" tarafından organize edilen 
Valilik himayesinde gerçekleşen 15 
Temmuz Şehitlerini Anma programına 
katıldı. Şube Başkanı ve üyeler, 
etkinlikler kapsamında AB Bakanı 
Ömer Çelik’in katılımıyla gerçekleşen 
Mevlid Programı'na katıldı.

BURSA

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği Bursa Şubesi Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından yaptırılan 15 Temmuz 
Şehitler Anıtı’nın açılışına katıldı. 
Ayrıca MÜSİAD Bursa Şubesinin İcra 
Heyeti Başkanlığını yaptığı Bursa 
Gönüllü Kuruluşlar Platformu (BGKP) 
tarafından “15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla 
basın açıklaması yapıldı. MÜSİAD 
Bursa Şubesi olarak Saygı Yürüyüşü 
ve Demokrasi Nöbeti’ne katılım 
sağlandı.

ÇANAKKALE

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği Çanakkale Şubesi,
Çanakkale Valiliği tarafından
düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini
Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü
programına katıldı. Ayrıca İskele 
Meydanı’nda gerçekleştirilen 
programda da yerini alan MÜSİAD’ın 
Çanakkale Şubesi, demokrasi
şehitleri için Dumlu Pınar Camii’nde
mevlit okuttu.

ÇORUM

Çorum Valiliği önünde üyeleriyle 
buluşan MÜSİAD Çorum Şubesi, 
mehter marşı eşliğinde Hürriyet 
Meydanı’na yürüdü. Akabinde 
de gerçekleştirilen 15 Temmuz 
etkinliklerine katılım sağladı.

DENİZLİ

MÜSİAD Denizli Şubesi, Denizli 
15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda 
düzenlenen “15 Temmuz şehitleri ve 
gazilerini” anma programına katıldı. 
Etkinlikte, MÜSİAD standı açarak 
üyeleriyle bir arada bulundu.

DÜZCE

MÜSİAD’ın Düzce Şubesi, 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’nin yıl dönümünde 
Düzce Anıt Park’ta gerçekleştirilen 
programlara katıldı.

ELAZIĞ

MÜSİAD’ın Elazığ Şubesi, Elazığı 
Valiliği tarafından düzenlenen 
anma törenlerine ve Millî Birlik 
Yürüyüşlerine katıldı. Demokrasi 
nöbetlerinde de alanları boş 
bırakmadı.

AYDIN

MÜSİAD Aydın Şubesi, Aydın 
Valiliğinin ve Aydın Belediyesinin 
düzenlemiş olduğu etkinliğe katılım 
gösterdi.

BATMAN

15 Temmuz kalkışmasının 
seneidevriyesinde MÜSİAD’ın 
Batman Şubesi üyeleri de ellerinde 
Türk bayraklarıyla sokaklara 
döküldü.

DİYARBAKIR

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü nedeniyle Diyarbakır’da yüzlerce 
kişi, demokrasi nöbeti tutmak için 
meydanlarda yerini aldı. MÜSİAD’ın 
Diyarbakır Şubesi de ellerinde Türk 
bayraklarıyla alanları doldurdu.

BOLU 

MÜSİAD’ın Bolu Şubesi, Bolu’da 
düzenlenen anma törenlerine 
katılmasının yanı sıra açtığı 
stantlarda da meydanlardaki yerini 
aldı.

ANKARA 

MÜSİAD Ankara Şubesi ve 
Genç MÜSİAD Ankara üyeleri, 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
gerçekleştirilen birçok programa 
katıldı. Üyeler, Millî Birlik 
Yürüyüşlerinin yanı sıra 15 Temmuz 
Anma etkinliğine ve Bir İnsan Hakları 
İhlali Olarak 15 Temmuz programına 
katılım sağladı.

ADIYAMAN

MÜSİAD Adıyaman Şubesinin tüm 
üyeleri, aileleriyle birlikte Millî İrade 
Yürüyüşlerinde yerini aldı. Sabah 
namazına kadar miting alanından 
ayrılmayan üyeler, namazı miting 
alanında kıldı.

ANTALYA

MÜSİAD’ın Antalya Şubesi üyeleri, 
ellerinde Türk bayrakları ile 
meydanlardaki yerini aldı. Antalya 
halkı ve MÜSİAD üyeleri, birlik ve 
beraberlik mesajı verdi. 

AKSARAY

MÜSİAD Aksaray Şubesi 
öncülüğünde MÜSİAD üyeleri ve 
vatandaşların  katılımıyla Kent 
Meydanında bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 
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15 Temmuz’un yıl dönümünde 
meydanları boş bırakmayan 

MÜSİAD, düzenlediği 
etkinliklerle güçlü bir Türkiye 
için üretmeye ve büyümeye 
devam edeceğinin mesajını 

verdi

DEVAM
EDECEĞİZ

Üretmeye ve 
Büyümeye

Türk bayraklarıyla Millî Birlik 
Yürüyüşlerinde hazır bulunan 

MÜSİAD, tüm Türkiye’de 15 
Temmuz ruhunu canlı tuttu

CANLI
KALDI

15 Temmuz 
Ruhu

ERZİNCAN

15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü anma programları 
çerçevesinde MÜSİAD Erzincan 
Şubesi Başkanı, Erzincan Valisi Ali 
Arslantaş ve beraberindeki heyetle 
darbe girişimi sırasında şehit edilen 
Erzincanlı Şehit Recep Gündüz’ün 
kabrini ve baba ocağını ziyaret etti. 
Ayrıca Erzincan’daki MÜSİAD’lılar 
düzenlenen yürüyüşlere de katıldı.

HATAY
                                        
MÜSİAD Hatay (İskenderun) Şubesi, 
İskenderun Kaymakamlığı tarafından 
düzenlenen yürüyüşe katıldı. Hatay 
Şubesi olarak yürüyüş alanında 
dondurma ikramında bulundu.

İZMİR

Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
vesilesiyle düzenlenen pek çok 
programa iştirak eden MÜSİAD İzmir 
Şubesi, Cumhuriyet Meydanı’ndan 
Konak Meydanı’na kadar yürüdü. 
Vatandaşlara lokma dağıtımı da 
gerçekleştirildi.

KARADENİZ EREĞLİ

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şubesi, 
Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı 
tarafından düzenlenen 15 Temmuz 
Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü etkinliklerine katıldı. 
Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nun 
katılımlarıyla dernek binasında 15 
Temmuz sürecini anlatan bir toplantı 
yaptı.

KASTAMONU

MÜSİAD Kastamonu Şubesi, 
Kastamonu Şehitliği’nde şehit 
kabirleri ziyaret etti.  15 Temmuz’da 
düzenlenen Millî Birlik Yürüyüşü ve 
Demokrasi Nöbetlerine katıldı. 

KAYSERİ

MÜSİAD’ın Kayseri Şubesi tarafından 
15 Temmuz'un yıl dönümü sebebiyle 
basın toplantısı gerçekleştirildi. Şube 
Başkanı, “Ülkenin 10 yıllık emeği bir 
gecede heba edilecekti. Halk buna karşı 
durdu. Bir daha kimse bu yola tevessül 
etmesin." açıklamalarında bulundu.

KARAMAN

MÜSİAD Karaman Şubesi, 
düzenlenen ‘15 Temmuz 
Şehitlerimizi ve Gazilerimiz Anma 
etkinliğine katıldı. Üyelerimizin 
yoğun katılım sağladığı etkinlikte 
ikramda bulunuldu.

KIRIKKALE
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 
yıl dönümü münasebetiyle stant 
açan MÜSİAD’ın Kırıkkale Şubesi, 
vatandaşlara dondurma dağıttı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valiliği tarafından 
gerçekleştirilen şehitleri anma 
etkinliğine MÜSİAD’ın Kahramanmaraş 
Şubesi ve Genç MÜSİAD 
Kahramanmaraş üyesi gençler katıldı.

İNEGÖL

MÜSİAD İnegöl Şubesi, darbe 
girişiminin yıl dönümünde organize 
edilen yürüyüş ve nöbetlere katıldı. 
Nöbet tutan halka su, pilav ve helva 
ikramında bulunuldu.

GAZİANTEP

MÜSİAD’ın Gaziantep Şubesi, 
Gaziantep’te 15 Temmuz’un yıl 
dönümü nedeniyle gerçekleştirilen 
etkinliklerde yerini aldı. 

GEBZE

MÜSİAD Gebze Şubesi, kent 
meydanında şehitlerin ve gazilerin 
anısına helva, kek, meyve suyu 
ve şeker dağıttı. Gebze Belediyesi 
tarafından düzenlenen 15 Temmuz 
yürüyüşüne yönetim kurulu ve 
üyeleriyle katıldı.

ISPARTA

MÜSİAD Isparta Şubesi, Isparta 
Valiliği tarafından düzenlenen 15 
Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü programına 
katıldı. Isparta Garnizon Şehitliği 
ziyaret edilerek mevlit okutuldu. 

KARABÜK

MÜSİAD Karabük Şubesi, Karabük 
Valiliği tarafından düzenlenen 15 
Temmuz Programı dâhilinde halk 
yürüyüşüne katıldı. 

ESKİŞEHİR

Vilayet meydanında binlerce kişiye 
meyve suyu, çiğ köfte ve şapka 
dağıtımı gerçekleştiren MÜSİAD 
Eskişehir Şubesi, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Anma 
Programı kapsamında demokrasi 
nöbeti tuttu ve MÜSİAD Eskişehir 
standı kurdu.
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KOCAELİ

MÜSİAD’ın Kocaeli Şubesi, 15 
Temmuz’un yıl dönümünde 
Kocaeli’nde düzenlenen anma 
programlarına katıldı. Aynı zamanda 
demokrasi şehitlerini dualarla andı.  

KÜTAHYA

MÜSİAD’ın Kütahya Şubesi, Valilik 
önünde Millî Birlik Yürüyüşü'ne ve 
Zafer Meydanı’ndaki 15 Temmuz 
Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü etkinliklerine katıldı. 

MARDİN

MÜSİAD Mardin Şubesi, 15 
Temmuz’da halkla birlikte 
meydanlarda demokrasi nöbeti 
tuttu. Ayrıca, Şube Başkanı bir 
konuşma gerçekleştirdi.

MANİSA

MÜSİAD’ın Manisa Şubesi, 15 
Temmuz darbe teşebbüsünün yıl 
dönümünde demokrasi şehitlerini 
dualarla andı. Ayrıca şube tarafından 
lokma dağıtıldı.

MUĞLA

MÜSİAD Muğla Şubesi, Muğla 
Valililği tarafından organize edilen 
yürüyüşe katıldı. Muğla Şubesi, 
alandaki halka çorba ikram etti.

TEKİRDAĞ

Çorlu’da Milli  Birlik  Yürüyüşü’ne 
katılan MÜSİAD’ın Tekirdağ Şubesi, 
15 Temmuz şehitlerini  dualarla 
andı. Aynı zamanda Şube Başkanı 
etkinlikte, 15 Temmuz ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.

ZONGULDAK

MÜSİAD’ın Zonguldak Şubesi, “15 
Temmuz’u asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız” yazılı stant 
açtı. Zonguldak Şubesi, düzenlenen 
yürüyüşlere ve nöbetlere de katıldı.

MALATYA

MÜSİAD’ın Malatya Şubesi, Malatya 
Valiliği ve belediyelerin düzenlediği 
etkinliklerde yer aldı. Yerel basında 
TV programına da katılan Malatya 
Şubesi, hazırladığı basın bildirisini de 
basına servis etti. 

MERSİN

MÜSİAD Mersin Şubesi, yönetim 
kurulu ve üyeleriyle birlikte şehitliğe 
ziyarette bulundu. Cumhuriyet 
alanındaki etkinliği üyelerine SMS, 
Whatsapp ve Mail yoluyla hatırlattı. 
Üyeler tarafından çay ikramı yapıldı.

KONYA

MÜSİAD Konya Şubesi üyeleri, 
15 Temmuz Şehitlerimizi Anma, 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
nedeniyle, Mevlana Meydanı’ndaki 
programa katıldı. Konya Kılınçarslan 
Parkı’ndan başlayan yürüyüş 
Mevlana Meydanı’nda sona erdi. 
MÜSİAD Konya Şubesinin üyeleri, 
sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet 
yerinden ayrılmadı. 

SAKARYA

MÜSİAD’ın Sakarya Şubesi, 
Sakarya’da 11-15 Temmuz tarihleri 
arasında düzenlenen 15 Temmuz 
Anma Törenlerine katıldı.

SAMSUN

15 Temmuz’da Samsun Valiliği 
tarafından organize edilen meydan 
programında MÜSİAD’ın Samsun 
Şubesi de yer aldı. Aynı zamanda 
Samsun Şube Başkanı, Samsun 
Canlı Haber TV’ye canlı yayın konuğu 
olarak katılarak 15 Temmuz’la ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.

SİVAS

MÜSİAD’ın Sivas Şubesi de “Şehitler 
ölmez vatan bölünmez”, ”Ya Allah 
Bismillah Allahuekber” sloganları 
ile kent meydanındaki etkinliklere 
katıldı.

TOKAT

MÜSİAD’ın Tokat Şubesi, demokrasi 
nöbetlerinde yerini aldı. Aynı 
zamanda Tokat Şubesi, şehitleri 
dualarla andı.

UŞAK

MÜSİAD’ın Uşak Şubesi, Uşak Valiliği 
ve Uşak Belediyesinin yapmış olduğu 
15 Temmuz programlarına katılım 
sağladı.

ŞANLIURFA

MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi Başkanı 
öncülüğünde 15 Temmuz Şehidimiz 
merhum Mustafa Direkli’nin kabri ve 
şehitlik ziyaret edildi.
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M
üstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği, 15 Temmuz hain darbe girişi-
minin birinci yıl dönümünde, yurt-
dışında 38 ülkede yer alan 37 şube, 
üç temsilcik ve 18 temsilcimiz vasıta-

sıyla farklı alanlarda, güçlü bir faaliyet silsilesi-
ne imza attı. Bu faaliyetler dâhilinde MÜSİAD 
ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslarara-
sı alandaki gücünün, 15 Temmuz vurgusuyla 
tüm dünyada hissedilmesinin heyecanı, misyo-

numuzun temelini oluşturdu. Toplumun yaptı-
ğı seçimlerle meydana gelen mevcut iradenin 
kutsal ve paylaşılmaz oluşunu aynı zamanda 
tüm dünyaya demokratik toplum hayatının 
vazgeçilmezliğini ispatlayan 15 Temmuz Za-
feri, 38 farklı ülkede MÜSİAD teşkilatlarının 
yüksek gönüllülük gücü ile tanıtıldı. Özellikle 
o ülkenin dili ve kendi kültürel değerleri ile ye-
rel halka, ülkenin yerleşik kurumlarına ve sivil 
toplum kuruluşlarına ulaşan MÜSİAD baş-

Dünyaya demokratik toplum hayatının vazgeçilmezliğini ispatlayan 
15 Temmuz Zaferi, 38 farklı ülkede MÜSİAD teşkilatlarının yüksek 
gönüllülük gücü ile tanıtıldı

Planladığımız faaliyetleri, Türk iş 
dünyasının güçlü bir üyesi olan 
MÜSİAD’lı işadamları olarak 15 
Temmuz Zaferi’nin bütün dünyada 
bilinirliğini arttırmaya yönelik 
olarak hayata geçirdik

DUNYAYA 
TANITILDI

15 TEMMUZ

2524

15 Temmuz Zaferi, 

kanlarımız, 15 Temmuz Zaferi’ni tüm demok-
rasiler içinde Türk milleti tarafından dünyaya 
sunulan bir mihenk taşı olarak vurguladı.
Mevcut tanıtım faaliyetleri içinde MÜSİAD 
ofislerinde, ülke meydanlarında, basın kuru-
luşlarında; tanıtım toplantıları, yürüyüşler, ya-
zılı ve görsel medyada tanıtıcı yayınlar ve basın 
toplantıları gerçekleştirildi. Özellikle halkın 
duyarlı olduğu iletişim metotları tercih edile-
rek gerçekleştirilen anma programlarının yanı 
sıra benzer misyonlar üstlendiğimiz diploma-
tik kurumlar ile ortak programlar düzenlendi 
ve o ülkede de yoğun olarak sosyal medya tanı-
tımı yapıldı. Yabancı ülkelerde gerçekleştirilen 
TV programlarının yanı sıra ilgili ülkelerde 
meydanlar, mevcut reklam panoları aracılığla 
15 Temmuz Zaferi teması işleyen görseller ile 
donatıldı. Böylelikle dünya insanlarının, mey-
danlarda kucaklaşması sağlandı. Ülkelerinin 
kültürü içinde, günlük yaşadıkları hayattan 
farklı bir vurgu oluşturularak aynı zamanda bir 
dizi tanıtım faaliyetine ek olarak ilgili ülkelerde 
geçerliliği olan kurum ve kuruluş liderleri ile 
ortak açıklamalar oluşturuldu. Bu açıklamalar 
da yazılı basında özel olarak hazırlanan güçlü 
görseller ile desteklendi. 
Ayrıca matbu olarak 15 Temmuz Zaferi’ni an-
latan kitapların ilgili ülkedeki yayın kuruluşla-
rına, sivil toplum kuruluşlarına ve kanaat ön-
derlerine ulaşması için özel bir çaba sarf edildi. 
Hissedilen ihtiyaç üzerine mevcut yayınların 
yanında MÜSİAD kaynakları ile finanse edi-
len yeni kitaplar hazırlatıldı. Hazırlanan dokü-
manlar, 15 Temmuz Zaferi’nin birinci yıl dönü-
münde ülkedeki kurumlar ile paylaşıldı.
Camilerde mevlitler okutuldu. Özellikle TV ve 
sosyal medya için hazırlanan 15 Temmuz Zafer 
filmleri ise demokratik bir direniş ve sonrasın-
da toplumsal dayanışma ile gelen demokratik 
zafer gerçeğini, yabancı toplumlara kolay bir 
şekilde iletmemizi sağladı.
MÜSİAD Dünya Teşkilatlarının gücünün yanı 
sıra iş, aile ve ticari ortaklarımız ile birlikte, 
yereldeki lobi gücümüzü kullanarak, yabancı 
ülkelerin valilik, belediye, parlamento ve tica-

ret odalarında gerçekleştirilen etkinliklerle 15 
Temmuz Zaferi ve sonrasında güçlenen Tür-
kiye ekonomisine vurgu yapıldı. Tüm dünya-
da 15 Temmuz’un bir savaş değil, ekonomik 
başarı ile taçlanan unutulmaz bir zafer olduğu 
mottosu işlendi.
Türk iş dünyasının güçlü üyeleri MÜSİAD’lı 
işadamları olarak, planladığımız faaliyetleri 15 
Temmuz Zaferi’nin bilinirliğini tüm dünyada 
arttırmaya yönelik olarak hayata geçirdik.
Sonuç olarak bu kıymetli hedefimiz çerçeve-
sinde, MÜSİAD Dünya Başkanları aracılığıyla 
tek merkezden organize edilen özgür ve güçlü 
bir sosyal bir girişim şeklinde, Türk nüfusunun 
yoğunluğuna bağlı olarak başta Almanya ol-
mak üzere;  Avusturya, Danimarka, Hollanda, 
KKTC, ABD, İngiltere, İsviçre, Fransa, Güney 
Afrika, Gürcistan, Nijerya, Romanya, Sudan, 
Makedonya, Japonya, Avustralya, Kazakistan, 
Pakistan, Belçika, Azerbaycan, Çin, Singapur, 
BAE, Suudi Arabistan, Irak, Fildişi Sahili, İran, 
Katar, Macaristan, Nijer, Senegal, Tacikistan, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Ukrayna, Kuveyt 
ve Tayvan’da taze bir heyecan ile 15 Temmuz 
Zaferi tanıtımı yapıldı. 
Vatanını seven işadamları olarak 38 ülkede 
gerçekleştirilen 15 Temmuz Zaferi’ne ait tanı-
tım faaliyetleri, mütevazı bir duruş ve güçlü bir 
motivasyonla 15 Temmuz Zaferi’nin kahrama-
nı olan aziz milletimize ithaf ile büyük bir onur 
duyularak hazırlandığını belirtmek isterim.
MÜSİAD olarak hazırladığımız bu almanak 
vesilesi ile MÜSİAD dünya teşkilatlarımıza, 
değerli teşkilat başkanlarımıza ve ilgili ülkeler-
de bulunan MÜSİAD üyesi değerli işadamla-
rımıza, 15 Temmuz Zaferi’nin asıl sahibi Türk 
milletine ve ülkemizin aziz değerlerine sahip 
çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkürlerimi sunarım.

MÜSİAD Yurtdışı 
Teşkilatlanma 
Komisyonu 
Başkanı  
İbrahim Uyar
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MÜSİAD, dünyadaki pek çok farklı lokasyonda gerçekleştirdiği 
organizasyonlarla da 15 Temmuz şehitlerini andı

T
ürkiye’nin en yaygın sivil toplum kuru-
luşları arasında önemli bir konumda yer 
alan MÜSİAD, yurtdışında da pek çok 
noktada faaliyetlerine devam ediyor. 15 
Temmuz’un yıl dönümünde yurtiçinde 

düzenlediği etkinlikler ve katıldığı Demokrasi 
Nöbetlerinin yanı sıra dünyadaki pek çok farklı 
lokasyonda gerçekleştirdiği organizasyonlar-
la da MÜSİAD, 15 Temmuz şehitlerini andı. 
Yurtdışında 68 ülkede 181 noktada şube ve 
temsilciliği bulunan MÜSİAD’ın binlerce üye-
si, Amerika’dan Balkanlara, Güney Afrika’dan 

Japonya’ya kadar onlarca farklı yerde “15 Tem-
muz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Prog-
ramı” gerçekleştirdi. Anma programları, dün-
yanın dört bir yanında Kur’an-ı Kerim tilaveti, 
mevlit ve dualar eşliğinde yapıldı. MÜSİAD 
şubeleri, söz konusu süreçte etkinliklerin yanı 
sıra üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi, bölgele-
rinde düzenlenen organizasyonlarda yer aldı ve 
gazetelere verdikleri ilanlarla 15 Temmuz ruhu-
nu yaşatmaya devam etti. Örneğin, MÜSİAD 
Zürih Şubesi, 15 Temmuz Unutma Unutturma 
Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha başlıklı ga-

zete ilanında “Alçak bir darbe teşebbüsünün 1. 
yılındayız. Tarih boyunca sayısız kere içeriden 
ve dışarıdan hainlikler görmüş bir ülke olan 
yüce Türk milleti 15 Temmuz darbe teşebbüsü-
nü de bertaraf etmiştir. Demokrasiye ve insan 
haklarına yapılan bu saldırıyı unutmadık ve 
unutturmayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyu-
rulur.” ifadelerine yer verdi. MÜSİAD Switzer-
land Başkanı Cesur Çıtak ise yayınladığı ilanda 
“15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimize Minnet-
tarız” başlığıyla “15 Temmuz gecesi ülkemizi, 
milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, 
aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan 
hainleri harekete geçmişti. Milletimiz, darbe 
girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, 
ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitle-
rimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaret-
leriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla 
tarih yazdılar. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitle-
rimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Macaristan Şubesi ve 15 Temmuz
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönü-
mü münasebetiyle Türk-Macar Parlamentolar 
Arası Dostluk Birliği Eş Başkanı Vona Gabor, 
MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar ile 
Macaristan Parlamentosun’da bir araya geldi. 

Fadıl Başar yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 
sonrası Türkiye’de ekonomik hayatın normal 
seyrettiğini, iş hayatının kesintiye uğramadığını 
ve Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu söyle-
di. Başar ayrıca Macaristan’ın işletme maliyet-
leri ve vergi avantajları ile Avrupa’daki coğrafi 
konumu itibarıyla Türkiye’nin Avrupa’ya açılan 
kapısı olması gerektiğini bunun için de MÜSİ-
AD olarak her zaman Türk işadamlarına yardı-
ma hazır olduklarını vurguladı.

MÜSİAD Balkan Şubesinde Anma 
Programı Gerçekleştirildi
MÜSİAD Balkan Şubesi tarafından Makedon-
ya, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve 

Kosova Cumhuriyetinde anma programları 
düzenlendi. 15 Temmuz içerikli afişler rek-
lam panolarına asıldı, basın bildirileri yayın-
landı ve mevlitler okutuldu. Gerçekleştirilen 
anma programlarında Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî İrade Zaferi videosunun 
sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Üsküp’te 
gerçekleştirilen etkinliğe MÜSİAD Genel Baş-
kanı Abdurrahman Kaan telekonferansla ka-
tıldı ve selamlama konuşması yaptı. Etkinlik, 
15 Temmuz temalı resim sergisinin açılışı ile 
devam etti.

Şehitlerin İsmi Romanya’da 
Ölümsüzleşti
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 
MÜSİAD’ın yanı sıra Romanya Büyükelçiliği 
ve TİKA gibi birçok sivil toplum kuruluşu iş 
birliği ile düzenlenen etkinlikle Romanya’da da 
kutlandı. Katılımın yoğun olduğu organizasyo-
na MÜSİAD Romanya tarafından yaptırılan ve 
250 şehidin adını taşıyan anıtla demokrasi şe-
hitlerinin isimleri Romanya’da ölümsüzleşmiş 
oldu.

BU VATAN KOLAY  
ELDE EDİLMEDİ

1 5 Temmuz sürecinde Türk 
milletinin sergilemiş ol-
duğu cesur tavır, dünyaya 

örnek olmalıdır. Hepimizin 
yararına karar alması için 
seçtiğimiz insanların alçakça 
yöntemlerle yerinden edilerek 
o makamlara bizim derdimizle 
dertlenmeyen kimselerin gel-
mesini istemiyoruz. Verdiğimiz 
oyların, emirlerini memleketin 
menfaatlerine muhalif odak-
lardan alan ihanet çeteleri 
tarafından çiğnenmesini 
istemiyoruz. Bu vatan kolay 
elde edilmedi ve 15 Temmuz, 
bu milletin vatanını kanının 
sonuna kadar savunacağının 
teminatıdır. 

MÜSİAD Balkan 
Başkanı Bilal Kara

DEMOKRASI 
SEHITLERINI ANDI

MÜSİAD’ın Yurtdışı Şubeleri,
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ALMANYA- Berlin

MÜSİAD’ın Berlin Şubesi tarafından 
Yunus Emre Enstitüsünde “15 Temmuz 
Demokrasi Zaferi Şehitlerimizi Anma 
Programı” gerçekleştirildi. Etkinliğe 
Kastamonu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan da 
katıldı.

MACARİSTAN

MÜSİAD’ın Macaristan Temsilcisi Türk-
Macar Parlamentolar Arası Dostluk 
Birliği Eşbaşkanı Vona Gabor’la Macar 
Parlamentosu’ndaki makamında bir 
araya geldi. Görüşmede, 15 Temmuz 
ve Türkiye-Macaristan ilişkisi 
değerlendirildi.

ROMANYA

MÜSİAD Romanya, 250 şehidin anısına 
yaptırdığı anıtla şehitlerimizin isimlerini 
Romanya’da ölümsüzleştirdi. Romanya 
Ticaret ve Sanayi Odası, T.C. Bükreş 
Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyon 
ve oraya katılan milletvekillerine 15 
Temmuz anlatıldı. Cernavoda Belediye 
Başkanı, Köstence Vali Yardımcısı 
Mustafa Levent Accoium, T.C. Köstence 
Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel ve 
Romanya Müftüsü ziyaret edildi. Hünkar 
ve Bükreş Merkez Camilerinde Mevlit 
Programı, Bükreş’te bilboard çalışmaları 
yapıldı. TİKA’nın 15 Temmuz programına 
katılım sağlandı.

KOSOVA- Prizren

MÜSİAD Balkan Şubesi Prizren şehrinde 
Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi 
Bakanı Mahir Yağcılar, Meclis Başkanvekili 
Fikrim Damka, Kosova Cumhuriyeti 
Milletvekilleri, T.C. Priştine Büyükelçisi 
Kıvılcım Kılıç, elçilik temsilcileri ve yerel 
halkın katılımıyla bir anma programı 
düzenledi.

BOSNA HERSEK- Saraybosna

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 
MÜSİAD Balkan Şubesi tarafından T.C. 
Saraybosna Büyükelçiliği himayelerinde 
"15 Temmuz Gerçekleri ve FETÖ" konulu 
bir panel organize edildi.

ALMANYA- Nürnberg

Nünberg Başkonsolosluğunun ev 
sahipliğinde düzenlenen “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri 
Anma Programı”na katılan MÜSİAD 
Nürnberg Şubesi, etkinliğin ardından 
“Hain Darbe Girişimden Demokrasi 
Destanı” adlı fotoğraf sergisini gezdi. 

ALMANYA- Stuttgart

MÜSİAD Stuttgart Şubesi, 15 Temmuz 
şehitlerini anma programı düzenledi. 
Şehitler için mevlit okunan programa, 
Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı 
ve Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu 
ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı.

ALMANYA- Mannheim

MÜSİAD’ın Mannheim Şubesi, yayına 
hazırladığı iş dünyası ve güncel 
haber dergisinde yıl dönümü olması 
münasebetiyle 15 Temmuz darbe 
girişimine yer verdi. Böylelikle üç ayda 
bir yayınlanması planlanan derginin ilk 
sayı 15 Temmuz’a özel olarak hazırlanmış 
oldu. 

   I MÜSİAD ÖZEL I TAMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL 2017

15 Temmuz gecesi, karanlık 
güçlerin el uzattığı iradesine sahip 

çıkmak için meydanları dolduran 
kahraman milletimiz, yalnızca darbe 

girişimini püskürtmekle kalmamış, 
aynı zamanda “Türkiye’de darbe” 

deyimine de en büyük darbeyi 
vurmuştur. Bu bakımdan 

15 Temmuz, yalnızca Türkiye’nin 
değil, dünyanın tarihine geçecek, 

Millî İrade Bayramı’dır. 

Allah yar ve yardımcımız olsun, 
bu millete bir daha karanlık 

geceler göstermesin.

15
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MAKEDONYA- Üsküp

MÜSİAD Balkan Şubesi, Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te demokrasi şehitleri 
için anma programı düzenledi. Şehitler 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla 
anıldı.

İNGİLTERE

MÜSİAD’ın İngiltere Şubesi de İngiltere 
Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen törene 
katıldı. MÜSİAD İngiltere, verdiği gazete 
ilanıyla da 15 Temmuz’un seneidevriyesi için 
gerçekleştirilecek etkinliğin detaylarını paylaştı.

YUNANİSTAN- Selanik

MÜSİAD’ın Balkan Şubesi tarafından 
Selanik'te bulunan Atatürk Evi'nde 
Yunanistan'daki üst düzey bürokrasi 
temsilcisi, çok sayıda Yunan ve Türk 
işadamı ile basın mensuplarının da 
katılımıyla anma programı düzenlendi.

FRANSA- Paris

MÜSİAD’ın Paris Şubesi, 30 otobüsü 15 
Temmuz sloganlarıyla donattı. İngilizce 
ve Fransızca sloganlarla donatılan 
otobüsler, Avrupa’nın önemli şehir ve 
başkentlerinde de dolaştı.

JAPONYA

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim 
Başkanı ve Basın Danışmanı Muhammet 
Mücahit Küçükyılmaz ile SETA yetkilileri 
Japonya’da 15 Temmuz’u konu edinen 
bir konferans verdi. MÜSİAD’ın Japonya 
şube yöneticisi ve üyeleri de söz konusu 
etkinlikte yerini aldı. MÜSİAD Japonya, 
aynı zamanda 15 Temmuz’un yıl dönümü 
için reklam panoları da hazırlattı.

GÜNEY AFRİKA

MÜSİAD’ın Güney Afrika Şubesi de 
hazırladığı billboard ilanlarıyla 15 
Temmuz hain darbe girişimini kınadı.

TAYVAN

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl 
dönümünde MÜSİAD Tayvan Temsilciliği 
de demokrasi şehitlerini dualarla andı. 
Taipei Ulu Camii’nde gerçekleştirilen 
etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

SUDAN

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve 
milletimizin topyekûn şanlı direnişinin 
seneidevriyesinde T.C. Büyükelçiliği 
himayelerinde gerçekleştirilen bir 
dizi programda MÜSİAD da yer aldı. 
Sudan’daki MÜSİAD’lılar, devletimizin ve 
milletimizin bekası için mücadele etmiş 
şehitleri rahmetle gazileri de minnetle 
andı.

ARNAVUTLUK

T.C. Tiran Büyükelçiliği himayelerinde 
düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerine MÜSİAD 
Balkan Şubesi katılım gösterdi. Yerel basına, 
resmi basın bildirileri gönderildi. Arnavutluk 
Ekonomi Bakanı Milva Ekonomi, 15 Temmuz 
vesilesiyle ziyaret edildi.
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KATAR

Darbe girişiminin yıl dönümünde 
Katar’da çeşitli etkinlikler düzenlendi 
ve 15 Temmuz şehitleri için camilerde 
mevlitler okundu.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan’da gerçekleştirilen 15 Temmuz 
etkinliği çerçevesinde Türkiye’nin 
Osmanlı mimarisiyle Bişkek’te yaptırdığı 
Saltuk Buğra Han Camii’nde öğle 
namazından sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti 
gerçekleştirildi. Ayrıca mevlit okundu ve 
dualar edildi.

KIBRIS

MÜSİAD Kıbrıs, KKTC Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı 1. ve 4. Alay Komutanlığı 
sancak devir teslim töreninde KKTC 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir 
araya geldi. 

PAKİSTAN

MÜSİAD’ın Pakistan Temsilcisi 
yaptığı açıklamada “15 Temmuz’un 
yıl dönümüne dost ve kardeş ülke 
Pakistan halkına ve devletine teşekkür 
etti. Türkiye’de 15 Temmuz destanını 
yazan kahraman şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize de saygı ve şükran 
sunuyorum.” dedi.

AZERBAYCAN- Bakü

MÜSİAD, T.C. Bakü Büyükelçiliği 
tarafından gerçekleştirilen“15 Temmuz 
Destanı” adlı programa katıldı. MÜSİAD 
üyeleri, programın ardından şehitler için 
okutulan mevlit programına da dâhil 
oldu.

AVUSTURALYA

“15 Temmuz Unutma Unutturma 
Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha” 
başlıklı gazete ilanı veren Avustralya 
Şubesi, Melbourne’de Kur’an-ı Kerim 
tilaveti gerçekleştirdi.

GÜRCİSTAN- Tiflis

Darbe girişiminin yıl dönümünde 
Gürcistan’da bulunan Tiflis 
Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi. 
MÜSİAD’ın Tiflis ofisindeki üyeler söz 
konusu etkinliğe katılım gösterdi.

ABD

MÜSİAD ABD’nin yayın yönetmenliğinde 
Batı Medyasında 15 Temmuz adlı bir 
kitap yayınlandı. Basımı MÜSİAD 
ABD tarafından desteklenen kitap; 
kütüphanelere, iletişim fakültelere ve 
okurlara ücretsiz dağıtılacak. MÜSİAD 
ABD kitap çalışmasının yanı sıra 
düzenlediği etkinliklerde de demokrasi 
şehitlerini andı. 
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M
üstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neğinin en büyük projesi olarak 
adlandırılan Genç MÜSİAD olu-
şumu da 15 Temmuz Darbe Girişi-
mi’nin ardından meydanlara çıkmış, 

demokrasi nöbetlerinde yerini almıştı. Söz 
konusu sürecin ardından da düzenledikle-
ri konferans ve panel gibi çeşitli etkinliklerle 
darbe girişiminin Türkiye ekonomisine etkisi 
gibi konularda bilgilendirici organizasyonlara 
imza atmışlardı. Genç MÜSİAD, 15 Temmuz 
Kalkışma Teşebbüsü’nün yıl dönümünde de 
meydanlardaki yerini aldı. 

Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ, 15 Tem-
muz’un yıl dönümüne sayılı günler kala Genç 
MÜSİAD’ın resmî instagram hesabında bir 
video paylaşarak, “15 Temmuz hain darbe giri-
şimin arifesinde şehitlerimizi; saygı, sevgi, rah-

met ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize de acil 
şifalar diliyorum. 15 Temmuz günü inşallah 
meydanlarda olacağız. Bütün Genç MÜSİAD’lı 
kardeşlerimizi de meydanlara davet ediyoruz.” 
ifadeleriyle gençleri meydanlara çağırdı. 

Genç MÜSİAD’lılar söz konusu süreçte “Farklı 
Şehirler Aynı Hikayeler-15 Temmuz” başlığıyla 
İstanbul Taksim, Sakarya Kent Meydanı, Kon-
ya, Malatya Soykan Meydanı ve Ankara Kızılay 
Meydanı’nda sokak röportajları yaptı. Genç 
MÜSİAD’lılar,  mikrofon tuttukları kişilere, 15 
Temmuz’un onlara ne hatırlattığını sordu. 
“Bu milletin ne kadar güçlü olduğunu gördük.”
“Tanklara karşı sivil halkın kendi imkânlarına 
göre direndiği bir gün.”
“Türkiye’nin en kanlı darbe girişimiydi.”
“Sela sesleriyle beraber buruk bir acı geliyor.” 
yanıtlarını aldılar.
Ayrıca Genç MÜSİAD’lılar hazırladıkları rek-
lam filmleriyle de 15 Temmuz’u unutmaya-
caklarına ve Türk gençliğinin korkusuzluğuna 
dikkat çektiler.

Genç MÜSİAD, 15 Temmuz Darbe Kalkışması’nın yıl dönümünde 
meydanlardaki yerini aldı

Genç MÜSİAD’lılar hazırladıkları 
reklam filmleriyle de 15 
Temmuz’u unutmayacaklarına ve 
Türk gençliğinin korkusuzluğuna 
dikkat çektiler

KORKU MU?

“Hiçbir silahı olmadan koca tankı ele 

geçirdiği yetmezmiş gibi 2 dakikada tank 

kullanmayı öğrenen bir gençliği ölümle mi 

korkutacaksınız?”

“BizDahaRomayıFethedeceğiz”

 “Helikopterden açılan ateşin üzerine ölmek için koşan gençliği korkutabileceğinizi mi sandınız?”“BizDahaRomayıFethedeceğiz”

Rastgele ateş açan bir düzine darbeci askerin arasına tek başına girip onları sözle ikna etmeye çalışan ölümü öldürmüş bir kadını düşünün… Korku mu?
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• ABD - Washington DC
              - New York
• Almanya - Münih
                        - Hannover
                        - Mannheim
                        - Köln
                        - Berlin
                        - Frankfurt
                        - Nünberg
                        - Oberhausen
                        - Sttutgart
                        - Karlsruhe
• Avustralya

• Avusturya
• Azerbaycan
• Belçika
• Çin
• Danimarka
• Fransa - Paris
                    - Lyon
• Fildişi Sahili
• Güney Afrika
• Gürcistan - Batum
                          - Tiflis
• Hollanda - Amsterdam
• Irak

• İngiltere
• İran
• İsviçre - Zürih
• Katar
• Kıbrıs
• Kırgızistan
• Kuveyt
• Macaristan
• Makedonya
• Nijer
• Nijerya
• Pakistan
• Romanya

• Rusya
• Senegal
• Singapur
• Sudan
• Suudi Arabistan
• Ukrayna
• Tacikistan
• Tayvan
• Türkmenistan
• Japonya

MÜSİAD ŞUBELER ve TEMSİLCİLİKLERİ

Kaynak: MÜSİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Yurt içi Teşkilatlanma Komisyonu

• Adana
• Adıyaman
• Aksaray
• Ankara
• Antalya
• Aydın
• Bandırma
• Batman
• Bolu
• Bursa
• Çanakkale
• Çorum
• Denizli

• Diyarbakır
• Düzce
• Elazığ
• Erzincan
• Erzurum
• Eskişehir
• Gaziantep
• Gebze
• Hatay
• Isparta
• İnegöl
• İzmir
• K.Maraş

• Kdz. Ereğli
• Karabük
• Karaman
• Kastamonu
• Kayseri
• Kırıkkale
• Kocaeli
• Konya
• Kütahya
• Malatya
• Manisa
• Mardin
• Mersin

• Muğla
• Rize
• Sakarya
• Samsun
• Sivas
• Şanlıurfa
• Tekirdağ
• Trabzon
• Uşak
• Van

ŞUBELER

“Türkiye’nin Dört Bir Yanında 86 İrtibat Noktası”

• Afyonkarahisar
• Ağrı
• Amasya
• Ardahan
• Artvin
• Balıkesir
• Bartın
• Bayburt
• Bingöl
• Bilecik
• Bitlis
• Burdur
• Çankırı

• Edirne
• Giresun
• Gümüşhane
• Hakkari
• Iğdır
• Kars
• Kırklareli
• Kırşehir
• Kilis
• Muş
• Nevşehir
• Niğde
• Ordu

• Osmaniye
• Seydişehir
• Siirt
• Sinop
• Şırnak
• Tokat
• Tunceli
• Yalova
• Yozgat
• Zonguldak

TEMSİLCİLER VE TEMSİLCİLİKLER

MÜSİAD AİLESİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR...

Genel Merkez



BATI MEDYASINDA 15 TEMMUZ

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan 

darbe girişimi hem büyük bir 

destanın yazılmasına hem de 

dünyanın dört bir yanında birçok 

insanın bu olayı konuşmasına neden 

oldu. Bu hain kalkışmanın birinci yıl 

dönümünde okuyucusuyla buluşan 

kitapta, Türkiye’nin kahramanlık dolu 

direnişinin ve ardından kazandığı 

başarının Batı medyasında nasıl 

çarpıtıldığı gözler önüne seriliyor.

15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili Batı 

medyası tarafından yapılan haberler, 

yazılan yazılar, yorumlar, Türkçe 

çevirileri ile birlikte ortaya konurken 

bu dokümanlar tek tek analiz ediliyor. 

Kullanılan yanlış ifadeler, çarptırılmış 

sözler ile beraber medyanın nasıl bir 

manipülasyon aracı hâline geldiği de 

açıkça görülüyor.

Kitapta yalnızca darbe gecesi değil, 15 

Temmuz’u takip eden süreç için yapılan 

yorumlar ve haberler de yer alırken, 

bunların en dikkat çekici olanlardan 

seçilmesine özen gösterildi. Okuyucu, bu 

kitaptaki belgeler sayesinde 15 Temmuz 

ile ilgili manipüle edilmiş Batı kaynaklı 

haberlerin bir kısmını bir arada görme 

imkânı buluyor.

15 Temmuz ile ilgili bu derlemenin yayın 

yönetmenliğini MÜSİAD ABD Başkanı 

Mustafa Tuncer ve editörlüğünü Mehmet 

Yalçın Yılmaz ve Gökhan Gökçe yapıyor. 

Batı medyasının demokrasi imtihanını 

belgeleyen kitap, 256 sayfadan oluşuyor.

Basımı MÜSİAD ABD tarafından 

desteklenen kitap; kütüphanelere, 

iletişim fakültelerine ve okurlara ücretsiz 

dağıtılmak üzere hazırlandı.

KİTAP

ÜRETMEYE VE BÜYÜMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ




