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5 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi, aslında devlet
kademelerinde ve silahlı kuvvetler içerisinde gizlenerek yuvalanan FETÖ tarafından düzenlenmiş
kapsamlı bir terör saldırısıydı. Bütün terör saldırıları gibi güvenlik sorunu, kargaşa ortamı ve nihai belirsizlik
üretmeyi hedefliyordu, fakat amacına ulaşamadı. Milletimizin cesareti ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere
hükümetin dirayetiyle bu ihanet teşebbüsü önlendi. Ertesi
sabah erken saatlerden itibaren ülkemizde yaşamın her
bakımdan olağan seyrine dönmesi de hem bu terör saldırısının başarısız olduğunu hem de Türkiye’de millî iradenin
ne kadar güçlü olduğunu bütün dünyaya açıkça gösterdi.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar
diliyorum.
MÜSİAD olarak, 15 Temmuz gecesinden itibaren, Iğdır’dan Tekirdağ’a, Hatay’dan Sinop’a kadar tüm Türkiye’de; Japonya’dan Londra’ya, Johannesburg’dan Sydney’e
bütün dünyada; bütün teşkilatımızla, üyelerimizle ve ailelerimizle ayaktaydık. En başından beri fiilen meydanlarda
olduk, darbe girişimine karşı tavrımızı gösterdik. Aynı
zamanda, süreci bütün STK’lar ile iş birliği içinde yönetmeye ve planlı hareket etmeye çalıştık. Birlik ve beraberliği pekiştirecek, ülkemizin imajını yüksek tutacak her
türlü faaliyeti planladık ve uyguladık; her türlü çalışmaya
destek verdik; temaslarda ve ziyaretlerde bulunduk.
İktisadi bakımdan, ülkemiz ekonomisinin bu darbe girişiminden orta vadede güçlenerek çıkacağı kesinleşti. Çünkü
öncelikle yabancıların “sizde siyasi risk var” söyleminin
ne kadar geçersiz olduğu bir kere daha kanıtlandı. Bütün
dünya kamuoyu Türkiye’de ne kadar güçlü bir millî irade olduğunu gördü. 15 Temmuz, bundan sonra
uzun bir süre siyasi risk olmayacağını açıkça
gösterdi. Kamuoyunu yanlış bilgilendiren
algı yönetimi oyunlarına, kredi derecelendirme kuruluşlarının spekülatif yorumlarına rağmen, yabancı yatırımcı da Türkiye’deki istikrarın kuvvetini anladı.
Bundan sonrası inşallah daha güzel olacak.
Üretmeye ve direnmeye devam edeceğiz.

Nail Olpak
MÜSİAD Genel Başkanı
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15 TEMMUZ

MÜSİAD, Demokrasinin ve Seçilmiş

HUKUMETIN YANINDA
Türkiye 15 Temmuz gecesi, cuntacı terör örgütü tarafından
gerçekleştirilen darbe girişimine maruz kaldı. Kalkışma kısa sürede
engellendi

A

skeriyenin içerisine sızan Fetullah Terör Örgütü mensupları tarafından, 15
Temmuz günü saat 22.00 sıralarında
bir darbe kalkışması başlatıldı. Kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan örgüt, ilk olarak boğaz köprülerini
kapattı. Tanklar ve askerler sokaklara döküldü.
“Askerî tatbikat mı yapılıyor yoksa bir terör
olayı mı yaşanıyor?” henüz anlaşılmamışken,
sosyal medyaya “darbe teşebbüsü” haberi düş-
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tü. Bu haberin ardından Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı Binali Yıldırım tarafından, “Bir kalkışma var.” açıklaması yapıldı. 00.13’te cuntacı
terör örgütü mensuplarının ele geçirdiği TRT
Binasında “korsan darbe bildirisi” TRT Spikeri Tijen Karaş tarafından okundu. 00.26’da
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalına facetime aracılığıyla canlı bağlantı gerçekleştirdi.
Yaptığı açıklamada, “Ben bugüne kadar halkın

00.26’da Türkiye
Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, bir
televizyon kanalına
facetime aracılığıyla
canlı bağlantı
gerçekleştirdi.
Yaptığı açıklamada,
“Ben bugüne kadar
halkın gücünün
üzerinde bir güç
tanımadım.”
ifadelerini kullanan
Cumhurbaşkanımız,
Türk milletini,
demokrasiye sahip
çıkma adına illerin
meydanlarına davet
etti.

gücünün üzerinde bir güç tanımadım.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türk milletini, demokrasiye sahip
çıkma adına illerin meydanlarına davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına riayet
eden yüz binlerce insan Atatürk Havalimanına, TÜKSAT’a ve meydanlara akın etti. Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı ile Türkiye
genelinde birlik selaları okunmaya başlandı.
Darbe girişiminin yaşandığı gece, Türkiye
Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar rehin alındı; askerî binalara saldırı
gerçekleştirildi; köprülerde ve TÜRKSAT’ta
onlarca vatandaş şehadet mertebesine ulaştı.
Birçok emniyet binasına tanklarla, savaş uçakları ve helikopterlerle saldırılar gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı.
Ülke genelinde Türk milleti, tüm yaşanan bu
olumsuz gelişmelere rağmen direnişine devam
etti. Gün doğduğuna darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Başbakan Binali Yıldırım, 16
Temmuz’da yaptığı açıklamada “15 Temmuz
Cuma gecesi, Türk demokrasisi için kara bir
lekedir. Akşam darbe girişiminde bulunan
paralel terör çetesine karşı demokrasi nöbeti
tutan, sabah da normal hayatına dönen asil
milletin adı Türk milletidir. Milletimin bütün
fertlerinin, bayraklarıyla meydanlara koşan
bu paralel terör örgütü çetesine karşı dimdik
ayakta duran bütün vatandaşlarımın alnından
öpüyorum; ay yıldızlı bayraklarını dalgalandırarak terör çetesine verilecek en güzel cevabı
vermişlerdir. 15 Temmuz, artık demokrasimizin bayramı olmuştur.” ifadeleriyle darbe girişimi gerçekleştirilen 15 Temmuz’u Demokrasi
Bayramı olarak adlandırdı.
Darbe teşebbüsünün televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayılmaya başladığı ilk
anlardan itibaren, Türkiye’nin en güçlü sivil
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15 TEMMUZ

"15 Temmuz gecesi, sokaklara meydanlara inerek, namlulaların, tankların,
helikopterlerin, uçakların karşısına dikilme cesareti gösteren tüm
kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

toplum kuruluşlarından biri olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden de
(MÜSİAD) darbe karşıtı tweet’ler atılmaya
başlandı. Bir yandan da MÜSİAD tarafından,
basına MÜSİAD’ın seçilmiş hükümetin ve demokrasinin yanında olduğunu belirten açıklamalar servis edildi.
Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanma-
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sının ardından Türk milleti “Demokrasi Nöbetleri”ne devam etti. MÜSİAD da söz konusu
nöbetlerde Türk milletine, yönetim kurulu
üyeleri ve yurtiçi/yurtdışı teşkilatlanmalarıyla
öncülük etti. Her fırsatta demokrasinin yanında olduğuna dair açıklamalarda bulunan
MÜSİAD, katıldığı tüm ortak basın açıklamalarında da birlik beraberlik mesajları verdi.

Gün, Demokrasiye Sahip

CIKMA GUNUDUR

Herkes bilmelidir ki MÜSİAD olarak demokrasiye ve milli iradeye
sahip çıkacak vatandaşlarımızın yanındayız

D

arbe Girişimi’nin yaşandığı ilk saatlerde Müstakil Sanayici İşadamları Derneği, internet sitesinde yayınladığı bir
basın bildirisi ile üyelerini milli iradenin yanında olmaya davet etti. Kalkışma ile ilgili duruşunu kamuoyu ile paylaşan
MÜSİAD, demokrasinin ve seçilmiş hükümetin yanında yer aldı. Kalkışmanın gerçekleştiği
gece, 00.30 sıralarında MÜSİAD tarafından
üyelerine ve basına servis edilen açıklama,
ilerleyen saatlerde de MÜSİAD Genel Başkanı
Nail Olpak tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Basın açıklamasının tam metni şöyle:
“Değerli üyemiz,
Ülkemiz tarihi bir gün yaşıyor. Demokrasiyi
ve milli iradeyi sekteye uğratmaya çalışan güçler bir kez daha harekete geçti.
Gün, demokrasi ve milli iradeye sahip çıkma
günüdür. Gücünü milletten almayan bir grubun kalkışması, meşru hükümeti alaşağı etme
çabası sonuçsuz kalacaktır. Tüm MÜSİAD
üyelerini bu kalkışmaya karşı demokrasinin
ve milli iradenin yanında olmaya çağırıyoruz.
Askerle vatandaşı karşı karşıya getirme çabaları sonuçsuz kalacak, milletimizin özgürlük ve
demokrasi hakkı bu anti demokratik kalkışma
ile engellenemeyecektir.
Herkes bilmelidir ki MÜSİAD olarak demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkacak vatandaşlarımızın yanındayız.
Allah yar ve yardımcımız olsun.
Nail Olpak
MÜSİAD Genel Başkanı”
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15 TEMMUZ

Kalkışma Nedeniyle

MUSIAD OLAĞANÜSTÜ
TOPLANDI

MÜSİAD Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi ve
“İhanet Çökertildi, Milletimize Teşekkürler” başlıklı bir açıklama yapıldı

C

untacıların sonuçsuz kalan darbe girişiminden bir gün sonra da (16 Temmuz) MÜSİAD için yoğun geçti. Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı
yapılması kararı alındı. Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Sektör Kurulları ve
tüm şubelerin de katıldığı toplantıda, yaşanan
ihanet ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler
yapıldı. Toplantının ardından da Yönetim Ku-

8

rulu ve Sektör Kurulları adına bir basın açıklaması yapıldı. Sosyal medyada da paylaşılan
“İhanet Çökertildi, Milletimize Teşekkürler”
başlıklı açıklamanın tam metni şöyle:
“İhanet Çökertildi, Milletimize
Teşekkürler”
Dün geceden beri teyakkuz halinde olan
MÜSİAD Yönetim Kurulu ve tüm Şubeleri-

MÜSİAD Başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları
bir araya gelerek "Ortak Akıl Platformu" kurdular.

miz, bugünkü olağanüstü Yönetim Kurulu
toplantısında yaşanan ihanet ve sonuçlarını
değerlendirmiştir. Emirlerini milletimizin
iradesinden değil, hain şebekelerden alan
cuntacıların, darbe girişimi olarak başlayıp
TBMM’ni bombalamak ve masum vatandaşlara ateş açmak gibi korkunç terörist saldırılara dönüşen eylemleri, devletimizin ve
milletimizin kahramanca direnişi ve başarılı
operasyonlarla son buldu. Milli İrade karşıtı
birçok girişime maruz kalmış ve direnmiş bir
sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD, bugün
de cesur milletimizin ve milli iradeyi arkasına
alan seçilmiş meşru hükümetin yanındadır.
15 Temmuz gecesi, karanlık güçlerin el uzattığı iradesine sahip çıkmak için meydanları
dolduran, tankların üzerine çıkan kahraman
milletimiz yalnızca darbe girişimini püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda “Türkiye’de
darbe” deyimine de en büyük darbeyi vurmuş,
darbeye cüret edenlere nasıl darbe yapılacağını bütün dünyaya en güzel şekilde göstermiş-

tir. Bu bakımdan 15 Temmuz, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın tarihine geçecek, Milli
İrade Bayramı’dır. Bu süreçte, öncelikle Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve
Sayın Başbakanımız ile hükümetimizin kararlığı halkımıza cesaret vermiştir. Yine, darbeye
kalkışanlara bir ağızdan karşı çıkan parti liderleri ile STK’larımızın sağduyulu açıklamalarına ve basınımızın darbe karşıtı tutumuna teşekkür ediyoruz. Demokrasimize sahip çıkan
necip milletimize, güvenlik güçlerimize, darbe
girişimine destek vermeyen ordu mensuplarımıza tek tek teşekkür ediyoruz.
Milli İradeyi korurken şehit düşen vatandaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize Allah’tan
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Askerle milleti karşı karşıya getirmek üzere bu
ihanet tezgahını tasarlayan hainlerin tek tek
temizlenmesini ve en ağır ve caydırıcı cezaları
almasını bekliyoruz. İş alemi olarak, milletin
iradesine sahip çıkmasının, orta ve uzun vadede siyasetten ekonomiye, adaletten yargıya
kadar birçok alanda olumlu sonuçlarını yaşayacağımıza inanıyoruz. Gün birlik günüdür.
Bu darbe teşebbüsü ve terör saldırıları inşallah atlatılmıştır. Yine de milletimizin, bu gibi
olayların bir daha yaşanmaması için tedbir ve
teyakkuz halinde kalması önemlidir.
Allah yar ve yardımcımız olsun, bu millete bir
daha karanlık geceler göstermesin.
MÜSİAD Yönetim Kurulu” Aynı zamanda
MÜSİAD olarak, çeşitli televizyon kanallarına canlı telefon bağlantıları gerçekleştirildi.
Sosyal medya üzerinden 15 Temmuz gecesi ve
sonrasında şehit olan sivil vatandaşların yanı
sıra ihanete prim vermeyerek şehadet mertebesine ulaşan asker ve polisler için taziye mesajları, yaralılara ise şifa dilekleri yayınlandı.
Öte yandan “İhanet Çökertildi, Milletimize
Teşekkürler” başlı açıklama da sosyal medyada paylaşıldı.
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15 TEMMUZ

Olpak’ın Başkanlığı’nda

KARANLIKTAN AYDINLIĞA

15

TEMMUZ
PROGRAMI

İş dünyasının temsilcilerinin bir araya gelerek
oluşturdukları “Karanlıktan Aydınlığa 15
Temmuz” ortak bildirisi MÜSİAD Genel Başkanı
Nail Olpak tarafından okundu

M

ÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın
başkanlığında iş dünyasını temsil
eden birçok sivil toplum kuruluşu
“Karanlıktan Aydınlığa 15 Temmuz” programında bir araya geldi. Böylelikle MÜSİAD’ın yanı sıra Anadolu
Aslanları İşadamları Derneği, Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası,
İstanbul Ticaret Odası, Alışveriş Merkezleri
ve Perakendeciler Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Tüm Sanayici ve İş Adamları
Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve
Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanları
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darbe girişimini kınadı. Programda “Karanlıktan Aydınlığa 15 Temmuz” ortak bildirisini
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak okudu.
Karanlıktan Aydınlığa: 15 Temmuz
Ülkemiz, 15 Temmuz Cuma gecesi önce karanlığı; ortaya konan büyük inanç ile de aydınlığı yaşadı. Artık 15 Temmuz, öznesi millet olan demokrasinin kazandığı bir gündür.
Bugün, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın
tarihine geçecek Milli İrade günüdür. Ülkemizin büyük demokrasi yürüyüşüne yönelik 15 Temmuz saldırısında, millet ile iradesi
arasındaki köprüye atılan her bomba, sıkılan
her kurşun, aslında bunu yapanların karanlık
planlarının aydınlığa çıkmasını sağladı.

Milletin iradesinden başka irade
tanımıyoruz…
Ülkemizdeki iş dünyasının temsilcileri olarak, demokrasimizin derinleşmesi ve ekonomimizin güçlenmesinin sivil bir yönetimle
mümkün olduğunun bilinci ile demokrasi
dışı güçlerin müdahalelerinin en başta ekonomimize büyük zarar vereceğini, tüm birikimlerimizi heba edeceğini biliyoruz.
Seçilmiş hükümeti yıkmaya yönelik teşebbüsler demokrasimizi ve ekonomimizi katledecektir. Anti demokratik her türlü girişimin
karşısında kararlılıkla duruyoruz. Darbecileri lanetliyor, hükümetimizi destekliyor ve
milletimizin iradesinden başka bir irade tanımıyoruz.
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Milletin istikrarı en iyi cevaptır…
Bu hain girişimin çökertilmesinin orta ve
uzun vadede ülkemiz ekonomisine olumlu
yansımalarının olacağı kanaatindeyiz. Çünkü
iş dünyası huzur, güven ve istikrar ister.
Yaşananlar, tüm bu bileşenleri perçinlemiştir. İstikrarın sadece hükümetle olmayacağını
söyleyenlere, siyasi risk olduğunu söyleyenlere, her görüşten milletin istikrarı cevap vermiştir.
Güçlü millet iradesi her türlü zorlukla baş
edebileceğimizi, ülkemizin uluslararası arenada da siyasi ve ekonomik gücünün kat be kat
artacağını ortaya koymuştur.
12

Çalışmaya ve üretmeye devam
edeceğiz…
Başbakanımızın dünkü açıklamalarında söylediği gibi ekonomimizin temelleri sağlamdır
ve hükümetimiz ile Merkez Bankası ve ilgili
kuruluşlar da gereken tedbirleri almıştır. Türkiye, global krizlere karşı ayakta durmayı başaran, G20 üyesi ve AB adayı, serbest piyasa
ekonomisini ve çok partili siyasi sistemi içselleştirmiş güçlü bir ülkedir. İlk refleks olarak
olumsuz etkiler hissetsek de ülkemizin güçlü
imajı, kısa sürede hem iç pazarda hem de dış
pazarlarda bu olumsuzlukları bertaraf edecektir. Keza, kamuoyunun da izlediği gibi bütün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk
milletini, demokrasiye sahip çıkma adına illerin
meydanlarına davet etti
piyasalar süratle normal seyrine ulaşmıştır.
Bundan sonra da bizler daha çok çalışarak ve
üreterek ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz.

MÜSİAD,
Türkiye’yi
kaosa
sürüklemek
isteyen yerli
ve yabancı
hainlere karşı
“üretmeye
ve direnmeye
devam” kararı
aldı

Şimdi “sağduyu ve hukuk” zamanı…
Şimdi, paralel terör örgütü darbecilerinin hukukla yüzleşme ve milletin derin hafızasında
mahkûm olma zamanıdır. Bu ihanet tezgahını
tasarlayan hainlerin hukuk çerçevesinde yargılanarak, en ağır ve caydırıcı cezaları almasını
bekliyoruz. Artık darbe kelimesinin literatürden kalkmasını istiyoruz.
Meclis’te siyasi partiler arasında takdir edilen
bir yaklaşım varken toplumda ayırımcılık yapılması teröristlerin amacına ulaşmasına sebep olur. Sağduyu içerisinde hareket etmeliyiz.
Gün birlik günü, milletimize teşekkürler…
Milli İradeyi korurken şehit düşen vatandaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize Allah’tan
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Gün birlik günüdür. Demokrasimize sahip
çıkan necip milletimize, halkımıza kararlılığı
ile cesaret veren Cumhurbaşkanımız Sn. Re-

cep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız
ile hükümetimize, darbe girişimine destek
vermeyen ve karşı mücadele eden Türk Silahlı
Kuvvetleri mensuplarımıza, polisimize ve güvenlik güçlerimize, darbeye kalkışanlara bir
ağızdan karşı çıkan parti liderleri ile STK’larımızın sağduyulu açıklamalarına ve basınımızın darbe karşıtı tutumuna sonsuz teşekkür
ediyoruz.
Üretmeye ve demokrasi nöbetine
devam edeceğiz…
Bizler de iş dünyası olarak, üretmeye ve demokrasi nöbeti tutmaya devam edeceğiz.
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MÜSİAD,
demokrasi
nöbetlerinde
yönetim kurulu
üyeleri ve
yurtiçi/yurtdışı
teşkilatlanmalarıyla
Türk milletine,
öncülük etti
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DARBE

Sivil İrade,

SIVIL IRADEYE

SAHIP CIKTI
MÜSİAD, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen basın
açıklamasında da yer aldı

N

ail Olpak, 19 Temmuz’da da canlı yayınlanan televizyon programlarına katılarak gündem değerlendirmelerinde
bulundu. Ayrıca MÜSİAD’ın da bünyesinde bulunduğu Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasına
katıldı. Fatih Saraçhane Parkı’nda gerçekleşen
ve darbe girişimin kınanarak birlik beraberlik
mesajının verildiği etkinliğe 278 sivil toplum
kuruluşu başkanları ile temsilcileri katıldı.
Halk da Türk bayraklarıyla Milli İrade Platformu’nun destekçisi oldu.

MÜSİAD, 20 Temmuz’da ise Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ile birlikte Ankara’da bir
açıklamada bulundu. O gün, 350’nin üzerinde
sivil toplum kuruluşunun desteklediği, aynı
zamanda yürütme kurulunda MÜSİAD’ın yer
aldığı Türkiye Anayasa Platformu’nun temsilcileri bir araya gelerek bir basın açıklaması
düzenledi. 1. Meclis binası önünde toplanan
platform, milli iradeye verdiği değeri gösterdi.
Gerçekleştirilen tüm basın açıklamalarında sivil iradenin, sivil idarenin yanında olduğunun
mesajını verildi.
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Olpak’tan

S&P’YE TEPKI
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, uluslararası kredi ve derecelendirme
kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin notunu düşürmesini eleştirdi

U

luslararası kredi ve derecelendirme
kuruluşu Standard and Poors S&P,
yaşanan darbe girişimin ardından Türkiye’nin notunu düşürdü. Türkiye’nin
BB+ olan yabancı para cinsinden uzun
dönem notu BB’ye gerilerken, kısa dönem
notu da ”B” de bırakıldı. S&P, Türkiye’nin yerel
para cinsinden uzun dönem notunu “BBB-“den “BB+”ya, kısa dönem notunu “A-3”ten
“B”ye çekti. Kredi notunun görünümü de
“Durağan”dan “Negatif ”e çekildi.
Zamanlama Manidar
Nail Olpak da S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi ile ilgili bir değerlendirme yaptı
ve zamanlamanın manidar olduğunu kaydetti.
Olpak, “Bugüne kadar uluslararası kredi derecelendirme kurumlarının ‘Türkiye’de genel itibarıyla ekonomi iyi yönde gidiyor; ama siyasi
risk var’ diye bir söylemleri vardı. Bu söylemlere en güzel cevabı, 15 Temmuz darbe girişiminde milletimiz seçilmiş iktidarın yanında
olduğunu göstererek vermiştir. S&P’nin milletin cevabını görmemesini büyük bir şaşkınlıkla karşılıyoruz ve bu kadar aceleci olmalarına
anlam veremiyoruz.” açıklamalarında bulundu. Olpak ayrıca “Bu zamansız açıklamaları
da göz önüne aldığımızda, uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşlarının kredi notu
belirleme yöntemlerinin iyi bir şekilde analiz
edilmesi ve tutarlılığının sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

İstanbul
Boğaz
Köprüsü’nde
bir grup
askeri taşıyan
askeri otobüs,
Boğaziçi
köprüsünün
ortasında
bulunan
askerlerin
yanına gitmek
isterken halk
tarafından
durduruldu.

Darbeye Karşı

BOĞAZICI

KÖPRUSU’NDEYIZ
MÜSİAD, “Darbeye Karşı Boğaziçi
Köprüsü’ndeyiz” yürüyüşünde de
bulundu

M

ÜSİAD’ın da dahil olduğu Milli
İrade Platformu tarafından organize edilen “Darbeye Karşı Boğaziçi Köprüsü’ndeyiz” yürüyüşü, 21
Temmuz’da gerçekleştirildi. Demokrasi nöbeti için yüz binlerce kişinin Türk
bayrakları ve meşalelerle katıldığı yürüyüş,
okunan darbe karşıtı bildiri ile sona erdi.
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Tan Vaktidir,

TAM VAKTIDIR
Ortak Akıl Platformu tarafından “Tan Vaktidir, Tam Vaktidir”
programı düzenlendi

M

ÜSİAD’ın da yer aldığı Ortak Akıl
Platformu ile yapılan üretmek ve
direnmek için “Tan Vaktidir, Tam
Vaktidir” programı gerçekleştirildi.
Program kapsamında; Fransa, İngiltere ve Amerika ile canlı yayın bağlantısı kuruldu. Etkinlikte bir basın bildirisi de paylaşıldı.
Açıklamanın tam metni şöyle:
“Tan Vaktidir, Tam Vaktidir
Ülkemiz 15 Temmuz gecesi, tan vaktinde milli
iradesini ortaya koydu ve demokrasimize sahip
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çıktı. 203 kuruluşu temsil eden Ortak Akıl Platformu olarak, öncelikle Milli İradeyi korurken
şehit düşen vatandaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil
şifalar diliyoruz. Ortak akıl Platformu olarak
tehlike sona erene kadar Demokrasimize sahip
çıkmaya ve nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. Vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Vatan, aynı zamanda üzerinde düşünebilmemizi, konuşabilmemizi, öğrenebilmemizi, şaşırabilmemizi, kafa karışıklığı yaşayabilmemizi,
gerektiğinde muhalefet edebilmemizi de temin

eden emniyetli zemindir.
❏ Bu nedenle vatanın savunması, bütün fikir
ayrılıklarının, bütün görüş farklılıklarının ötesindedir.
❏ Bu nedenle söz konusu vatansa gerisi teferruattır.
❏ Bu nedenle varlığımızla vatanımızın teminatı olacağız.
❏ Biz milletiz. Yani ofisteki işadamıyız. Hastanedeki doktoruz. Derslikteki eğitmeniz. Bürodaki memuruz.
❏ Öğretmen de, öğrenci de biziz. Hem hastayız, hem doktoruz. İşçiyiz ve patronuz. Ve bizler, vatanımızın göğsüne namahrem eli değsin
istemiyoruz.
❏ Hepimizin yararına karar alması için seçtiğimiz insanların alçakça yöntemlerle yerinden
edilerek bu makamlara bizim derdimizle dertlenmeyen kimselerin getirilmesini istemiyoruz.
❏ Verdiğimiz oyların, emirlerini memleketin
menfaatlerine muhalif odaklardan alan ihanet
çeteleri tarafından çiğnenmesini istemiyoruz.
Bir gece, evimizde oturmuş televizyon izlerken,
devlet kanalında kendisine silah doğrultulmuş
sunucunun darbe bildirisi okumak zorunda bırakıldığını görmek istemiyoruz.
❏ Bir gece kapımıza dayanılmasını, okuduğumuz kitaptan yattığımız yatağa kadar her şeyin
karıştırılmasını, masum insanların tutuklanıp

işkenceye götürülmesini istemiyoruz. Bir gece,
çocuğumuzun istikbalini, ailemizin akıbetini,
sevdiklerimizin vaziyetini, muhteris hainlerin
korkunç emelleri nedeniyle düşünerek kaygılanmak istemiyoruz.
❏ Bizler,
Vatan diye bir derdi olmayanlara;
Bizleri temsil edenlerin çalıştığı, bizlerin iradesinin temsil edildiği Meclis’e saldıracak kadar
gözü dönenlere;
❏ Oylarımızla seçtiğimiz ve görevinden yine
ancak bizim oylarımızla ayrılacak cumhurbaşkanımıza ve diğer hükümet görevlilerine karşı
öldürme planları yapacak kadar ileri gidenlere;
❏ Yalnız kendini düşünmekten ekmeğini yedi-
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ği millete ateş açmanın onursuzluğunu aklına
getiremeyen nasipsizlere karşı cevabımızı,
❏ 15 Temmuz gecesi,
Kendini çiğnetmek pahasına namusunu çiğnetmeyen şehitlerimizle,
❏ Bombalara ve kurşunlara göğsünü siper
eden gazilerimizle,
❏ Halkına ateş etmeyi reddederek, onurunu
vermek yerine hayatını vermeyi tercih eden vatansever askerimizle,
❏ Halkını korumak için gözünü kırpmadan
mücadele eden polisimizle verdik.
Millete ve devlete ihanet şebekesi FETÖ’nün,
başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere devletimizin farklı kurumlarına sızan terörist unsurlarının öncülüğünde 15 Temmuz 2016 Cuma
günü darbe, cunta ve işgal kalkışmasını, milli
birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhuyla bertaraf etmenin onurunu milletimizle
birlikte yaşarken, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülüp bertaraf edilmesinde yaşanan
her sürecin ve sonucun milli tarihimizin altın
sayfalarına yazılan büyük bir zafer olduğuna
inanıyor; bu zaferin elde edilmesini sağlayan
milletimizin feraset ve cesareti, devletimizin
kararlığı ve kudreti temelindeki sarsılmaz ortaklığın, medeniyet coğrafyamızın en büyük
güvencesi olduğunu tarihe not olarak düşüyoruz.
❏ 15 Temmuz gecesi, kahraman halkımızın
destansı savunması, bu ülkedeki herkesin önüne yepyeni bir sayfa açmıştır.
❏ 15 Temmuz gecesi, milletimiz kendisini yönetenleri imkânlarla dolu bir alana çıkarmıştır.
❏ 15 Temmuz gecesi şehitleri; vatan, millet,
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bayrak ne demektir, hepimize bir kere daha
öğretmiştir.
❏ 15 Temmuz gecesi, tek bir millet olduğumuzu idrak etmek için müthiş bir fırsattır.
❏ 15 Temmuz, karanlığın söktüğü TAN vaktidir.
❏ 15 Temmuz’dan sonrası da, bu aydınlıktan
yararlanmanın TAM vakti olacaktır.
Birbirimizi ayrıştırmadan oturup konuşmanın
tam vaktidir,
❏ Ülkemizin istiklali ve istikbali için ortak
akılda buluşmanın tam vaktidir
Eğitimde, hukukta, sağlıkta, ekonomide, ama
en önemlisi de bizleri bir arada tutan toplumsal sözleşmede,
❏ Kısacası vatanımızı huzurlu bir geleceğe taşımak için bütün alanlarda gerekli değişimleri
yapmanın tam vaktidir.
Bu çağrı, milletin çağrısıdır.
❏ Millet odur ki: Birine kurşun değse, diğerinin göğsü kanar.
❏ Şimdi kanamayı durdurmanın tam vaktidir.
❏ Son olarak, ekonomimize ve yaşamımıza
vurulmaya çalışılan darbe için de dikkat çekmek istediğimiz önemli detaylar var.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının telaşlı
negatif yaklaşımlarına, büyük bir kirlilikle toplumumuzu ayrıştırmak için planlanan boykot
çağrılarına, bir sıkıyönetim gibi gösterilmeye
çalışılan OHAL’in yaşamımızı altüst edeceği
saçmalıklarına itibar etmeyelim.
Çarklarımızı döndürmek, normal yaşamımıza
hızlıca kavuşmak için Sağduyulu, Kararlı ve
Çözüm Odaklı olmanın TAM VAKTİDİR.”

Üretmeye ve Direnmeye

MÜSİAD, Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen
yerli ve yabancı hainlere karşı “üretmeye ve
direnmeye devam” kararı aldı

N

ail Olpak, 15 Temmuz sonrası süreçte
çeşitli televizyon programlarına katılıp
gündemi değerlendirmesinin yanı sıra
Genç MÜSİAD üyeleri ile de bir araya
gelip fikir teatisinde bulundu. MÜSİAD’ın Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu ve
şube başkanları ile de muhtelif toplantılar gerçekleştirildi. Aynı zamanda Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi ile Ekonomi Dünyası İstişare

Toplantısı da yapıldı. MÜSİAD Genel Merkezinde Genel Başkan Nail Olpak’ın da katılımıyla 27 Temmuz’da “Mikrofon Sizde” programı gerçekleştirildi. Bu etkinliğin ardından
da 15 Temmuz’da Türk milletinin iradesine
karşı darbe yapmaya kalkışan, aynı zamanda
Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen yerli yabancı hainlere karşı “üretmeye ve direnmeye
devam” kararı alındı.
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Gündüz Üretip,

GECE

15 TEMMUZ

DIRENECEGIZ
Temmuz ayı SAMEKS verilerini açıklayan MÜSİAD Genel Başkanı
Nail Olpak, “gündüz üretip, gece direneceğiz.” açıklaması yaptı

S

atınalma Müdürleri Endeksi Verileri, 29 Temmuz’da MÜSİAD’ın Genel Merkezinde açıklandı ve burada
“gündüz üretip, gece direneceğiz”
mesajı verildi. Temmuz ayı SAMEKS
verilerini açıklayan MÜSİAD Genel Başkanı
Nail Olpak, “15 Temmuz’dan bu yana MÜSİAD olarak, yurtiçinde ve yurtdışında bütün
teşkilatlarımızla birlikte sabah üretmeye başlıyor, akşam meydanlarda direnmeye devam
ediyoruz. 15 Temmuz günü cuntacıların dar-
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be girişiminin ardından hareketlenen piyasaların, iradesine sahip çıkmak için meydanları
dolduran Türk milletinin direnişi ile normale döndüğü görülmüştür. İş alemi olarak, bu
darbe girişiminin çökertilmesinin orta ve
uzun vadede ülke ekonomisine olumlu yansımalarının olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca
T.C. Merkez Bankası’nın bankalara sınırsız
likidite imkânı tanınması başta olmak üzere
aldığı bir dizi önlem ise piyasaları rahatlatmıştır.” dedi.

Demokrasi Nöbetine

“TÜRKİYEM”
Damgası

Türkiyem şarkısının Türkçe, Arapça, Lazca ve Kürtçe olmak üzere dört
farklı dilde seslendirildiği “demokrasi nöbeti” gerçekleştirildi

O

rtak Akıl Platformu’nun önderliğinde 3 Ağustos’taki demokrasi nöbeti, “Türkiyem” şarkısının dört farklı
dilde söylendiği bir organizasyonla
Taksim Meydanı’nda tutuldu. Organizasyonda, Diyarbakır, Mardin, Rize ve Batman’dan yapılan canlı yayın bağlantılarıyla
“Türkiyem” şarkısı Türkçe, Arapça, Lazca ve
Kürtçe olmak üzere dört farklı dilde seslendirildi. MÜSİAD’ın da aralarında bulunduğu Ortak Akıl Platformu’na bağlı 203 Sivil
Toplum Kuruluşu temsilcisinin de katıldığı
organizasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı

Ahmet Misbah Demircan, MÜSİAD Genel
Başkanı Nail Olpak, ASKON Genel Başkanı
Mustafa Koca, ENSAR Vakfı Başkanı İsmail
Cenk Dilberoğlu, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Arzu Akalın, TİM ve İhracatçı Birlikleri Başkanı Mehmet Büyükekşi
ve TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan
Taksim’de hazır bulundu. İlk olarak Mardin’e
canlı bağlantı yapılarak Arapça söylenen
“Türkiyem” şarkısı sırasıyla, Rize’ye bağlanılarak Lazca, Diyarbakır’da Türkçe, Batman’da
Kürtçe ve son olarak Taksim’de Türkçe seslendirildi.
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YURTDIŞI TEŞKİLATLANMA

15 TEMMUZDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

MÜSİAD
ALMATY
• MÜSİAD Almaty organizasyonuyla, Türkiye’de yapılan darbe girişimi sırasında ve Kazakistan’da yapılan terör saldırılarında şehit
olanlar için “Şehitleri Anma Günü” programı
düzenlendi.
• MÜSİAD Almaty tarafından, söz konusu
darbe girişimini kınama amaçlı bir etkinlik
düzenlendi.

MÜSİAD
AMERİKA
• Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişimine karşı Amerika’da ilk
kınama yazısı yayınlayan Sivil Toplum Kuruluşu MÜSİAD ABD’dir.
• MÜSİAD Amerika Başkanı Mustafa Tuncer, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in evinin
önünde gerçekleştirilen protestoyu organize
etti.
• MÜSİAD Amerika öncülüğünde, Washington Beyaz Saray önünde protesto gerçekleştirildi.
• MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ile yapılan canlı yayında imza kampanyasına katılım gerçekleştirildi.
• Ortak bir basın bildirisi yayınlandı.
• New York Times ve Washington Post’a
24

FETÖ ile ilgili ilan verilmesi planlandı.
• FETÖ Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in
yazığı makale üzerine New York Times’a kınama yazısı yollandı.
• Önümüzdeki haftalarda, New York ve Washington Ticaret ve Ekonomi Ataşelikleri ile
darbe ve Türk Ekonomisi üzerine toplantı
düzenlenmesi planlandı.

MÜSİAD
AVUSTURYA
• TRT Avaz kanalına açıklamalarda bulunuldu.
• Başta MÜSİAD Avusturya olmak üzere 19
Sivil Toplum Kuruluşu ile ortak basın bildirisi yayınladı.
• Viyana’da darbeye karşı mitingler düzenlendi.

MÜSİAD
AZERBAYCAN
• 15 Temmuz 2016’da Büyükelçilik önünde
darbe karşıtı bir miting düzenlendi.
• Cumhurbaşkanlığı Resmi Haber Ajansı
başta olmak üzere, Nahcivan’daki haber siteleri ve gazetelerle basın bildirisi paylaşıldı.

• Azerbaycan’daki tüm mercilere olayın detayları anlatıldı.

MÜSİAD
BRÜKSEL

ve faaliyetleri konusunda oluşturulan ortak
bilgi havuzuna en çok bilgi MÜSİAD Çin tarafından temin edildi.

MÜSİAD
GÜNEY AFRİKA

• 15 Temmuz 2016 gecesi, AB Dış İlişkiler
Servisi (EEAS), Türkiye Masası ile sürekli
yazılı ve sözlü şekilde bilgi paylaşıldı. Darbe girişiminin ilk saatlerinde AB makamları
tarafından kınanması için gerekli çalışmalar
yapıldı.

• 16 Temmuz 2016 tarihinde, Türk Büyükelçiliği ile birlikte MÜSİAD Güney Afrika
Başkanı Ebubekir Salim tarafından ulusal
televizyon kanallarının tamamında yayınlanan bir basın açıklaması yapıldı.

• 19 Temmuz 2016 günü, Belçika Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders’e, özel kalemi üzerinden darbe girişimi
ile ilgili gerekli bilgiler verildi.

• 18 Temmuz 2016 tarihinde, Güney Afrika Devlet Başkanı’nın baş danışmanlarına
(Bheki Mfeka ve Hanief Ebrahim) darbe girişimi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

• 27 Temmuz - 2 Ağustos 2016 tarihleri arasında Belçika’nın haftalık yayın yapan siyaset
dergisi “Knack”a darbe girişimiyle ilgili röportaj verildi.

• 19 Temmuz 2016 tarihinde, MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Ebubekir Salim, Güney
Afrika ve Afrika’nın tamamında yayın yapan
SABC televizyonunun canlı yayın konuğu
oldu. Darbe ve FETÖ anlatıldı.

• 30 Temmuz 2016 tarihinde, AB Komisyonu
tarafından Türkiye’ye bir ziyaret yapılması
için EEAS’e bir talepte bulunuldu. Bu talep,
AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye
iletildi.
• 26 Temmuz 2016 tarihinde, 15 Sivil Toplum
Kuruluşu ile birlikte bir miting düzenlendi.
Ortak bildiri Türkçe, Fransızca ve Flemenkçe
olarak basıldı.

• 20 Temmuz 2016 tarihinde, MÜSİAD Güney Afrika organizasyonunda Müslüman Liderleri ve Ulema ile “Türkiye’de Ne Oluyor”
toplantısı organize edildi, gelişmeler anlatıldı ve ortak bir basın toplantısı yapılması
kararlaştırıldı.

• Sosyal medya üzerinden, yabancı dilde sürekli bilgi paylaşıldı.

• 20 Temmuz 2016 tarihinde, MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Ebubekir Salim, Güney
Afrika’nın Müslüman radyosunda (radio
786) darbe girişimini anlattı.

• Partner kuruluşlarımız (İş Kuruluşları, Yabancı Sivil Toplum Kuruluşları, Kanaat Önderleri) sürekli bilgilendirildi.

• 25 Ağustos 2016 tarihinde, Müslüman önderleri ve Büyükelçi ile bir araya gelerek son
gelinen durumu istişare etme kararı alındı.

• Kurumların Ağustos sonu açılmasından
dolayı Eylül itibariyle, Brüksel’de, AB ve Belçika odaklı lobi çalışmaları planlandı.

• 27 Temmuz 2016 tarihinde, MÜSİAD Güney Afrika, öncülüğünde 28 sivil toplum
kuruluşunun ve ulemanın katıldığı basın
toplantısı yapıldı. Toplantıya Müslümanların Lideri ve Güney Afrika Devleti’ninde
Müslümanların lideri olarak kabul ettiği
Mevlana Bam’da katıldı.

MÜSİAD
ÇİN
• MÜSİAD Çin olarak, irtibat halinde olunan
büyük Çin şirketlerine, FETÖ ve darbe girişiminin Türkiye’nin ekonomisini etkilemediğini anlatan bir e-mail gönderildi.
• MÜSİAD Çin olarak, ülkedeki FETÖ’cülerin tespiti ile ilgili çalışmalar yapıldı.
• Çin ve Hong Kong’daki FETÖ yapılanması

• FETÖ sponsorluğunda yapılan camide,
Kabe İmamıyla yapılacak programın iptali
için Büyükelçilik devreye sokuldu, programın iptal olmasından dolayı Suudi Büyükelçiliğine teşekkür amaçlı basın açıklaması
yapıldı.
• SABC televizyonunun, Sayın Cumhurbaşkanımızla canlı yayın yapılması planlandı.
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• Basın grubunun Türkiye ziyareti için çalışma yapıldı.

MÜSİAD
İNGİLTERE
• Darbe girişimi ile ilgili İngiltere kamuoyuna, basın açıklaması yapıldı.
• BBC, yaptığı yayınlar nedeniyle protesto edildi.
• MÜSİAD İngiltere Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Bulgurlu bir TV programında darbe
karşıtı bir röportaj verdi.

MÜSİAD
KARLSRUHE - STUTTGART
• 15 Temmuz 2016 gecesinde Karlsruhe ve
Stuttgart’daki Başkonsolosluklara gidildi ve
olaylara tepki amaçlı gösteri düzenlendi.
• 16 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimine karşı kınamalara devam edildi.

• Büyükelçilik ziyaret edilerek olayın iç yüzü
ile alakalı istişarede bulunuldu.

• UETD’nin öncülüğünde, Köln’de gerçekleşen ve 100 bin üzerinde insanın katıldığı
bir miting düzenlendi. MÜSİAD Stuttgart ve
MÜSİAD Köln olarak bu organizasyona katılım gerçekleştirildi.

• MÜSİAD İngiltere olarak, sosyal medya
üzerinde darbe karşıtı paylaşımlar yapıldı.

• Facebook ve Twitter üzerinden basın açıklamaları ve gerekli paylaşımlar yapıldı.

• İngiltere’de yer alan Sivil Toplum Kuruluşları
ile birlikte ortak bir basın bildirisi yayınlandı.

• MÜSİAD İngiltere olarak, yerel basında, insanları doğru bilgilendirmeye yönelik açıklamalar yapıldı.
• İrtibatta olunan İngiliz iş adamlarına konu
birebir anlatıldı.
• Conservative Party Konferansında, Türkiye
tanıtımı yapılması ve Sayın İbrahim Kalın’ın
konuşmacı olarak davet edilmesi planlandı.

MÜSİAD
JAPONYA

• Stuttguart ve Karlsruhe bölgesindeki, tüm
Ticaret Odaları, sivil toplum kuruluşları ile
iletişime geçilerek darbe girişimi anlatıldı ve
Alman İş Adamları ile birebir görüşülerek
olay hakkında bilgi verildi.
• Yakın bir tarihte, olayın tüm detaylarını içeren bir basın açıklaması yapılması planlandı.

MÜSİAD
KÖLN

• Büyükelçiliğimizde FETÖ ile ilgisi olduğu
tespit edilen 3 kişinin işine son verilerek Türkiye’ye gönderildi.

• 15 Temmuz 2016 - 16 Temmuz 2016 geceleri Köln, Düsseldorf ve Essen Başkonsolosluklarının önünde Genç MÜSİAD Köln ile
nöbet tutuldu.

• Japonya, FETÖ’nün gıda şirketinden, Türklerin ürün almaması için çalışmalar yapıldı.
FETÖ’nün ticari faaliyetlerini kırmak amacıyla her türlü girişim başlatıldı.

• 17 Temmuz 2016 tarihinde, sivil toplum
kuruluşlarıyla birlikte Dom Kilisesi meydanında ve Düsseldorf, Essen şehirlerinde basın bildirisi hazırlanarak okundu.

• MÜSİAD Japonya Yönetim Kurulu ve Üyeler olarak, FETÖ’cü olduğu tespit edilen iş
yerlerinin ve Büyükelçilik önünde olayı protesto amaçlı eylemler yapıldı.

• 17 Temmuz 2016 tarihinde, sivil toplum
kuruluşlarının yetkilileriyle görüşülerek, bir
platform oluşturulması planlandı ve gelecekte toplu bir şekilde yapılması öngörülen
faaliyetlerin kurulacak platform üzerinden
yapılması için MÜSİAD Köln olarak teklif
götürüldü. Bu platformun oluşmasını teşvik
ederek UETD ile 31 Temmuz 2016 tarihinde
yapılacak mitingin çalışmaları yapıldı.

• MÜSİAD Japonya olarak, ülkedeki birçok
sivil toplum kuruluşu, İş adamları Dernekleri, Ticaret Odaları ve Japon İş adamları ile
birebir iletişime geçilerek, olay hakkında bilgi verildi.
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• 15 Ağustos 2016 tarihinde, MÜSİAD Japonya’nın öncülüğünde, Tokyo’da bir Demokrasi Mitingi düzenlenmesi planlandı.

• İlk günden itibaren Başkonsoloslar ile görüşülerek, tanınan yerel yönetimlerle, siyasilerle ve iş çevreleriyle irtibata geçildi. Türkiye’de yapılan darbe girişimini ve bu esnada
yaşanan vahim durumları, halkın bu darbe
girişimine karşı duruşunu ve demokrasiye
sahip çıkışını, telefonla veya birebir görüşmeler yapılarak anlatılması yönünde bir karar alındı.
• Darbe Girişimi, Köln Belediye Başkanı,
Düsseldorf Belediye Başkanı, Ticaret Odası
Başkanları, Eski Başkanlar, Eyalet Meclisi’nden birkaç milletvekili ve tanınan iş adamlarına anlatıldı.
• İş çevreleri ile birlikte, Alman Basını’nın
gelmesini sağlamak için, Köln Ticaret Odası’nda bir basın açıklaması yapmak ve birebir görüşmeler için çalışma sürdürüldü.
• Çevre MÜSİAD teşkilatları ile birlikte her
gün destek çalışmaları gerçekleştirildi.
• Avrupa’da, Türkiye’ye karşı yapılan karalama kampanyalarına karşı, bilgiler sosyal
medyada ve hükümet yetkilileriyle paylaşılarak, önlemler alınmasına katkı sağlandı.

MÜSİAD
MAKEDONYA
• MÜSİAD Makedonya olarak, bir basın bildirisi gerçekleştirildi.
• Bosna Hersek ve Karadağ’dan delegelerinin katılacağı “15 Temmuz Şehitleri Anma
Toplantısı” organize edildi.
• Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek gazetelerine röportaj
verildi, bildiriler bu ülke dillerine çevirisi
yapılarak yayınlandı.
• Makedonya’da faaliyet gösteren FETÖ destekçisi işletmeler ve gruplar ile ilgili rapor
hazırlandı ve Büyükelçiliğe teslim edildi.
• MÜSİAD Makedonya web sitesi ve Android aplikasyonunda darbe girişimi ile ilgili
özel bir bölüm hazırlandı ve yayınlanmaya
başladı.
• Makedonya Ekonomi Bakanı, Makedonya
Cumhuriyeti’nde iktidar ortağı TDP Genel
Başkanı, Sırbistan Ticaret Odası Başkanı,
Kosova’da Kamu Yönetimi Bakanı, Arnavut-

luk Finans Bakanı ile görüşmeler organize
edildi.
• Sosyal Medya üzerinden devamlı olarak
bilgilendirici paylaşımlar yapıldı ve yapılmaya devam edilmektedir.

MÜSİAD
NIJERYA
• Nijerya’daki Türk ve Yabancı İş Adamları
ziyaret edildi, olayın bir terör eylemi olduğu
anlatıldı.
• Nijerya’da faaliyette bulunan üç ayrı gazeteye MÜSİAD Nijerya olarak, bu darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı, Nijerya
Hükümeti’ninde benzer bir girişim ile karşı
karşıya kalabileceği ile ilgili bir röportaj verildi.
• MÜSİAD Nijerya üyeleri ve Nijeryalı birçok iş adamına, darbe girişimini ve FETÖ
anlatan mailler gönderildi.
• Türk vatanseverlerin, Cumhurbaşkanı’na,
yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ilanı
verildi.

MÜSİAD
OBERHOUSEN
• MÜSİAD Oberhausen olarak, yerel görsel
ve yazılı basın bildirisi paylaşıldı.
• İletişimde olunan kurum ve kuruluşlar,
OGM, ticaret odaları ve iş adamları derneklerine darbe karşıtı bildiri ve basın açıklamaları iletildi.
• Bağlı olunan konsolosluklarla iletişime
geçildi, Türk Devleti’nin yanında olunduğu
bildirildi.
• Bölgede faaliyet gösteren derneklerle iletişime geçilerek, darbeyi kınayıcı bildirimlerde bulunuldu.

MÜSİAD
PARİS
• Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla
MÜSİAD Paris Başkanlığında ortak bir basın açıklaması yapıldı.
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• Bölgedeki iş adamları ve ilgili merciiler ile
iletişime geçilerek, olayın iç yüzü anlatıldı.

MÜSİAD
ROMANYA
• 15 Temmuz 2016 akşamı Büyükelçi, Ticaret Müşaviri ve MÜSİAD Romanya olarak,
Türk bayrakları ile meydanlara inildi, Romen TV muhabirlerine kalkışmanın FETÖ
tarafından yapıldığına dair bilgi verildi.
• Büyükelçiliğin, Ticaret Müşavirimizin ve
bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının büyük
destekleri ile ortak basın bildirisi yayınlandı.
• MÜSİAD Romanya olarak, Romen bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla birebir görüşülüp FETÖ’nün ne kadar zararlı bir yapı
olduğu anlatıldı ve anlatılmaya devam edilmektedir.
• Büyükelçiliğin destek verdiği, Ticaret Müşavirimizin önerisi ve organizasyonu ile
Romanya’da bulunan 8 sivil toplum kuruluşuyla 37 kişilik bir Romen medya temsilcilerinin önünde FETÖ terör örgütünün lanetlendiğini içeren basın toplantısı yapıldı.

MÜSİAD
SUDAN
• 15 Temmuz 2016 ‘da darbe girişiminin yaşandığı ilk gün Türk Büyükelçiliği önünde
toplanılarak olaylar protesto edildi.
• İlgili merciiler ve iş adamlarıyla birebir görüşülerek olayların iç yüzü anlatıldı.
• Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla ortak
bir basın bildirisi yayınlandı.
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TÜRKİYEM
Baş koymuşum Türkiyemin yoluna
Düzlüğüne yokuşuna ölürüm
Asırlardır kır atımı suladım
Irmağının akışına ölürüm
Sevdalıyım yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur Eminem
Mavi boncuk takışına olurum
Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arım
Kilimlerde çizgi çizgi efkarım,
Heybelerin nakışına ölürüm
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