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AHISKA GAZETESİ  ÖZEL SAYISI (№6)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik yapısı, anayasal düzeni, 
parlamenter sistemi ve millet iradesi hedef alınarak Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin içine sızmış, örgütlü vatan haini teröristler tarafından 15 Temmuz 2016 
günü gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi Cumhurbaşkanımız, Meclisi-
miz, Hükümetimiz, Polisimiz ve Ordumuzun emir ve komuta zincirine bağlı 
şerefl i mensupları ve Yüce Milletimizin dirayeti ile kısa zamanda önlenmiş-
tir.  

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın hayatına kastet-
mek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirerek bir cunta rejimi kurmak 
için gerçekleştirilmek istenen bu darbe girişiminin uzun yıllardır devlet bün-
yesindeki kurumlara sinsice yerleşen devlet içinde devlet gibi örgütlenen bu 
terör şebekesi alenen ortaya çıkartılmış olup tüm devlet bünyesinden bir an 
önce temizlenmeleri için hükümetimiz tarafından üstün bir çaba gösteril-
mektedir. Ve biliyoruz ki bundan sonra da aynı hız ve kararlılıkla devam 
edecektir.  

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu hain girişimi Ahıska 
Türkleri ve tüm insanlık adına nefretle, şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Va-
tanın ve Milletin bölünmez bütünlüğü ülküsüne, milletin iradesine saygı ve 
demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut, tek ses halindeki sağlam du-
ruşumuzu bugünden sonra da sürdüreceğimiz konusunda kimsenin kuşku-
su olmasın. Dünyanın her köşesinde bulunan Ahıska Türkleri nerede olursa 
olsun birlik ve beraberlik içinde yekvücut olarak Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yanındadır. Yaşanan bu sıkıntılı 
süreci halk iradesi ile hızla atlatacağımıza  inancımız tamdır. 

Bu menfur olayda hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar 
dileriz.

Ziyaeddin İsmihanoğlu KASSANOV
DATÜB Genel Başkanı

“2010’dan beri FETÖ’nün örgütlenme 
ağının ne denli geniş olduğunu anlatıyorum”

Recep Tayyip Erdoğan:

DARBEYE GEÇİT YOK…

DATÜB Yönetim Kurulu ve 
Türkiye'de faaliyet gösteren 
derneklerimiz ile istişare toplantısı
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DEVLETİMİZİN, MİLLETİMİZİN, 
CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ! 
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Erdoğan, “2010’dan beri bu 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün bu 
ülkede örgütlenme ağının ne den-
li geniş olduğunu anlatıyorum. Ve 
bunu ben, en yakın mesai arkadaş-
larıma anlatmakta zorlanıyorum. 
Silahlı kuvvetlerde, emniyette, 
yargıda, bunları hep işledik, anlat-
tık. Bakanlıklarda... Çoğu zaman 
şu ifade kullanılıyordu, ‘Acaba 
delil var mı?’ Neyin delili olacak, 
her şey ortada işte. Adamlar ken-
dilerinden başka kimseyi, hiçbir 
yere yaklaştırmıyorlar.” şeklinde 
konuştu.

 “Her şey aslında menfaat en-
deksliydi. Yani mama ellerinden 
alınınca bunlar o zaman düşman 
oldular, başladılar bağırıp çağır-
maya.” ifadelerini kullanan Er-
doğan, “Yurt dışında, Avrupa’nın 
değişik ülkelerinde aleyhe kam-
panyalar başlattılar. Öyle veya 
böyle, şu anda gelinen noktada 

bizler demek ki adresi bulduk. İlk 
müdahaleyle de silahlı kuvvetleri-
miz ve diğer kurumlarımız içeri-
sindeki yapılanmayı şu anda ikti-
darımız inşallah kurumlarımızla 
birlikte çalışarak temizlemeye 
başladı.” dedi.

“Böyle bir havanın 
estirilmesi gerçekten 

düşündürücüydü”

 FETÖ tarafından gerçekleşti-
rilen 15 Temmuz darbe girişimi-
nin yaşandığı geceye ilişkin bir 
soru üzerine Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “15 Temmuz’un bendeki 
uyandırdığı his, ülkemde doğrusu 
böyle bir şeyi eğer hissedeceksem, 
düşüneceksem bu benim ülkemde 
hiç mi hiç akla hayale gelmez ve 
ülkedeki birlik, beraberlik, daya-
nışma ruhunun bu kadar iyi gitti-

ği bir dönemde böyle bir havanın 
estirilmesi gerçekten düşündürü-
cüydü.” dedi.

 Erdoğan, “Yapılanın bir ana-
yasa suçu olduğu ifade edilmek 
suretiyle, bunlara yönelik neler 
yapılabileceği duyuruldukça ve 
buradaki o dik duruş, bazı askeri 
makamlardan yapılan bu nokta-
daki açıklamalar, bunlar tabi ha-
vayı bir anda çok kısa zamanda 
aslında olumlu istikamete dönüş-
türdü, tersine çevirdi.” ifadelerini 
kullandı.

“İstihbaratı da aynı 
çatı altında koordine 

edebiliriz”

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizim tüm istihbarat teşkilatını 
gerek MİT gerek Emniyet gerekse 
Jandarma istihbarat... Şimdi jan-

darmayla malum polisin İçişleri 
Bakanlığına bağlanması süreci 
var ya. Dolayısıyla burada istihba-
ratı da aynı çatı altında koordine 
edebiliriz. Böyle bir çalışma. Buna 
yönelik bir çalışmayı bugün bana 
sundular. Bunu aynı zamanda Sa-
yın Başbakan ile de değerlendire-
ceğiz, paylaşacağız. Bundan sonra 
da ne gibi adımlar atarız bunları 
konuşacağız.” şeklinde konuştu.

“İstihbarat örgütü yıpratı-
lacak bir örgüt değildir.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

 Eğer istihbarat örgütü ile ilgili 
atılacak veya yapılacak bir iş varsa 
bunun hükümet değerlendirme-
sini yapar, ona göre de bizimle de 
istişare ederse istişare eder, kara-
rını alır. Sürekli televizyon prog-
ramlarında istihbarat teşkilatımı-
zın üzerine bu denli yüklenirsek 
istihbarat teşkilatımızı çalışamaz 

hale getiririz. Ben baştan beri bir 
şey söyledim, ‘bir istihbarat za-
afı vardır’ dedim. Ama dünyada 
istihbarat zaafının olmadığı ülke 
var mıdır? Alın Amerika’yı, alın 
Rusya’yı, alın Avrupa’nın Alman-
yasını, Fransasını, İngilteresini 
hepsini...Hepsinde birçok terör 
eylemlerinde vesaire istihbarat za-
afl arının olduğunu görürsünüz.”

“Bunlar takiyeyi çok 
çok iyi yapıyorlar”

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaverlerinin tutuklanması ile il-
gili olarak, “Şimdi bunlarla ilgili 
şüphelerimiz vardı. Şüphelerimiz 
nedeniyle bütün eş, dost, ahbap 
hepsine sorduk, ‘Soruşturun, edin 
bakalım kimdir?’ Köyüne, mahal-
lesine varıncaya kadar incelettik. 
Herkes bize ‘şöyle iyidir, böyle iyi-
dir...’ Hep bunu anlatıyorlar. Bun-

«2010'dan beri FETÖ'nün örgütlenme 
ağının ne denli geniş olduğunu anlatıyorum»

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında TRT ekran-
larında, Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç ve TRT 1 Ana Haber sunucusu 
Erhan Çelik’in sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili olarak, “Nabi Avcı Bey dönemine kadar biz dershane-
ler konusunda adım atamadık. Bunlar bizim kayıp yıllarımızdır. Tabii şimdi siz de başbakansınız 
ama bir yere kadar arkadaşlarınıza bir şeyi anlatıyorsunuz. Israr, ısrar, ısrar...Tabii daha fazla ileri 
gidemiyorsunuz ve en ciddi, en büyük parayı bu adamlar bu dershanelerden kazandı.” ifadelerini 
kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan:
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lar takiyeyi çok çok iyi yapıyorlar. 
Kendilerini gayet iyi gizliyorlar. 
İyi de gizledikleri için zaten gelen 
referanslar olumlu.” dedi.

 FETÖ’nün darbe girişimi ge-
cesi MİT yetkilileriyle temas ku-
ramaması ile ilgili bir soru üze-
rine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

 “Benim irtibat kuramayışım, 
o anda tabii kendilerinin bulun-
duğu şartlar sebebiyle olabilir. 
Kendileri de bunu bu şekilde ifa-
de ediyorlar ve kendileri benim 
koruma müdürüme ulaştılar. Ko-
ruma müdürüme ulaşmak sure-
tiyle bazı soruları kendisine, yani 
‘Bulunduğunuz yerde o anda her-
hangi bir sıkıntı var mı yok mu?’ o 
tür şeyleri sordular. Tabii gönlüm 
arzu ederdi ki, keşke o anda, ben 
istirahatteydim, benim kaldırıl-
mamı, benimle böyle bir görüşme 
yapmayı isteyebilirdi.”

FETÖ’nün darbe giri-
şimine Batı’nın tepkisi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
FETÖ’nün darbe girişimine 
Batı’nın tepkisi ile ilgili olarak da 
“Yalan yanlış, asparagas haber-
lerle ne yazık ki hala bu süreçte 
‘Fakat, ama, ancak...’ Bunlarla işi 
yönlendirmeye çalışıyorlar. Yön-
lendiremeyeceksiniz, bu ülkede 
milli iradeyi söndüremeyecek-
siniz, durduramayacaksınız. Bu 
ülkeyi parçalayamayacaksınız, 
bölemeyeceksiniz. Belki bir ölece-
ğiz, ama bin dirileceğiz. Çünkü bu 
milletin ruhunda bu var. Aynen 
buğday başakları gibi, meydanlar 
bunu sabahlara kadar gösteriyor.” 
şeklinde konuştu.

 Erdoğan, konuşmasına şöyle 
devam etti:

 “Londra’dan, Paris’ten, şu-
radan, buradan kuru sıkı atmak-
la olmuyor bu iş. Gel gönder bir 
temsilcini de burada, bir demok-
rasi ülkesinde, demokratik parla-
menter sisteme nasıl darbe yap-
mak istemişler, bunu gel bir gör 
yerinde. Sahip olduğunuz, ülke-
nizde kendilerine yer verdiğiniz 
bu haşhaşilerin neler yaptığını 
bir gelin görün. Tayyip Erdoğan’a 
‘diktatör’ diyebilirsiniz, iktidarını 
beğenmeyebilirsiniz. İnsaf edin de 
gelin bir görün ne var ülkede.”

“Daha yolun 
başındayız”

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Terörün tehditlerinin sona er-
mesi diye bir şey olmaz. Kanser 
hücresi diyoruz ya. O virüs kazılıp 
atılırsa ancak ondan sonra ‘temiz-
lendi’ diyebiliriz. Şu anda böyle 
bir şey henüz yok. Daha yolun ba-
şındayız. 10 bine yakın gözaltında 
olan insan var. Bu basit bir rakam 
değil. Burada kalır mı? Söyleye-
yim, kalmaz. Bu daha devam eder. 
Konuştukça bir şeyler çıkıyor. 
Yani halkalar sökülmeye başladı.” 
ifadelerini kullandı.

kesmezler. Ama bizim Rusya ile 
aramızda istenmeyen bir uçak 
hadisesi yaşandı ve sekiz ay kadar 
zaman içerisinde bu olumsuzluk 
devam etti. Daha sonra biz ken-
dilerine bir mektup yazdık, ‘Bu 
süreci artık kapatalım. Çünkü 
Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkile-
ri bölgede çok çok önem arz eden 
bir süreçtir. Dolayısıyla bu iki böl-
gede belirleyici ülkenin birbirin-
den ayrı yaşaması, birbirine uzak 
düşmesi doğru değil, bunu bir 
defa çözelim’ diyerek, bu olayla 
ilgili üzüntümüzü de kendilerine 
ifade ettik. Buna karşı da olumlu 
yanıtlar aldık.”

“Böyle bir şarlatanı 
bu kadar büyütmenin 

anlamı yok”

 “Geçmiş dönemde hükümeti 
zor durumda bırakan çözüm süre-
cinde yaşanan sıkıntı, bombaların 
patlaması, Hrant Dink cinayeti, 
Danıştay saldırısı gibi... Bunlarda 
da bir FETÖ bağlantısı şüphesi ol-
maya başladı mı?” sorusu üzerine 
Erdoğan, bu tür bir paranoyanın 
doğru olmayacağını, aksi takdirde 
yaşamın çekilmez hale geleceğini 
belirtti.

 Erdoğan, “Artık, ben biraz 
ileri gidiyor olacağım ama böyle 
bir şarlatanı bu kadar büyütmenin 
anlamı yok. Bu kadar öyle kabili-
yeti olan birisi değil. Bu sadece şu 
anda beddualarıyla bilmem nele-
riyle yatıyor kalkıyor filan, kendi-

ne böyle bir şeyler oluyor. Bunun 
yaptıklarını çok abartmayalım. 
Hiç gerek yok. Şu anda bakın 
Türkiye’de bunun takımından ka-
lanlar oluyor mu? Fırsatını bulan 
kaçıyor. ‘Ben dönmek istersem 
Türkiye’ye dönerim’ diyor. Ben 
yıllar önce Olimpiyat Stadı’nda 
oradaki bir gecelerinde, Türkçe 
Olimpiyatları’nda, çağrı yapmış-
tım. ‘Türkiye’ye gelin’ diye. Niye 
gelemedi? Beni güya zora sokma-
mak için gelmemiş o zaman.” ifa-
delerini kullandı.

“Bir efsane meydana 
getirilmiş”

 Erdoğan, “Ben gazeteci ola-
rak o gün yaptığınız o çağrıda bir 
kinaye hissetmiştim. Siz o çağrıyı 
yaparken bu kinayeyle mi çağırı-
yordunuz?” sorusu üzerine, sözle-
rine şöyle devam etti:

 “Buna kinaye nazarıyla bak-
mak çok da doğru olmaz ama va-
tandaşın tavrına bakarak bir şeyi 
artık gün yüzüne çıkaralım. Neydi 
o? Bir efsane meydana getirilmiş. 
Orada olanların kahir ekseriyeti-
nin onu tanımadığını biliyorum 
ama öyle bir efsane var ki ortada 
bu efsaneye o tribünlerde olanlar 
hepsi de maalesef farklı yaklaşım-
larda... Hani diyor ya ‘o bize şah 
damarından daha yakın’. Bunu 
diyecek kadar sapkın bir yapı var 
ortada. Bu sapkın yapıyı acaba bo-
zar mıyız? Niye gelmek istemiyor? 
İşte bundan dolayı. Orada olursa 

efsaneleşiyor ama buraya geldiği 
zaman birçok şey meydana çıka-
cak. Tabii o çok manidardı ‘Biz 
hükümetimizi zora düşürmek is-
temeyiz.’ Ya senin davan yok, bir 
şeyin yok. Madem böyle bir du-
rumdasın çık gel. Gelemedi. Çün-
kü üst akıl öyle diyordu da onun 
için.”

“Üst akıl”

 Erdoğan, “Üst akıl konusun-
daki öngörüleriniz nedir”? sorusu 
üzerine, bu konuyu çok çok ön-
celeri bir seyahatte uçaktaki ba-
sın mensuplarına söylediğini dile 
getirerek, O üst aklın verdiği ile 
hareket ediyor. Yoksa kendinden 
değildir. Ondan sonra üst akıl lite-
ratüre oturdu. Üst akıl ki onu, ne 
olduğunu açıklamayı doğru bul-
muyorum.” dedi.

2010 KPSS

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“2010 KPSS iptal edildi. 150 bin 
civarında insan merak ediyor. 
Bunların tamamı mı gidecek, yok-
sa bunların içinden kopya çeken-
ler ve FETÖ’ye üye oldukları be-
lirlenenler mi gidecek. Bu eleme 
nasıl yapılacak?” sorusunu şöyle 
cevapladı:

 “Tespit edilenlerin hepsi ayık-
lanacak bir defa. Çünkü onlar hak 
etmediler, hak etmeyenler orada 
kalamaz. Hak edenler de hakları 
iade edilmek suretiyle iade-i iti-
bara kavuşacaklar. KPSS ile ilgili o 
noktada başladı zaten. Neye göre 
başladı, kim hak etti kazandı, kim 
kazanamadı? Bunları şimdi ayık-
lıyorlar, araştırmaları yapılıyor. 
Bu araştırmanın neticesinde hak 
etmeyenler tamamen ayıklana-
cak, hak edenler de orada kalacak. 
2010 öncesi şu anda programda 
yok. 2010 itibarıyla çalışmalar ya-
pılıyor.”

“Parti bayraklarının 
olmadığı bir miting 

yapalım”

 İstanbul Yenikapı’da pazar 
günü düzenlenecek “Demokrasi 
ve Şehitler Mitingi”ne katılarak 
konuşma yapması için davet et-
tiği CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’ndan kendisine şu 
ana kadar bir cevap gelip gelmedi-

ğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, 
şöyle konuştu:

 “Pazar günkü miting, Cum-
hurbaşkanlığımızın organizas-
yonunda illerin valiliği, belediye 
başkanlarıyla müşterek yapılan or-
ganizasyondur. Biz, bu organizas-
yonda gönlümüz özellikle gerek 
iktidar partisi gerek CHP gerekse 
MHP liderlerinin de katılımının 
olduğu ve meydanlarda da sade-
ce Türk bayrağının olduğu, parti 
bayraklarının olmadığı bir mi-
ting yapalım ve bu mitingde de 
gerek Sayın Bahçeli gerek Sayın 
Kılıçdaroğlu, iktidar partisi baş-
kanı Sayın Yıldırım, Meclis Baş-
kanımız, hep birlikte birer mesaj 
verelim ve bu mesajla birlikte de 
birliğimizi, beraberliğimizi, kar-
deşliğimizi daha da pekiştirelim. 
Çünkü milletin buna ihtiyacı var. 
Ayrılığa, gayrılığa ihtiyacı yok ve 
ona da fırsat yok. Bunu da bekli-
yor. Böyle bir durumda artık kaş 
göz olmaz.”

 Baş danışmanlarından bi-
rinin televizyon programındaki 
ifadelerini çok çirkin bulduğunu, 
bundan dolayı da baş danışma-
nından açıklama yaparak özür 
dilemesini istediğini belirten Er-
doğan, şunları söyledi:

 “Böyle bir şeye hakkınız yok 
ve bir siyasetçi de değilsiniz. Şu 
anda burada bir yerde Cumhur-
başkanının danışmanı olarak 
bir memur hüviyetindesiniz. 
Sağolsun o da bir metin içine 
alarak özür dilemiş, gerek Sayın 
Bahçeli’den gerekse MHP camia-
sından. Bunlara tabii çok dikkat 
etmemiz lazım çünkü biz bura-
da bir birlik ruhu arıyorsak, bir 
kardeşlik ruhu arıyorsak, bu ruh, 
Çanakkale ruhu neyse, şimdi ‘Ye-
niden tarih yazacağız’ dedik ya, 
bu da bir 15 Temmuz ruhu olarak 
yansıyacak.”

“Normalleşme 
sürecine geçer geç-

mez, izinler verilir”

 Kamuda yıllık izinlerle ilgili 
soru üzerine Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Şu anda hükümet onların 
değerlendirmesini yapıyor. Şura-
da bir normalleşme sürecine geçer 
geçmez, bu izinler verilir” dedi.

 Erdoğan, şunları kaydetti:
 “Ekranları başında bizi izleyen 

aziz milletime şahsım ve milletim 
adına tekrar en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum ve bu attıkları adımı 
kesinlikle unutmak mümkün de-
ğil ve benim milletim dik durdu, 
eğilmedi, bir şey için koştu, işte o 
demokrasiydi, o şehadetti, o Allah 
yolunda öldürülenlere ölüler de-
meyiniz hükmüne ram olmaktı. 
Onun için milletimle ift ihar edi-
yorum, var olsunlar. Bütün geride 
kalan ailelerine başsağlığı diliyo-
rum, onlar benim kardeşlerim, ar-
tık onlar benim de ailelerim, onun 
sorumluluğu içerisindeyim, var 
olsunlar. Pazar günü 81 vilayet in-
şallah aynı anda Yenikapı’dan hep 
beraber kendilerine yayınlarımızı 
yapacağız, pazar günü Yenikapı’da 
kucaklaşmak üzere diyoruz.”

“Tüm iş adamlarımı-
zın birlikten yana olduk-

larını gördüm”

 Recep Tayyip Erdoğan, ön-
ceki gün Türkiye’deki yatırım-
cıların üst yöneticileri ile bugün 
ise yerli yatırımcılarla bir araya 
geldiğini anımsatarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Hepsinde bu konularda des-
tek istedik, yardım istedik. Hep-
sinde bir kararlılık gördüm. Bu 
sürece yönelik gerek buraya, gerek 
hükümetimize şükranlarını ifade 
ettiler. Aynı kararlılıkla devam 
etmeleri ricasında bulunduk. Ben 
doğrusu tüm iş adamlarımızı ka-
rarlı gördüm, birlikten, beraber-
likten yana olduklarını gördüm. 
Bu birlik ve beraberlik bizde ol-
duktan sonra Allah’ın izniyle biz 
bu işi aşarız. Hele hele bu millet 
var ya bu millet. Tankların altına 
yatacak kadar kavi bir imana sa-
hip bu millet var ya Allah’ın izniy-
le biz bu milletle bir olduk, iri ol-
duk, diri olduk, kardeş olduk, hep 
birlikte Türkiye olduk. Şimdi de 
beraber bu yolda yürüyeceğiz.”

“Gelin bu işi daha 
fazla uzatmayın”

FETÖ elebaşı Fetullah 
Gülen’in iade sürecine ilişkin de 
açıklama yapan Erdoğan, şöyle 
konuştu:

 “Şu anda dosyalar hazırlanı-
yor. Bugün yine bir mahkemenin 
onlarla ilgili verdiği karar var. 
Dosyalar, savcılıkların açtığı dava-
lar vesaire bütün bunlarla beraber 
10-15 gün içinde belli bir nokta-
ya gelir. Belli bir noktaya geldik-
ten sonra da Dışişleri Bakanımız, 
Adalet Bakanımız, benim özel bir 
temsilcim ve arkadaşlar da gerekli 
gördükleri heyeti yanına alıp bu 
maskesi düşmüş, tam bir şu anda 
çıplak, adeta suçlu konumundaki 
kişiyi bulup, ne yapıp yapıp Ame-
rikan makamlarına da anlatacak-
lar. Amerika bugüne kadar bizden 
hangi teröristi istediyse verdik. 
‘Bize belgeler gönderin’ demedik. 
Şu anda da biz Amerika’ya diyo-
ruz ki gelin bu işi daha fazla uzat-
mayın.’”

Rusya ziyareti

 9 Ağustos’ta Rusya’nın Saint 
Petersburg kentine ziyaret gerçek-
leştireceği ve Rusya Devlet Başka-
nı Vladimir Putin’le görüşeceğinin 
anımsatılması üzerine Erdoğan, 
“Şu anda bizim için ‘Birini bırak, 
birine koş’ anlayışı yanlış. Ulusla-
rarası camiada isteriz ki hepsiyle 
münasebetlerimizi iyi tanzim ede-
lim.” diye konuştu.

Şu anda ABD’nin Rusya ile 
arasının kötü olmadığını vurgu-
layan Erdoğan, şu ifadeleri kul-
landı:

“Farklı düşüncede de olsalar, 
olumsuz da birbirlerine baksalar, 
münasebetlerini hiçbir zaman 
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YENİ KHK ÖNÜMÜZDEKİ 
GÜNLERDE YAYINLANACAK

KHK bugüne kadar 3 tane çıktı, 
bundan sonra da çıkacak. Önümüz-
deki günlerde yeni bir KHK yayın-
lanacak, onunla ilgili hazırlık çalış-
maları devam ediyor. Dahil olacak 
konular hususunda çalışılıyor, bir-
kaç güne kadar toparlanmış olacak. 

Sayın Cumhurbaşkanımız ile 
görüşmemizde, terör hadiseleri ve 
YAŞ sonrasında malum jandarma-
da, TSK'da terfiler, tayinler oldu. O 
personel normalde diğer yıllarda 
hep 30 Ağustos'ta devir teslim ya-
pılırdı ama bu sene hem şurayı öne 
aldık hem de görev yerlerine gitme-
leri için 48 saat süre tanıdık. Yarın 
itibariyle bu süre tamamlanacak. 
Bütün atanan komutanlar görev 
yerlerine gidecekler ki zaafiyet oluş-
masın. 

İstihbarat ile ilgili bir çalışma 
yapılıyor, nasıl olacağı yönünde 
tam karar vermiş değiliz. Çeşitli 
alternatifl er üzerinde çalışmalar 
tamamlanacak. Daha sonra Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile konuyu 
değerlendirecek ve karar verece-
ğiz. İstihbarat ile ilgili dağınıklık 
olduğu söz konusu. Emniyet'in, 
Jandarma'nın, MİT'in istihbaratı 
var. Bütün bunlar olurken, genel 
anlamda istihbaratla ilgili sorunla-
rımız olduğu ortada. O bakımdan 
istihbarat bir ülkenin güvenliği için 
geleceği için olmazsa olmaz öneme 
sahiptir. Bilgiye sahip olmazsanız, 
başınıza gelecek olaylara tedbir 
almakta geç kalırsınız. Bizim 15 
Temmuz'da yaşadığımızın özeti bu-
dur. Yeterli istihbarat alınabilseydi, 
belki de bu mesele bu noktaya gel-
meyebilirdi. Bunlar ayrı meseleler.

«TİB'İN YERİNE BİR KURU-
LUŞ GELMEYECEK»

İstihbaratın yeniden yapılan-
ması, iç ve dış tehditleri aynı anda 
ele alacak ve onlara yönelik ope-
rasyonel tedbirler içerebilecek, ge-
lişmiş ülkelerin sahip oldukları bir 
istihbarat alt yapısı var tabii. Ama 
önemli olan buradaki koordinas-
yonsuzluğu ortadan kaldırıp, bilgi 
kirliliğine meydan vermeden, istih-
baratın sağlıklı işlemesini sağlamak. 
İstihbaratın birçok yönü var.

Bir olay olduktan sonra olayla 
ilgili derinlendirme ve olayı aydın-
latma için yapılan bir çalışma var. 
Bütün bunların kimin tarafından 
nasıl yapılacağı bu düzenlemede yer 
alacak. TİB'i de kapatacağız. TİB ar-
tık epey yıprandı. 17-25 Aralık sü-
recinde de TİB üzerinde FETÖ yo-
ğun yapılanma yaptı. TİB'in yerine 
bir kuruluş gelmeyecek. TİB de is-
tihbarat kuruluşlarına destek veren 
bir yapıydı. Bu yapı yeni kurulacak 
istihbarat sisteminde ele alınmış 
olacak. 

Kayıtlarıyla ilgili, süre gelen da-
valar var. Bunlarla ilgili araştırma-
lar yapıldı. Kapatılınca da orada ku-

rumsal hafıza yok olmayacak. Onlar 
bir kenarda duracak. Herhangi bir 
hukuki delil ihtiyacı olunca oradan 
karşılanacak.

Bazı ülkelerde iç-dış istihbarat 
ayrı, bazılarında tek bir çatı altın-
da koordinasyon var. Çok değişik 
örnekler var. Her bir ülkeninki di-
ğerine uyacak diye bir kural yok. 
Biz kendi gerçeklerimizi dikkate 
alarak, bugüne kadarki birikimi de 
yok sayamayız, iyi örnekleri devam 
ettirmek suretiyle sağlıklı bir yapıyı 
kurmamız lazım. 

Siz birilerini takip ediyorsunuz, 
dinliyorsunuz. Sizi kim kontrol ede-
cek? Sizin ynalış yapmadığınızdan 
toplum nasıl emin olacak? Dinleye-

ni kim dinleyecek? Verilen yetkiler 
çerçevesinde görevini yapanlar, bu 
görev alanı dışına çıktı mı çıkmadı 
mı? Zaman zaman denetimleri ya-
pılacak. 

TİB'de denetimlerde titizlik gös-
terilmediği için, güven esas dedik, 
bu yollara gitmedik, ama olmuyor. 
Kontolü elden bırakmamak lazım. 

MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na 
bağlanması gündemimizde, çalışı-
yoruz. 

İstihbarat, gerek emniyet gerek 
MİT, zaten FETÖ ile ve diğer terör 
örgütleriyle ilgili izleme yapıyor. 
Ancak Cumhurbaşkanımızın ifade-
sinde kast edilen belki ayrı bir has-
sasiyetle ayrı bir bölüm marifetiyle 
takip edilmesi olabilir. 

«MİT BAŞKANI'NA 'NASIL 
OLUR?' DEDİM, BUNUN 

CEVABINI VEREMEDİ»
Bana nakledilen, MİT'in naklet-

tiği şu: Bir binbaşı bir önemli bilgi 
için MİT'e gelmek istiyor. Dah er-

ken geliyor. 3 civarında kabul edili-
yor. Kabul edilince, ben izindeydim, 
beni geri çağırdılar, dediler ki 7'de 
hazır ol, görevin helikopterle gidip 
MİT'i bombalamak, Hakan Fidan'ı 
alıp gelmek. 

Gelen arkadaş ne anlattı, detayı-
nı bilmiyorum. MİT Başkanı'ndan 
dinlediklerimi söylüyorum. Onun 
üzerine Genelkurmay Başkanı Ha-
kan Bey'i çağırıyor. 8'e kadar bir 
arada oluyorlar ve o ara Genelkur-
may Başkanı sağa sola talimatlar 
gönderiyor. Sonrası malum. 

Ben bunu MİT Başkanı'na sor-
dum, nasıl olur dedim. Başbakan'ın, 
Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. 
Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi 
olabilir, ama Başbakan'a bağlasınız. 
Ama bunun cevabını veremedi. 

Bizim için işlerin önceliği var. 
Büyük bir felaketin eşiğinden dön-
dük. Bunları yaptıktan sonra, biz ne 
yanlış yaptık bütün bunların öze-
leştirisini tabii ki yapacağız. Kendi 
içimizde zaafiyete düşersek büyük 
yanlış olur. Büyük felaket arkasın-
dan «sen görevini yaptın, sen yap-
madın» gibi bir münakaşa o krizin 
doğurduğu sonuçların bertaraf 
edilmesine katkı sağlamaz. Aksine 
moral değerler tekrar gidebilir ve 
başka bir krizle yüz yüze gelebilir-
siniz. Önceliğimiz kişilerin hangi 
pozisyonda olduklarından ziyade 
bu işle ilgili temizlememiz gereken 
birçok konu var. 

FETÖ ile doğrudan irtibatları 

bulunanların tespitini yapıyoruz. 
Bu darbeye dolaylı destek veren 
kuruluşlar var, sadece devlet içinde 
değil ki. İş aleminde de, üniversite-
lerde de var. Bütün bunlar üzerine 
çalışma var. Bir anlamda çorap sö-
küğü gibi geliyor. 

«TÜRK ORDUSU BALKAN 
SAVAŞI'NDAN BERİ BÖYLE 

BİR OLAYLA KARŞILAŞMADI»
Bir Genelkurmay Başkanı'nın 

yıllardır en yakınında bulunan özel 
kalemi, yaveri, «buraya kadar ko-
mutanım» diyebiliyor ve onu alıp 
hainlerin merkezine götürülmesini 
sağlayabiliyor. Bunlar düşündürü-
cü. Arkasında ne var, ya bu işi kü-
çümsedik aşırı özgüvenle hareket 
ettik, ya da bu örgüt o kadar kendi-
sini saklayabiliyor ki ne kadar dik-
kat ederseniz edin fark edemiyorsu-
nuz. Cumhurbaşkanımızın yaveri, 
bizim yanımızda çalışanlar, bunlar 
ortaya çıktığında insanlar «bu da 
mı, hiç aklıma gelmezdi» diyor. Ka-

palı, şeff af olmayan yapılarla müca-
dele zordur. Karanlıkta ıslık çalmak 
gibi bir şey. 

Elinizde bilgi yok, veri yok, bir 
sürü bilgi kirliliği var. Bu olay çok 
büyük tahribat yaptı, en başta ordu-
muza. Ordumuzun itibarına yöne-
lik çok büyük tahribat oldu. Balkan 
Savaşı'ndan beri Türk ordusu böyle 
bir olayla karşılaşmadı. Siviller üze-
rine ateş ettiler, o gün de söyledim, 
bu görüntüleri binlerce çocuk gör-
dü. Torunum diyor ki «dede, bun-
lar bizim askerimiz değil mi, niye 
insanları öldürüyor?» Ben açıklaya-
madım, laf boğazıma düğümlendi. 
Ama şimdi açıklıyorum. Bunlar en 
ağır şekilde adaletin el verdiği en 
ağır şekilde cezalandırılacak. Hiç-
bir şey yanlarına kar kalmayacak. 
Adaletle davranacağız, intikam ve 
merhametle hareket etmeyeceğiz. 
Hukuk devletinde yargısız infaz ol-
maz. 

«HAKLIYLA HAKSIZI MUT-
LAKA AYIRT 

ETMEMİZ LAZIM»
Mutlaka arzu etmesek de tek tük 

hatalı işlem yapılmış olabilir, yanlış 
tespit olabilir. Tüm bu ihtimalleri 
göz önünde bulunduruyoruz. İti-
razları değerlendireceğiz. 

Biz bir ölçü koyduk, doğrudan 
bunlarla teması olan, hatta temasları 
devam eden, 17-25 Aralık'tan sonra 
finansal desteğe katkı sağlayan, bu 
yapıda aktif görev alan bütün bu in-

sanlar zanlı olarak toplanıyor. Daha 
sonra «bu işle alakam yok» diyenler 
itirazlarını yaptıkları zaman gözden 
geçireceğiz. İkna edici delil ortaya 
çıkarsa o zaman tabii ki diğer zanlı-
lardan ayrılacak. İşimiz kolay değil 
ama hukuk devletiyiz, haklıyla hak-
sızı mutlaka ayırt etmemiz lazım. 
Boşver 3 tane adam da gitsin, deme 
lüksümüz yok.  

«MEMURİYETE GİRMİŞ 
86 BİN KİŞİ ÇIKARILACAK»
Görevden uzaklaştırma 62 bin 

10, bunların 58 bin 611'i açığa alma. 
Görevden çıkarılan, memuriyetten 
ihraç edilen sayısı 3 bin 499. Bunun 
da ağırlıklı olarak darbeye katılan 
subaylar, astsubaylar, asker elbisesi-
ni giymiş caniler, hainler. Söylerken 
Silahlı Kuvvetler ile bunları birbi-
rine karıştırmasın vatandaşlarımız. 
Ordumuz bizim gözbebeğimiz, 
Mehmetçik demişiz, peygamber 
ocağı. Şanlı tarihi olan Silahlı Kuv-
vetlerimizi bir kolaycılıkla bunlarla 

eş değer tutmak büyük yanlış olur. 
Memuriyete girmiş toplam 86 

bin kişi, 2010 KPSS iptal olunca 86 
bin kişi çıkarılacak demektir. Ara-
dan şu kadar sene geçti deme şan-
sımız yok. Ya yasa düzenleyeceğiz 
bu mahkeme kararını etkisiz hale 
getireceğiz, ya da mahkeme kararı-
nı uygulayacağız. 

Şunu yapmamız daha doğru 
olacak; bunların sınavlarını ince-
lemek lazım. Tamamı mı soruları 
aldı, yoksa FETÖ'nün hedef gördü-
ğü belli bir grup mu? Geriye yönelik 
sınav sonuçlarına bakılır, failler or-
taya çıkar, diğerleri muaf tutulur. 

«OKULLAR ZAMANINDA 
AÇILACAK»

Şu anda zannediyorum 23 bin 
civarında öğretmen açığa alındı. 
Dolayısıyla ders sezonu geliyor, öğ-
retmen ihtiyacı var. Bu yüzden 15 
bin öğretmen alınması konusunda 
bir karar aldık ve M.E.B.'e talimat 
verdik. Sütten ağzımız yandı, yo-
ğurdu üfl eyerek yiyeceğiz. Okul 
açılma tarihinde erteleme ihtimali 
söz konusu değil, okullar zamanın-
da açılacak. 

«DARBECİLERİN BUNU 
TEKRARLAMAYACAĞININ 

GARANTİSİ YOK»
Sadece cemaat değil, TSK'nın 

yapısını, savunma kabiliyetini, cay-
dırıcılık kabileyitini azaltacak her 
türlü tehdide karşı yeniden yapı-
lanma ihtiyacı var. Bu ihtiyaç yıllar-
dan beri var ama maalesef yapmak 
mümkün olmadı. Keşke böyle bir 
olay arkasında olmasaydı. Yıllar-
dan beri hep konuşulur. Şu anda 
yaptığımız yıllardan beri Silahlı 
Kuvvetler'in kendi yapmak istedi-
ği reformları, yaşadığımız bu hain 
darbe teşebbüsü sonucu ortaya çı-
kan tablo belli. Bu şartlarda kim 
garanti edebilir darbecilerin bunu 
tekrarlamayacağına? Garantisi var 
mı, yok. 

Yaptığımız şey şu; Bir, dünya-
nın gelişmiş ülkelerinde ordunun 
nasıl bir fonksiyonu var, o görevi 
esas alarak bu yapılanmayı gerçek-
leştirdik. İkincisi de bu terör örgü-
tünün bundan sonra ordu içinde 
tahribatının olmaması, veya buna 
benzer darbe teşebbüsünün mey-
dana gelmemesi için yapılması ge-
reken işleri yaptık. Bütün eleştirileri 
saygıyla karşılıyoruz, gerekirse dü-
zeltmeler de yapılabilir. Allah emri 
değil, yapılan bir kanundur.

Yapılan işle TSK zaafiyete uğ-
ratılmamıştır, aksine asli görevle-
rinde daha etkin çalışmasına zemin 
hazırlanmıştır. GATA'yı, atölyeleri, 
bakım tesislerini aldık, dolayısıyla 
Genelkurmay artık harbe hazırlık 
gibi kendi asli konularına daha çok 
zaman ayıracak. Kuvvet Komutan-
larını ayırdık, niye? Milli Savunma 
Bakanı, kuvvet komutanlarının 
üzerinde görünüyor ama bir şey 
yaptıramıyor. Aniden karar alma-
nız gerekiyor, alamıyorsunuz. 

«O GECE ESKİŞEHİR'İ 
ARADIM, BİR SÜRÜ MAZERET 

SÖYLENDİ»
Diyelim ki bir darbe teşebbüsü 

var, siz de siyasi irade olarak sis-
temde yoksunuz. Nasıl müdahale 
edeceksiniz? Eskişehir'i arıyorum, 
halkın üzerine bomba atılıyor di-
yorum o gece. Bir sürü mazeret. 
Diyorum ki yapacağınız, bir yerde 
uçak kaldıracaksınız, insanları öl-
dürenlerin üzerine siz gideceksiniz. 
Bunu onların söylemesi lazım, ben 
akıl veriyorum, bu sefer diyorlar ki 
«efendim uçaklar yüklü değil.» On-
larınki nasıl yüklü kardeşim? Efen-
dim «filanca üsten gelecek o da bir 

Başbakan Yıldırım’dan
Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında 

15 Temmuz darbe girişiminde ve sonrasında yaşa-
nanları anlattı. Yıldırım, TSK’nın yeninden yapılan-
masından tehdidin devam edip etmediğine kadar pek 
çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:
Dün hayatını kaybeden 7 polis şehidimize 

Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz hain darbe 
teşebbüsünde hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi 
rahmetle anıyorum. Türkiye zor bir ülke. Tarih bo-
yunca birçok medeniyetlerin hedefi olmuş bir ülke. 
Başkalarının bir tehdidi varsa bizim 10 tehdidimiz 
var. Ama bölgesel istikrarı, bölgesel barışı sağlamak-
ta umut Türkiye. 
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saat», bir sürü mazeret. Üstlerine 
gidince «yazılı emir verin.» İnsanlar 
ölüyor, ne yazılı emri? «Bu telefon 
konuşması yazılı emirdir» dedim, 
öyle yaptırabildik.

Öyle bir ihtiyaç doğar ki siz, 
siyasi irade olarak, Genelkurmay 
Başkanı, Kuvvet Komutanı dışında 
birine de emir verebilirsiniz. Derhal 
yerine getirilmesi lazım. Bu darbeyi 
önlemek için gelişmiş ülkelerde uy-
gulanan bir metod.  

Ülke bir krizdeyse, darbe tehdidi 
ile karşı karşıyaysa, partiler arasında 
duruş farkı olmaz. Milli iradede bir 
araya geldik, onun için her gün ca-
nım sıkıldı şuradaki komutana emir 
vereyim denecek bir şey değil, belki 
ihtiyaç olmayacak. Ama olması ha-
linde de yasa dışı, milli iradeye yö-
nelik herhangi bir girişimi önlemek 
için bir tedbirdir. Bundan kimsenin 
rahatsız olmaması gerekir. Bundan 
kafasında darbe fikri olan rahatsız 
olur. 

Genelkurmay Başkanlığı'nın 
Cumhurbaşkanlığı'na bağlanma-
sıyla ilgili, anayasa değişikliğini ba-
şarabilirsek, önce Meclis'te geçmesi 
lazım, sonra referandumla kapsamlı 
bir anayasa değişikliği. Ama bunun 
için Ak Parti olarak sayımız yetmi-
yor. CHP açıkça bunu uygun gör-
mediğini beyan etti. 

«ANAYASA'DA
 AZ MADDE İÇEREN 

DEĞİŞİKLİK İÇİN BİRLİK-
TE ÇALIŞMA KARARI ALDIK»

Sistem konusunda Ak Parti ile 
CHP ayrı düşünüyor. CHP par-
lamenter sistem diyor, AK Parti 
başkanlık diyor. Onların gerekçesi 
parlamenter sistemin Türkiye şart-
larına daha uygun olması. Her iki 
sistem de halka sunulabilir. Millete 
sorarız, millet hangisini tercih edi-
yorsa. Yeter ki o noktaya getirebi-
lelim. 

Bu iş Meclis'e gelecek, oylana-
cak, 330 üzerinde kabul olursa, re-
feranduma gidiyor. Referandumda 
vatandaş ya kabul ediyor ya redde-
diyor. Şöyle bir takvimimiz olabilir, 
genel başkanlarla yaptığımız görüş-
menin amacı şuydu: Bir, OHAL sü-
recine ilişkin açıklamalarda bulun-
mak. Çok güzel, verimli görüşme 
yaptık, her iki parti başkanıyla. Bu-
rada tabii onlar bu son KHK ile il-
gili biraz endişelerini dile getirdiler, 
biz de dikkatlice not ettik, düzeltme 
ihtiyacı olursa her zaman yapabili-
riz dedik. Ayrıca o görüşmede ana-
yasa uzlaşmasını beklemeden, ona 
devam etmekle öncelikli ve acil ih-
tiyaç olarak daha az maddeyi içeren 
bir değişiklik konusunda birlikte 
çalışma kararı aldık. 60 maddenin 
olduğu çalışma devam edecek, ama 
onu beklemeden daha küçük bir 
paket, mesela diyelim ki CHP'nin, 
MHP'nin, bizim istediğimiz husus-
ları ortaya koyacağız, ortak istedik-
lerimizi tespit edeceğiz, bu madde-
ler için hemen Meclis'e getirelim 
diyeceğiz. Biz şu an iki partimizle 
görüşme yaptık. 

AB konusu da olması itibariyle, 
bu yüksek idare mahkemesi ve aske-
ri yargıtayın kaldırılmasında bütün 
partilerin mutabakatı var. CHP'nin 
HSYK'nın yapısının göden geçi-
rilmesi yönünde teklifi var. Devlet 
memurları konusunun tanımının 
daha anlaşılır hale gelmesi yönünde 
bir teklifimiz var. Amaç, partilerin 
ortak paydada birleştikleri madde-
leri gündeme getirmek. Belki 5 biz, 
5 CHP, 5 MHP getirecek. 

Bu ülkenin geleceği hepimizi 
ilgilendiriyor, o yüzden kavga ede-
cek çok şeyimiz yok ama paylaşacak 
çok şeyimiz olduğunu düşünüyo-
rum. Türkiye bir küresel FETÖ teh-

didiyle karşı karşıya. Bu tehditlere 
karşı nasıl ortak zeminde hareket 
edebiliyorsak, Türkiye'nin gelece-
ğini, gelecek nesillerin daha iyi bir 
ülkede yaşamasını, Gazi Mustafa 
Kemal'in gösterdiği hedefe ulaşma-
sı için birçok konuda ortak hareket 
edebiliriz. Bunlar vatandaşlarımızın 
özlediği tablolar. Biz yukarıda hangi 
havada olursak, vatandaş da aşağıda 
o pozisyonu alıyoruz. 

ASKERİ OKULL ARIN 
DURUMU

Liselerde okuyanlar, okullara 
giriş ve aldıkları puanlar dikkate 
alınarak meslek liselerine ve lise-
lere dağıtılacak. Ayrıca bunların 
yatılı okumalarından kaynaklanan 
yükümlülükler var. Onları aff edi-
yoruz. Daha önce de bir şekilde atıl-
mış, ayrılmış bütün askeri öğrenci-
lerin de tazminatlarını aff ediyoruz. 
Böylece o mağduriyetler ortadan 
kalkmış oluyor. 

Harp okullarına gelince de yine 
öğrenciler mezun olmayacaklar, 
onlar da YÖK tarafından yine harp 
okuluna giriş puanları esas alınarak 
istedikleri yere kayıtlarını yaptıra-
caklar. Böylece hak kayıpları olma-
yacak. 

Bu FETÖ'nün 15 üniversitesi ka-
patıldı. Oradaki öğrenciler de, aynı 
şekilde diğer üniversitelerin ilgili 
bölümlerine nakledilecek ama şunu 
yapacağız, onların bir hami üniver-
sitesi var. Özel üniversiteler kuru-
lurken, hami üniversiteler oluyor. 
Diyelim ki Fatih Üniversitesi'ninki 
İstanbul Üniversitesi. Öğrenciler 
oraya devrediliyor. 

Harp okulları kapatılmıyor. 
Üniversite sınavına giren öğrenci-
lerden alıp eğitmeye devam edecek-
ler, ama Milli Savunma Üniversitesi 
adı altında birleştiriliyor. 

İade-i itibara dair bir hüküm 
var; haksız yere bu düzmece rapor-
larla ordudan atılanlar tekrar hakla-
rını aramak için müracaat edebile-
cekler. 

TEHLİKE DEVAM 
EDİYOR MU?

Çok taze bir darbe teşebbüsü-
nün arkasından, işleri tekrar yoluna 
koymaya çalışıyoruz. Moral değer-
leri düzeltmeye çalışıyoruz. Tabii 
ki her ihtimali göz önünde bulun-
durmamız lazım. «Darbeyi bastır-
dık, bundan sonra bir şey olmaz» 
gibi bir rehavet söz konusu olmaz. 
Yurdun her köşesinde insanlar 
meydanlarda. Bu millet büyük 
bir millet, aziz Türk milleti dünya 
demokrasi tarihine adını yazdır-
mıştır. 79 milyon vatandaşımızın 
her birinin alnından öpüyorum. 
Bu darbeyi bastıran gerçek kah-
raman, aziz Türk milletidir. On-
ların inancı, onların gücü, tankın 
gücünü yenmiştir. Bu tartışmasız 

bir zaferdir. Darbe lafını duyup 
şapkasını alıp kaçanlar dönemi 
geride kalmış, yerine darbe ya-
panların şapka çıkardığı bir büyük 
millet gelmiştir. Özeti budur. Ta-
bii millet, başkomutanına güven-
di. Cumhurbaşkanımıza güvendi. 
Halkın iradesiyle seçilmiş hükü-
met, biz, kararlı bir şekilde dedik 
ki, «ölümüzü çiğnersiniz ancak 
başarılı olabilirsiniz.» Bu karar-
lılık ve milletimizle kenetlenmek 
suretiyle bu belayı def ettik. 

Bütün medya kuruluşları ha-
kikaten asil bir duruş sergilediler, 
bir telkin ihtiyacı duymadan, ül-
kenin bekası için nerede durma-
ları gerektiğine kendileri karar 
verdiler. Savcılarımız hemen ha-
rekete geçti, elde kalan bir avuç 
polis teşkilatıyla aslanlar gibi bu 
darbecilerin karşısına çıktılar, bu 
darbeyi önlediler. Bu işe bulaşma-
yan, yurtsever komutanlar, subay-
lar, askerler de, tabii ki takdirle 

anacağımız kesimler. Dolayısıyla 
ülkemizin itibarını zedeleyen, şe-
hitlerimiz olmasına sebep olan bu 
alçakça darbe girişimine karşı dim-
dik duran herkese şükranlarımı bu 
vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Bunların hepsi olabilir, ihtimal 
dışı değil ama bu tip ihbarlarla 
bizi hedefl erimizden alıkoymaya, 
bir kenara çekilmeye zorlamaya 
güçleri yetmez. Halkımızla bera-
ber olmaya devam edeceğiz. 

«İSTEDİKLERİ KADAR 
TARİH VERSİN, BİZİM 

CEVABIMIZ VAR»
Kimin yarına çıkacağı, kimin 

çıkmayacağı onun kararıyla ol-
muyor. Bu bir tehdittir, suçtur, 
hedef göstermektir. Zaten işlediği 
suçların hesabı yok, bu da ilave 
oldu. İstediği kadar tarih versin, 
bizim de verecek cevabımız var. 
15 Temmuz'da da çok kendilerine 
güvendiler ama hesap edemedik-
leri bir şey oldu, bu büyük millet 
bütün hesapları alt üst etti. Herke-
sin bir hesabı var ama Hakk'ın da 
bütün hesapların üzerinde hesabı 
var. Tehditlerin hiçbirinde «bu 
önemsizdir» demiyoruz, dikkate 
alıyoruz. Tehlike, tehdit devam 
ediyor derken kast ettiğim budur. 
Ülkede karışıklık çıkarmak sure-
tiyle emellerini gerçekleştirmek 
isteyebilirler. 

Vatandaşlarımızdan özellik-
le istirham ediyorum, farklılık-
larımızı zenginlik kabul edelim. 
Bugün kucaklaşma günüdür. Bu 
demokrasi nöbetlerine devam 
edelim. 

Biz dedikodulara göre amel 
edemeyiz. Gerçekleri tespit etme 
yükümlülüğümüz var. Oluştu-
rulacak araştırma komisyonu 15 
Temmuz gerçeklerini ortaya çı-
karak. 

FETÖ ELEBAŞI GIYABİ 
TUTUKLU GÜLEN'İN İADESİ

Kaçmasına karşı, bir tutuklama 
talebimiz var. Çok hukuki ve makul 
bir taleptir. ABD yetkilileri ümit 
ederiz ki dikkate alırlar. 15 Tem-
muz öncesine yönelik 4 dosya gitti, 
15 Temmuz artık her şeyin ayan 
beyan ortada olduğu bir iş olduğu 
için, arkadaşlarımız elleri daha kuv-
vetli oraya gitsin diye düşünüyoruz. 
Elimiz dolu gitmemiz lazım. Var da 
zaten, yeterli görmüyorlar anladığı-
mız kadarıyla, ne istiyorlarsa göste-
receğiz.

ABD GENELKURMAY 
BAŞKANI'NIN ZİYARETİ
ABD Genelkurmay Başkanı 

geldi Meclis'i gördü, şaşırdı tabii. 
Bir film hazırlanmış İngilizce ola-
rak Başbakanlık tarafından, o ge-
ceye dair. Dediği şu, «Türk milleti, 
büyük millet, bunu ancak bu millet 
yapar.» Bunun bir terör olayı oldu-

ğunu net bir şekilde ifade etti. 
20-21 Ağustos gibi üst düzey bir 

ABD'li yetkili Türkiye'ye ziyaret ya-
pacak. Gelip görsünler. 

ÖĞRETMEN ATAMALARI
Engellileri tabii ki bu işte ih-

mal edecek değiliz, gerekli kon-
tenjanı vereceğiz. Rahat olsunlar, 
her zaman toplumun en üretken, 
yaratıcı kesimleri. Bugüne kadar 
yaptığımız her düzenlemeden çok 
büyük zevk aldık. Kimin engelli, 
kimin engelsiz olacağını göreme-
yiz. Önemli olan fiziki engel değil. 
Zihinlerdeki engeli kaldırırsak za-
ten tanıma ihtiyaç kalmaz. 

HDP'den bir talep yok. Di-
ğerlerinden talep geldi, değerlen-
dirdik. Ayrımcılık yapmadık ama 
HDP'nin bir şeye karar verme-
si lazım. Bölücü terör örgütü ile 
ilişkilerine karar vermesi lazım. 
Terör örgütüyle bağlarını kesip 
açıkça «PKK ve arkasındakileri 
lanetliyorum ve alakam yok, parti 
olarak biz Türkiye2nin bölünmez 
bütünlüğünden yanayız, bölgede 
ayrı devlet hayalimiz yok» diyebil-
seler, işler kolaylaşacak. Biz büyük 
bir mücadele veriyoruz. Terör ör-
gütüne karşı sesini yükseltemeyen, 
terör örgütünün işine yarayacak 
bir pozisyon alan partiyle nasıl ko-
nuşacağız? 

Yeni dönemden kastı nedir 
Demirtaş'ın bilmiyorum ama bi-
zim çözüm sürecinden anladı-
ğımız, vatandaşlarımızla devlet 
arasından terör örgütünün tama-
men çekilmesi, yok olması. Terör 
örgütünü bu ülke gündeminden 
çıkarmadan, silahları en derine 
gömmeden konuşacak bir şey yok. 
Konuşacaksak vatandaşımızla ko-
nuşacağız. PKK'nın Kürtler gibi 
bir sorunu yok, Kürtlerin en büyük 
sorunu PKK. Bu sorundan vatan-

daşları kurtarmak boynumuzun 
borcu. 

AVRUPA BİRLİĞİ İLE 
GERİLİM

Yüksek perdeden insan hakları, 
demokrasi, kişi hak ve özgürlükle-
ri, basın özgürlüğü, söylemedik-
leri kalmıyor ama bir günde nasıl 
oluyor Anayasa Mahkemesi'nden 
karar çıkıyor? Cumhurbaşkanı'nın 
hitabı Almanya'yı mı karıştıracak, 
buna kimi inandırabilirsin? Ora-
daki insanlar, darbeyi lanetleyen 
bir toplantı yapıyorlar. Kaldı ki 
oraya gelenlerin o kadar çeşitliliği 
var ki, ama herkes bir taraf olmuş, 
Türkiye'nin demokratik değerle-
rinin korunması o taraf. Bundan 
Almanya'nın endişe duymasına 
gerek var mı? Abartarak tedbir al-
masına gerek var mı? Yadırgadık ve 
hoş karşılamadık. 

Biz OHAL'i millete ilan etme-
dik, kendimize ilan ettik. Bu dar-
becilerle ilgili kararları hızlı alma-
mız lazım, zaman kaybetmememiz 
lazım, yapısal sorunlarımızı vakit 
geçirmeden çözmemiz lazım dedik. 
Yoksa vatandaş her gün gündüz 
işinde gücünde, akşam meydanlar-
da. 

MEMURLARIN YILLIK 
İZİNLERİ

Memurların izinlerinin kal-
dırılması bir tedbirdi. Memurlar 
arasında maalesef bu örgütle iç içe 
olan insanlar var, adaletten kaçma-
maları için bu tedbiri aldık. Adalet 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile 
bir değerlendirme yapmamız lazım, 
mesajı aldık, bu konudaki beklenti-
yi karşılıksız bırakmayız. 

Bedelli askerlik Türkiye'nin 
gündeminde yok. 

15 Temmuz sözün bittiği yer. 
Türkiye'nin binbir emekle, yeme-
yip içmeyip biriktirdiği paralarla, 
aldığı silahlar, ordum güçlü olsun, 
bölgede barışın istikrarın teminatı 
olsun diye, iki asırdır gözbebeği-
miz gibi üzerine titrediğimiz ordu-
muzun içinde yuvalanmış, 30-40 
yıldan beri orduyu içeriden kanser 
hücreleri gibi kuşatmış bir terörist 
yapının bir gece ansızın yurtta sulh 
adına darbe yapıyorum diyor ve 
sivil insanların üzerine acımasızca 
kurşunları yağdırıyor. Ve bunu da 
hangi ulvi hedef adına yaptığını da 
bir türlü anlayamıyoruz. Eğer bu ül-
kenin geleceği, refahı ise bunun adı, 
neden öldürüyorsunuz insanları? 
Niye uçaklar, bombalar indiriyor-
sunuz? Niye helikopterden rastgele 
tarıyorsunuz? Bu sorular sorulacak. 
Bu darbe sona erdi, hesabı sorulu-
yor ama o hesap sadece kişisel bir 
hesap olmayack. Bu devlet malına 
verilen zararlar, bu silahların kulla-
nılması, bu hasarlar, tahribatlar, va-
tandaşın psikolojisinin bozulması 
her yönüyle dava konusu olacak ve 
onların şahsına bir fatura çıkacak. 
«Yatarım, çıkarım» yok. Bir daha 
sittin sene aklından geçiremeyecek 
şekilde ağır cezalar alacaklar. Avru-
pa bize adalet dersi vermeye kalk-
masın. İşlerine geldiğinde bir günde 
Erdoğan'ın vatandaşlarına hitap et-
mesinde mahzur görüyorlar, ondan 
sonra burada insanları acımasızca 
öldürenler için «acab?» diyorlar. 
Artık bu samimiyetsizlik son bul-
malıdır. Türkiye bir Batı ülkesidir, 
aynı zamanda bir Asya ülkesidir. 
Medeniyetlerin buluştuğu noktada-
dır. Dostumuzu da düşmanımızı da 
iyi görüyoruz, hesap ediyoruz. 

kritik açıklamalar

6

6
Ağustos  2016 

ahiska60@mail.ru

«Hedef millet»
Antalya ve Alanya'nın tarih 

boyunca demokrasinin kalesi 
olduğunu belirten Çavuşoğlu, 
«Halkı kendi seçtiği cumhurbaş-
kanına, kendi oylarıyla iktidara 
getirdiği sivil hükümete desteği-
ni verdi. İradesine, milletin na-
musuna sahip çıktı. Ordumuzun 
içine sızmış bu hainler, bu terör 
çetesi, bunlara asker diyemeyiz, 
bunlar asker kıyafeti giymiş ha-
inler. Bunlara asker dersek, şan-
lı ordumuza, Mehmetçiğimize 
hakaret olur. İşte o gün gördük, 
devlet içine sızmış bazı diğer 
unsurlarla beraber esas yıllardır 
şanlı ordumuzun içerisine sız-
mış bu teröristler başta kendi 
komutanları olmak üzere genel-
kurmay başkanımız olmak üzere 
doğrudan ülkemizi, milletimizi 
hedef almıştır.» dedi.

«Aslında iyi 
hazırlanmışlar»

Darbe girişimcilerinin hain 
planlarına iyi çalıştıklarını an-
latan Çavuşoğlu, «Aslında iyi 
hazırlanmışlar, planlar da yap-
mışlar çünkü cumhurbaşkanını 
nasıl öldürecekler, başbakana 
nasıl saldıracaklar, dışişleri ba-
kanının konutuna nereden ine-
cekler helikopterle, kimleri, ilk 
önce kahraman polislerimizi 
vuracaklar. Özel güçlerimizi 
vuracaklar, hassas noktaları, 
TRT'yi ele geçirecekler ve bu 
şekilde başarılı olacaklar. Bun-
ların hesabını iyi yapmışlar, he-
sapları var ama unuttukları bir 
şey vardı. Milletimizin de bir 
hesabı var, yüce Rabbim'in de 
bir hesabı var. Bunların hesa-
bını hep birlikte bozduk. Dar-
be sırasında Samsun'daydık. 
İstanbul'da hareketlilik olduğu-
nu, Beylerbeyi'nin kuşatıldığını 
ve tankların gönderildiğini gör-
düğümüzde, «bir terör tehdidine 
karşı asker tedbir aldı» diye daha 
fazla güvende hissettik. Ardın-
dan eşim aradı ve uçakların bi-
nalara değecek şekilde uçtuğunu 
söyledi. Kalkışma olduğunu öğ-
rendikten sonra da hemen bizde 
harekete geçtik.» diye konuştu

«Tehditlerini
 devam ettiriyor»
Darbenin karşısında halkın 

direnişine vurgu yapan Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle 
konuştu:

«Kahraman milletim tankla-
rın, paletlerin altına yattı. «Beni 
çiğnemeden devletimi çiğneye-
mezsin» dedi. Zalimlerin bazı 
vatandaşları tanklarla ezip geçti. 

Bunlar bu kadar alçak, bunlara 
insan bile denemez. Bunların söz-
de çete lideri, Pensilvanya'daki 
terörist başı, dün Türk milletine 
diyor ki «Ahmak bunlar.» di-
yor. Sana kayıtsız, şartsız tapan, 
senin her dediğini talimat gibi 
alan, devletine, milletine, mille-
tin değerlerine, Türk bayrağına 
kasteden Haşhaşiler mi zannet-
tin sen benim milletimi? Utanma-
dan tehditlerini devam ettiriyor 
oradan. Millet 17-25 Aralık darbe 
girişiminden son-
ra bunların gerçek 
yüzünü gördü. He-
defl eri Türkiye'yi 
darbe ve kaos yo-
luyla ele geçirmek. 
Polisler hiç kimse-
nin «Giremez» de-
diği yerlere girerek, 
o hainleri inlerin-
den aldı ve çıkardı. 
Polis ve askerler, 
Güneydoğu'daki 
bazı şehirlerde 
PKK'lı teröristleri 
temizledikleri gibi, 
aynı birliktelikle pa-
ralel çeteyi de dev-
letin hücrelerinden 
tek tek temizledi. İnlerindeyiz, in-
lerinden çıkarıyoruz. Kaçanların 
izindeyiz, izlerini sürüyoruz, ne-
reye giderlerle gitsinler getireceğiz 
ve milletçe hesabını soracağız, ne-
reye giderlerse gitsinler.»

«Fareler gibi 
saklandılar»

Darbe girişiminin başarısız 
olmasının ardından darbecile-
rin kaçarak saklandığını akta-
ran Çavuşoğlu, «Hainlerden 8'i 
Yunanistan'a kaçtı ve orada tu-
tuklandı. Onursuz insanlar fare-
ler gibi sakladı. Şimdi de terörist 
başını Pensilvanya'dan alıp, ge-
tirmek için çalışmalar sürdürü-
yoruz. Belgelerimizi verdik. İşte 
son darbeyle ilgili görüyorsu-
nuz, hepsi tek tek itiraf ediyor-
lar. Genelkurmay Başkanı'nın en 
yakınındaki kişi, derdest ettikten 
sonra «Seni kanaat önderimizle 
görüştürelim.» demiş. Kim sizin 
kanaat önderiniz? «Fethullah 
Gülen» demiş. Tabii Genelkur-
may Başkanı reddetmiş. (Vatan-
daşların «köpek» diyerek, yu-
halaması üzerine) Köpeğin bile 
bile bir sadakati vardır, sahibine 
sadakatı vardır, ihanet etmez. 
Şimdi bunları getireceğiz, net bir 
şekilde istiyoruz.» dedi.

«İlk destek 
Somali'den»

Darbe girişiminin ilk günün-
de Somali Devleti'nin Bakanlar 
Kurulu kararıyla FETÖ'cülerin 

oradaki yuvalarını kapattığını 
ifade eden bakan Çavuşoğlu, 
«Kapattılar ve ülkeyi terk etme-
leri için bir haft a süre verdiler. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
tinin de bunları terör örgütü ilan 
ettiğini belirtti. Birçok ülkede 
adımlar atılmaya, terör yuvaları-
nın kapatılmaya başlandı. Bazı-
larını da bizzat ben aradım. Kır-
gız mevkidaşımı da aradım. Bu 
çetenin bugün en güçlü olduğu 
yerlerden bir tanesi de Kırgızis-

tan. Kırgızistan Dışişleri Bakanı 
kardeşime, «Eğer bunlara karşı 
tedbir almazsanız, bizim de size 
bundan sonra bakışımız farklı 
olacak. Bizim kardeşlerimizden 
bekletimiz bu, kardeşine kast 
edene sahip çıkmayacaksın. Kar-
deşliğini bugünlerde, zor günler-
de belli edeceksin» dedim. Terör 
örgütünün yabancı ülkelerdeki 
yapılanmalarını bilmiyoruz fa-
kat takip edeceğiz. Daha önce 
hainlerin gizli ajandasının ne ol-
duğunu bilmiyorduk.» dedi.

«Dayanışmamızı 
artıracağız»

Alanya'daki demokrasi nöbe-
tine katılan Dünya Ahıska Türk-
leri Başkanı Ziyatdin Kassanov'a 
teşekkür eden bakan Çavuşoğlu, 
darbe girişiminin büyük bir mil-
let olduklarını bir kez daha hatır-
lattığını söyledi. Bakan Çavuşoğ-
lu, «Birlik, beraberliğimizin, ne 
kadar önemli olduğunu bir kere 
daha gösterdi. O nedenle sevgili 
kardeşlerim, birliğimizi, bera-
berliğimizi koruyacağız, tefrikaya 
müsaade etmeyeceğiz. Yürekle-
rimiz toplu bir şekilde vuracak, 
onu top bile sindiremeyecek, 
şairin söylediği gibi. Dayanışma-
mızı artıracağız. Millet aynı daya-
nışmayı demokrasi nöbetinde de 
gösterdi. CHP'li ve MHP'lilere te-
şekkür ediyorum. Onlar da omuz 
omuza Türkiye'nin geleceği için 
hep birlikte hareket etti.» dedi

«Koyun olmak domuz olmak-
tan iyidir»

Darbenin başarısız olmasına 

üzülenlerin olduğunu anlatan 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, «Çok aff edersiniz, Türk 
milletini koyuna benzetenler 
var. Amerika'da bir gazete, 
Türk milletine «koyun gibi» 
diyor, «Tayyip Erdoğan ne der-
se, onun arkasından koşuyor.» 
diyor ama bir Müslüman kar-
deşimiz, hangi ülkede olduğu-
nu hatırlamıyorum çok güzel 
cevap vermiş. Demiş ki: «Ko-
yun olmak, domuz olmaktan 

daha iyidir.» Vatandaşımızın 
ve bir Müslüman kardeşimizin 
cevabını size yansıtıyorum. Bi-
raz önce elime bir belge geçti, 
Avrupa'dan bir televizyon ka-
nalı, bir vatandaşımıza elektro-
nik posta atmış. Diyor ki orada, 
«Ne kadar uğraştıysak darbeyi 
öven ve hükümeti eleştiren bir 
vatandaş bulamadık Türkiye'de. 
Ne olur bana yardımcı ol da bir 
tanesi konuşsun.» diyor. Ben de 
dedim ki, «Üzülmüşsünüz ama 
üzülmeye devam edeceksiniz. 
Bu millet sizi üzmeye devam 
edecek. Bu millet sizin gibileri 
hayat kırıklığına uğratmaya de-
vam edecek, hiç uğraşmayın.» 
Zaten tüm dertleri bu. İslam 
karşıtlığı, nefret, ayrımcılık, 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı. 
Hepsini birleştirmişler, Türk ve 
Türkiye karşıtlığına dönüştür-
müşler çünkü tüm bu değerle-
ri, İslam'ı, Türklük'ü en güçlü 
savunan ülkelerden bir tanesi 
Türkiye ve Müslüman ülkeler 
içinde de en güçlü olandan bir 
tanesi. 15 yılda az mı şey yap-
tık? Bu millete o gün o korku-
yu yaşatanlara hesap sorulacak. 
Bunların hepsini şimdi inle-
rinden çıkarıp, yargıya teslim 
ediyoruz. Siz bize neyin dersini 
veriyorsunuz, OHAL'i mi soru-
yorsunuz? Fransa, haklı olarak 
terör saldırısından sonra, ola-
ğanüstü hali getirdiği zaman 
Fransa'dan hesap sordunuz mu? 
Dün, Münih'te menfur bir terör 
saldırısı oldu, kınadık. Terörün 
her türlüsünü, kimi hedef alırsa 
alsın, yapan kim olursa olsun 
kınıyoruz.»

«Dışişlerine 
sızmışlar»

Darbeci yapının devletin 
içinden temizleyeceklerini belir-
ten Mevlüt Çavuşoğlu konuş-
masını şöyle tamamladı:

«Çünkü bunlar öyle hain 
planlarla bu devletin içine gir-
mişler ki. Mesela benim ba-
kanlığım, Dışişleri Bakanlığı. 
Yıllardır klasik Türkçeden, İn-

gilizceye çeviri, kompo-
zisyon türü sorular. Bu 
paralel çeteye mensup 
kişiler, personel dairesini 
ve bazı yerleri ele geçir-
dikten sonra sınav şek-
lini değiştirmişler, test 
çok seçmeli. Ve bakanlık 
tarihinin en zor soruları 
ki başka hiç kimse bile-
mesin. Sorular ve cevap-
ları, bunların o mensup-
larına verilmiş ve sadece 
bunlar girmiş. Hiç birisi 
dil bilmiyor, kapasitesi 
yok. Bunlar zaten hain 
olarak içeri sokulmuş. 
Şimdi Dışişleri Bakanlı-
ğı olarak ben bu hainleri 

bakanlığımdan temizlemeden 
rahat çalışabilir miyim? Devle-
tin hafızasını, sırlarını bunlara 
emanet eder misiniz? Ben de 
edemem. Yasal çerçevede ne 
gerekiyorsa onu yapacağım. 
Her şeyden önce sahte sınav-
larla soruları çalarak, bakan-
lığıma giriyorsa zaten hukuku 
çiğnemiştir. Sen benim mil-
letimin dişinden, tırnağından 
artırdığı vergilerle, devletin 
parasıyla işe gireceksin, ma-
aşını alacaksın. Huzurun iyi, 
ondan sonra da bu millete bu 
vatana ihanet edeceksin, ben 
de göz yumacağım veya devlet 
göz yumacak. Avrupalıların da 
istediği bu, darbe girişimi oldu 
ama dokunma bunlara.» Av-
rupalılara, «Ben bunlara hesap 
sormazsam, bunları temizle-
mezsem yarın aynı durumla 
karşı karşıya kalmayacağımızın 
garantisini veriyor musunuz?» 
diye sordum. Söyle bunu, yok. 
O zaman bana ders, akıl verme 
kardeşim? Ben kendi milleti-
min, devletimin güvenliğini 
sağlamakla mükellefim. Bunu 
yerine getirmek zorundayım 
ve milletimle bu hainleri bir 
tutarsam bunun vebalinin al-
tından kalkamam. Dolayısıyla 
bunun hesabını soracağız, te-
mizleyeceğiz.»

Bakan Çavuşoğlu'nun ardın-
dan kürsüye çıkan Dünya Ahıs-
ka Türkleri Başkanı Kassanov 
da Allah'ın Türk milletini ko-
ruduğunu, darbe girişiminden 
hemen sonra Türkiye'ye gelerek 
her gün bir ilde demokrasi nö-
betine katıldıklarını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu:  Hedef millet
Antalya’nın Alanya ilçesinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbe gi-

rişimini değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, «Onların inlerindeyiz, inlerinden çıkarıyoruz. 
Kaçanların izindeyiz, izlerini sürüyoruz, nereye giderlerle gitsinler getireceğiz ve milletçe 
hesabını soracağız» dedi.

Bir dizi temas ve ziyaret için Antalya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
gün sonunda memleketi Alanya’yı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, ilçede de Hükümet 
Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutanlarla bir araya gel-
di. Türk bayrakları ve alkışlarla karşılanan bakan Çavuşoğlu burada bir konuşma yaptı. 
15 Temmuz akşamı yapılan darbe girişiminin devleti, milleti, dini, bayrağı ve herkesi he-
def aldığını belirten Çavuşoğlu, tüm tüm Türkiye’de olduğu gibi, Alanyalıların da darbe 
girişimine karşı dimdik durduğunu söyledi.
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İşte 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitlerinin isimleri...

P. Astsb. Bçvş. Ömer Halis-
demir, İlhan Varank, Erol Olçok, 
Abdullah Tayyip Olçok, Mustafa 
Yaman, Sedat Kaplan, Ümit Ço-
ban, Yalçın Aran, Murat Akdemir, 
Mustafa Direkli, Ramazan Konuş, 
Serhat Önder, Yasin Yılmaz, Mu-
hammet Yalçın, Recep Gündüz, 
Hüseyin Kısa, Halil İbrahim Yıldı-
rım, Fazıl Gürs, Metin Arslan, Os-
man Yılmaz, Mehmet Oruç, Lok-
man Oktay, Mahmut Coşkunsu, 
Muhammed Ali Aksu, Muhammed 
Ambar, Mustafa Cambaz, Mustafa 
Kaymakçı, Yasin Naci Ağaroğlu, 
Volkan Pilavcı, Ömer Can Açık-
göz, Mustafa Avcu, Murat Koca-
türk, Mehmet Karaaslan, İbrahim 
Yılmaz, Muhammed Fazlı Demir, 
Necati Sayın, Selim Karakoç, Tolga 
Ecebalın, Ümit Çoban, Ümit Yolcu, 
Yakup Kozan, Yusuf Elitaş, Emrah 
Sapa, Hasan Yılmaz, Ümit Güder, 
Samet Cantürk, Ali İhsan Lezgi, 
Yasin Yılmaz, Ali Anar, Eyyüp 
Oğuz, Nedip Cengiz Eker, Serdar 
Gökbayrak, Yasin Bahadır Yüce, 
Bülent Yurtseven, Murat Alkan, 
Ahmet Oruç, Cüneyt Bursa, Mucip 
Arıgan, Burak Cantürk, Fahret-
tin Yavuz, Hakan Yorulmaz, Adil 
Büyükcengiz, Burhan Öner, Haki 
Aras, Ahmet Kara, Fatih Kalu, As-
keri Çoban, Celaleddin İbiş, Emrah 
Sağaz, Fatih Satır, Halil Işılar, Akın 
Sertçelik, Ayhan Keleş, Cemal De-
mir, Halil Kantarcı, Cengiz Polat, 

İhsan Yıldız, İzzet Özkan, Mehmet 
Şefik, Akif Kapaklı, Çetin Can, Ha-
kan Ünver, Hasan Kaya, İsmail Ke-
fal, Lokman Biçinci, Mete Sertbaş, 
Mustafa Koçak, Yunus Emre Ezer, 
Salih Alışkan, Suat Aloğlu, Timur 
Aktemur, Ömer Takdemir, Sümer 
Deniz, Yusuf Çelik, Dursun Acar, 
Alpaslan Yazıcı, Akif Altay, Münir 
Murat Ertekin, Mustafa Tecimen, 
Önder Güzel, Cennet Yiğit, Gülşah 
Güler, Ufuk Baysan, Fikret Metin 
Öztürk, Kübra Doğanay, Muhsin 

Kiremitçi, Zeynep Sağır, Demet Se-
zen, Erol İnce, Birol Yavuz, Faruk 
Demir, Halil Hamuryen, Hüseyin 
Gora, Hurşit Uzel, Hüseyin Kalkan, 
Fevzi Başaran, Hakan Yorulmaz, 
Feramil Ferhat Kaya, Niyazi Ergü-
ven, Mustafa Aslan, Muhammet 
Oğuz Kılınç, Mehmet Karacatilki, 
Murat Ellik, Seher Yaşar, Mehmet 
Demir, Köksal Kaşaltı, Mehmet 
Çetin, Münir Alkan, Mehmet Şev-
ket Uzun, Ozan Özen, Mustafa Se-
rin, Halit Gülser, Zafer Koyuncu, 

Hüseyin Goral, Hüseyin Kalkan, 
Serhat Koç, Varol Tosun, Edip 
Zengin, Velit Bekdaş, Yakup Sürüc, 
Turgut Solak, Seyit Ahmet Çakır, 
Sevda Güngör, Mehmet Demir, Ke-
mal Tosun, Hasan Gülhan, Meriç 
Alemdar, Mehmet Akif Sancar, Yu-
nus Uğur, Fırat Bulut, Ayşe Aykaz, 
Barış Efe, Mehmet Ali Kılıç, Mahir 
Ayabak, Murat Mertel, Murat Nai-
boğlu, Ahmet Kocabay, Ahmet Öz-
soy, Mehmet Yılmaz, Onur Ensar 
Ayanoğlu, Onur Kılıç, Cuma Dağ, 

SGK 15 Temmuz darbe giri-
şimi nedeniyle şehit olanların 
yakınlarına tazminat ve gazile-
re aylık bağlanacağı duyuruldu. 

Sivil Demokrasi Şehit Ve 
Gazilerine Aylık Bağlanmasına 
İlişkin Olarak 667 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname İle Ya-
pılan Düzenleme ile ilgili basın 
açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere, 15 Temmuz günü 
Fethullahçı Terör Örgütü Üyeleri dar-
be girişiminde bulunmuş bu kalkışma 
girişimi aziz milletimiz ve geçmişten 
bugüne varlığını sürdürmüş köklü 
Devlet geleneğimiz sayesinde bertaraf 
edilmiştir. Ancak bu tür kalkışmaların 
tekrarlanmaması için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından OHAL kararı 
alınarak ülke genelinde bir dizi tedbir-
ler uygulanılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 15/07/2016 tarihinde 
gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ile bu 
eylemin devamı niteliğindeki eylem-
ler sebebiyle malul (GAZİ) olan veya 
hayatını kaybeden (ŞEHİT) sivillerin, 
kendileri veya hak sahiplerinin aşağıda 
belirtilen haklardan yararlanabilmeleri 
için öncelikle valiliklere bu haklardan 
yararlanma başvurusunda bulunmaları 
gerekmektedir.

A)  Şehitlerin Yakınları ile Gazilere 
Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması

Hayatını kaybeden veya malul hale 
gelen sivil vatandaşların, kendilerine 
veya hak sahiplerine Sosyal Güvenlik 
Kurumunca aylık bağlanacaktır.

Bağlanacak aylık işlemlerinde, il-
gililerin mevcut öğrenim durumları 
esas alınacak, ancak terör eylemlerine 
maruz kalan erbaş ve erler gibi yüksek 
derece ve kademe üzerinden hesapla-
ması yapılacaktır. Bu çerçevede, bağla-
nacak en düşük aylık tutarı 3.203 TL 
olacaktır.

Hayatını kaybeden veya aylık al-
makta iken vefat edenlerin hak sahip-
lerine, şehit veya gazimize ödenecek 
vazife malullüğü aylığı, herhangi bir 
kesinti olmaksızın tam olarak ödene-
cektir.

B) Nakdi Tazminat Ödemesi
-  Vefat edenlerin kanuni mirasçıla-

rına 88.596 TL,
-  Bakıma muhtaç malullere 177.192 

TL,
-  Diğer malullere ise, malullük de-

recelerine göre 66.447 TL ila 22.149 TL 
arasında,

-  Yaralananlara da 17.719 TL’yi geç-
memek üzere yaralanma derecelerine 
göre,

tespit edilen tutarda Nakdi Tazmi-
nat ödenecektir.

C)  Ek Tazminat veya Emekli İkra-
miyesi

Kamu personeli (Memur) olanlar-
dan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
bulunanlardan; hayatını kaybedenler 
ile bakıma muhtaç malullere en yüksek 
Devlet memuru aylığı, diğer malullere 
ise kendi görev aylıkları esas alınarak 30 

yıl hizmet yapmış gibi Sosyal Güvenlik 
Kurumunca emekli ikramiyeleri öde-
necektir.

Diğer sivillerden hayatını kaybeden-
ler ile bakıma muhtaç malullere 150.613 
TL, diğer malullere ise 101.885 TL tuta-
rında ek tazminat, nakdi tazminat öde-
mesini yapan kurumlarca ödenecektir.

D)  İstihdam Hakkı
Hayatını kaybedenlerin eş veya ço-

cuklarından birisi ile ana, baba veya 
kardeşlerinden birisi olmak üzere top-
lam iki kişi kamuda istihdam edilecek-
tir.

Malullerin ise kendileri veya eş ve 
çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu 
yoksa kendisi veya kardeşlerinden biri-
si olmak üzere toplam bir kişi kamuda 
istihdam edilecektir.

E)  Sağlık Yardımı
Bu kapsamda aylık bağlananların 

ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici 
araç ve gereçleri ile yardımcı üreme 
yöntemi ve tedavilerinde katılım payı 
ve ilave ücret alınmayacaktır.

Aylık bağlanan malullerin sağlık ku-
rulu raporuyla ihtiyaç duydukları her 
türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici 
araç ve gereçleri herhangi bir kısıtlama 
getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kuru-
munca karşılanacaktır.

Yaralananların tedavileri sonuçla-
nıncaya veya maluliyetleri kesinleşince-
ye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerin-
den katılım payı alınmayacaktır. Ayrıca, 
tedavileri sonuçlanıncaya veya maluli-
yetleri kesinleşinceye kadar geçen süre 
içerisinde verilen sağlık hizmetleri ve 
diğer haklardan aylık bağlanmış olanlar 
gibi yararlandırılacaktır.

F) Sağlanan Diğer Haklar
Bakım ücreti: Başkasının yardım ve 

desteği olmadan yaşamak için gereken 
hareketleri yapamayacak derecede ma-
lul olan gazilerimize asgari ücretin net 
tutarının iki katı tutarında (bugün iti-
bariyle 2354,92) aylık bakım ücreti öde-
necektir.

Faizsiz konut kredisi: 2016 yılı itiba-
riyle 94 Bin TL tutarında faizsiz konut 
kredisinden yararlanabileceklerdir.

Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yar-
dımı: Şehit ve gazilerimizin çocukları-
na ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 
TL, yükseköğrenimde ise 2.797 TL tu-
tarında yılda bir defa eğitim öğretim 
yardımı ödenecektir. Ayrıca, maluliyet 
derecelerine göre 2017 yılında ek öde-
me yapılacaktır.

Ücretsiz seyahat hakkı: Şehit ve ga-
zilerimizin kendileri ile hak sahipleri; 
yurtiçinde Devlet Demiryollarında, De-
nizyolları Şehir Hatlarında ve belediye 
toplu taşıma araçları ile belediye tara-
fından kurulan şirketler veya özel fir-
malar aracılığıyla yaptırılan toplu taşı-
ma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz 
seyahat hakkından yararlanabilecektir.

Elektrik ve su indirimi: Şehit ve ga-
zilerimizin kendileri ile hak sahipleri,  
tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den 
az indirim içermemek üzere belediye 
meclisleri tarafından belirlenecek ta-
rife üzerinden ve indirim oranı % 40’ı 
geçmemek üzere belirlenen elektrik ta-
rifeleri üzerinden indirimli su ve elekt-
rik kullanım hakkına sahiptirler.

Bu vesileyle tüm “Demokrasi Şehit 
ve Gazilerini” saygı ve minnetle anar-
ken, şehitlerimizin kederli ailelerine 
bir kez daha başsağlığı diler, gazileri-
mize acil şifalar dileriz.

15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimize Minnettarız
Erhan Dural, Volkan Canöz, Meh-
met Kocakaya, Erkan Yiğit, Serkan 
Göker, Fuat Bozkurt, Oğuzhan Ya-
şar, Aydın Çopur, Beytullah Yeşilay, 
Erdem Diker, Erkan Er, Gökhan 
Eser, Hasan Altın, Mehmet Koca-
kaya, Mehmet Güder, Mehmet Ali 
Urel, Hasan Yılmaz, Yıldız Gürsoy, 
Uhud Kadir Işık, Türkmen Tekin, 
Suat Akıncı, Ali Alıtkan, Aytekin 
Kuru, Ahmet Oruç, Mehmet Oruç, 
Yusuf Çelik, Ömer İpek, Murat 
İnci, Mustafa Solak, Emin Güner, 
Köksal Karmil, Vahit Kaşçıoğlu, 
Vedat Barceğci, Mutlu Can Kılıç, 
Tahsin Gerekli, Şükrü Bayrakçı, 
Ömer Cankatar, Recep Büyük, Ba-
tuhan Ergin, Erkan Pala, Kader Siv-
ri, Orhun Göytan, Ömer Cankatar, 
Samet Uslu, Battal İlgün, Şeyhmus 
Demir, Şirin Diril, Özgür Gençer, 
Vedat Büyüköztaş, P. Kur. Alb. Sait 
Ertürk, Topçu Astsb. Kd. Bçvş. Bü-
lent Aydın, P. Uzm. Çvş. Halit Yaşar 
Mine, Rüstem Resul Perçini, Mesut 
Acu, Resul Kaptancı, Fatih Dalgıç, 
Murat Demirci, Sevgi Yeşilyurt, 
Şenol Sağman, Zekeriya Bitmez, 
Yılmaz Ercan, Jouad Merroune, 
Cemal Abuatuye, İbrahim Ateş, 
Muzaff er Aydoğdu, Osman Arslan, 
Davut Karaçam, Alper Kaymakçı, 
Necmi Bahadır Denizcioğlu, Meh-
met Şengül, Özkan Özendi, Hakan 
Gülşen, Mehmet Gülşen, Osman 
Evsahibioğlu, Lütfi Gülşen, Mesut 
Yağan, Gökhan Yıldırım, Musta-
fa Karasakal, Selim Cansız, Medet 
İkizceli, Tevhit Akkan, Bülent Ka-
ralı, Hüseyin Güntekin.

SGK’dan 15 Temmuz şehitlerine tazminat ve gazilere aylık 
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Y
aşanan bu hain giri-
şimi DATÜB olarak, 
Ahıska Türkleri olarak 

lanetledik ve Türkiye Cumhuri-
yetinin yanında olduk. Olayların 
akabinde DATÜB Genel Başka-
nı Ziyaeddin KASSANOV Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ ın özel daveti üzeri-
ne Kazakistan’ dan acilen hareket 
ederek Türkiye’ ye hareket etmiş,  
Öncelikle İstanbul’un çeşitli yer-
lerinde düzenlenen demokrasi 
nöbetlerine halkımızla birlikte 

katılmış, 20.07.2016 tarihinde 
Ankara'da bir dizi görüşmelerde 
bulundu. İlk önce Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ziyaret eden Kas-
sanov Milletvekilleri ile görüşme-
lerde bulunarak geçmiş olsun di-
leklerini yeniledi. Daha sonra AK 
Parti Genel Merkez Binasını ziya-
ret eden Kassanov, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile 
bir süre görüştü, görüşmede son 
gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Ahıska 
Türkleri olarak her zaman Devle-
timizin, Hükumetimizin ve Sayın 

Cumhurbaşkanımızın yanında 
olduğumuzu darbelere karşı, milli 
İradeye sahip çıkmak için burada 
olduğunu vurgulamıştır.

Aynı gün Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanını daveti üzerine 
Ankara'dan Uçakla Erzurum'a 
geçen Kassanov, Erzurum meyda-
nında Büyükşehir belediye Başka-
nı ile halkı selamlayarak darbelere 
karşı olduklarını, seçilmiş hükü-
meti yıkmak isteyen şer odaklı 
FETÖ terör örgütünün emellerine 
asla ulaşamayacağını, Türkiye'miz 

için de büyük geçmiş olsun dilek-
lerini yeniledi.

Yapılan açıklamalarda,            
DATÜB’ ün kurulmasında ve 
faaliyetlerinin zenginleşmesin-
de Türkiye'nin ve bilhassa Cum-
hurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
ERDOĞAN büyük katkıları ol-
muştur. Ukrayna’da süren iç sa-
vaş esnasında zor duruma düşen 
Ahıska Türklerinden 677 ailenin 
Türkiye’ye getirilmesi ve vatandaş-
lık verilmesi son dönemde Cum-
hurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın 

DARBEYE GEÇİT YOK…
Gelecek için birlik olalım!

15 Temmuz ge-
cesi Türkiye Cum-
huriyetinin ma-
ruz kaldığı darbe 
girişimi başarısız 
olmuş halk sokak-
lara dökülmüş ve 
birlik beraberli-
ğin tarihi halen 
süren demokrasi 
nöbetleriyle tüm 
dünyaya örnek 
olunmuştur.
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bizlere gösterdiği ilgi ve desteğin 
en önemli örneği olmuştur.

Akabinde, yine Sn. Cum-
hurbaşkanımızın talimatlarıyla 
ve Başbakanımızın gayretleriyle 
Ahıska Türkleri’ne 20000 kişi ye 
vatandaşlık verilmesi çalışmaları 
Ahıska Türkleri’ne gösterilen ilgi 
ve desteğin zirvesini teşkil etmiş-
tir.

Tüm bu çalışmalarda, DA-
TÜB Genel Başkanı Sn. Ziya-
eddin KASSANOV’un başta 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip ERDOĞAN olmak üzere 
Türkiye’deki devlet kurumları, 
bürokrasi ve devlet adamları ile 
kurmuş olduğu yakın ilişkilerin 
ve kendilerine gösterilen güvenin 
eseri olan yukarıda bahsi geçen 
çalışmalardaki başarılar Ahıska 
Türklerinin gönüllerinde yerini 
almıştır.

DATÜB “Fethullahçı Terör 
Örgütü” (FETÖ) gibi millet ve 
devlet düşmanı bir yapının ana-
vatan Türkiye'mizde yaptığı alçak 
darbe girişimini şiddetle kınamak-
tadır. Dünyanın dört bir tarafına 
yayılmış biz Ahıska Türkleri sade-
ce söz olarak değil meydanlara çı-
karak bu desteğimizi haykırıyoruz 
ve haykırmaya devam edeceğiz.

Alçak darbe girişimin yaşan-
dığı esnada DATÜB Genel Baş-
kanımız Sn. Ziyaeddin Kassanov 
Cumhurbaşkanlığımıza, Başba-
kanlığımıza ve Bakanlarımıza me-
saj göndererek onların yanında 
olduğunu ilan etmiştir. Aynı gece 

DATÜB Kazakistan, Kırgızistan, 
Azerbaycan, Özbekistan, Gürcis-
tan, Ukrayna ve ABD’deki Bü-
yükelçilik ve Konsolosluklarımız 
etrafında devletimizin ve milleti-
mizin yanında darbenin karşısın-
da tepki konulması, Cumhurbaş-
kanımız, seçilmiş hükümetimize 
destek verilmesi için tüm Ahıska 
Türkleri nezdinde faaliyete geç-

miştir. Başta İstanbul olmak üzere 
Bursa, Antalya ve Erzincan’da da 
aynı şekilde halkımızı meydanlara 
ve sokaklara çağrılarak tepkilerini 
koymaları istenmiş ve başarılmış-
tır.

“ Meydanları Bırakmıyoruz “ 
sloganıyla meydanları dolduran 
Ahıska Türkleri DATÜB Milli İra-
denin Yanında olduğunu göster-
miş, Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
olarak İstanbul'un değişik semtle-
rinde yaşayan Ahıskalı halkımızla 
beraber Taksim meydanında Dar-
belere karşı olduğumuzu ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yanında olduğumuzu 
hükümetimize desteğimizi gös-
termek için bir araya geldik.Dün-
ya Ahıska Türkleri Birliği Genel 
Başkanı Ziyaeddin Kassanov ile 
halkımızın yoğun katılımlarıy-
la gerçekleşti.Başkan Ziyaeddin 
Kassanov, Kazakistan'dan gelerek 
halkımızla beraber Cumhurbaş-
kanımızın çağrısı üzerine gel-
diklerini ifade etti. Madem Sayın 
Cumhurbaşkanımız meydanları 
boş bırakmayın dedi, bizde Ahıska 
Türkleri olarak meydanlardayız. 

Şehitler için karanfil bırakıp dua 
eden Kassanov, Allah bir daha bu 
aziz millete böyle acılı günler gös-
termesin. Daha sonra bir çok ulu-
sal kanala demeç veren Ziyatdin 
Kassanov, Dünyanın değişik ül-
kelerinde yaşayan Ahıska Türkleri 
hep ayaktadır. Bulundukları ülke-
lerin Büyükelçiliklerin önlerinde 
tepkilerini ve Devletimize karşı 

yapılan bu hain darbeyi kınayıp 
Cumhurbaşkanımızın yanında 
olduklarını bildiriyorlar. Halkımı-
zın yoğun katılımıyla gerçekleşen 
bu organizasyon halkımız tara-
fından memnuniyetle karşılanmış 
olup DATÜB'e teşekkürlerini ifa-
de etmişlerdir.

Ukrayna'dan Türkiye'ye geti-
rilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçe-
sine yerleştirilen Ahıska Türkle-
ri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) başarısız darbe girişimi 
sırasında şehit olanlar için mevlit 
okutarak dualar ettiler.

Üzümlü İlçesi Ensar 
Camisi'nde bir araya gelen çok 
sayıda Ahıska Türkü ve ilçe hal-
kı, şehitler için mevlit ve dua 
programına katıldı. İlçe Müft üsü 
Adem Karadeniz'in «Milli birlik, 
beraberlik ve vatan sevgisi» ko-
nulu sohbeti ile başlayan prog-
ram Fetullahçı Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) başarısız darbe girişimi 
sırasında şehit olanlar için mevlit 
okunması ve dua edilmesi ile son 
buldu.

Dünya Ahıska Türkleri Birli-
ği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, «Ahıska Türkleri olarak 
Türkiye'nin değişik şehirlerinde 
şehitlerimiz ile ilgili anma prog-
ramları düzenlendi. Hem meydan-
larda oldu halkımız, aynı zamanda 
o gece hayatını yitiren şehitleri-
miz içinde Kur'an okutmayla ilgili 
programlar yapıldı.» dedi.

«Şehitlerimizi 
rahmetle yad ettik»

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 
de yine o gece ve diğer günlerde 
hayatını yitiren aziz şehitlerin ha-
tırasına Kur'an okutulduğunu ve 
sonunda dualar edildiğini ifade 
eden Uçar, Ahıska Türklerinin de 

bu vatan için yaptıkları her şeyi 
bir borç olarak kabul ettiklerini 
anlattı. Uçar, şunları söyledi:

«Vatanına sahip çıkan insan-
lar kutsal insanlardır. Biz de en 
azından o insanları unutmamak 
adına Kur'an ile mevlitle, dualar-
la yad ettik şehitlerimizi. Çün-
kü vatan en önemli bir hasret-
lik olarak düşünüldüğü zaman 
Ahıska Türkleri vatandan uzak 
bir ömür yaşadıklarından dola-
yı her zaman vatanın kıymetini 
çok iyi bilirler. Vatana sahip çık-
mayı, onun yolunda canını feda 
etmeyi Ahıska Türkleri çok iyi 
bilir. Bu sebeple bugün halkımız 
dolu dolu bu camide toplandı-
lar. Hep beraber dualar edildi. 
Şehitlerimizi rahmetle yad ettik. 
Buda bizim için bir borçtu. Bunu 
da burada yapmaktan son derece 
memnun olduk.»

Dünya Ahıska Türkleri Birli-
ği Genel Başkanımız Ziyaeddin 
Kassanov, Dışişleri Bakanımız 
Sn Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber 
Antalya', Alanya’da konuşma 
yapmak üzere sahneye birlikte 
çıkmışlar demokrasi yolunda 
tüm dünya Ahıska Türklerinin 
hükümetin yanında olduğunu 
bir kez daha göstermişlerdir. 

Bugün itibarıyla 9 ayrı ül-
kede yaşamlarını sürdürmekte 
olan Ahıska Türklerinin,   ana 
vatan için tek yumruk haline 
nasıl geldiği takdire şayandır. 
Dünyanın dört bir yanında her 
fırsatta bizleri dinleyen ana va-
tanın kapılarını bizlere açıp bağ-
rına basıp dünyanın neresinde 
olursa olsun Ahıska Türklerinin 
derdi bizim derdimizdir diyen 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ ın yanında 
olup ona destek vermek ahtı ve-
fadır. Ahıska Türkleri, vatanın 
ne demek olduğunu, vefayı en iyi 
bilenlerdir.
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“Millete,  milletin iradesi-
ne ve demokrasiye Fetullahçı 
Terör Örgütü (fetö) tarafın-
dan gerçekleştirilen bu hain 
ve alçakça darbe girişimi ka-
bul edilemez ve şiddetle kını-
yoruz.

72 yıldır sürgünlerde ya-
şayan Ahıska Türkleri vatan 
ve bayrak özleminin ne ol-
duğunu çok iyi bilir. Bunun 
içindir ki; dünyanın neresin-
de olursak olalım ana vatanı-
mız, sevdamız Türkiye Cum-
huriyeti ve onun seçilmiş 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yanında 
milli ruh, milli birlik ve kar-
deşlik adına sonuna kadar 
nöbetteyiz. “ denilmiştir.

Genel Başkan Sayın Ziya-
eddin KASSANOV yapmış 
olduğu konuşmasında;

Türkiye Cumhuriyeti son 
günlerde zorlu bir süreçten 
geçmektedir. Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tay-

yip ERDOĞAN’ ın talimatları 
doğrultusunda en son biliyor-
sunuz 677 aile Ukrayna’ dan is-
kanlı göç kapsamında Türkiye’ 

ye getirildi. 20600 kişinin va-
tandaşlık çalışmaları tamam-
lanmış en kısa zamanda kimlik 
belgelerini alacaklardır. Sayın 

Cumhurbaşkanımız gittiği tüm 
ülkelerde Ahıska Türklerinin 
bulunduğu bölgeleri ziyaret 
etmiş, sorunlarını dinlemiş ve 
her zaman, her yerde yanımız-
da olduğunu ve olacağını dile 
getirmiştir. Şimdi bize düşen 
Sayın Cumhurbaşkanımızın en 
sıkıntılı bu günlerinde devletin 
ve milletin yanında olmaktır. 
Geçen haft a Sayın Cumhur-
başkanımızın daveti üzerine 
Kazakistan’dan Türkiye’ ye de-
mokrasi nöbetlerine katılmak 
üzere Türkiye’ ye geldim. Mey-
danlarda halkımızla birlikte 
omuz omuza nöbetteydik 8 gün 
boyunca. Bu çalışmalarımızda 
ve desteğimizde ne kadar başa-
rılı olduğumuzu ben isterim ki 
buna birinci olarak millet karar 
versin, ikincisi de anlıyoruz ki  
Türk Milleti bunu görmüştür. 
Onlar bizim bu hareketleri-
mize çok değer vermişlerdir. 
Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt 
ÇAVUŞOĞLU ile Alanya’da 
meydanda sahneden halkımızı 
selamladık, TRT canlı yayının-
da sözü bana verdi. Belirttiğim 

en önemli şey Ahıska Türkleri 
hain bir millet değildir. Ahıska 
Türkleri Türk düşmanlarının 
yanında hiçbir zaman olamaz, 

DATÜB Yönetim Kurulu ve Türkiye'de faaliyet gösteren 
derneklerimiz ile istişare toplantısı

paralelci yada başka devlete 
karşı herhangi bir oluşu-
mun, olumsuzluğun içinde, 
vatan hainlerinin yanında 
asla yer almaz.

Sayın Bakanımızın git-
tiği yerlerde ki söylemlerini 
duyuyorum. Ne diyor Sa-
yın Bakan; Ahıskalı Türkler 
bizlerin yanında, bu zor za-
manlarda bizleri yalnız bı-
rakmamıştır, Ziyaeddin kar-
deşimiz Kazakistan’ dan hiç 
vakit kaybetmeden gelmiş, 
8 gün boyunca her akşam 
halkımızla birlikte  meydan-
ları boş bırakmamışlardır. 
Ahıska Türklerinin ne ka-
dar vatana ve millete bağlı 
olduklarını dile getirmiş, 
bunlar bizim için guru verici 
ifadelerdir. Demek ki ken-
dimizi bir nebze olsun ifade 
edebilmişiz. Allah’a şükürler 
olsun ki, bu hain darbe giri-
şimi başarıya ulaşamamıştır. 
Allah bu hainlere fırsat ver-
memiştir. Türk milletinin 
kahramanlığını tüm dünya 
konuşmaktadır. Türk milleti 

devletine sahip çıktı ve bir-
birine sıkı sıkı kenetlenmeyi 
bildi. Devletine sahip çıkan 
bu millet Cumhurbaşkanına 

03.08.2016 Çarşamba günü DATÜB Genel Merkezinde, Genel Başkan Ziya-
eddin KASSANOV başkanlığında bir dizi toplantı yapıldı, toplantılara Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği Yönetim Kurulu, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, 
Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Azerbaycan ülke temsilcileri ve Türkiye’ de faa-
liyet gösteren derneklerimizin başkanları katılmıştır.

Öncelikli olarak ülkemizde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi 
nedeniyle ortak bir deklarasyon yayınlanmış, bu deklarasyonda;
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sahip çıktı. Tüm bunla dünyaya bir 
ders niteliğindedir. Kazakistan’ da 
ki atmosferde bu yöndedir. Kazak 
Türkleri Türkiye Cumhuriyetinin 
dostudur ve  yanındadır. Diyorlar 
ki biz uzun zamandır böyle kahra-
manlık görmedik. Demek ki güzel 
şeyler oluyor. Burada olan tüm kar-
deşlerimiz, sizler de davranışlarınız, 
çalışmalarınız ve beyanlarınızla  dar-
beye karşı durduğunuzu gösterdiniz, 
şahsım adına, Ahıska Türkleri adına  
hepinizi kutluyorum.   

Beni üzen şeyler olmuştur, sizler 
buradayken tüm bunları yüz yüze 
konuşabiliriz. Nedendir ki; bu zor 
zamanlarda uluorta çıkıp halkımızı 
zor duruma sokacak ve halkımıza 
leke getirebilecek asılsız tartışma-
lar yapıyor ve orada burada payla-
şıyorsunuz. Bizler sorunlarımızı, 
anlaşmazlıklarımızı içimizde gerek 
tartışarak, gerek konuşup anlaşarak 
çözebilecek olgunluğa sahip insan-
lar olmalıyız. 

Biz böyle yol almalıyız. Birbiri-
mizi suçlayacaksak eğer bu suçla-
maları sağlam belgelerle karşılıklı 
olarak masaya yatırmalıyız. Tekrar 
söylüyorum ki bunları içimizde 
birlik beraberlik çerçevesinde yap-
malıyız. Burada herkes konuşacak, 
doğru yada yanlış her şey anlatıla-
cak gerekirse tartışılacak ama bu 

muhakkak surette burada yüz yüze 
olacak. Ahıska halkını küçük düşü-
recek, bizlere leke getirecek davra-
nışlarda bulunmaya kimsenin hakkı 
yoktur. Unutmayınız ki; Kol kırılır 
yen içinde kalır.

Şimdi düşünün bir hedefiniz var 
ve oraya ulaşmak istiyorsunuz. Bu 
ancak birlik ve beraberlikle olur. 
Birbirimizi Kötüleyerek, karalaya-
rak değil. Birlikte ağlayarak, birlikte 
gülerek olur. “ 

Genel Başkanımız Sayın Ziyaed-
din KASSANOV ‘un konuşmasının 
ardından  çeşitli konular tartışılmış, 
Türkiye de faaliyet gösteren dernek 
başkanlarımız tek tek söz alarak 
yaşadıkları sorunları, yapılması ge-
rekenlerle ilgili görüşlerini dile ge-
tirmişlerdir. En önemli sorunumuz 
olan T.C. vatandaşlığı konusunda, 
02.08.2016 tarihinde Nüfus ve Va-
tandaşlık İşleri Genel Müdürü Ah-
met SARICA ile Ankara’ da DATÜB 
Genel Sekreteri Fuat Uçar'ın yapmış 
olduğu görüşme sonucunda uzun 
süredir beklediğimiz vatandaşlık ko-
nusunda tüm hazırlıkların tamam-
landığını, sadece şu an ülkemizin 
içinde bulunduğu zorlu süreç ne-
deniyle geciktiğini, OHAL tedbirle-
rinden sonra hızlı bir şekilde vatan-
daşlık işlemlerinin tamamlanacağını 
ifade etmiş olduğu bilgisi verilmiş 
diğer yandan çift e vatandaşlık konu-
sunda da ülke kanunları kapsamında 
DATÜB olarak görüşmelerin yapıla-
cağı dile getirilmiştir. 

Toplantı sonunda, bundan böy-
le sık sık bir araya gelerek karşılıklı 
olarak sorunların çözülmesi, birlik 
beraberliğimizin artması yönünde 
ayrıca çalışmalar yapılması ve içi-
mizde bizleri bölmeye ayrıştırmaya 
çalışanlara izin verilmemesi yönün-
de fikir birliğine varılmış ve bu yön-
de kararlar alınmıştır. 

BİR ASIRDA ÜÇ DEFA 
SÜRGÜN OLMUŞ, İHANETE 

UĞRAMIŞ 
BİZLER, İHANETİN 

NE OLDUĞUNU İYİ BİLİRİZ...

Bu yazının altına imzasını koyan bizler, talihin 
küçük yaşlarından omuzumuza koyduğu çok ağır 
bir zülmü taşımış kişileriz.  Hepimiz Ahıska’da 
doğduk. Babalarımız, Vatan dedikleri Sovyetler 
Birliğini korurken, gecesini gündüzüne katıp çalı-
şan annelerimizi, dedelerimizi, uğruna öldüğümüz 
Vatandan onlar bizleri sürgün ettiler. 

Z
ihninizde canlandırmaya çalışın: 3-5 yaşlarında olan çocukla-
rın göz önünde 17 bin insanın öldürülmesi, soykırım değilse 
nedir?

Açlığın, sefaletin hüküm sürdüğü bu zamanlarda, kendileri bile zor 
şartlarda yaşayan Kazak halkı kardeşlik elini bizlere uzattı, bizleri ha-
yata döndürdü. Ekmeğini, suyunu bizimle paylaştı, yatağını, yorganını 
paylaştı ve bağırlarına bastılar. 

Zulümse hız kesmeden devam ediyordu. 1953 senesine kadar Jan-
darma rejimi altında yaşamak, kardeşi kardeşe, anne babaları evlada 
hasret koymak, onların görüşünü yasaklamak dünyanın görmediği 
olaylardı ama bu rejimin unuttuğu bir şey vardı. Türk olan ismimizi 
değiştirseler de, içimizi, ruhumuzu, değiştiremediler. Güzel dilimizi, 
merhametli dinimizi elimizden alamadılar. Dimdik ayakta durduk. Her 
türlü yasaklara, zulme rağmen, eğitim almaya, hayatın her alanında ça-
lışmaya, mesleklerin ustası olmayı becerdik, çünkü biz Türk’üz.

Bütün bunları neden bir daha hatırlattık? 

Çünkü bir asırda üç defa sürgün olmuş, ihanete uğramış bizler, iha-
netin ne olduğunu iyi biliriz...

15 Temmuz günü Türkiye’den aldığımız acı haber, içimizi kararttı, 
ruhumuzu dondurdu, kalbimizi yaktı. Ellerimiz Allah’ımıza dualarla 
buluştu. Ya rabbim Türkiye’mizi koru diye dualar ettik...

Canımızdan çok sevdiğimiz ülkemiz, milletimiz ihanete uğradı. Şe-
refsiz, hain, namussuz, fetullahçıların acımadan halka ateş etmesi, onun 
üzerine bombalar yağdırması 246 insanımızı şehit etmesi, 3000 civa-
rında insanımızı yaralaması tarihe bir lekedir. İnşallah bunu yapanlar 
başta Pensilvanya’da bulunan Fetullah Gülen olmakla insanlığın lanet 
edeceği bir kara taşa döneceklerdir ve tarihin sayfasında Vatan hainleri 
olarak anılacaklardır.

Zalimin zulmü, topu tüfeği var ise, bizimde başını düşmana eğme-
yen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyıp Erdoğan’ımız ve vatanını seven, 
uğruna canını esirgemeyen milletimiz vardır.

15 Temmuz tarihte aynı zamanda Türk Halkının kahramanlık des-
tanıdır. Türk Bayrağı ile tanklara karşı yürüyen, silahların kurşunlarını 
hiçe sayıp, korkmadan destan yazan halkımız aydınlık sabahlara doğan 
birer güneştir. Karanlıklara ışık saçan bir aydır, dünyaya örnektir. 

Herkes şunu bilsin ki; Ahıskalı Türkler Devletimizin, Cumhurbaş-
kanımızın, milletimizin yanındadır. Başta Başkanımız Sayın Ziyaeddin 
KASSANOV, meydanlardadır, demokrasi nöbetindedir.  

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. 

Saygılarımızla Kazakistan Türk Kültür Merkezi Ahıskalılar Komi-
tesi Eş Başkanları:

Asanpaşa Agadadiyev
Halil Binali oğlu

Hayraddin Tutadze
Ağali Hayroyev
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15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra firar eden 9’u 
General 288 muvazzaf askere 
ilişkin çok önemli bir gelişme 
yaşandı. FETÖ/PDY üyesi dar-
beci askerlerden 60’ının bölücü 
terör örgütü PKK’ya sığındıkla-
rı tespit edildi. Hainlerin PKK 
terör örgütünün “inine” sığın-
ması Milli İstihbarat Teşkilatı 
ve Genelkurmay Başkanlığı’nca 
teyit edildi.

Darbe teşebbüsünün ba-
şarısız olduğunun anlaşılma-
sından sonra paniğe kapılan 
cuntacı askerler Türkiye’den 
kaçmak için vakit kaybetmedi. 3 
Tuğgeneral’in aralarında yer al-
dığı 60 askeri personel Sikorsky 
helikopterler ile Silopi’ye gitti.

Firari darbeci askerlere, 
Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler 
Komutanlığı Karargahı’nı ele 
geçirmek istediği sırada kahra-
man Astsubay Ömer Halisdemir 
tarafından alnından vurulan 
Özel Kuvvetler Birinci Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Semih 
Terzi’ye bağlı Silopi’deki Özel 
Kuvvetler Harekat Üssü’ndeki 
FETÖ’cü unsurlar yardım etti. 
ÖKHÜ’de görevli FETÖ’cü 
ekip çeşitli birliklerden kaça-
rak Silopi’ye gelen 60 hainin, 
Habur Sınır Kapısı’ndan Ku-
zey Irak’a geçmesine aracılık 
etti. MİT ve Genelkurmay’ın 
tespitlerine göre, 3 tuğgeneral 
ile çeşitli rütbelerdeki darbeci 
askerler Zaho’da PKK’lı terö-

E
skişehir Valiliği, 20 
Mart 2015'te Eski-
şehir Yöneticileri 

Derneği hakkında bir rapor 
hazırladı. Derneğin Fethullah 
Gülen Cemaati'nin kolu gibi 
faaliyet gösterdiği anlatılan 
raporda, «Afrika ülkelerindeki 
Cemaat'e ait okullara yardım 
parası toplandığı, il müdürle-
rine dağıtılan toplu zarfl arla 
kamu kurumlarının etkisinden 
faydalanarak maddi yardım 
sağlandığı ve kayıt tutulmadı-

Kentte Cemaat'e ait yurtlar ve 
evler bulunduğunu anlatan 
gizli tanık, «Üniversite kayıt 
dönemlerinde Eskişehir dışın-
dan gelen öğrencilerle iletişim 
kurularak güvenleri kazanıl-
maktadır» dedi. Gizli tanık, 
kentte erkekler için yaklaşık 
250, kızlar içinse 100 ev oldu-
ğunu iddia etti.

ESKİŞEHİR'DE 25 
İMAM

Örgütün Eskişehir'de biri 
Osmangazi, diğeri Anadolu 
Üniversitesi'ne atanmış 2'si eya-
let imamı olmak üzere 25 civa-
rında imamı oldu- ğunu ileri 
süren Adil Gerçek, «Bu imam-
lar toplanan paralardan aylık 45 
bin TL maaş almaktadırlar» diye 
konuştu. Gizli tanık, FETÖ'nün 
mali işlerini düzenleyen ve ka-
yıt larını tutan özel bir ekip ol-
duğunu söyledi. Kod isim kul-
lanan abi ve ablaların Cemaat 
evlerinde ve yurtlarında top-
lantılar yaptığını belirten gizli 
tanık, FETÖ'nün Eski- şehir'de 
yıllık 6-7 milyon TL himmet 
parası topladığını ileri sürdü. 
Gizli tanık, «Eskişehir'de 200 
kadar 'mütevelli' denilen örgüt 
yöneticisi işadamı var. Ayrıca 
yaklaşık 150 işçi mütevelli, 100 
civarında da memur mütevelli 
bulunmaktadır. Eyalet imamı 
kendisine bağlı mütevellilere 
her yıl için toplamaları gere-
ken himmetin oranını bildirir. 
Eskişehir'de toplanan himmet 
her yıl bir ülkeye gönderilir. 
Son olarak da Yemen'e gönde-
rildi» diye ifade verdi.

'HABERLEŞME 
GİZLİDİR'

FETÖ'cülerin, sık sık telefon 
hattı değiştirdi- ğini belirten 
gizli tanık Ger- çek, Facebo-
ok, WhatsApp gibi uygulama-
ları kullanmadıklarını 'Kakao 
Talk' ve 'ByLock' gibi şifreli 
programları tercih ettiklerini 
ileri sürdü. İddianameye yan-
sıyan telefon görüşmelerinde 
Eskişehir'de büyük bölge ima-
mı olduğu iddia edilen F.G., 
Enes kod adlı kişiyle yaptığı gö-
rüşmede, iletişimin ByLock'tan 
yapılması talimatı veriyor. 
İddianamede Eskişehir'deki 
FETÖ yapılanmasının listesi 
de çıkarıldı. Listeye göre eyalet 
imamı, il imamı, büyük bölge 
ve küçük bölge imamları ile ev 
imamları şeklinde FETÖ'nün 
yapılandığı belirlendi. Listeye 
göre il imamı olduğu ileri sü-
rülen Mehmet M.'nin tutuklu 
olduğu öğrenildi.

'SORULAR 
VERİLDİ'

2010 yılında hem KPSS 
hem de polislik sınavının yazılı 
sorularının FETÖ tarafından 
ele geçirildi- ğini belirten Adil 
Gerçek, «Eskişehir'de memur-
luğa girecek kişilerle yapılacak 
görüşmelerin, Metin isimli 
kişi tarafından yapılmakta ol-
duğunu biliyorum. 2011, 2012 
ve 2013 yıllarında da soruların 
verilmiş olma ihtimalini yük-
sek görüyorum» ifadesini kul-
landı.

ristlerce karşılanıp Kandil’deki 
ana kampa götürüldü. Asker 
üniformalı cuntacıların, bö-
lücü terör örgütüne sığınma-
sı FETÖ ile PKK arasındaki 
“hain” ittifakı da bir kez daha 
gözler önüne serdi.

‘PKK İADE 
ETMEZ’ DİYE…

İstihbarat birimleri 
Kandil’deki PKK kampında sak-
lanan 3 genaral ile üst rütbeli su-
bayların kimliklerini tespit etti. 
Hainler arasında kurmay su-

bayların da olması dikkat çekti. 
Sözcü’de yer alan habere göre fi-
rarilerin yakalanma ve iade edil-
me riski olmadığı için PKK’ya 
sığındığı belirlendi. Hain asker-
lerin örgütün temin edeceği sah-
te pasaportlar ile Avrupa ülkele-
rine geçmeyi planladığı yönünde 
istihbari bilgiler alındı.

FETÖ’NÜN ÜST 
DÜZEY İMAMI KAÇAR-

KEN YAKALANDI
IŞIK: 288 FİRARİ ASKER VAR

Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık, darbe girişimi sonrasında 

9’u general olmak üzere 288 as-
kerin firari durumda olduğunu 
açıklamıştı. Firari generallerin 
isimleri ise şöyle:

Tümamiral Mustafa Zeki 
Uğurlu, Tuğgeneral Mehmet 
Nail Yiğit, Tuğgeneral Ali Kal-
yoncu, Tuğamiral Ayhan Bay, 
Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğa-
miral İrfan Arabacı, Tuğamiral 
Ali Suat Aktürk, Tuğamiral 
Hayrettin İmran ile Tuğgene-
ral Mehmet Zeki Kıralp.

ğı» bilgileri yer aldı. Bu bilgi-
ler üzerine Eskişehir Cumhu-
riyet Savcısı Hasan Karagöz, 
FETÖ/PDY'nin Eskişehir'deki 
yapılanması hakkında soruş-
turma başlattı. Savcı Karagöz, 
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 
sunduğu ve mahkemece kabul 
edilen FETÖ/PDY iddiana-
mesinde FETÖ'cü memurla-
rın, 17/25 Aralık'ın ardından 
'Zaman Gazetesi aboneli- ğini 
iptal edenlere', 'Cemaat soh-
betlerine gitmeyenlere', 'burs 

vermekten vazgeçenlere' ve 
'Bank Asya'nın pos cihazını ip-
tal edenlere' çeşitli bahanelerle 
cezalar yazıldığını ileri sürdü.

'350 CEMAAT EVİ 
VAR'

Savcı Karagöz'ün hazırla-
dığı soruşturma dosyasında, 
'Adil Gerçek' kod adlı gizli ta-
nık, FETÖ'nün Eskişehir ayağı 
hakkında çarpıcı bilgiler verdi. 

Kanlı girişim durdurulunca paniğe kapılan hain-
ler, soluğu bölücülerin ininde aldı. Silopi üzerinden 
Irak’a geçen 60 haini Zaho’da PKK’lı teröristler 
karşıladı ve Kandil’e götürdü MİT ve Genelkurmay 
Başkanlığı bilgiyi doğruladı. Hain askerlerin örgü-
tün temin edeceği sahte pasaportlar ile Avrupa ülke-
lerine geçmeyi planladığı yönünde istihbari bilgiler 
alındı.

Eskişehir’de, 17/25 Aralık’tan sonra başlatılan FETÖ 
soruşturmasında ‘Adil Gerçek’ kod adlı gizli tanık, kentte 
erkek öğrenciler için 250, kızlar için 100 ev bulunduğunu 
söyledi. Yılda 6-7 milyon TL himmet toplandığını anlatan 
tanık, imamların 45 bin TL maaş aldığını iddia etti.
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FETÖ’nün üst düzey imamı 
kaçarken yakalandı

İzmir’deki Adnan Menderes Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmak 
isterken polis tarafından yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) üst düzey imamlarından olduğu 
öne sürülen 68 yaşındaki Ahmet Akdoğan, Uşak Emniyet Müdürlüğü’ne 
teslim edildi. Uşak’taki soruşturma kapsamında kapatılan Nil İlim ve 
Hizmet Vakfı’nı kurucusu olan ve uzun yıllar yöneticiliğini yaptığı ileri 
sürülen Akdoğan tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonu kapsamında örgütün ’üst düzey yöneticisi ve 
imamı’ olduğu gerekçesiyle 7 aydan bu yana hakkında yakalama kararı bu-
lunan Ahmet Akdoğan eşi, 65 yaşındaki M.A. ile İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken üzerlerinde 25 bin TL 
para ve bazı hakim ve savcıların isimlerinin yazılı olduğu not deft eri ile 
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Akdoğan ve eşi sorgulanmak üzere Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne teslim edildi. Yapılan 
sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen M.A. serbest bırakılırken, eşi 
Ahmet Akdoğan savcılıktaki ifadesinin ardından ’Terör örgütüne üye ol-
mak, terör örgütünde yöneticilik yapmak, zorla para toplamak ve örgüte 
maddi destek sağlamak’ suçlarından sevk edildiği mahkeme tarafından tu-
tuklanarak Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Ah-
met Akdoğan’ın Fethullah Gülen ile akraba olduğu, darbe girişimi sonrası 
kapatılan Uşak’taki Nil İlim ve Hizmet Vakfı’nı kurduğu, uzun yıllar yö-
neticilik yaptığı, daha sonra Erzurum imamı olarak görevlendirildiği, son 
olarak da il imamlarının üzerinde bir kademeye getirildiği iddia edildi.

Diyanet, ‘FETÖ’nün Günah 
Galerisi’ için harekete geçti  

HABERTÜRK’e konuşan 
Diyanet yetkilileri, “Din İş-
leri Yüksek Kurulu bir çalış-
ma yapıyor. FETÖ’nün bü-
tün sözde eserleri topyekûn 
incelemeye alındı. Söylediği 
sözler incelenerek İslam’da 
yeri olmayan sözleri ortaya 
çıkarılacak” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’na yaptı-
ğı “O kişinin sözde eserlerini A’dan Z’ye inceleyin. Sonra da FETÖ’nün 
‘‘Günah Galerisi’’ diye bir kitap yayınlayın” önerisinin ardından, Diyanet 
harekete geçiyor. Daha önce FETÖ’nün videolarına yönelik çalışma yürü-
ten Din İşleri Yüksek Kurulu, bu kez FETÖ’nün tüm yayınlarını mercek 
altına aldı. HABERTÜRK’e konuşan Diyanet yetkilileri, “Din İşleri Yüksek 
Kurulu bir çalışma yapıyor. FETÖ’nün bütün sözde eserleri topyekûn in-
celemeye alındı. Söylediği sözler incelenerek İslam’da yeri olmayan sözleri 
ortaya çıkarılacak” dedi.

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Din Şûrası’nın olağanüstü top-
landığını ve şûrada “Örgütü ve liderini yüceltici sözde bilimsel çalışmalar 
ve yayınlar da ilgili kurumlarca incelenerek bilimsel açıdan değerlendiril-
meli ve gereği yapılmalıdır”, “FETÖ’nün İslam’a ve Müslümanlara verdi-
ği zararları, İslam’ın inanç ilkeleri, ibadet telakkisi ve ahlak düsturlarında 
yaptığı tahrifat ve tahribatı, İslam’ın temel kavramlarına dair çarpıtmaları 
tespit etmeli ve bu tespitler kamuoyu ile paylaşılmalıdır” ilkelerinin kabul 
edildiğini hatırlatan Diyanet yetkilileri, şöyle konuştu: “Din Şûrası’nda 
FETÖ’nün yazdıklarıyla ilgili olarak kabul edilen bir madde çerçevesinde 
Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bunu yaparken de 
onun kaleme aldığı, söylediği İslam’a aykırı ne varsa ortaya çıkaracaklar. 
Mesela Peygamber ile görüşmesi. Peygamber ile görüştüğünü hangi İslami 
kaynağa göre ifade ediyor bu adam? Bütün bunlar ortaya konulacak.”

G
üneş, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, FETÖ'nün darbe 
girişiminde Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te 
suikast girişiminde bulunan ve tutukla-
nanlar arasında yer alan askerler Aydın 
Özsıcak ile Davut Uçum'un, helikopter 
kazasının ardından kaza kırım ekibinde 
yer alan ve helikopterden parça çalanlar 
arasında olduğunu, bunun Devlet De-
netleme Kurulu (DDK) raporuyla net-
leştiğini söyledi.

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin 
hayatını kaybettiği helikopter kazası 
dosyasının kapatılması üzerine Kahra-
manmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına 
itirazda bulunduklarını anlatan Güneş, 

«Cumhurbaşkanı'mıza yönelik suikast 
düzenleyecek timin içerisinde Uçum ve 
Özsıcak'ın çıkması ve tutuklanmasının 
ardından avukatlarımız bu kişiler hak-
kında 18 Temmuz'da yeniden suç du-
yurusunda bulundular.» dedi.

Kazanın hemen ardından «Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun bacağı kırık, ambu-
lansla hastaneye götürülüyor» şeklinde 
yazılı bilgi notunu hazırlayan dönemin 
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlü-
ğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı 
Dursun Özmen'in de FETÖ operasyo-
nunda açığa alındığını aktaran Güneş, 
bu kişinin FETÖ'nün darbe girişiminin 
ardından tutuklandığına işaret etti.

Güneş, darbeye kesinlikle karşı oldu-
ğunu ve ülkede böyle bir şeye müsaade 
edilmeyeceğini vurgulayarak, «Darbe 
girişiminde bulunulması bizim dosya-
nın yeniden açılması için bir ışık oldu. 
Burada da FETÖ denilen terör örgü-
tünün parmağının olduğu ortaya çıktı. 
Dosyamızda 132 kişi var, bunların içe-
risinde o dönem ki Kayseri Valisi, bü-
rokratlar, askerler ve polisler var. Umut 
ediyoruz ki bu dosya yeniden açılacak. 
Dosyamız 7 yılda 2-3 kez takipsizlik ka-
rarı gördü.» diye konuştu.

Dosyanın yeniden açılma talebi
Dosyasının şeff af bir şekilde yeni-

den incelemesini talep eden Güneş, 
«Yazıcıoğlu dosyası Türkiye'nin gelmiş 
geçmiş en iyi dosyasıdır. Bizimki kadar 
delil, bilgi ve belge olan dosya yoktur. 
135 klasör avukatlarımızın, parti cami-
asının, ailelerin desteğiyle olan bir şey-
dir. Takipsizlik kararı verildiği zaman 
bizim en çok üzüldüğümüz konu 135 
klasörün çöp olmasıdır. Bu karar BBP 

camiasını ve aileler olarak bizleri çok 
üzdü. Çünkü dosyayı bu hale getiren ve 
emeği olan insanların emeği çöpe git-
miş oldu.» ifadelerini kullandı.

Güneş, dosyanın «pilotaj hatası» 
gibi basit bir cümle ile kapatıldığını be-
lirterek, «Bizim dosyamız pilotaj hatası 
değil kesinlikle suikasttır. Bu yüzden de 
umarım şeff af bir şekilde araştırılarak 
yeniden bu dosyamıza müdahale edile-
rek açılır.» dedi.

Asker görünüşlü teröristlerin 15 
Temmuz darbe girişimi sırasında in-
sanları şehit ettiğini ve bunun kabul 
edilebilir bir durum olmadığını vurgu-
layan Güneş, darbenin bir ülkeyi her 
anlamda geriye götüreceğini söyleye-

rek, o gün darbe olması durumunda 
Türkiye'nin halinin de çok acı olacağı-
na dikkati çekti.

Yasemin Güneş, bu dosyanın artık 
Türkiye'nin dosyası olduğunu vurgula-
yarak, «Dosyamıza hükümet yetkilileri 
ve herkes tarafından sahip çıkılması 
gerekiyor. Çünkü birçok konu orada 
var. Olaya karışan herkes yakalanıp 
cezalandırılmalı. Aslında biz Yazıcı-
oğlu dosyasına baktığımızda darbeyi 
ve Cumhurbaşkanı'mıza olan suikasti 
çok net bir şekilde görebildik çünkü o 
suikastte yakalanan 2 kişi daha önce 
de tutuklanmışlardı. Bunlar tekrar ser-
best kaldı, görevlerinin başına döndü. 
Umarım ki bundan sonraki süreçte hü-
kümet de dosyaya sahip çıkar ve şeff af 
bir şekilde araştırılmasını sağlar.» diye 
konuştu.

OLAY NASIL 
OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Baş-
savcılığının BBP'nin Kurucu Genel 
Başkanı Yazıcıoğlu ile gazeteci İsmail 
Güneş, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üs-
tündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcı-
sı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis 
Üyesi Murat Çetinkaya ve Pilot Kaya 
İstektepe'nin hayatını kaybettiği kaza-
ya ilişkin, aralarında dönemin Kayseri 
Valisi Mevlüt Bilici'nin de yer aldığı 132 
şüpheli hakkında, «ihmal, kasten öldür-
mek, suç delillerini yok etme ve değiş-
tirme» gibi suçlarla başlatılan soruştur-
mada, takipsizlik kararı verilmişti.

BBP’nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefat 
ettiği helikopter kazasında FETÖ izleri belirmeye başladı.

BBP’nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefat 
ettiği helikopter kazasında gazeteci eşi İsmail Güneş’i kaybeden 
Yasemin Güneş, takipsizlik kararı verilen dava dosyanın, kazada 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) dahli olduğu gerekçesiyle 
yeniden açılmasını istedi.

Yazıcıoğlu kazasında «FETÖ izleri»
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A
çılış  konuşmasını 
yapan MÜSİAD Al-
matı Temsilci Can 

Kantoğlu, kurum hakkında 
bilgi verdi ve terörü şiddetle 
kınadı. 

- Bu toplantımızın ama-
cı, Türkiye’de darbenin  ve 
Kazakistan’da ki terör şehit-
lerini anmak, onların ruhuna 
Kur’an okumak. MÜSİAD’ın 

bir yıldır burada temsilcisiyim. 
Toplantımıza katıldığınız için 
herkese çok teşekkür ederim. 
Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 
Sayın Nazarbayev’e iki ülkenin 
arasında barışı sağladığı için 
çok teşekkür edeiyorum. 

MÜSİAD nedir?
Müstakil Sanayici ve İşa-

damları Derneği (MÜSİAD); 
hakkın ve hukukun, adaletin 
ve eşitliğin, barışın ve güvenin, 

refahın ve mutluluğun sağlan-
dığı; tarihe ve topluma mal ol-
muş mahalli ve evrensel değer-
lerin gözetildiği, kendi içinde 
bütün, bölgesinde, ekonomik 
ve siyasi alanda etkin, dünya-
da saygın bir Türkiye hayaliyle 
yola çıkan hassasiyet sahibi iş 
adamlarının, 9 Mayıs 1990 ta-
rihinde İstanbul’da kurdukları 
bir “İşadamları Derneği”dir.

MÜSİAD’ın misyonu; ulu-
sal ve uluslararası düzeyde ba-
ğımsız ve bağlantısız hareket 
eden bir işadamları derneği 
olarak, önceden belirlenen ilke 
ve değerleri paylaşan üye sayı-
sını artırmak, üyeleri arasında-
ki dayanışmayı geliştirmek ve 
kendi içinde sağladığı bu birlik 
ve beraberlik ruhuyla ülkemi-
zin maddi ve manevi yönden 
gelişmesine katkıda bulun-
maktır.

Bizim ülkemizi karıştıran o 
hainlerin yüzleri belli oldu. De-
ğerli Kazak kardeşlerimiz, eğer 
bir gün sizin ülkenizde de böy-
le bir şey yaşanırsa, sizin yanı-
nızda Türk milleti olacağınıza 
emin olabilirsiniz. Türkiye’nin 
2023 hedefi var, Kazakistan’ın 
2030 hedefi var, İnşallah hep 
birlikte bu hedefl ere ulaşırız. 

Bununla birlikte Kantoğlu, 

MÜSİAD’ın Türkiye ve Kaza-
kistan arasındaki ekonomi iliş-
kileri daha güçlendirmek için 
gereken faaliyetleri üstlenmeye 
hazır olduklarını vurgulamış-
tır.

Kazakça ve Türkçe bildiri 
sunan Başkonsolos Rıza Kağan 
Yılmaz, 15 Temmuz’da FETÖ 
tarafından yapılan darbe giri-
şiminin trajik yüzünü aydın-
latmış ve terörün her iki ülke 
için büyük tehlike arzettiğini 

ŞEHİTLERİ  ANMA  GÜNÜ
Kazakistan Ahıska Türkleri Merkezi ve MÜSİAD Almatı Temsil-

ciliği tarafından 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve Almatı’da 
silahlı saldırılar sonucunda şehit olanları anmak üzere  Kazakistan 
Otelinde bir program düzenlendi. Programa T.C. Almatı Başkon-
solosu Rıza Kağan Yılmaz, Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Nevzat Şimşek, Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi Rektörü 
Sabri Hizmetli,  Almatı Başmüft üsü, Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov, Kazakistan Halkı Assamblesi 
üyeleri,  Valilik yetkilileri, işadamları, bilimadamları, diplomatlar, 
şehit aileleri ve Almatı sakinleri katılmıştılar. 

Programın yöneticisi Kazakistan Ahıska Türkleri Kültür 
Merkezi’nin Din Komitesi Başkanı Yusuf Aliyev idi. 

vurguladı.
Dünya Ahıska Türkleri  Bir-

liği Genel Başkanı Ziyaeddin 
Kassanov yaptığı konuşmasın-
da, darbe girişiminden hemen 
sonra Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan Türkiye’ye davet edildiği-
ni ve Türkiye’de demokrasiyi 
desteklemek için Kazakistan’ı 
temsilen Türkiye’nin çeşitli şe-
hirlerinde mitinglere katıldığı-
nı ifade etti:

- Değerli arkadaşlar.  Cum-
hurbaşkanımızın çağrısıyla, 
hemen Türkiye’ye gitmiştim.  
Orada hem Ahıska Türklerin 
adıyla, hem Kazak kardeşleri-
mizin adıyla Erzurum’dan baş-
layıp, Ankara, İstanbul, Bursa, 
Antalya, Alanya meydanlarına  
aılelerimizle beraber darbeye 
karşı çıktık. Meydanlarda hem  
Kazakistan bayrağını dalgalan-
dırdık, hemde Ahıska Türk-
lerin, Türkiye’mizin ve Cum-
hurbaşkanımızın her zaman 
yanında olduğunu gösterdik.  
Burda da bir net olarak bir şey 
söylemek istiyorum, Türkiye 
bu darbeden daha güçlü olarak 
çıkacak, çünkü hainler istediği 
şeyleri yapamadılar. Ama bu-
nun güzel bir tarafı var, hainler 
yüzlerini meydana çıkarttılar. 
Ona göre ben düşünüyorum ki, 
bu kadar sayıda hem askerde, 
hem poliste, hem mahkemede, 
hem savcılıkta, her yerde bu 
kadar hainleri tespit etmek için 
belki yüz sene gerekirdi. Ama 
bunların hepsi biran piyasaya 
çıktı, hepsi hakketiği cezaları-
nı alacaklar ve bundan sonra 

Türkiye ve milletimiz daha da 
güzel günler yaşayacaktır. Biz 
hem terörü kınıyoruz, hem de 
bunun arkasında kim olur ol-
sun bizim düşmanımız sayılır.  
Biz her zaman Türk milletinin, 
Türkiye Devletinin, Cumhur-
başkanımızın yanında olduğu-
muzu net olarak gösterdik. İn-
şallah, Allah Türkiye’mizin de, 
Kazakistan’ımızın da işlerini 
güçlü kılsın, şehitler olmasın.

Burada aramızda şehitleri-
mizin aileleri var.  Biz şehit-
lerimizin ailelerine maddi ve 
manevi durumda yardımda 
bulunmak istiyoruz.   Bu top-
lantımız Kazak-Türk dostluk 
toplantısıdır, bu toplantımız 
Kazak-Türk milletinin güneye 
mesaj verme toplantısıdır. Biz 
teröre karşıyız, biz hainlere 
karşıyız, biz Türk milletinin, 
Kazak milletinin, Sayın Cum-
hurbaşkanımız Nazarbayev’in, 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Tayyip Erdoğan’ın yanında-
yız. 

Avrasya Araştırma Ensti-
tüsü Müdürü Nevzat Şimşek, 
Türkiye’de tarihinde yapılan 
darbelere bilimsel tahlil ya-
parak, 15 Temmuz’da yaşa-
nanların bir terör eylemi ve 
FETÖ’nün de bir terör örgütü 
olduğunun altını çizmiştir.

Etkinlik katılımcıları ben-
zer trajik olayların bir daha 
tekrarlanmaması için birlik ve 
beraberliğin önemini vurgula-
dılar.

Zeynep ALİ

KAZAK-TÜRK DOSTLUK TOPLANTISI
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10 milyar 
$’lık sanayi 
casusluğu

FETÖ’nün kumpas planlarının 
üssü TÜBİTAK, 10 milyar dolar-
lık sanayi casusluğu iddialarıyla 
gündemde. Örgütün yuvalandığı 
kurum, teşvik talebiyle gelen 80 bin-
den fazla sanayi projesinin kritik ve 
mahrem bilgilerini yabancı istihba-
rat birimlerine satmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 
hain planlarının teknoloji merkezi konu-
munda bulunan 17-25 Aralık darbe giri-
şimlerinden sonra sahte delil üretimi ve 
kriptolu telefon dinleme gibi birçok skan-
dalla gündeme gelen TÜBİTAK, şimdi de 
10 milyar dolarlık sanayi casusluğu iddia-
sıyla sarsılıyor. İddialara göre kuruma teş-
vik için sunulan projelerin çoğu üçüncü 
şahısların yanı sıra yabancı istihbarat ser-
visleriyle de paylaşılmış. Şirketlerin kritik 
bilgilerinin dışarı sızması, Türkiye'nin sa-
nayi stratejinde atacağı adımların da rakip 
ülkelerin eline geçmesi anlamına geliyor. 
Türkiye'de dağıtılan teşviklerin merkezi 
olarak dizayn edilen kuruma bugüne ka-
dar binlerce şirket en mahrem projelerini 
teslim ederek, teşvik talebinde bulundu. 
Sadece 2009- 2013 arasında 80 binden 
fazla sanayi projesini inceleyen kurumda 
halen 6 bin 152 proje üzerinde çalışılıyor. 
KOBİ'lerin ve Türkiye'nin önde gelen dev 
şirketlerinin yanı sıra üniversitelere ait en 
mahrem projeler de kurumun arşivinde 
yer alıyor.

SABAH ORTAYA ÇIKARMIŞTI
 TÜBİTAK'taki sanayi casusluğu iddi-

alarını 2014'te ilk kez SABAH gündeme 
getirmişti. Devlet Denetleme Kurumu 
raporlarına dayandırlan haberde TÜBİ-
TAK ve TÜBİTAK MAM'da görev yapan 
bazı yöneticilerin, teşvik başvurusu yapan 
projeleri, kişisel çıkarları doğrultusunda 
yasadışı olarak arşivlediği, milyar dolarlık 
projelerle ilgili bilgilerin yurtiçi ve yurt-
dışındaki rakip firmalara satıldığı anla-
tılmıştı. SABAH'ın son olarak edindiği 
bilgilere göre ise kurumdaki bilim hırsız-
lığının boyutları görünenden çok daha 
büyük. Konunun bireysel bilim hırsızlığı-
nı aşarak ülkeler arası sanayi casusluğuna 
evrildiğini ifade eden yetkililer, soruştur-
maların da bu yöne kaydırıldığını ifade 
ediyor. 2013 yılı Sayıştay Raporu'nda 
yer alan tespitlere göre kurum, 2010'da 
büyük yapılanmaya gitti. Teşvik birim-
lerinin yöneticileri de bu tarihte değişti. 
Sekreter kadrosunda bulunan 13 kişi, bi-
limsel araştırma ve geliştirmelere paralel 
yürütülen projelerde personel olarak işe 

15 Temmuz darbe girişiminde 
TBMM’yi vurma emrini Akıncı Üs Ko-
mutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ver-
di. Bombayı ise bu emirle kalkan F-16 
pilotu Yüzbaşı Hüseyin Türk bıraktı.
Türk ifadesinde, talimatı Genelkurmay 
Başkanı Hulusi Akar'a terörist Fethul-
lah Gülen ile görüştürmeyi talep eden 

Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Ha-
kan Evrim'den aldığını itiraf etti.

105 PİLOT GÖZALTINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 

yürütülen darbe soruşturma-
sı FETÖ'nün üssü olarak kullanılan 
Akıncılar'ı mercek altına aldı. Bu kap-
samda 4'üncü Ana Jet Üst Komutanlı-
ğında görevli olan ve Kanun Hükmün-
de Kararname (KHK) ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 105 
pilot gözaltına alındı. Bu pilotların em-
niyetteki sorguları yapılmaya devam 
ederken önceki gün sorgusu biten 5 
kişi Sincan Batı Adliyesine sevk edil-
di. Pilotlardan Kurmay Yüzbaşı Hüse-
yin Türk ile Üstteğmen Halil İbrahim 
G. darbeye teşebbüsten tutuklanırken 
3 pilot da adli kontrolle serbest bıra-
kıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Dairesi ekiplerince 
yürütülen sorgularda FETÖ'nün darbe 

alındı. Alımlar Türkiye İş Kurumu'ndan 
ve ilgili bakanlıkla temasa geçilmeden ya-
pıldı. Çok sayıda açıktan atamanın yapıl-
dığı kurumda 2008 ile 2010 arasında 650 
uzman tasfiye edildi ve yerlerine FETÖ'ye 
yakın isimler atandı. Ancak bu tespitler, 2 
yıl boyunca sümen altı edildi.

3.5 MİLYAR LİRA DAĞITTI
 TÜBİTAK, 2005-2014 yılları arasın-

da yaklaşık 3.5 milyar liralık teşvik dağıttı. 
Bu rakamın 1.5 milyarı özel sektöre gider-
ken geri kalanı ise üniversitelerin bilim ve 
sanayi projelerine aktarıldı. Bu dönemde 
157 üniversiteye 13 bin 426 proje için 2.3 
milyar liralık destek sağladı. En büyük 
payı ise İstanbul ve Ankara'daki üniver-
siteler aldı.

80 BİN MAHREM PROJE 
GÜVENDE Mİ
TÜBİTAK'a yapılan proje başvurula-

rının çalındığı ya da rakiplerin eline geç-
tiği iddiasıyla açılan çok sayıda dava bulu-
nuyor. Bunlardan biri Ankara OSTİM'de 
bulanan bir firmaya ait. Kısa süre önce 
savunma sanayisinde faaliyet gösteren 
bu şirketin bir projesinin Polonya'daki 
bir rakibi tarafından kopyalandığı orta-
ya çıkmıştı. Kuruma son 5 yılda yapılan 
proje başvurularının değeri ise 10 milyar 
doları buluyor.

ŞİKÂYET EDEN KOVULMUŞ
Konuyla ilgili olarak SABAH'a konu-

şan eski bir TÜBİTAK çalışanı ise kurum-
daki FETÖ üyelerinin çalışma esaslarına 
ilişkin önemli ipuçları vererek, şunları 
anlattı: «TÜBİTAK, FETÖ tarafından 
üç aşamalı olarak kullanıldı. Bunlardan 
ilki sahte dijital verileri üretimi konu-
suydu. Birçok davaya delil olan veriler 
burada imal edildi. İkinci aşama ise 
bu mensuplarının projelerine onay ve-
rilmesi oldu. Bu yolla eli kanlı örgüte 
dolaylı yoldan finansal destek sağlandı. 
Hayali projelere milyonlarca dolar aktı. 
Üçüncü konu ise Türkiye sanayisinin 
geleceğini ilgilendiriyor. Çünkü her yıl 
teşviklerden yararlanabilmek için bin-
lerce gizli sanayi projesi en mahrem sır-
larını bu kuruma emanet ediyor. Bura-
da toplanan binlerce buluşun sistematik 
bir şekilde yabancı istihbarat servisleri 
ile paylaşıldığını düşünüyoruz. Görev-
den uzaklaştırıldığım 2012'de bu konu-
ya ilişkin inceleme talimatı vermiştim. 
Üç ay sonra ise görevden uzaklaştı-
rıldım. Geçen yıl konuyla ilgili olarak 
Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na tekrar 
ifade verdim.»

SABAH

girişimindeki kilit isimler de netlik ka-
zanıyor. TBMM'yi F16 ile bombalayan 
FETÖ militanı da Emniyet sorgusunda 
kendini açık etti. Hainin TSK'dan ihraç 
edilen 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlı-
ğı Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Hüse-
yin Türk olduğu belirlendi. Emniyette 
sorguları süren 105 pilot arasında olan 

Türk önce kendini gizledi. Hain, KOM 
Dairesi ekiplerince yapılan çapraz sor-
guda TBMM'yi bombaladığını itiraf 
etti.

«EMİRLE TBMM'Yİ VURDUM»
Hüseyin Türk ifadesinde, talimatı 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hu-
lusi Akar'ı terörist Fethullah Gülen ile 
görüştürmeyi talep eden Akıncı Üs Ko-
mutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'den 
aldıklarını belirtti. Akın Öztürk'ün da-
madı olan Hava Pilot Kurmay Yarbay 
Hakan Karakuş ve Hava Pilot Kurmay 
Binbaşı Mustafa Azimetli'nin konuyla 
ilgili kendileriyle toplantı yaptığını kay-
deden Türk, o toplantıda kendine koor-
dinatların verildiğini belirtti. Türk ifa-
desinin sonunda ise «Komutanlarımın 
verdiği emirle hedefimde olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ni vurdum» dedi. 

SABAH

Son dakika haberleri gelmeye 
devam ediyor. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca yürütülen darbe 
soruşturması FETÖ’nün üssü ola-
rak kullanılan Akıncılar’ı mercek 
altına aldı. 15 Temmuz gecesi 
Meclis’i F-16 ile vuran darbeci 
pilotun kim olduğu tespit edildi. 
TBMM’ye gözünü kırpmadan 
bomba yağdıran kişinin Hüseyin 
Türk olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Meclis’i 
bombalayan darbeci bakın kim çıktı!
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Erzincan, Üzümlü 
Halkı Meydanlarda

 Ukrayna'nın doğusunda ki, iç savaş yüzünden evlerini ve işle-
rini kaybedenAhıska Türkü soydaşlarımız, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Erzincan'ın Üzümlü ilçesi-
ne yerleştirilmişlerdi kısa bir zaman önce. Erzincan halkıyla kısa 
zamanda uyum sağlayarak birbirlerine adeta kenetlendiklerini 
Türkiye Cumhuriyetinin bu zor ama kudretle aşılacak günle-
rinde, meydanlarda el ele, kol kola demokrasi nöbetlerinde bir 
kez daha gösterdiler. 

Ahıska Türkleri Erzincan halkıyla birlikte meydanları boş bırakmıyor. Yine 
dün gece, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar’la birlikte 
Millî İradeye ve darbelere karşı meydanlarda buluştular. Bu büyük buluşmaya 
Erzincan Valisi,Ali Arslantaş Erzincan milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzin-
can Belediye başkanı Üzümlü Kaymakamı, Üzümlü Belediye Başkanı, Üzümlü 
Müft üsü ile Üzümlü ilçe halkı yoğun bir şekilde katıldı. Oldukça kalabalık olan 
meydan, milletin iradesinin ne kadar güçlü olduğunu, tarihten gelen kardeşli-
ğin her şeyin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gösterdi. Ahıska Türkleri 
atalarının vatanı olan Ahıska’ da zorla koparılmışlar, şimdi ise ana vatan Tür-
kiye onları bağrına basıyor, el ele, gönül gönüle demokrasiye hep birlikte sahip 
çıkıyorlardı. Ne demiştik, yine diyoruz ; “ Birliği olmayanın Dirliği olur mu? “

 


