Darbe Girişimi Sonrasında STK’lara Düşen Görevler
•

Cemaatin en fazla tahrifi dine olduğundan dolayı dini meseleler ve kavramlar ile alakalı
zihinleri inşa edici eylem planları hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalı.

•

Uyanışa şahitlik etmiş yeni neslin zihinlerinin doğru ve nitelikli inşasına önem
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verilmelidir. İtaatin Allah adına iş yaptığını iddia ederek akaide aykırı iş yapanlara değil

bizzat Allah’a edilmesi gerektiği ve bu itaatin de menfaat için değil yalnız Allah rızası için
olması gerektiği öğretilmelidir.
•

İhanet için organize olmuş evlerin ve yurtların kapatılmasıyla birlikte milli düşünceyi
öğretecek evler ve yurtların açılması için çalışmalar yapılmalı buralarda izlenecek
müfredat ve yol haritası titizlikle hazırlanmalıdır.

•

Hükümet okul ve yurt konusunda Tügva ve Türgev gibi vakıfları belli bir süreliğine maddi

olarak desteklemelidir. Söz gelimi nasıl ki özel okullara giden öğrencilerin okul ücretlerinin

o

belli bir kısmı devlet tarafından karşılanıyorsa, bu süre zarfında yurtlarda kalan öğrencilerin
•
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masrafları da belli nispette devlet tarafından karşılanmalıdır.

Yaygın bir şekilde Kur’an ve Sünnet ışığında yaşantının önemi öncelikle gençliğe ve
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topluma kazandırılmalıdır. Örneğin; billboardlarda yayınlanacak ayet-i kerimeler ve
hadis-i şerifler ile kitlelere ulaşılmasının yanında sokaklarda kurulacak stantlarda
değerlerimiz anlatılmalıdır.
•

STK’lar tarafından yapılacak her faaliyette ve planda ayrıştırıcı dilden uzak durulması

M

önemlidir. Vatanımızın her kesiminden gençliğe temas ederek milli şuurun kazandırılması
ve canlı tutulması hedeflenmelidir.
STK’lar mevcut süreçte Türkiye’nin birleşmesine katkı sağlayacak her türlü projeye destek
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•

vermeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramı çerçevesinde yürütülecek faaliyetler
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organize etmelidir.
•

STK’lar tarafından 15 Temmuz’un unutulmaması için çeşitli kampanyalar, aidiyet grupları
organize edilmelidir. Bu meselenin sadece birkaç haftalık bir şey olmadığı vurgulanmalı
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nihayetinde Milli birlik ve beraberliği destekleyici bir hareketin oluşmasını sağlayacak

ortak çatı oluşturmalıdır

•

15 ve 16 Temmuzun Resmi tatil edilmesi talep edilmelidir.

•

Her yıl 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece nöbet tutulması sağlanmalıdır.

•

Şehit ve Gazi Aileleriyle ilgili oluşan teveccüh neticesinde çeşitli kuruluşlar tarafından
çeşitli yardımların sunulacağı beyan edilmiştir. Şehit ve Gazi Ailelerimizin, STK’lara
başvurusunun beklenmeyip onlara bizzat STK’ların ulaşarak yapacakları burs vs.
yardımların ulaştırılması için ortak bir yol haritası belirlemeli ortak bir havuz oluşturmalıdır.

•

Şehit ve Gazi Ailelerinin çocuklarının eğitimi ve kişisel gelişimi ile alakalı süreçlere de
dâhil olunmalıdır.

•

STK’lar FETÖ/PDY’nin yuvalandığı yerlerde mensuplarının tespitinde de aktif rol
oynamalıdır. Devletin istihbarat elemanlarının ve uzmanlarının mevcut durumda yeterli
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olamayabileceği düşünüldüğünde sivil inisiyatif olarak devletin desteklenmesi bu aşamada
önemlidir.
•

İdam cezasını destekleyecek işbirliği yapılmalı.

•

Darbeyi anlatan makale, tez, kitap vs. yazılı eser çalışmaları başlatılmalı.

•

Nurettin Veren gibi isimlerin yazmış olduğu kitaplar mevcuttur. Bu kitapların telif hakları

alınarak ücretsiz veya çok cüzi ücretlerle ülke genelinde, özellikle üniversitelerde dağıtımı
sağlanmalıdır.
•

Bundan sonraki sürecin iyileşmesini sağlayabilecek, faydalı çözüm önerileri sunacak

•
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verilmelidir.( Örneğin, Nurettin Veren vs. )

o

isimlere gerek medyada gerek STK’ların düzenleyeceği panel ve platformlarda yer

Konu ile alakalı kısa süreli, youtube ve sosyal medya platformlarında paylaşılacak

o
n

belgeseller ve videolar çekilmeli ve sürekli paylaşılmalıdır. Örneğin, Tügva’nın “Bu halk
direndi” videosu büyük bir teveccüh görmüştür. Benzer videolar çekilmelidir. Aynı
zamanda bu görüntüleri yayınlayacağımız 8-10 tane web sitesi oluşturup bunların
yapılmalıdır.
•
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yurtdışında izlenmesi sağlanmalıdır. Her video için ilgili ülkenin diline tercüme
Yurtdışı algı yönetimi için tüm STK’ların ortak bir organizasyon ile bu algıyı ülkemiz
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lehine döndürecek çalışmaları yapması. Yabacı şerefsizler nasıl parayla makale yazdırıp
yayınlayarak algı yönetiyorsa bizde doğruları yabancı kaynaklara göndererek algıyı
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yönetmeliyiz.
•

STK’lar olarak Ülkemizin dış basınını desteklemeliyiz. Örneğin; TRT WORLD gibi TV Sosyal Medya gibi kanalları takip etmeli ve popülaritesini artırmalıyız.
Bu süreçte ülkemizin ve hükümetimizin en zayıf olduğu alan yurtdışı olmuştur diyebiliriz.
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Bu konuda STK temsilcileri yurtdışına giden milletvekillerine eşlik ederek veya onlardan

bağımsız bir şekilde yurtdışında konu ile alakalı gerek devlet nezdinde, gerekse de o
ülkelerdeki üniversite ve STK’lar aracılığıyla lobi faaliyeti yürütmelidir.

•

Bu isin gerçek sahibinin Amerika olduğunu STK’larımızın güçlü hukukçularının gerekli
araştırmaları ortaya koymasını yani kanıtlarıyla ve dünya medyasında bu algının
oluşmasını sağlamalıyız.

•

15 Temmuz’un filmi çekilip bütün dünyada yayınlaması sağlanabilir. ( Mesela bunu
Kurtlar Vadisi yapabilir )

•

Eğitim kampları ve seminerleriyle lojistik imkân sunduğumuz gençleri şuurlandırmamız
gerekir.
Medyada, ilk günden beri hedefin sadece “Paralel” ‘e odaklanmış olması büyük bir sorun
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teşkil etmektedir. Çünkü burada darbe tehditini oluşturan unsurun sadece FETO
yapılanması değil, Kemalistler de olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
•

Bu sürece nasıl gelindiği, 28 Şubat’ta halkımıza yaşatılanlar ve bizzat bu Kemalistlerin
kendi elleriyle yarattıkları “dinsiz ordu” algısı da tartışmalarda kendine yer bulmak
zorundadır.

•

Şu an ekrana çıkan bazı isimlerin Balyoz ve Ergenekon sürecinde içeriye alınan herkesi
önüne geçilmesi gerekmektedir.

Süreçten nemalanmak isteyenlere hiçbir şekilde prim verilmemelidir. (15 Temmuz gecesi
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adeta sütten çıkmış ak kaşık göstermeleri de gene büyük sıkıntı arz etmektedir. Bunun

“sesimizi çıkartmadan oturalım” deyip te aradan 2 hafta geçtikten sonra meydanlara
•
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dökülüp nutuk atanlara da kendi aramızda yer vermemeliyiz)

Darbeye destek veren veya bunu sözde bir tiyatro gibi gören yabancı gazeteci ve medya
kuruluşlarına karşı da sosyal medya üzerinden ciddi bir taciz kampanyası başlatılmalı ve
yayın politikalarında değişikliğe gitmeleri için çaba sarf edilmelidir.
Gençlik STK’larının birbirleriyle iletişimini güçlendirecek ve paylaşımını artıracak
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faaliyetlerin düşünülmesi, temsilciler arası kampların yapılması vb. olabilir,
STK’ların yaptığı iş ve faaliyetler sınıflandırılıp kimin ne is yaptığı daha net ortaya
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•
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konmalı, bu vesileyle STK’lar arasındaki işbirliğinin artırılması sağlanmalı.

