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15 Temmuz Hain Darbe Girişimi
Milletimizin İradesiyle Ezildi!
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Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz gecesi asker 
kılığındaki teröristlerin hain saldırısına maruz kaldı. 

O gece demokrasiye, ülkesine ve milletine 
sahip çıkan milyonlarca vatandaşımız ay yıldızlı 

bayraklarını dalgalandırarak terör çetesine 
verilecek en güzel cevabı verdi.

O hain gecede kendini siper ederek 
şahadet makamına ulaşan şehitlerimize 

Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Bu vatan size minnettar kalacak...

Binali Yıldırım
Başbakan





15 Temmuz Cuma gecesi, Türk tarihinde kara bir leke 
olarak kayıtlara geçen darbe girişimi, çok şükür 

Allah’ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle 
geri püskürtüldü. Birliğimizi, beraberliğimizi, 

kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar, 
gereken cevabı en sert şekilde aldılar.

Demokrasimize ve milletimize yönelik gerçekleştirilen 
darbe girişiminden bu yana meydanlara çıkan, 

milli iradeye kast edenlere karşı duran tüm 
vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Dr. Kadir Topbaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda, 15 Temmuz’da 
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ mensubu bir 
grup subay tarafından başlatılan darbe girişimi, tüm 

yurtta yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. 15 Temmuz 
Cuma günü, saat 22.00’de başlayan hain darbe girişimi,  
16 Temmuz Cumartesi günü, saat 20.02’de bertaraf edildi.

Darbe girişimi ile ardından yaşanan gelişmeler şöyle:

15 Temmuz 2016, Cuma 
22.00 Genelkurmay’da silah sesleri duyuldu ve bir 
helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı.

22.00 Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve  
TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi. 

22.00 Darbeci askerler, İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan 
Mehmet Köprülerinde Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na 
geçişi tanklarla trafiğe kapattı. Darbeye engel olmak isteyen 
vatandaşların köprüye gelmesi üzerine de darbeciler halkın 
üzerine ateş açtı.

23.15 Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalının canlı 
yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, “bir kalkışma 
girişimi”nin olduğunu belirterek, “Bu girişime izin 
verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. 
Askeriyenin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu.” 
dedi.

23.24 Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat 
Eğitim Merkezi'nde bir patlama meydana geldi.

15 Temmuz
hain darbe girişimi

15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize karşı gerçekleştirilen darbe girişimi, 
Türk tarihinde kara bir leke olarak kayıtlara geçti. Bu hain girişim, Allah’ın yardımı, 

Türk milletinin iradesi ve Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla geri püskürtüldü.
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23.30 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, darbe 
girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığı 
bildirildi.

00.00 Güvenlik kaynaklarınca, “Askeri kalkışma, ordu 
içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu bir grup subay tarafından 
yapılmaya çalışılmaktadır.” açıklaması yapıldı.

16 Temmuz 2016, Cumartesi 
00.11 Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na doğru hareket etti.

00.09 Ankara Yenimahalle’de bulunan Milli İstihbarat 
Teşkilatı (MİT) kampüsüne askeri helikopterlerce ateş 
açılması üzerine MİT’in çevre güvenliğini sağlayan 
unsurlarca saldırıya silahla karşılık verildi.

00.13 TRT’yi işgal eden kalkışmacı askerler korsan darbe 
bildirisi okuttu. Korsan bildirinin TRT’de okutulmasından bir 
süre sonra TÜRKSAT TRT’nin yayınını kesti.

00.13 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı üzerine 81 ilde 
okunan birlik selaları ile Türkiye genelinde vatandaşlar 
sokağa çıkarak darbe girişiminde bulunanlara tepki 
göstermeye başladı.

00.26 Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 
bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak, askeri 
kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti.

02.20 Darbeci askerler Gölbaşı Özel Harekat Daire 
Başkanlığı’nı havadan hedef aldı. Hava saldırısı sonucu  
17 polis şehit oldu. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçağı, 
darbe girişiminde bulunanların elindeki Sikorsky helikopteri 
düşürdü. TRT’yi ele geçirmeye kalkışan 1’i rütbeli 5 asker, 
vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz hale getirildi.

02:42 TBMM’ye atılan bomba nedeniyle bazı polis 
memurlarıyla Meclis görevlileri yaralandı, kulis camları 
kırıldı.

03.20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a geldi.

04.42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Marmaris’te konakladığı 
ve gece yarısı ayrıldığı otele helikopterlerden ateş açıldı. 
Helikopterlerden inen yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan 
askerler oteli abluka altına aldı.

06.40 Darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü 
kontrol eden askerler teslim oldu.

06.43 FETÖ mensuplarınca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
yakınlarına 2 bomba atıldı.

08.32 Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'na operasyon 
düzenlenerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 
kurtarıldı.

09.44 FETÖ’nün darbe girişimi nedeniyle çıkan olaylarda 
Türkiye genelinde, 90 kişinin şehit olduğu, 1.154 kişinin 
yaralandığı bildirildi.

15 Temmuz gecesi İstanbul…
15 Temmuz gecesi İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan 
Mehmet Köprülerini trafiğe kapatan darbeciler sırayla, 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Borsa 
İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKOM, Atatürk 
Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, TRT Radyosu, Taksim 
Meydanı, CNN Türk Binası ve Çengelköy Polis Merkezi gibi 
yerlere baskın düzenledi. 
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15 TEMMUZ
DARBE GIRIŞIMI
IŞGAL GÖRÜNTÜLERI



BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ

TAKSİM MEYDANI



ÇENGELKÖY

ATATÜRK HAVALİMANI



VATAN CADDESİ

SARAÇHANE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı 
Kuvvetleri içindeki bir grup tarafından gerçekleştirilen 
kalkışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel bir 

televizyon kanalına canlı olarak görüntülü bağlanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmenin Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin içerisindeki bir azınlığın kalkışma hareketi 
olduğunu belirterek, “Paralel yapılanmanın teşvik ettiği, 
üst akıl olanların kullandığı bir harekettir.  Ülkemizin 
birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bu harekete 
karşı, inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla 
bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır.” dedi.

“Gereken adımları atacağız…” 

Kalkışmada bulunanların milletin imkanlarıyla ortaya 

konmuş olan tankı, topu, uçağı ve helikopteri kullanarak 

milletin üzerine gelmenin bedelini ağır bir biçimde 

ödeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  

“Bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak, gerek 

Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması  

gereken neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız.”  

diye konuştu.

Milli irade 
darbeye “dur” dedi!

15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize yönelik gerçekleştirilen darbe girişimine 
ilişkin ilk açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Milli iradeye 

kastedenlere karşı durmak için vatandaşlarla birlikte meydanlara çıkan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz tarihinde ilk defa, bu çapta bir silahlı darbe 

teşebbüsü, bizzat millet tarafından engellenmiştir.  
Türk milleti darbeye ‘dur’ demiştir.” dedi.
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“Milletimizi meydanlara davet ediyorum…” 
Halka çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, 
havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, 
havalimanında toplanalım. Azınlık grup, tanklarıyla, 
toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa orada yapsınlar.  
Halkın gücünün üstünde bir güç, ben tanımadım bugüne 
kadar. Ben de Başkomutan olarak meydana geliyorum.”  
ifadelerini kullandı.

“Bu vatana ihanet hareketinin bedelini çok ağır 
ödeyecekler…” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen 
kalkışmanın ardından, bulunduğu Marmaris’ten ayrılarak 
İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda vatandaşların 
sevgi tezahüratları ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
basın mensuplarının karşısına geçerek yaşanan 
gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

13
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Yapılan kalkışmanın bir ihanet hareketi olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda 
bulundu: “Bu bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet 
hareketinin bedelini de tabi çok ağır ödeyecekler. Onlar 
hangi yola başvururlarsa vursunlar, şunu bilmelerini 
özellikle istiyorum ki, biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı 
koymuşuz, biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız.” 

“Görevimizin başındayız…” 
Bazı yabancı medya kuruluşları arasında, Türkiye’nin 
büyümesini ve gelişmesini hazmedemeyenlerin, yaşanan 
kalkışmayı ‘Asker Türkiye’de duruma el koydu.’ şeklinde 
duyurmasına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Nereye el koydu? Askerin içerisinde bunlar bir grup azınlık. 

Türkiye’de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan bir  
iktidar vardır, aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir 
Cumhurbaşkanı vardır ve bizler görevimizin başındayız. 
Sonuna kadar da bu görevimizi Allah’ın izniyle yürüteceğiz. 
Ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız, bunu 
bilmenizi istiyorum. Sonu iyi olacak.” ifadelerini kullandı.

“Halk, vatan ve demokrasi nöbetinde…” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sokakları ve 
meydanları terk etmeyin” çağrısının ardından ellerindeki 
Türk Bayrakları ile akın akın Beştepe Millet Camii’ne gelen 
genç-yaşlı, kadın-erkek on binlerce vatandaş, külliye 
çevresindeki demokrasi nöbeti tutmaya başladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye seslendi: 
“Pensilvanya'daki zatı artık bize teslim edin…” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da 

toplanan vatandaşlarla biraraya geldi ve topluluğa hitaben 

bir konuşma yaptı. ABD Başkanı Barack Obama’ya 

seslendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 

söyledi: “Pensilvanya’daki bu zatı artık Türkiye’ye teslim 

edin. Eğer biz stratejik ortaksak, eğer biz model ortaksak,  

o zaman ortağınızın bu talebini yerine getirin. Zira siz bizden 

hangi teröristi istediyseniz biz sizlere teslim ettik.”

“Meydanları boş bırakmayacağız…” 
İstanbul Kısıklı'daki evinin önünde bekleyen vatandaşlara 
hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin 
ardından vatandaşlara yaptığı meydanlara çıkın çağrısını 
yenileyerek, “Durmak yok, meydanlardan çekilmek yok. 
Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, 
pazar devam edeceğiz. Meydanları boş bırakmayacağız.” 
dedi.

“Planlarını bozmaya devam edeceğiz…” 
Ülkemizin dört bir yanında şehitlerimizin cenaze 
merasimleri olduğunu ve hepsinin peygamberlikten sonra 
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en yüce makama uğurlandığın ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Sizler zaten çağrıyı yaptığımız andan itibaren 
meydanlara çıkmak suretiyle, sokaklara çıkmak suretiyle 
gereken cevabı en güzel şekilde verdiniz. Ülkemizi asla 
bunlara kaptırmayacağız.” dedi. 

“İdam talebinizi yok farz edemeyiz…” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların “idam isteriz” 
sloganları üzerine, “Talebinizi biz asla yok farz edemeyiz, 

demokrasilerde halk ne diyorsa karar odur, bunu da 
bilmemiz lazım." diye konuştu.  İstanbul’un meydanlarında 
ve Ankara Kızılay Meydanı’nda kurulan dev ekranlardan 
canlı olarak izleyen vatandaşlara Kısıklı’dan selam ve 
sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gecemiz 
mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Allah yar ve 
yardımcımız olsun.” temennilerinde bulundu ve 
konuşmasını, vatandaşlardan şehitler için Fatiha 
okumalarını isteyerek tamamladı.
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“Milletimiz meydanı darbecilere bırakmamış,  
tarihi bir duruş sergilemiştir…” 
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin mesaj yayımlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin ülkesine ve 
iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında, 
darbecilerin ne silahları, ne tankları, ne helikopterleri,  
ne uçakları işe yaramamıştır. Emirleri komutanlarından 
almayan, millete ve devlete hizmet etmek yerine iradelerini 
Fethullahçı Terör Örgütü’nün başına teslim eden şer çetesi 
mensuplarının teşebbüsleri, milletin iradesi, tüm 
kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız 
olmuştur.” dedi.

“Ülkemiz tarihinde ilk defa silahlı darbe 
teşebbüsü, bizzat millet tarafından 
engellendi…” 
15 Temmuz gecesinden itibaren, Türkiye’nin tüm 
şehirlerinde, meydanlarında, sokaklarında, her partiden, 
her görüşten, her hayat biçiminden vatandaşın iradesine, 
demokrasisine, geleceğine sahip çıkmak için, aynı 
duyguyla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla biraraya 
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geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
söyledi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, tüm siyasi 
partilerin ortak imzasıyla, tek yürek, tek vücut olarak darbe 
teşebbüsüne karşı milli iradeye sahip çıkılmıştır. Milletimiz, 
15 Temmuz 2016’da bu gidişe ‘dur’ demiştir. Ülkemiz 
tarihinde ilk defa, bu çapta bir silahlı darbe teşebbüsü, 
bizzat millet tarafından engellenmiştir.”

“Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet…” 
Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, 
milletin ve devletin geleceğini tehdit eden tüm terör 
örgütlerine, tüm yapılara karşı amansız bir mücadele 
yürütüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ vurgusunda 
bulundu. 

“Dünyadaki mağdurların ümidi olan Türkiye,  
dimdik ayakta durmalı…” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajını şu 
cümlelerle tamamladı: “Ellerini ovuşturarak Türkiye’nin 
sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini 
bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, yarın da 
sevindirmeyeceğiz. Rabbim bu milleti, bu ülkeyi ilelebet 
korusun, muhafaza etsin." 
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Başbakan Binali  Yıldırım, darbe girişimine yönelik olarak yaptığı açıklamada, 
“Bugün demokrasiye, ülkeye ve millete sahip çıkma zamanıdır. Milletimiz, ay yıldızlı 
bayraklarını dalgalandırarak terör çetesine verilecek en güzel cevabı verdi.” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, olaylara ilişkin olarak 
bağlandığı televizyon canlı yayınında, kalkışma 
girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir komuta 

silsilesi içinde gerçekleşmediğini vurguladı. Başbakan 
Yıldırım, şöyle konuştu: “Silahlı Kuvvetler içerisindeki bazı 
çete ve yasadışı yapılanmalar kalkışma denemesi içerisinde 
bulunmuştur. Bu doğrudan bir terör olayıdır.”

“Millet demokrasiye sahip çıktı…”
Başkomutanın, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu 
vurgulayan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Cumhurbaşkanımız da çok net bir şekilde, hiçbir tereddüte 
yer vermeden demokrasiye karşı yapılan bu girişimin asla 
başarılı olamayacağını ve milletimizin ülkesine, 
demokrasisine, milli iradeye sahip çıktığını ifade etti. 

Türkiye 
demokrasiye sahip çıktı!
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İstanbul’da, Ankara’da sokaklar doldu taştı, tankların 
üzerine çıkıldı, tanklardakiler etkisiz hale getirildi, 
köprülerde yapılan engellemelere karşı halk akın akın 
yürüyor. Dolayısıyla halkın gücünün önünde hiçbir güç 
duramaz, bunu bilmeleri lazım.”

“Bu, ikinci bir İstiklal Savaşı'dır…”
Başbakan Binali Yıldırım, “Vatandaşlarımızdan asla 
meydanları terk etmemelerini, olay tamamen kontrol altına 
alınıncaya kadar bulundukları yerde kalmalarını özellikle 
istiyorum. Bu bir ikinci İstiklal Savaşı'dır.” dedi.

“Bu büyük milletin iradesiyle oyun 
oynanamaz…” 
Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli 
Savunma Bakanı Fikri Işık ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile 
birlikte Çankaya Köşkü’nde basın toplantısı düzenledi. 

“15 Temmuz artık demokrasimizin bayramı olmuştur.” diyen 
Başbakan Yıldırım,  “Dolayısıyla bu kalkışmayı yapanlar bir 
kez daha şu gerçeği anlamalıdır, hiç kimse bu büyük milletin 
iradesiyle oyun oynayamaz, demokrasi aşkıyla, özgürlük 
umdesiyle asla ve asla boy ölçüşemez.” dedi. 
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TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı… 
TBMM Genel Kurulu, darbe girişimi nedeniyle olağanüstü 
toplandı. Meclis’te grubu bulunan 4 siyasi partinin genel 
başkanları birer konuşma yaptı. Toplantıyı, Genelkurmay 
Başkanı Hulusi Akar, Yüksek Yargı Kurumlarının Başkanları 
ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları da izledi. Meclis, 
toplantıda “TBMM Ortak Bildirisi”ni yayımladı.

TBMM'nin, Gazi Meclis’in, 23 Nisan 1920 sonrasındaki en 
zor, en uzun, en sıkıntılı gecesini yaşadığına dikkati çeken 

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: “İşgal kuvvetleri 
Polatlı'ya kadar gelmişlerdi ama bu Meclis'e dokunamadılar, 
dokunmadılar. 1960'da darbe yapanlar, milli iradeye Meclis 
ruhuna saldırsalar bile Meclis'in bedenine saldıramadılar.  
12 Eylül cuntacıları Meclis'i bombalamadılar. 28 Şubat 
darbecileri Meclis'e dokunmadılar ancak dün gece öyle 
canice, öyle alçakça, öyle pervasızca bir saldırı gerçekleşti ki, 
millet iradesinin tecelli ettiği Meclis'in hem ruhunu hem de 
bedenini hedef aldılar. Bunlar asker değil, bunlar asker 
kılığında teröristlerdir, canilerdir.”
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“Demokrasi nöbetine devam…” 
Başbakan Binali Yıldırım, TRT'ye yaptığı "Geçmiş olsun" 
ziyaretinin ardından, açıklamalarda bulundu.  
Konuşmasına 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı 
kahramanca mücadele eden Türk milletini tebrik ederek 
başlayan Yıldırım, “Sadece Türkiye için değil, aynı zamanda 
dünyadaki demokrasilerin geleceği açısından da çok 
önemli olan bu olay nedeniyle işi gücü bittikten sonra 
Ankara Kızılay, İstanbul Taksim başta olmak üzere, her yerde 
demokrasi nöbetlerine devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'de 
ticari, sosyal, kültürel hayat normale dönmüştür. 
Bugünlerde 'Türkiye'de darbe henüz tamamlanmadı, devam 
ediyor' algısı yaymaya çalışanlara karşı özellikle dünya 
kamuoyunun ve Türk kamuoyunun bilmesini isterim ki, 
bunlar tamamen aslı astarı olmayan haberlerdir. İstanbul 
Borsamız faaliyetlerine başlamıştır. Merkez Bankamız 
gerekli çalışmaları yapmaktadır. Sermaye Piyasası 
Kurulumuz ve bütün finansal kuruluşlarımız hiçbir 
kısıtlamaya tabi olmadan faaliyetlerini yürütmektedir.”
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“Bunlar asker elbisesi içerisinde 
teröristlerdir…”
Başbakan Binali Yıldırım, Kızılay Meydanı'nda Fetullahçı 
Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto etmek 
amacıyla toplanan vatandaşlara hitap etti. Başbakan 
Yıldırım, milletinin üzerine bombayla, mermiyle, tankla, 
tüfekle saldıranların Türk askeri olamayacağının altını çizdi.

“Kökleri kazınıncaya kadar uyku haram…”
Başbakan Yıldırım, “Bunların kökünü kazıyıncaya kadar 
bize uyku yok. Uyku haram. Bu darbe girişimi Türkiye'de  

bir şeyi daha ortaya koydu. O da darbeye karşı bütün 

partilerin hangi görüşte olursa olsun biraraya gelmesi,  

kol kola girmesi, hep birlikte haykırmasıdır. Ben milletim 

adına, ülkem adına, bu alçakça darbe girişimine karşı parti 

farkı gözetmeksizin ülkücüsü, milliyetçisi, demokratı, 

liberali her kesimden vatandaşımıza teşekkür ediyorum. 

İşte Türkiye budur, mesele memleket meselesi olunca gerisi 

teferruattır. Ülkemize, milletimize, ordumuza sahip 

çıkacağız. Biz, alçakların önünde eğilmeyiz, Hakk’ın önünde 

eğiliriz.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, darbe girişiminin Türk tarihinde kara bir 
leke olarak kayda geçtiğini söyledi. Meydanlarda vatan nöbeti tutan vatandaşlara hitap 

eden Başkan Topbaş, “Büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha ortaya koydunuz. 
Silahın namlusuna rağmen milli iradeye, vatana ve devlete sahip çıktınız.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi 
bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma Siyasi Forumu 
Toplantılarına katılmak üzere New York’ta bulunan 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Fethullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi hakkında ilk 
olarak Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 
Darbe girişiminin Türk tarihinde kara bir leke olarak kayda 
geçtiğini söyleyen Başkan Topbaş, “Çok şükür, milletimiz 
farklı kesimlerde olsalar bile tavrını net olarak ortaya 
koydu. Meydanları asla bırakmadı. Sokakları bırakmadı. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, cumhurun başı olarak, bu 
konudaki duruşu ve davetine herkes cevap verdi.” dedi.

“Başkan Topbaş, vatan nöbeti tutan 
İstanbullulara seslendi…” 
Başkan Kadir Topbaş, Saraçhane Belediye Binası önünde 
vatan nöbeti tutan binlerce İstanbulluya hitap etti. Tüm 
vatandaşların 15 Temmuz’dan itibaren milli iradeye kastedenlere 
karşı çok önemli bir duruş sergilediğini belirten Başkan 
Topbaş, “Tüm dünya insanlarına bir haykırış gösterdiniz. 
İhtilal diyorlar, ihanet diyorlar. Daha ötesi… O namlular 
tersine döndü, şimdi onları vuruyor. İştahlarını 
kursaklarında bıraktınız. Bunu hesap edemediler. 
Çünkü her şeyin üstünde Allah’ın hesabı var.” diye konuştu.

Türk milleti 
vatan nöbetinde!
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“Vatanımız, bayrağımız bizim 
namusumuzdur…” 
Başkan Topbaş, “Vatanımız, bayrağımız bizim namusumuzdur. 
Gerekirse canımızı veririz. Biz bu görevlere gelirken 
Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi kefenimizle geldik. 
Tarih sizleri şanlı sayfalarına kaydetti. Bu meydanların 

sahibi sizsiniz. Siz sahip çıktığınız müddetçe bu topraklara, 
bu bayrağa kimsenin eli değemez.” dedi. Başkan Kadir 
Topbaş’ın konuşmasının ardından Saraçhane Belediye 
Binası’nın önünü dolduran binlerce İstanbullu, Kur’an-ı 
Kerim ve dualarla 15 Temmuz şehitlerini andı. Sabaha 
kadar vatan nöbetini sürdüren İstanbullular, demokrasiye 
sahip çıkarak meydanları boş bırakmadı.
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“Binlerce İstanbullu vatan için nöbette…” 
Taksim Meydanı’nı doldurarak “vatan için nöbetteyiz”  
diyen İstanbullulara seslenen Başkan Kadir Topbaş,  
“Ne olur, şurada oluşturduğumuz birliktelik tablosunu 
mahallemizde, sokağımızda da oluşturalım. Allah’ın izniyle 
siz olmasaydınız, bugün İstanbul’da bu Taksim Meydanı'nda 
sıkıntıları, acıları, kan ve gözyaşlarını görürdük.” dedi.

 

“Belediye Meclisi hain darbe girişimini kınadı…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı 
toplantılarına başkanlık yapan Kadir Topbaş, “15 Temmuz 
kara bir leke olarak hepimizin hafızalarında kalacaktır. 
Uzantısı ABD’de olan terör örgütü kendince hareket ederek 
terörist bir saldırı gerçekleştirdi. Bu meclis çatısı altında 
görev yapan siz değerli meclis üyelerimize de ortak kınama 
deklarasyonuna imza attığınız için teşekkür ediyorum.”  
diye konuştu. 
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“Başkan Topbaş, Bağcılar’da halka seslendi…” 
Bağcılar Meydanı’nı doldurarak vatan nöbetine devam eden 
İstanbullulara seslenen Başkan Kadir Topbaş, “Sizin 
iradeniz ve Cumhurbaşkanımızın o dik duruşuyla halka 
rağmen hiçbir hareketin olamayacağını gösterdiniz. Her 
birinize teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diyorum.” dedi.

“Şehit ve gazilerin adı müze parkta 
yaşatılacak…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Saraçhane’de demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara 
seslendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin  
oy birliğiyle belediyenin önündeki caddeye, 15 Temmuz 
Şehitleri Caddesi ismini verdiğini belirten Başkan Topbaş, 
sözlerine şöyle devam etti: “15 Temmuz darbe girişiminde 
Türkiye genelinde şehit ve gazi olan vatandaşlarımız için  
1 milyon 200 bin metrekarelik dev bir park hazırlıyoruz. 
Sarıyer’de Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün bulunduğu alanı 
Şehit ve Gaziler Parkı olarak bir temalı park yapacağız. 
Fotoğraf, video ve ezilmiş araba gibi bazı objeleri burada 
sergileyerek, darbe girişiminde Türkiye genelinde şehit ve 
gazi olan vatandaşlarımızın anılarını burada yaşatacağız.”
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Başkan Kadir Topbaş ve 39 ilçe belediye başkanı, 
15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul’da şehit olan 
vatandaşlarının isimlerinin ve fotoğraflarının bulunduğu 
belediye önündeki panoya karanfil bıraktı.

“Vatan nöbetine devam…” 
Başkan Kadir Topbaş, Saraçhane'nin ardından sabaha 

kadar Zeytinburnu, Bahçelievler, Başakşehir ve Halkalı'yı 

gezerek, vatan nöbetine devam eden vatandaşlarla buluştu. 

Başkan Topbaş, meydanları dolduran binlerce İstanbulluya 

hitap ederek, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'dan ikinci bir talimat gelinceye kadar vatan 

nöbetine devam etmelerini istedi.
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“Başkan Topbaş, Beykozlularla buluştu…” 
Beykoz ve Kavacık’ta meydanları boş bırakmayan 
vatandaşlara seslenen Başkan Kadir Topbaş, milli 
iradenin ve vatanın nöbetçisi olan halkın, yazdığı yeni 
destanla Çanakkale şehitlerinin torunları olduğunu 
bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

“Karanlık geceyi nurlu sabaha 
dönüştürdünüz…” 
Kısıklı ve Saraçhane’de demokrasi nöbetine devam eden 
vatandaşlarla biraraya gelen Kadir Topbaş, “Vatan 

hainlerine dur diyerek karanlık geceyi nurlu sabaha 
dönüştürdünüz. Allah milletimize, devletimize zeval 
vermesin” dedi. Vali Vasip Şahin de polise destek veren 
İstanbullulara teşekkür etti.

“Başkan Topbaş’tan BM’ye ve yerel yönetimlere 
hainler için mektup…” 
Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayını ile CNN Türk TV'de 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, UCLG Başkanı olarak 
dünyadaki bütün belediye başkanlarına ve BM Genel 
Sekreteri'ne mektup göndererek hain darbe girişimiyle  
ilgili gelişmeleri anlattığını söyledi. 
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“Şehit yakınları ile gazilerimize sahip 
çıkacağız…” 
Başkan Kadir Topbaş, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 
demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarla buluştu. Topbaş, 
“Kahraman şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize iyi bir 
hayat hazırlayacağız. Onlar bize emanet.” dedi.

“Bütün teçhizat ve çalışanımızla darbeyi 
önlemek için çalıştık…” 
Hain darbe girişimiyle ilgili NTV kanalında konuşan  
Başkan Topbaş, “Darbe girişiminin başından itibaren  
3 bin ağır aracı kent içi hareketliliği önleyici şekilde 
konuşlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın müsaadesiyle 

gittiğim BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi 
Forumu’nda bilgi aldım ve Türkiye’de olmadığım için çok 
hayıflandım.” diye konuştu.

“İstanbul demokrasi nöbetinde…” 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Esenyurt, Çatalca ve Silivri’de demokrasi nöbetine devam 
eden vatandaşlarla birlikte nöbet tuttu. Daha sonraki 
günlerde Vatan Caddesi, Sultangazi, Küçükköy ve 
Gaziosmanpaşa’da sabaha kadar demokrasi nöbetini 
sürdüren vatandaşlarla buluşan Başkan Kadir Topbaş, 
“OHAL sürecinde de yatırımlarımız hız kesmeden sürüyor.” 
dedi. 
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“Şehitlerimiz için mevlit okundu…” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, FETÖ'nün hain darbe 
girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için mevlit 
okuttu. 

Belediyenin önündeki Saraçhane Meydanı'nda  
(15 Temmuz Şehitleri Caddesi) düzenlenen ve sela ile 
başlayan mevlitte, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim  
tilavet edildi ve ardından mevlit okundu. Binlerce 
İstanbullunun akın ettiği mevlit programı, İstanbul  
Müftüsü Rahmi Yaran'ın yaptığı dua ile sona erdi.
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“Çamlıca’ya Gazi Çengelköy Parkı yapılacak…” 
Başkan Kadir Topbaş, TGRT Haber Televizyonu’na  
15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi ve projeler 
hakkında bilgi verdi. Başkan Topbaş, 15 Temmuz gecesi 
darbe girişimine karşı büyük bir direniş gösteren 
Çengelköy’ü gezerek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini dile 
getirerek, “Çengelköylülerin destanının unutulmaması için 
Çamlıca Camii’nin yanına büyük bir park yaparak, Gazi 
Çengelköy Parkı ismini vereceğiz. Çok kısa sürede yapmak 
istiyoruz. Projesi üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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“Tanklara, toplara yüreğinizle karşı 
durdunuz…” 
Bayrampaşa, Esenler ve Bağcılar’da demokrasi nöbetine 
devam eden vatandaşlarla buluşan Kadir Topbaş, “Tanklara, 
toplara yüreğinizle karşı durdunuz. Ne büyük milletsiniz. 
Sizlerle aynı millete mensup olmaktan gurur duyuyorum.” 

dedi. Başkan Topbaş, diğer gecelerde de Sultanbeyli, 
Sancaktepe ve Çekmeköy’de demokrasi nöbeti tutan 
vatandaşlarla birlikte nöbetteydi. Taksim, Beşiktaş, 
Kağıthane ve Eyüp’te vatandaşlarla birlikte demokrasi 
nöbeti tutan Başkan Topbaş, “Başkomutanımız, ‘Artık eve 
dönebilirsiniz’ diyene kadar demokrasi nöbeti tutmaya 
devam edeceğiz.” diye konuştu.
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İSTANBUL NÖBETTE…









AVCILAR

GÜNGÖREN

BAŞAKŞEHİR BAYRAMPAŞA

ESENLER

GAZİOSMANPAŞA

BAĞCILAR

EYÜP



SARAÇHANESANCAKTEPE

SULTANBEYLİ

TAKSİM

ÜMRANİYE ZEYTİNBURNU

ŞİLE

SULTANGAZİ





15 TEMMUZ 
DARBE GiRiŞiMi SONRASI 

“iBB BiNASI”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehzade 
Camii’nde öğle namazına müteakip Prof. Dr. İlhan 
Varank ve şehitler için düzenlenen mevlit programına 

katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin eşlik etti. Program 
sonrası Başkan Kadir Topbaş ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Saraçhane’deki merkez binasına geçen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’daki 
hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
önünde yaşanan görüntüleri izledi ve Başkan Kadir 
Topbaş’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“İBB, gazi bir belediyedir…” 
“Önünde bulunduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  
15 Temmuz’da gazi bir belediye olmuştur. Burada ne yazık 
ki, 17 şehidimiz oldu.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi: “Görüntüleri izledim, şok olmamak 
mümkün değil. Silahlı kuvvetlerimizin içine sızmış asker 
giysisi içerisindeki bu teröristlerin belediye binası 
sütunlarının arkasına sığınarak buradan vatandaşlara 
nasıl nokta atışı yaptıklarının görüntülerini izledim. 
Temenni ediyorum ki, bundan sonra bu tür şeylere 
rastlamayız. Yine temenni ederim ki, bu gafiller  
böyle bir yanlışı bundan sonraki süreçte yapmazlar.” 

İBB, gazi bir belediyedir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile birlikte 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. 15 Temmuz’daki hain darbe 
girişiminde belediyede yaşananların videosunu izleyen Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi gazi bir belediyedir.” dedi.  
Darbe girişimi sonrası yurt içinden ve yurt dışından pek çok kurum ve temsilci de 

Saraçhane’deki belediye binasını ziyaret ederek taziyelerini iletti.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den taziye 
ziyareti… 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz’daki hain 
darbe girişiminde en büyük direnişlerden birinin yaşandığı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Saraçhane 
Belediye Binası’ndaki ziyarette Başkanı Kadir Topbaş’a 
geçmiş olun dileklerini sunan Abdullah Gül, darbe 
girişiminin yaşandığı gece belediyede yaşananlar hakkında 
Başkan Topbaş’tan bilgi aldı.

Ahmet Davutoğlu’ndan İBB’ye taziye ziyareti…
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz’daki hain 
darbe girişiminde Saraçhane’de şehit olan vatandaşlar için 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a 
taziyelerini iletti. Belediye binası önündeki dev panoda yer 
alan Saraçhane şehitlerinin fotoğraflarını inceleyen Ahmet 
Davutoğlu ve beraberindekiler, şehitler için dua etti. 
Davutoğlu, daha sonra İBB Şeref Defteri’ni imzaladı.

Başbakan Yardımcısı’nın ziyareti…
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı makamında ziyaret etti.  
15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sonrasında açılan 
taziye anı defterini imzalayan Veysi Kaynak, şöyle konuştu: 
“İstanbul ile İstanbulluları temsil eden Büyükşehir 
Belediyemiz, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde hedef 
oldu. Darbe girişiminin püskürtülmesinde önemli rol 
oynayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, artık gazi 
belediyedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize 
şifalar diliyorum.”

Başkan Topbaş’tan İBB kahramanlarına 
teşekkür… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,  
15 Temmuz gecesi Saraçhane’deki İBB Binası’nı koruyan ve 
kısa sürede darbecileri dışarı çıkaran güvenlik görevlileri 
ile biraraya geldi. Başkan Topbaş, güvenlik görevlilerine 
ayrı ayrı teşekkür ederek, “Gösterdiğiniz kahramanlıktan 
dolayı sizleri tebrik ediyorum.” dedi.
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TÜMSİAD’dan İBB’ye ziyaret… 
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı 
Yaşar Doğan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret etti.  
15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi önünde katliam nedeniyle taziyelerini 
sunan Yaşar Doğan, belediye binasının girişindeki dev 
panoda yer alan şehit fotoğraflarını da inceledi. Milletimizin 
darbecilere dünya tarihine geçecek bir ders verdiğini ifade 
eden Başkan Kadir Topbaş, Türkiye’nin gelişmesine devam 
etmesi için işadamlarına, STK’lara görevler düştüğünü 
söyledi.

Hain darbe girişimine dünyadan büyük tepki…
FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişimi sonucu İstanbul 
Büyükşehir Belediye binası önünde şehit düşen 
vatandaşlarımız için hazırlanan anı defterine yabancı 
ülkelerin temsilcileri taziye mesajlarını yazdı. Diğer yandan 
da hain darbe girişimi sonrasında İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın dünyadaki mevkidaşlarına 
gönderdiği mektuplara çok sayıda cevap geldi.

UCLG-MEWA Heyeti'nden taziye ziyareti… 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) heyeti, 15 Temmuz darbe 
girişiminde şehit düşenler için Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş'ı makamında ziyaret etti. Heyet ilk olarak  
15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu  
İBB Başkanlık Binası’nın önündeki panoya karanfil bıraktı. 
UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadieh, daha sonra anı 
defterini imzaladı.

Pakistan, Türkiye ve Türk halkının yanında…
Pakistan Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi 
Vasip Şahin’i ziyaret etti. Başbakan Şerif, her zaman Türkiye 
ve Türk halkının yanında olduklarını belirtti. Senatör ve 
milletvekillerinden oluşan Pakistan Parlamentosu Heyeti de, 
15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi nedeniyle 
Başkan Kadir Topbaş’a taziye ziyaretinde bulundu.

Dini temsilcilerden 15 Temmuz şehitlerine dua… 
9. Avrasya İslam Şurası için İstanbul’da bulunan 33 ülkeden 
120 temsilci, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile 
birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Görmez ve dini temsilciler, belediye binasının girişinde yer 
alan 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraf ve isimlerinin yer 
aldığı dev panoyu ziyaret ederek, Ahmet Selamet’ten 
15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde İBB Saraçhane 
binasının önünde yaşanan olaylarla ilgili bilgi aldılar.
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Japon Heyeti’nden taziye ziyareti… 
Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kentaro Sonoura, 
beraberindeki heyetle birlikte İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Taziye anı defterini imzalayan 
Bakan Yardımcısı Sonoura, “Darbe girişiminde hayatlarını 
kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Darbe girişimi 
karşısında Türk halkının gösterdiği dayanışma karşısında 
da derin saygılarımı sunuyorum. Biz her zaman Türkiye’nin 
yanındayız ve bundan sonra da Türkiye ve Japonya 
arasındaki ilişkilerin de sonsuza dek süreceğini umut 
ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. 

Somali’den İBB’ye ziyaret… 

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi sonucunda 

İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önünde şehit düşen  

17 vatandaşımız ve diğer şehitlerimiz için Somali Limanlar 

ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur Farah Hırsi, Başkan Kadir 

Topbaş’a taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Topbaş 

tarafından İBB binası önünde karşılanan Bakan Hırsi, şehit 

düşen vatandaşlarımızın fotoğraflarının yer aldığı pano 

önünde dua ederek karanfil bıraktı, anı defterini imzaladı.
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15 Temmuz şehitlerine veda…

15 Temmuz tarihinde yaşanan darbe girişimi 
sırasında Vatan Caddesi’nde hayatını kaybeden 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

Başdanışmanı Mustafa Varank'ın abisi Prof. Dr. İlhan 

Varank, Saraçhane'de çıkan çatışmalarda hayatını 

kaybeden Ömer Cankatar, Yunus Emre Ezer, İbrahim Yılmaz 

ve Erkan Pala ile Çengelköy'de vurulan Halil Kantarcı için 

Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni 

düzenlendi. Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan 

Ahmet Davutoğlu, bakanlar ve 11. Cumhurbaşkanı  

Abdullah Gül yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit cenazesinde 
gözyaşlarını tutamadı… 
Darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde askerlerce açılan 
ateş sonucu hayatını kaybeden reklamcı Erol Olçok ve  
16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile Çengelköy'de 
darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden  
Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz için 
Altunizade'deki İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakip 
cenaze namazı kılındı.

“Erol benim bir yol arkadaşımdı. Abdullah pırlanta gibi bir 
yavrumuzdu.” dediği sırada gözyaşlarına boğulan ve bir 
süre konuşmakta güçlük çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşlarımız, 
gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurlandı.
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“Daha fazla konuşamayacağım. Fakat bu Haşhaşilere, bu 
malum terör örgütüne sesleniyorum; biz bu yolda 
kefenimizle yürüyoruz. Bunların hakkından gelecek ve bu 
ülkemizi birlik beraberlik içerisinde geleceğe taşıyacağız.” 
dedi.

Darbeci generali öldüren kahraman astsubay 
toprağa verildi… 
Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak 
öldürdükten sonra şehit edilen Özel Kuvvetler Komutanı 
Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın emir astsubayı  
Başçavuş 42 yaşındaki Ömer Halisdemir'in cenazesi, 
memleketi Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen törenin 
ardından toprağa verildi.

İstanbul'da çok sayıda şehit uğurlandı… 
Darbe girişimi sırasında Pendik gişelerinde tankları 

engellemeye çalışırken, açılan ateş sonucu hayatını 
kaybeden Yalçın Aran, memleketi Niğde'de son yolculuğuna 
uğurlandı. Şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik 
Kuvvet Şubesi’nde görevli polis memuru Mehmet Şevket 
Uzun, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından 
toprağa verildi. Darbe girişimini protesto ettikleri sırada 
hayatlarını kaybeden Lokman Oktay, Ümit Yolcu, Mehmet 
Yılmaz, Sevgi Yeşilyurt, Kemal Ekşi, Timur Aktemur ve Burak 
Cantürk son yolculuklarına uğurlandı. 

Ankara’da da şehitler için tören düzenlendi… 
Başbakan Binali Yıldırım, Türksat AŞ'nin Gölbaşı'ndaki 
tesislerinde darbe girişimine direnirken vefat eden Tesisler 
İşletme Direktörü Ahmet Özsoy’un Bağlum Merkez Camii'nde 
düzenlenen cenaze törenine katıldı. Marmaris'teki otele 
yapılan saldırıda şehit düşen Cumhurbaşkanlığı koruması 
Mehmet Çetin için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören 
düzenlendi.
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Yenikapı’da tarihi
demokrasi buluşması!

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimine karşı destan yazan Türk milleti, yurdun 
dört bir yanında 3 hafta boyunca sürdürdüğü demokrasi nöbetlerini, Yenikapı’da 

5 milyonu aşkın kişinin katıldığı tarihi mitingle taçlandırdı. “Demokrasi ve Şehitler 
Mitingi”nde her görüşten milyonlarca vatandaş, tüm dünyaya 

birlik ve demokrasi dersi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
desteğiyle Yenikapı Meydanı’nda düzenlenen 

“Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne 5 milyon vatandaş katıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 
düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde, milyonlar 
birlik, beraberlik ve demokrasi dersi verdi. 

Türkiye tarihinin en büyük buluşmasına, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ile 5 milyonu aşkın vatandaş katıldı. Mitinge,  
pek çok ünlü isim de yoğun ilgi gösterdi.

“Şehitlerin isimleri tek tek okundu…” 
Miting başlamadan önce “15 Temmuz Şehitleri” isimli, 
darbe girişimini anlatan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  
siyasi liderlerin darbe gecesi tepkileri ile gazi ve şehitlerin 
yakınlarının görüşlerinin yer aldığı video izlettirildi. 
Ardından darbe girişiminde şehit olanların isimleri  
tek tek okundu. Vatandaşlar da, “burada” diye seslendi.
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“Kıyamımızı bir milat eyle...” 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Demokrasi ve 
Şehitler Mitingi’nde dua etti. Görmez, duasında şöyle dedi: 
“Yenikapı'daki bu varlığımızı, şehirlerimizin bütün 
meydanlarındaki kıyamımızı sen bir milat eyle. Şu andan 
itibaren kıyamet sabahına kadar bu cennet vatan üzerinde 
kalplerimizi birbirine kenetle Allah’ım.”

“Verdiğimiz görüntü, düşmanlarımızı 
kahretmiştir…” 
Yenikapı’ya sığmayan milyonlara hitap eden Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, “Burada, Cumhurbaşkanıyla, 
Başbakanıyla, CHP ve MHP Genel Başkanlarıyla verdiğimiz 
görüntü, düşmanlarımızı en az 16 Temmuz sabahı kadar 
kahretmiştir.” dedi. FETÖ’nün hain darbe girişiminde  
172'si sivil, 63'ü polis, 5'i asker olmak üzere  
240 vatandaşın şahadet makamına ulaştığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah'tan rahmet diliyorum. 
Milletimizin başı sağ olsun. Yine o gece kahramanca 
darbecilerin üzerine yürüyen kardeşlerimizden  
2 bin 195 tanesi gazilik rütbesine ulaşmıştır. Tedavileri 
süren yaralılarımıza Rabbimden şifalar niyaz ediyorum.”  
diye konuştu.
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Şehit ve gazilerimiz, isimlerini tarihe altın 
harflerle yazdırdılar… 
“O gece adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları 
dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve 
gazilik şerefine nail olanlar isimlerini tarihe altın harflerle 
yazdırdılar.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Vatan uğruna verilen mücadelede bu 
rütbelere ulaşabilmek her zaman elde edilebilecek bir 
ayrıcalık değildir. Ne diyor İstiklal şairimiz, ‘Kim bu cennet 
vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı 
sıksan şüheda. Canı cananı, bütün varımı alsın da hüda, 
etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda!”

15 Temmuz çok iyi analiz edilmeli… 
15 Temmuz darbe girişiminin çok iyi analiz edilmesi 
gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri  
değil, onları harekete geçiren saikleri de çok iyi 
değerlendirmeliyiz. Fetullahçı Terör Örgütü mensupları, 
bunların ismini halen ağzına almaktan çekinenler var. 
Çekinmeyelim. Muktedir olanlar bunların isimlerini aynen 
ifade etsinler ki bilmeyenler, bu FETÖ'cüler kimdir bunu 
öğrensin. Biliyoruz ki bu oyun, senaryo onların boyunu aşar. 
Elbette bu örgütü tüm boyutları ile ortaya çıkarmak ve 
hukuk dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz.”
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Demokrasi nöbeti taçlandırıldı… 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesinden beri 
79 milyon tek yürek, tek ses oldunuz. Yenikapı Meydanı’nda 
bugün demokrasi nöbetini taçlandırıyorsunuz. Daha güçlü 
bir ülke için devletin yeniden yapılandırılması sürecini 
inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz 
gecesi bu ülkenin yıkılmayacağını dünyaya gösterdi.  
Bu fırsatı değerlendirelim. 15 Temmuz'u daha güçlü, 
daha müreffeh Türkiye'nin inşası için milat haline 
dönüştürelim.” diye konuştu.

Mitinge katılan milyonları bir kez daha selamlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu akşam demokrasi nöbetine 

bir virgül koyuyoruz. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 
Çarşamba akşamı inşallah noktayı koyacağız.” dedi.

FETÖ gelecek, hesap verecek… 
Başbakan Binali Yıldırım, Demokrasi ve Şehitler 
Mitingi’nde, “15 Temmuz Türkiye'nin mikroplarından 
temizlendiği gündür. Bugün Türkiye temizlik yapıyor. 
Devleti kilitleyen, ekonomiyi daraltan, milleti huzursuz 
eden unsurları teker teker ortadan kaldırıyoruz. Şunu 
herkes bilmelidir ki, 15 Temmuz gecesini milletimize  
zehir eden terör örgütü lideri, Türkiye'ye gelecek, hesabını 
verecektir.” mesajı verdi. 
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Bir olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız… 
“CHP Genel Başkanı ve bütün CHP mensuplarını, MHP Genel 
Başkanı'nı ve bütün ülkücü kardeşlerimi, ilk andan itibaren 
demokrasinin savunucusu olduğunuz için yürekten 
selamlıyorum.” diyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: 
“Siyasette meydana gelen bu birleştirici tabloyu, bu 
birlikteliği bozmayacağız. Uzlaşmayı daha da 
güçlendireceğiz. Kürt ile Türk arasındaki bu mikropları 
temizleyeceğiz. Terör örgütlerini aradan çıkaracağız. Bizi 
birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. 
Aziz milletim hiç merak etmeyin bir olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.”

“Darbeler tarihi artık sona erdi…” 
Mitingde konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman da, 

“Millet devletsiz, devlet ordusuz olmaz. Ama kışlasında 

olacak. Açtıkları okullarda, dershanelerde robotlarla 

milletin kurumlarına yerleştirdikleri ajanlarla, devletin 

içine giren insan müsveddelerine milletimiz en güzel 

yanıtı verdi. Darbeler tarihi artık sona ermiştir.  

Milletimiz demokratik tecrübesiyle, azmiyle bir büyük 

fitneyi bertaraf etti. Aziz ordumuzun bundan sonra sadece 

vatan savunması için kışlasından çıkacağını umuyoruz.” dedi.
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Akar: “En ağır cezayı alacaklar…” 
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da, yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Fetullahçı Terör Örgütü tarihimizde 
görülmemiş bir şekilde vatanımıza, milletimize, 
cumhuriyetimize, bu zilleti ve rezaleti yaşatmış, Silahlı 
Kuvvetlerimizin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke 
sürmüştür. Bu hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. 
15 Temmuz akşamı TSK bünyesinde yuvalanan illegal çete 
mensubu hainlerin darbe girişiminin, Peygamber Ocağı 
TSK'nın vatanını, milletini, bayrağını seven mensuplarıyla 
hiçbir alakası yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm 
personeliyle devletimizin ve yüce milletimizin emrinde, 
görevinin başındadır.”

“15 Temmuz laikliğin ne kadar önemli 
olduğunu gösterdi…” 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, 15 Temmuz'u 
Cumhuriyet Tarihi’nin en kanlı darbe girişimi olarak 
niteleyerek, şunları kaydetti: “15 Temmuz bize bir uzlaşma 
kapısı araladı. Artık yeni bir Türkiye vardır. Sizin için 
12 madde hazırladık. Bu maddeleri diğer partiler de kabul 
ederse, güzel bir Türkiye haline geleceğiz. Eksiği olabilir, 
fazlası olabilir. Türkiye’yi düzlüğe çıkarmak hepimizin 
görevi. 15 Temmuz akşamı bağımsız medya olmasaydı, 
belki hiç kimse sokaklara çıkmayacaktı. Laikiliğin ne kadar 
önemli olduğunu 15 Temmuz gösterdi.”
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“Türkiye yeni bir sefere Yenikapı'dan 
başlamaktadır…” 
MHP lideri Devlet Bahçeli de halka, “Bahtiyarım çünkü 
Türkiye'mizin şahlanışını gururla izliyorum. Türk milletiyle 
iftihar ediyorum.” diye seslendi. Bahçeli, şunları söyledi: 
“Üzerimizde oynanan oyunlara, aramıza sokulmak istenen 
fitnelere rağmen cesaretle dik durdunuz. Türkiye yeni bir 
sefere Yenikapı'dan başlamaktadır. Zalimler, emperyalizmin 
maşaları bu defa asker kılığına girdiler. FETÖ'yü iade 
etmemekte direnen ABD'ye, 15 Temmuz'u anlamayan 
Vatikan kafasına, darbecileri kollayan tüm ülkelere karşı 
Türkiye'nin büyüklüğünü gösterelim.”

Yenikapı'da tarihi miting… 
Miting alanına ulaşım için 7 bin otobüs, 203 tekne, 10 vapur 
ücretsiz hizmet verdi. Silivri, Bakırköy, Yenikapı, Sirkeci, 
Eyüp, Sütlüce, Haliç Kongre Merkezi, Beykoz, Üsküdar, 
Kadıköy, Pendik ile Adalar iskelelerinden deniz araçları 
hareket etti. Engelli vatandaşlar için 50 adet otobüs tahsis 
edildi ve engelli araçları için araç sayısı kadar engelli 
tabelası hazırlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade 
Platformu ve MÜMDER tarafından Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda düzenlenen 15 Temmuz Şehit Yakınları ve 

Gaziler Programı’nda 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına 
ve gazilerine hitap etti. Programa İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş da katıldı. 

"78 şehitliğimiz var..." 
Kuru kuruya toprağın vatan olmayacağını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer bir arazi üzerinde şehit 

kanları akıtılmışsa ve onunla yoğrulmuşsa vatandır. 
Şehitlerimiz ayrıca istikbalimizin de ebedi sembolleridir. 
Dünyada 78 şehitliği olan bir ülkeyiz.” diye konuştu. 

“Yükünüze omuz vermeye devam edeceğiz…” 
“Biz her bir şehitliğimizi o topraklara vurulmuş mühürlerimiz 
olarak görüyoruz. Bu sebeple ecdadımızın aziz hatıralarına 
yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da sahip çıkıyoruz.”  
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, can borcunun bedelinin 
olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle 
devam etti: “Mesele vatanımız ve istikbalimiz olunca gözlerini 
kırpmadan canlarını ortaya koyan yiğitlerimiz için ne yapsak 
azdır. Canın sahibi Allahü Teala’dır, karşılığını verebilecek 

Şehitlerimiz,
ebedi sembollerimizdir…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  
Kadir Topbaş ile birlikte 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı’na katıldı.  
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehitlerimizin geride bıraktığı canları, 

canımızın bir parçası olarak görüyor, şükran borcumuzu yerine getirmek için  
var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.
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yegane makam da O’dur. Son 14 yıldır şehitlerimize olan vefa 
borcunu ödemenin gayreti içerisindeyiz. Onların geride 
bıraktığı canları, canımızın bir parçası olarak görüyor, 
sorunlarını çözmeye acılarını azaltmak milletimizin ve 
devletimizin kendilerine olan şükran borcumuzu yerine 
getirmek için her türlü düzenlemeleri yapıyoruz.” 

“İstanbul’u kaybetmenin acısını 
unutamadılar…” 
Büyük milletlerin imtihanlarının da çetin olduğuna değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ciddi kararların büyük bedeller 
ödemeyi gerektirdiğini ifade etti. “Anadolu’nun kapılarını 
açtığımız 1071’de, İstanbul’u fethettiğimiz 1453 yılında çok 
büyük karar verdik.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
birilerinin İstanbul’u kaybetmenin acısını yüzyıllardır 
unutamadıklarını sözlerine ekledi. 

“Aktörler değişse de hedef  Türkiye ve  
Türk milletidir…” 
Sadece Asya, Avrupa ve Afrika’nın değil dünyanın da 
merkezinin Türkiye olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tarih boyunca  
en çetin savaşlar bu coğrafyada verilmiştir. Birçok küresel 
mücadelenin odak noktası, kavşak noktası yine burasıdır. 
Elbette böyle bir coğrafyayı vatanlaştırmanın bir bedeli vardı. 
İşte bizler bu toprakları kendimize yurt edindiğimizden  
bu yana bunun mücadelesini veriyor, bedelini ödüyoruz. 
Çanakkale bu mücadelenin ete kemiğe bürünmüş halidir. 
Kurtuluş Savaşı bu mücadelenin zirvesidir. Yüzyıllardır 
saldırıların yöntemi aktörü biçimi değişse de hedefi ve gayesi 
asla değişmemiştir. Bu hedef  Türkiye’dir, Türk milletidir.”

“Bu ülkede Nene Hatunlar bitmez…” 
Ankara Gölbaşı Özel Harekat’ta 56 şehit verdiğimizi hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehitlerimizin arasında bir 
Kübra’mız var, Sevda’mız var, Demet’imiz var, Cennet’imiz var. 
Sivil şehitlerimiz arasında Seher’imiz var, Sevgi’miz var. 
İstanbul’da bir  Türkan kardeşimiz, evladımız var. Yıldız 
Gürsoy’umuz var. Şimdi ben ne diyorum bu ülkede Nene 
Hatunlar bitmez. Onlar bitmediği sürece de bu ülkeye  
kimse ket vuramaz.” dedi. 
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği 
Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde,  
son dönemde yaşanan terör olaylarına karşı birlik ve 

beraberlik mesajı vermek amacıyla organize edilen 
Şehitlere Saygı Maçı’na, İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. 
Vodafone Arena Stadı’nda düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye 
Futbol Direktörü Fatih Terim, Süper Lig ve TFF 1. Lig 
kulüplerinin başkanları, yöneticileri ve teknik direktörleri, 
şehit aileleri ile siyaset, spor ve sanat dünyasından birçok 
isim katıldı. 

İstanbul  
“Şehitlere Saygı” için buluştu!

İstanbul, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen 
Şehitlere Saygı Maçı’na ev sahipliği yaptı. Sembolik başlama vuruşunu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı maçta, şehit aileleri için 
toplam 50 milyon lira bağış toplandı.
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Stat Türk Bayraklarıyla donatıldı… 
Türk Bayraklarıyla donatılan statta, karşılaşmadan önce 
Kur’an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi. Tribünlerde yer 
alan; “İhanet onların, vatan bizimdir”, “Ölürsek şehit, kalırsak 
gazi”, “Hep birlikte Türkiye’yiz”, “Onlar bitecek, bu millet asla”, 
“Millet bitti demeden bitmez. Türkiye bölünmez”, “Rahat ol 
Türkiye’m… Emin ellerdesin” pankartları dikkati çekti. 
Vodafone Arena’da açılan dev Türk Bayrağıyla yapılan 
koreografi de büyük beğeni topladı. Organizasyonda  
30 bin Türk Bayrağı dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerle  
sohbet etti… 
Futbolcular, maçtan önceki seremoniye polis üniformalı 
çocuklarla çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada yer alan 
polislerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar 
seremonide, maçta görev alan yöneticiler, teknik direktörler, 
futbolcular ve polislerle birlikte poz verdi. Seremoniye 
futbolcularla birlikte katılan çocuklar daha sonra protokol 
tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giderek hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı yaptı… 
Sembolik başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yaptığı Şehitlere Saygı Maçı’nı FIFA kokartlı hakem 
Cüneyt Çakır yönetti. Spor Toto Süper Lig’in 41 futbolcusu da, 
30’ar dakikalık iki devre halinde oynanan yardım maçında 
forma giydi. Kırmızı formalı yerli yıldızlar, beyaz formalı 
yabancı yıldızları 4 - 3’lük skorla mağlup etti. İki takım 
futbolcuları, atılan 7 golde de yan yana gelerek tribünlere 
asker selamı verdi. Futbolcuların bu hareketine hakem 
Cüneyt Çakır da katıldı. 

50 milyon lira yardım toplandı… 
Yapılan açıklamada organizasyon kapsamında 50 milyon 
630 bin lira bağış toplandığı belirtildi. Organizasyonda 
sponsorluk gelirleri, bağışlar ve yayın haklarından elde 
edilecek gelirler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
aracılığıyla şehit ailelerine bağışlanacak. Spor Toto Süper 
Lig’de yer alan 18 kulüp de, şehit aileleri için toplam 5 milyon lira 
bağış yaptı. 
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İstanbul, darbeye karşı 
Boğaziçi Köprüsü’nde buluştu!

İstanbul'da yüz binlerce kişi, Boğaziçi Köprüsü'nde 
yürüyerek Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe 
girişimini protesto etti. Milli İrade Platformu tarafından 

düzenlenen “Darbeye Karşı Boğaziçi Köprüsü’ndeyiz” 
yürüyüşü için vatandaşlar, Üsküdar Altunizade'de toplandı. 
Yüz binlerce kişi, sloganlar eşliğinde Boğaziçi Köprüsü'ne 
yürüdü. Vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler 
taşıdı. Yürüyüş nedeniyle köprü araç trafiğine kapatıldı.

“Yürüyüşte, darbe karşıtı bildiri okundu…” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, belediye başkanları 
ve sanatçıların yer aldığı yürüyüşte, Yatsı Ezanı’ndan sonra 
Kur'an-ı Kerim, ardından da İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşte, 
darbe karşıtı bildiri de okundu. Bildiride, vatandaşlara 
meydanlardan ayrılmama çağrısı yapıldı.

İstanbul’da darbe girişimini protesto eden binlerce vatandaş, demokrasi nöbeti için 
Boğaziçi Köprüsü’nde biraraya geldi. “Darbeye karşı Boğaziçi Köprüsü’ndeyiz” 

sloganıyla düzenlenen yürüyüşte birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.
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Barış ve demokrasi 
için tek yürek…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, darbe girişimine karşı düzenlenen Barış ve 
Demokrasi Mitingi’ne katıldı. Vatandaşlarla birlikte Tünel’den Taksim’e yürüyen 
Başkan Kadir Topbaş, “Devletin bekası ve ülkenin geleceği söz konusu olduğu 

zaman milletçe nasıl birlikte olduğumuzu dünyaya gösterdik.” dedi.

CHP’nin darbe girişimine karşı buluşmasına AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu,  
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, TBMM Grup 

Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de 

destek verdi. Beyoğlu Tünel’den İstiklal Caddesi üzerinden 

Taksim’e doğru yürüyen Müezzinoğlu, Bahçekapılı, Muş ve 

Topbaş, Barış ve Demokrasi Mitingi’ni ziyaret etti.

Tüm partiler dayanışma içinde… 
Tüm siyasi partilerin siyasi mülahazaları bir tarafa bırakarak 
‘gün bugündür’ diyerek dayanışma içerisinde olduğunu  
ifade eden Kadir Topbaş, şöyle konuştu: "79 milyon büyük  
bir aile olduğumuzu hissettik. Büyük bir kardeşlik ve dostluk 
atmosferi oluştu. FETÖ’nün teröristleri maalesef asker 
kisvesiyle bu ülkenin geleceğini karartacaklardı. Şehitler 
verdik, gazilerimiz var. Bir bedel ödendi ama inanıyorum ki 
gelecek bizim için çok daha güzel olacak.”
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İstanbul şehitlerine vefa... 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası'nın önüne 
FETÖ/PDY yapılanmasının darbe girişiminde İstanbul’da 
şehit olan 95 kişinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı dev 
pano asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın 
arkadaşı olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok, 
Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi 
Prof. Dr. İlhan Varank, Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri 
Mustafa Cambaz'ın aralarında bulunduğu, İstanbul 
genelinde şehit olan 40 kişinin fotoğrafı ve fotoğrafları 
temin edilemeyen 55 kişinin isimleri dev panoda yer aldı.

İstanbul’da toplu taşıma araçları ücretsiz 
hizmet verdi… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, hain darbe girişimi 
nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü durum sebebiyle, toplu 
taşıma araçlarının bir süre ücretsiz hizmet vermesini 
kararlaştırdı. Buna göre, İstanbul’da hizmet veren İETT 
Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, 
Nostaljik Tramvay, Tünel, Şehir Hatları Vapurları, Tramvay, 
Metro, Hafif Metro, Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda 
Nostaljik Tramvayı ile toplu taşıma sistemine entegre deniz 
motorları ücretsiz yolcu taşıdı. 
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Tarihin yazıldığı bu topraklarda 15 Temmuz Darbe 
Girişimi’nde milletimizin kahraman evlatları yeni bir 
tarih yazdı. Bu milletin kahraman evlatlarının ruhu, 

heyecanı ve inancı onların çocukluğundan beri dinlediği 
türkülerle büyüdü, güçlendi ve pekişti. Bu türküler, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve Yavuz Bingöl Sanat 
Merkezi’nin koordinasyonuyla gerçekleştirilen gecede, ünlü 
sanatçılar tarafından seslendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın  
ev sahipliği yaptığı gece, İstanbul Kongre Merkezi’nde yoğun 
katılımla gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra 

15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve aileleri ile 
İstanbullular katıldı.

Şehitlerimizin sevdiği türküler seslendirildi…
Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Mustafa 
Yıldızdoğan, Zerrin Özer, Mustafa Keser, Coşkun Sabah, 
Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Esat Kabaklı, Bedri Ayseli, Sami 
Özer, Gülay, Zara, Fettah Can ve Mustafa Ceceli gibi değerli 
sanatçılar demokrasi şehitlerimizin sevdiği türküleri 
seslendirdi. İzzet Altınmeşe, Zerrin Özer, Mustafa Keser, Kutsi, 
Coşkun Sabah, Fettah Can ve Mustafa Ceceli; 15 Temmuz'daki 
hain darbe girişiminin sokaklara çıkarak iradesini ortaya 
koyan Türk Milleti'nin fedakarlığıyla önlendiğine dikkat 
çekerek, şehitlere rahmet gazilere acil şifa dilediler.

15 Temmuz kahramanları
türkülerle anıldı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuz Bingöl Sanat Merkezi'nin 
koordinasyonuyla “15 Temmuz Kahramanlarının Türkülerini Söylüyoruz” 

etkinliği düzenlendi. Geceye katılan sanatçılar, demokrasi şehitlerimizin sevdiği 
türküleri seslendirdiler.
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Gecede duygu dolu anlar yaşandı… 
Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 
Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan koroyla birlikte türkü 
söyledi. İbrahim Sadri ve Kerem Alışık’ın şiirleriyle renk 
kattığı gecede duygusal anlar yaşandı. Geceye katılan 
vatandaşlar, Türk Bayrakları eşliğinde; vatan, cesaret,  
sevda, birlik ve fedakarlık kokan türkülere eşlik etti.

15 Temmuz, milletimizin yazdığı zafer 
türküsüdür… 
Sahneye çıkan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel 
Koordinatörü Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın mesajını okudu. Sesleri ve eserleri ile programa 
katkı sağlayan sanatçılara, gazetecilere, şehit yakınlarına, 
gazilere, vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: 
“Türk milleti, yaşadığı acı ve tatlı tüm hadiseleri türkülerle 
tarihe kaydetmiş, asırlarca bu şekilde yaşamış bir millettir.  
15 Temmuz'un bizatihi kendisi, milletimizin yazdığı en büyük 
zafer türküsüdür. Şehitlerimizin ardından yaktığımız ağıtlar 
ile hainleri bozguna uğratmamızın sevincinin ifadesi olan 
marşlar, 15 Temmuz'da adeta iç içe geçmiştir. Hiçbir zafer 
bedelsiz kazanılamaz. 15 Temmuz'un bedelini de 241 şehit,  
2 bin 194 gazi ve aynı amaçla sokağa dökülmüş milyonların 
fedakarlığıyla ödedik. Millet ve devlet olarak şehitlerimizin 
aziz hatıralarını, geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkarak 
dualarımızı eksik etmeyerek isimlerini anıtlara, okullara, 
parklara vererek ilelebet yaşatacağız. Elbette 15 Temmuz 
kahramanlarımızı türkülerimizle de yaşatacağız.”
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15 Temmuz  
Şehitler Köprüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 
yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 
açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, 

siyasi parti genel başkanları olarak 15 Temmuz silahlı 
darbe girişimi konusunda tam bir anlayış birliği içinde 
olduklarını ifade etti. 

Toplantıda alınan kararları açıklayan Başbakan Yıldırım, 
“Darbecilerin ilk hedefi olan ve vatandaşlarımızın şehit 
edildiği Boğaziçi Köprüsü'nün adının 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü olarak değiştirilmesine de karar verilmiştir. 
Bu millet, kendine yapılan ihaneti olduğu gibi kendisi için 

hayatını ortaya koyanları da asla unutmaz, asla 
unutmayacaktır. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan, 
yaralanan, mağduriyete uğrayan vatandaşlarımıza devlet 
olarak sahip çıktık, onların şehitlik ve gazilik haklarından 
yararlanmasını sağlayacak düzenlemeyi yaptık.” dedi. 

Boğaziçi Köprüsü’nün adı değişti… 
Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kentteki ana arterlere konulan ve yol 
güzergahlarını işaret eden tüm panolardan ve ekranlardan 
“Boğaziçi Köprüsü” yazısı kaldırıldı. Bunun yerine panolara 
“15 Temmuz Şehitler Köprüsü” ismi yansıtıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü'nün adının Bakanlar Kurulu Kararıyla 
“15 Temmuz Şehitler Köprüsü” olarak değiştirildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, karar doğrultusunda kentteki tüm pano ve ekranlara köprünün yeni adını yansıttı.
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Galata Kulesi
Türk Bayrağı’na büründü

15 Temmuz Cuma gecesi yaşanan Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün hain darbe girişimi milyonları 
meydanlarda kenetlerken, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi de demokrasi nöbetine devam eden vatandaşlara 
her türlü desteği verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketlerinden İstanbul Enerji AŞ, hain darbe 

girişimine tepki amacıyla milli birliğimizi sembolize eden 
Türk Bayrağı’nı tarihi Galata Kulesi'ne yansıttı. Galata 
Kulesi’nin bu etkileyici görüntüsünü çok beğenen 
vatandaşlar ve turistler, yapılan aydınlatmayla kırmızı 
beyaza bürünen kulenin önünde bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanan darbe girişimine 
tepki amacıyla milli birliğimizin sembolü olan Türk Bayrağı’nı Galata Kulesi’ne yansıttı. 

Vatandaşlar, kırmızı beyaza bürünen kuleye büyük ilgi gösterdi.
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15 Temmuz gecesi FETÖ’nün demokrasimize 
yönelik gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde 
milletimizin yazdığı destan ve şehitler anısına 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası çıkışına 
abide yapılıyor. Bütünüyle kainat ve sonsuzluğu sembolize 
edecek 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin kubbesinde 
şehitlerin sonsuz bir hayata mazhar olduğu ifade edilecek. 
Kubbeyi teşkil eden geometrik kolonlar milletin ortaya 
koyduğu birlik, beraberlik ve böylelikle oluşan sarsılmaz 
çatıya atıfta bulunacak. 

250 şehidin isimleri yazılacak… 
Abide, eşkenar beşgen şeklinde bir plana oturan ve yine 
beşgen geometriye sahip bir kubbe olacak. Açıklığı 
11 metre, yüksekliği 9,5 metre olacak kubbenin kapalı alanı 
yaklaşık 126 metrekare olarak tasarlandı. Kubbenin 
5 köşesinde 5 adet kemer yer alacak. Kemerlerin içlerinde 
250 şehidin isimlerinin yazılı olduğu kitabeler kullanılacak. 
Mekanın tam merkezinde zamanın, canlı olan her şeyin ve 
tüm olayların tek bir yere, bir merkeze aktığı ifade edilecek. 
Ziyaretçiler merkezin etrafındaki kademelerde oturup gece 
gündüz her an okunacak salayı dinleyip, dua edebilecek.

15 Temmuz şehitleri anısına  
‘zafer anıtı’ inşa ediliyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası’na hain darbe girişimine karşı 
direnişin sembolü olan bir ‘zafer anıtı’ inşa ediliyor. Beşgen şeklinde tasarlanan 

abidede 250 şehidin isimleri yer alacak.
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Yönetim Kurulu Başkanlığını Abdurrahman Tarık 
Şebik’in yaptığı derneğin kurucu yönetim kurulu 
üyeleri arasında, İstanbul Saraçhane’de şehit düşen 

Prof. Dr. İlhan Varank’ın kardeşi olan Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nde şehadet mertebesine erişen Erol 
Olçok’un kardeşi ve Abdullah Tayyip Olçok’un amcası Cevat 
Olçok ile karikatürist-oyuncu Hasan Kaçan da yer aldı.

15 Temmuz Derneği, hain darbe girişiminde şehit olan vatan 
evlatlarının aileleri, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için 
sosyal yardımlar, eğitim yardımları yapacak, paydaşları 

tarafından yapılması planlanan bu türden faaliyetleri bir 
merkezden koordine ederek adil ve eksiksiz dağıtımını ve 
yardımların sürekliliğini sağlayacak. 

Dernek ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda hain 
darbe girişimini anlatacak, bu hain darbe girişiminin  
ulusal ve uluslararası toplumun hafızasında canlı 
tutulmasını sağlayacak. Milli birlik ve beraberlik şuurunu 
artırarak yaygınlaştırılması için eğitim, araştırma ve 
iletişim projeleri geliştirecek olan dernek, yine paydaşları 
tarafından yapılması planlanan bu türden faaliyetleri bir 
merkezden koordine edecek.

15 Temmuz Derneği kuruldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yaşananlar ve gecenin kahramanlarının 
unutulmaması için, yönetiminde şehit yakınlarının da yer aldığı 15 Temmuz Derneği kuruldu.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği’nin öncülüğünde 
Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz Müzesi 

Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi 
Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile  
çok sayıda akademisyen, 15 Temmuz’da şehit düşen 
vatandaşların yakınları ve gaziler katıldı.

15 Temmuz, Türk milleti için bir milat… 
15 Temmuz’u, Türk milleti için milat olarak nitelendiren 
Bakan Nabi Avcı, “Bu inşallah hayırlara kapı açan, şerleri 
defeden bir milat oldu. Gaza ve şehadet ruhunu her zaman 
diri tutan aziz milletimiz, vatanımıza kasteden iç ve dış 

mihraklara karşı o gece büyük bir destan yazdı. Bu destanı 
yazanları unutmamak, unutturmamak hepimizin hem ulvi 
hem de asli bir vazifesidir.” dedi. 15 Temmuz Müzesi’ni 
açmayı planladıklarını dile getiren Nabi Avcı, “Müze, sadece 
15 Temmuz’u değil, vatan ve millet düşmanlığının 
evveliyatını ve 27 Mayısları da anlatacak, milli hafızada 
canlandıracak ve genç kuşaklara aktaracak bir müze 
olacak.” diye konuştu.

Türk milleti, altın harflerle tarihe yazıldı… 
Gelecek nesillere aktarılacak bir çalışmanın başlangıcında 
olduklarına dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, milletimizin 
varoluşundan bu yana altın sayfaları olduğunu ve  
15 Temmuz sonrasında yaşananların da bu altın  
sayfalara eklendiğini söyledi.

15 Temmuz Müzesi 
kuruluyor…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz Müzesi Çalıştayı’na 
katıldı. Başkan Topbaş, yapımı planlanan müzenin yaşayan bir müze olacağını ve 

dünyanın bu müzeyi konuşacağını söyledi.
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Türk milletinin darbeden çok işgal güçlerine karşı mücadele 
ettiğini vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Çanakkale Savaşı’ndan 100 yıl sonra da 
bu millet, aynı duygu ve aynı cesarette olduğunu tüm 
dünyaya göstermiştir. En modern silahlara karşı ellerinde 
bayrak, göğüslerinde iman ile işgalcilere karşı nasıl 
mücadele edileceğini tarihe altın harflerle yazmıştır. 
Değerleri istismar ederek, bu değerler üstünden insanları 
aldatarak, bu milletin üzerinden oyun oynamak isteyenlere, 
halkımız fırsat vermedi. Allahü Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyuruyor; ‘Şeytan sizi Allah ile aldatmasın.’ Biz bunu 
yaşadık aslında.”

Halkımız milli iradeye yönelik girişime fırsat 
vermedi… 
15 Temmuz gecesi yaşananların asla unutulmayacağını, 
yediden yetmişe tüm vatandaşların kahramanca duruş 
sergilediğini anlatan Başkan Kadir Topbaş, 15 Temmuz 
şehitlerimizin farklı bir anlam taşıdığını söyledi. 15 Temmuz’un 
aynı zamanda milli iradeye yönelik girişimlere bu halkın 
fırsat vermeyeceğini göstermesi açısından da önemli 
olduğunu belirten Başkan Topbaş, “İnanıyorum ki, bundan 
sonraki süreçte de insanların bize karşı olan bakışları 
değişmiştir.” dedi.

Tarihimizde birçok ihtilalin olduğunu hatırlatan Başkan 
Kadir Topbaş, “Darbe ve ihtilallerin başarılı olduğu 
dönemler, toplumların zayıf ve gergin dönemleridir. 
Darbeler zayıf toplumlarda başarıya ulaşır.” diye konuştu. 
Toplumumuzun bütüncül hareketi, birlikteliği ortaya 
koyabilecek, vatan, devlet, bayrak söz konusu olduğu zaman 
gerisinin teferruat olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, 
canlarını bizim geleceğimize armağan eden şehitlerimize 
rahmet diledi, gazilerimize ve duruşuyla, azmiyle, imanıyla, 
yüreğiyle, ortaya koyduğu heyecanla Cumhurbaşkanımız ile 
Başbakanımıza da teşekkür etti.

15 Temmuz Müzesi, yaşayan bir müze olacak… 
Dünyada müzecilik tarihinin eskiye dayandığını ve çok 
değişik temalarda müzeler olduğunu dile getiren Başkan 
Topbaş, “Bazı müzeler vardır ki, hiç bir şekilde yerleri 
doldurulamaz ve oldukları yerlerde adeta birer öğüt 
merkezleridir. İşte ben de bu 15 Temmuz Müzesi’nin böyle 
olacağını düşünüyorum. Burasının sıradan bir müze 
olmayacağını, yaşayan bir müze olacağını düşünüyorum. 
Öyle bir müze olmalı ki, dünya burayı konuşsun; ‘Gidiniz 
İstanbul’daki 15 Temmuz Müzesi’ni görünüz.’ denilsin.” 
dedi.

Püskürtülen hain teşebbüs, tarihe not edilecek… 
Osmanlı Dönemi'nde başlayan müzecilik hareketinin 
Cumhuriyet Dönemi'nde hız kazandığına değinen 15 Temmuz 
Derneği Başkanı Tarık Şebik ise müzeyi tasarlarken 
meselenin tüm paydaşlarıyla biraraya gelmeye ve konuyu 
en geniş zeminde istişare etmeye önem verdiklerini söyledi. 
Tarık Şebik, toplumsal bir uyanışla püskürttüğümüz hain 
teşebbüsü, hakkıyla tarihe not edebilmek ve bu müzeyi canlı 
kılabilmek için dünya görüşüne bakmaksızın, fikri olan 
herkese kulak vermemiz gerektiğini ifade etti.

79

H
az

ir
an

 2
01

7 
ww

w.
ib

b.i
st

an
bu

l



Siyasiler darbe girişimini kınadı… 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 
“Türkiye’de seçilmiş hükümet desteklenmelidir.” 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Anayasaya aykırı 
davranışlar kabul edilemez. Rusya, Türkiye’de seçilmiş 
hükümetin yanındadır.” 

İngiltere Başbakanı Theresa May, “Türk ordusunun bazı 
üyelerinin teşebbüs ettiği darbeyi kuvvetle kınıyoruz. İngiltere 
Türkiye’nin demokratik olarak seçilmiş hükümetini ve 
kurumlarını güçlü bir şekilde desteklemektedir.” 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, “Fransa olarak 
Türkiye’nin bu demokrasi sınavından başarıyla çıkmasını 
umut ediyoruz.” 

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, “FETÖ’nün darbe girişiminin 
püskürtülmesiyle Türkiye’de istikrar ve demokratik 
kurumların üstünlüğünün tesis edilmesinden memnuniyet 
duyduk.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Azerbaycan 
Türkiye’nin ve Türk milletinin her zaman yanında. Türk 
vatandaşlarının demokratik yolla seçtiği iktidarı sonuna 
kadar destekliyoruz.”

Dünya darbe girişimine
sessiz kalmadı…

15 Temmuz hain darbe girişimi, dünya genelinde de büyük tepkilere yol açtı. 
Liderler ve uluslararası kurumlar yaptıkları açıklamalarda, Türk hükümetini ve 

anayasal düzeni desteklediklerini açıkladılar.
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Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani, “Katar, hukukun 
uygulanması, istikrarın muhafazası için Türkiye’nin 
yanında.”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Türkiye’de topla, 
tankla halka zorbalık yapma dönemi geride kaldı. Sorunlar 
ancak oy sandığıyla çözümlenebilir.”

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, “Irak’ın, komşu ülke 
Türkiye’nin bu krizi aşması için ümitleri çok yüksektir. 
Türkiye’nin içerisinde olduğu olağanüstü durumu 
atlatabileceğine inanıyorum.”

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Türkiye’deki 
gelişmeleri yakından izleyen Yunan hükümeti ve halkı, güçlü 
bir şekilde demokrasi ve anayasal düzeni destekliyor.” 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, “Kardeş Türkiye’de 
gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin 
püskürtülmesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçilmiş 
hükümet yönetiminde anayasal çerçevede işlerin rayına 
oturmasından memnuniyet duyuyoruz.” 

AB Konseyi, “AB, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, 
ülkenin kurumlarını ve hukuk kaidesini tam olarak 
destekliyor. Türkiye’de anayasal düzene hızlı bir şekilde 
dönülmesi çağrısı yapıyoruz.”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türk halkı ve siyasi 
partilerinin demokrasi ve demokratik yollarla seçilmiş 
hükümete gösterdiği güçlü destekten memnuniyet 
duyuyorum.” 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, “Türkiye’de 
hukuk kaidesine dönülmesini memnuniyetle karşılıyorum.”

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Pedro 
Agramunt, “Türkiye’nin demokratik kurumlarını ve 
yöneticilerini destekliyoruz. AKPM ve tüm Avrupa Konseyi 
kurumları, destek için Türkiye’nin yanındadır.”

Uluslararası dünya basını, darbe girişimini 
şu manşetlerle öne çıkardı:
The Sunday Times, “Türkler, darbeyi ezip geçti.”

The New York Times, “Türkler demokrasiyi tercih ediyor.”

Le Monde, “Halk darbeye karşı durdu.”

Le Soir, “Erdoğan’ı güçlendiren darbe.”

The Jerussalem Post, “Darbe, halkın gücü sayesinde 
yenildi.”

El Şark, “Ve Türkiye kazandı.”

Der Spıegel, “Güç başkanın elinde.”

Arab Times, “BAE, Türkiye yönetimini tebrik etti.”

Darbe girişimi protesto edildi… 
Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan kanlı darbe girişimi, dünya 
çapında Türk halkına destek gösterileriyle perçinlendi. 
Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Arap dünyasına kadar 
Türkiye’de kanlı askeri darbe girişimine tepki yağdı. Darbe 
karşıtı Türk ve onlarca milliyetten insan, ellerindeki Türk 
Bayraklarıyla ve dövizlerle birlikte birçok ülke ve kentte 
sokaklara döküldü. Darbe girişimini protesto eden ülkelerin 
arasında; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, 
İngiltere, Azerbaycan, Lübnan, Bosna Hersek, Filistin, İsveç, 
İtalya, Belçika, Suriye, Mısır, Sudan, Katar, Pakistan, İsviçre, 
Avustralya, Avusturya, Fas, Kanada, Kosova, Libya, 
Macaristan, Makedonya, Tunus ve Ürdün yer aldı.
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15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini 
unutturmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, 15 Temmuz’a yönelik yurt içi ve 

yurt dışı onlarca faaliyete imza attı. Gençlik Meclisi, 
uluslararası birçok alanda 15 Temmuz gecesi yaşanan hain 
darbe girişimini dünyaya anlatma fırsatı yakaladı. Hain 
darbe girişiminin ardından millet iradesinin her şeyden 
üstün olduğunu ve milletin yanında olduğunu beyan etti. 
Demokrasi nöbetlerinde gençler, darbe girişimine birlik, 
beraberlik ve dirayetle karşılık veren milletimizin ihtiyaçlarını 
gidermek ve vatandaşlarla birlikte nöbet tutmak amacıyla  
7 gün, 24 saat hizmet veren stantlarda, su ve kumanya 
ikramında bulundu. 

“Gençlik üzerine düşen görevi eksiksiz yerine 
getirdi… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği 
Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Demokrasi 
nöbetlerinde İBB Meclis Binası'ndan vatandaşlara hitap etti. 
Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye 
binasının ve Gençlik Meclisi’nin birçok yerinde mermi izleri 
olduğunu söyleyen Ağırbaş, “Verdiğimiz şehitlerin çoğu genç 
insanlar. Ortaya koymuş oldukları tavırla kalkışma girişimine 
en güzel şekilde cevap verdiler. Gençlik, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanımız Binali Yıldırım ve 
seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını, demokrasiden 
yana olduklarını tüm dünyaya göstermiş oldu.” dedi.

15 Temmuz’u unutmadık
unutturmayacağız… 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan 
hain darbe girişimini unutmadı, unutturmadı. Gençlik Meclisi, yurt içinde ve 

yurt dışında darbe girişimini anlatmak için çeşitli çalışmalar yaptı.
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Uluslararası platformlarda darbe girişimi 
anlatıldı… 
Gençlik Meclisi, hain darbe girişiminin hemen ardından 
Türkiye’de yaşanan fiili durumun uluslararası kamuoyu 
tarafından doğru anlaşılması için kaleme aldığı metinleri 
başta İngilizce olmak üzere dünya dillerine tercüme ederek 
sosyal medya aracılığıyla BM, Avrupa Konseyi ve diğer 
uluslararası platformlarda yer alan gençlerle paylaştı ve 
dünyaya yanlış bilgi yayılmasını engellemeye çalıştı.

Gençlik Meclisi’nin çağrısı üzerine toplanan 40 farklı ülkenin 
gençlik temsilcileri ve uluslararası öğrenciler, 15 Temmuz 
darbe girişimine karşı ortak bildiri yayınladı. Meclis, 
İstanbul’da ikamet eden ulusal ve uluslararası gençleri, eski 
Galata Köprüsü’nde ‘Demokrasi ve Adalet’ temalı resim 
çalışması için biraraya getirdi.

Farklı kıtalardan Ulusal Gençlik Konseylerini ve Gençlik 
Aktivistlerini Fransa’da düzenlenen 2. Uluslararası Ulusal 
Kent Politikası Konferansı’nda buluşturan İBB Gençlik Meclisi, 
düzenlediği oturumda katılımcılara 15 Temmuz’u anlattı.

Stevie Awards Ödülü’nü 15 Temmuz şehitlerine 
armağan etti… 
Samed Ağırbaş, dünyanın önde gelen organizasyonlarından 
Stevie Awards’ın 2016 Uluslararası İş Ödülleri’nde Gümüş 
Stevie Ödülü’ne layık görüldü ve ödülünü 15 Temmuz’da şehit 
olanlara armağan etti.

İBB Gençlik Meclisi, 38. İstanbul Maratonu’nda 15 Temmuz 
Şehitleri için kortej oluşturdu. Gençlik Meclisi’nin okullarda ve 
metro istasyonlarında açtığı 15 Temmuz Sergisi de 
İstanbullulardan büyük ilgi gördü. Gençlik Meclisi üyelerince 
İstanbul Çatalca’da “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra 
Ormanı” oluşturuldu. Ayrıca Gençlik Meclisi üyeleri,  
15 Temmuz’da şehit düşen kahramanların yakınlarını ve 
gazileri ziyaret etti.
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Abdullah Tayyip Olçok

Akın Sertçelik

Ali Karslı

Akif Altay

Ali Mehmet Vurel

Akif Kapaklı

Alpaslan Yazıcı

Ali Alıtkan

Alper Kaymakçı

Ali Anar

Askeri Çoban

Ali İhsan Lezgi

Aydın Çopur

Adil Büyükcengiz Ahmet Kara Ahmet Kocabay Ahmet Oruç Ahmet Özsoy



15 Temmuz 2016 tarihinde 
demokrasimize yönelik 

gerçekleştirilen darbe girişiminde 
milli iradeye kastedenlere 
karşı durarak şehit olan 

vatandaşlarımızı 
rahmetle anıyoruz.

Ayhan Keleş

Beytullah Yeşilay

Ayşe Aykaç

Birol Yavuz

Aytekin Kuru

Burak Cantürk

Barış Efe

Burhan Öner

Battal İlgün Taç

Bülent Aydın

Batuhan Ergin

Bülent Karalı

Bülent Yurtseven Celalettin İbiş Cemal Demir Cengiz Hasbal Cengiz Polat Cennet Yiğit



Cuma Dağ Cüneyt Bursa Çetin Can Davut Karaçam Demet Sezen Dursun Acar

Fatih Satır Fazıl Gürs Feramil Ferhat Kaya Ferdi Yurduseven Ferhat Koç Fevzi Başaran

Fırat Bulut Fikret Metin Öztürk Fuat Bozkurt Gökhan Esen Gökhan Yıldırım Gülşah Güler

Edip Zengin Emin Güner Emrah Sağaz Emrah Sapa Engin Tilbeç Erdem Diker

Erhan Dural Erhan Dündar Erkan Er Erkan Pala Erkan Yiğit Erol İnce

Erol Olçok Eyyüp Oğuz Fahrettin Yavuz Faruk Demir Fatih Dalgıç Fatih Kalu



Hakan Gülşen Hakan Ünver Hakan Yorulmaz Hakkı Aras Halil Hamuryen Halil İbrahim Yıldırım

Halil Işılar Halil Kantarcı Halit Gülser Halit Yaşar Mine Hasan Altın Hasan Gülhan

Hasan Yılmaz Hikmet Baysal Hurşit Uzel Hüseyin Göral Hüseyin Güntekin

Hüseyin Kalkan Hüseyin Kısa İbrahim Ateş İbrahim Yılmaz İhsan Yıldız İlhan Varank

İsmail Kayık İsmail Kefal İzzet Özkan Jouad Merroune Kader Sivri Kemal Ekşi

Kemal Tosun Köksal Karmil Köksal Kaşaltı Kübra Doğanay Lokman Biçinci Lokman Oktay

Hasan Kaya



Mahir Ayabak Mahmut Coşkunsu Mahmut Eşit Medet Ekizceli Mehmet Akif Sancar

Mehmet Ali Kılıç Mehmet Çetin Mehmet Demir Mehmet Güder Mehmet Gülşen Mehmet Karaaslan 

Mehmet Karacatilki Mehmet Kocakaya Mehmet Oruç Mehmet Şefik Şefkatlioğlu Mehmet Şengül Mehmet Şevket Uzun

Mehmet Yılmaz Meriç Alemdar Mesut Acu Mesut Yağan Mete Sertbaş Metin Arslan

Mucip Arıgan Muhammet Ali Aksu Muhammet Ambar Muhammet Fazlı Demir Muhammet Oğuz Kılınç Muhammet Yalçın

Muharrem Kerem Yıldız Muhsin Kiremitçi Murat Akdemir Murat Alkan Murat Demirci Murat Ellik

Lütfi Gülşen



Mustafa Solak Mustafa Tecimen Mustafa Yaman Mutlu Can Kılıç Muzaffer Aydoğdu Münir Alkan

Münir Murat Ertekin Necati Sayın Nedip Cengiz Eker Necmi Bahadır Denizcioğlu Niyazi Ergüven Oğuzhan Yaşar

Murat İnci Murat Kocatürk Murat Mertel Murat Naiboğlu Mustafa Aslan Mustafa Avcu

Mustafa Cambaz Mustafa Direkli Mustafa Karasakal Mustafa Kaymakçı Mustafa Koçak Mustafa Serin

Onur Ensar Ayanoğlu Onur Kılıç Orhun Göytan Osman Arslan Osman Evsahibioğlu Osman Yılmaz

Ozan Özen Ömer Can Açıkgöz Ömer Cankatar Ömer Halisdemir Ömer İpek Ömer Takdemir



Şeyhmus Demir Şirin Diril Şuayip Seferoğlu Şükrü Bayrakçı Tahsin Gerekli

Önder Güzel Özgür Gençer Özkan Özendi Ramazan KonuşÖzcan Özsoy Ramazan Meşe

Ramazan Sarıkaya Recep Büyük Recep Gündüz Resul Kaptancı Rüstem Resul Perçin Sait Ertürk

Salih Alışkan Samet Cantürk Samet Uslu Sedat Kaplan Seher Yaşar Selim Cansız

Serdar Gökbayrak Serhat Önder Serkan Göker Servet Asmaz Sevda Güngör Sevgi Yeşilyurt

Seyit Ahmet Çakır Suat Akıncı Suat Aloğlu Sultan Selim Karakoç Sümer Deniz Şener Dursun

Şenol Sağman



Tevhit Akkan Timur Aktemur Tolga Ecebalın Turgut Solak Türkmen Tekin Ufuk Baysan

Uhud Kadir Işık Ümit Çoban Ümit Güder Ümit Yolcu Vahit Kaşçıoğlu Varol Tosun

Vedat Barceğci Vedat Büyüköztaş Velit Bekdaş Volkan Canöz Volkan Pilavcı Yakup Kozan

Yakup Sürücü

Zekeriya Bitmez Zeynep Sağır Ziya İlhan Dağdaş

Yalçın Aran Yasin Bahadır Yüce Yasin Naci Ağaroğlu Yasin Yılmaz Yıldız Gürsoy

Yılmaz Ercan Yunus Emre Ezer Yunus Uğur Yusuf Çelik Yusuf Çelik Yusuf Elitaş

Zafer Koyuncu



GEÇEN AYKİ BULMACA CEVABI: HOŞGELDIN YA ŞEHRI RAMAZAN

Çengel Bulmacamızı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, istanbulbulten@ibb.istanbul e-posta 
adresine  gönderen ilk dört kişiye, Miniatürk’te keyifli bir gezinti hediye ediyoruz. Iyi eğlenceler...

İLK DÖRT OKURUMUZ: CENGIZ BAĞCI, ŞUAYIP ERDOĞAN, YUNUS EMIN KARSLIOĞLU, ABDURRAHMAN YALÇINKAYA

B U L M A C A 

ANAHTAR KELİME:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 1614 17 18 19 20

R

1

2

3

4

5

6

7

18

8

16

15

14

12

11

10 9

17

19

20

13

Sağlam, 
Güçlendirilmiş Bebek Yiyeceği Yineleme

Elin Bir Bölümü

Bayağı

Emir Vermeye 
Yetkili (Tersi)

Şarkıda TekrarGümüş

Lokman Ruhu

Ekin Biçme 
Aracı

Adana İlçesi

Oğuz Han’ın 
Bir Oğlu

Sık Ağaçlıklı 
Alan

Enli ve Kısa 
Kılıç

Kemik Erimesi 
(Tersi)

Amerikan 
Devesi

Şaka

Nezir

Elifba’da Bir 
Harf

Mastar Eki

Aday

Asya’da Bir Göl

Askeri Bir Zırhlı 
(Tersi)

Helal Olmayan

Kullanım Süresi

Leke, Tesir 
(Tersi)

Suyla Çevrili 
Kara Parçası

Boyun Eğen

Bir Ünlem

Kırmızı (Tersi)

İlgi

Kısa Zaman

Uzaklık Anlatır

Şikar

Halk Dilinde 
Köpek

Fena

Merhem

Birinci, Başta 
Gelen

Olgunlaşma

Satrançta Atın 
Yolu

Lahza

12 Hayvanlı 
Türk 

Takviminde 
Timsah Yılı

Bir Sure Adı Perdah Bir Nota

Eşek Sesi

Voltapmer’in 
Kısaltması

Bir Ünlem

Osmanlıca’da 
Bir Yazı Türü

Et Kesme AletiBir Tür İpekli 
Kumaş

Bir Soru İşareti

Türkçe’nin 2. 
Harfi

Akıl

Karadenizli 
Ünlemi Oruç Ayı

Çok Karşıtı

Değersiz Para

Bir Nota

Benzer (Tersi)

Onma, İyileşme

AmaçTürk Hükümdarı

Avuç İçi

Çinko’nun 
Simgesi

Bir Ünlem

NispetGelir Getiren 
Mülk

Taş Döşeli Yol

Mafsal,
Kemik Ucu

“İşte, Burada!” 
(Ünlüm) Yer Fakat, Lakin

İspanyolca’da 
Merhaba

İsim

Güzel KokuKesintisiz, Akıp 
Giden

Bir Haber Ajansı

Töre Bilimi, 
Ahlak

LanetlenmişŞener “...” 
(Oyuncu)

Zafer Kemeri

Dede, Cet

Grönland 
Plakası

Yapma, Etme

Cilve

Seslenme 
Ünlemi

Hile

Molibden’in 
Simgesi

Bir Çoğul Eki 
(Tersi)

At Ayaklığı

Parazit

Yayla Atılır

Duyuru

Seryum’un 
Simgesi

Başka, Dışında

Tam, Olgun

15 TEmmuz 
Kahramanı

Hamdi “.....” 
(Komedyen)

Hollanda 
Plakası

Karışık Renkli

İnceltilmiş Deri

Hidrojen’in 
Simgesi






