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VATANDAŞIN ÜZERİNDEN GEÇEN TANKLAR, MECLİSİ BOMBALAYAN UÇAKLAR... ÖYLE BİR GECEYDİ Kİ, YILLAR DA GEÇSE AKILLARIMIZDAN ÇIKMAYACAK... 

15 TEMMUZ 2016 21.15

21.30
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23.20

23.24

22.15

22.30

23.56 

00.00

22.55

23.30

00.15

00.11

Boğaz köprülerinde trafik 
bir grup asker tarafından 
tanklarla kesildi.

Ankara’da jetler havalandı.

Genelkurmay’da silah sesle-
ri duyuldu ve bir helikopter-
den dışarıda bulunanların 
üzerine ateş açıldı. 

TSK’nın internet sitesini ele geçiren 
darbeci çete, “Ülke yönetimine el 
koyduk”dedi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat 
Eğitim Merkezinde bir patlama meydana geldi.

Genelkurmay’a giden yollar 
kapatıldı, bölgeye çok sayı-
da ambulans sevk edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar’ın da rehin alındığı 
bilgisi sızdı. MİT üzerinde uçan 
Skorsky MİT binasına ateş etti.

Atatürk Havalimanı’nda kuleye el 
konuldu. Uçuşlar durduruldu.

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

İstanbul Harbiye’deki TRT 
Radyo Binası basıldı.

Genelkurmay Başkanı Orge-
neral Hulusi Akar’ın da rehin 
alındığı bilgisi teyit edildi.

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

Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na 
doğru hareket etti.

23.05
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. Askerin içerisinde 
bir grubun kalkışması söz konusu” dedi.

00.13
TRT’yi işgal eden kalkışmacı askerler korsan 
darbe bildirisi okuttu. Cumhurbaşkanlığı 
kaynaklarınca açıklamanın TSK tarafından 
yapılmadığına dikkat çekilerek “Korsan 
bildiridir. Gerekli özenin gösterilmesini rica 
ederiz” denildi. 

00.26
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalının 
canlı yayınına bağlanarak,  halkı meydanlara davet 
etti, “Bu hareket  gereken cevabı alacaktır” dedi.

00.35
Darbe girişimiyle ilgili ilk so-
ruşturma İstanbul’da başlatıldı. 
Küçükçekmece Başsavcısı Ali 
Doğan, darbe girişimini yapan 
askerlerin görüldükleri yerde 
tutuklanacaklarını bildirdi.

01.01
Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş 
uçaklarının saldırısına uğradı. Milli 
Savunma Bakanı Fikri Işık, “Bu, bir 
cuntanın kalkışma girişimidir” dedi.

00.57
Saldırganlar, TRT yayınlarını kesen 
TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki tesislerine 
askeri helikopterlerle saldırdı.

02.00
Darbe girişiminde bulunan 
FETÖ mensubu askerler 
gözaltına alınmaya başladı. 

01.39
TBMM Genel Kurulu 
açıldı. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman ve milletvekilleri 
Genel Kurul Salonu’nda 
yerlerini aldılar. 

02.30
Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’ne girmeye çalışan 
bölücü terör örgütü FETÖ 
mensubu 3’ü rütbeli 13 
asker gözaltına alındı.

01.58
Gölbaşı Özel Harekât Daire 
Başkanlığı’na yapılan saldırı 
sonucu 17 polisin şehit olduğu 
açıklandı.
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VATANDAŞIN ÜZERİNDEN GEÇEN TANKLAR, MECLİSİ BOMBALAYAN UÇAKLAR... ÖYLE BİR GECEYDİ Kİ, YILLAR DA GEÇSE AKILLARIMIZDAN ÇIKMAYACAK... 

16 TEMMUZ 2016
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TBMM’ye atılan bomba nedeniyle 
bazı polis memurlarıyla meclis gö-
revleri yaralandı, kulis camları kırıldı.

Jandarma Genel 
Komutanlığı, emniyet 
özel harekat polisle-
rince ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan 
çıkan 200’e yakın silahsız er ve 
erbaş polise teslim oldu.

TRT yeniden normal yayınına dön-
dü. TRT Genel Müdürlüğü binasını 
ele geçirmeye çalışan FETÖ mensu-
bu askerler gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, İstan-
bul’a geldi.

Boğaziçi Köprüsü’nde-
ki 30 asker teslim oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 29 
albay ve 5 general, İçişleri Bakanı 
Efkan Ala tarafından görevden 
uzaklaştırıldı.

Atatürk Havalimanı’ndaki 
55 asker, polis tarafından  
gözaltına alındı.

Meclise yeni bir bomba atıldı. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ve Genel Kurul’daki milletvekil-
leri Meclis sığınağına indi.

Başbakan Yıldırım, darbeye 
teşebbüs eden 120 kişinin 
gözaltına alındığını açıkladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı 
(MİT) Basın Danışmanı 
Nuh Yılmaz “Darbe 
püskürtüldü” dedi.

Asker, Akıncı Üssü’ne  
operasyon düzenleye-
rek Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Hulusi 
Akar’ı kurtardı.

Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’ne girmeye çalışan 
bölücü terör örgütü FETÖ 
mensubu 3’ü rütbeli 13 
asker gözaltına alındı.

17.00
Başbakan Binali Yıldırım 
olağanüstü toplanan TBMM 
Genel Kurulu’nda milletve-
killerine hitap etti. 

20.50
Ankara Akıncı 4.Ana Jet Üssü’nde 
yürütülen FETÖ darbesine yönelik ope-
rasyonda Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı.

21.57
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “aynı örgüte 
üye oldukları değerlendirilen” idari ve adli 
yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hakim 
ve savcının gözaltına alınmasını  istedi.

15.26
 13.08

16.08

Darbe girişimiyle ilgili 
haklarında yakalama kararı 
bulunan 10 Danıştay Üyesi 
gözaltına alındı.

Darbeci 8 asker Yunanistan’ın 
Türkiye sınırı yakınındaki 
Dedeağaç şehrine askeri heli-
kopterle indi.

Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığınca,  140 Yargıtay, 
48 Danıştay üyesi hakkın-
da gözaltı kararı alındı. 

12.04
Jandarma Genel Komutanlığı 
binasında 200 kadar asker 
gözaltına alındı.

12.20
Başbakan Binali 
Yıldırım, Hulusi Akar 
ve İçişleri Bakanı 
Efkan Ala ile kamera 
karşısına geçti. 
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242
Türk demokrasisini 

korumak için verilen 
şehit sayısı 

59467
Kamuda görevden atılan 

memur sayısı

1684
TSK’dan ihraç edilen 
toplam asker sayısı

325
TSK’daki toplam 

general-amiral sayısı

149
İhraç edilen toplam 

general-amiral sayısı

32.189
TSK’daki toplam subay 

sayısı

1099 
İhraç edilen toplam 

subay sayısı

202 
Kara Kuvvetleri’ndeki 
toplam general sayısı

87
Kara Kuvvetleri ihraç 
edilen general sayısı

726 
Kara Kuvvetleri ihraç 
edilen subay sayısı

256
Kara Kuvvetleri ihraç 

edilen astsubay sayısı

56
Deniz Kuvvetleri’ndeki 
toplam amiral sayısı

32
Deniz Kuvvetleri ihraç 

edilen amiral sayısı

59
Deniz Kuvvetleri ihraç 

edilen subay sayısı

63
Deniz Kuvvetleri ihraç 
edilen astsubay sayısı

67
Hava Kuvvetleri’ndeki 
toplam general sayısı

30
Hava Kuvvetleri ihraç 
edilen general sayısı

314
Hava Kuvvetleri ihraç 

edilen subay sayısı

117
Hava Kuvvetleri ihraç 
edilen astsubay sayısı

RAKAMLARLA 
15 TEMMUZ

Türkiye’nin büyük bir sınav verdiği 15 
Temmuz gecesinde kanlı darbe girişi-
mi, ülke uğruna hayatını feda etmeyi 
göze alan halkımızın kahramanlığı ile 
püskürtüldü ve bu mücadelede 242 
kahraman şehit oldu. Kimi polisti, 
kimi asker... Kimi işçiydi, memurdu, 
emekçiydi kimi de siyasetçi ama hepsi 
de demokrasi sevdalısıydı. 15 Tem-
muz’daki hain darbe girişimi arkasın-
da 242 şehit, 242 yarım kalmış hayat, 
242 acılı aile bıraktı... Darbe girişimi 
sırasında yaşanan olaylarda hayatını 
kaybedenler arasında Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın başdanışmanlarından 
Mustafa Varank’ın ağabeyi İlhan 
Varank da vardı. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi önünde darbecilere 
karşı direnen İlhan Varank, açılan 
ateş sonucu hayatını kaybetti. Yıldız 
Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi 
Prof. Dr. İlhan Varank, evli ve 2 çocuk 
babasıydı.

ERDOĞAN’IN GÖZYAŞLARI 

Boğaziçi Köprüsü’nde yaşamını 
yitirenler arasında ünlü reklamcı Erol 
Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah 
Tayyip de vardı. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Refah Partisi İstanbul İl 
Başkanlığı döneminden beri 
siyasi kampanyalarını yürü-
ten Arter Reklam Ajansı’nın 
sahibi Olçok, AK Parti’nin 
ismini bulan ve seçim kam-
panyalarını yürüten isim olarak 
biliniyordu. Erol ve Abdullah Tay-
yip Olçok’ın cenaze törenine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
da katıldı. Erdoğan, Erol 
Olçok’ı “Yol arkadaşım” diye 
tanımlarken 16 yaşındaki 
Abdullah Tayyip’le ilgili ko-
nuştuğu sırada gözyaşlarını 
tutamadı. Cenazeyi Erdoğan 
ile 11. Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül bir süre birlikte taşıdı.

Darbe girişimi sıra-
sında şehit olanlar 
arkalarında birbirin-

den acılı öyküler bı-
raktılar. Özel Harekat’a 

yapılan bombalı saldırıda 
şehit düşenlerden biri polis 

memuru Demet Sezen’di.  Özel 
Harekat Daire Başkanlığı 
İnsan Kaynakları Şubesi 
Sosyal Hizmetler Bürosun-
da çalışan Demet Sezen’in, 
şehit ailelerine acı haberi 

vermekle görevli olduğu 
öğrenildi.  Sezen’in bir arkada-

şının Facebook’a 16 Temmuz saat 

21.08’de yazdığı, “Kuzun burada 
Demet’im şimdi uyuttum. Sütünü 
de içti merak etme. Yarın sabah 
ne diyeceğim yavruna? Yaktın 
bizi…” mesajı okuyan herkesin 
yüreğini burktu.  
Ankara’ya yapılan hain saldırıda 
hayatını kaybedenlerden biri de 
Adanalı Özel Harekat Başkomiser 
Zeynep Sağır’dı. Henüz 2 ay önce 
Sivas’tan Ankara’ya atanan 38 
yaşındaki Sağır’ın arkasından 10 
yaşındaki Doğukan ve 8 yaşındaki 
Emir öksüz kaldı. Sağır, vasiyeti 
üzerine memleketi yerine Cebeci 
Polis Şehitliği’ne defnedildi.

A. Tayyib Olçok
Adil Büyükcengiz
Ahmet Kara
Ahmet Kocabay
Ahmet Özsoy
Akın Sertçelik
Ali Atıtkan
Askeri Çoban
Ayşe Aykaç
Barış Efe
Battal İlgün
Batuhan Engin
Burak Cantürk
Burhan Öner
Bülent Karalı
Celalettin İbiş
Cemal Demir
Cengiz Polat
Cihan Şahin
Cuma Dağ
Cüneyt Bursa
Çetin Can
Demet Sezer
Emin Güner
Emrah Sağaz
Emre Demirbilek
Erdem Diker 

Erkan Pala
Erol Olçok
Fahrettin Yavuz
Fatih Dalgıç
Fatih Satır
Fatih Yusuf
Fazıl Gürs
Ferhat Daş
Gökhan Esen
Hakan Ünver
Haki Aras
Halil Işılar
H. İbrahim Yıldırım
Halil Kantarcı
Halit Yaşar Mine
Hasan Altın
Hasan Kaya
Hüseyin Güntekin
Hüseyin Kısa
İbrahim Yılmaz
İhsan Yıldız
İlhan Varank
İsmail Kefal
İzzet Özkan
Jadoıd Merroune
Kader Sivri
Kemal Ekşi

Kemal Tosun
Köksal Karmil
Kurtuluş Kaya
Lokman Oktay
M. Şefik Şefkatlioğlu
M. Şevket Uzun
Mahir Ayabak
Mahmut Coşkunsu
Mehmet Ali Kılıç
Mehmet Güder
Mehmet Karaaslan
Mehmet Kocakaya
Mehmet Şengül
Mehmet Şevket Uzun
Mehmet Yılmaz
Mesut Acu
Mete Sertbaş
Metin Arslan
Mucip Arıgan
Muhammet Aksu
Muhammet Ambar
Muhammet Fazlı Demir
Muharrem Kerem Yıldız
Murat Akdemir
Murat Demirci
Murat İnci
Murat Kocatürk

Murat Mertel
Murat Naiboğlu
Mustafa Canbaz
Mustafa Çelik
Mustafa Direkli
Mustafa Kaymakçı
Mustafa Teimen
Münür Alkan
Necati Sayın
Bahadır Denizcioğlu
O. Ensar Eyanoğlu
Onur Kılıç
Orhun Güntan
Osman Evsahibioğlu
Osman Yılmaz
Ozan Özen
Ömer Cankatar
Ömer Çetin Teker
Ömer Faruk Nazlıcan
Özgür Gençer
Özkan Özendi
Recep Büyük
Recep Gündüz
Sait Ertürk
Salih Çalışkan
Samet Uslu
Selim Cansız

Serdar Gökbayrak
Servet Asmaz
Sevgi Yeşilyurt
Suat Akıncı
Suat Aloğlu
Sultan Selim Karakoç
Sümer Deniz
Şenol Sağman
Şeyhmuz Demir
Şirin Diril
Şuayip Seferoğlu
Şükrü Bayrakçı
Tahsin Gerekli
Timur Aktemur
Tolga Ecealın
Türkmen Tekin
Ümit Yolcu
Vahit Kaşçıoğlu
Vedat Barceğci
Volkan Canöz
Yakup Kozan
Yalçın Oran
Yasin Bahatir Yüce
Yılmaz Ercan
Yunus Emre Ezer
Yusuf Elitaş
Zekeriya Bitmez

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok tabutları başında gözyaşı döktü.

Kimi polisti, kimi asker... Kimi siyasete yakındı, kimi demokrasiye aşkla bağlanmış bir vatandaş. 15 
Temmuz’daki hain darbe girişimi arkasında 242 şehit, 242 yarım kalmış hayat, 242 acılı aile bıraktı...

Ankara’da darbeciler tarafından şehit edilen Özel 
Harekat Başkomiser Zeynep Sağır aynı zamanda 
arkasında kendisini bekleyen 2 öksüz çocuk bıraktı

Zeynep Komiser’in çocukları  ağlattı

BU VATAN SIZI 
UNUTMAYACAK
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Darbe girişiminde en ağır saldırılardan birisi 
TBMM’ye yapıldı. 15 Temmuz gecesi Meclis 
binası uçaklar tarafından aralıklarla 3 kere 
ağır şekilde bombalandı. Saldırıda ikisi ağır 
12 polis yaralandı. Darbe girişiminin duyul-
masının ardından milletvekilleri de Meclis’e 
geldi. Türk siyasi tarihinde ilk kez ülkenin 
kendi uçakları kendi meclisini bombaladı. 

TÜM IŞIKLAR SÖNDÜRÜLDÜ
MHP Milletvekili Oktay Vural’ın canlı yayında 
olduğu sırada da meclis bombalandı. TBMM’ye 
atılan bomba nedeniyle bazı polis memurları ve 
Meclis görevlileri yaralandı, kulis camları kırıldı. 
Helikopterlerin ve savaş uçaklarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne saldırısı devam ederken 
ambulanslar Meclis’e geldi. Meclis’in tüm ışıkları 
söndürüldü. Tüm partilerden yüzden fazla 
milletvekili darbe girişiminin ardından Meclis’e 
gelmişti. Savaş uçakları helikopterlere çok yakın 
uçuş yapmaya başladı. Milletvekilleri sığınaklara 
indi . Meclis büyük zarar gördü.

Darbe girişiminin ilk ortaya çıktığı nokta Boğaziçi Köprüsü’ydü ancak hesap edilmeyen, Türk milletinin mücadelesiydi. Tankın 
üzerine çıkan, silahın namlusunu tutan vatandaşlar tarih yazdı, köprünün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişti

Kurtuluş Savaşı’nda bile saldırıya uğramamış olan Türk bağımsızlığının sembolü 
TBMM, darbeciler tarafından bombalandı. Meclis’te büyük hasar meydana geldi

VEKİLLER 
SIĞINAKLARA

MÜEZZİNOĞLU 
ÇAĞRIDA BULUNDU

Darbe girişiminin duyulmasından 
hemen sonra milletvekilleri de 
Meclis’e gitti. Vekiller bombalı 
saldırı esnasında da Meclis’i terk 
etmedi. İlk saldırı yapıldıktan son-
ra vekiller sığınaklara indi. TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’e 
atılan bombaların ardından 
milletvekilleriyle birlikte gittiği 
TBMM sığınağında açıklamalarda 
bulundu. Kahraman, “Yeni Halkla 
İlişkiler Binasının köşesine bomba 
isabet etti. Patlama neticesinde 
yaralanan polislerimiz oldu. Bunun 
dışında yaralanma ya da ölüm 
mevzubahis değildir” dedi. 

TBMM’nin bombalanarak 
büyük hasar gördüğü gece, Ak 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Müezzinoğlu da, sivil 
toplum kuruluşlarına TBMM’ye 
gelmeleri yönünde çağrı yaptı. 

TBMM BUNU DA GÖRDÜ

MİLLETİMİZ  İHANETİ  
UNUTMAYACAK

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açık-
lamada “15 Temmuz darbe girişimin-
de şehit olan, yaralanan, mağduriye-

te uğrayan vatandaşlarımıza devlet 
olarak sahip çıktık, onların şehitlik 
ve gazilik haklarından yararlanma-

sını sağlayacak düzenlemeyi yaptık. 
Bu millet, kendine yapılan ihaneti 

olduğu gibi kendisi için hayatını or-
taya koyanları da asla unutmaz, asla 

unutmayacaktır.” dedi.
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BU ‘BOGAZ’ GECILMEZ
Aslında her şey o görüntüyle başladı. 
İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nün 
Anadolu-Avrupa geçişi tanklar tara-
fından kesilmişti. Ortada bir gariplik 
vardı. O garipliğin ne olduğu, ilerle-
yen dakikalarda anlaşıldı. İşte o an-
dan itibaren, köprüde de müthiş bir 
direniş başladı. Sabahın ilk ışıklarına 
kadar kah üzerlerine açılan ateşten 
yere yatarak korunan, kah tankın 
üzerine çıkan, kah kendilerine yöne-
len silahların namlusunu yakalayan 
vatandaşlar, emniyet güçleriyle bir-
likte tarih yazdı. O büyük mücadele 
sırasında köprüde yitirilen canlar da 
unutulmadı. Bakanlar Kurulu sonrası 
kameralar karşısına geçen Başbakan 
Binali Yıldırım “İstanbul ve Anka-

ra’da birer şehitler anıtı kurulması 
bugünkü Bakanlar Kurulunda 
kararlaştırdığımız bir konu-
dur. Darbecilerin ilk hedefi 
olan ve vatandaşlarımızın 
şehit edildiği Boğaziçi 
Köprüsü’nün adının 
‘15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’ olarak 
değiştirilmesine 
karar verilmiş-
tir” diyerek 
köprünün 
yeni ismini 
açıkladı. 
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TANKA KAFA  
TUTAN ADAM

Türk demokrasisinin gurur gecesinde bir fotoğraf akıllara 
kazındı. Darbecilerin Atatürk Havalimanı’nın önüne çektiği 
tanka adeta kafa tutan Metin Doğan, “Bu halk, bu darbeye 

geçit vermez” mesajını en net veren isimlerden biri oldu

ARKADAŞIMIN SON 
SÖZÜ ‘ANNEME  
HABER VERME’ OLDU

Cumhurbaşkanının çağrısı ile Atatürk Hava-
limanı’na 17 yaşındaki çocuğu Yasin’i alarak 
giden Hikmet Yüksel yaşadıklarını anlatıyor: 
Olayı ilk duyunca büyük bir şaşkınlık ve öfke 
yaşadık. Daha önce darbe yaşamış birisi olarak çok 
iyi biliyordum ki; darbe ülkeye karşı yapılır ve ülke-
nin tümden gerilemesine sebep olacaktır. Bu bilinçle 
ve Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile yanıma oğlumu da 
alarak dışarı sokağa çıkmaya karar verdim. Daha 17 
yaşındaki çocuğum ben gelmem demedi, korkuyorum 
demedi! Oturduğumuz bina ve mahallede insanları da bize 
katılmaları için davet ettik. Oğluma ölmek var dönmek yok 
dedim ve 17 yaşındaki çocuk “Yeter ki ülkemizi kurtaralım 
ben canımı vermeye hazırım” dedi. Oturduğumuz konuma en 
yakın stratejik nokta olan Atatürk Havalimanı’na gitmeyi doğru 
bulduk. Kalabalığın artması ile cesaretimiz artmaya başlamıştı. 
Havalimanında birbirine kenetlenen halk tankların önünü kesmeye 
ve askerleri teslim olmaya davet etmeye başlamışlardı. Verdiğimiz 
büyük bir mücadele idi, tonlarca ağırlıktaki tankların, ağır silahlı 
askerlerin karşısında sadece bedenlerimiz ile durduk. Havaalanını 

basmaya gelen tankların üstüne çıkıp üstünlüğü 
işgalcilerden almaya başlamıştık. Halkın 

desteği ile artık tank emniyet güç-
lerimizin kontrolü altındaydı. 
Tekbir getirerek ileriye 
doğru ilerlemeye 
başladık. Artık asker 
kılığındakiler teslim 
olmaya mahkum-

dular. Biz bu azmin 
başarının parçası 

olduğumuz için çok 
mutlu ve onurluyuz.

15 Temmuz gecesinin kahra-
manlarından biri de Recep To-
kat’tı. Tokat yaşadıklarını şöyle 
dile getirdi: “Askerler önümüzde 
halka doğru atış yaptılar. Benim 
5 cm yanımda  olan ayağından, 
önümüzde olan karnından ya-
ralandı. Biz yaralıları arabalara 
koyup hastaneye  gönderdik. 

Tekrar  5  arkadaş bir 
araya geldiğimizde 

içimizden biri 
yoktu. Recep 
Büyük… 
Sonra yoğun 
bakımda 

olduğunu 
öğrendik. Has-

taneye vardığımız-
da kanlar  içerisinde ama bilinci 
yerindeydi. Son sözleri “Ben 
iyiyim, anneme haber vermeyin. 
Bir şeyim yok, sadece karnım 
acıyor” oldu. 3 saat son-
ra şehit oldu.”

‘HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞTIK’
Bilişim sektöründe yazılımcı olarak çalışan 15 
Temmuz gecesinin kahramanlarından Sabri 
Ünal, o geceye dair tanklar karşısında yaşadık-
larını anlattı. Ünal “Biz sokağa çıkarken her şeyi 
göze alarak çıktık” ifadelerini kullandı. 

Kuşkusuz 
15 Temmuz’un 

simge isimlerinden biri 
oldu Metin Doğan… Atatürk Hava-

limanı’nda tankın önündeki fotoğrafı 
uluslararası ajanslar tarafından 
dünyaya geçildi, dünya medyası 

Türkiye’deki darbe girişimini o 
fotoğrafla duyurdu. Kendi ifade-

siyle 40 yaşında bir üniversite 
öğrencisi olan Doğan o gece ya-

şadıklarını şöyle anlattı: Alçak 
saldırıyı duyar duymaz ken-
dimi sokağa attım. Atatürk 

Havalimanı’na gitmek 
için taksi bulamadım. 

Motosiklet kulla-
nan birini görüp 

onu durdurdum. 
Havaalanının 

girişinde 
tankları ve 

askerleri 

gördüm. Gördüğüm manzara beni çok 
etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzeri-
ne doğru giderken ‘Ben Türk askeriyim, 
siz kimin askerisiniz?’ diye bağırmaya 
başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı 
sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde elle-
rinde silahlarıyla duran, sol tarafımdaki  
kamyonun içerisinde olan askerler vardı. 

Sonra tank hareket etmeye başladı. Ben 
de tankın sağ paletinin altın yattım. Tam 
o sırada durdu. Askerler tank paletinin 
önünden kalkmam için defalarca uyardı-
lar. Aksi halde beni vuracaklarını söyledi-
ler. Onlar bağırdıkça ben de yüksek sesle, 
“Siz kimin askerlerisiniz?” diye sormaya 
devam ettim. Bu sırada tank üstüme 
doğru biraz hareket etti. Ben de bu sefer 
sol paletin önüne yattım. Tank hareketini 
durdurunca üzerimi çıkardım ayağa kal-
karak tepkimi göstermeye devam ettim. 

Sonra tankın üzerinde 3 kişi gördüm. 
‘Biz de sizdeniz’ dediler. O sözden  

sonra sakinleştim. Olaylar sırasında 
ölüm anının geldiğini hissetmiştim. 
Çünkü beni sürekli uyarıyorlardı 
ve aksi takdirde ateş edeceklerini 
söylüyorlardı. Tüm hareketimin 
5-10 dakika arasında gerçekleşti-

ğini düşünüyorum. Eğer darbeciler 
başarıya ulaşacak olsalardı, ölmeyi 

ve o anı görmemeyi çok isterdim.

40 
YAŞINDA BİR  
ÜNİVERSİTELİ 

Zamanında İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni derece yaparak kazanan, bir yıl 

sonra kendisine uygun olmadığı düşüncesiyle 
okulu bırakan ve 2011’de çıkan öğrenci affıyla 
tekrar üniversiteye dönen Doğan, kendisini 40 
yaşında bir üniversiteli diye tanımlıyor. Doğan 

aynı zamanda üniversiteye hazırlanan gençlere 
de matematik dersi veriyor.

1

4
BİRBİRİMİZE 
KENETLENDİK

Canını Hiçe Saydı
34 yaşındaki Sabri Ünal 15 Temmuz gecesi eve geldiğinde sakin bir 

gece geçirmeyi planlıyordu. Ancak önce twitter’da bazı iddialar 
dikkatini çekti, ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın “Bu bir 
kalkışmadır” açıklamasını duydu. Ünal, sonrasını bakın nasıl 

anlattı: Yıldırım’ın açıklamasını duyunca ben de bir vatandaş 
olarak evden dışarı çıktım. Pendik’ten Üsküdar’a otostopla 

gitmeye çalıştım. Metroya gelir gelmez komutanlarını 
çağırdım ve askerlere bu yaptıklarının yanlış olduğunu 

söyledim. Komutan bana hakaretlerde bulundu. Gözüne 
biber gazı sıktım.  Bir tankı gördüm, elimde 3 taş vardı. 

Tanka 3 taş attıktan sonra dur işareti yaptım. Tankın 
orta açıklığına yattım belki bir şansım olur diye. Tank 

üstümde durdu ve sonra yoluna devam etti. İkinci 
bir tankın geldiğini bilmiyordum. Ona da dur 

işareti yaptım, o da durmadı. Ortasına 
yatıp sağ çıkmaya çalıştım. Sadece 

kolumda yaralanma oluştu”

DEMOKRASİ KAHRAMANLARI06                                                    
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Cesur bir Türk kadınının hafriyat kamyonunda direksiyon başına geçmiş, yanındaki komşusuyla 
haykırırcasına vatanı için direnişi unutulmazdı. Şerife Boz o geceyi Marmara Haber’e anlattı

‘EŞİMLE GURUR 
DUYUYORUM’

‘BİZ YETER Kİ  
BİRLİK OLALIM’

‘ÖNCE TEREDDÜT 
ETTİM AMA...’

‘TORUNLARIM DA 
BİZİMLE BERABERDİ’

Şerife Boz’un cesaret dolu davranı-
şıyla gurur duyduğunu ifade eden 
Şenol Boz “ Eşim ile 36 senedir 
evliyiz. Her zaman yaptığı şeylerin 
arkasındayım. Çok gurur vericiydi.  

O akşam da baktım kamyonun 
başında kornaya basıyor, insan-

ları hareketlendiriyor. Ben de 
başka bir bölümde toplulukla 

birlikte tekbir getiriyordum. 
Her bir tekbir bir silahtır.” 
ifadelerini kullandı.

Vatanın bütünlüğü için her daim 
birlik içinde olmamız gerektiğini 
vurgulayan Şerife Boz “Allah’ım Baş-
bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, 
tüm devletimize güç kuvvet versin. 
Bu iman gücünün karşısında ne top, 
ne tüfek, ne tank, ne uçak durabilir. 
Yeter ki birlik olalım, iman gücümüze 
sahip çıkalım” diyerek din, dil, ırk ay-
rımı gözetmeksizin o gece direnişte 
olduklarını ifade etii. 

15 Temmuz’un untulmazları 
arasına giren Şerife Boz, 

Çanakkale Zaferinde büyük 
payı olan Seyit Onbaşı ben-

zetmesiyle medyada yer aldı.  
Bu benzetmeyle ilgili “Allah’ın 

bir lütfu olsa gerek. Ben daha 
önce de kullanmak için eşimden 

kamyonu istiyordum. ‘Bunun için mi 
hazırlık yapıyordun?’ dedi.  Normal-
de hafriyata çıkmıyordum, kullan-
mıyordum kamyonu, fakat araba 
kullanabiliyorum. Ama kamyonda 
ilgi alanıma girdiği için yabancılık 
çekmedim. Babam da hafriyatçıydı 
eşim de. İlk olarak sürebilecek miyim 
acaba diye tereddüt ettim ama sonra 
yavaş yavaş sürüp gittik.” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mermi 
taşıyan Şerife Hatun’un ruhuyla ce-
saret gösteren Şerife Boz, Taksim’e 
girişini anlatıyor: “Eşim Taksim’dey-
di. Ben kamyonu aldım ama eşim 
istemedi. Korktular ama ben yine de 
gitmek istedim. Kurtuluş Savaşı’nda 
cepheye mermi taşıyan Şerife adında 
bir kadın varmış. Benim de ismim 
Şerife. Biraz ona da benzettiler. O 
gece torunlarım da yanımdaydı. Biri 
10 yaşındaki Enes Bilal , diğeri ise 
15 yaşındaki Furkan. Her yere onları 
da götürdük. Yanıma otur dediğim 
halde oturmadı. Ayağa kalkıp bağı-
racağım dedi.  Bu yaştaki çocuklarda 
bile o mücadele ruhu vardı.

F16’ya taş atan başka 
bir millet göremezsiniz!

DEMOKRASİNİN 
CESUR KADINLARI

Eşinin uyarılarına aldırış etmeden direksiyo-
nun başına geçen Şerife Boz, binlerce insana 
cesaret örneği oldu. Vatanına, milletine ve 
devlet büyüklerine olan bağlılığını her cüm-
lesinde dile getiren Şerife Boz o akşam neler 
yaşadığını Marmara Haber’e anlattı.

O akşam neler yaşandığını sizden 
dinleyebilir miyiz?

Akşam televizyonda 
haberleri seyrediyor-
dum ve köprünün 
kapandığını gördüm. 
Bir şeyler oldu-
ğunu fark ettim. 
Cumhurbaşkanı-
mız çağrı yapınca 
dışarı çıktık. Önce 
eşim sonra ben sonra 
çocuklarım ve torunla-
rım... Tekbirlerle dualarla 
köprüye gittik. O anki duy-
gularımız çok yoğundu. Sabah 6’ya 
kadar orada kaldık. Eve döndükten sonra 
ertesi günün akşamına eşime kamyonu alıp 
gidelim dedim. Eşim izin vermedi, ben de 
karşı komşumu çağırdım. Kamyona kom-
şum, çocuklarım ve torunlarımla bindim. 
Sonrasında kamyona herkes bindi. Hiç ta-

nımadığım insanlar bile… Herkes bana çok 
destek verdi. Bir daha olsa bir daha giderim. 
Bir Türk kadını olarak çok mutlu oldum. 

Komşunuz Sema Hanım da kamyonda 
yanınızdaydı. 

Evet, o akşam “Gel Sema Ablacım gidelim” 
dedim. O da engelli bir kadın. 

“Ben gelemem ayakta 
duramam” dedi. “Sen gel 

benim yanıma otur, bir 
şey olmaz” deyince 

de engelli olmasına 
rağmen benimle 
geldi. Sema Abla da 
çok zeki bir kadın-
dır. Olayların ardın-

dan bana “Şerife, şok 
oldum. Sen ne büyük 

bir kadınmışsın” dedi.

 Özlenen Türk kadını cesa-
retini tekrar ortaya çıkarttınız.

İlk akşam ellerimi vura vura parmaklarım 
şişmişti. Çok şeyler yaşadık. Tankları gördük, 
askerleri karakola götürüyorlardı. Gençler 
tankların üzerine çıkmıştı. Benim oğlum da 
oradaydı. Sabahın 6’sına kadar ordaydık. 
Dünyada çeşitli darbeler oldu ama hiç-

bir tarihte meclise bomba atan bir darbe 
girişimi olmadı. Bu darbe değil Türkiye’yi 
bölme çabasıydı. Devletin ekmeğini yiyip 
halkın üzerine kurşun sıkan insanlar bizim 
askerimiz olamaz. Yazıklar olsun hepsine. 
Yedikleri ekmeği çiğnediler. Sadece PKK 
değil içimizde de terörist varmış.

Olaylardan sonra Başbakan’ın ağladığını 
öğrendik. Sizinle iletişime geçti mi?

Ben Ankara’ya gittim. 26 Temmuz Salı günü 
Başbakanla görüştüm. Başbakanımızdan 
Allah razı olsun, onu Allah başımızdan eksik 
etmesin. Bana teşekkür ettiler, tebrik ettiler, 
takdir ettiler cesaretimden dolayı. Çok mut-
lu oldum. Görüştük konuştuk tekrar döndük.

Daha önce darbeyi yaşamış biri olmak mı 
sizi harekete geçirdi?

Ben 14-15 yaşlarımdayken sıkıyönetim 
olmuştu. Askerler sokaklardaydı. Bu darbeyi 
görünce o yılları hatırladım. Cumhurbaşka-
nımıza zarar gelecek diye çok korktum. Çok 
dualar ettim. Çok duygusal anlar yaşadım. 
Şer gibi geldi ama hayra vesile oldu bizim 
için. Devletimiz 30 sene mücadele ediyor 
bitirememişti hala. Ama bu darbeyle birlikte 
su yüzüne çıktı hepsi sıyrıldı. Böyle olmasa 
bunun olması çok zaman alacaktı belki de. 

Marmara Haber’e 
Türk halkının kah-
ramalığını anlatan 
Gökhan Özyanız 
“Sabah olduğunda 
herkes bitkindi ama 
askerlerin yakalan-
maları zaferin bizim 
olduğuna işaretti.
Üzerinden bu kadar 
gün geçmesine 
rağmen sabah işine 
akşam meydanlara 
vatan bekçiliğine 
giden bu insanlar 
işte bu vatanın 
gerçek sahipleridir.” 
şeklinde konuştu.

Gökhan Özyanız, Türk milletinin 
cesaret dolu demokrasi mücadelesi-
ni ve o gece yaşadıklarını paylaşıyor: 
Kısıklı’ya doğru yürümeye başla-
dığımızda tedirginliğim tamamen 
kayboldu.  O an “Çok şükür artık bu 
saatten sonra yıkılmaz bu millet” 
dedim . Biz tam Kısıklı-Acıbadem yol 
ayrımındayken Acıbadem tarafından 
ellerinde otomatik silahları olan 4-5 
polisin üzerimize koşarak geldiğini 
gördük. Yanımıza gelip “Lütfen bir 
kısmınız Acıbadem’in girişine gelin, 
size ihtiyacımız var”  diye bağırdı-
lar.  O an durumun sandığımızdan 

çok daha ciddi olduğunu anladık. 
F-16’ların tacizi de yeni başlamıştı. 
Sürekli üzerimizden alçak uçuş 
yapmaya başladılar. Herkes çok 
korktu ama kimsenin kaçtığını 
görmedim. Beni en çok duygulan-
dıran da budur. Bana dünyanın 
hiçbir yerinde evinin çatısına çıkıp 
alçak uçuş yapan   F-16’ya taş atan 
başka bir millet gösteremezsiniz. 
10-15 kişi Telekom binasına doğru 
inmeye başladık. Ara ara çatışma 
sesi çıkıyor, sonra duruyordu. 
Hesap edemedikleri bir şey vardı, 
bu vatan sahipsiz değildi ve millet 

köprüsüne, meclisine, Telekom’una 
sahip çıkıyordu. O an sadece net 
bir şekilde gördüğüm bir kadının 
duvara yaslanırken nereden geldiği 
belli olmayan bir ateşle bir anda 
yere yığılmasıydı. Büyük bir kargaşa 
oluştu, çok sinirlendik. Her şeyi göze 
alarak askerlerin üzerine yürüdük, 
ne yapacaklarını bilemediler. Burada 
bir kişi şehit oldu, üst ve alt yol araç-
larla tıkalı olduğu için ambulanslar 
geçemiyordu. Biz de sahibi olmayan 
araçları yolun kenarına taşıyorduk. 
Sabaha kadar süren bu kaos günün 
aydınlanması ile son buldu. 

‘VATANDAŞ 
SABAH İŞTE  
AKŞAMLARI 
MEYDANDA’

RÖPORTAJ:  
CANSU  
MEŞEDİLCİ

Acıbadem’de F16’ların gölgesinde yaşadıklarını anlatan Gökhan Özyanız, “F-16’ya taş atan başka 
bir millet gösteremezsiniz. İşte bu insanlar, bu vatanın gerçek sahipleri” ifadelerini kullandı
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BURSA

KOCAELİBOLU

BALIKESİR

TEKİRDAĞ

EDİRNE

DEMOKRASI ICIN NOBETTEYIZ
15 Temmuz’dan 16 Temmuz’a doğru ilerliyordu 
saatler, Türk demokrasisi tam namlunun ucuna 
konulduğunda... Türk destanı işte o anda başladı

Bursa’daki demokrasi mitinglerinde halka seslenen Büyükşehir  
Belediye Başkanı Altepe “Dünya tarihi için bir destan yazıldı” dedi

BU DİRENİŞ TARİHE YAZILDI

‘HAİNLERİ TEMİZLEYECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyan ve sokaklara 
dökülen Türk halkı, darbecilere dünyaya ders olacak bir 
darbe indirdi. Sonra meydanları yine kimseye bırakmadı

T
ürk halkının demokrasiye olan bağ-
lılığını gösteren demokrasi nöbet-
leri Bursa’da da günlerce devam 
etti. Marmara Belediyeler Birliği 

ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe de her akşam Şehreküstü’deki 
Demokrasi Meydanı’nda demokrasi nöbeti 
tutan vatandaşlarla bir araday-
dı. Burada halka seslenen 
Altepe, Türkiye’nin çok 
önemli bir süreç yaşadı-
ğını belirterek, “15 Tem-
muz’da yaşanan darbe 
kalkışmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, 
halkımız Türk Bayrakları ile sokak-
lara çıktı, meydanları doldurdu. Sadece 
Türkiye değil, dünya tarihi açısından 
da bir dönüm noktasını yaşıyoruz. 15 
Temmuz’un ardından tam anlamıyla bir 
destan yazıldı. Halk sokaklara çıkarak, 
darbe yapmak isteyenlere gerçek an-

lamda darbe vurdu. Artık bu, bizim şanlı 
tarihimiz” diyerek çocukların ileride 
bugünleri bu şekilde hatırlayacağı-
nı ifade etti. Başkan Altepe, her 
gece aynı coşkunun yaşandığına 
dikkati çekerek, “Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 

vereceği talimata kadar 
bu nöbeti devam 

ettiriyoruz.  Va-
tandaşlarımız 
her gece, gün 
aydınlanana kadar 

buradan ayrılmıyor. 
Halkımız, Cumhuri-

yet’e, devletine, milletine 
sahip çıktı. Tüm halkımıza şükranla-
rımı sunuyorum. Bursa da, bu süreçte 
gerçekten çok güzel bir imtihan verdi” 
şeklinde konuştu. Öte yandan her gece 
Demokrasi Meydanı’nda yerlerini alan 
vatandaşlar, Mehter Takımının marşlarına 
da coşkuyla eşlik etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Koca-
eli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, 15 Temmuz gecesinden 
itibaren “Demokrasi Nöbeti” tutan Gölcük 
ve Karamürsel halkıyla bir araya geldi. 
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun 
da katıldığı buluşmalarda önemli konu-
lara vurgu yapan Başkan Karaosma-
noğlu, “Bir felaket bin nasihatten iyidir 
der atalarımız. Bir bela yaşadık. Keşke 
yaşamasaydık ancak ben inanıyorum ki 
bu sıkıntıdan, dertten ve ıstıraptan bin-

lerce ders çıkaracağız. Özellikle 
ordumuzun içerisinde kendini 
gizleyerek, sinsi yılan gibi tehli-
keli bir şekilde farklı kisvelerde 
ordumuzun içine sızan ve rütbe 
verilen bu hainleri şanlı ordumu-
zun içerisinden temizleyeceğiz. 
Bizim bir tane ordumuz bir tane 
donanmamız var. Başkomutanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önderliğinde hiç tereddüt 
etmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi. 

Edirne’de demokrasi nöbetinde 
20 bini aşkın vatandaş ellerinde 
Türk bayraklarıyla sokaklarda 
insan seli oluşturdu. Belediye 
Başkanı Recep Gürkan, tüm si-
yasi parti temsilcileriyle birlikte 
yürüyüşte yerini aldı.  

Tekirdağ Valiliği’nin düzenlediği  
‘Demokrasiye Saygı Yürüyüşü’nde  
binlerce  vatandaş tek yürek oldu. Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak da ilçe belediye baş-
kanları ile birlikte yürüyenler arasın-
daydı. Tekirdağ halkı İstiklal Marşı’nı 
da büyük bir coşkuyla söyledi.

Bolu’daki demokrasi nöbetinin adresi 
belediye meydanıydı. Darbe girişiminin 
ardından evlerine girmeyen ve meydanları 
bırakmayan Bolu halkı, Bolu Belediye Baş-
kanı Alaaddin Yılmaz ile birlikte sabahladı. 
Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, Belediye 
Meydanı’nın adının Demokrasi Meydanı 
olarak değiştirileceğini müjdeledi. Darbe 
girişiminde hayatını kaybeden şehitler için 
de mevlid okundu, dualar edildi. 

Balıkesir’de de halk demokrasi nöbetini bırakma-
dı. Valilik önünde gerçekleşen mitinglerde Balıke-
sir adeta bayrak kırmızısına büründü.  Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde, AK Parti Grubu’nun verdiği 
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur’un da imzaladığı önerge ile 15 Temmuz’dan 
beri demokrasi nöbetinin tutulduğu Balıkesir 
Valiliği’nin önündeki alan, “Milli İrade Meydanı” 
olarak tescillendi.  

Sokak insan seli

On binler tek yürek 

Artık adı Demokrasi 

Milli İrade Meydanı
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BURSA

SAKARYA

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

FATİH

BEŞİKTAŞ

BEYOĞLU

DEMOKRASI ICIN NOBETTEYIZ
Halkın mücadelesine vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Topbaş, “Çanakkale’deki gibi 15 Temmuz’da da milletimiz kenetlendi” dedi

ÇANAKKALE RUHU ORTAYA ÇIKTI

‘DÜNYA BU DURUŞA HAYRAN’  

Demokrasi nöbetleri Türkiye’nin dört bir yanını sararken 
farklı görüşlerden, farklı yaşlarda yüz binlerce insan 
birbirine sarıldı, hep birlikte haykırdı: Darbeye  geçit yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyan ve sokaklara 
dökülen Türk halkı, darbecilere dünyaya ders olacak bir 
darbe indirdi. Sonra meydanları yine kimseye bırakmadı

T
ürk halkının dünyaya örnek 
duruşu sonrası başlayan 
demokrasi nöbetinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş da başrol isimlerinden 
biriydi. Hemen hemen her gece farklı 
bir meydanda İstanbullular ile bulu-
şan Topbaş, vatandaşa hitap 
etti. Belediye Başkanı 
Topbaş, meselenin 
partiler ötesi bir 

noktada olduğunu 
CHP’nin Taksim mitin-

gine de katılarak göster-
di. Mitinge destek vermek 

için siyasiler ve vatandaşlarla 
birlikte Tünel’den Taksim’e yürüyen 

Başkan Kadir Topbaş, “Devletin bekası ve 
ülkenin geleceği söz konusu olduğu zaman 
milletçe nasıl birlikte olduğumuzu, olabile-
ceğimizi dünyaya gösterdik” dedi. Böyle bir 
zamanda milletçe beraber olmanın önemine 

değinen Topbaş, “Ülkemizde darbe yapma-
ya kalkanlara karşı milletçe ayağa kalktık. 
Bütün yurttaşlarımız, gerçek sivil toplum 
kuruluşlarımız ve partilerimiz destansı bir 
duruş sergilediler. Darbecilerin girişimlerini 
boşa çıkarttılar. Devletin bekası ve ülkenin 
geleceği söz konusu olduğu zaman milletçe 

nasıl birlikte olduğumuzu, olabile-
ceğimizi dünyaya gösterdik” 

dedi.
Tüm partilerin ‘gün bugün-
dür’ diyerek dayanışma 
içerisinde olduğunu ifade 

eden Topbaş, şöyle konuş-
tu; “79 milyon büyük bir aile 

olduğumuzu hissettik. Bu destek 
önemli. Çünkü biz bin yıllık tarihi olan 
büyük bir milletiz. Ve hiçbir millete nasip 
olmayan bir dayanışma ruhunu ortaya 
koyabiliyoruz. Bunu Çanakkale’de orta-
ya koymuştuk. 15 Temmuz’da da milleti-
miz her tarafta 7’den 70’e kenetlendi.”

Sakarya’da da halk 15 Temmuz 
hainliğinin ardından günler boyunca 
meydanları doldurdu. Demokrasi 
Meydanı’nda toplanan on binlerce 
vatandaşa Sakarya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu 
hitap etti. Toçoğlu, “Milletimiz 15 

Temmuz gecesi devletine, milletine, 
seçilmiş Cumhurbaşkanına sahip çıktı, 

çıkmaya da devam ediyor. Bu meydan bir 
demokrasi platformudur. Burada her kim-
likten insanımız var. Siyasi partiler, STK’lar, 

vatandaşlarımız hep bir aradalar. Sakarya 
direnişin sembol şehirlerinden biri oldu. 
Gerçekten bir destan yazdınız. Rabbim ken-
di milletine kurşun sıkacak kadar alçalan bu 
insanları hem bu dünyada hem de ahirette 
cezalandırsın. Hamdolsun duruşumuz tüm 
dünyada konuşuluyor. Bugünlerde çektiği-
miz bu sıkıntı belki de ülkemizin yüzyıllarca 
bu badirelerle karşılaşmayacağının garan-
tisidir. O  yüzden yorulmadan, yüksünme-
den nöbetlerimize devam edeceğiz. Allah 
sizlerden razı olsun” şeklinde konuştu.  

Zeytinburnu’nda vatandaşlarla 
birlikte Zeytinburnu Belediye 

Başkanı Murat Aydın da meydan-
daydı. Aydın, “Canınız pahasına 
darbecilere, katillere dur dedi-

niz, diz çöktürdünüz” dedi.  

Fatih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, İstanbul’un kalbinin Fatih 

olduğunu söyleyerek, “İstanbullular, 
Paralel Darbe’yi Emniyet Müdür-

lüğü’ne sokmadılar. Vatan Caddesi 
anlamını 15 Temmuz’da bulmuştur” 

ifadelerini kullandı.

15 Temmuz askeri darbe girişimini protesto 
etmek ve “Yaşasın Demokrasi” demek için 

on binler Beşiktaş’ta özgürlük ve demokrasi 
yürüyüşünde buluştu.Beşiktaş Kaymakam-

lığı ve Beşiktaş Belediyesi öncülüğünde 
düzenlenen “Milli İrade ve Demokrasi 

Yürüyüşü”nde Belediye Başkanı Murat Ha-
zinedar vatandaşlar  ve siyasi parti temsilci-

leriyle birlikte yürüdü.  

Askeri darbe girişiminin halk tarafından en-
gellenmesi sonrasında İstanbul halkı ellerinde 

bayraklarla sokaktaydı.  Bayraklarla ve pankart-
larla Taksim ve Kasımpaşa İskele Meydanı’na akın 
eden gencinden yaşlısına binlerce vatandaş, el ele 

demokrasiye sahip çıktı. Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, “Bu bir onur mücadele-

sidir. Tarih bu direnişi yazacak” yorumunu yaptı.  

Katiller dize geldi 

Vatan ayağa kalktı! 

Beşiktaş’ta büyük birlik 

‘Bu bir onur mücadelesi’
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HALKIN DIRENISI 
MEYDANLARDA

Kısıklı’da günlerce devam eden de-
mokrasi nöbetlerinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın evi ziyaret-
çi akınına uğradı. Erdoğan’ı yalnız 
bırakmayan isimler arasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 11. Cumhur-
başkanı Abdullah Gül ve eski 
başbakan Ahmet Davutoğ-
lu da vardı. Gül, Kısıklı’da 
halka da seslenirken 
15 Temmuz gecesinin 
Türkiye’nin tarihine kara 
bir leke olarak eklendiği-
ni, polis ile askerin, tanklarla 
vatandaşların karşı karşıya gelmesinin 
utanç verici olduğunu belirtti. Gül, 
“Bugünü yaşatanlar vicdansız, aklını 
fikrini başkalarına kiraya vermiş, ne 

yaptığını bilmeyen zavallılar büyük bir 
utanç sayfasını doldurdular. Çok daha 
karanlık günlerin gelmesi ve yaşana-
cak çok daha acı günler önlendiyse, bu 
aziz vatandaşlarımızın her şeyi unutup 

vatan için millet için, Türkiye için, 
hükümeti için, Cumhurbaş-

kanı için kendisini sokağa 
atıp, tankların önüne 
geçmesiyle oldu. Bütün 
vatandaşlarımızla gurur 

duyuyorum. Yine sevinile-
cek husus şu; böyle bir darbe 

karşısında bütün partilerimiz, 
herkes Türkiye’nin hep beraber tek 
yumruk olması ve herkesin kesin bir 
tavır koyması. Bunu hepimizin takdir 
etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

T
ürkiye’nin geleceğini karart-
maya yönelik hain darbe girişi-
mi sonrası Türk halkı sokaklara 
çıktı, bir daha da günler boyun-

ca evlerine dönmedi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ar-
dından meydanları bırakmama kararı 
alan halk, Türkiye’nin dört bir yanında 
ellerinde bayraklarla demokrasi nöbeti 
tutarken, en çok ilgi gören yerlerin 
başında Üsküdar Kısıklı geliyordu. 15 
Temmuz’daki girişim sonrası birçok 
vatandaş, ellerinde bayraklarla 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Kısıklı’daki evinin 
önüne adeta akın 
etti. Darbe 
girişiminin 

bastırılmasının ardından Kısıklı’daki 
buluşmalar da adeta bir şölen havasın-
da geçti. Günlerce süren mitinglerde 
zaman zaman halka bizzat seslenen 
Erdoğan, zaman zaman da telekonfe-
rans yöntemiyle vatandaşla buluştu.

ÇADIRLARDA SABAHLANDI
Kısıklı’daki binlerce kişi, “Şehitler öl-
mez, vatan bölünmez”, “Darbe-

cilere  idam”, “Recep Tayyip Erdoğan’ı 
yedirmeyeceğiz”, “İşte ordu, işte komu-
tan”  sloganları attı. Demokrasi nöbet-
lerinin 6. gecesinde vatandaşlar bura-
dan daha sonra ismi Şehitler Köprüsü 
olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü’ne 
yürüdü. Yürüyüş nedeniyle köprü, araç 
trafiğine kapandı. Erdoğan’ın evinin 
önündeki grupların evlerine gitme-

mesi, çadırlarda sabahlaması da 
dikkat çekti.

15 Temmuz hainliğinin ardından Türk halkı 
sokakları doldururken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

evinin önünde her gece binlerce kişi toplandı. Halk, 
evlerine bile gitmedi, günlerce çadırlarda kaldı

HEP BİRLİKTE 
İSTİKLAL MARŞI
Spor ve sanat camiasının 
Kısıklı’da buluştuğu gecede, 
İstiklal Marşı da hep bir ağız-
dan söylendi. Meydanda yeri-
ni alan Kulüpler Birliği Vakfı 
Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın 
ricası üzerine İstiklal Marşı’nı 
pop sanatçısı Hadise okudu. 
Alanı dolduran on binler de 
Hadise’ye eşlik etti.

GÜL: BU MİLLETLE 
GURUR DUYUYORUM
Erdoğan’ın evini ziyaret edenler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül de vardı. Gül, “Bütün vatandaşlarımızla gurur duyuyorum” dedi

SPOR  
VE SANAT 
CAMİASI BİRLİKTE
Kısıklı’daki demokrasi nö-
betlerinde birbirinden ünlü 
isimler de yerini aldı.  Acun 
Ilıcalı, Arda Turan, Rıdvan 
Dilmen,  popçular Hadise ile 
Fettah Can, oyuncular Murat 
Yıldırım ile Hakan Ural  ve  
Kulüpler Birliği Vakfı Baş-
kanı Göksel Gümüşdağ da 
halka seslendi.
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BEŞTEPE’DE 
DÖRT DÖRTLÜK  

TABLO

TURKIYE BOYLE
COK DAHA GUZEL

Darbeye karşı
‘ortak’ duruş

Yıllardır yaşanan siyasi rekabet… Seçim meydanlarındaki eleştiriler, sözler… Söz konusu demokrasi,  
söz konusu ülkenin yarınları olunca hepsi bir tarafa bırakıldı. Türk siyasetinin liderleri Erdoğan,  
Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde buluştu, darbeye karşı el ele verdi

Darbe girişimi 
sonrası siyasi 
partilerin tavrı 

çok anlamlıydı. 
CHP tarafından 

Taksim’de 
düzenlenen Barış 

Ve Demokrasi 
Mitingi’ne AK Partili 

politikacılar ve 
vatandaşlar da katıldı

Darbe girişimi sonrası siyasette esmeye 
başlayan ılımlı rüzgar, örnek bir tabloyu 
daha beraberinde getirdi. AK Parti ve 
CHP’lilerin Taksim’de el ele düzenle-
diği mitingin ardından devletin zirvesi 
Beştepe’de buluştu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrası demokrasi mesajı veren 
liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
kabul etti. Başbakan ve AK Parti Genel 
Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli 2 saat 40 dakika 
süren zirvede ülkenin içinde bulunduğu 
durumu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu 
ve Bahçeli, Erdoğan’ın Cumhurbaş-
kanı olmasının ardından ilk kez 
Külliye’ye çıkarken zirve aynı 

zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
başkanlığında 3 partinin bir araya geldiği 
ilk toplantı oldu.

BİRLİK-BERABERLİK RUHU
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 
gecesi darbeye karşı demokrasi, özgür-
lük ve hukukun üstünlüğünden yana açık 
ve net bir duruş 
sergilemele-
rinden 

dolayı parti liderlerine teşekkür etmiş 
ve bu birlik ve beraberlik ruhunun her 
türlü sorunun üstesinden gelmek için 
en önemli güç kaynağımız olduğunu 
vurgulamıştır. Ortak sorunlarımıza kalıcı 
çözümler üretmek için siyasi diyalog me-
kanizmalarının etkin bir şekilde kullanıl-
ması hususunda görüş birliğine varılmış-
tır” dedi. Zirvede Kılıçdaroğlu ve Bahçeli 
de sıkıntılı süreçle ilgili görüşlerini ve 

önerilerini Erdoğan’a  
ve Yıldırım’a 

aktardı.

15 Temmuz Askeri Darbe Giri-
şimi sırasında bombalı saldırıya 

uğrayan TBMM’de siyasi partile-
rin olay sırasında ve sonrasında 

gösterdiği duruş da ülkenin demok-
rasi tarihine geçecek türdendi. 

TBMM’de temsil edilen 4 siyasi 
parti, darbeye olan tepkilerini hep 

birlikte dile getirdi. Gerçekleştirilen 
olağanüstü toplantıda Başbakan Bina-

li Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli ve HDP Genel Baş-
kanvekili İdris Baluken söz aldı. 

Başkanlar  
omuz  
omuza

TAKSİM’DE DE HEP BİRLİKTE

Devletin zirvesindeki 
birliktelik, belediye 
başkanlarına da yansıdı. 
Avcılar’daki ‘demokrasi 
nöbetine’ İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş da katıldı. CHP’li 
Başkan Handan Toprak ile AK 
Partili Topbaş yan yana bayrak 
sallayarak vatandaşa birlikte ses-
lendi. Avcılar’da yaklaşık 5 bin kişinin 
katıldığı ‘Demokrasi Nöbeti’nde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meh-
teran Bölüğü de konser verdi. 

Türkiye’yi 
şoke eden 
darbe girişiminin 
ardından demokrasi zaferinin mima-
rı olan halk meydanlardan inmedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım ve siyasile-
rin çağrılarına kulak veren milyonlar, 
demokrasi nöbetindeydi. 70 milyonun 
el ele vermesi siyasette de özlenen bir 
tabloyu ortaya çıkardı. Taksim’de CHP 

tarafından 
24 Temmuz 

Pazar günü düzen-
lenen miting, AK Parti’den de büyük 
destek gördü. CHP’nin daveti üzerine 
AK Parti’den “CHP’nin davetine çok 
çok teşekkür ediyoruz. Bu davete de 
icabet edeceğiz. Çünkü bu artık bir 
siyasi partinin davası değil” karşılığını 
verdi. Bu gelişmelerin ardından bir jest 
de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 

geldi. İBB, İstanbul’daki ‘ücretsiz ulaşım’ 
uygulamasını Taksim Mitingi nedeniyle 
uzattığını açıkladı. 24 Temmuz’daki mi-
ting öncesinde de AK Parti tarafından 
bir destek yürüyüşü gerçekleştirildi. 
Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM 
Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Selim Temurci de katıldı. 
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ALADDİN YILMAZ (BOLU BEL. BŞK.) LOKMAN ÇAĞIRICI (BAĞCILAR BEL. BŞK.)

NEVZAT DOĞAN (İZMİT BEL. BŞK.)
AHMET MİSBAH DEMİRCAN 

(BEYOĞLU  BEL. BŞK.)

HASAN CAN  
(ÜMRANİYE  BEL. BŞK.)

MUSTAFA BOZBEY (NİLÜFER BEL. BŞK.)

YÜCEL YILMAZ (KARESİ BEL. BŞK.)

ÜLGÜR GÖKHAN (ÇANAKKALE BEL. BŞK.)

VEFA SALMAN (YALOVA BEL. BŞK.)

SELİM YAĞCI (BİLECİK BEL. BŞK.)
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15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir gün yaşadı. Ama Türkiye eski Türkiye değil. 
Artık TRT’yi işgal etmekle darbe olmuyor. Bu devleti ele geçirmek o kadar kolay değil.

Burası 3. Dünya Ülkesi Değil
15 Temmuz’da Türkiye tarihi bir gün yaşadı ve büyük bir 
tehlike atlattı. Demokrasiye, devlet güçlerine ve sisteme 
karşı illegal bir kalkışma yaşandı. Bu işte dik ve dirayetli 
duran, gerçek anlamda yönetim kadrolarının sözüne uyan, 
bu şekilde kargaşa oluşmasını engelleyen yönetime katkı 
sağlayan, illegal yapılanmaya meydan bırakmayan başta 
Bursa’mız olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bile-
cik, Yalova’da da düzeni sağlayan jandarma teşkilatımızdır. 
Yine milletimizin de desteğiyle emniyet güçlerimiz destan 
yazdı. Demokratik bir ülke olan, cumhuriyet ile yönetilen ve 
milletin dediğinin olduğu Türkiye’de illegal yollarla devleti 

ele geçirme girişimi de başarısız oldu. 15 Temmuz tarihi bir 
gündü. Ama böyle darbe olmaz. Bu olsa olsa millete karşı 
yapılan bir saldırıydı, bir terör saldırısıydı. İşte bu millet 
büyüklüğünü gösterdi. Bu millet meydanların boş olmadığı-
nı gösterdi. Biz bu ülkeyi sokaklarda bulmadık ve her zaman 
için ülkemize sahip çıkacağız. Artık Türkiye eski Türkiye 
değil. Artık TRT’yi işgal etmekle darbe olmuyor. Yönetim bu 
milletin kalbine girerek oluyor. Bu devleti ele geçirmek o 
kadar kolay değil. Bu millet sonuna kadar davasına, bayrağı-
na sahip çıkacak. Burası üçüncü dünya ülkesi değil. Herkes 
yaptığının hesabını verecek.

T
ürkiye zor bir sınavdan “birlik, dirlik ve beraberlik” içinde 
başarıyla geçti. Halkımız Türkiye tarihinde ilk defa bir 
silahlı darbe girişimini tankların önüne yatarak akamete 

uğrattı. Bu belanın tüm unsurlarıyla en kısa sürede bertaraf 
edilebilmesi için bizi uzaktan izleyip zayıflatmak isteyen  
uluslararası güçlere inat birlik içinde kalmalıyız. Bu zor dönem-
leri milletimizin gücü ve Başkomutanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile atlatacağız. Dar-
be girişiminde Bolu halkının ve Türk halkının 
duruşuna şahit olduk. Tehlikenin tamamen 
giderilebilmesi, memleketimizin normal hayata 
dönebilmesi için üzerimize düşen sorumluluk-
ları yerine getirmeli, soğukkanlı olmalıyız.

1
5 Temmuz, ülkemiz için bir dönüm noktası olmuştur. Milli 
iradeye darbe girişiminde bulunan FETÖ mensupları, 
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın çağrısı üzerine 

meydanlara inen kahraman milletimiz, emniyet güçlerimiz ve 
gerçek TSK mensupları tarafından püskürtülmüşlerdir. Türkiye 
Cumhuriyeti ve kurumlarını canı pahasına koruyan milletimi-
zin kahramanlığı her türlü övgü ve takdiri hak 
etmektedir. Milletimizin kararlılığı dünya 
demokrasi tarihine şanlı bir tablo olarak 
kaydedilmiştir ve unutulmayacaktır. Biz de 
Başkomutanımızın çağrısı üzerine, 7’sinden 
70’ine Bağcılar Meydanı’nda günlerce demok-
rasi nöbeti tutarak Bağcılar’a sahip çıktık. 

Türkiye ve dünya tarihi, 15 
Temmuz’daki İstiklal müca-
delesini, milli iradeye sahip 
çıkma kahramanlığını altın 
harflerle yazacak. Bu şanlı 
destanın içinde bir harf 
olmak, benim için en büyük 
nişan. Yerel yönetimler, 
milletin en hızlı erişebildiği 
seçilmiş idareler. “Beyoğ-
lu’nda, Taksim Meyda-
nı’nda milletçe demokrasi 
nöbetindeyiz. Tek şanlı 
bayrağımızın gölgesi altın-
da yaşıyoruz. Farklılıkları-
mızla beraber bu coğrafya-
da tek bir milletiz ve tek bir 
devletin onurlu vatandaş-
larıyız. Safımız bellidir, biz 
hainlerin karşısında, başta 
Cumhur-
başkanımız 
olmak üzere 
devletimizin 
yanında 
oduk, olma-
ya da devam 
edeceğiz. 

15 Temmuz gecesi ülkemiz 
üzerine hesaplar yapan-
lar, bu milletin celaletini, 
cesaretini, tanklara ve kur-
şunlara göğüslerini siper 
edeceğini, Cumhurbaşkanı-
mızın işgal edilen havalima-
nına ineceğini hesap ede-
memişlerdir. Yeryüzündeki 
Müslümanlar ve mazlumlar 
üzerinde yapılmaya çalı-
şılan hesaplar milletimiz 
sayesinde bozulmuştur. 
İstiklal Harbi’ni hatırlatan 
hadiseler yaşandı, milletin 
evlatları topraklarını koru-
mak için kendisini feda etti. 
Allah hepsinden razı olsun. 
Milletimize, Cumhurbaş-
kanımıza 
ve demok-
rasinin 
destekçisi 
tüm siyaset-
çilerimize 
teşekkür 
ediyorum. 

D
arbecilerin yaptığı ülkemizin yükselişinin önünün 
kesilmesi, istikrarının bozulması çabasıydı. Türk milleti 
bu alçakça kalkışmaya, ülkemizin prestijine, ülkemizin 

istikbaline, birlik ve beraberliğine kast eden bu hainliğe karşı 
ilk günden beri hiç yorulmadan meydanlarda demokrasi nöbeti 
tutarak cevabını sürdürmektedir.  Tankların, kurşunların, 
silahların karşısında kendini siper eden o kah-
raman kardeşlerimizin vebalini hissederek 
çalışıyoruz. 15 Temmuz gecesi itibariyle başta 
büyükşehir belediyemiz, tüm ilçe belediyele-
rimiz ve tabiki İzmit Belediyemiz tüm araç ve 
gereçlerimizle sahaların güvenliğini sağladık, 
sağlamaya da devam ediyoruz. 

Tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bu ülkede demokrasiye ve 
nitelikli insan yapısına ne kadar ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Bu 
darbe sürecinde darbeyi yapanları ve yaptıranları lanetliyorum 
Ama emniyetimizin, askeriyemizin ve onlara destek veren hal-
kın sayesinde bu darbe önlenmiş oldu. Adil ve şeffaf bir yargıla-
ma ile bu darbecilerin her şeyini insanlarımızın öğrenmesini ve 
sonucunda en ağır cezalarla yargılanmalarını 
istiyoruz. İnanıyorum ki bu süreç demokrasi-
nin yerleşmesi açısından da bir fırsat olarak 
değerlendirilir ve özellikle anayasamızda 
yazan ‘’Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik 
ve sosyal hukuk devletidir’’ ilkesi çerçevesin-
de  ülkenin yönetimi devam eder.

F
ETÖ Terör Örgütü, ülkemizin demokratik sürecine darbe 
vurmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Türkiye tüm 
unsurları ile alanlara inerek, bu antidemokratik girişime 

tepki göstermiş ve engellemiştir. Yaşanan bu olaylar; Türki-
ye’nin demokrasiyi benimsediğini ve hiçbir darbe girişimine, 
antidemokratik uygulamaya fırsat vermeyeceğini göstermiştir. 
15 Temmuz günü milli irade, demokrasiye 
inananlar sokağa inerek; demokratik hak-
larına sahip çıkmıştır. Türkiye, tüm dünyaya 
örnek olacak sivil hareket ile darbe girişimini 
engellemiştir. 15 Temmuz demokrasimizin 
bayram günüdür. Bu kahraman milletin bir 
evladı olmaktan gurur duyuyorum.

H
alkımızın bizzat kendisine, demokrasiye, devletimize 
ve halkın iradesinin merkezi TBMM’ye karşı girişilen 
darbeyi şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. TSK içinde 

yuvalanmış bir grup hainin zavallı darbe girişimi; onurlu, vatan-
sever, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık yeminini unutma-
mış TSK mensuplarının, polisimizin direnci ve en önemlisi de 
halkımızın kendisini darbeye siper etmesiyle 
amacına ulaşamamıştır. Bilinmelidir ki; bugün 
olduğu gibi gelecekte de milletin iradesine, 
devletimize, demokratik ve laik düzene karşı 
her türlü girişim, karşısında daima halkımızın 
güçlü iradesini bulacaktır. Tıpkı Çanakkale’de 
olduğu gibi, huzur her daim devam etsin.

D
arbe girişimi demokrasimiz için büyük tehdit, demokra-
tik sistemimizde önü alınamayacak ve geri dönüşü güç 
tahribat yaratacak yıkımların başlangıcı olma tehlikesi 

olarak tarihe geçmiştir. Türk halkının darbeye cesaretle karşı 
duruşu demokrasi ile yönetilen ülkeler için Türkiye’yi doğru 
anlama noktasında belirleyici olurken, günümüzde demokrasi-
nin tüm kurum ve kuruluşları ile yerleşmediği 
ülkeler için de cesaretlendirici bir örnek teşkil 
edecektir. Her zaman olduğu gibi bugün de 
halkımın haklı direnişinin yanındayım.  Sayın 
Valimiz ve emniyet güçlerimizle koordinas-
yon halinde çalışmalara devam etmekte, tüm 
teknik ve eleman desteğini sağlamaktayız. 

Ö
ncelikle FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişi-
mini en sert şekilde lanetliyor, milletimizin dik duruşu-
nu tebrik ediyorum. Kurtuluş  ve Çanakkale Ruhu’nun 

bütün tazeliğiyle Türk Milletinin kanında olduğu görüldü. Hain 
odaklar, bir kez daha  hakimiyetin millet tarafından belirlen-
diğini gördüler. Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik’imiz de; Cum-
hurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım ve ekibi ile birlikte milletin huzur ve 
rahatını bozan, ülkenin bekasını tehdit eden 
darbe girişimi karşısında dik durdu ve işgal-
cilere izin vermedi. Bizler de Bilecik’imizde 
elbette bu işgalcilere fırsat vermeyeceğiz. 

Zor Sınavı Başarıyla Geçtik Tarih Boyunca UnutulmazAltın 
Harflerle 
Yazılacak

İstiklal 
Savaşı’nı 
Hatırladık 

Yükselişi Durdurma Çabası

Bu Süreç Bir Fırsat Olsun

Bu Milletle Gurur Duydum

Bir Grup Hainin Girişimi

Haklı Direnişin Yanındayız

Kurtuluş Ruhu Kanımızda
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 ZEKAİ KAFAOĞLU (ALTIEYLÜL  BEL. BŞK.) EKREM İMAMOĞLU (BEYLİKDÜZÜ BEL. BŞK.)

DR. KENAN ŞAHİN (PENDİK BEL. BŞK.)
ALİ KILIÇ 

(MALTEPE  BEL. BŞK.)

İSMAİL HAKKI EDEBALİ  
(YILDIRIM  BEL. BŞK.)

ABDURRAHMAN KUZU (ÇAN BEL. BŞK.)

SADİ KURTULAN (MUSTAFAKEMALPAŞA BEL. BŞK.)

OSMAN KILIÇ (BALYA BEL. BŞK.)

İSMAİL BARAN (KÖRFEZ BEL. BŞK.) EMİN HALEBAK (LÜLEBURGAZ BEL. BŞK.)
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Millet, tankların önünde durdu; FETÖ’nün teröristlerinin geleceğimizi karartmalarına izin 
vermedi. Bu güzelliği kısır çekişmelere kurban etmeyelim. Yarınları daha da güzel kılalım. 

Burası 3. Dünya Ülkesi Değil Yarınları Daha Güzel Kılalım
Sözde darbe bildirisiyle korku salınarak halk sindirilmeye 
çalışıldı. Basın kuruluşlarına baskınlar düzenlenerek, hal-
kın örgütlenmesi durdurulmak istendi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşların sokaklara 
davet edilmesiyle dünya tarihinin en büyük demokrasi 
mücadelelerinden biri verildi. Teröristbaşı Fetullah Gü-
len’in yönettiği darbeciler tarafından halkımızın üzerine, 
tanklarla, helikopterlerle, ağır silahlarla ateş açılmıştır. 
Ancak halkımız ölümü göze alarak, tankların önüne 
yatarak darbecilere karşı koymuş ve emniyet güçleri ile 
birlikte darbecileri püskürtmeyi başarmıştır. Millet, tank-

ların, namluların önünde durdu; Feto’nun, asker kisveli 
teröristlerinin geleceğimizi karartmalarına izin vermedi. 
Sevgi selini, bu güzelliği kısır çekişmelere kurban etmeye-
lim. Yarınları güzel kılalım. Devletin bekası ve geleceğini 
düşünelim. Diyalog, barış gibi iyi duyguları istismar eden 
eğitim ve kültür kurumları ile dünyanın birçok yerinde 
mevzilenen FETÖ’cü şer yuvaları ve benzer örgütler 
yapılandıkları her yerde, her daim benzer faaliyetlerde 
bulunabilirler. Bu nedenle yerel yönetimler olarak, bu ve 
benzer sinsi faaliyetlere karşı çok duyarlı olmalı ve kent-
lerimizdeki yapılanmalarına son vermeliyiz.

1
5 Temmuz akşamı Türkiye talihsiz bir olay yaşadı. İnsan-
ların akılları tutulmuş, beyinleri kiraya verilmiş. Türkiye 
darbelerden çok çekti. Daha önce darbeler gördük. Ama 

bunun kadar gaddar darbe yaşamamıştık. Türk Milletine silah 
doğrultan, Türkiye’nin namusu TBMM’yi hedef alanlar Türk 
vatandaşı olamaz. Milli iradeye sahip çıkma noktasında Ça-
nakkale ruhu dimdik ayaktaydı, bu kanunsuz 
harekete Türk Milleti göğsünü siper etti. Ne 
kadar yüce bir millet olduğumuzu dünya gör-
dü. Bütün darbecilere sesleniyorum. Saha boş 
değil, bu sahada devletin bütün kurum ve ku-
ruluşları, yerel yönetimleri, millet ayakta. Her 
seferinde buraya çarpmaya mahkûmsunuz. 

1
5 Temmuz gecesi yaşanan kalkışma neticesinde Türkiye 
Cumhuriyeti uçurumun kenarından dönmüştür. Vatandaş 
olarak hepimiz bu hain saldırı önünde gereken demokratik 

tavrı ve tepkiyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bu hususta 
TBMM’de bulunan bütün siyasi partilerin omuz omuza, yan 
yana durmalarını çok değerli bir manzara olarak görüyorum. 
Ülkemizde birlik ve beraberliğin, barışın ve öz-
gürlüğün, insanların birbirine olan töleranslı 
bakışının ve her zaman için bağımsız bir yargı 
oluşumunun, devletimizin ana ilkelerinden 
asla vazgeçmeyecek prensipler üzerinden iş 
birliği yapma ülküsüne bir an evvel kavuşmak 
için el birliği ile hareket etmeliyiz. 

Demokrasinin, TBMM’nin 
ve parlamenter sistemin 
darbelerle askıya alınması 
kabul edilemez. 27 Mayıs, 
12 Mart ve 12 Eylül gibi 
darbelerin acılarını, bu top-
lum çok ağır bir şekilde ya-
şadı.  Böylesi yanlışlara izin 
verilmemesi gelecek için 
umut verici. 15 Temmuz 
akşamı insanların “dar-
be istemiyoruz” diyerek 
tepkisini göstermesi tarihe 
altın harflerle kazınmıştır. 
Bu darbenin engellenmesi-
nin en güçlü sebebi halkın 
iradesidir. Biz Maltepe’de 
darbelere ve her türlü de-
mokrasi dışı uygulamalara 
karşı birlik olduk. Kutup-
laşmadan 
değil birlik-
ten yanayız. 
Adlarımız 
farklı olsa 
da, soyadı-
mız Türki-
ye’dir.

Devletimizi ele geçirerek 
milletimizi tahakküm altına 
almak isteyen, kardeş kanı 
dökmekten dahi utanma-
yan, paralel örgütün son 
oyunu; aziz vatanımızın 
en doğusundan batısına, 
sağcısından solcusuna, 
askerinden siviline milleti-
mizin bir bütün olmasıyla 
bozuldu. Biz dün olduğu 
gibi yarın da son nefesi-
mize kadar bu toprakların 
ve demokrasimizin bekçisi 
olacağız. Gün, yeni ve daha 
büyük Türkiye’nin doğum 
günüdür. Dünya buna şahit 
olacak, tarih bunu yaza-
caktır. 15 Temmuz, halkın 
ülkesine, de-
mokrasisine 
sahip çıktığı 
istiklal mü-
cadelesidir. 
Ve milli 
irade kazan-
mıştır.

Bu olayla milletin, vatanın ne olduğunu çok derinden hissettik. 
Tüm fertleriyle dosta düşmana vatanın da vatan savunmasının 
da ne olduğunu gösterdik. Bütün ekiplerimiz iş makineleriyle 
kritik noktaları tutarken, milletimiz de kendisini siper etti.  
Vatan hainlerine karşı bu büyük başarıda en büyük pay milleti-
mizin, vatan sevdalısı askerlerimizin ve polisimizindir. Füze-
lerle memleketin en kritik noktalarını vuracak 
kadar alçak olan bu yapının artık ıslah ve iflah 
olacaklarını düşünmüyorum. Masum insanla-
rın bir daha ölmemesi  için bu vatan hainleri-
ne karşı güçlü duruşumuzu devam ettirelim. 
Allah Cumhurbaşkanımızı da bu milletin 
başından eksik etmesin. 

Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz Fetullahçı Terör Örgü-
tü’nün (FETÖ) eşi ve benzeri görülmemiş bir ihanet ve terör 
saldırısına maruz kalmıştır. Aziz milletimiz tıpkı 1915’te olduğu 
gibi Çanakkale ruhuyla kendisini tankların, uçakların önüne 
atarak vatanına sahip çıktı. Önceleri darbe yapılmaya çalışıldı-
ğında ülkedeki ezanlar susturulurdu. Bu defa okunan ezanlar, 
salalar bu hain kalkışmayı durdurdu. Milli irade 
vurgusuyla sürekli halkı bilinçlendiren Cum-
hurbaşkanımızın yaptığı çağrı üzerine, Tür-
kiye’nin istikrarını zedeleme amacını taşıyan 
bu eyleme Türk halkı, dik duruşuyla karşılığını 
verdi. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kade-
rin üstündeki kader bu hain planı bozdu. 

1
5 Temmuz akşamı yaşananlar; sadece görevde olan hü-
kümete yönelik bir girişim değildi. Cumhuriyetimize, de-
mokrasimize, özgürlüklerimize, bağımsızlığımıza, hukukun 

üstünlüğüne dolayısıyla milletimizin ta kendisine yapılan bir 
girişimdi. Yakın tarihte yaşanan darbelerden büyük bir ders çı-
karmış milletimiz, bu oyunların bilincine varmış bir irade olarak 
buna ‘Dur’ demek için sokaklara çıktılar. Tüm 
toplum demokrasimiz için tek yürek oldu. 
Atatürk’ün emanet ettiği cumhuriyet değer-
lerine bağlı, demokratik, laik Türk ulusuna 
yakışan da buydu. 15 Temmuz akşamı hayatını 
kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet  
diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun. 

T
ürkiye öteden beri birçok düşmanın etkisinde kalmış bir 
ülke. Üzerinde en çok hesap kitap yapılan ülkenin adı 
Türkiye’dir. Bu senaryo halkın basireti ve Türk milletinin 

engin tarih şuuru içerisinde eridi gitti. Tankların gücü halkın 
gücünü yenemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız halka demokrasi-
nin en güzel örneklerinden biri olan pasif direnişi öğretmiştir. 
Hiç kimseye zarar vermeden hiçbir olaya 
karışmadan, insanlarını üzmeden çevredeki 
can ve mal güvenliğini koruyarak sokaklarda-
ki pasif direniş meydanlardaki ve sokaklar-
daki sesinin tankların sesini, ihtilalin sesini 
bastırmış olup Türkiye demokrasi hayatındaki 
önemli kilometre taşlarından biridir. 

Y
apılan darbe girişimini şiddetle kınıyorum. Demokrasi-
lerle yönetilen, halkın egemenliğine dayalı ülkemizde, te-
rör örgütlerinin ülkemizin silahlı kuvvetlerinin, emniyet 

kuvvetlerinin, resmi kurum ve kuruluşlarının içerisine kök 
salması ve faaliyette bulunması kaygı vericidir. Hiçbir zeminde 
bu gibi vatanın birliği ve bütünlüğünü tehdit eden terör sal-
dırılarının yanında ve yakınında olmamız söz 
konusu değildir. Ecdadımızın bizlere kutsal bir 
emaneti olan vatan topraklarını canımız pa-
hasına da olsa sahip çıkmaya devam edeceğiz. 
Her zaman ve her şartta ülke bütünlüğümü-
zün tehlikede olduğu anlarda devletimizin ve 
milli irademizin yanındayız. 

N
e yazık ki 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesini hiçe 
sayan, demokrasimiz adına utanç verici bir girişime 
şahit olduk. Demokrasiye darbe vurmayı amaçlayan bu 

kalkışma, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız  Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Başbakanımızın, emniyet güçlerimizin ve her 
şeyden önemlisi halkımızın tüm dünyaya örnek olacak duyar-
lılığıyla önlenmiştir.  Aynı bayrak çatısı altında 
yaşayan ve farklı görüşlerden olan halkımız, 
darbe girişimine karşı tek yürek olmuştur. 
Milletimiz darbeyi ve darbe sevicileri nasıl 
geçmişe gömdüyse, halen bu anlayışta olan-
lara da örnek bir duruş sergileyerek gereken 
cevabı vermiştir.  

Saha Boş Değil, Millet Var Demokrasinin YanındayızAdlar Farklı, 
Soyadımız 
Türkiye

Boyun 
Eğmedik, 
Eğmeyeceğiz

Vatan Savunması Gösterildi

Kaderin Üstündeki Kader

Türk Ulusuna Yakışan Bu

Tanklar Halkı Yenemedi

Milli İradenin Yanındayız

Örnek Bir Duruş Sergilendi
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Darbeciler  
CNN Türk

ve Hürriyet’e 
Baskın Yaptı

Türkiye’nin en uzun gecelerinden 
biriydi 15 Temmuz… Özellikle saat-
lerin 22.00’ye ilerlemeye başladığı 
dakikalardan itibaren… İstanbul 
Boğaziçi Köprüsü’nün askerler tara-
fından kapatılmasıyla birlikte haber 
kanallarında da bir koşturma başla-
dı. Herkes ne olduğunu öğrenmeye 
çalışıyor, sosyal medyada ortaya 
atılan ‘darbe girişimi’ iddilarına inan-
mak istemiyordu. Ancak Ankara’dan 
gelen haberler askeri kalkışma 
olduğu yönündeydi. Bu konudaki ilk 
resmi açıklama da Başbakan Binali 
Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, haber 
kanallarına yaptığı canlı bağlantıda 
bir askeri kalkışmanın olduğunu söy-
ledi. İşte bu andan itibaren, Türkiye 
kadar Türk medyasında da zorlu bir 
sınav başlamıştı.

SAFINI BELLİ ETTİ
Ancak medya ilk dakikalardan itiba-
ren ‘safını’ belli etti. CNNTürk, NTV, 
Habertürk, AHaber gibi kanallar 
demokrasiden yana duruşlarıyla, 
darbe girişiminin bastırılmasında 
etkin rol oynadı. Özellikle darbe 
karşıtı açıklamalar yapan siyasilerin, 
hain girişime karşı duran komutan-
ların ifadeleri de tüm kanallarda yer 
buldu. Türk medyasının bu demokra-
si yanlısı tavrı, darbecilere boyun eğ-
memesi, 15 Temmuz sonrasında da 
her kesimden büyük takdir topladı.

Medyanın, özellikle de haber kanallarının Türkiye’yi 
karanlığa götürmek isteyen cuntaya karşı takındığı tavır, 
darbecilerin de gözünden kaçmadı. Karanlık gecede 
TRT’nin ardından Doğan Medya Center da baskına uğradı. 
CNN Türk’te yaşananlar, anbean kameralara yansırken 
Hürriyet gazetesi baskıya sabah saatlerinde girebildi.

15 Temmuz gecesinin hafızalara 
kazınan isimlerinden biri de Tijen 
Karaş’tı… Darbeci askerler tarafından 
basılan TRT’de Yurtta Sulh Konseyi 
adına hazırlanan sözde darbe bildirisi-
ni okumaya zorlanan Karaş, sesi titrer 
bir halde ekranlarda belirdi. TRT’deki 
o anları anlatan Karaş, “Askerler 
binaya gelip ‘Yere yat’ dediğinde 
ne olduğunu anlamadık. Başlarında 
komutan diye hitap ettikleri bir kişi, iki 
de asker vardı. ‘Asla hareket etmeye-
ceksiniz. Elleriniz arkada olacak. Soru 
sormayacaksınız, başınızı kaldırmaya-
caksınız’ dediler. Biraz sonra bir bildiri 
okuyacaklarını ifade ettiler” dedi. 
Karaş şöyle devam etti: “İlk etapta 
bildiriyi komutan dedikleri kişi okuya-
caktı. Kamuflajını çıkardı, üniformasını 
giydi. Sonrasında ‘Genelkurmay’dan 

istek geldi. Tijen hanım bildiriyi sizin 
okumanızı istiyoruz’ dediler. Cep tele-
fonunda kayıtlı metni bir şekilde maile 
sonra prompter cihazına aktardık. 
Sadece yayın yapacak 2-3 arkadaşım 
vardı içeride. Silahlı kişiler rejideydi. 
O bildiriyi okumak zorunda kaldık. 

Defalarca okudum kayıt yapılana 
kadar. Tansiyonumun düştüğünü ve 
daha fazla okuyamayacağımı söyleme-
me rağmen devam etmem gerektiğini, 
birazdan diğer kanalların da yayına 
gireceğini, Türkiye için böylesinin 
hayırlı olduğunu ifade ettiler.” 

Türk demokrasisinin büyük 
zaferiyle sonuçlanan darbe 
girişimi, ilk etapta sancılıydı. 
Darbeci hainler Ankara’da 
kritik yerleri bombalamış, 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nı 
kapatmış, Genelkurmay’ın resmi 

internet sitesinden yönetime el 
konulduğunu duyurmuş, TRT’den 

sözde darbe bildirisi okutmuştu. 

Ancak tam da bu noktada her şeyi 
değiştiren bir gelişme yaşandı. Marma-
ris’ten CNN Türk’ün canlı yayınına, 
Facetime aracılığıyla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan bağlandı. CNN 
Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın 
ısrarıyla yayına katılan Erdoğan’ın 
milleti sokaklara davet etmesi, gecenin 
sonunu aydınlatan ve her şeyi değişti-
ren bir adım oldu. 

15 Temmuz gecesi Türk medyası da gerçekten müthiş bir sınav verdi. 
İlk andan itibaren darbenin karşısında olduğunu ortaya koyan haber 
kanalları, demokrasi gecesinde halkın da harekete geçmesini sağladı

Sözde darbe bildirisini okumaya zorlanan TRT spikeri Karaş, “Önce komutan okuyacaktı. 
Sonra benim okumam istendi. Tansiyonum düşse de devam etmemi söylediler” dedi

TRT basılmış, Genelkurmay’dan darbe açıklaması gelmişti. İşte o an 
Erdoğan’ın CNN Türk’e yaptığı bağlantı belki tarihin akışını etkiledi 

BU ÇAĞRI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

SİLAH ZORUYLA BİLDİRİ

MEDYA DARBEYE 
BOYUN EGMEDI

DARBEYE GEÇİT YOK14
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بيان إتحاد بلديات مرمرة حول محاولة االنقالب الفاشلة التي جرت في دولتنا في تاريخ 15 تموز 2016

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

FRANSIZCA

ARAPÇA

تقوم تركيا بالسعي لدعم الديمقراطية بشكل أكبر من أي وقت مضى

 قام فريق من االرهابيين بمحاولة اجراء انقالب في تاريخ 15 تموز 2016 باءت بالفشل وحاولوا خالل هذه العملية االنقالب على الحكومة المنتخبة الشرعية في
 الجمهورية التركية وبدء حرب أهلية داخل الدولة. حيث قامت هذه المجموعة االرهابية المتسللة داخل القوات المسلحة في تركيا بقصف مقر رئاسة الجمهورية،

 ومجلس الشعب التركي، والعديد من المؤسسات العامة األخرى، وقاموا بدهس أفراد الشعب المدني بالدبابات وقتلوا المئات من المواطنين. وقام كل أفراد المجتمع
 بالنزول الى الشوارع من اجل دحر االرهابيين وللدفاع عن ارادة الشعب وضحوا انفسهم في هذا السبيل. حيث نزل الناس وممثلي الجهات العامة المختلفة وممثلي

 منظمات المجتمع المدني والمؤسسات االعالمية والقادة السياسيين من كافة التوجهات الفكرية والسياسية دون تفريق الى الشوارع من اجل الدفاع عن الوطن
 وتوحدوا كالجسد الواحد. وقامت االدارات المحلية من االحزاب السياسية المختلفة بإدانة هذه المحاولة لإلنقالب، وأبدوا موقفا موحدا من أجل عمل كل ما بوسعهم

 لنشر السالم والطمأنينة في المجتمع. والهدف من اعالن حالة الطوارئ في تركيا عقب محاولة االنقالب الفاشلة ضد الشرعية هو ازالة كافة التهديدات التي من
 شأنها تهديد الديمقراطية في بلدنا، ودولة القانون وحقوق وحريات المواطنين، والسير قدما بشكل سريع وفعال من اجل تحقيق هذه االهداف. سوف تقوم تركيا كما

 كانت في السابق بالعمل من أجل متابعة نشاطاتها على الصعيد المؤسساتي واالقتصادي والحقوقي والسياسي اليوم كما كنت في السابق مع التمسك بالقيم الدولية
 والحفاظ على العالقات على الصعيد الدولي. نحن على ثقة تامة بأن تركيا سوف تخرج من هذه المرحلة التي بدأت بمحاولة االنقالب الفاشلة بشكل أقوى مما

 كانت عليه. وسوف تبقى حماية الحريات والحقوق االساسية لدولة القانون والديمقراطية األولوية التي تأتي في المقدمة من أجلها بشكل دائم. سوف نقف بشكل
 قوي ضد كافة المجموعات االرهابية التي تستهدف وحدة شعبنا بصفتنا المدافعين عن الديمقراطية. ونود أن نقدم تحياتنا كل اصدقاءنا ولكل الدول التي ستقف الى

 .جانب تركيا في هذه المرحلة الحرجة والتي ستدعمها برسائلها األخوية

Marmara Belediyeler Birliği’nin 15 Temmuz 2016 Tarihinde Ülkemizde Gerçekleştirilen Darbe Teşebbüsü Hakkında Açıklaması

TÜRKİYE, DEMOKRASİSİNE HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ SAHİP ÇIKIYOR 

15 Temmuz 2016 gecesi terörist bir grup, başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin halk tarafından se-
çilmiş meşru hükümetini devirmeye ve iç savaş çıkarmaya kastetmiştir. Ordu içine sızmış olan bu silahlı terörist grup, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve çeşitli kamu kurumlarını bombalamış, sivillerin üzerine tank sürerek ateş açmış ve yüzlerce 
insanı öldürmüştür. Toplumun bütün kesimleri, teröristleri alaşağı etmek için sokaklara çıkmış ve millet iradesini bedenlerini siper 
ederek ortaya koymuştur. Herhangi bir siyasi ayrım gözetmeksizin farklı görüş ve kesimlerden bütün insanlar, kurumlar, sivil toplum 
kuruluşları, medya organları ve siyasi liderler bu darbe girişimine karşı tek vücut olmuştur. Farklı siyasi partilerden bütün yerel yöne-
timler darbe girişimini lanetlemişler ve milletin huzur ve barışı için ne gerekiyorsa yaparak ortak bir duruş sergilemişlerdir. Başarısız 
darbe girişimine yönelik üç ay süreyle ilan edilen olağanüstü halin amacı; ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşlarımızın 
hak ve özgürlüklerine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir. Türkiye’nin ulusla-
rarası arenadaki ilişkilerine ve evrensel değerlere olan bağlılığı her zaman olduğu gibi bugün de siyasi, hukuki, ekonomik ve kurumsal 
alanlarda devam edecektir.  Kuvvetle inanıyoruz ki Türkiye, hain darbe girişiminin başlattığı süreçten daha da güçlü bir şekilde çıka-
caktır. Demokratik hukuk devletinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması Türkiye’nin her koşulda birincil önceliğidir. Demokra-
sinin savunucuları olarak milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan terörist gruplara karşı dimdik ayakta durmaktayız. Bu kritik 
dönemlerde Türkiye’ye destek olan ve kardeşlik mesajları ile yanımızda duran bütün ülkeleri ve dostlarımızı gönülden selamlıyoruz. 

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

Déclaration de l’Union des Municipalités de Marmara sur la tentative de Coup d’Etat manquée au 15 Juillet 2016

LA TURQUİE SE PORTE À LA DÉFENSE DE LA DÉMOCRATİE PLUS FORTE QUE JAMAİS

Un groupe terroriste a tenté de renverser le Gouvernement élu et légitime de la République Turque et de créer une guerre civile par 
une tentative de coup d’Etat manquée dans la nuit du 15 juillet 2016. Le groupe terroriste ayant pénétré au sein de l’armée, a bombardé le 
Palais Présidentiel, la Grande Assemblée Générale, plusieurs bâtiments publics et n’a pas hésité à tuer des centaines de civils innocents au 
moyen de l’équipement de l’armée comme des fusils, des avions de chasse, des tanks et des hélicoptères. Toutes les composantes de la so-
ciété ont envahi les rues pour entraver les visées des terroristes et ont exprimé la volonté du peuple par un geste de résistance pacifique. 
Toutes les personnes, les institutions, les ONG, les médias et les leaders politiques, faisant partie de formations politiques différentes et 
idéologiquement opposées, sont devenus ensemble, unis et solidaires contre cette tentative de coup d’Etat. Toutes les administrations 
locales appartenant aux différentes positions politiques, ont condamné la tentative de coup et ont pris une position claire en faveur de la 
paix et de la stabilité de la nation. L’instauration de l’état d’urgence concernant la tentative de coup pour une durée de trois mois a pour 
seul objectif d’éliminer les menaces sur la démocratie, l’état de droit, les droits et la liberté de nos citoyens et de prendre les mesures 
nécessaires le plus vite et le plus efficacement possible. L’engagement de la Turquie à l’égard de la communauté internationale et des 
valeurs universelles a toujours été tenu et le restera dans les domaines politiques, légaux, économiques, et institutionnels. Nous croyons 
fermement que la Turquie émergera comme « une nation plus forte » après cette tentative de coup. La protection de la démocratie, de 
l’état de droit, des droits et des libertés fondamentaux reste la priorité de la Turquie en toutes circonstances. Nous, les défenseurs de la 
démocratie, prenons position contre les groupes terroristes qui s’en prennent à l’unité et stabilité de la nation. Nous voudrions saisir cette 
occasion pour saluer les pays frères et amis qui ont soutenu la Turquie et ont communiqué message de support en ces temps difficiles.

UNION DES MUNICIPALITÉS DE MARMARA

Marmara Municipalities Union Statement on the Coup Attempt in Turkey

TURKEY STANDS UP FOR DEMOCRACY STRONGER THAN EVER

On 15 July 2016, a terrorist group attempted to overthrow the legitimate government through a failed coup d’état. The terrorist group 
within the structure of the army bombed the Presidential Palace, National Assembly, police and public buildings and did not hesitate to kill 
hundreds of civilians with armed equipment such as guns, fighter jets, tanks and helicopters. All segments of the society, in order to thwart 
the terrorists, took to the streets and expressed the will of the people with a peaceful resistance. The people, institutions, civil society orga-
nizations, the media and politicians from opposite ends of the political spectrum stood together with one heart as a single body against the 
coup with great courage and dignity like a clenched fist. All the local governments from different political stances condemned the coup at-
tempt and took a common stance in order to do whatever is necessary for the nation’s peace and stability. Turkey’s declaration of three-mon-
th state of emergency as a response to the failed coup has the sole purpose of taking the necessary measures against coup perpetrators 
and their affiliates. Turkey’s commitment to the international community and universal values has been and will remain uninterrupted po-
litically, legally, economically and institutionally. We strongly believe that Turkey will emerge as a “stronger nation” following the coup at-
tempt. Protecting democracy, the rule of law, and the rights and freedom of its citizens is Turkey’s top priority under all circumstances. We, 
as the defenders of democracy, stand against the terrorist groups targeting the stability and unity of our nation. We would like to take this 
opportunity to salute all brotherly and friendly countries which stood by Turkey and conveyed messages of support in these critical times. 

MARMARA MUNICIPALITIES UNION

إتحاد بلديات مرمرة



15 Temmuz gecesi yaşanan  
darbe girişimi sırasında 

Türk demokrasisinin  
ayakta kalması adına  
canlarını feda eden  

242 şehidimizi  
rahmet ve minnetle 

anıyoruz...


