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23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlișkin 
Kanun Hükmünde Kararname ile 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana 
gelen darbe girișimi ve sonrasında devam eden olaylarda hayatını 
kaybeden vatandașların hak sahipleri ile yaralanıp malul olan 

vatandașlara șu haklar sağlanmıștır.

Aylık Bağlama

Tazminat 

Ek Tazminat veya Emekli İkramiyesi 

İstihdam hakkı (Hayatını kaybeden 2, Malul olan 1 kiși)

Faizsiz konut kredisi

Ücretsiz seyahat hakkı

Ek Ödeme ve Eğitim - Öğretim Yardımı

Elektrik ve Su Ücret İndirimi

Sağlık Yardımları

Bakım ücreti

YURTKUR Yurt ve Kredi Önceliği 

Yükseköğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti 

Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma



Cevdet YILMAZ
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içerisindeki bir grup Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
üyesi, 15 Temmuz akșamı devletimize, vatanımıza ve milletimize karșı hain bir 
darbe girișiminde bulundu. TSK içerisindeki asker üniforması giymiș bu grubun 
hainliğine karșı, milletimiz birlik olarak tarihe geçecek destansı bir direniș ile 
darbeye dur dedi.

Bu eli kanlı örgüt, düșman ordularının bile yapmadığı bir șeyi yaptı. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ni savaș uçaklarıyla bombaladı. Milletin vergileri ile alınan tankları, 
helikopterleri ve savaș uçaklarını milleti katletmek için kullandı. Gayri milli olan bu 
güruhun en büyük derdi milletledir. Çünkü bu örgüt millet düșmanıdır, milli irade 
düșmanıdır.

FETÖ’nün kimlere hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu ülkeye, bu ülkede yașayan 
hiç kimseye hizmet etmiyorlar. Tam aksine bu toprakların gelișmesini istemeyen, 
kardeșliğini, huzurunu istemeyenlere hizmet ediyorlar. Bu ülkenin çok daha ileri 
gitmesinden, mazlumlara sahip çıkmasından, bölgesinde, dünyada çok daha 
güçlü bir ülke haline gelmesinden rahatsız olanlara hizmet ediyorlar.
 
Bu asker üniforması giymiș teröristler ve onların destekçileri adalet önünde hesap 
vereceklerdir. Milletin vicdanında mahkum olan bu eli kanlı teröristlerin, yargılan-
maları sonucunda da en ağır cezayı alacaklarından hiç kimsenin șüphesi olmasın.
 
Milletimiz, Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bașbakanımız Binali 
Yıldırım’ın çağrıları ile darbeye geçit vermeyerek tarih yazmıștır. Yașanan süreçte, 
hainlere geçit vermeyerek vatanına sahip çıkan kahraman milletimize șükran-
larımızı sunuyor, șehitlerimize rahmet, gazilerimize acil șifalar diliyoruz. 

AK PARTİ ADINA SAHİBİ

Türkiye Bülteni’nde yayınlanan yazı ve
fotograflar kaynak belirtilerek kullanılabilir.
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FETÖ'CÜLERİN WHATSAPP YAZIŞMALARI DEŞİFRE OLDU

FETÖ mensuplarının darbe gecesi yaptıkları yazışmalarda kan donduran ifadeler kullandıkları, girişimi engellemeye 
çalışan kalabalıkların ateşle dağıtılması talimatının açık bir şekilde verildiği tespit edildi. Dökümleri yapılan 

yazışmalardan bazıları şöyle:

Kalabalıkların ateşle 
dağıtılması talimatı

Yarbay Muza�er Düzenli: Tekrar 
Emri. İletiyorum. Toplanan 
kalabalıklar ateşle dağıtılacak

Albay Müslüm Kaya: İş makinelerini 
AKOM'a yaklaştırıyorlar. Arkadaşlar 
ateş ediyor

Binbaşı Mehmet Karabekir: Sahada 
biri olarak ateş kalabalığa ateş 
ediyorum bekliyorum. Tekrar tekrar 
kontrollü kullanın dağılıyorlar 10-15 
kişi pert. İnsiyatif kaybetme yok

Binbaşı Muammer Aygar: Kuleli'de 
yoğun çatışma var. Gruba ateş 
ediyoruz

Albay Ahmet Baykal: Polisten de 
artık çok ses çıkmıyor. Mühimmatımız 
var moraller yüksek 

“2. Köprü'ye taarruz 
değerlendirilebilir mi?”

Binbaşı Muammer Aygar: 2. Köprüye 
uçakla hava taarruzu 
değerlendirilebilir mi?

Albay Uzay Şahin: Gücümüz 
yettiğince arkadaşlar

Albay Müslüm Kaya: Taksimle irtibat 
için batarya sorunu uçaklar az önce 
üç defa ateş etti nereye bilmiyoruz

Albay Müslüm Kaya:  Uçaklar yaramış 
Taksim’e. Şu an sakinmiş

Binbaşı Muammer Aygar: Aynısını 2. 
Köprüye yapabilir miyiz?

Albay Müslüm Kaya: Uçaklar moral 
için önemli hava aydınlanınca hava 
desteği artırılabilir mi

Yarbay Uğur Coşkun: Halk polisten 
beni istiyor. Ateş açalım mı sayıları 
çok fazla

“Ezin yakın taviz yok”
talimatı

Yarbay Uğur Coşkun: Bizim valilikteki 
adamların hepsini halk ezip polise 
teslim etmiş. Polisler halka engel 
olmaya çalışıyor ama zor

Binbaşı Mehmet Karabekir: Ezin, 
yakın, taviz yok

Yarbay Uğur Coşkun: Ateş açarsak üç 
beş vururuz ama içeri girişi 
engelleyemeyiz

Albay Zeki Atmaca: Çamlıcada’ki 
antenlere müdahale edilmeli acilen

Albay Uzay Şahin: Gaza gelip 
silahlarınızı bırakmayın

Albay Sadık Cebeci: Özel tvlerin 
susturulması gerekiyor 

“TRT'de bildiri okundu, 
aynen devam”

Yarbay Mustafa Düzenli: Arkadaşlar 
çok şükür Ankara ve İstanbul’da birçok 
hedef ele geçirildi. TRT’de bildiri 
okundu. Aynen devam. Harekatımıza 
karşı duranlara sert karşılık verilecek. 
Emir budur. Abiler bulunduğu 
noktalarda durması ihtiyaç olmayan 
birlikler diğer noktalara kaydırılmalı 

Yarbay Uğur Coşkun: Sakarya’da acil 
destek ihtiyacı var halk tanklara da 
müdahale etmeye çalışıyor

Binbaşı Mehmet Karabekir: Sabiha 
Gökçen direk sağa sola ateş edin 
sıkıntı var orada. Halkı kullanması 
sıkıntı olmasın

Binbaşı Muammer Aygar: 
Çengelköy’de direnen 4 kişiyi vurduk. 
Sorun yok

Albay Sadık Cebeci: AK Parti il 
teşkilatında 3-4 bin kişi var destek 
gerek

Yarbay Muza�er Düzenli: Toplanan 
kitlelere askeri kuvvetlere karşı duran 
polislere silahla, tanklarla sert bir 
şekilde müdahale edilecek. Sadık 
albayım mekan neresi
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Kalabalıkların ateşle 
dağıtılması talimatı

Yarbay Muza�er Düzenli: Tekrar 
Emri. İletiyorum. Toplanan 
kalabalıklar ateşle dağıtılacak

Albay Müslüm Kaya: İş makinelerini 
AKOM'a yaklaştırıyorlar. Arkadaşlar 
ateş ediyor

Binbaşı Mehmet Karabekir: Sahada 
biri olarak ateş kalabalığa ateş 
ediyorum bekliyorum. Tekrar tekrar 
kontrollü kullanın dağılıyorlar 10-15 
kişi pert. İnsiyatif kaybetme yok

Binbaşı Muammer Aygar: Kuleli'de 
yoğun çatışma var. Gruba ateş 
ediyoruz

Albay Ahmet Baykal: Polisten de 
artık çok ses çıkmıyor. Mühimmatımız 
var moraller yüksek 

“2. Köprü'ye taarruz 
değerlendirilebilir mi?”

Binbaşı Muammer Aygar: 2. Köprüye 
uçakla hava taarruzu 
değerlendirilebilir mi?

Albay Uzay Şahin: Gücümüz 
yettiğince arkadaşlar

Albay Müslüm Kaya: Taksimle irtibat 
için batarya sorunu uçaklar az önce 
üç defa ateş etti nereye bilmiyoruz

Albay Müslüm Kaya:  Uçaklar yaramış 
Taksim’e. Şu an sakinmiş

Binbaşı Muammer Aygar: Aynısını 2. 
Köprüye yapabilir miyiz?

Albay Müslüm Kaya: Uçaklar moral 
için önemli hava aydınlanınca hava 
desteği artırılabilir mi

Yarbay Uğur Coşkun: Halk polisten 
beni istiyor. Ateş açalım mı sayıları 
çok fazla

“Ezin yakın taviz yok”
talimatı

Yarbay Uğur Coşkun: Bizim valilikteki 
adamların hepsini halk ezip polise 
teslim etmiş. Polisler halka engel 
olmaya çalışıyor ama zor

Binbaşı Mehmet Karabekir: Ezin, 
yakın, taviz yok

Yarbay Uğur Coşkun: Ateş açarsak üç 
beş vururuz ama içeri girişi 
engelleyemeyiz

Albay Zeki Atmaca: Çamlıcada’ki 
antenlere müdahale edilmeli acilen

Albay Uzay Şahin: Gaza gelip 
silahlarınızı bırakmayın

Albay Sadık Cebeci: Özel tvlerin 
susturulması gerekiyor 

“TRT'de bildiri okundu, 
aynen devam”

Yarbay Mustafa Düzenli: Arkadaşlar 
çok şükür Ankara ve İstanbul’da birçok 
hedef ele geçirildi. TRT’de bildiri 
okundu. Aynen devam. Harekatımıza 
karşı duranlara sert karşılık verilecek. 
Emir budur. Abiler bulunduğu 
noktalarda durması ihtiyaç olmayan 
birlikler diğer noktalara kaydırılmalı 

Yarbay Uğur Coşkun: Sakarya’da acil 
destek ihtiyacı var halk tanklara da 
müdahale etmeye çalışıyor

Binbaşı Mehmet Karabekir: Sabiha 
Gökçen direk sağa sola ateş edin 
sıkıntı var orada. Halkı kullanması 
sıkıntı olmasın

Binbaşı Muammer Aygar: 
Çengelköy’de direnen 4 kişiyi vurduk. 
Sorun yok

Albay Sadık Cebeci: AK Parti il 
teşkilatında 3-4 bin kişi var destek 
gerek

Yarbay Muza�er Düzenli: Toplanan 
kitlelere askeri kuvvetlere karşı duran 
polislere silahla, tanklarla sert bir 
şekilde müdahale edilecek. Sadık 
albayım mekan neresi

“Ankara’dan gelen talimat:
Ateş edilecek”

Albay Uzay Şahin: Arkadaşlar her şey 
planlandığı gibi gidiyor. Bu 
televizyonların susturulması 
gerekiyor

Albay Uzay Şahin: Vatanı (İstanbul İl 
Emniyet Müdürlüğü binası) 
gerekiyorsa vurun

Albay Uzay Şahin: Çamlıca tepesini 
gören tanklar antenleri vursunlar 
irfan Çamlıca'ya gidip vurabilir misin

Albay Zeki Atmaca: Antenlere giden 
hatları kontrol eden merkeze 
gidilerek hatlar kesilmeli

Yarbay Muza�er Düzenli: Emri 
iletiyorum. Ateşle toplananlara karşılık 

verilecek. Ateş açılan topluluklar 
dağılıyor

Yarbay Muza�er Düzenli: Arkadaşlar 
tereddüt edilmeden müdahale 
edilecek

Binbaşı Murat Yanık: Ankara’dan 
gelen talimat: Ateş edilecek

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu: 
Komutanım halkı silahlandırdıkları 
bilgisi geldi. Halkı üstümüze gelirse 
tereddütsüz önce havaya sonra yere 
sonra üstlerine ateş edeceğiz

Albay Uzay Şahin: AKP il teşkilatı 
bölgesinde ön ayak olanları vurun

Albay Uzay Şahin: Müzahir yayın 
organlarını hava kuvvetleri vurmalı 
talimat verin

Binbaşı Mehmet Karabekir: Moral 
bozmak yok kanımızın son damlasına 
kadar devam

Albay Uzay Şahin: Geçirmeyin ateş 
serbest

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu: 
Bayrampaşa’dan bir tane bile polis 
çıkmayacak

“Teslim olun veya kaçın”

Binbaşı Muammer Aygar: Yılanın 
başını aldılar mı?

Albay Cemaleddin Doğan: Kaçalım 
mı?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu: 
Komutanım hayatta kalın tercih sizin 
biz karar vermedik henüz. Ama 
lokasyonumuzdan ayrıldık. Grubu 
kapatıyorum mesajları silin isterseniz
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DARBE GİRİŞİMİNDE
FETÖ DELİLLERİ 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan belgeler, darbe girişiminin, 
örgütün elebaşının iddialarının aksine FETÖ tarafından yapıldığını ortaya koyuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar'ın Emir Subayı Yarbay Levent 
Türkkan, Genelkurmay'da emir subaylığı 
görevine getirildikten sonra cemaat adına 
verilen görevleri yerine getirmeye 
başladığını itiraf etti

FETÖ’nün Sakarya il imamı olan
Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz, 16 Temmuz 
sabahı Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığında yakalandı. Öksüz’ün 
darbe girişiminden iki gün önce yurt 
dışından döndüğü tespit edildi

Daha önce FETÖ mensubu olduğu 
gerekçesiyle açığa alınan eski İstanbul 

Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı, Vatan 
Caddesi'nde bir tank içerisinde üniformasıyla 

gözaltına alındı

Yakalanan bir polis memurunun 
cep telefonunda, FETÖ'cü 
"abiler"in darbeye destek 

vermeleri için yazdığı mesajlar 
ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele 
saldırı düzenleyen ve polisin yaptığı 

operasyonda yaralı ele geçirilen Deniz 
Yüzbaşı Haldun Gülmez'in üzerinde örgüt 

elebaşı Fetullah Gülen'in duasının 
bulunması dikkati çekti
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GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NDAN 
FETÖ’NÜN DARBE GİRİŞİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanlığı’ından FETÖ’nün darbe girişimi ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu zilleti 

ve rezaleti, Türkiye Cumhuriyeti devletine, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerine 

ve asil milletimize yaşatan alçaklar en ağır şekilde cezalandırılacaklardır.” denildi 
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TSK'DA DEVRİM GİBİ
YENİDEN YAPILANMA

Harp Akademileri, askeri liseler 

ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile 

jandarma dahil astsubay meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden 

öğrenciler uygun fakülte ve yüksekokullara naklen kaydedilecek

MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 1. maddesinde değişikliğe gidildi. 

Bakanlık merkez teşkilatı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel 

Müdürlüğü gibi kuruluşların da yer aldığı genel müdürlük, daire başkanlığı ve diğer 

komutanlıklardan oluşacak

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasına göre, darbe girişiminin hava üssü olarak kullanılan 

Ankara'nın Kazan ilçesindeki Akıncı 4. Ana Jet Üssü ile Ankara'da ve İstanbul'da 

darbe girişiminde tankların çıkarıldığı, helikopterlerin kaldırıldığı bütün kışlalar 

kapatılacak
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KHK ile YAŞ, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet 
Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet 
komutanlarından oluşacak

Milli Savunma 
Bakanı'na 
bağlandı

Kara
Kuvvetleri

Komutanlığı

Deniz
Kuvvetleri

Komutanlığı

Hava 
Kuvvetleri

Komutanlığı

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 
Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni 

bir üniversite kuruldu

Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve 
Başbakanın uygun göreceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilecek

GATA'ya bağlı yükseköğretim birimleri, her türlü hak ve 
yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, 
taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesine 
devredilecek

İçişleri Bakanlığına bağlı 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
oluşturuldu

GATA ve 
asker hastaneleri 

Sağlık Bakanlığına 
devredildi

Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri 

Bakanlığına bağlandı
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498
Ankara’da

285
İstanbul’da

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece, 112 Acil Servis 
istasyonlarından Ankara ve İstanbul'da çıkış yaparak yaralıları hızla sağlık 

merkezlerine nakleden sağlık görevlileri, çatışmanın en önemli tanıkları oldu

Yaralıları hızla sağlık merkezlerine nakleden sağlık 
görevlileri, yüzlerce kişinin hayatını kurtardı

AMBULANS

SİLAHLARIN GÖLGESİNDE
HAYAT KURTARDILAR
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Sağlık Bakanlığına
112 Acil Servis 
istasyonlarından



BATI MEDYASI TELAŞTA

Batı medyası, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı darbe girişimiyle 
Türkiye demokrasisini tehdit etmesini görmezden gelirken, darbeyi 
önemsizleştirmeye çalşıyor

Darbecilere ve destekçilerine yönelik tedbirleri Türkiye’de “iktidarın 

otoriterleşme fırsatı” şeklinde yansıtıyor

Yabancı basın darbenin Fetullah Gülen ile bağlantısını önemsizleştirmeye 

yönelmesi dikkati çekiyor

Fox News, başarısız darbe girişimini Türkiye’nin 

“İslamlaşma”sının engellenmesinde son umut 

olarak yansıttı

The Guardian gazetesi, darbe girişimi sonrasının 

kanlı ve baskıcı olacağını iddia etti

New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın bundan sonraki süreci kendisine 

muhalif olanları bertaraf etmek için kullanacağını 

öne sürdü

Foreign Policy’de yazan Micheal Rubin, 

“Erdoğan’ın kendinden başka suçlayacağı kimse 

yok” ifadeleriyle darbede haklı gerekçeler aradı
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Anayasa’ya göre olağanüstü hal, “Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya 

temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait 

ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi 

şekilde bozulması hallerinde” altı ayı geçmemek üzere Milli Güvenlik Kurulu’nun 

görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilebiliyor

Olağanüstü hal hangi durumlarda ilan edilir?

Olağanüstü halin süresini, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Meclis değiştirebilir. Her 

defasında dört ayı geçmemek üzere sürenin uzatılması veya olağanüstü halin 

kaldırılması da Meclis tarafından yapılabilir. Olağanüstü hal süresince, 

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli 

kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi 

Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur

Olağanüstü hal sürecindeki düzenlemelerde
nasıl bir yöntem uygulanır?

Sıkıyönetim anlamına gelmeyen OHAL kararı, özellikle Fetullahçı Terör Örgütü 
mensuplarının kamudan temizlenmesi için alındı. Kararın alınmasıyla temel hak ve 

özgürlüklerde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek 

OHAL'LE İLGİLİ 
MERAK EDİLENLER
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OHAL ile sıkıyönetim aynı anlama gelmiyor. Olağanüstü halde yetki mülki 

erkandayken, sıkıyönetimde yetki askere veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL 

sürecinde TSK’nın yine valilerin emrinde olacağını ve onlarla birlikte çalışmalarını 

sürdüreceğini açıkladı. Erdoğan bu süreçte temel hak ve özgürlükler noktasında 

herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmayacağını da açıkladı

OHAL, sıkıyönetim anlamına mı geliyor?

OHAL Kanunu’na göre ruhsatlı olsa da her nevi silah ve mermilerin taşınması veya 

nakli yasaklanabilir. Bunun yanı sıra her türlü cephane, bomba, tahrip maddeleri, 

patlayıcı maddeler ile radyoaktif maddeler gibi maddelerin bulundurulması, 

hazırlanması, yapılması veya nakli ile söz konusu maddelerin yapılmasına yarayan 

eşya, alet veya araçların teslimi de istenip, toplatılabilir

OHAL sürecinde alınabilecek tedbirler neler?

OHAL Kanunu’na göre olağanüstü halin bir ili kapsaması durumunda görev ve yetkinin 

il valisinde olması öngörülürken, birden fazla ili kapsaması durumunda "bölge valileri" 

yetkilendiriliyor. Gerekli işlemlerin tamamı bölge valileri tarafından yürütülüyor

OHAL sürecinde koordinasyon nasıl sağlanır?



Mahkeme kararı olmaksızın ev ve iş 
yerlerinde, kişilerin üzerinde, 
çantalarında ve araçlarında aramalar 
yapılabilecek 

OHAL, ülkede güvenliğin sağlanması için 
emniyet güçlerinin terörle etkin 
mücadelesinde yardımcı oluyor

Valilik kararıyla şüpheli görülen yerlerdeki 
bilgisayar ve cep telefonlarındaki veriler 
incelenebilecek 

Gerekli görüldüğü durumlarda toplantı 
ve mitingler iptal edilebilecek 

OHAL çerçevesinde şüpheli bulunan 
kişilerin trafiğe çıkışı yasaklanabilecek

UYGULAMANIN GETİRDİKLERİ

FRANSA'DA OHAL UYGULAMASI
Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırısı sonrası Fransa'da 
olağanüstü hal ilan edilmişti. Fransa, Nice'de 84 kişinin ölümüyle 
sonuçlanan saldırının ardından OHAL uygulamasını 4'üncü kez uzatacak
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Belli şartlar altında mahkeme kararı 
olmaksızın baskın düzenlenebilecek 

Ev hapsine alınanlar ve hücrede kalan 
mahkumlar kendilerine zarar vermemesi ve 
kaçmaması için 24 saat kamerayla takip 
edilecek

Verilerin tamamı bir hakimin onayıyla 
kullanılabilecek 

Nice'deki terör saldırısı sonrası 200'den fazla 
Yahudi kökenli Fransız vatandaş İsrail'e göç etti 

Nice’teki terör saldırısı sonrası ülkede güvenlik 
riski bulunan Paris ve çevresindeki bazı 

festivallerin iptal edildi

Açık hava sinemaları, sokak basketbol 
turnuvaları gibi etkinlikler iptal edildi

Paris Plajı için de güvenlik 
önlemleri arttırıldı

ALINAN KARARLAR
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“ŞEHİTLER TEPESİ
HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMADI”

Cumhurbașkanı Recep Erdoğan, Beștepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi açılıșı ile Șehitleri Anma 
Programında yaptığı konușmaya besmele ile bașladı. 

İslam'da șehitliğin peygamberlikten sonra en yüksek 
makam olduğunu vurgulayan Cumhurbașkanı  
Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın, "Bir bayrak rüzgar 
bekliyor" șiirinden, "Șehitler tepesi boș değil, biri 
var bekliyor. Ve bir göğüs, nefes almak için, rüzgar 
bekliyor. Türbesi yakıșmıș bu kutlu tepeye, yattığı 
toprak belli, tuttuğu bayrak belli, kim demiș meçhul 
asker diye? Destanını yapmıș, kasideye kanmıș. Bir 
el ki; ahretten uzanmıș, edeple gelip birer birer 
öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız, 
fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. 
Söyledi söyleyenler demin, gel süngülü yiğit 
alkıșlasınlar, șimdi sen söyle, söz senin. Șehitler 
tepesi boș değil, toprağını kahramanlar bekliyor. 
Ve bir bayrak dalgalanmak için; rüzgar bekliyor" 
dizelerini okudu.

Cumhurbașkanı Erdoğan, "Bu ülkede șehitler tepesi 
hiçbir zaman boș kalmadı, kalmayacak. Bizim 
șehitlerimizin yattıkları toprak belli, tuttukları 
bayrak belli, yüreklerindeki iman belli, dillerindeki 
kelime-i șehadet, kelime-i tevhid belli. Peki onları 
șehit edenlerin neyi belli? Sadece ihanetleri. Șehit-
lerimizin hiçbiri bizim için meçhul değil, bilakis 
onların her biri milletimizin malumudur ve ebediyen 
malumu olarak kalacaktır" diye konuștu.

Cumhurbașkanı Erdoğan, "Șu ana kadar șahsıma 
her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye 
mahsus olarak, davalarımı çekiyorum ve affedi-
yorum. Zira asıl bu imkanı doğru değerlendi-
remezsek millet bizim yakamıza yapıșma hakkına 
sahip olur diye düșünüyorum. Onun için siyasetçil-
er bașta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin, 
ülkemizin önündeki bu gerçeğe, bu hassas duruma 
uygun șekilde davranacaklarına inanıyorum" dedi.
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HAKK'IN VE HALKIN GÜCÜ,
TANKIN GÜCÜNÜ YENMİŞTİR
Bașbakan Yıldırım, Beștepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi'nin açılıșı ve Șehitleri Anma 
Programı'nda, 15 Temmuz șehitlerini bir kez 
daha rahmetle yad etti ve gazilere de darbe 
girișimi karșısında gösterdikleri kahramanlık-
tan dolayı șükranlarını sundu.

Bașbakan Binali Yıldırım, "Hakk'ın ve halkın 
gücü, tankın gücünü yenmiștir. Anayasa, 
yasalar, hukuk șüphesiz ișleyecektir. Hayat 
normale dönmüștür ancak demokrasi 
nöbeti aynen devam etmektedir" dedi.

Șehitlerin aile ve yakınlarının onlarla gurur 
duyduğunu söyleyen Bașbakan Yıldırım, 
onlar ne kadar gurur duyuyorsa kendilerinin 
de bu büyük milletle o kadar gurur duy-
duğunu ifade etti. 

Șehit ailelerine seslenen Bașbakan Yıldırım, 
"15 Temmuz akșamına kadar, o kahraman-
lar sizin çocuklarınızdı, șimdi artık tüm o 
șehitler bizim, Türk milletinin çocuklarıdır" 
ifadesini kullandı. 

Darbenin bașarısız olmasıyla hayal kırıklığı 
yașayanların ne dediğini umursamadıklarını 
dile getiren Bașbakan Yıldırım, "Bu devlet, 
bu millet her zaman destan yazmıștır, her 
zaman tarih yazmıștır, tarih yazmaya, dün-
yayı, Türkiye'yi, geleceği șekillendirmeye 
devam edeceğiz. Dostla düșmanı ayırt ede-
ceğimiz günlerden geçiyoruz. Mısır'a, Suri-
ye'ye yaptıklarını Türkiye'ye de yapmak 
isteyenlere geçit vermedik, vermeyeceğiz. 
Darbecilere arka çıkanlar, darbecilere göz 
kırpanlar, darbeciler kadar alçaktır. Haine 
hoșgörü gösteren haindir" ifadelerini 
kullandı.

AK Parti Ağustos 2016

        22-23



AK Parti Ağustos 2016



GAZİ MECLİS’İ HEDEF ALDILARGAZİ MECLİS’İ HEDEF ALDILAR
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FETÖ'nün darbe girișiminde hedef alınan TBMM'de büyük hasar meydana geldi. 
Patlamaların etkisiyle Meclis binasının bazı yerlerinde tavan çökmeleri meydana 
geldi, kapılar, camlar ve çerçeveler kırıldı. Gazi Meclisi hedef alan asker üniforması 
giymiș FETÖ’cü teröristler,  hiçbir darbede yașanmamıș bir alçaklığa da imza atmıș 
oldular.
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VATANI VE MİLLETİ İÇİN CANINI FEDA EDEREK
ŞEHİT DÜŞEN YÜZLERCE İSİMDEN BAZILARI
VATANI VE MİLLETİ İÇİN CANINI FEDA EDEREK
ŞEHİT DÜŞEN YÜZLERCE İSİMDEN BAZILARI
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Erol Olçok, Türkiye’de siyasi iletișim kampanyalarının duayeni. 
Yaptığı kampanyalar șimdiden milletimizin hafızalarında unutulmaz 
bir yer edindi. 2007’de “Durmak Yok Yola Devam”, 2011’de “Aynı 
Yoldan Geçmișiz Biz”, 2014’de “Bayrak”, 2015’de Cumhur-
bașkanlığı “Fors” filmleri belki ilk akla gelenlerden. Sadece reklam-
cı değil. R. Tayyip Erdoğan’la çıktığı yolda, iletișimin her alanında 
öncü rol üstlenen, strateji çizen, bu stratejilerin sahada uygu-
lamasını yapan biriydi.
 
Büyük ve önemli ișler yapmıștı. Ama yaptığı ișlerde asla kendisine 
pay biçmezdi. “Allah nasip etti,” derdi. “Yaptıklarımızı boș verin. 
Onlar geride kaldı. Sorumluluklarımız devam ediyor. Onlara 
odaklanın” diyerek ekibinin motivasyonunu hep diri tutardı.
 
AK Parti’nin kurulușu da dahil her așamasında emeği olan Erol 
Olçok, profesyonel bir reklamcıdan daha çok dava bilinciyle 
mücadele eden bir neferdi.  

15 Temmuz gecesi olayları ilk duyduğu anda, içindeki vatan ve 
dava așkıyla dünyadaki en değerli varlığı olan evladı ile birlikte 
silahların karșısına dikildi. Erol Olçok 16 yașındaki oğlu Abdullah 
Tayyip ile darbe girișimine karșı en ön safta yer aldı. FETÖ’cü 
asker üniforması giymiș teröristlerin açtığı ateș sonucu oğluyla 
beraber șehit edildi.

EROL OLÇAK
ŞEHİT
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Astsubay Bașçavuș Ömer Halisdemir, FETÖ ihanetinin ülkemize 
daha büyük zararlar vermesini engelleyen kahramanlarımızdan 
sadece biri. 

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalıșan hain 
Tuğgeneral Semih Terzi’yi alnından vurup milletinin onurunu 
korumuș, sonrasında açılan ateș sonucu șehit düșmüștür.

ÖMER HALİSDEMİR
ŞEHİT
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Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi olan Prof. Dr. İlhan 
Varank ayrıca, Cumhurbașkanlığı Bașdanıșmanı Mustafa Varank’ın 
ağabeyidir.
 
FETÖ’nün asker elbisesi giymiș teröristlerine karșı en ön safta 
göğsünü siper etti. İstanbul Büyükșehir Belediyesi’ni ișgal etmeye 
çalıșan teröristlere karșı durmak için gittiği İBB önünde șehit edildi.

Prof. Dr. İLHAN VARANK
ŞEHİT
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FETÖ’nün asker elbisesi giymiș teröristlerine karșı vatan savun-
ması yapabilmek için sokağa çıkan Yeni Șafak Gazetesi foto 
muhabiri Mustafa Cambaz, İstanbul Çengelköy’de vurularak șehit 
edildi.

MUSTAFA CAMBAZ
ŞEHİT
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Özel Harekatçı Polis memuru olan Demet Sezen, FETÖ teröristle- 
rinin Ankara Gölbașı Özel Harekat Daire Bașkanlığı’na F-16 uçak-
ları ile attığı bombalar sonucu șehit düștü.

DEMET SEZEN
ŞEHİT
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2 çocuk annesi olan Özel Harekatçı Polis memuru Sevda Güngör, 
Ankara Gölbașı Özel Harekat Daire Bașkanlığına FETÖ teröristle- 
rinin F-16 uçakları ile attıkları bomba sonucu șehit düștü.

SEVDA GÜNGÖR
ŞEHİT
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Ahmet Özsoy, Türksat ișletme direktörü ve aynı zamanda Türk-
sat’ın güvenliğinden sorumluydu. TRT’nin ele geçirildiğini duyunca 
iki kepçe ile Türksat’a gelen yolu kapattı. İki helikopter ile darbeci- 
ler Türksat’a gelip TRT hariç yayınların kapatılmasını istedi. Ekip 
tecrübeliydi ve ișlemin yapılmasını bir buçuk saat engelledi. Darbe-
ciler oyalandıklarını anladıklarında herkesi tesislerden çıkardılar. 
Helikopter ile çanakları bombalasalar da yayını kesmeyi becere-
mediler. Ahmet Özsoy gidip gitmediklerini kontrol etmek için aracın 
ıșıklarını söndürerek tesise girmeye çalıștığı sırada asker ünifor-
ması giymiș teröristlerce șehit edildi.

AHMET ÖZSOY
ŞEHİT



Adana'da Çevik Kuvvet Șube Müdürlüğünde görev yapan ve 
helikopter pilotu olmak için eğitim amacıyla geçici görevle Anka-
ra'ya giden ikiz kardeșlerin geçen yıl 6 ay arayla evlendiği ve Ahmet 
Oruç'un eșinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. FETÖ teröristlerinin 
Ankara Gölbașı Özel Harekat Daire Bașkanlığı’na F-16 uçakları ile 
attığı bombalar sonucu șehit düștüler.

AHMET & MEHMET ORUÇ
ŞEHİT
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20 yașında üniversite öğrencisi olan Burak Cantürk, okul harçlığını 
çıkartmak için çalıștığı Çengelköy’deki lokantadan olayları duyar 
duymaz meydanlara çıktı. FETÖ teröristlerinin  açtığı kurșunlarla 
șehit düștü.

BURAK CANTÜRK
ŞEHİT



24 yașındaki Özel Harekat Komiser yardımcısı Gülșah Güler, FETÖ 
teröristlerinin Ankara Gölbașı Özel Harekat Daire Bașkanlığı’na 
F-16 uçakları ile attığı bombalar sonucu șehit düștü.

GÜLŞAH GÜLER
ŞEHİT
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28 yașındaki Hakan Yorulmaz, Ankara Gölbașı Özel Harekat Daire 
Bașkanlığı’na FETÖ teröristlerinin F-16 savaș uçakları ile yaptığı 
saldırı sonucunda șehit oldu.

HAKAN YORULMAZ
ŞEHİT



Halil Kantarcı, daha 15 yașındayken 28 Șubat döneminde idamla 
yargılandı. Alçaklara tekrar fırsat vermemek için meydanlara indi. 
Gözünü kırpmadan göğsünü milletine siper etti. Asker elbisesi 
giymiș teröristlerce Çengelköy’de vurularak șehit edildi.

HALİL KANTARCI
ŞEHİT
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Hafız olan İbrahim Yılmaz, İstanbul Büyükșehir Belediyesi’nin 
asker elbisesi giymiș teröristlerce ișgaline direnmek için gittiği İBB 
önünde șehit edildi.

İBRAHİM YILMAZ
ŞEHİT



Cumhurbașkanının motosikletli ekibinin bașı olan Kemal Tosun, 15 
Temmuz Șehitler köprüsünde asker elbisesi giymiș teröristlerce 
șehit edildi.

KEMAL TOSUN
ŞEHİT
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Cumhurbașkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin, FETÖ teröristleri- 
nin Cumhurbașkanımızın kaldığı otele saldırdığı esnada çıkan 
çatıșmada șehit düștü.

MEHMET ÇETİN
ŞEHİT



Acıbadem mahalle muhtarı Mete Sertbaș, Türk Telekom binasına 
girmek isteyen asker elbisesi giymiș teröristlere engel olmak ister- 
ken 2 metre mesafeden aldığı kurșunla șehit edildi.

METE SERTBAŞ
ŞEHİT
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Ankara Gölbașı Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda lojman 
mescidinde görev yapan imam 32 yașındaki Mustafa Yaman, 
asker elbisesi giymiș teröristlerin açtığı ateșle șehit oldu.

MUSTAFA YAMAN
ŞEHİT



Kızılay Küçükesat Șube Bașkanı olan Serhat Önder evli ve bir 
çocuk babasıydı. Genelkurmay Bașkanlığı önünde asker elbisesi 
giymiș teröristlerce șehit edildi.

SERHAT ÖNDER
ŞEHİT
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17 yașındaki Uhud Ișık, Sağlık Lisesi Öğrencisiydi. 15 Temmuz 
sabahı astsubaylık sınavına girdiği öğrenilen Uhud, yaralılara 
yardım edebilmek amacıyla gittiği Genelkurmay Bașkanlığı önünde 
asker elbisesi giymiș teröristlerce șehit edildi.

UHUD IŞIK
ŞEHİT



İnsan ve Medeniye Hareketi üyesi olan Yunus Emre Sezer, İstanbul 
Büyükșehir Belediyesi’nin ișgaline karıșı durmak için gittiği 
Saraçhane’de asker elbisesi giymiș teröristlerce șehit edildi.

YUNUS EMRE EZER
ŞEHİT
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SIRTINDA ''AL BAYRAK'' 
İLE ŞEHADETE KOŞTU
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girișimini engelle-
mek için gittiği Cumhurbașkanlığı Külliyesi önünde șehit 
düșen Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünde görevli 
jeoloji mühendisi Cuma Dağ'ın ailesi șehidiyle gurur duyuyor.
Darbe teșebbüsün gerçekleștiği 15 Temmuz gecesi 
Beștepe'deki evlerinde haberi duyar duymaz 6 yașındaki 
çocukları Ahmet Yavuz'u bir yakınlarına bırakarak jeoloji 
mühendisi eși Rukiye Dağ ile darbe girișimine tepki göster-
mek için sokağa çıkarak kalabalıkla Cumhurbașkanlığı Külli-
yesi'ne doğru yürüyen Cuma Dağ, yapılan hava saldırısında 
șehit düștü. 

Elazığ’ın Abdullah Pașa Mahallesi'nde yașayan șehidin 
annesi Ayser Dağ, yaptığı açıklamada, 6 çocuk sahibi 
olduğunu ve FETÖ'nün darbe girișimi sırasında vatan hainle- 
rinin hava saldırısı sonucu oğlunun yașamını yitirmesi ile 
üçüncü kez evlat acısı yașadığını dile getirdi.

Tek tesellisinin oğlunun vatan için șehit düșmesi olduğunu 
ifade eden Dağ, nasıl șehadete eriștiğini daha sonra gelinin-
den dinlediğini anlattı.
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ADANA ADIYAMAN

AFYONKARAHİSAR

AĞRI AKSARAY

AMASYA

ANKARA

ANTALYA

ARDAHAN

ARTVİN

AYDIN

BALIKESİR

BARTIN

BATMAN

BAYBURT

BİLECİK BİTLİS

MİLLET EĞİLMEZ TÜRKİYE YENİLMEZ
Cumhurbașkanımız ve Bașkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, tüm Türkiye 15 
Temmuz darbe teșebbüsünden bu yana meydanları terk etmedi.

81 ilimiz, bebek, çocuk, kadın, erkek, yașlı, genç ve hatta hasta yatağından kalkıp meydanlara 
koștu. Millet olarak “sabah ișe akșam meydana” sloganlarıyla, bu ülkeye sahip çıkan insanlarımız 
sayesinde, “Millet Eğilmedi Türkiye Yenilmedi.”



BİNGÖL

BOLU BURDUR

BURSA

ÇANAKKALE ÇANKIRI

ÇORUM

DENİZLİ

DİYARBAKIR

DÜZCE

EDİRNE

ELAZIĞ

ERZİNCAN

ERZURUM

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

GİRESUN GÜMÜŞHANE

IĞDIRISPARTA KAHRAMANMARAŞKARABÜK



HAKKARİ

HATAY

İSTANBUL

İZMİR KARAMAN

KARS

KASTAMONU

KAYSERİ

KİLİS

KIRIKKALE

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

KOCAELİ KÜTAHYA

MANİSAMANİSA

MARDİN

MERSİNMUĞLA

MUŞ NİĞDE

ORDU SAKARYASİİRT



KONYA

MALATYA

NEVŞEHİR

OSMANİYE RİZE

SAMSUN

SİNOP

SİVAS

ŞANLIURFA

ŞIRNAK

TEKİRDAĞ

TOKATTOKAT

TRABZONTUNCELİ

UŞAK

VAN

YALOVA

YOZGAT

ZONGULDAK



Amman  ÜRDÜN
Elçilik önünde toplanan 
kalabalık, Türkiye ve Türk 
halkı ile dayanışma içinde 
olduklarını duyurdu

Bakü  AZERBAYCAN
Bakü'de toplanan Türk ve 
Azerbaycanlılar,  
FETÖ'nün  darbe girişimini 
protesto etti

İdlib SÜRİYE

İdlib'te yüzlerce kişi, 
FETÖ'nün darbe girişimini 
protesto ederek Türk halkına 
destek verdi

Prizen  KOSOVA

Şehirde yaşayan Kosovalı 
Türk, Arnavut ve Boşnaklar, 
darbe girişimine tepki 
gösterdi

YURT DIŞINDAN FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE YÖNELİK HALK TEPKİLERİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin 
vatandaşları da sessiz kalmadı

Türk bayrağı taşıyan 
Lübnanlılar Tarik Cedid 
mahallesinde bir araya 
gelerek darbeyi 
protesto ettiler

Beyrut  LÜBNAN
Düzenlenen destek 
gösterisine onlarca 
Fas vatandaşı katıldı

Rabat  FAS

Türkiye, Somali, Arnavutluk ve 
Bosna Hersek vatandaşı, 
yaklaşık 500 kişi darbe 
girişimini lanetleyerek kınadı

Zürih  İSVİÇRE

Türkiye'nin Doğu Kudüs 
Başkonsolosluğu önünde 
toplanan onlarca Filistinli, 
FETÖ darbe girişimini 
kınadı

FİLİSTİN
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İslamabad  PAKİSTAN
Basın Kulübü önünde 
ellerinde Türk bayrakları 
ile toplanan Pakistanlılar 
Türkiye ve 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a destek 
sloganları attı

Londra  İNGİLTERE
Gösteriye başta Suriye, Mısır, 
Bangladeş ve Pakistan 
olmak üzere İslam 
dünyasından sivil toplum 
kuruluşları da destek verdi

Köln  ALMANYA
Tarihi Köln Katedrali 
önünde toplanan 
Türkler darbeyi, 
Suriyeli ve diğer 
Müslümanlarla birlikte 
protesto etti

Paris  FRANSA
Cumhuriyet Meydanı'nda 
düzenlenen gösteride Türk 
bayrağı açılarak İstiklal Marşı 
okundu

Washington DC  ABD
Beyaz Saray önünde, 
Türkler ve Amerikalı 
Müslümanların da 
katıldığı protestoya 
diğer ülke 
vatandaşlarından da 
destek geldi

Toronto  KANADA
Terör örgütü FETÖ mensubu 
bazı askerlerin darbe girişimi 
Kanada'nın Toronto kentinde 
protesto edildi

Saraybosna  
BOSNA HERSEK

Boşnak ve Türk 
vatandaşlar, darbe 
girişimine Türkiye ve 
Bosna Hersek 
bayraklarıyla tepki 
gösterdi

SOMALİ
Somali'de FETÖ'nün darbe 
girişimine karşı düzenlenen 
protestoya bakanlar ve 
milletvekilleri de katıldı

İsveç'te protesto gösterisine 
Türklerin yanı sıra Somali ve 

Özbekistan vatandaşları katıldı 
Bulgaristan’da yaşayan Müslüman ve 

Türklerin büyük bir bölümü akşam 
namazı sonrası şehit olan asker ve 

siviller için gıyabi cenaze namazı da 
kıldılar

Arnavutluk, Kosova, Makedonya 

ve Karadağ'dan liderler, darbe 
girişimini kınadı 
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BULGARİSTAN MİNARELERİNDEN 
TÜRKİYE İÇİN SELA OKUNDU
Bulgaristan Müslümanları Bașmüf- 
tülüğü, komșu Türkiye’de FETÖ’nün 
darbe girișimini șiddetle kınadı, ülke 
genelinde tüm camilerde akșam 
namazında sela okundu.
 
Bașmüftülüğün yayınladığı kınama 
bildirisinde, darbe eyleminde en 
büyük zarar görenlerin demokrasi-
nin ana temelleri olan parlamento ve 
medya olduğu belirtilerek, “Toplum-
da kaos ve korku uyandırmak iste- 
yen karanlık güçler, sivil 
vatandașlara, kurumlara saldırarak, 
sadece Türkiye’de değil, tüm 
bölgede güvenlik ve huzuru sarsma-
ya çalıștılar“ ifadesi kullanıldı. 
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Gazze Șeridi'nde Hamas Hareketi, büyük bir bilboar-
da Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tankın 
üzerine çıkan Türk vatandașların fotoğrafının yer 
aldığı bir posteri sergiledi.

Hamas'a bağlı Toplu Eylem Birimi, Türkiye'ye vefa ve 
darbeye karșı durușunu göstermek için Gazze'deki 
en önemli caddelerden biri olan Ömer Muhtar Cadde-
si'ndeki büyük bir bilboarda Cumhurbașkanı Erdoğan 
ve tankın üzerine çıkan Türk vatandașların yer aldığı 
posteri astı.

Posterde ayrıca, "Türkiye yönetimi ve asil halkıyla 
birlikteyiz. Zafer özgürlerindir. Türkiye yönetimi ve 
halkına selam olsun" ifadeleri yer aldı. Toplu Eylem 
Birimi Bașkanı Eșref Ebu Zayid, "Posteri Cumhur-
bașkanı Erdoğan ve Gazze ile Filistin adına kendini 
feda eden halkına vefamızı ve askeri darbeye karșı 
durușumuzu göstermek için sergiledik" dedi.

GAZZE'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK

AK Parti Ağustos 2016



AK Parti Ağustos 2016

        60-61



15 Temmuz darbe girișiminde Yıllarca 
hafızalardan silinmeyecek ve yıllar geçse 
de unutulmayacak görüntülerde yașandı. 
Bu görüntülerden birisi Tankın önüne 
yatan adam  fotoğrafı oldu.

Darbe girișiminin duyulmasının ardından 
Demokrasiye destek için sokaklara çıkan 
isimlerden birisi de Metin Doğandı. 
Doğan, canını hiçe sayarak Tank'ın önüne 
yatarak hafızalara kazındı.

Metin Doğan, Atatürk Havalimanı önüne 
geldiğinde mermi sesleri duyduğunu ve 
uzakta telsizli kișiler gördüğünü ifade 
ederek, "Gördüğüm manzara beni çok 
etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine 
doğru giderken 'Ben Türk askeriyim, siz 
kimin askerisiniz?' diye bağırmaya 
bașladım. Tank durdu ve ben bağırmayı 
sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde elle- 
rinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan 
kamyonun içerisinde olan askerler vardı. 
Bağırmaya devam ettim. Sonra tank 
hareket etmeye bașladı. Bende tankın 
sağ paletinin altına yattım. Tam o sırada 
durdu" diye konuștu.

MİLLET DARBEYE
DUR DEDİ
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GÜNÜMÜZÜN NENE HATUNLARI
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girișimine 
karșı sokağa çıkarak, kamyondaki görüntüleriyle simge-
leșen ve bu hareketleriyle Bașbakan Binali Yıldırım'ı da 
duygulandıran kadınlar, vatan, memleket ve çocuk-
larının geleceği için yollara düștüklerini söyledi.

Darbe girișimin yașandığı gece yollara düșen ve bir gün 
sonra da Taksim Meydanı'nda seyir halindeyken 
kamyonda çekilmiș görüntüyle Türkiye'nin gündemine 
oturan kadınlar, açıklamalarda bulundu.

Kamyonu kullanan 50 yașındaki Șerife Boz, duygularını 
anlatacak kelime bulmakta zorluk çektiğini ifade etti.

O gece haberleri izlerken bir șeylerin olduğunun farkına 
vardığını Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
çağrısı üzerine darbecilere karșı sokaklara çıktığını 
aktaran Boz, "Devletin, milletin, çocuklarımın geleceği 
için canla bașla mücadele ettim. O tankların olduğu 
yerde sabah 06.00’ya kadar kaldım. İlk gün köprüde 
kaldık. Orada tekbirler getirdik. Çok șeyler yașadık 
orada. Ertesi günün akșamında ise bu defa kamyonu 
alıp Taksim’e gittim" dedi.
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MİLLET DESTAN YAZDI
Kızılay Meydanında FETÖ’cü teröristleri n ișgalini engelle-
mek için toplanan vatandașlar, Kızılay'dan geçiș yapan 
tankların ilerleyișini taș ve sopalarla durdurmaya çalıștı 
Kızılay Meydanında toplanan vatandașlar, bu sırada mey-
dandan geçmekte olan tanklara tepki gösterdi. Bazı 
vatandașlar tankların üzerine çıkmaya çalıșırken, bazıları da 
tașlarla ve sopalarla tankların geçișini durdurmaya çalıștı. 
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Kocaeli’de simit satarak geçimini 
sağlayan Erkan Ayhan, simit satarak elde 
ettiği bir günlük kazancın tamamını darbe 
girișiminde șehit olan vatandașların 
ailelerine bağıșladı. Simitçi Erkan Ayhan, 
simit satarken giydiği tișört ile de yaptığı 
kampanyayı herkese duyurdu. Tișörtü ile 
simit satan Ayhan giydiği tișörtün ön 
tarafında sattığı simitlerin gelirinin 15 
Temmuz șehitlerinin ailelerine bağıșla- 
nacağını belirtirken arka tarafa da  “Simit 
Sattık Su Sattık Vatanı Satmadık” 
yazdırdı.
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SİMİT SATTIK 
SU SATTIK

VATANI 
SATMADIK
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FETÖ’NÜN
DARBE GİRİŞİMİNE

EDEBİYAT DÜNYASINDAN
TEPKİ

Ukrayna'da yayımlanan Minareth Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kazım 
Kukhammedov, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yașanan darbe girișimi sırasın-
da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, 

Kosova'da yayımlanan Türkçem Dergisi Yazı Kurulu Üyesi Canan Özer, 

diyerek, darbe girișimini kınadıklarını kaydetti.

Filistin'de yayımlanan Reyhana Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Galyun, 

 ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan El Beyan dergisinden Muhammed Sadık, Türkiye halkına ihanet 
eden bir grup hain tarafından yapılan darbeyi kınadıklarını dile getirerek, șunları 
aktardı: 

"Biz burada çok korktuk. Allah'a șükür Türkiye devleti yöneticileri ve milleti 
onları bertaraf ettiler" dedi.

"Bașarısız darbe girișimini șiddetle ve üzüntüyle kınıyoruz. Allah, Türkiye'yi, 
halkını ve liderini korusun"

"Darbe girișimi bașarısız olduğu için Allah'a șükrediyoruz. Allah'a șükrediyoruz 
ki hain ortaya çıkmıștır. Vatandașların, topraklarının, liderlerinin güvenliği ve 
ülkenin istikrarını korumak için gösterdiği cesareti takdir ediyor ve onlar için 

Allah'a dua ediyoruz. Allah onları tüm kötülüklerden korusun. Türk halkı tarihe 
geçmiștir, harika insanlara selamlarımızı yolluyoruz."

Ukrayna, Kosova, Hindistan, Filistin, Suudi Arabistan, Cezayir 
ve Almanya'da yayımlanan edebiyat dergileri, Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) darbe girișimini kınadı.

"Anavatanımızda yașanan elim olaylardan dolayı ülkemize ve tüm milletimize 
geçmiș olsun"



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ
KONUSUNDA MYK DEĞERLENDİRMESİ
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15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz, tarihinin en vahim hadiselerinden birini 
yașamıș, kanlı ve bașarısız bir darbe girișimine tanıklık etmiștir. 

15 Temmuz akșamı TSK içindeki FETÖ terör örgütüne 
bağlı bir cunta ve etkileri altına aldıkları unsurlar bir kalkıș-
ma bașlatmıșlardır. Bu hain yapı; esas itibarıyla milletimize, 
milli iradeye, aynı zamanda Bașkomutan olan seçilmiș 
Cumhurbașkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti’nin meșru 
hükûmetine ve vatansever güvenlik güçlerimize karșı darbe 
girișiminde bulunmuștur.

Tarihimizde yașanan darbeler hepimizin malumudur ve 
istisnasız hepsi ülkemize büyük zarar vermiștir. Ancak 15 
Temmuzda yașanan bașarısız darbe girișimi, önceki darbe-
lerden ve darbe girișimlerinden çok ötede bir farklılık 
göstermiștir.  Milli bütçeden maaș alan, silah ve teçhizat 
tedarik eden bir grup üniformalı terörist, düșmanca bir 
tavırla silahlarını milletimize doğrultmuștur.
 
Hain ve alçak saldırılarda eldeki son verilere göre 239 sivil, 
asker ve polis vatandașımız șehit olmuș. Yașanan hadi- 
senin hukuki ifadesi “vatana ve millete ihanettir.” İnsan 
havsalasının alamayacağı ölçüde vahșet içeren bu ihanet, 
tüm boyutları ile gereği yapılmak üzere kovușturulmakta ve 
sorușturulmaktadır.

Bu hunhar darbe teșebbüsü ile ihanetçi șebeke, ülkemizin 
tüm kurumlarını, kazanımlarını ve değerlerini hedef almıștır. 
Millete duydukları düșmanca hislerin açık bir göstergesi 
olarak, milli iradenin sembolleri olan Cumhurbașkanlığı 
Külliyesi hedef alınmıș ve Gazi Meclisimiz tarihinde ilk defa 
bu alçak çete tarafından savaș uçakları ile bombalanmıștır.

Savașta düșman ordularının dahi yapmadığı saldırıları, 
silahlı kuvvetlerimiz içinde yuvalanmıș bir ihanet șebekesi 
yapabilmiștir. 
 
Aziz milletimiz varlığına, istiklaline ve istikbaline kasteden 
bu darbe girișimine karșı ilk andan itibaren kendisine 
yakıșan tavrı ortaya koymuștur. Doğrudan milletimiz 
tarafından seçilen ilk Cumhurbașkanımız ve Bașkomu-
tanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile meșru Hükûme-
timizin Bașbakanı ve Genel Bașkanımız Sayın Binali 
Yıldırım tarafından yapılan çağrılara uyan milletimiz sokak-
lara çıkmıștır. 

Aziz milletimiz her bakımdan gayrimeșru bu darbe 
girișimine karșı egemenlik hakkına sahip çıkmıștır. 
Tanklara, savaș uçaklarına ve helikopterlerine göğsünü 
siper eden halkımız, bu vahim teșebbüsü püskürtmüș ve 
hain kalkıșmayı akamete uğratmıștır.
 
Milletimizin bu asil durușu; bir yandan demokrasi 
yürüyüșümüzü tahkim etmiș, diğer yandan dünya siyasi 
tarihine son derece kıymetli bir sayfa olarak yazılmıștır.

Halkımızın iradesi tankların gücünü yenmiștir.

15 Temmuz akșamı ve izleyen süreçte dünyada eșine az 
rastlanır bir onur mücadelesi verilmiștir. Kahraman polisi-
miz ve bu üniformalı terörist güruhu ile karıștırılmaması 
gereken askerimiz görevini șerefle yapmıștır.  Ancak, asıl 
belirleyici mücadeleyi, canı pahasına, silahsız sivil halk 
ortaya koymuștur. 

Doğabilecek vahim sonuçları derin feraseti ile kavrayan 
milletimiz, vatanına sahip çıkmıș ve geleceğini kurtarmıștır. 

Medya organlarımız bu süreçte son derece olumlu bir sınav 
vermiștir.  Darbeci güçlerin TRT’yi ele geçirmeleri ve bildiri 
okutmalarına rağmen, özel TV kanallarının yaptığı yayınlar 
halkımızın doğru bilgilenmesini sağlamıș, darbecilerin algı 
operasyonlarını boșa çıkarmıștır. 

15 Temmuz bir demokrasi zaferidir. Bu zafer, herhangi bir 
kesimin veya partinin değil, tüm milletindir. Hepimizindir. 

İktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin hain darbeci- 
lere karșı birlik içinde olması, ülkemiz siyasetinin ulaștığı 
demokratik olgunluk düzeyini tüm dünyaya göstermiștir.

Yașanan bu tecrübe, tarihimizde bir ilktir ve gelecek nesil- 
lere bırakacağımız son derece anlamlı bir siyasi kazanım ve 
miras olacaktır.
 
Yașananlar hiçbir zaman unutulmayacak, 15 Temmuz 
“Șehitleri Anma Günü” olarak idrak edilecektir.

15 Temmuzdan sonra milletimiz ve demokrasimiz çok 
daha güçlü, ülkemiz çok daha itibarlıdır. Yașananlar 
darbeyi engellediği gibi, bundan sonra böyle haince eylem-
lere girișme gafleti gösterebileceklere de büyük bir ders 
olmuștur.
 
Darbeci çete hiç beklemediği bu milli tavır karșısında ezil- 
miș ve zelil bir șekilde teslim olmak zorunda kalmıștır. 
Darbeciler süratle adalete teslim edilmiș, adli makamlarca 
çok sayıda tutuklama kararı verilmiștir. 

Hükûmetimiz, devlet içinde yuvalanmıș PDY/FETÖ’ye 
karșı büyük ve kararlı bir temizlik operasyonu bașlatmıștır.

Yașanan ihaneti planlayanlar, icra edenler, șu veya bu 
ölçüde katkı ve destek verenler, hukuk devleti içinde adil 
bir yargılama sürecinde hesap vereceklerdir. Vatan ve 
millet düșmanları, yaptıklarının bedelini en ağır șekilde 
mutlaka ödeyeceklerdir. 

İhanet șebekesinin yurtdıșında bulunan bașını ülkemize 
getirmek ve adaletin önüne çıkarmak için gerekli tüm 
girișimler sürdürülmektedir.

Darbe girișimi bașarısızlık ile sonuçlanmıș olmakla birlikte, 
tehlike ve tehdit henüz tam olarak ortadan kalkmıș değildir. 
Bu șuurla, günlerdir meydanları dolduran aziz milletimiz, 
demokrasi nöbetine aralıksız devam etmektedir. 

Tehlike ve tehdit ortadan kalkıncaya kadar, demokrasi 
nöbetinin devam etmesi büyük önem tașımaktadır. Uyku- 
suz geçen gecelerimiz, gelecek nesillerin rahat uyuması 
içindir.

Bașarısız darbe girișiminin devamında, hain çete ve 
ișbirlikçileri milli birliğimizi ve istikrarımızı hedef alan yeni 
birtakım provokasyonlar yapabilirler. Etnik veya mezhebi 
ayrıștırma çabalarına karșı hepimizin uyanık olması șarttır. 
Puslu hava bekleyen terör örgütlerine karșı tedbiri elden 
bırakmamak gerekmektedir.
 
Algı operasyonlarıyla toplumsal gerilim olușturulmaya ve 
milli birliğimiz zedelenmeye çalıșılmaktadır. Yalan ve 
kaynağı belirsiz haberlerle, darbe girișimini hafife alma ve 
anlamını saptırma çabası bașarısızlığa mahkûmdur. 

Teröre ve sanal ortamdaki saldırılara karșı tüm milletimizi 
teyakkuzda olmaya davet ediyoruz. Tankları kahramanca 
püskürten milletimiz, basireti ve feraseti ile kıșkırtmaları ve 
sanal saldırıları da boșa çıkaracaktır. 

Ekonomik spekülasyonlar üzerinden ülkemizin istikrarını 
bozmaya çalıșanlara da asla izin verilmeyecektir.

Uluslararası çevreleri etkisi altına almaya çalıșan algı 
operasyonlarına karșı gerçekleri ortaya koymaya devam 
edeceğiz. Bu çerçevede, sapkın FETÖ zihniyetini ve 
yapılanmasını tanıtmak için gerekli çalıșmalar, güçlü ve 
etkin șekilde devam edecektir.

Ekonomi bașta olmak üzere, halkımızın hayatını etkileyen 
tüm alanlarda darbe girișiminin olușturduğu izleri en kısa 
sürede ortadan kaldıracağız. Gerekli adımları hızla atarak, 
eskisinden daha azimli bir șekilde yolumuza devam 
edeceğiz. 

Karșı karșıya bulunduğumuz tehlikenin ve tehdidin en kısa 
sürede tamamen bertaraf edilmesi temel hedefimizdir. 

Demokrasimizin korunması, halkımızın huzur ve güven-
liğinin süratle sağlanması için hükûmetimiz tarafından üç 
ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) Kararı alınmıș ve bu 
karar Meclisimizde onaylanmıștır. 

OHAL, esas itibarıyla FETÖ ve diğer terör örgütleri ile etkin 
bir mücadelenin hukuk içinde verilmesine hizmet edecek-
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleșmesinde (madde 15) ve Birleșmiș Milletler Siyasi ve 
Medeni Haklar Sözleșmesinde (madde 4) yer alan OHAL 
mekanizması, ihtiyaç olduğunda birçok demokratik ülkede 
bașvurulan hukuki bir mekanizmadır. Nitekim son dönem-
lerde Fransa terör saldırıları karșısında OHAL ilan etmiș ve 
bunu altı ay uzatmıștır. 

Alınan OHAL kararı geçmiș ile karıștırılmamalıdır. Son 
OHAL kararı millete değil devlete yönelik olup, teröre ve 
devlet içinde yuvalanmıș çetelere karșı uygulanacaktır. 
Kontrol tamamen sivil idarede olup, çıkarılacak tüm Karar-

nameler ivedilikle Meclisimizin onayına sunulacaktır.

OHAL, mevcut tehdidin tümüyle bertaraf edilmesini sağla- 
yacağı gibi, bir daha benzer ihanetler yașanmaması için 
gerekli adımların atılmasına da hizmet edecektir.

Sonuç olarak; 15 Temmuz, planlandığı gibi hain bir darbe-
nin gerçekleștiği gün olmamıș, bilakis șanlı bir halk direniși 
ile, Demokrasi Bayramı sıfatını hak eden bir gün olarak 
tarihimize geçmiștir.

Bu vesile ile ülkemizi bu büyük badireden koruyan yüce 
Rabbimize șükrediyor, geleceğe çok daha emin adımlarla 
yürümemizi sağlayan aziz milletimize minnet ve șükran-
larımızı sunuyoruz. 

Bizlere onurlu bir gelecek bırakmak için en değerli 
varlıklarını feda eden Șehitlerimize Cenabı Allahtan 
rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve bașsağlığı 
diliyoruz.

Gazilerimize acil șifa, sağlık ve uzun ömürler niyaz 
ediyoruz. 

Șehitlerimizin bizlere bıraktığı kutlu emanetlerini bir an 
dahi yere düșürmeyeceğimize söz veriyoruz. 

Kahramanlık ve demokrasi destanı yazan, tankların 
karșısında diz çökmeyen bu aziz milletin fertleri olmaktan 
dolayı büyük bir șeref duyuyoruz. 

Darbe girișiminin bertaraf edilmesinde durușları ve eylem-
leri ile katkı veren tüm kiși ve kesimlere teșekkürü borç 
biliyoruz.

Milletimizin direnișine liderlik yapan Bașkomutanımız ve 
Cumhurbașkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; 
hükûmet üyelerine; darbeye karșı açık tavır alan tüm siyasi 
partilerimize ve milletvekillerimize; bașta kahraman polis 
teșkilatımız olmak üzere, tüm kamu kurum ve 
kurulușlarımıza; kanunsuz talimatlara boyun eğmeyen 
askerimize ve komutanlarımıza; yargı mensuplarına; 
halkımızın aldatılmasına izin vermeyen yazılı ve görsel yayın 
organlarımıza; darbecilere karșı halkla birlikte olan yerel 
yönetimlerimiz ve meslek kurulușlarımız ile sivil toplum 
kurulușlarına, en kalbi takdir ve șükranlarımızı sunuyoruz.

15 Temmuzda milletimiz kazanmıș, Türkiye kazanmıș, 
milletimizin tüm fertleri kazanmıștır. İktidarı, muhalefeti ve 
bu vatanı seven tüm kesimler ile hep birlikte daha emin, 
özgür ve müreffeh bir gelecek inșa edeceğiz. 

İç siyasette milli birlik duygularını pekiștiren gelișmeler, 
farklı kesimler arasında olușan diyalog, demokratik 
standartlarımızı yükseltme konusunda bizlere yeni imkânlar 
sunmaktadır.

Bir yandan huzur ve güven ortamını tam anlamıyla tesis 
ederken, diğer yandan ülkemizin her alanda ilerlemesi için 
çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerimize ulașma yolundaki proje ve reformlarımıza 
daha kararlı bir șekilde devam edeceğiz. 

Hiçbir hain çete ve olușum bizi kutlu yolumuzdan, bu aziz 
millete hizmet etmekten alıkoyamayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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15 Temmuz akșamı TSK içindeki FETÖ terör örgütüne 
bağlı bir cunta ve etkileri altına aldıkları unsurlar bir kalkıș-
ma bașlatmıșlardır. Bu hain yapı; esas itibarıyla milletimize, 
milli iradeye, aynı zamanda Bașkomutan olan seçilmiș 
Cumhurbașkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti’nin meșru 
hükûmetine ve vatansever güvenlik güçlerimize karșı darbe 
girișiminde bulunmuștur.

Tarihimizde yașanan darbeler hepimizin malumudur ve 
istisnasız hepsi ülkemize büyük zarar vermiștir. Ancak 15 
Temmuzda yașanan bașarısız darbe girișimi, önceki darbe-
lerden ve darbe girișimlerinden çok ötede bir farklılık 
göstermiștir.  Milli bütçeden maaș alan, silah ve teçhizat 
tedarik eden bir grup üniformalı terörist, düșmanca bir 
tavırla silahlarını milletimize doğrultmuștur.
 
Hain ve alçak saldırılarda eldeki son verilere göre 239 sivil, 
asker ve polis vatandașımız șehit olmuș. Yașanan hadi- 
senin hukuki ifadesi “vatana ve millete ihanettir.” İnsan 
havsalasının alamayacağı ölçüde vahșet içeren bu ihanet, 
tüm boyutları ile gereği yapılmak üzere kovușturulmakta ve 
sorușturulmaktadır.

Bu hunhar darbe teșebbüsü ile ihanetçi șebeke, ülkemizin 
tüm kurumlarını, kazanımlarını ve değerlerini hedef almıștır. 
Millete duydukları düșmanca hislerin açık bir göstergesi 
olarak, milli iradenin sembolleri olan Cumhurbașkanlığı 
Külliyesi hedef alınmıș ve Gazi Meclisimiz tarihinde ilk defa 
bu alçak çete tarafından savaș uçakları ile bombalanmıștır.

Savașta düșman ordularının dahi yapmadığı saldırıları, 
silahlı kuvvetlerimiz içinde yuvalanmıș bir ihanet șebekesi 
yapabilmiștir. 
 
Aziz milletimiz varlığına, istiklaline ve istikbaline kasteden 
bu darbe girișimine karșı ilk andan itibaren kendisine 
yakıșan tavrı ortaya koymuștur. Doğrudan milletimiz 
tarafından seçilen ilk Cumhurbașkanımız ve Bașkomu-
tanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile meșru Hükûme-
timizin Bașbakanı ve Genel Bașkanımız Sayın Binali 
Yıldırım tarafından yapılan çağrılara uyan milletimiz sokak-
lara çıkmıștır. 

Aziz milletimiz her bakımdan gayrimeșru bu darbe 
girișimine karșı egemenlik hakkına sahip çıkmıștır. 
Tanklara, savaș uçaklarına ve helikopterlerine göğsünü 
siper eden halkımız, bu vahim teșebbüsü püskürtmüș ve 
hain kalkıșmayı akamete uğratmıștır.
 
Milletimizin bu asil durușu; bir yandan demokrasi 
yürüyüșümüzü tahkim etmiș, diğer yandan dünya siyasi 
tarihine son derece kıymetli bir sayfa olarak yazılmıștır.

Halkımızın iradesi tankların gücünü yenmiștir.

15 Temmuz akșamı ve izleyen süreçte dünyada eșine az 
rastlanır bir onur mücadelesi verilmiștir. Kahraman polisi-
miz ve bu üniformalı terörist güruhu ile karıștırılmaması 
gereken askerimiz görevini șerefle yapmıștır.  Ancak, asıl 
belirleyici mücadeleyi, canı pahasına, silahsız sivil halk 
ortaya koymuștur. 

Doğabilecek vahim sonuçları derin feraseti ile kavrayan 
milletimiz, vatanına sahip çıkmıș ve geleceğini kurtarmıștır. 

Medya organlarımız bu süreçte son derece olumlu bir sınav 
vermiștir.  Darbeci güçlerin TRT’yi ele geçirmeleri ve bildiri 
okutmalarına rağmen, özel TV kanallarının yaptığı yayınlar 
halkımızın doğru bilgilenmesini sağlamıș, darbecilerin algı 
operasyonlarını boșa çıkarmıștır. 

15 Temmuz bir demokrasi zaferidir. Bu zafer, herhangi bir 
kesimin veya partinin değil, tüm milletindir. Hepimizindir. 

İktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin hain darbeci- 
lere karșı birlik içinde olması, ülkemiz siyasetinin ulaștığı 
demokratik olgunluk düzeyini tüm dünyaya göstermiștir.

Yașanan bu tecrübe, tarihimizde bir ilktir ve gelecek nesil- 
lere bırakacağımız son derece anlamlı bir siyasi kazanım ve 
miras olacaktır.
 
Yașananlar hiçbir zaman unutulmayacak, 15 Temmuz 
“Șehitleri Anma Günü” olarak idrak edilecektir.

15 Temmuzdan sonra milletimiz ve demokrasimiz çok 
daha güçlü, ülkemiz çok daha itibarlıdır. Yașananlar 
darbeyi engellediği gibi, bundan sonra böyle haince eylem-
lere girișme gafleti gösterebileceklere de büyük bir ders 
olmuștur.
 
Darbeci çete hiç beklemediği bu milli tavır karșısında ezil- 
miș ve zelil bir șekilde teslim olmak zorunda kalmıștır. 
Darbeciler süratle adalete teslim edilmiș, adli makamlarca 
çok sayıda tutuklama kararı verilmiștir. 

Hükûmetimiz, devlet içinde yuvalanmıș PDY/FETÖ’ye 
karșı büyük ve kararlı bir temizlik operasyonu bașlatmıștır.

Yașanan ihaneti planlayanlar, icra edenler, șu veya bu 
ölçüde katkı ve destek verenler, hukuk devleti içinde adil 
bir yargılama sürecinde hesap vereceklerdir. Vatan ve 
millet düșmanları, yaptıklarının bedelini en ağır șekilde 
mutlaka ödeyeceklerdir. 

İhanet șebekesinin yurtdıșında bulunan bașını ülkemize 
getirmek ve adaletin önüne çıkarmak için gerekli tüm 
girișimler sürdürülmektedir.

Darbe girișimi bașarısızlık ile sonuçlanmıș olmakla birlikte, 
tehlike ve tehdit henüz tam olarak ortadan kalkmıș değildir. 
Bu șuurla, günlerdir meydanları dolduran aziz milletimiz, 
demokrasi nöbetine aralıksız devam etmektedir. 

Tehlike ve tehdit ortadan kalkıncaya kadar, demokrasi 
nöbetinin devam etmesi büyük önem tașımaktadır. Uyku- 
suz geçen gecelerimiz, gelecek nesillerin rahat uyuması 
içindir.

Bașarısız darbe girișiminin devamında, hain çete ve 
ișbirlikçileri milli birliğimizi ve istikrarımızı hedef alan yeni 
birtakım provokasyonlar yapabilirler. Etnik veya mezhebi 
ayrıștırma çabalarına karșı hepimizin uyanık olması șarttır. 
Puslu hava bekleyen terör örgütlerine karșı tedbiri elden 
bırakmamak gerekmektedir.
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anlamını saptırma çabası bașarısızlığa mahkûmdur. 

Teröre ve sanal ortamdaki saldırılara karșı tüm milletimizi 
teyakkuzda olmaya davet ediyoruz. Tankları kahramanca 
püskürten milletimiz, basireti ve feraseti ile kıșkırtmaları ve 
sanal saldırıları da boșa çıkaracaktır. 

Ekonomik spekülasyonlar üzerinden ülkemizin istikrarını 
bozmaya çalıșanlara da asla izin verilmeyecektir.

Uluslararası çevreleri etkisi altına almaya çalıșan algı 
operasyonlarına karșı gerçekleri ortaya koymaya devam 
edeceğiz. Bu çerçevede, sapkın FETÖ zihniyetini ve 
yapılanmasını tanıtmak için gerekli çalıșmalar, güçlü ve 
etkin șekilde devam edecektir.

Ekonomi bașta olmak üzere, halkımızın hayatını etkileyen 
tüm alanlarda darbe girișiminin olușturduğu izleri en kısa 
sürede ortadan kaldıracağız. Gerekli adımları hızla atarak, 
eskisinden daha azimli bir șekilde yolumuza devam 
edeceğiz. 

Karșı karșıya bulunduğumuz tehlikenin ve tehdidin en kısa 
sürede tamamen bertaraf edilmesi temel hedefimizdir. 

Demokrasimizin korunması, halkımızın huzur ve güven-
liğinin süratle sağlanması için hükûmetimiz tarafından üç 
ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) Kararı alınmıș ve bu 
karar Meclisimizde onaylanmıștır. 

OHAL, esas itibarıyla FETÖ ve diğer terör örgütleri ile etkin 
bir mücadelenin hukuk içinde verilmesine hizmet edecek-
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleșmesinde (madde 15) ve Birleșmiș Milletler Siyasi ve 
Medeni Haklar Sözleșmesinde (madde 4) yer alan OHAL 
mekanizması, ihtiyaç olduğunda birçok demokratik ülkede 
bașvurulan hukuki bir mekanizmadır. Nitekim son dönem-
lerde Fransa terör saldırıları karșısında OHAL ilan etmiș ve 
bunu altı ay uzatmıștır. 

Alınan OHAL kararı geçmiș ile karıștırılmamalıdır. Son 
OHAL kararı millete değil devlete yönelik olup, teröre ve 
devlet içinde yuvalanmıș çetelere karșı uygulanacaktır. 
Kontrol tamamen sivil idarede olup, çıkarılacak tüm Karar-

nameler ivedilikle Meclisimizin onayına sunulacaktır.
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Sonuç olarak; 15 Temmuz, planlandığı gibi hain bir darbe-
nin gerçekleștiği gün olmamıș, bilakis șanlı bir halk direniși 
ile, Demokrasi Bayramı sıfatını hak eden bir gün olarak 
tarihimize geçmiștir.

Bu vesile ile ülkemizi bu büyük badireden koruyan yüce 
Rabbimize șükrediyor, geleceğe çok daha emin adımlarla 
yürümemizi sağlayan aziz milletimize minnet ve șükran-
larımızı sunuyoruz. 

Bizlere onurlu bir gelecek bırakmak için en değerli 
varlıklarını feda eden Șehitlerimize Cenabı Allahtan 
rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve bașsağlığı 
diliyoruz.

Gazilerimize acil șifa, sağlık ve uzun ömürler niyaz 
ediyoruz. 

Șehitlerimizin bizlere bıraktığı kutlu emanetlerini bir an 
dahi yere düșürmeyeceğimize söz veriyoruz. 

Kahramanlık ve demokrasi destanı yazan, tankların 
karșısında diz çökmeyen bu aziz milletin fertleri olmaktan 
dolayı büyük bir șeref duyuyoruz. 

Darbe girișiminin bertaraf edilmesinde durușları ve eylem-
leri ile katkı veren tüm kiși ve kesimlere teșekkürü borç 
biliyoruz.

Milletimizin direnișine liderlik yapan Bașkomutanımız ve 
Cumhurbașkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; 
hükûmet üyelerine; darbeye karșı açık tavır alan tüm siyasi 
partilerimize ve milletvekillerimize; bașta kahraman polis 
teșkilatımız olmak üzere, tüm kamu kurum ve 
kurulușlarımıza; kanunsuz talimatlara boyun eğmeyen 
askerimize ve komutanlarımıza; yargı mensuplarına; 
halkımızın aldatılmasına izin vermeyen yazılı ve görsel yayın 
organlarımıza; darbecilere karșı halkla birlikte olan yerel 
yönetimlerimiz ve meslek kurulușlarımız ile sivil toplum 
kurulușlarına, en kalbi takdir ve șükranlarımızı sunuyoruz.

15 Temmuzda milletimiz kazanmıș, Türkiye kazanmıș, 
milletimizin tüm fertleri kazanmıștır. İktidarı, muhalefeti ve 
bu vatanı seven tüm kesimler ile hep birlikte daha emin, 
özgür ve müreffeh bir gelecek inșa edeceğiz. 

İç siyasette milli birlik duygularını pekiștiren gelișmeler, 
farklı kesimler arasında olușan diyalog, demokratik 
standartlarımızı yükseltme konusunda bizlere yeni imkânlar 
sunmaktadır.

Bir yandan huzur ve güven ortamını tam anlamıyla tesis 
ederken, diğer yandan ülkemizin her alanda ilerlemesi için 
çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerimize ulașma yolundaki proje ve reformlarımıza 
daha kararlı bir șekilde devam edeceğiz. 

Hiçbir hain çete ve olușum bizi kutlu yolumuzdan, bu aziz 
millete hizmet etmekten alıkoyamayacaktır.
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