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Tuğçe Yüksel

Bir Millet düşünün ki demokrasi için, vatan

için göğsünü korkusuzca siper etsin, eli silahlı

hainlere, vatanını satan işbirlikçilere karşı

canını, kanını ortaya koysun, egemenliğine,

Cumhur iradesine ve Başkomutanına sıkıca

sarılsın, hain darbecilere en büyük tokatı

çarpsın.

İşte o Millet; 15 Temmuz 2016 yılında

gerçekleştirilmek istenen FETÖ işgaline en sert

cevabı ve iradeyi gösteren güç oldu.
miras bırakmış  

bir kez daha not

Kahraman ecdadımızın

olduğu şanlı tarihimize

düştü.

Bu sebeple milletimizin yazdığı 15 Temmuz

Destanı’nın dördüncü yıl dönümünde, Şehit

Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü olarak

şehidi şehit yapan manaya sevdalı bir anlayış

içerisinde hazırladığımız bu çalışmayla,

kahramanlarımızın anısına sahip çıkıyoruz.

Vatan uğruna canını veren kahraman

şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve

şükranla anıyor, darbe girişimine gövdesini

siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan

büyük gurur duyuyoruz.
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Sunuş
Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Bilakis, onlar diridirler, fakat siz
bilemezsiniz. (Bakara Suresi – 154.Ayet)

Bu toprakları, aziz canlarını şehadetle taçlandırarak bize vatan yapan şühedamızın
mirasına sahip çıkmak, emanetlerini aziz bilerek dualarını almak ve kahraman
gazilerimizin gönüllerini incitmemek adına bize tevdi edilen bu kutsal görevin hakkını
verebilmek için gecemizin de gündüzümüzün de her saniyesini bu mana ile tezyin etmek
için seferber olmaktan büyük onur duyuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda
merkez ve illerimizdeki bütün çalışma arkadaşlarımızla şehit yakınlarımız ve gazilerimizin
emrindeyiz.

Yüce Rabbim bu yolda bizleri mahcup olmaktan muhafazaeylesin.

Bu özel sayıda; tarihin her döneminde destan yazmaya alışık olan aziz milletimiz eşi ve
benzeri görülmemiş hain planı kurucularının başına yıkmak üzere bu asra yeni bir
şahlanış destanıyla tarihe geçtiği 15 Temmuz darbe girişiminin 4.yıldönümünde
yapılanları özetlemeye çalıştık. Bültenin hazırlanmasında emeği geçen ekibimize teşekkür
ediyorum.

Aziz şehitlerimize rahmet, yakınlarına sağlık, afiyet ve gazilerimize huzurlu bir ömür
dileyerek minnetlerimizi arz ederim.

Selim ÇELENK
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
‘’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ Mesajı

1
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15 Temmuz, bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık-
yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır.

Teslim almak için darbe girişimi dâhil her yola başvurdukları
Türkiye’nin, silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi
yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki,
daha bitmedi.

Bu milletin daha söyleyecek çok sözü var.
Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek
değildir.

Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan
bir milletin önünde kim durabilir?

‘‘



‘‘

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
‘’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’  

Mesajını Sosyal Medya Üzerinden Paylaştı

https://twitter.com/ZehraZumrutS

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2

‘’Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan
fert fert ben varım deyip koşan, vatanımızın birlik ve
beraberliği için şehadete yürüyen 15 Temmuz demokrasi
mücadelesi kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd
ediyorum.’’

Unutmadık unutmayacağız…



Kamuoyu ile canlı olarak paylaşılan

millete sesleniş konuşmasında,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Aziz Milletim.

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle

selamlıyorum. Bugün, devlet ve millet

hayatımızda gördüğümüz en alçak, en

sinsi, en kalleş saldırılardan biri olan 15

Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl

dönümüdür. Bu müstesna günde, bir

yandan milletimizin kazandığı muhteşem

zaferin sevincini, diğer yandan darbe

girişimi esnasında kaybettiğimiz

kardeşlerimizin hüznünü birlikte

yaşıyoruz.

Güçlü Olmak, Hakkın Yardımına Mazhar

Olmaktır”

Ne mutlu Peygamberin yoldaşı olanlara,

ne mutlu Rabbimizin müjdelediği o kutlu

yolda yürüyenlere… Güçlü olmak, sadece

sayıca çok, silahça üstün olmak demek

değildir. Güçlü olmak, tıpkı yüce

kitabımızda müjdelendiği gibi asıl Hakkın

olmaktır. 15  

işte bu hakikati

yardımına mazhar  

Temmuz’da milletimiz  

bizzat yaşamıştır.
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN; 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ  
BİRLİK GÜNÜNDE CUMHURBAKANLIĞI KÜLLİYESİNDEN MİLLETE SESLENDİ

‘’Mücadeleye Katılan İnsanlarımız Asla  

Unutulmayacak”

Allah’ın yardımı ve  

cesaretiyle başarısızlığa

darbe girişimi sırasında,

milletimizin  

uğrattığımız  

hainlerin

kurşunları ve bombalarıyla şehit olan 251

insanımıza Mevla’dan rahmet, yakınlarına

ve milletimize başsağlığı diliyorum.

‘’Milletimizin 15 Temmuz’da Yazdığı Destan,  
Sıradan Bir Darbe Teşebbüsü Ve Onu
Bastırma Hikâyesi Değildir”

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü,
o gece yaşadığımız kutlu kucaklaşmayı bize
ilelebet hatırlatacaktır. Bir kez daha 15
Temmuz gecesi dar-ı bekaya uğurladığımız
yiğitlere Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat
ve afiyet diliyorum. Rabbim bir daha bu
millete 15 Temmuz’lar yaşatmasın diyorum.
Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Kalın sağlıcakla.”



' •  

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITINI ZİYARET ETTİ

15 Temmuz'u unutmadık,  
unutturmayacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik
Günü anma törenleri kapsamında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz
Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden, 15
Temmuz’da şehit düşenlerin yakınları ve
gazilerle, mehter takımının seslendirdiği
marşlar eşliğinde yürüyerek anıta geçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz
şehitleri anısına anıta çiçek bırakarak, dua
etti.

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ4



CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ  
VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA,
BAKANLIĞIMIZIN KATKILARIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA ŞEHİT  
YAKINLARI VE GAZİLERLE KÜLLİYEDE BİR ARAYA GELDİ.

Şehitlerimizin Geride Bıraktığı Yakınları

Milletimize Emanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimiz sizlerin

olduğu kadar artık bu milletin de canından

birer parçadır. Şehitlerimizin geride bıraktığı

diğer yakınlarıyla birlikte özellikle yetimleri ve

öksüzleri de yine milletimize ema- nettir.

İnşallah milletçe bu emanetlere sahip çıkacak,

şehitlerimizin ruhlarını asla muazzep

etmeyecek, gazilerimizi asla yalnız

bırakmayacağız." diye konuştu.

selamlayarak başlayan

Buradaki konuşmasına tüm davetlileri

Cumhurbaşkanı

Erdoğan, "15 Temmuz milli irade destanımızın

dördüncü senei devriyesinde siz şehit

yakınlarımız ve gazilerimizle beraber

olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum’’

dedi.

Programa teşrifleri için katılımcılara

teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan;

‘’Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet

diliyorum’’. dedi. Bu yolda mücadele

ederken gazilik mertebesine  

gazilerimizide şükranla yad

erişmiş  

ediyor,

Rabbim'den hepsine uzun ve hayırlı ömürler  

diliyorum." ifadelerini kullandı.

"En Büyük Makam Şehadettir«  Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, "Bizim inancımıza  göre nübüvvetten

sonra bir kulun  

ulaşabileceği en büyük makam şehadettir.  

Ancak şahadet mertebesine ulaşmak ne kadar  

ulvi bir dereceyse arkada kalanlar için de  

sabretmek, metanetli olmak, rıza-i ilahiye  ittiba 

etmek de o kadar büyük, o kadar ulvi bir  

derecedir. Türkiye'deki her bir şehit  

yakınımızın bu hassasiyetle hareket ettiğini  

yakınen biliyorum." şeklinde konuştu.

5
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T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MECLİS  

BAHÇESİNE ANIT YAPILDI

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı dik
durarak hayatlarını ortaya koyan şehitler için
Meclis bahçesinde anıt yapıldı.

Hain darbe girişimi sırasında gösterdikleri
kahramanlıklarla milli iradeye sahip çıkan
şehitlerin anısını sonsuza dek yaşatmak ve
hain kalkışmayı unutturmamak adına
planlanan anıt, TBMM bahçesinde, ilk  
bombanın düştüğü noktada inşa edildi.

Anıtın tasarımında Milli Saraylar Bilim ve
Değerlendirme Kurulunun önerileri göz
önüne alındı. Anıt, 15 Temmuz kalkışmasına
karşı milletin ve devletin güçlü duruşunu,
sade yapısıyla en iyi şekilde yansıtan
"dikilitaş" formunda yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Anıtı Üç Parçadan
Oluşuyor

Anıt, üç parçadan oluşuyor. Birinci parçası
kendisi, ikinci parçası bombalardan ilkinin
düştüğü noktayı gösteren sembolik küresel
camekan, son parça ise bunları üzerinde
taşıyan platform ve yürüyüş yolundan
meydana geliyor.

Anıt, ana binayla uyumlu bir şekilde
yapıldı, anıtın genelinde bej traverten
kullanıldı. Üzerindeki yazılar ve 15
Temmuz simgesi ise koyu renk mermer,
granitten yapıldı.

Şehitlerin İsimleriListelendi

Anıtın üç yüzünde, 15 Temmuz
şehitlerinin isimleri alfabetik sıraya göre
listelendi.

İsimlerin etrafına kufi yazıyla besmele ve
Bakara Suresi'nin "Allah yolunda
öldürülenler için 'ölüler' demeyin. Bilakis
onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.
Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde,
'Doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz
ona döneceğiz' derler." ayetleriyazıldı.

Ön yüzünde sadece 15 Temmuz simgesi
bulunan anıtın en üst kısmında ise
TBMM'nin sembolü, güneş şeklinde
işlendi.

7
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe
girişimine karşı dik durarak hayatlarını ortaya
koyan şehitler için Meclis bahçesine yapılan
15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı.
Törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa
Şentop ve törene katılan protokol üyeleri, 15
Temmuz hain darbe girişimi sırasında
Meclis'e ilk bombanın düştüğü noktaya
karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından
Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törene
milletvekilleri ile 15 Temmuz Darbe Girişimi
sırasında şehit olanların aileleri de katıldı.

MECLİS'TEKİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANITI
TÖRENLE AÇILDI

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ8



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TBMM’DEKİ  
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA
ETKİNLİĞİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki 15 Temmuz şehitlerini  

anma etkinliğine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop'un katılımıyla TBMM 15
Temmuz Şehitler Anıtı'nda, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende ilk konuşmayı yapan Şentop;
‘’Matem için değil, 15 Temmuz ihanetine

hâlâ diri  
bir araya

geçit vermeyen kararlılığın
olduğunu ilan etmek için
geldiklerini belirttiler’’

TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP’un
ardından bir konuşma gerçekleştiren
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN ise ‘Şehitlerimize Allah'tan
rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle yad
ediyorum’’ dedi.

‘’Dünyada, gazi ünvanını bu kadar hak
eden ve bu kadar hakkıyla taşıyan bir
başka meclis ve meclisine bu kadar sahip

siper eden bir başka millet
çıkan    ve    gerektiğinde    gövdesini ona

de
bilmiyorum” dedi.
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‘’Gelin şehitlerimizinErdoğan;  
emanetine  
çıkalım,

hep beraber sahip  
gelin bu ülkeyi 2023

hedeflerine birlikte ulaştıralım, gelin
2023 ve 2071 vizyonumuzu beraber
inşa edelim’’ dedi.
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BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK VE GENEL MÜDÜR SELİM  
ÇELENK, 15 TEMMUZ ŞEHİDİ YILMAZ ERCAN’IN AİLESİNİ

ZİYARET ETTİ.

Bakan Selçuk şehidimizin
annesini ziyaret ederek
öğretmenin kahramanlar için
Gazeli okudular. Şehidimizin

kıymetli
Nermin
yazdığı
annesi

Nermin hanımın gazelin son mısralarıyla
bizleri Peygamberimize Efendimize (sav)
ve Şehitlerimize götürüyor.

‘’O gül yüzlerinde güller açmıştı.
Ola ki bûs-ı nebiye mazhar oldu onlar ile’’

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.…

…

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
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Şehitlerimizin eş ve çocuklarından
birisi ile anne, baba ve
kardeşlerinden birisi olmak üzere
toplam 2 yakınına, gazilerimizin ise  
kendilerine veya feragat verdiği bir

istihtam imkanıyakınına kamuda  
sağlandı.

Bugüne kadar 251
yakını istihdam

şehidimizin 280  
imkanından

faydalandı. Gazilerimizin kendileri ve
yakınlarından toplam 1.980 kişi
kamuda istihdam edildi. 754 gazimiz
ise istihdam imkanlarını ileride
çocuklarına veya yakınlarına
kullanmak üzere saklı tutmaktadır.

15 Temmuz gecesi vatanımızı
savunan gazilerimizin kendilerine,
şehitlerimizin ise varislerine nakdi
tazminat ödendi.

15 Temmuz da malul olmuş, yüzde 60
ve üzeri iş gücü kaybı raporu olanlara
malul maaşı, uzuv kaybı olanlara
1053 Sayılı Nizamnameye göre, aylık
maaş, başkasının yardım ve desteğine
muhtaç durumda olan malullerimiz
içinde net asgari ücretin iki katı kadar
bakım ücreti ödeniyor.

gören çocuklar için
katsayılar çerçevesinde,

Öğrenim  
belirlenen  
ilköğretim 2.317 TL
3.475TL, yükseköğretim
eğitim ve öğrenim

ortöğretim  
4.634 TL,

yardımı
ödüyoruz.

Kredi yurtlar kurumunun verdiği
yükseköğrenim bursundan öncelikli
olarak yararlanma imkanı tanındı.

Üniversitelerde açıköğretim ve
ikinci öğretimde katkıpayı/öğretim
ücreti muafiyeti sağlandı.

Özel öğretim kurumlarının yüzde
3'lük kontenjanı dahilinde, ücretsiz
eğitim almalarına imkan sağlandı.

Bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz  
konut kredisi verildi.

200 m2 kadar bir meskenleri emlak  
vergisinden muaf tutuldu.

Engel oranları esas alınarak gelir  
vergisi indirimi uygulanıyor.

Evde kullanılan elektrik ücretinde
yüzde 40, su ücretinde ise yüzde 50
indirim imkanı verildi.

Barınma
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Eğitim İstihdam

11
ailevecalisma.gov.tr/syggm

15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI VE

27 Aralık 2016 tarihinde Resmi

Gazete’de yayımlanan 2016/29 sayılı

Başbakanlık Genelgesi kapsamında

kamu kurum ve kuruluşları ile

gönüllü kuruluşların şehitlerimizin

isimlerini yaşatmak amacıyla şehit

isimlerinin verilmesi işlemleri  

Bakanlığımızın koordinesinde

yürütülmektedir.

İsimlendirme



SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde
belirtilen protez ve diğer iyileştirici
araç gereçleri karşılanıyor.

Sağlık hizmetlerine öncelikli olarak  
erişmelerini sağlandı.

15 Temmuz şehitlerimizin ve
gazilerimizin Genel Sağlık
Sigortası (GSS) ve BAĞKUR prim  
borçları silindi.

Şehitlerimizin bakmakla yükümlü
yakınları ile gaziler ve

yükümlü oldukları
oldukları
bakmakla
kişilere sağlık hizmetlerinde
katılım payı muafiyeti sağlandı.

Sağlık

Şehitlerimizin eş veya çocukların
birisine, eşi veya çocuğu yoksa anne
veya babasından birisine bir (1) aracı
sınırlı olmak üzere araç alımlarında
ÖTV muafiyeti sağlandı.

Engellilik oranı yüzde 90'ın üzerinde
olan veya özel donanımlı araç
kullanması gereken gazilerimize de
ÖTV muafiyeti imkanı verildi.

Yüzde 90 ve üzeri engeli olan
gazilerimiz için Motorlu Taşıt Vergisi
muafiyeti sağlandı..

Şehitlerimizin eşleri, evli olmayan ve
25 yaşını doldurmamış olan
çocukları ve anne babalarına;  
gazilerin de kendileri, eşleri, evli
olmayan ve 25 yaşını doldurmamış
olan çocukları ile anne babalarına
ücretsiz seyahat imkanı tanındı.

Ulaşım

DEVLETİN  

ŞEFKATLİELİ

ŞEHİT YAKINLARIVE  

GAZİLERİMİZİN

YANINDA!

ailevecalisma.gov.tr

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun

katılımlarıyla FETÖ'nün 15 Temmuz

2016’daki darbe girişimi sırasında uçak ve

helikopterden atılan bombalarla hasar

gören Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde

15 Temmuz Şehitleri için anma töreni

gerçekleştirildi. İçişleri Anma töreni

programı, Şehitler anısına mozoleye çiçek
İstiklal  

Kerim

sunumu, Saygı duruşu ve

Marşı’nın ardından Kur’an-ı

tilaveti ve dualarla başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
çerçevesinde Özel Harekat Başkanlığı ile
Havacılık  
bulunduğu

Daire  
Gölbaşı

Başkanlığının  
yerleşkesindeki

programa katıldı.

Programda Özel Harekat Başkanlığında
15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı.
Programa, Bakan Soylu’nun yanı sıra 15
Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler,
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15
Temmuz gazisi Turgut Aslan ve
bürokratlar katıldı. Buradaki şehitler için
hazırlanan platformlara kırmızı karanfil
bırakıldı, Bakan Soylu şeref defterlerini
imzaladı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene,
Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzini
Fatih Derdiyok, Kur'an-ı Kerim tilaveti
gerçekleştirdi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİ  
ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına

başlayan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman

Soylu, “5. yılında da 15. yılında da ya

bizim evlatlarımız ya da bizden sonra

gelecek nesiller burada olacaktır.”

ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı

Başdanışmanı Gazi Sayın Turgut Aslan,

Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin, Ankara

Emniyet Müdürü Sayın Servet Yılmaz’da

konuklara hitaben konuşma

gerçekleştirdiler.

Dua edilmesi ve hatıra fotoğrafı

çekiminin ardından buradaki anma töreni

sona erdi

13
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Törendeki konuşmasına “15 Temmuz
Demokrasi ve Millî Birlik Günü

vesilesiyle Türkiye’yi karanlığa gömmek

isteyenlere karşı hayatı

pahasına mücadele eden, millî iradeye

ve demokrasiye inanmış sivil, asker,

herkesi saygı  

selamlıyorum”

ve  

ifadesiyle

şükranla  

başlayan

Bakan Akar, stratejik öneme haiz bir

coğrafyada bulunan Türkiye'nin tarihi

boyunca birçok tehdit ve tehlikeye

maruz kaldığını belirtti.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi

törenin ardından 15 Temmuz’daki hain

darbe girişimine engel olmaya çalışırken

şehit olanların yakınları, sivil ve asker

gazilerle bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı  
beraberindeki protokol,

Hulusi  Akar,
15 Temmuz

Demokrasi ve Millî Birlik Günü
dolayısıyla Millî Savunma Bakanlığında  
düzenlenen törene katıldı.

salgınıyla  
alınan

mücadele  
önlemlerin

Koronavirüs
kapsamında
uygulandığı
hain darbe

törende, 15 Temmuz'daki  
girişimine   engel olmaya

çalışırken şehit olanların yakınları, sivil  
ve asker gaziler de yer aldı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan törende, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu
tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve
Millî Birlik Günü’ne özel hazırlanan
mini anma konseri gerçekleştirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA

15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİ İÇİN  

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 'GENÇLER
ASLA UNUTMAZ' PROGRAMI DÜZENLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısıyla hain darbe girişiminin gençlerce unutulmaması amacıyla düzenlenen "Gençler Asla
Unutmaz" programına katıldı. Kasapoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Türk
milletinin kazandığı zaferin, sadece bölgesel, yerel bir zafer değil, küresel ölçekte ciddi bir kazanım ve
önemli bir milat olduğunu söyledi. Programın gerçekleştiği salonda hain darbe teşebbüsünde 15
Temmuz 2016'da şehit olan 251 şehidin fotoğrafları katılımcılar arasına birer koltuk boşluk bırakılarak
yerleştirildi ve hepsinin katılımcılar arasında hazır bulunduğu anonsu yapıldı.

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.…
…

…
.…

15
ailevecalisma.gov.tr/syggm



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 15 TEMMUZ  
KAPSAMINDA ETKİNLİKLER DÜZENLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı diğer bir anma
etkinliğini ise Ankara’nın Kahramankazan
ilçesinde 15 Temmuz Konferansı ile
gerçekleştirdi.

Halkın tek yürek olduğu o gecenin önemli
noktalarının biri olan Kahramankazan “15
Temmuz Konferansı”na ev sahipliğiyaptı.

Etkinlik, 15 Temmuz saat 16.00’da
Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve
Demokrasi Müzesi’nde düzenlendi.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Demokrasi
Yıldönümünün 4.Yılında kültürel ve sanatsal
etkinlikler düzenledi.

Tarihimize kara bir gün olarak geçen 15
Temmuz gecesi, hain darbecilere karşı
hayatlarını ortaya koyan demokrasi
kahramanlarımız türkülerle anıldı.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
(Mehter Grubu) ile İstanbul Devlet Türk
Halk Müziği Korosu sanatçıları “15 Temmuz
Demokrasi ve Millî Birlik Günü” etkinlikleri
kapsamında dinleyicileriyle buluştu.

Beykoz Belediyesinin iş birliğiyle 14 Temmuz
saat 21.00’de 15 Temmuz Şehitler
Meydanı’nda konserdüzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2016 yılında
gerçekleştirdiği “15 Temmuz Şehitleri”
konulu “Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video
Sanatı Yarışmasında ödüle layık görülen
afişler de yeniden sergiyesunuldu.

15 Temmuz Şehitleri” Afiş Tasarım
Sergisi’nin açılışı 14 Temmuz saat 11.00’de
yapıldı. .15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce
hazırlanan Anma Programını,
Kahramankazan da 15 Temmuz Şehitleri ve  
Demokrasi Müzesinde gerçekleştirildi.

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain
darbe girişimi karşısında aziz milletin ve
kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği
onurlu mücadelenin ve demokrasi zaferinin
dördüncü yıl dönümünde düzenlenecek
programlar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı tarafından bakanlıklar,
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları
ve üniversitelerle koordinasyon toplantıları
gerçekleştirildi. Darbe girişimine karşı
milletin destansı mücadelesini anacak ve
anlatacak faaliyetler düzenledi.

İletişim  Başkanlığı  tarafından  program ve
faaliyetlerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir
şekilde gerçekleştirilebilmesi adına “15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anma 2020 Yılı Etkinlikleri Strateji Belgesi”
hazırlanarak tüm kurumlarla paylaşıldı.

15 TEMMUZ DESTANI 4.YILINDA
TÜRKİYE DE VE DÜNYADA BİRÇOK  
PROGRAMLA YAŞATILACAK

15 Temmuz Destanı’nın Dördüncü Yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  

Erdoğan’ın da Katılacağı Birçok Program Yıl Boyunca Gerçekleştirilecek.

Demokrasi Zaferini Anlatacak  
Programlar
Program   ve    faaliyetler,    15 Temmuz
darbe   girişiminin   ve   FETÖ’nün  tüm
yönleriyle  etkin  şekilde anlatılması,
milletin direnişi, devletin mücadelesi ve
demokrasi zaferine vurgu yapılması,
şehitlerin ve gazilerin anılması, milli
birlik duygusunun ve toplumsal
hafızanın canlı tutulması ve  
yurtdışında 15 Temmuz ile ilgili
farkındalık oluşturulması çerçevesinde
planlandı. Etkinliklerin hazırlık,  
uygulama ve değerlendirme
süreçlerinin takibi ve raporlanması için
İletişim Başkanlığı bünyesinde “15
Temmuz Proje Takip Sistemi” kuruldu.

17
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Program ve Faaliyet Sayısı 3 Bini Buldu

2019 yılında bakanlıklar, kamu kurumları,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları
tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü” kapsamında yurt içinde ve yurt
dışında toplam 1.500 program ve faaliyet
hayata geçirilmişti. Bu yıl 15 Temmuz
kapsamında düzenlenecek toplam program ve
faaliyet sayısı 3.000’e ulaştı. Bu yıl yurt içinde
bakanlıklar ve kamu kurumları 1.609,
üniversiteler 521, sivil toplum kuruluşları 108
adet  olmak  üzere  toplam 2.238 program
gerçekleştirecek. Yurt dışında ise 752 faaliyet  
icra edilecek.

15 Temmuz Kurumsal Kimlik Çalışması  
Bütün program ve projelerde içeriğin yanı sıra  
görsel bir bütünlüğün de sağlanması amacıyla  
İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz logosu  
başta olmak üzere hazırlanan kurumsal kimlik  
çalışması güncellendi. 15 Temmuz Demokrasi  
ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde  
kullanması için çeşitli görsel materyaller  
“15temmuz.gov.tr” adresinde erişimeaçıldı.

.

Kuleli Yerleşkesi Duvarlarında 15Temmuz
15 Temmuz akşamı, darbe girişiminin  
önemli noktalarından Kuleli yerleşkesinin
duvarlarında video haritalama (video
mapping) teknolojisiyle FETÖ’nün ihaneti,
milletin  ortaya  koyduğu mücadele ve
şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla  
anlatıldı

Milletin Zaferi 200 Drone ile Gökyüzünde  
Darbe girişiminin önemli noktalarından biri  
olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde  
de 15 Temmuz akşamı Türkiye’de ilk kez
200 drone ile “15 Temmuz temalı ışık  
gösterisi” gerçekleştirildi.

Dijital GösterimMerkezleri
15 Temmuz’da yaşanan hain darbe
girişimini ve bunun karşısında kazanılan
demokrasi zaferini etkili bir biçimde
anlatacak olan “15 Temmuz Zaferi Dijital
Gösterim Merkezi” Bursa, Çanakkale,
Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve
Diyarbakır’da şehir meydanlarda 15
Temmuz haftasında vatandaşlarlabuluştu

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
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“15 Temmuz 15Panel”

FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz darbe
girişiminin uluslararası kamuoyuna
anlatıldığı “15 Temmuz 15 Panel” başlıklı
panel serisi ABD, İngiltere, Almanya, Fransa,
İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar,
Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş
İspanya, Guatemala ve Etiyopya’da
düzenlendi. Paneller Kovid-19 pandemisi
nedeniyle online webinar olarak
gerçekleştirildi.

Fahir Atakoğlu’ndan “15 Temmuz Destanı
Senfonisi”
Türkiye’nin önde gelen bestecilerinden Fahir
Atakoğlu da 15 Temmuz şehitlerinin anısına
ve demokrasi zaferinin onuruna “15 Temmuz
Destanı Senfonisi” besteledi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile
koordineli gerçekleştirilen konser televizyon
kanallarından, 15 Temmuz portalından ve
sosyal medya hesaplarından izlenimiyapıldı.

Kısa Film ve Senaryo Yarışması
İletişim Başkanlığı tarafından FETÖ'nün 15
Temmuz darbe girişimi ve milletin onurlu
direnişin sinema üzerinden anlatacak
çalışmaların desteklenmesi ve öne çıkarılması
amacıyla 2019 yılında başlatılan 15 Temmuz
konulu kısa film ve senaryo yarışmasının ödül
töreni de bu yıl içinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Medyaya 15 Temmuz Kiti  

İletişim Başkanlığınca, dünyanın önde gelen
medya kuruluşlarının genel yayın
yönetmenleri ile medya mensuplarına 15
Temmuz ve terör örgütü FETÖ ile ilgili
belgesel ve materyallerden oluşan bir kit
gönderildi.

Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu
Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası
Anti-Darbe Hekatonu, bu yıl da devam
edecek. Hekoton ile demokratik işleyişe
sekte vuran darbelerin sonuçlarının gözler
önüne serilmesi ve askeri darbelere dair
büyük verinin oluşturulmasıhedeflenecek.

15 Temmuz’un dördüncü yılında bakanlıklar,
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları
da kendi alanları ile ilgili birçok program,
proje ve faaliyeti hayata geçirecek. Anma
etkinliklerinden 15 Temmuz temalı resim,
şiir, kısa film yarışmalarına, yurt içinde ve
yurt dışında sergi ve panellerden konser ve
film gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede
gerçekleştirilecek projelerle, 15 Temmuz
darbe girişimine karşı milletimizin ortaya
koyduğu destansı mücadele ve FETÖ’nün
ihaneti anlatılacak.
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ YURT DIŞINDADA  
UNUTULMADI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yunanistan, İtalya, Belçika, Hindistan,
Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Afganistan, Bosna Hersek ve
Kosova’da anma törenleri düzenlendi.
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15 Temmuz Destanı’nın dördüncü yılı
için anma  
amacıyla  
tarafından

ve farkındalık oluşturmak 
Genel Müdürlüğümüz  
gerçekleştirilen 81 İlimizde

personelimiz ve kuruluşlardaki aile
bireylerimizle düzenlenen 15 Temmuz
temalı resim ve şiir yarışmalarında
dereceye giren eserler, 15 Temmuz günü
saat 15:00 de sanal sergi ile ziyarete
açıldı.

‘Gençlerin Gözüyle 15 Temmuz',
'15 Temmuz ve Kahraman TürkKadını’,  

'15 Temmuz-Milletin Gücü',

'15 Temmuz- Demokrasi Tacı’

temalarıyla düzenlenen yarışmalarda  
dereceye giren 329 eser, 360 derece  
interaktif sanal sergi ortamına aktarıldı.  
http://15temmuz.ailevecalisma.gov.tr 
web adresinde yer alan sergi, modern ve  
ferah bir galeri ortamında o gün kü  
demokrasi mücadelesine götürüyor.

15 TEMMUZ SANAL  
SERGİSİ AÇILDI

Esma Çelik - ŞANLIURFAMerve Ekici - ZONGULDAK
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http://15temmuz.ailevecalisma.gov.tr

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün
katkılarıyla düzenlenen '360 Derece İnteraktif
Sanal sergiye

web sitesinden online olarakulaşabilirsiniz
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Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü

Ali İhsan Çöpellev - AMASYA

Bahar Çapan - KAYSERİFahrettin Kerim - İSTANBULŞeyda Ateş - TOKAT

Sanal Sergiden Kareler

http://15temmuz.ailevecalisma.gov.tr

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
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http://15temmuz.ailevecalisma.gov.tr/


15 Temmuz  

Şahitlerinden  

15 Temmuz  

Şehitlerine Vefa

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ESERİ ERİŞİME AÇILDI

ailevecalisma.gov.tr/sygg

‘’15 Temmuz Şehitleri’’ Eserine
web Sitesi üzerinden online olarak
aşağıdaki link üzerinden online
olarak ulaşabilirsiniz.

‘‘

https://ailevecalisma.gov.tr/media/60054/15temmuz.pdf
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‘’Düşünsene şehit olmuşsun.
Aleyhine tüm söz ve davranışlar derdest,  

ihtirasların buhar, bütün kaygıların duman,  
her şey bir anda tamam olmuş.”

Şehit Halil Kantarcı

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
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15 Temmuz
En Önemli Demokrasi  
Destanımızdır

ŞehitYakınlarıveGazilerGenelMüdürlüğü

15 Temmuz Şahitlerinden
15 Temmuz Şehitlerine Vefa


