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Demokrasi Nöbetindeydi

78 MİLYON TEK YÜREK OLDU
DARBEYE GEÇİT VERMEDİ
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Temmuz gecesi, Boğaz'ı inci gerdanlığı
gibi süsleyen köprüleri tutan tankların
görüntüleri haber bültenlerine yansımasıyla
tarihimizin en karanlık, en acı günlerinden birisini
yaşadık. Gökyüzünü yırtarcasına evlerimizin üzerinden
uçan uçaklarla, darbenin ayak seslerini ürpererek
karşıladık.

Terör örgütü PKK yıllardır nasıl bir senaryonun
parçasıysa FETÖ terör örgütü de aynı şekilde bir kart
olarak, yıkıcı bir unsur olarak, öldürücü bir silah
olarak ülkemize ve milletimize karşı kullanılmıştı.

Bize bir yok oluş senaryosu dayattılar. Bize, kendi
içimizdeki hainler üzerinden, alçaklar üzerinden tuzak
kurdular. Yetiştirdikleri bütün kadrolarla saldırıya
Türkiye'nin üzerinde gizli ve karanlık hesapları olanlar, geçtiler. Anadolu tarihinin sayfalarını kapatmak
yeni bir kaos planını servis ediyorlardı. Şehitlerimizin istiyorlar. Selçuklu ve Osmanlı'nın tüm hatıratlarını
kanlarıyla yükselen güzel vatanımız teslim alınacaktı. silmek istiyorlardı.
Milletimize esaret zinciri takılacak ve birbirine
15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan akşam demokrasi
kırdırılacaktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en
şehitlerimiz ve gazilerimiz yeni bir kahramanlık
büyük felaket kapımızı çaldı. Bir yıkım, bir çokuluslu
destanı yazdı. Milletçe bu büyük felakete karşı tek ses,
savaş kapımızdaydı.
tek yürek olduk. Fert fert, ev ev, sokak sokak ülkemizin
15 Temmuz saldırısı, sadece FETÖ terör örgütüyle
her noktasında direnç adacıkları oluşturduk.
sınırlı değil. Parelel Devlet Yapılanması sivil ve askeri Demokrasi nöbetleriyle, özgürlüğümüzü ve
bürokraside yıllardır beslenen terör hücreleri, çok
demokrasiye olan inancımızı tüm dünyaya haykırdık.
daha büyük, küresel ölçekte bir proje için harekete
Milletimizin bu bütünleştirici ruhu olduğu sürece,
geçmişti.
ülkemiz üzerinde karanlık senaryoları onların
Projenin mimarları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
oyunları hiç bir zaman tutmayacaktır. Bu birlik ve
Tayyip Erdoğan'ı, “oyun bozduğu” için hedef almıştı.
beraberliğimizin daim olmasını diliyor; şehit ve
Onun yokluğunda Türkiye toplumunun kaynaştırıcı,
gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz...
birleştirici gücünün yok olacağını, operasyona açık
hale geleceğini bildikleri için önce onu ve kadrolarını
Cahit Altunay
Belediye Başkanı
bertaraf edip ardından Türkiye'nin parçalanması
sürecini başlatmayı planlamışlardı.
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78 MİLYON TEK YÜREK OLDU
DARBEYE GEÇİT VERMEDİ
Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde terör örgütü
“Türk
FETÖ'cü olduğu bildirilen bir grup asker, Türkiye’de
askeri darbe yapmak istedi. Türkiye tek millet, tek
” devlet ve milli irade diyerek
bayrak, tek vatan, tek
darbeye "dur" dedi.
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T

ürkiye, 15 Temmuz gecesi cuntacı
askerlerin darbe girişimine
tanıklık etti. Türk Silahlı
Kuvvetleri içinde nevri dönmüş, aklını
yitirmiş bir avuç FETÖ'cü darbecinin
çılgınlığı, millet sinesinde bitirildi.

hesapları olanları, ülke ve dünya
kamuoyu önünde tüm şeffaflığıyla
ortaya çıkardı.

MECLİS BOMBALANDI

Darbe girişiminin ilk görüntüsü
İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih
Darbe girişimi Cumhurbaşkanımız ve
Sultan Mehmet Köprüsü'nün
Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ve jandarma tarafından kapatılması
Başbakan Binali Yıldırım ile hükümetin oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi
kararlı tutumuyla, muhalefet
Başkanı İsmail Kahraman ve
partilerinin sesini yükseltmesiyle,
yaklaşık 50 kadar milletvekilinin
halkın sokağa inip tankların üzerine
Meclis'te bulunduğu sırada F-16
çıkması ve komuta kademesinin
savaş uçakları Meclis üzerinde
akli selim tutumuyla savuşturuldu.
uçuş yaparak parlamentoyu dört
Yaşananlar; Türkiye üzerinde kanlı
kez bombaladı. Ankara'nın Beştepe

semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı
Sarayı'na bombalama girişiminde
bulunulsa da başarılı olunamadı,
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir
otelde bulunan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast
girişiminde bulunuldu. Genelkurmay
Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri
Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava
Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve
Jandarma Kuvvetleri Komutanı Galip
Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler
tarafından rehin alındı.

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NÜ
KAPATTILAR

15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde
bir grup asker, zırhlı araçlarla Boğaziçi
Köprüsü’ne geldi. Askerler, zırhlı
araçlarla köprünün Anadolu’dan
Avrupa yakasına giden yolu trafiğe
kapattı. Olayın ardından çeşitli hava
üslerinden jetler bir bir havalanmaya
başladı. Cuntacıların kendilerine
“Yurtta Sulh Konseyi” adı verdiği
görüldü. İstanbul’daki Sabiha Gökçen
ve Atatürk Havalimanlarına tanklar
girdi, uçuşlar durduruldu. Yaşanan
olayların medya ve haber ajanslarının
aracılığı ile duyulmasının ardından,
Başbakan Binali Yıldırım, o açıklamayı
yaptı:

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

“BU BİR ASKERİ
KALKIŞMADIR”
Televizyonlar, ilk etapta olay hakkında
herhangi bir yorumun yapılmasının
erken olduğunu duyurdu. Ardından
Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı
bir canlı yayında olayın bir ‘askeri
kalkışma’ olduğunu söyledi. Başbakan
Yıldırım, “Emir komuta zinciri olmadan,
ordunun içerisinde bir grubun
milli iradeye karşı kalkışma girişimi
yaşanıyor” dedi.

TRT’Yİ ELE GEÇİRDİLER
Düğmeye basan bir grup FETÖ'cü
darbeci asker, TRT’yi ele geçirip
sunucuya sözde darbe bildirisi
okuttu. Metinde, ülke yönetimine el
konulduğu ve vatandaşların sokağa
çıkmamaları gerektiği söyleniyordu.
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“BAŞARILI OLAMAYACAKLAR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu
ile ilgili ilk değerlendirmesini
CNN TÜRK canlı yayını ile yaptı.
Erdoğan, açıklamasında askeri
darbe girişiminin başarılı
olamayacağını ifade ederek,
“Malum yapıya (Paralel Yapı)
ait bir grup ülkenin birliğine
yönelik kalkışma hareketine
girişti. Bu darbeciler kesinlikle
başarılı olamayacak. Halkımızı
meydanlara, havalimanlarına
çağırıyorum. Ben de yanlarında
olacağım” dedi.
HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Erdoğan’ın çağrısı üzerine tüm yurtta
vatandaşlar sokaklara döküldü. Batı
illerinde zırhlı araçlarla sokağa çıkan
askerlere tepki gösteren vatandaşlar,
araçların üzerine çıkarak darbecilere
tepki gösterdi. İstanbul Atatürk
Havalimanı’nı kuşatan tanklar,
geri adım attı. Darbeciler, Boğaziçi
Köprüsü’nü yürüyerek geçmek

isteyen vatandaşlara ateş açtı, bir çok
vatandaş şehit oldu. Yurdun dört bir
yanında asker, vatandaşları dağıtmak
için havaya ateş açtı ancak başarılı
olamadı.
Bağımsızlığın simgesi Türk
bayraklarıyla günlerce meydanları
dolduran, demokrasiye ve milli
iradeye hazırladıkları pankartla da
sahip çıktığını gösteren vatandaşlar,

Edirne'den Van'a, Ankara'dan
Diyarbakır'a tüm illerde meydanları
kırmızı-beyaz renklerle donattı.
Ankara'da Kızılay, İstanbul'da ise
Taksim meydanları ile Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın konutunun bulunduğu
Üsküdar Kısıklı'da öne çıkan
protestolarda vatandaşlar meydanlara
sığmadı.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

MİLYONLAR DEMOKRASİ
VE ŞEHİTLER
İÇİN YENİKAPIYA AKIN ETTİ
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“

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe
girişiminin ardından başlatılan "Demokrasi
Nöbeti", Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul
Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle
düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" ile
taçlandırıldı.

”

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Y

enikapı Miting Alanı'nda
düzenlenen tarihi miting
için saatler öncesinden yola
düşen vatandaşlar, ellerinde Türk
bayrakları, üzerlerinde Türk bayraklı
tişörtlerle alana yürüyerek geldi. Bazı
vatandaşlar da deniz yoluyla miting
alanına ulaştı.
Şehrin pek çok noktasından kara
ve deniz yoluyla Yenikapı Miting
Alanı'na gelen vatandaşlar, alanı
tamamen doldurdu. Güvenlik
noktalarından geçerek miting
alanına giren vatandaşlara, şapka ve
bayrak dağıtılırken, alana kurulan 60
metrelik sahnenin iki tarafına Türk
bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın dev posterleri asıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK
SES SİSTEMİ

Konuşmaların tüm miting alanından
duyulması için 35 kulede kurulan
toplam 1 milyon watt'lık ses sistemiyle
miting öncesi çeşitli marşlar çalındı.
Sistemin, bugüne kadar Türkiye'de
12
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kurulan en büyük ses sistemi olduğu
bildirildi. Alana kurulan ses sistemiyle
1,5 kilometre mesafeye ses iletimi
sağlandı. Miting alanına 300 kişilik
ekibin 3 gün süren çalışma sonucu
kurduğu ses sisteminin enerji
ihtiyacının 54 jeneratörle sağlandığı
ve alana 22 led ekranın kurulduğu
kaydedildi. Miting alanında ses ve
görüntü aktarmaları vinçler üzerine
çekilen çelik halatlarla yapılırken,
bu amaçla 6 bin metre halat çekildi.
Görüntü aktarma ise 5 bin metre fiber
hatla sağlandı.

YAKLAŞIK 25 BİN POLİS
GÖREV YAPTI
Miting alanı ve çevresinde, Özel
Harekatın da destek verdiği yaklaşık
25 bin polis görev yaptı, dedektör
köpekler ve helikopterlerle güvenlik
önlemi alındı.

ve çevresinde 165 metal detektörlü
kapı ile 22 adet X-Ray cihazı kuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, miting
alanında 5 milyon şişe su ve 1 milyon
gıda paketi dağıtımı yaptı. Mitingde
2,5 milyon Türk bayrağı, 1 milyon da
şapka dağıtıldı. Miting güzergahlarında
kurulan su istasyonları ve ikram
alanlarında, vatandaşlar su ve gıda
ihtiyaçlarını giderdi.

7 BİN OTOBÜS, 203 TEKNE,
10 VAPUR ÜCRETSİZ
HİZMET VERDİ

Miting alanına ulaşım için 7 bin
otobüs, 203 tekne, 10 vapur ücretsiz
hizmet verdi. Silivri, Bakırköy, Yenikapı,
Sirkeci, Eyüp, Sütlüce, Haliç Kongre
Merkezi, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy,
Pendik ile Adalar iskelelerinden
deniz araçları hareket etti. Engelli
vatandaşlar için 50 adet otobüs tahsis
edildi ve engelli araçları için araç
sayısı kadar engelli tabelası hazırlandı.

Denizden Sahil Güvenlik ve
Deniz Polisi botlarla, havadan
Miting için 2 bin 500 zabıta personeli,
ise 2 helikopter güvenlik tedbiri
900 temizlik ve 500 program görevlisi
aldı. Vatandaşların üstlerinin ve
çalıştı.
çantalarının aranması için miting alanı

Basın ve engelliler için platform
oluşturulan miting alanında, çadır
hastane, sağlık noktası, mescit, mobil
tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım
noktaları yer aldı. Türk Kızılayı
Genel Başkanı Kerem Kınık, yönetim
kurulu üyeleri ve çalışanları, miting
alanındaki vatandaşlara su, kek ve
soda ikram etti.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında
şehit olanların fotoğrafları, Yenikapı
Metro İstasyonu'nda sergilendi.

miting alanına geldi. Şehit yakınları ve
gaziler, mitingi protokolde kendilerine
ayrılan yerden izledi.Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bazı
Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa
Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan,
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski
Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu,

Tansu Çiller ve Yıldırım Akbulut, KKTC
Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Diyanet
İşleri Başkanı Mehmet Görmez,
İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti
İstanbul İl Başakanı Selim Temurci,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, kuvvet komutanları,
azınlık cemaatlerinin dini liderleri,
miting alanındaki yerlerini aldı.

BAYRAKLAR, SULTANAHMET
MİNARELERİNİ SÜSLEDİ

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler
Başkanlığı personeli, miting
boyunca Sultanahmet Camisi'nin
minarelerinden Türk bayrağı
dalgalandırdı.

Mitingde, FETÖ'nün darbe girişimi
esnasında şehit olan vatandaşlar da
unutulmadı. Sahnenin sol tarafında
basın için kurulan platformun arka
kısmına asılı, üzerinde darbe girişimi
esnasında şehit olanların isimleri ve
"Vatan size minnettardır" yazan dev
pankart dikkati çekti.
Feshane'de kendileri için verilen
yemeğe katılan şehit aileleri, gaziler ve
gazi yakınları da feribotlarla Yenikapı
@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,
MİTİNG ÖNCESİ LİDERLERLE
SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge
helikopterle geldi. Erdoğan, eşi
Emine Erdoğan ile platforma çıkarak,
mitinge gelen vatandaşları selamladı.
Platformdan indikten sonra şehit
yakınları ve gazilerle sohbet eden
Erdoğan, protokoldeki katılımcılarla da
tokalaştı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK
Parti Genel Başkanı ve Başbakan
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
de platforma çıkarak, vatandaşlarla
selamlaştı. Mitingde daha sonra
kırmızı ve beyaz balonlar uçuruldu.

miting öncesi, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman, AK Parti Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel

MİTİNG, SAYGI DURUŞU VE
İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

Liderlerin alana gelişi ve halkı
selamlamasının ardından, "Demokrasi
ve Şehitler Mitingi", saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'yla
başladı.
Mitingde daha sonra Kur'an-ı Kerim
okundu.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
14
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Görmez, platformda yaptırdığı duada,
Yenikapı'daki birlik tablosuna işaret
ederek, 15 Temmuz'da milleti bir
ihanetten kurtardığı için Allah'a
şükretti.

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir
süre sohbet etti.

konuşma yaptı.

Yenikapı Miting Alanı, şehir
merkezi ara sokaklar ve Kennedy
Caddesi'nin Eminönü ve Zeytinburnu
istikametlerinde yapılan ölçümlerde,
Darbe girişimi sırasında Boğaziçi
mitinge katılımcı sayısının yaklaşık
Köprüsü'nde gazi olan Orçun
5 milyon olduğu belirlendi. Alana
Şekercioğlu da alandakilere hitap etti. sığmayan bazı vatandaşlar ise kurulan
Mitingde Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Yıldırım, dev ekranlardan mitingi dışarıdan
Kahraman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan takip etti.

“MİLLETİMİZ ÇOK BÜYÜKTÜR, ESARET
VE ZİLLET KABUL ETMEZ „

M

itingdeki devlet protokolünü,
81 ilin meydanlarını dolduran
vatandaşları ve dünyanın dört
bir yanında gözü ve gönlü İstanbul’da
olan kardeş halkları selamlayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz
gecesi, bir kez daha istiklali ve istikbali
için kıyam eden, canı pahasına
ülkesini darbecilere, teröristlere,
işgalcilere teslim etmeyen aziz
milletim, sizleri en kalbi duygularımla
hasretle, muhabbetle, selamlıyorum.
Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz
gecesi sokaklara, meydanlara inerek;
namluların, tankların, helikopterlerin,
uçakların karşısına dikilme cesareti
gösteren tüm kardeşlerime bir kez
daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.
15 Temmuz darbe girişimine
direnenlerin arasından 172’si sivil, 63’ü
polis, 5’i asker olmak üzere 240 kişinin
şehit olduğunu belirten ve şehitler
için Allah’tan rahmet, yakınları ve tüm
millet için baş sağlığı temennilerini
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
darbecilerin üzerine yürüyenlerin
arasından 2 bin 195 kişinin
yaralanarak gazilik mertebesine

ulaştığını söyledi ve tedavileri süren
yaralılara şifa diledi.

“ŞEHİTLİK VE GAZİLİK ŞEREFİNE
NAİL OLANLAR, İSİMLERİNİ
TARİHE ALTIN HARFLERLE
YAZDIRDI”

“O gece adeta ölümü öldürerek
sokakları, meydanları dolduran
milyonlarca vatandaşımız içinden,
şehitlik ve gazilik şerefine nail olanlar,
isimlerini tarihe altın harflerle
yazdırdılar. 15 Temmuz gecesi sokakları
ve meydanları dolduranların her
birinin ülkenin, demokrasinin, vatanın
ve özgürlüğün korunmasında katkısı
ve payı var" diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Onun için diyorum ki;
79 milyon olarak hepimizin gazası
mübarek olsun. Hepinizin gazası
mübarek olsun. İstanbul’un gazası
mübarek olsun. Ankara’nın gazası
mübarek olsun. Darbe girişimine
maruz kalan her şehrimizin gazası
mübarek olsun. Darbe girişimine karşı,
tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak,
kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, her
kökenden, her meşrepten insanıyla

dünyayı kendine hayran bırakan tüm
vatandaşlarımızın gazası mübarek
olsun” şeklinde konuştu.

“DÜŞMANLARIMIZ ERTESİ
GÜNE İŞLERİNİN ÇOK DAHA
ZOR OLDUĞUNU GÖRMENİN
KAHRIYLA UYANDI”

“Süleyman Şah 1077 yılında, bu
coğrafyadaki ilk devletimizi hangi
vizyonla kurmuşsa, 15 Temmuz’da da
ülkemize aynı vizyonla, aynı ufukla
sahip çıktık. Osman Gazi, 1299’da
tarihin en kudretli devletini hangi
temeller üzerine bina ettiyse, biz de
o gece Türkiye’yi aynı ilkeler etrafında
müdafaa ettik. Ecdadımız 100 yıl
önce hangi idrakle Çanakkale’de
kanının son damlasına kadar
mücadele ettiyse, 15 Temmuz’da
da aynı iradeyle darbecileri geri
püskürttük. Gazi Mustafa Kemal’in
İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere
ulaştırmasını sağlayan inancın bir
benzeri, 15 Temmuz’da Türkiye’nin
tüm şehirlerinde adeta kol geziyordu.
15 Temmuz, dostlarımıza bu ülkenin,
sadece siyasi, ekonomik, diplomatik

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

saldırılara değil; aynı zamanda
askerî sabotajlara karşı da güçlü
olduğunu, yıkılmayacağını, rayından
çıkmayacağını göstermiştir. Aynı
gece Türkiye’nin yerle yeksan olması
için ellerini ovuşturarak bekleyen
düşmanlarımız ise ertesi güne,
bundan sonra işlerinin çok daha zor
olduğunu görmenin kahrıyla uyandılar.
Şimdi bugün burada, Yenikapı
Meydanı’nda Cumhurbaşkanı'yla,
Başbakanları'yla, CHP ve MHP Genel
Başkanlarıyla, 81 vilayetimizdeki her
görüşten, her meşrepten insanımızla
verdiğimiz şu görüntü var ya, işte
bu görüntü, inanın bana, ülkemizin
düşmanlarını, en az 16 Temmuz sabahı
kadar üzmüştür, kahretmiştir. İşte
onun için her zaman ne diyoruz? Bir
olacağız, iri olacağız, diri olacağız,
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye
olacağız.”

“BU MANZARA, TÜRKİYE’NİN
2023 HEDEFLERİNE
ULAŞACAĞININ İLANI VE İSPATI”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı’daki
manzaranın, Türkiye’nin, tüm
renkleriyle bağımsızlığına, geleceğine
ve vatanına sahip çıktığının ilanı
ve ispatı olduğuna işaret ederek,
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“Bu manzara, bin yıllık vatanımızın
tek bir taşına dahi göz dikenlerin,
ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı
ve ispatıdır. Bu manzara, Türkiye’nin
2023 hedeflerine ulaşacağının ilanı
ve ispatıdır. Bundan sonra işimiz
ne biliyor musunuz? Artık muasır
medeniyeler seviyesinin üstüne
çıkmak. Bunu başarmaya var mıyız?
Bu manzara, birliğin, beraberliğin,

kardeşliğin sadece temenni, sadece
slogan değil; gerektiğinde bir hakikat
olarak ortaya konabileceğinin,
kuvveden fiile geçebileceğinin ilanı
ve ispatıdır. Bütün bunlarla beraber,
yolumuza dayanışma içine geçeceğiz.
Ete kemiğe bürüneceğiz, mütevazı
olacağız. Birbirimizi makam ve
mevki için değil, para pul için değil,
sadece Allah için seveceğiz” şeklinde

konuştu. Bugünleri gösterdiği için
Allah’a sonsuz hamd ettiğini, böyle
bir milletin evladı, böyle bir ülkenin
vatandaşı olduğu için şükrettiğini
ifade eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 1920 yılında, ülkenin büyük
bölümünün işgal altında olduğu
günlerde Gazi Mustafa Kemal’in
“Milletimiz çok büyüktür, hiç
korkmayalım. O, esaret ve zillet kabul
etmez. Fakat onu bir araya toplamak
ve kendisine ‘ey millet, sen esaret ve
zillet kabul eder misin?’ diye sormak
lazımdır. Ben, milletimin vereceği
cevabı biliyorum” sözlerini aktardı
ve “Gazi’den 96 yıl sonra, buradan
Yenikapı Meydanı’ndan aynı soruyu
sizlere soruyorum; ey millet, sen
esaret ve zillet kabul eder misin?”
diye sordu. Meydandakilerin güçlü bir
biçimde verdiği ‘hayır’ cevabı üzerine
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mesele
bu, bu millete kimse bu esareti asla
getiremeyecektir” diye ekledi.

“15 TEMMUZ ÜLKEMİZİ
İŞGAL GİRİŞİMİDİR”
15 Temmuz’un, bir yönüyle ordu
içine sızmış FETÖ ihanet şebekesi
mensuplarının başlattığı bir darbe
girişimi olduğunu ancak hadisenin
sadece bundan ibaret olmadığını

dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Aynı zamanda PKK ve DAEŞ’in silahlı
eylemleriyle elde edilmek istenen
neticenin asker elbisesi giymiş
teröristler eliyle yeni bir safhaya
çıkartılma girişimidir, yani bu girişim
aynı zamanda bir terör eylemidir. Tüm
bu özelliklerinin yanısıra, 15 Temmuz
ülkesine ve milletine ihanet eden
bir silahlı güç eliyle ülkemizi işgal
girişimidir” yorumunda bulundu.
“Şayet darbe başarılı olsaydı, bin
yıldır bizim bu coğrafyanın kimlere
değerli kardeşlerim, altın tepsi
içinde sunulacağını hepimiz gayet
iyi biliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, konuşmasında şu
değerlendirmelere yer verdi:
“15 Temmuz gecesi işte tüm bu
gerçekleri AK Partilisiyle, CHP’liyse,
MHP’lisiyle, diğer partilere mensup
vatandaşlarımızla millet olarak hep
birlikte gördük. 15 Temmuz gecesi
bu gerçeği Türk’üyle, Kürt’üyle,
Laz’ıyla, Boşnak’ıyla, Çerkez’iyle,
Arap’ıyla, Roman’ıyla, 79 milyon hep
birlikte gördüğümüz için sokaklarda
omuz omuza mücadele ettik. O
gece insanlar partisini değil, hayat
biçimini değil, meşrebini değil, kendi
çıkarını değil, ülke ve millet olarak

topyekûn istiklalimizi ve istikbalimizi
düşünmek suretiyle mermilerin
önünde kucak kucağa şehit oldu, gazi
oldu. Minarelerimizden susturulmak
istenen ezanlar yerine, tam aksine
minarelerden ezan sesleri yükseldi,
salalar yükseldi. Hiçbir çıkar insanın
kendi canından daha önce değildir,
daha tatlı değildir; o gece darbecilerin
karşısına dikilenler şayet ülkesi
bağımsızlığını kaybederse, milletinin
geleceği kararırsa geride zaten hiçbir
şey kalmayacağını çok iyi biliyordu.”

@sultangazibeled
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“15 TEMMUZ
İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI'DIR „
Başbakan Binali Yıldırım
konuşmasına, "Bu Vatan Kimin"
adlı şiirin, "Bu vatan, toprağın
kara bağrında / Sıradağlar
gibi duranlarındır / Bir tarih
boyunca onun uğrunda /
Kendini tarihe verenlerindir
/ Ardına bakmadan yollara
düşen / Şimşek gibi çakan, sel
gibi coşan / Huduttan hududa
yol bulup koşan / Cepheden
cepheyi soranlarındır"
dizelerini okuyarak başladı.
"BİR KASIMPAŞALIYI SEÇERKEN
NE KADAR GÜZELSE İSTANBUL
O KADAR GÜZELSİN BUGÜN"
İstanbul’un bir kez daha tarih

ayrılırken ne kadar umutluysa bugün
milletimiz o kadar umutludur." diyen
Yıldırım, şöyle konuştu:
"30 Mayıs 1919'da Sultanahmet
Meydanı’nda İzmir'i işgal eden
düşmana karşı ne kadar cesursa,
milletimiz bugün de o kadar
cesurdur. 6 Ekim 1923’te 'geldikleri
gibi giden' düşmanın arkasında ne
kadar coşkuluysa bugün de o kadar
coşkuludur, Türk milleti. 27 Mayıs 1994,
bir Türkiye sevdalısı, bir yiğit adamı,
bir Kasımpaşalıyı seçerken ne kadar
güzelse İstanbul, o kadar güzelsin
bugün. Seni yürekten selamlıyorum,
ey aziz milletim. Her bir semti,
sokağı, her bir haneyi gönülden
selamlıyorum. Bütün şehitleri ama
bugün bizim burada toplanmamıza
vesile olan 15 Temmuz demokrasi
şehitlerimizi kalpten selamlıyorum.

yazdığını ifade eden Yıldırım, "29
Mayıs 1453’te Sultan Fatih şehre
girdiğinde ne kadar heyecanlıysa
bugün o kadar heyecanlısın." ifadesini Bugün aramızda bulunan kahraman
şehitlerimizin ailelerini yürekten
kullandı.
selamlıyorum. İstanbul’u düşmana
"16 Mayıs 1919’da, Gazi Mustafa Kemal,
teslim etmeyen, kimi hastanede, kimi
Bandırma vapuruyla İstanbul'dan
evinde, kimi aramızda olan kahraman
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gazilerimizi selamlıyorum. Sayın
Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz’da
bu milletin önüne geçtiğiniz için,
dik durduğunuz için, bu milleti son
yüzyılın en büyük tehlikesinden
kurtardığınız için diklenmeden dik
durduğunuz için sizlere teşekkür
ediyorum, sizleri selamlıyorum."
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı'nı ve bütün Cumhuriyet
Halk Partisi mensuplarını, darbenin
ilk saatlerinde, milli iradeden yana
net tavır koydukları için yürekten
selamlıyorum. Milliyetçi Hareket
Partisi'nin değerli Genel Başkanı'nı ve
bütün ülkücü kardeşlerimi ilk andan
itibaren hükümetimizin yanında,
Cumhurbaşkanımız'ın yanında
sarsılmaz bir demokrasi savunucusu
olduğu için yürekten selamlıyorum.
AK Parti'li kardeşlerim, CHP’li, MHP’li
kardeşlerim, ismini sayamayacağım
kadar çok olan her siyasi görüşten,
her kesimden değerli vatandaşlarım,
bu muhteşem kardeşlik tablosunu

meselesiyle ilgilenmez" diyenler
olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "15
Temmuz gecesi ne kadar yanıldıklarını
gördüler. Tankların önüne göğsünü
siper eden, tankların önüne yatan
"EZANLAR BAŞTAN BAŞA
gençlerimizi, kadınlarımızı yürekten
TÜRKİYE'DE YANKILANDI"
kutluyorum. Allah sizden razı olsun.
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz akşamı Başbakan Yıldırım, "Şunu herkes
Millet size minnet borçludur"
da bir işgal girişimiyle, FETÖ terör
ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım,
bilmelidir ki, 15 Temmuz gecesini
örgütünün hainlerinin bir ihtilal
sözlerini, "Rabiamız, tek devlet, tek
milletimize zehir eden terör örgütü
teşebbüsüyle karşı karşıya kaldıklarına lideri Feto, Türkiye'ye gelecek, hesabını millet, tek vatan, tek bayrak. Ay yıldızlı
işaret ederek, şöyle devam etti:
bayrağımız hepimize yeter" diyerek
verecektir. Hiç merak etmeyin, bir
tamamladı.
"Üzerimizden uçaklar uçtu,
olacağız, iri olacağız, diri olacağız,
tanklar caddeleri işgal etti, asker
birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.
kıyafetindeki teröristler silahlarıyla
Gençlere, "Bunlar memleket
millete kan kustu. Cumhurbaşkanımız,
Başkomutanımız milleti meydanlara
davet etti. Yine salalar okundu, ezanlar
başta başa Türkiye'de yankılandı. İşte
bu aziz millet, İstanbul'da, Ankara'da,
İzmir'de 81 vilayette hep birden
şunu söyledi, 'Toprağın üzerinde
şerefsiz yaşamaktansa, toprağın
altında şerefle yatarız, şehit oluruz,
gazi oluruz'. Çanakkale'de, Kurtuluş
Savaşı'nda destan yazan bu millet,
aynı ruhla 15 Temmuz destanını
da yazdı. 15 Temmuz ikinci Kurtuluş
Savaşı'dır. Allah'a hamdolsun, toprağın
altında şerefiyle yatan şehitlerimiz
sayesinde bugün bu topraklarda
şerefimizle, bağımsızlığımızla,
kardeşliğimizle bir olarak, beraber
bugün bize yaşattığınız için, bizi
buraya getirttiğiniz için hepinize çok
çok teşekkür ediyorum. Milletim adına
teşekkür ediyorum."

olarak yaşıyoruz. Güya Türk askeri
kılığına girip topraklarımızı işgal
edeceklerdi. Sanki bu milletin
iradesini çalacaklardı. Allah şerleri
hayra çevirir, bizi öldürmeyen her
darbe bizi daha da güçlendirir. İşte
burada olduğu gibi."

@sultangazibeled
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SULTANGAZİLİLER DEMOKRASİ NÖBETİNDE
15
“
Sultangazililer, darbe
girişimine tepki göstermek
için ellerinde Türk
bayraklarıyla ilçenin farklı
noktalarına akın etti.
Yaşanılan olaylara tepki
gösteren vatandaşlar, "Her
şey vatan için" sloganları
atarak, milli iradeye sahip
çıktılar.

„
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Temmuz akşamı yaşanan
darbe girişiminin ardından
Sayın Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sokaklara
ve meydanlara çıkın" çağrısı üzerine
tüm Türkiye genelinde olduğu
gibi Sultangazililer de demokratik
tepkilerini göstermek amacıyla ilçenin
farklı noktalarında toplandı.

Topçu Kışlası önünde her gece
toplanan ilçe halkı darbe girişimine
karşı tepkilerini dile getirdi. Demokrasi
nöbetlerine Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, İstanbul
milletvekilleri ile başta AK Parti ilçe
başkanı Suzan Dağlar Civan olmak
üzere birçok siyasi parti temsilcileri ve
sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Sultançiftliği Merkez Cami önü,
Hükümet Konağı ve ilçe Emniyet
Müdürlüğü önü, Baştabya 66. Zırhlı
Tugay önü, Habibler Ahmet Öztürk

Darbe girişimine tepki gösteren
Sultangazililer, "Her şey vatan için"
sloganları atarak, milli iradeye sahip
çıktı.

"MESELE MEMLEKET İSE GERİSİ
TEFERRUATTIR"
Milletin tanklara, silahlara boyun
eğmediğini belirten AK Parti İstanbul
İl Başkanı Selim Temurci, “Dik dur
eğilme, bu millet seninle dedik. 15
Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan dik durup
eğilmediyse, biz de çıplak ellerimizle
onların üzerine gideceğiz" dedi.

BUGÜN DEMOKRASİYE SAHİP
ÇIKMA GÜNÜDÜR

Darbe girişiminin yaşandığı gece
tüm siyasi partililere mensup

vatandaşlarla beraber havaalanına
yürüdüğüne dikkat çeken Temurci,
“Mesele memleket ise gerisi
teferruattır. Şehit kardeşlerimizin
mezarlarında daha rahat uyuyabilmesi
için bu milletin sımsıkı birbirine
bağlanması lazım. Bu millet kardeş
oldukça, bu millet daha çok bir ve
beraber oldukça Türkiye asla diz
çökmeyecek. Ve çok daha güçlü
olacağız" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik çağrısının yapıldığı
gösterilerde konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay,
"Sultangazili hemşehrilerimle
omuz omuza vererek birlikteliğimizi
gösterdik. Hepimiz vatanımıza,
milletimize, bayrağımıza sahip
çıkıyoruz ve sahip çıkmaya devam
edeceğiz" diye konuştu.
“FETÖ darbe girişimine karşı, bugün
demokrasiye sahip çıkma günüdür”
diyen Başkan Altunay, “Bugün
meydanları dolduran Türk halkı
demokrasiye sahip çıktı. Ülkesine
sahip çıktı, onuruna sahip çıktı,
Hükümetine ve geleceğine sahip çıktı”
ifadelerini kullandı.
@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

"BİR DESTAN YAZDINIZ"

15 Temmuz ile altın harflerle yeni bir
sayfa açıldığını ifade eden İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, "Milletin bekası, geleceği
söz konusu olduğu için siyasi parti
kimliklerinizi, etnik yapınızı bir tarafa
bırakarak 79 milyonun büyük bir aile
olduğunu gösterdiniz" diye konuştu.
O gece ‘Esas olan vatan gerisi
teferruattır’ diyerek bir destan
yazıldığını kaydeden Başkan Topbaş,
"Hainlerin büyük oyunlarını ve
hilelerini boşa çıkardınız. Dünyaya
millet olmanın ne demek olduğunu
gösterdiniz. Ülkemizin geleceği söz
konusu olduğu zaman nasıl bir
yumruk oluyorsunuz bunu gösterdiniz"
şeklinde konuştu.
Darbe girişiminde şehit ve gazilerin
olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş,
şunları söyledi: "Vatan adına bedeller
ödeniyor. Bu topraklar şehit kanıyla
sulanıyor. Söz konusu vatan olunca,
'Canımız feda olsun!' diyebilecek
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bir anlayışımız var. Tüm siyasi parti
liderlerine, mensuplarına ve halkımıza
teşekkür ediyorum. 'Gün, bugündür'
dediniz, meydanları doldurdunuz ve
'Su uyur, düşman uyumaz' diye vatan

nöbetindesiniz. Nöbetiniz kutlu olsun.
Tarihte milletimizin başında gerçek
liderler olduğu zaman destanlar
yazmışız. "

15 Temmuz Darbe Girişiminde Şehit Olan Sultangazili Hemşehrilerimiz

Hikmet BAYSAL

“

Vedat BARCEĞCİ

Erhan DÜNDAR

Engin TİLBEÇ

FERDİ YURDUSEVEN

SULTANGAZİLİLER SON DEMOKRASİ NÖBETİNDE
MEYDANLARI DOLDURDU
15 Temmuz Darbe girişimine
karşı, günlerdir ’Demokrasi
Nöbeti’ tutan Sultangazililer,
son ’Demokrasi Nöbeti’nde
de meydanları boş bırakmadı.
Darbe girişimi gecesinde
şehit olan 5 Sultangazilinin
aileleri ve olaylar sırasında
yaralanarak gazi olan 16 kişi
de; ’Demokrasi Nöbeti’ne
katılarak birlik ve beraberlik
mesajı verdi.

G

„

“15 TEMMUZ'DA BU MİLLETİN
NE OLDUĞUNU DÜNYAYA
GÖSTERDİNİZ”

Kalabalığa hitap eden Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay; FETÖ
darbe girişimini sert dille kınarken,
milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Birilerinin Türkiye’nin gelişmesini
istemediğini belirten Başkan Altunay,
“Bu millet öyle bir millet ki dünyada
örneği yok. FETÖ darbe girişimine
karşı, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız

milletindir' dediniz ve destan yazdınız.
15 Temmuz’da bu milletin ne olduğunu
gösterdiniz” dedi.

“BU ZAFERİN KAHRAMANI
SİZLERSİNİZ”

Başkan Cahit Altunay, “ Siz bunu
ispat ettiniz ve 'Tek güç biziz' dediniz.
Kazandığımız zorluklar ne kadar büyük
olursa olsun onun ihtişamı da o kadar
güçlü ve büyük oluyor. İşte bu zaferin,
bu ihtişamın kahramanları sizlersiniz"
şeklinde konuştu.

ünlerdir Sultangazi
Meydanı’nda vatandaşlarla
birlikte ’Demokrasi Nöbeti’
tutan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay’da, AK Parti İstanbul
Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya ve
ilçe protokolü ile birlikte ’Demokrasi
Nöbeti’nin son akşamında
vatandaşlarla birlikte nöbete
devam etti. Sultançiftliği Merkez
Cami önündeki meydanı coşkun bir
kalabalık doldururken; Demokrasi
Nöbeti, Kur'an-ı Kerim tilaveti
ve dualarla başladı. Daha sonra
sahne alan Mehteran Bölüğü'nün
seslendirdiği marşlara, tüm
Sultangazililer hep bir ağızdan eşlik
etti.
@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

SULTANGAZİ BELEDİYE MECLİSİ’NDEN
ORTAK DEKLARASYON

“

Sultangazi Belediye Meclisi 15 Temmuz’da
yaşanan darbe girişimine karşı ortak
deklarasyon yayınlayarak, darbe girişimini
kınadı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay da Meclis’de yaptığı konuşmada
Sultangazi Belediye Meclisi 15
Temmuz’da yaşanan darbe girişimini
ortak deklarasyon yayımlayarak kınadı.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay’ın başkanlığında toplanan
Meclis’te parti grupları ortak bir
deklarasyon yayınlayarak saldırıyı
kınadı.

“DARBE GİRİŞİMİ DEMOKRASİ
TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK
YAZILDI”
Toplantıda konuşan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, darbe
girişiminin milletin kararlı tutumu ile
bertaraf edildiğini söyledi. Başkan
Altunay, “Darbe girişimi demokrasi
tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır.
Millet iradesi her şeyin üstündedir.
Milletimiz bir olduğunu, bütün
olduğunu göstermiş; gerektiğinde
canını seve seve feda edeceğini

24

www.sultangazi.bel.tr

darbe girişimine karşı milletimizin tek yumruk
durduğunu belirterek “Hangi inançta, hangi
düşüncede olursak olalım demokrasi için tek
yumruk olduk” diye konuştu.

göstermiştir” dedi. Darbe saldırısında
240 vatandaşımızın şehit olduğunu
kaydeden Başkan Altunay, sözlerini
şöyle sürdürdü:

„

GİRİŞİMİNİ KINADI

Meclis’te bulunan siyasi partilileri
adına söz alan grup başkanları ve
meclis üyeleri de darbe girişimini
“Şehitlerimizden 5’i ilçemizde. Şehit ve kınayarak şehitlere Allah’tan rahmet,
yaralı yakınlarına ulaşmak isteyenler
yaralılara acil şifalar diledi.
için adreslerini verebiliriz. Bu şehit
DEKLARASYON
yakınlarımızın ve yaralılarımızın
ihtiyaçlarını karşılamak gerekir. Gerçek Bizler Sultangazi Belediyesi Meclisi
çatısı altındaki AK Parti, CHP Grupları,
millet sevgisi, devlet sevgisi ve vatan
HDP ve tüm meclis üyeleri olarak aziz
sevgisini ortaya koyan insanlarımıza
milletimizin kendisine, milli iradeye,
hak eden değeri vermeliyiz.”
devletimize ve Türkiye Büyük Millet
Başkan Altunay konuşmasının son
bölümünde ülkenin bağımsızlığına ve Meclisi'ne yönelik 15 Temmuz gecesi,
bütünlüğüne zarar vermek isteyenlere başlatılan darbe girişimini şiddetle
kınıyoruz.
karşı tek yürek, tek bilek olunduğunu
ifade etti.

Başkan Altunay daha sonra Sultangazi
Belediye Meclis’i adına yayınlanan
ortak deklarasyonu okudu.

MECLİS ÜYELERİ DARBE

Ülkemizin birliği, beraberliği ve
bütünlüğünü hedef alan bu darbe
girişimi Türk demokrasi tarihine bir
kara leke olarak girmiştir.
Aziz milletimiz darbenin karşısında

durmuş ve bu kanlı darbe girişimini
engellemiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve
kurumlarını canı pahasına koruyan
bu aziz millet her türlü övgü ve takdiri
ziyadesiyle hak etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz'deki
tüm siyasi partilerimiz ve milletimiz
gibi Sultangazi Belediye Meclisi de,
darbe girişimine karşı ortak bir tavır
ve anlayış içerisindedir.

olsun Bu şanlı direniş sırasında
milletimizin aziz fertlerinden pek çok
vatandaşımız şehit olmuştur.

Çok sayıda vatandaşımız da
yaralanmıştır. Darbeye direnirken
Bu ortak tavır milli irade ve milletimizi şehit olan kardeşlerimize Allah’tan
O gece Türk milletinin devletine ve
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar
daha da güçlendirmiştir.
milli iradeye verdiği destek tarih
diliyoruz.
boyunca unutulmayacaktır. Dünya
Sultangazi halkının temsilcisi olan
demokrasi tarihinin şanlı bir tablosu
bizler, tüm halkımız ve kurumlarımızla Milletimizin başı sağ olsun.
olarak kaydedilmiştir.
milli iradenin ve demokrasinin
Herkes bilmelidir ki bugün olduğu gibi yanındayız. Milli iradeye hep birlikte
gelecekte de milletimize, milli iradeye sahip çıkıyoruz ve ebediyen de sahip
ve devletimize karşı her türlü girişim, çıkacağız. Türkiye’de hiçbir şeyin
eskisi gibi olmayacağının somut delili
karşısında milletimizin çelikten
bu ortak bildiridir. Milletimiz müsterih
iradesini bulacaktır.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

SULTANGAZİ’DE
PARKLAR YENİLENDİ
“

Sultangazi Belediyesi,
gençlerin spora olan
ilgisini artırmak amacıyla
ilçedeki futbol, voleybol
ve basketbol sahalarını
yeniden düzenledi.
Yürüyüş parkurlarının
zeminlerini de yenileyen
Sultangazi Belediyesi, 11
parka ise skate (kaykay)
parkuru ekledi.

„

26

www.sultangazi.bel.tr

S

ultangazi Belediyesi, ilçedeki açık
hava spor alanlarını yeniden
düzenledi. 11 tane parka ise
skate (kaykay) parkuru inşa edildi.

Gençlerin spor yaparak bedensel
gelişimlerine katkı sağlanırken,
patenleriyle parklarda eğlenceli vakit
geçirmeleri amaçlanıyor.

AÇIK HAVA SPOR ALANLARI
Sultangazi Belediyesi futbol, voleybol ve basketbol sahalarının zeminlerini yeniledi.
Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı ve Prof. Dr. Sabahattin Zaim Parkı başta olmak
üzere ilçedeki parklarda yapılan yenileme çalışmaları ile birlikte gençlerin spora olan
ilgisi arttırılmaya çalışılıyor.
Yenileme çalışmaları kapsamında parklarda yürüyüş parkurlarının zeminleri ile Trafik
Eğitim Parkı zemini yeniden düzenlendi.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Sultangazi'de Yapımı
Devam Eden Hizmet
Tesisleri
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Devlet
Sağlık Bakanlığı tarafından
Sultangazi’ye 600 yataklı Devlet
Hastanesi yapımı devam ediyor.
Uğur Mumcu Mahallesi’nde toplam 46 bin 500 m2 ’lik alan üzerinde inşa edilen “Akıllı Hastane”
teknolojinin tüm imkanları kullanılarak yapılıyor.

Park ve Zemin Altı Otoparkı
50. Yıl Mahallesi’nde “Park ve Zemin Altı
Otopark” inşaat çalışmalarına başlandı.
Toplam inşaat alanı 7 bin 283 m2 olan projede, çevre düzenleme, sosyal donatı alanları
ile zemin altı otoparkı yer alıyor.

5 0 . Yı l M a h a l l e s i
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Otopark
2 Katlı Pazar Alan
ı
Aile Sağlık Merke
zi
112 Acil
İSMEK
Etüd Merkezi
Çok Amaçlı Salon
Fatura Ödeme Mer
kezi
Kafeterya

Mahalle aralarında kurulan pazarların beraberinde getirdiği
çevre, görüntü ve ses kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Sultangazi Belediyesi, yeni bir
pazar ve hizmet tesis konseptini
ortaya koydu .

Park ve Sosyal Do
natı Alanları

Sultangazi
Kapalı Yüzme Havuzu
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’ne Kapalı
Yüzme Havuzu yapım çalışmalarına
başlandı. İnşaat çalışmaları 4 bin
653 m2 alan üzerinde başlayan
proje kapsamında kapalı yüzme
havuzunun yanısıra fitness
salonları, pilates salonu ile
otopark bulunuyor.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

DÜNYA MÜSLÜMANLARIYLA
RAHMET MEVSİMİ DOYASIYA YAŞANDI

“

Sultangazi Belediyesi Ramazan
ayı süresince gerçekleştirdiği
etkinlikler ile inancı, tarihi ve
kültürü bir sevinç atmosferinde
buluşturdu. Sultangazi
Meydanı ve Atatürk Bulvarı
üzerinde düzenlenen 2 farklı
etkinlik alanda 15 farklı
ülke temsilcileri, hemşehri
dernekleri başta olmak üzere
102 bin 500 kişiye iftar ve
gönül sofrası açıldı. Ramazan
ayı boyunca 9 farklı noktada
kurulan çorba çeşmelerinden
ise 145 bin kişiye sıcak çorba
ve iftariyelik ikramı yapıldı.
Bununla da yetinmeyen
Sultangazi Belediyesi Kosova,
Makedonya ve Bulgaristan’da
iftar ve gönül sofraları açtı.

„
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K

arşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün en yoğun olarak hissedildiği
Ramazan ayı Sultangazi’de dolu
dolu yaşandı. Sultangazi Belediyesi
yaptığı etkinlikler ile inancı, tarihi ve kültürü bir sevinç atmosferinde buluşturdu. Sultangazi Meydanı ve
Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen

2 farklı etkinlik alanında 15 farklı ülke
temsilcileri, hemşehri dernekleri başta olmak üzere 102 bin 500 kişiye iftar
ve gönül sofrası açıldı. Bu etkinliklerle
Ramazan ayının coşkusu, gönüllerden
gönüllere, evlerden evlere, ülkelerden
ülkelere taşındı.

ATATÜRK BULVARI ÜZERİ
ETKİNLİK ALANI
Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan
Ramazan etkinlik alanında her
yıl olduğu gibi tanınmış isimlerin
yer aldığı programlar düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında Prof.
Dr. Necmettin Nursaçan, Nihat
Hatipoğlu, Mine İzgi, Ömer
Döngeloğlu, Sinan Yağmur ve
Talha Uğurluel sıcak sohbetleriyle
Sultangazililerle buluştu. İbrahim
Sadri, Hikmet Anıl Öztekin, Özgür
Çoban ve Dursun Ali Erzincanlı ise
şiirleriyle Ramazan etkinliklerine
renk kattı. Öte yandan Atatürk
Bulvarı üzerindeki alanda ise
Ramazan ayı boyunca 73 bin 500
kişiye iftar verildi.

aynı sofralarda iftarlarını açarak
Ramazan’nın coşkusuna birlikte
ortak oldular. Suriye, Mısır, Filistin,
İran, Bangladeş, Afganistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan,
Etiyopya, Sudan, Mali, Sierra Leone,
Makedonya ve Arnavutluk’tan gelen
misafirler Sultangazi’deki hemşehri
dernekleriyle iftar sofrasında bir

araya geldi.
Sultangazi Meydanı’nda kurulan
çadırda Ramazan boyunca 29 bin
kişiye iftar verildi. Bu ülkelerin
tanınmış sanatçıları da sahne
alarak yerel kültürel zenginliklerini
Sultangazi’ye taşıdı.

DÜNYA MÜSLÜMANLARI
SULTANGAZİ’DE
Sultangazi Belediyesi, Ramazan
ayında dünyanın farklı
coğrafyalarından Müslüman
ülke temsilcilerini ağırladı. 15
farklı ülkeden gelen misafirler
ile hemşehri dernek temsilcileri

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

BALKANLAR'DA İFTAR VE
GÖNÜL SOFRALARI

S

ultangazi Belediyesi, bu yıl
ramazan coşkusunu Balkanlar'a
da taşıdı. Kosova, Makedonya
ve Bulgaristan’da iftar sofraları
kuran Sultangazi Belediyesi,
Balkanlar'da kardeşlik köprüsü kurdu.
Makedonya'nın Üsküp’ün Jabollçişta
(Elma) köyü, Bulgaristan Blagoevgrad
ili Gotse Delchev ilçesi Breznitza köyü
ile Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan
iftarlarda birlik ve beraberlik mesajları
verildi.

ÇORBA ÇEŞMELERİ
Ramazan ayı boyunca ilçenin 9
farklı noktasına kurulan çorba
çeşmelerinden Ramazan ayı boyunca
145 bin kişiye çorba ile iftariyelik
ikramı yapıldı. Teravih namazı
sonrasında ise, etkinlik alanında
kurulan dev çorba kazanı, limonata
çeşmesi olarak hizmet verdi.
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SATIŞ STANTLARI
Atatürk Bulvarı üzerindeki alanda
bulunan stantlarda Sultangazililer
iftardan sonra alışverişlerini yapma
fırsatı buldu. Sultangazi Meydanı'ndaki
stantlarda ise 15 farklı ülkeden misafir
olan öğrenciler kendi ülkelerine ait
elişi ürünlerini satışa sundu.

KİTAP FUARI
Sultançiftliği Merkez Cami önünde
açılan kitap fuarı, kitap severlerin
gözde mekanı oldu. Edebiyattan
sanata, bilimden dini yayınlara kadar
birçok alanda kitap satışa sunuldu.

ELDEN ELE YARDIM MERKEZİ
Elden Ele Yardım Merkezi, Ramazan
ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında
oldu. Temel gıda, giyim ve temizlik
malzemesi yardımları yapıldı.

ERZAK DAĞITIMI
Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı
boyunca 6 bin aileye erzak yardımı
yaparak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü
güldürdü.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI
Sultangazi Belediyesi, Ramazan
ayında çocuklara özel etkinlikler de

düzenledi. Atatürk Bulvarı üzerindeki
etkinlik alanında Kıyas Doğukan,
Burak Sezen, Sezgin Maden ve Volkan
Yürük çocuklara özel gösteriler
sunarak onları eğlendirdi. Sultangazi
Belediyesi’nin hayata geçirdiği
tematik parklar arasında yer alan,

“Masal Kahramanları Parkı”nda ise
orta oyunu, kukla gösterileri, jonglör
ve çocuk şarkıları sahnelendi. Ayrıca
çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar
düzenlendi.

@sultangazibeled
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İSTANBUL'UN EN BÜYÜK
KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZİ
SULTANGAZİ'DE KURULDU
“

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en büyük
Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl da hizmete
sundu. 220 bin metrekare alan üzerine kurulan
merkezde 700 çadır kuruldu. Anadolu’nun değişik
bölgelerinden gelen kurbanlıklar burada satışa
sunuldu.

S

„

Belediyesi,
Kurban Bayramı nedeniyle
Esentepe Mahallesi Halk
Ekmek Fabrikası’nın yanında
İstanbul'un en büyük Kurban
ultangazi

MERKEZ 20 BİN HAYVAN
KAPASİTELİ
220 bin metrekare alan üzerine kurulan kurban satış ve kesim alanına
700 çadır kuruldu. Bu çadırlardan 560
adeti kurban satışı, 100 adeti kurban
kesim çadırı ve ünitesi ile 40 çadır ise
hizmet çadırı olarak faaliyet gösterdi.
Merkez, 20 bin büyükbaş ve küçükbaş
hayvan kapasiteli planlandı. Kurban
Satış ve Kesim Merkezi, kurbanlıkların bulunduğu çadırdan kesim alanına, temizlikten personeline, makine
ve ekipmanlardan sosyal donatılarına
kadar düşünülerek yapıldı.
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Satış ve Kesim Merkezi’ni
oluşturdu. Anadolu’nun değişik
bölgelerinden gelen küçük
ve büyükbaş kurbanlıklar bu
merkezde görücüye çıktı.

KURBAN KESİM ALANLARI

Merkezde, günlük 4 bin küçük ve büyükbaş hayvan kesimi yapıldı. Kurban
kesim alanına otomatik kesim konteynerleri konuldu ve beton zeminle
kaplandı. Kesim yerleri kapalı alan-

larda, kolay yıkanabilir ve dezenfekte
edilebilir yapıda oluşturuldu. Gerekli
ışıklandırma, ses ve havalandırma tertibatları ile su tesisatları kuruldu.

Sultangazi Belediyesi Kurban Satış ve
Kesim Merkezi’nin Özellikleri:
- Kurban Satış ve Kesim Merkezi 220 bin
metrekare alan üzerine yapıldı.
- Merkeze idari, dinlenme ve karantina
çadırlarıyla birlikte toplam 700 çadır
kuruldu.
- Kurban Satış ve Kesim Merkezi 20
bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan
kapasiteli.
- Merkezde sürekli veteriner
bulunduruldu.
- Merkezde günlük 4 bin büyükbaş ve
küçükbaş hayvan kesimi yapıldı.
- Kesim Yerleri kapalı alanları kolay
yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir
yapıda oluşturuldu.
- Merkezde kurban satış ve diğer donatı
alanlarına gerekli ışıklandırma, ses
ve havalandırma tertibatları ile su
tesisatları kuruldu.
- Kesim alanının zemini beton zeminle
kaplandı.
- Ücretsiz internet (wi-fi) hizmeti verildi.
- 1.500 araçlık otopark yapıldı.
- 3 mescit ve 4 adet kafeterya yer aldı.
- Banyo ve WC’ler kuruldu.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye
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SEDA İLE GELECEĞE YELKEN AÇTILAR

S

ultangazi Eğitime Destek
Akademisi (SEDA) öğrencileri merkezi sınavlara ücretsiz hazırlıyor. SEDA, Sultangazili gençleri
liselere giriş sınavı olan TEOG ile üniversiteye giriş sınavı olan YGS’ye hazırlayarak; yüzlerce gencin geleceğine
yön verdi.

“

TEOG için SEDA’ya başvuran 365
öğrenciden bu yıl 246’sı başarılı

dereceler elde ederek liselere
yerleşmeyi başardı. Yükseköğretime
Geçiş Sınavı (YGS)’na hazırlanan
411 öğrenciden 245’i tercih ettiği
üniversitelere yerleşme olanağı buldu.
SEDA; eğitim kadrosunu güçlendirerek
Sultangazili gençleri, önümüzdeki
yıllarda da merkezi sınavlara
hazırlamayı sürdürecek.

Sultangazi Eğitime
Destek Akademisi (SEDA),
Sultangazili gençleri lise
ve üniversite sınavlarına
ücretsiz hazırlamaya devam
ediyor. TEOG ve YGS'ye
hazırlayan SEDA, bu yıl 246
öğrencinin liselere girmesini
sağlarken; 245 gencin de
çeşitli üniversitelerde lisans
programlarına yerleşmesini
gerçekleştirdi.

„
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ
587 BİN DEFTERİ ÜCRETSİZ DAĞITIYOR

“

Eğitim hizmetlerine öncelik veren Sultangazi Belediyesi bu yıl da ilk, orta ve lisede eğitim
gören tüm öğrencilere ücretsiz defter dağıtımı kampanyasını sürdürüyor. Eğitime destek
amacıyla 6 yılda 3 milyon 200 bin defteri ücretsiz dağıtan Sultangazi Belediyesi, bu yıl da
11 farklı ebatta 587 bin defteri ücretsiz olarak öğrencilere dağıtıyor. Öte yandan 6 yılda
ilçede bulunan tüm okulların boya işlemleri için toplam 105 bin 441 kilo boya dağıtımı
gerçekleştirildi.

„
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E

ğitime desteklerini aralıksız sürdüren Sultangazi
Belediyesi, ilçeye yeni okul binaları kazandırırken,
eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik çalışmalarına
devam ediyor. İlk, orta ve lisedeki öğrencilerin defterlerini
ücretsiz olarak veren Sultangazi Belediyesi, kampanya

çerçevesinde 6 yılda 3 milyon 200 bin defter dağıtımı yaptı.
Sultangazi Belediyesi bu yıl da ilçe sınırları içerisinde
bulunan okullarda eğitim gören 85 bin 892 öğrenciye 11
farklı ebatta 587 bin defteri ücretsiz dağıtıyor.

OKULLARA BOYA-BADANA YARDIMI
VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Sultangazi Belediyesi her
yıl eğitim-öğretim yılı
öncesinde ilçedeki okulların
boya-badana ihtiyaçlarını
karşılıyor. 6 yılda ilçede
bulunan tüm okulların boya
işlemleri için toplam 105
bin 441 kilo boya dağıtımı
gerçekleştirildi. Öte yandan
tüm okulların çevre ve
bahçe düzenlemeleri
yapılıyor. Açık hava spor
alanları oluşturuluyor.
Okul binaları ilaçlanarak
dezenfeksiyon sağlanıyor.
@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

Darbe Girişimine Olan
Tepkinizden
Vatan Nöbetine Gösterdiğiniz
Sadakatten
Yenikapı Ruhuna Verdiğiniz
Katkıdan Dolayı

TEŞEKKÜRLER SULTANGAZİ

