
 



 

     Ankara'da alçak uçuş, ardından  

Boğaziçi Köprüsü'nün ele geçirilmesi... 

15 TEMMUZ 2016, SAAT : 22.00 

GECENİN SESSİZLİĞİNİ BOZAN İLK GELİŞME: 



 

15.07.2016  

 

TARİH : 15 TEMMUZ 2016 

SAAT   : 22.00 

Sayın Valimiz Seddar YAVUZ’un talimat-

ları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü bi-

rimleri başta olmak üzere, diğer kurumları-

mızca olası bir kalkışma ihtimaline karşı 

tüm güvenlik önlemleri alındı. 



 

15 TEMMUZ 2016 

22:00 

 

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve  

TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi.  



 

15 TEMMUZ 2016 

22:00 

 

Şehrin giriş-çıkışları ile kritik noktalarda tüm güvenlik 

önlemleri alındı. Sayın Valimiz Seddar YAVUZ’un talima-

tıyla emniyet güçlerine  uzun namlulu silah ve diğer teç-

hizatlar dağıtıldı. 



 

Aynı saatlerde  

İstanbul’da Boğaziçi ve  

Fatih Sultan Mehmet Köprüleri  

bir grup asker tarafından  

geçişe kapatıldı.  



 

SAAT: 22.15 

Atatürk Havalimanı 

önüne tanklar  

getirildi.  



 

DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN GELİŞME 

İLK KURŞUN 

22.50 



 

Astsubay Ömer HALİSDEMİR, 

Özel Kuvvetler Karargahı’nı ele 

geçirmek isteyen darbecilerin  

başındaki Tuğgeneral  

Semih Terzi’yi alnından vurarak 

öldürdü.  



 

SAAT: 23.00 

Darbeciler direnen vatandaşlar ve Ankara Gölbaşı Özel Harekat 

Eğitim Merkezini hedef alarak  

ateş etmeye başladı.  



 

DARBECİ  

TERORİSTLERİN  

AÇTIĞI ATEŞLE,  

SİLAHSIZ  247  

MASUM VATANDAŞIMIZ  

KATLEDİLDİ 



 

Başbakan Binali Yıldırım önce NTV, akabinde A Haber televizyon ka-

nallarının canlı yayınlarına bağlanarak yaptığı açıklamada, “bir kal-

kışma girişimi”nin olduğunu belirtti. Yıldırım, “Bu girişime izin veril-

meyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin 

içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu.” dedi.  

SAAT : 23.04 



 

15 TEMMUZ 2016  

 

Sayın Valimiz bağımsızlığına, 

milli idaresine, demokrasiye ve 

bayrağına sahip çıkan binlerce 

Muşluyla birlikte Valilik Konağın-

dan Muş Valiliği Hükümet Konağı 

Hizmet binasına doğru yol alarak 

burada toplanan kalabalığa katıldı. 

 



 

Genelkurmay Başkanı  

Orgeneral Hulusi Akar’ın,  

darbe girişiminde bulunan bir grup asker  

tarafından rehin alındığı bildirildi.  

SAAT : 23.30 



 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli  

darbeyi kınayarak hükümetin yanında olduğunu 

bildirdi  

SAAT :23:44 



 

Marmaris’te bulunan  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Atatürk Havalimanı’na doğru hareket  

etmek üzere kaldığı oteli terk etti.  

00:01 



 

Darbecilerin en önemli hedeflerinden biri Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’dı. Bu amaçla gece yarısından  

itibaren otele saldırdılar ve Cumhurbaşkanlığı  

korumalarıyla şiddetli çarpışmalara girdiler.  



 

TRT’yi işgal eden kalkışmacı askerler spiker Tijen Karaş’a zorla korsan darbe bil-

dirisi okuttu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca açıklamanın TSK tarafından yapıl-

madığına dikkat çekilerek “Korsan bildiridir. Gerekli özenin gösterilmesini rica 

ederiz” denildi. Korsan bildirinin TRT’de okutulmasından bir süre sonra TÜRKSAT 

TRT’nin yayınını kesti.  

SAAT: 

00:02 



 

SAAT : 00:05 

Sayın  Valimiz Seddar YAVUZ, hain darbe girişimi gecesin-

de Valilik Makam balkonundan  meydanları dolduran Muşlu 

vatandaşlara  hitap etti. 



 

ve KADER ANI..... 

                 SAAT : 00.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan  

CNN Türk televizyonuna bağlanarak, askeri kal-

kışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara şu 

şekilde davet etti.  



 

“Ülkemizin birliği beraberliğine yönelik bu harekete karşı milletçe vereceğimiz güzel bir ce-

vapla bunlar güzel bir ceza alacaktır. Bu ülkeye ait uçağı, helikopteri, tankı kullanarak mille-

tin üzerine gelmenin bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Meydanı onlara bırakamayız. Yaptıkları 

işgali de ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test et-

meye gücü yetmeyecektir. Milletime de bir çağrı yapıyorum. Milletimizi illerimizin meydanları-

na, havalimanlarına davet ediyorum. Bu azınlık grup ne yapacaksa halka yapsınlar. Emir-

komuta zinciri çalışmamaktadır, askıya alınmıştır. “ dedi. Erdoğan, “Milli iradeye yönelik bu 

ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bu-

nun bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister 

başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı alacaklardır.” diye ekledi.  



 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ve Diyanet İşleri Başkan-

lığı’nın talimatı üzerine 81 ilde okunan  selalar ile Türkiye 

genelinde vatandaşlar sokağa çıkarak darbe girişiminde bu-



 

Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de be-

lediyeye ait anons sistemlerinden halkı-

mıza çağrıda bulunularak milli iradeye 

sahip çıkmaları için tüm vatandaşlarımız 

alanlara davet edildi. Selalar sabahın ilk 

ışıklarına kadar devam etti 

15 TEMMUZ 2016 

SAAT: 23.30 



 

Muş Valiliği önünde toplanan vatandaşlarımıza hitap eden Sayın Valimiz 

Seddar YAVUZ, bağımsızlığına, milli idaresine, demokrasiye ve bayrağına sa-

hip çıkmak için meydanlara akın eden, tüm vatandaşlarımızın, bağımsızlığı-

na, milli idaresine, demokrasiye ve bayrağına sahip çıkması gerektiğini vur-

gulayarak, kanlı darbe girişiminin ülkemizin bölme girişimi olduğu belirtti.. 

 

 

15 TEMMUZ 2016 

SAAT : 03.00 



 

Sayın Valimizin önderliğinde 

toplanan yoğun kalabalık birlik, 

beraberlik ve kararlılık ruhuyla 

Muş Valiliği Hükümet Konağı hiz-

met binasından Muş Belediye 



 

 

Sayın Valimiz Seddar YAVUZ konuşmasının devamında TRT Kamu Spotunda da yer alan;  

“Sahip çıktığımız şey Vatanımızdır, Milletimizdir, onurumuz, 

haysiyetimiz ve Bayrağımızdır. Bunu herkes böyle bilsin!  

Sözüyle darbe kalkışmasına tavrını ilk andan itibaren net ortaya koydu. 

birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti, 



 

Sayın Valilimiz Vali 

Konağı önünde tekrar 

toplanan yoğun kalabalı-

ğa ve mahalli basın men-

suplarına hitap etti, 

16 TEMMUZ 2016  

(SABAHA KARŞI) 

SAAT : 03.30 



 

Hain darbe girişimine 

boyun eğmeyen halk  

Sayın Valimiz  

Seddar YAVUZ ile  

birlikte gün ağarınca-

ya kadar valilik, hükümet 

konağı ve belediye  

meydanında bekledi. 

 

16 TEMMUZ 016 

SAAT : 04.00 



 



 

15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY mensubu hainlerin saldırısında ebediyete inti-

kal eden aziz şehitlerimiz için Belediye Meydanında; Sayın Valimiz, Belediye 

Başkanımız,  Milletvekilimiz ve STK’ların da katılımıyla  

“Milli İrade Taziye Çadırı” kuruldu.  

18 TEMMUZ 2016 



 

Vatandaşlarımızın yoğun katılım gösterdiği Milli İrade Taziye Çadırında Şehitleri-

miz için dualar edildi, ülkemize kasteden her türlü terör belasına tepkiler gösterildi.  

 



 

18 TEMMUZ 2016 

MİLLİ İRADE 

TAZİYE ÇADIRI 



 

Hain darbe girişiminin ilk anın-

dan itibaren meydanları dolduran aziz 

milletimiz, 07 Ağustos 2016’da Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

ERDOĞAN’ın katılımıyla milyonla-

rın eşlik ettiği Yenikapı Mitingi, ar-

dından 10 Ağustos 2016’da yine Sa-

yın, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 

Demokrasi Nöbetlerine “Virgül” 

koyduğu güne kadar 27 gün boyunca 

alanları boş bırakmayıp vatanına, 

bayrağına, milletine sahip çıktı. 



 

DEMOKRASİ NÖBETLERİ 



 

MUŞ HALKI DEMOKRASİ NÖBETLERİ BOYUNCA MEYDANLARI BOŞ BIRAKMADI 



 
15 TEMMUZ İÇİN  

MUŞ HALKINA TEŞEKKÜR  

             Tüm Türkiye’de olduğu gibi kadim 

medeniyetimizin mihenk taşı Muş’ta da bu 

darbe girişimini basın ve yayın organların-

dan duyan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 

ve Başbakanımızın çağrılarına koşarak ge-

len vatandaşlarımız canlarını ve bedenleri-

ni bu hain girişime siper ederek Dünya da 

eşi görülmemiş bir destan yazmıştır. Bu 

hain eylemin kamuoyuna yansıdığı ilk daki-

kadan son ana kadar onurlu duruşunuz ta-

rihe mal olmuştur. Allah birliğimizi ve dirli-

ğimizi daim kılsın” 



 

        Bu hain darbe girişimi her ne ka-

dar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 

başlatılmış ise de, bu hainlerin,  

Peygamber Ocağı dediğimiz Türk Silah-

lı Kuvvetlerinin, vatanını, milletini, bay-

rağını seven ve gerektiğince canını se-

ve seve feda eden ezici çoğunluktaki 

kahraman Mehmetçiklerle kesinlikle 

hiçbir alakası yoktur. Aziz Muşlular ilk 

günden beri sahip oldukları ferasetle; 

hainlerle, milletimizin göz bebeği kah-

raman TSK mensuplarını ayırmasını bil-

miştir. 



 

Bu ferasetiniz ve imanlı duruşunuz her türlü 

takdirin üzerindedir. Ordumuz bünyesinde ur 

haline gelen bu hainler; kendilerine emanet 

edilen ve düşmana karşı kullanılması gere-

ken silahları Milletimize karşı kullanmakta te-

reddüt dahi etmemişlerdir. Türk Silahlı Kuv-

vetlerinin gerçek evlatlarının ve kahraman 

emniyet mensuplarımızın anında verdiği tepki 

ve asil milletimizin engin bir anlayış ve kahra-

manca karşı koymasıyla cunta heveslisi ille-

gal çete mensubu terörist hainlere layık ol-

dukları cevap verilmiştir. 



 
Bu rezaleti, mazisi şan ve şerefle dolu Devleti-

mize ve asil milletimize yaşatan alçaklar en 

ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Milli İrade-

yi hiçe sayan bu alçak girişimin bertaraf edil-

mesini sağlayan, cesaretle demokrasimize ve 

geleceğimize sahip çıkan başta Cumhurbaşka-

nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbaka-

nımız Sayın Binali Yıldırım’a, hükümetimizin 

tüm üyelerine, siyasi partilerimize, değerli em-

niyet teşkilatına, aziz milletimize, kahraman 

Muşlu hemşehrilerime minnetlerimi sunuyo-

rum. Bir kez daha, bu darbe girişimi esnasında 

demokrasi ve hukuk düzenine sahip çıkma 

için şehit olan kahraman güvenlik güçlerimize 

ve içerisinde çok sayıda gencimizin de bulun-

duğu kadirşinas milletimizin kahraman evlat-

larına Yüce Allah’tan rahmet, değerli aile fert-

leri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, bütün 

yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasi 

nöbeti tutan tüm Muşlu kardeşlerimi alınların-

dan öpüyorum. 



 

10 EKİM 2016 

Valimiz Seddar Yavuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığın-

ca 15 Temmuz sürecinde Ülkemizin yaşadığı vahim durum karşısında, kahramanlık göste-

ren vatandaşların o gece yaşananları  ilk ağızdan halkımıza ve gençlerimize aktarmak 

amacıyla "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar" projesi kapsamında ilimizde düzenlenen prog-

rama katıldı. 

“TECRÜBE KONUŞUYOR İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" PROJESİ  



 

64.’sü ilimizde düzenlenen 

programda 15 Temmuz gecesi 

darbe girişimini önlemek ve 

milli iradeye sahip çıkmak için 

meydanlara inen, duruşlarıyla 

simge olmuş kahramanlardan 

M.Şükrü Kıntaş, Hanifi Can 

Türkoğlu ve Abdullah İrgin 

Muşlularla buluştu. 



 

Valimiz Seddar Yavuz burada yaptığı konuşma-

da; “Aziz kahramanlarımız ve sevgili Muşlu 

kardeşlerim tarihimize bir kara leke olarak sü-

rülen 15 Temmuz darbe girişimi yüzyıllar boyu 

anılacak ve hafızalarımızda derin bir yara ola-

rak kalacaktır. Her şeyden önce belirtmek iste-

rim ki Türk, Kürt, Arap, Çerkez ve tüm etnik 

gruplarıyla millet olmayı başarmış nadir millet-

lerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla Türk milleti 

kavramı bu ülkede yaşayan 79 milyon vatan ev-

ladının ortak adıdır. İşte bu ortak ad ile Malaz-

girt ruhu ve toplumsal sözleşmesiyle yoluna de-

vam eden milletimiz İlahi Kelimetullahın pe-

şinde koşarak yol almıştır ve bütün paradigması 

İslam’a ve Müslümanlara hizmet etmek olmuş-

tur. Elbette bu serüvende zaman zaman tökezle-

dik ama asla yolumuzdan dönmedik. 



          Dikkat ederseniz Dünya’da ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde son 14 yılda sessiz ve büyük 

bir devrim gerçekleştirmesini hazmedemeyen Batı ve onların arkasına sığınmış hainlerle mücadele etmeye de-

vam ediyoruz. Son olarak Hollanda’da tüm diplomatik nezaket kurallarının dışında Bakanlarımıza reva görülen 

bu muamele aslında Batı’nın hukuku ve özgürlüğü sadece kendileri için istediklerini bizlere bir kez daha göster-

di. 150 yıldır Batı’yı bu kadar kutsallaştırmak, kusursuzlaştırmak bizim en büyük hatamız oldu. 

  Biz 1000 yıldır hakkı, hukuku haykırmış büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Tarih boyunca örnek olmuş 

bir milletin tekrar medeniyetine, kültürüne dönerek aslında kendimizi yeniden keşfetmeye ihtiyacımız olduğunu 

bir kez daha gördük.  



 
Bugün 15 Temmuz günü bedenlerini bu hain darbecilerin önüne koyarak mille-

timizi büyük bir felaketten kurtaran kahramanlarımıza, o gece söylediğim bir sözü 

tekrarlamak istiyorum; ‘sahip çıktığımız şey şerefimizdir, onurumuzdur, haysiyeti-

mizdir, bayrağımızdır, vatanımızdır’ demiştim. Ama hamdolsun ki bu ülkede yaşa-

yan 79 milyon vatan evladı geleceğine sahip çıkacağını bir kez daha gösterdiler. 

Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Gençlik ve Spor Ba-

kanımıza, burada misafir ettiğimiz kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımı su-

nuyorum. “Dedi. 



 

24-26 MAYIS  

“Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye” 

Sayın Valimiz Seddar Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenen 

“Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye” Sempozyumuna katıldı. 



 

Sayın Valimiz Seddar YAVUZ, prog-

ramda katılımcılara hitap etti; 

“Göklerinde merhum Sultan Alpars-

lan’ın ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin 

dolaştığı,    şühedanın kanlarıyla her bir 

karış toprağını yoğurduğu ve bir Anadolu 

Selçuklu, bir Osmanlı ve bir Türkiye 

Cumhuriyeti Devletini kuran, ayrıca Viya-

na kapılarına kadar İlahi Kelimetullahı ta-

şıyan bu kutlu beldede sizlerle birlikte bu-

laşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 

ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. 



 

Değerli konuklar bu konu o kadar geniş ve zor ki nasıl ve nereden başlayacağımızı aslında bilmek 

mümkün değil. Bana göre15 Temmuz en önemli sebeplerinden biri 28 Şubat darbesidir. Neden? Diye sora-

cak olursanız, 28 Şubat darbesi dindar ve muhafazakâr insanları ezdi ve yok etti. 28 Şubat darbesi öncesin-

de İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve Kuran Kursları bu ülkede aktif haldeydi. İmam Hatip liseleri 

her şeyden önce aklını kullanan ve medeniyet tasavvuru olan bir gençlik ve yeni bir nesil inşa etmek üzere 

kurulmuş ve misyonuna uygun hizmetler veren eğitim kurumları idi. 28 Şubat ta bu kesime öylesine bir 

baskı uygulandı ki, adeta bu kesimin Türkiye Cumhuriyetinin düşmanı olduğu ve Türkiye Cumhuriyetini 

Devleti’ni yıkacağını varsayarak bu okulları maalesef işlevsiz hale getirdiler. Dikkat ederseniz bu okullar-

dan mezun ve bu ülkede etkin konumdan olan binlerce insanın bu ülkeye bir ihaneti yoktur ve onlar hocam 

bilir, abim bilir demezler, sorgularlar. 28 Şubat ile sorgulayan bir toplum yok edildi. 28 Şubatta bu halka o 

kadar baskı kuruldu ki, halkın isyan etmesini ve sokağa dökülmesini istediler. Ancak hesaba katmadıkları 

ve unuttukları bir şey vardı. O da, bizim medeniyet geleneğimizde devlete isyan kültürü yoktur.  



 

4 AĞUSTOS 2016 

MEHTERAN TAKIMI YÜRÜYÜŞÜ 



 
15 Temmuz, temelleri 28 Şubatta 

atılmış bir süreçtir. Biz sistemimizi or-

du-millet kavramı üzerine kurmuş ve 

her devirde bağımsız olmuşuzdur. 15 

Temmuzda asker kıyafeti giymiş eşkı-

yalar vatandaşlarımızın gözünde ordu-

muzu itibarsızlaştırmak gibi kirli bir 

oyunun içine girdiler. Ama vatandaşımı-

zın basireti sayesinde bu sorunda aşıl-

mış oldu.  Buradan bir ders çıkarmalı-

yız. Artık vahyi yani kuran ve sünneti 

esas alan, aklını kullanan, medeniyet 

tasavvuru olan bir yapıya ulaşmalıyız. 

Aklı kiraya veren yaklaşımlardan sürat-

le uzaklaşmalıyız   

Din kisvesi altındaki bir takım yak-

laşımlar vesilesiyle kan ve gözyaşı her 

geçen gün artıyor. Demek ki bizim tek-

rar dönüp bir kez daha İslam'ın kaynak-

larına bakmamız gerekiyor ki bu sorun-

ları aşalım. Aksi takdirde problemleri-

niz bitmez.” Dedi.  



 

7  

AĞUSTOS 

2016 



 

7 AĞUSTOS 2016 

77 Ağustos 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milyonların katılımıyla 81 

vilayette eşzamanlı olarak Yenikapı Mitinginde Muş halkı Belediye Önünde Demokrasi mey-

danını doldurarak darbeye tepkisini bir kez daha gösterdi 



 

MUŞ VALİLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR 
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