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DOSYA

İlgi : a) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 25.06.2020 tarihli 45329159821.0757973 sayılı
yazısı.
b) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 25.06.2020 tarihli 45329159821.0758087 sayılı
yazısı.
15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain
darbe girişimi, kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiş, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan
15 Temmuz günü de 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda 25.10.2016
tarihinde yapılan değişiklikle Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiştir. “15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri”nin koordinasyon görevi ise 1 Haziran 2019 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan 2019/11 sayı ve 31 Mayıs 2019 tarihli “15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü Etkinlikleri” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına
verilmiştir.
Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu
duruşun ve demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta; şehitlerimizin yad edilmesi,
gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, demokrasimize kasteden bu ve benzeri darbe girişimlerine
karşı toplumsal desteğin sürdürülebilir kılınması, ulusal/uluslararası kamuoyuna demokrasi zaferinin ve
FETÖ yapılanmasının daha etkili anlatılması için çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecektir. Tüm bu
amaçlar doğrultusunda FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesini ve toplumsal hafızanın
diri tutulmasını teminen bahse konu anma etkinliklerinin planlanmasında, uygulanmasında, proje
sonuçlarının geniş kitlelere yaygınlaştırılmasında ve sürdürülebilir kılınmasında gerekli duyarlılığın ve
özenin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu maksatla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesinde etkinliklerin amacı;
ü Demokrasi zaferine vurgu yapılması,
ü Milli birlik ve beraberlik duygusunun canlı tutulması,
ü Yaşanan hain darbe girişiminin etkin bir şekilde anlatılması,
· Milletin direnişinin,
· Devletin mücadelesinin,
· Failin FETÖ olduğunun ve FETÖ’nün darbenin koşullarını nasıl hazırladığının,
· FETÖ’nün gerçek yüzü ve amacının anlatılması,
ü Darbe girişimiyle ilgili toplumsal hafızanın diri tutulması,
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Şehit ve gazilerimizin hatırlanması,
Yurt dışında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili farkındalık oluşturulması,
olarak belirlenmiştir.
Ayrıca söz konusu belgede yurt içinde; Demokrasi Zaferi ve Milli İrade Vurgusu, Milli Birlik ve
Beraberlik Vurgusu, Beka Vurgusu, Güçlü Türkiye Vurgusu ve FETÖ ile Sürekli Mücadele Vurgusu
söylemlerinin öne çıkarılması hedeflenmiştir.
Yurt genelindeki anma etkinliklerinde intizam ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla; kamu kurum
ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun sağlanması ve bu
etkinliklerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için illerde yapılacak çalışmalar valilerimizin, ilçelerde
ise kaymakamlarımızın koordinesinde yürütülecektir.
Planlanan etkinliklerin aziz şehitlerimizin hatıralarına gölge düşürmeden 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesinde belirtilen amaç ve söylemler ile uyumlu biçimde
icra edilmesine önem verilecektir.
Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde 14 Temmuz
akşamından itibaren 15 Temmuz günü için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Türk bayraklarıyla
donatılması, yapılacak faaliyetlerde pandemi tedbirlerine uyularak, faaliyetlerin tam bir emniyet ve huzur
içerisinde yürütülmesini teminen, valiliklerimiz tarafından muhtemel riskler göz önüne alınacak, her türlü
güvenlik tedbirinin planlanması sağlanacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.
Bu kapsamda;
1 15 Temmuz 2020 günü düzenlenecek etkinliklerin pandemi tedbirlerinin uygulanmasına müsait
olan alan/meydanlarda saat 20.00' den itibaren tertip edilmesi, demokrasi nöbeti uygulamasının
şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile STK, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin
katılımıyla 50 kişilik gruplar halinde dönüşümlü olarak icra edilmesi, 16 Temmuz sabah
namazından önce okunacak sela ile bitirilmesi,
2 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin ziyaret edilmesi, yapılacak etkinliklerde kendilerine yer
verilmesi,
3 Tüm etkinliklerde sadece Türk Bayrağı kullanılmasına özen gösterilmesi,
4 Yerel yönetimlerce etkinliklere kaynak ayrılması ve destek sağlanması,
5 Vali ve Kaymakamlarca mahalli şartlar göz önünde bulundurularak;
a) 15 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00’te tüm Türkiye’de Vali, Garnizon Komutanı, Belediye
Başkanı, sivil toplum temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerimizin katılımıyla şehit kabirlerinin
ziyaret edilmesi, müftüler ve diğer görevlilerce Kur’anı Kerim tilaveti yapılması ve duaların
okunması, ilçelerde de benzer programların icra edilmesi,
b) 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yarısı saat 00.13’te tüm camilerimizde sela
okunması,
c) Demokrasi nöbeti tutulan alanlarda 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösteriminin
yapılması, darbe gecesini anlatan kamu spotlarının yayınlanabileceği ve şehirlerdeki meydanlara
kurulacak büyük ekranlar ile billboardların 15 Temmuz’u anlatan resim ve posterlerle süslenmesi,
etkinliklerde kullanılacak görseller ile kurumsal temsil unsurlarının Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığınca oluşturulan www.15temmuz.gov.tr internet adresinden temin edilmesi, bunun
dışında herhangi bir grafik, logo, sembol vb. görsel malzeme kullanımına müsaade edilmemesi,
hususlarında gereğini rica ederim.
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