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 Özet 
 Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan 15 Temmuz 2016'da terör örgütünün hain darbe girişimine maruz

kalan Türk Halkı, direnişiyle gücünü tüm dünyaya gösterdi. Darbe girişimini halk ve devlet birlikte geri
püskürtmüştü. Sahiplenilmiş, bedeli ödenmiş, hak edilmiş bir demokrasimiz olduğunu kanıtlayan Türk halkı,

ardından ise bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlamaktadır. 
      Bilindiği üzere 15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü'ne mensup askerler Boğaziçi Köprüsünü

kapatarak darbe teşebbüsünde bulundular. İstanbul ve Ankara sokaklarında tanklar terör estirdi. Gerçekleşen
darbe girişimi halkın ve güvenlik güçlerinin büyük direnişi sonucu başarısız oldu. Milletin iradesinin gösterildiği

bu günde 248 kişi şehit olurken 2196 vatandaşımızda yaralandı.
 15 Temmuz gecesi köprü tutulmuş, terör örgütü üyeleri sokağa çıkmış, tanklar sokaklara çıkarılmıştı. TBMM

bombalandı, sivil insanlara zarar verilmiş, sokakta insanlar kurşun yağmuruna tutulmuştu. Bu süreçte
hesaplanamayan şey ise tankların, kurşunların üzerine yürüyen kahraman halktı. Yaşlı, genç, kadın, erkek

demeden bütün halk sokağa döküldü ve milletin iradesini gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
çağrısıyla sokaklara dökülen halk darbe girişimini engellenmesinde önemli bir rol oynadı. İstanbul’da Boğaziçi
Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökşen Havalimanı, Taksim Meydanı, İl
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TRT gibi önemli noktalarda halk demokrasi nöbeti tuttu.

 Projemiz bu tarihi günü ve hain saldırıyı unutturmamaya yöneliktir. Yeni nesillere hayatını kaybeden
şehitlerimizi anmaları ve bu günü unutturmamaları için hazırlanan saatimizde Türkiye haritasındaki tüm illeri

şehitlerimizin resimleri oluşturmaktadır. Türkiye haritamızı yukarıdan 15 Temmuz köprüsü tutmaktadır. Bunun
amacı milli birlik ve beraberliğin sağlandığı mücadelenin başladığı ve Türk Halkının destan yazdığı 15 Temmuz

köprüsünün anlamı ve önemini vurgulamaktır. Saatimizde 81 ilimiz şehitlerimizin resmi ile oluşturulmuştur.
Şehitlerimizin isimleri Temmuz köprüsüne yerleştirilmiş ekranda sürekli olarak geçecektir ve şehitlerimizin

anılması sağlanacaktır. Saatimiz 15 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize çağrı yaptığı saate
ayarlanmıştır. O gün ve o saat geldiğinde Cumhurbaşkanımızın sesinden yaptığı tarihi çağrı ve camii anonsları

saatten duyulacak ve 15 Temmuz günü olayları saatleri ile tek tek anlatılacaktır ardından İstiklal marşı
okunacaktır. Böylece ne kadar zaman geçse de Türk milletinin gücü ölümsüz kalacak ve hatırlanacaktır.

 



AMAÇ 
Projemiz 15 Temmuz gününü ve hain saldırıyı unutturmamaya yöneliktir. Yeni nesillere hayatını
kaybeden şehitlerimizi anmaları ve bu günü unutturmamaları için hazırlanan saatimizde Türkiye

haritasındaki tüm illeri şehitlerimizin resimleri oluşturmaktadır. Türkiye haritamızı yukarıdan 15 Temmuz
köprüsü tutmaktadır. Bunun amacı milli birlik ve beraberliğin sağlandığı mücadelenin başladığı ve Türk

Halkının destan yazdığı 15 Temmuz köprüsünün anlamı ve önemini vurgulamaktır. Saatimizde 15
TEMMUZ köprüsüne yerleştirilen led ekranda sürekli olarak şehitlerimizin isimleri geçecek ve

şehitlerimizin anılması sağlanacaktır. Saatimiz 15 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize
çağrı yaptığı saate ayarlanmıştır. O gün ve o saat geldiğinde Cumhurbaşkanımızın sesinden yaptığı

tarihi çağrı ve camii anonsları projemiz kapsamında yaptığımız saatten duyulacaktır duyulacak ve 15
Temmuz günü olayları saatleri ile tek tek anlatılacaktır ardından İstiklal marşı okunacaktır.  Böylece ne

kadar zaman geçse de Türk milletinin gücü ölümsüz kalacak ve hatırlanacaktır.
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