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Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine 
sızmış Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup bir grubun darbe 
teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Darbeciler, başta Ankara ve İstanbul 
olmak üzere Cumhurbaşkanlığını, Meclisi, Emniyet Müdürlüklerini, 
Boğaz Köprülerini, Çankaya Köşkü’nü, Gölbaşı’ndaki askerî tesisleri, 
Millî İstihbarat Teşkilatını (MİT), kamu binalarını ve darbeye karşı çı-
kan halkı tanklarla, uçaklarla bombaladı ve üzerlerine kurşun yağdırdı. 
Darbeciler, Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Meclisi bombaladı, Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a suikast girişiminde bulundu. 

Darbe teşebbüsü başarılı olsaydı binlerce masum hayatını kay-
betmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış olacaktı. FE-
TÖ’nün darbe teşebbüsü devlet millet bütünleşmesiyle bertaraf 
edildi. Türk halkı kahramanca mücadele verdi.

Cumhurbaşkanımız, bir televizyon kanalına bağlanarak darbe te-
şebbüsüne karşı halkı meydanlara davet etti: “Dik durmak suretiy-
le gereken adımları atacağız. Meydanı onlara bırakamayız. Yapmış 
oldukları işgali de çok kısa zamanda kaldıracağımıza inanıyorum. 
Kararlı bir şekilde bu işin üzerine gideceğiz. Milletimizi meydanlara, 
havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç 
ben tanımadım bugüne kadar. Kalkışma yapanlar bunun bedelini 
hukuk önünde en ağır şekilde ödeyecektir.” dedi. 

Açıklamaların ardından sağlık çalışanları, üzerlerine düşen görevi 
yerine getirmek için birlikte hareket ederek meydanlara ve hasta-
nelere koştu. Üstün görev bilinciyle harekete geçen sağlık çalışan-
ları, kurşun yağmurundan korkmadan, pes etmeden hastanelere 
ulaşabilmeyi başardı. Cumhurbaşkanımız İstanbul’a geldikten sonra 
Marmaris’te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele helikopterler-
den ateş açıldı. Marmaris’te görevde olan sağlık çalışanları, darbeci 
askerlerin ambulansları ve kendilerini hedef almalarına aldırmadan 
olaya müdahale etti.

Vuku bulan bu acı olaylarla birlikte sağlık kuruluşlarına gazi ve şe-
hitler gelmeye başladı. Camları patlayan, helikopterlerin çok yakın 

Önsöz
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mesafeden üzerlerinden geçtiği, bombalamaların şiddetiyle salla-
nan hastanelerde sağlık çalışanları tarafından yaralar sarılmaya baş-
ladı. Bir can kurtarmak ve acıları dindirmek amacıyla gece gündüz 
çabalayan sağlıkçılar, özverili çalışmalarıyla destan yazdı. Darbe te-
şebbüsünün birçok anına tanıklık eden sağlık çalışanları, yaşananları 
sağlık kuruluşlarına gelenlerden dinleyip daha da kenetlendiler.

O gece meydanlara çıkan, tanklara ve mermilere meydan okuyan, 
göreve çağrılmamasına rağmen sağlık kuruluşlarına koşan, demok-
rasiye ve milletin iradesine sahip çıkan sağlık çalışanları bu destanın 
yazılmasında büyük pay sahibidir. Vatanın ve milletin geleceği için 
saatlerce, hatta günlerce canla başla hastanelerde çalışan sağlık-
çılar, darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından da milyonlarla 
birlikte meydanlarda demokrasi nöbeti tuttu.

Çanakkale ruhunun yeniden hissedildiği o anlarda millet iradesi-
ne sahip çıkılarak tanklara, tüfeklere ve uçaklara karşı halkla omuz 
omuza mücadele verildi. Tıpkı Türk ordusunun 1915’te Çanakkale’de 
İşgal Güçlerine karşı kazandığı zaferde cephede verilen mücadele 
kadar cephe gerisi hizmetlerinin de etkisinin büyük olması gibi. 100 
yıl sonra da aynı ruh ve aynı bilinçle bu menfur darbe teşebbüsünü 
halk ve sağlık çalışanları, cesaretleriyle ve kararlılıklarıyla bertaraf etti. 

Sağlık çalışanlarının dilinden birbirinden kıymetli hikâyelerin bir 
araya toplandığı ‘Vatan İçin Sağlık Nöbetinde’ isimli bu kitap, men-
fur 15 Temmuz saldırısı esnasında sağlık çalışanlarının yaşadıklarını 
tüm gerçekliğiyle gözler önüne serebilmeyi ve tarihe not düşmeyi 
amaçlamaktadır.

Bu kitapta 15 Temmuz 2016 gecesinin en acı anlarına şahit olan, 
devlet ve millet aşkıyla hastanelere koşarak halka yardım eli uzatan 
kahraman sağlık çalışanlarının anlattıklarına yer verildi. Kitapta anla-
tılanların tamamı kişilerin kendi beyanlarına dayanmaktadır. Şahıs-
ların görevleri ve görev yerleriyle ilgili bilgiler, hikâyelerin toplandığı 
dönemde geçerli olan verilerdir. Sağlık çalışanlarının o gece göster-
miş oldukları kahramanlıkların hikâyesi elbette bir kitaba sığamaya-
cak kadar büyüktür. Gerek o gece hastanelerde veya meydanlarda 
gerekse de sonraki günlerde demokrasi nöbetleri ile vatana sahip 
çıkan tüm kahramanlara, değerli meslektaşlarımıza teşekkürü bir 
borç biliriz.

“ Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet”
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“O GECE ASLINDA BİR MİLLET AYAĞA KALKMIŞTIR, HİÇBİR AYRIM 

YAPMAKSIZIN AYAĞA KALKMIŞTIR. VÜCUDUNU KURŞUNLARA, 

TANKLARA, BOMBALARA SİPER ETMİŞTİR. 15 YAŞINDAN 75 YAŞINA 

KADAR KADINIYLA ERKEĞİYLE SİPER ETMİŞTİR. ÖYLE ZANNEDİYO-

RUM Kİ HERHALDE DÜNYADA DA BUNUN BENZERİ PEK YOKTUR. 15 

TEMMUZ GECESİ HANGİ KÖKENDEN, HANGİ MEŞREPTEN, HANGİ 

SİYASİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN TÜRK MİLLETİNİN, 79 MİLYO-

NUN, TAMAMI TARİHÎ BİR SINAVI ALNININ AKIYLA VERMİŞTİR. HİÇ 

KİMSENİN BU İFTİHAR VERİCİ GÖRÜNTÜYE GÖLGE DÜŞÜRMEYE 

HAKKI YOKTUR. DARBECİLER NE KADAR VİCDANSIZ, NE KADAR 

AHLAKSIZ, NE KADAR CANİ, NE KADAR ŞUURSUZ İSE MİLLETİMİZ 

O DERECE ASİL, O DERECE DİRAYETLİ, O DERECE CESUR, O DE-

RECE KARARLI BİR TAVIR İÇİNDE OLMUŞTUR. BU MİLLETE ANCAK 

SAYGI DUYULUR. BU MİLLET ALNINDAN ÖPÜLESİ BİR MİLLETTİR. 

BU MİLLET HER TÜRLÜ TEŞEKKÜRÜ, TAKDİRİ VE HAYRANLIĞI HAK 

EDEN BİR MİLLETTİR.”

Recep Tayyip ERDOĞAN

T.C. Cumhurbaşkanı
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“BU YAŞADIĞIMIZ OLAY BİR ŞEYİ ORTAYA KOYMUŞTUR. TÜRK MİL-

LETİNİN DEMOKRASİ KONUSUNDA NE KADAR ENGİN BİR TECRÜ-

BEYE SAHİP OLDUĞUNU, DEMOKRASİNİN VE MİLLÎ İRADENİN ÜL-

KEMİZİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR 

KEZ DAHA BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ. HELE HELE KÖPRÜYÜ KESEN, 

YOLLARI KESEN, BİNALARA GİRMEYE ÇALIŞAN, TANKLARIN ÖNÜNE 

YATAN, O TANKLARIN ÜZERİNE ÇIKAN O AZİZ VATANDAŞLARIMIZI, 

CANINI BU UĞURDA VEREN O ŞEHİTLERİMİZİ BU BÜYÜK MİLLET 

ASLA VE ASLA UNUTMAYACAK. BU PARALEL ÇETE MENSUPLARI 

ARTIK YÜCE TÜRK ADALETİNİN ELİNDEDİR. MÜSTAHAK OLDUK-

LARI HER TÜRLÜ CEZAYI, KARŞILIĞI GÖRECEKLERDİR. MİLLETİMİZ 

BU OLAYDA ÇOK BÜYÜK BİR BASİRET GÖSTERMİŞTİR VE BU BASİ-

RET TÜRKİYE’DE MİLLÎ İRADENİN KESİNTİYE UĞRAMASININ ÖNÜ-

NE GEÇMİŞTİR. DOLAYISIYLA BU KALKIŞMAYI YAPANLAR BİR KEZ 

DAHA ŞU GERÇEĞİ ANLAMALIDIR, HİÇ KİMSE BU BÜYÜK MİLLETİN 

İRADESİYLE OYUN OYNAYAMAZ, DEMOKRASİ AŞKIYLA, ÖZGÜR-

LÜK UMDESİYLE ASLA VE ASLA BOY ÖLÇÜŞEMEZ. VATANDAŞLA-

RIMIZIN BUGÜN NORMAL HAYATA DÖNMÜŞ OLMASI ERDEMİNİN 

BİR GÖSTERGESİDİR. DEVLETİN SİLAHIYLA, PARASIYLA, TANKIYLA, 

BOMBASIYLA, UÇAĞIYLA, HELİKOPTERİYLE BU ÜLKENİN VATAN-

DAŞLARININ ÜZERİNE ATEŞ AÇANLAR PKK TERÖRÜNDEN DAHA 

DA AŞAĞILIK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR. ASLA VE ASLA BU MİLLET, 

BU HAİN ÇETEYİ UNUTMAYACAKTIR.”

Binali YILDIRIM

T.C. Başbakanı
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“FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ) 15 TEMMUZ 2016’DA MİLLE-

TİN İRADESİNE, CANINA VE MALINA KASTEDEREK DARBE TEŞEB-

BÜSÜNDE BULUNMUŞTUR. DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN İLK DAKİKA-

SINDAN İTİBAREN SAĞLIK HİZMETİ VERİLMESİNDE OLAĞANÜSTÜ 

GAYRET GÖSTEREN SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM. 

ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET, MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE 

GAZİLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM.”

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

T.C. Sağlık Bakanı
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AA, YUNUS OKUR
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Tüm televizyon kanalla-
rı son dakika haberi olarak 
Boğaz Köprülerinin askerler 
tarafından kapatıldığı bilgi-
sini verdi. Haberleri izleyen 
İstanbul Sultangazi Ana-
fartalar Aile Sağlığı Merke-
zi’nde Aile Hekimi Abdullah 
Uçar, en yakın hastanenin 
Acil Servisi’ne gidip orada 
yaralılara yardım etti. 

Abdullah Uçar
Doktor

İSTANBUL

“Arabalar ve insanlar sel 
gibi meydanlara akıyordu”

“Evden çıktım. Yollar insanlarla doluydu. Arabalar ve insan-
lar sel gibi meydanlara akıyordu. Vatan Caddesi’nin başlan-
gıcına kadar müthiş bir kalabalıkla birlikte ilerledim. Karan-
lığın içerisinden 7-8 kişi, 40 yaşlarında bir yaralıyı koşarak 
hastaneye taşıyordu. Yaralı tam olarak kalbinin üzerinden 
silahla vurulmuştu. Sonra ağır yaralı ve çok kan kaybeden 
birini taşıyan başka bir grup gördüm. Hemen yanımızda 
bulunan hastanenin Acil Servisi’ne gidip orada yaralılara 
yardım edebileceğimi düşündüm. İçeriye girdiğimde Acil 
Servis tıpkı savaş haberlerindeki gibiydi. Her yerde yara-
lılar vardı. Hemen organize olduk, kırmızı ve sarı alanlar 
belirledik ve her alana doktor paylaşımı yaptık. İçeride acil 
müdahalesini yaptığımız kişileri sevk etmek için ambulans 
çağırıyorduk. Çünkü bulunduğum hastane çatışmanın or- 
tasında kalmıştı. Hastane önünde yardım için bekleyen in-
sanlar organize oldu ve sivil araçları ambulans olarak kul-
landık. Üzerimizden F-16’lar geçiyor ve bomba atıyorlardı. 
Daha sonra bu seslerin bomba değil süpersonik patlama 
sesleri olduğunu öğrendim. Bir süre F-16 süpersonik patla-
ma sesleri altında yaralılara müdahale ettik. Ben hayatımda 
ilk kez böyle bir patlama sesi duydum. Sanki kıyamet ko-
puyordu. Ama arkadaşlarımızla soğukkanlı davrandık. Saat 
07:00 civarında içimizi ferahlatan haber geldi. Köprüdeki 
askerler canlı yayında teslim oluyorlardı. O gece hayatımı-
zın en uzun gecesiydi. İnsanların hayatları serseri kurşunlar 
önündeki hedef tahtası gibiydi. İnsanlar tankların ve kur-
şunların üzerlerine yürüdüler. Bu inanılmazdı, tek kelime 
ile inanılmaz! Destan yazan bu insanlarla aynı toplumun 
bir parçası olmaktan gurur duydum.”
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Ülkede sıra dışı bir hareket-
lilik olduğu saat 22:00’den 
sonra kulaktan kulağa yayıl-
maya başladı. Kütüphanede 
ders çalışan İstanbul Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Ku-
lak Burun Boğaz Kliniği’nde 
Asistan Doktor Bahtiyar Ha-
mit, kimsenin ders çalışma-
dığını, telefonla yakınlarına 
ulaşmaya çabaladığını fark 
etti. Darbe teşebbüsü oldu-
ğu haberini alan doktor, gö-
revli olduğu hastaneye git-
meye çalışırken birçok tarihî 
âna şahit oldu.

Bahtiyar Hamit 
Doktor

İSTANBUL

“İnsanların acil yardım 
yapmayı bilen herhangi bir 
doktora ihtiyaçları vardı”

“Gireceğim uzmanlık sınavına hazırlanmak için her akşam 
ders çalıştığım İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
si Kütüphanesi’ne gittim. Saat 23:30 olduğunda artık kütüp-
hanede kimsenin ders çalışmadığını, yakınlarına ulaşmaya 
çabaladığını gördüm. TRT’de darbe bildirisi okunup bunun 
askerî bir kalkışma olduğunu öğrendikten sonra yanımda 
bulunan arkadaşımla birlikte eve doğru yola çıktık. 

Gece saat 01:00’e geliyordu ve benim 16 Temmuz sabahı, 
çalıştığım hastanede nöbete gitmem gerekiyordu. Hasta-
neye uğrayıp geceyi hastanede geçirmeyi ve sabah nöbeti 
devralmayı planladım. O gece nöbetçi olmadığını bildiğim, 
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nde (UMKE) görevli olduk-
ları için yardıma gelen iki hemşire arkadaşımla birlikte Acil 
Servis’e gittik. Burada kırmızı odanın kapısına geldiğimizde 
olayın ciddiyetine ilk defa şahit oldum. Acil’de yaklaşık 15 
yaralı sedyede yatıyordu. Acil Servis doktoru, hemşiresi ve 
personeli hastalara müdahale ediyordu. Acaba içlerinden 
Kulak Burun Boğaz Hekimine ihtiyacı olan var mı diye me-
rak ettim. İlk şoku atlattıktan sonra, aslında bu insanların 
acil yardım yapmayı bilen herhangi bir doktora ihtiyaçları 
olduğunu anladım. Bir savaş cerrahisi yaşanıyordu. Bu in-
sanlara yardım etmemiz gerekiyordu. Acil Servis’in kapısı 
sürekli açılıyor, ambulansın getirdiği yeni hastalarla kırmızı 
oda giderek kalabalıklaşıyordu. O gece hastanemize Vatan 
Caddesi ve Vezneciler’den yaklaşık 30 yaralı geldiğini tes-
pit ettik. Yaralıların hiçbirini tanımıyordum fakat onlara bir 
şekilde yardım etmek istiyordum. Birinin ‘Beni ameliyata 
almayacak mısınız, kurşunları çıkarmayacak mısınız?’ de-
diği aklıma geliyor. Ona kanamasını durdurduğumuzu ve 
kendisini ameliyata alacağımızı söyledim. Bir başka genç 
yanıma gelip pansuman yaptığımız için teşekkür etti. Eğer 
izin verirsek gitmek istediğini ve sabah tekrar gelebilece-
ğini söyledi. Ona gitmemesini ve sabahı beklemesini salık 
verdim. Sabah olduğunda Acil’in içerisinde sakinlik oldu 
ve herkes televizyonun başına geçip olanları takip etme-
ye başladı. Darbe girişiminin başarısız olduğunu ve birçok 
yerde Emniyet güçlerinin kontrolü sağladığını öğrendik. 
Sabah 08:00’de hastaneden ayrılıp eve gittim. Tüm bu 
olup bitenin nedeni neydi?”
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Halk darbecilere karşı sağ-
lık çalışanlarıyla da omuz 
omuza mücadele verdi. 
Hastaneye ulaşmak için yola 
çıkan Haymana Devlet Hasta- 
nesi’nde Başhekim Yardımcı-
sı Doktor Emire Olcayto, he-
kim olduğunu ve hastaneye 
gitmesi gerektiğini söyleyin-
ce halk üstün bir gayret gös-
tererek onlara yol açtı. 

Emire Olcayto 
Doktor

ANKARA

“Her geçen dakika insan  
ve araç sayısı arttı”

“O gece hastanede görevli değildim. Akşam ailemle bir-
likte ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorduk. Olay şekillen-
meye başlayınca Başhekimimiz, Müdürümüz ve Müdür 
Yardımcımız ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. Baş-
hekim, ‘Hastaneye geçelim’ talimatı verdikten sonra eşim-
le birlikte yola çıktık. Çocuklarım korktular, ‘Anne gitme’ 
dediler. Gitmemiz gerektiğini söyleyip onları anneanne ve 
dedelerine emanet ederek evden ayrıldık. Emniyet’in oldu-
ğu yöne ilerlememizi sağlayacak köprünün önüne geldiği-
mizde trafik durdu. Patlama ve silah sesleri duyuldu, alevler 
gökyüzüne yükseldi. İnsanlar köprüden üstümüze doğru 
koşarak gelmeye başladı. Bağırarak ‘Gelmeyin bomba atıl-
dı. Silahla insanların üzerine ateş açıyorlar. Asker vatandaşı 
taradı’ dediler. Yaralı vatandaşlar diğer vatandaşların ku-
caklarında ve sırtlarında araçlara kadar getirildi. Biz daha 
fazla beklemeyip aracımızı kaldırımın üzerinden geçirip 
İstanbul Yolu’na geçmeye çalıştık. Cumhurbaşkanlığı Sa-
rayı’nın önüne geldiğimizde zar zor ilerleyen trafik durdu. 
Cumhurbaşkanlığı önünde de çatışma seslerini duyduk. 
Herkes araçlardan inmişti ve yürüyerek Cumhurbaşkanlı-
ğı’na gitmeye çalışıyordu. Hastaneye ulaşmak istiyordum. 
Bu yüzden kimliğimi çıkarıp yoldaki araç şoförlerine dok-
tor olduğumu ve hastaneme gitmem gerektiğini söyle-
dim. Herkes sırayla araçlarını kaldırıma veya buldukları boş 
alana çekerek yolu açtı. En az 50 araç yol verdi, biz de 
kavşağa kadar ilerledik ve nispeten trafiğin akabildiği yola 
çıktık. Polatlı’ya doğru ilerlemeye başladık. Başhekim Bey 
ve Başhekim Yardımcısı da aynı araçla Ankara’dan çıkabil-
miş Polatlı Yolu’nda ilerliyorlardı. Biz de peşlerinden gide-
bileceğimizi düşünüyorduk ancak bir anda Ankara çıkışın-
da yolun ortasına kocaman tırların çekilmiş olduğunu ve 
yolun kapatıldığını gördük. İlerlememize imkan kalmadı. 
Başhekim, geri dönebiliyorsak eve gitmemizi istedi. Çünkü 
onların yolu da Polatlı girişinde kesilmişti. Bu sırada ciddi 
patlama sesleri duyuluyordu. Radyodan Meclis’in ve deği-
şik devlet binalarının bombalandığını dinliyorduk. Uçaklar 
yakın uçuş yapıyordu. Sanki aktif savaşın yaşandığı bir ülke-
ye gelmiştik. Hastaneye o gece ulaşamadık. Sabaha karşı 
evimize dönebildik. O geceden sonra her savaş haberinde 
uçakların ve bombaların sesini duyabiliyorum ve oradaki 
insanların ne hissettiğini anlayabiliyorum.”
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Yollar, darbecilere karşı tek 
vücut olmuş insanlarla do-
luydu. Hepsinin tek bir ama-
cı vardı: Darbeyi bir an önce 
bertaraf etmek. Türkiye Yük-
sek İhtisas Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde Radyolo-
ji Teknisyenleri Sorumlusu 
Emrah Kendirli, bu mücade-
lede halkın yalnız olmadığını 
canı pahasına her engeli aşıp 
hastaneye giderek gösterdi. 

Emrah Kendirli 
Bölüm Sorumlusu

ANKARA

“ Yoldaki iki patlamaya 
rağmen görevime ulaştım”

“Olay gecesi görevli değildim. Akşam televizyonlardan 
olayları takip ediyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağ-
rısının ardından dışarı çıkmaya hazırlanırken hastanede 
personel yetersizliği ve çok sayıda yaralı olduğuna ilişkin 
bilgi aldım. Patlamalardan dolayı korku duyan çocuklarım 
evden çıkmamam için yalvarıyordu. Onları ikna ettikten 
sonra yola koyuldum. Özellikle Ulus’tan sonra aşırı kala-
balık vardı. Normal şartlarda 5 dakikalık mesafede bulu-
nan hastaneme 1 saatte ulaşabildim. Yollarda terk edilmiş 
araçlar, halk tarafından ele geçirilmiş tanklar vardı. Atatürk 
Bulvarı Kızılay girişinde ele geçirilmiş tankla yol kapanmış-
tı. Orayı halkın yardımıyla geçtim. Yolculuk boyunca yaşa-
dığım iki patlamaya rağmen halkımızın azmi ve kararlılığı 
sayesinde cesaretimden bir şey kaybetmeden görevime 
ulaştım. Hastaneye ulaştığım anda Acil Servis’e bir kargaşa 
hâkimdi. Çalışanlar büyük bir özveriyle herkese yetişmeye 
çalışıyordu. Etrafta yaralılar vardı. Kendi durumundan ziya-
de dışarıdan haber almaya çalışan hastalar gördüm. Görü-
nen tablo bana geleceğimiz açısından umut kaynağı oldu. 
Bu milletin neden yüzyıllardır esarete boyun eğmediği-
nin canlı filmi karşımda duruyordu. O gece sabaha doğru 
hastanemizde görev yapan aynı zamanda klinikte birlikte 
çalıştığımız arkadaşımızın eşi yaralı olarak geldi. Yaşadığı-
mız şaşkınlığı çabucak atlatıp hızlı bir şekilde yaralıya mü-
dahale ederek ameliyathaneye sevk ettik. Sabah 06:00 
sularında görevimi tamamladım. Eve gitmek için sokağa 
çıktığımda yol güzergâhımda tam bir savaş manzarası hâ-
kimdi. Savaşın yıkıcı görüntüsü vardı. Bu olayın korkunç 
yüzünün yanında gece boyunca birlikte olduğum mille-
timdeki azim ve kararlılık bana gurur verdi.”
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AA, GÖKHAN BALCI
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Sağlık çalışanları, gökyü-
zünden bombalar yağarken 
sıcak çatışmaların arasından 
görev yerlerine ulaşmaya 
çalışıyorlardı. Ankara Numu-
ne Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Meme ve Endokrin 
Cerrahisi Bölümü’nde Dok-
tor Hakan Ataş, başına ne 
geleceğini bilmeden ailesiy-
le vedalaşıp yola çıktı.

Hakan Ataş 
Doktor

ANKARA

“ Yollar tıkalıydı,  
hastaneye yürüdüm”

“15 Temmuz gecesi hastanede aktif görevli değildim. Sorti 
yapan savaş uçaklarının gürültüsünü duydum ve televiz-
yonu açtım. Darbe teşebbüsünü Başbakan’ın ‘Bir kalkışma 
söz konusu’ şeklindeki söylemleriyle öğrendim. Sonrasın-
da görev yaptığım hastanenin elektronik postasından ve 
WhatsApp grubundan bizi göreve çağıran mesajlar geldi. 
Hemen ailemle vedalaşıp saat 23:30 sularında evden ayrıl-
dım. Belki de ailemi son kez görüyordum. Mamak Gülve-
ren’deki evimden çıkıp hastaneye gelirken bütün yollarda 
korna sesleri hâkimdi ve yolların çoğu tıkalıydı. Hastaneye 
arabayla gidemeyeceğimi anlayınca özel bir park alanına 
arabamı bırakıp yürüdüm. Hastaneye ulaştığımda yaralılar 
yeni yeni geliyordu. Arkadaşlarımla birlikte muayeneye ve 
tıbbi girişimlere başladım. Gece 02:00 sularında ortalık 
iyice kalabalıklaşmıştı. Hastanede sedye dahi koyacak yer 
olmadığını hatırlıyorum. Her yer yaralı doluydu. Çok yakı-
nımızdan geçen uçaklar ve patlama sesleri, bir savaştay-
mışız hissi veriyordu. Gece boyunca üç ameliyata girdim, 
sayısız hasta muayene ettim, birçok hastaya göğüs tüpü 
taktım, dikiş attım, yabancı cisim (mermi) çıkardım. Sabah 
olup ortalık biraz olsun durulunca diğer arkadaşlarımız has-
taneye geldi. Biz de ameliyattan çıkıp görev devri yaptık. 
Evime ulaştığımda yorgunluktan ayakta zor duruyordum. 
Ama vatana karşı yapılan bu hain darbe girişimi bertaraf 
edilmişti. Bunu biliyor olmak bile her şeyi unutturmuştu.”
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Sağlık kuruluşları, birçok acil 
durumda ivedilikle koordine 
olma noktasında üstün ba-
şarı sağladı. İstanbul Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde Ameliyathane Hemşi-
resi Hatice Biçer, 15 Temmuz 
gecesi yaraların hızla sarıl-
masında aktif görev aldı. 

Hatice Biçer 
Hemşire

İSTANBUL

“Hastaneye yaya olarak 
devam ettim”

“O gece aktif görevli değildim. Olayı duyunca hastaneye 
geldim. Ulaşımda büyük bir zorluk yaşadım. Yolun belli bir 
yarısından sonra yaya olarak devam ettim. Bu sırada büyük 
bir üzüntü içerisindeydim. Hastaneye vardığımda direkt 
kendi çalıştığım birim olan ameliyathaneye çıktım. Ortam 
hazırlığını koordine ettim. Normal şartlarda tek masa ola-
rak çalıştığımız acil ameliyathanesinde o akşam yedi masa 
çalıştık. Ameliyathane ekibi olarak ‘Şimdi bize ne olacak’ 
kaygısından çok ‘Daha fazla ne yapabiliriz’ duygusun-
daydık. Yüksek görev bilinci olan bir ekiple beraberdim. 
Ameliyat malzemesi almak için depoya giderken camdan 
günün ağardığını görüp dua ettim. Daha önce gün doğu-
munun bana bu kadar huzur verdiği bir an olmamıştır.”
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O gece kimsede ne bir kor-
ku ne de telaş vardı. Herkes 
tek bir duygu etrafında bir-
leşmişti, o da vatan sevgisiy-
di. Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Hasta Hizmetleri ve Sağlık 
Otelciliği Müdür Yardımcı-
sı Hüseyin Kandemir, çıktığı 
yolda darbecilerin bu duy-
gunun karşısında duramaya-
cağını gördü.

Hüseyin Kandemir 
Müdür Yardımcısı

ANKARA

“Görevde olmamız lazım”

“Hastanede aktif görevde değildim. Darbe girişimini arka-
daşlarım aradıktan sonra öğrendim. Eşim de sağlık çalışanı 
olduğu için ikimiz de hastaneye gitmeye karar verdik. Altı 
yaşındaki çocuğumuza bakması için kayınvalidemi çağır-
dık. Ben taksiyle, eşim arabayla işyerlerimize doğru yola 
koyulduk. Aracına bindiğim taksici diğer taksilerle haberle-
şiyordu. Taksici ‘Abi bir şey olursa ben seni yolda bırakırım’ 
dedi. Ben de ‘Kardeşim bir şey olmaz Allah’ın izniyle. Bu 
durumda görevde olmamız lazım’ cevabını verdim. Eşi-
mi aradım, görevli olduğu hastaneye doğru yola çıkmıştı. 
Hastaneye geldiğimde olayın tam göbeğinde olduğumu 
hissettim. Uçaklar alçak uçuş yapıyordu. Bunu çok net 
hissediyorduk gürültüden. Patlama ve bombalama sesle-
ri bize kadar geliyordu. Hastanenin önü kalabalıklaşmıştı. 
Yaralı getirenler olay yerleriyle ilgili bilgi veriyordu ama en 
çarpıcısı kimsede bir korkma, bir telaş yoktu. Bir genç ba-
basını getirmişti. Meğerse genç de yaralıymış, sonradan 
anladık. Bir diğer yaralı ise hastane yöneticisinin kardeşiy-
di. Ertesi gün, saat kaçtı hatırlamıyorum, hastaneden çıkar-
ken Ankara Adliyesi’nin karşısında teslim alınan bir tank ve 
Kızılay’a doğru yürürken ezilmiş arabalar gördüm. Sağlık 
çalışanlarının özverilerine ve yeterliliğine bir kez daha tanık 
oldum. Gerçekten çok başarılı müdahaleler, ameliyatlar ve 
tedaviler yapılmıştı. Ülkemizin sağlık alanında gerek mal-
zeme gerekse emek ve bilgi açısından çok iyi durumda 
olduğunu gördüm. Allah şehitlerimize rahmet eylesin.”
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Ankara’da saat 22:00’de Ge-
nelkurmay’da silah sesleri 
duyuldu. Saat 01:01’de Em-
niyet Genel Müdürlüğü savaş 
uçağı ve helikopterlerin sal-
dırısına uğradı. Saat 02:42’de 
TBMM’ye bomba atıldı. An-
kara Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Genel 
Cerrahi Kliniği’nde Cerra-
hi Onkoloji Uzmanı Profe-
sör Doktor Mutlu Doğanay, 
bu anlar yaşanırken her şeyi 
göze alıp hastaneye ulaştı. 

Mutlu Doğanay 
Doktor

ANKARA

“Ambulans, silah ve uçak 
sesleri ortalığı inletiyordu”

“Olayı haber alır almaz hastaneye gitmek üzere yola ko-
yuldum. Konya Yolu’na çıktığımda terminal yönündeki yo-
lun kapalı olduğunu gördüm. Polis, Emniyet Müdürlüğü 
önünde çatışma olduğunu söyleyerek geçişlere müsaa-
de etmiyordu. Kızılay’a doğru gitmek istediğimde de Ge-
nelkurmay ve TBMM’de çatışma yaşandığı için geçişlere 
izin verilmediğini gördüm. Ben de Çetin Emeç Bulvarı’nı 
kullanarak Hoşdere Caddesi’ni takiben Çankaya Köşkü 
önünden Atatürk Bulvarı’na inerek Akay Kavşağı’na doğru 
ilerledim. Ters dönmüş, tanklarla ezilmiş arabalar, yollara 
dağılmış kaldırım parçaları, derin açılmış çukurlar ve on-
larca yaralı vardı. Ambulans, silah ve uçak sesleri ortalığı 
inletiyordu. Bir an önce hastaneye ulaşmalıydım. Çünkü 
şahit olduğum manzara bana olayın ciddiyetini göstermiş, 
yaralı sayısının çok olduğunu düşündürmüştü. 

Acil’e girdiğimde afetlerde çok tecrübeli olan hastanemin 
personeli tam kadro oradaydı. Ambulanslar, taksiler ve 
özel araçlar devamlı yaralı ve şehit getiriyordu. Gazilerimi-
zin yüzünde hiçbir endişe yoktu. Görevini yapmış olmanın 
gururu vardı. Çok ciddi yaralarına rağmen kimse feryat fi-
gan etmiyordu. Beni etkileyen asıl olay, gazilerimizin hafif 
yaralı olduklarını söyleyerek ağır yaralılarla ilgilenmemizi 
istemeleriydi. Yatarak tedavi görmesi gereken bazı gazile-
rimiz de yatakları gereksiz yere işgal etmek istemedikleri-
ni söylemişlerdi. Türk milletinin teşebbüsün başından beri 
sokakta bulunmasının ne kadar önemli olduğunu düşün-
düm. Hain darbecilerin planlarını kısa zamanda bozduk. 
‘Nefes: Vatan Sağ Olsun’ filminden bir diyalog aklıma gel-
di: ‘Uyursan ölürsün.’ O gece gördüğüm manzara sonrası 
uyanık olmaya devam ettim.”
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Birçok kişi darbeye karşı 
durmak için belli noktalara 
ulaşmaya çalışırken sağlık 
çalışanları da bu vatan evlat-
larına yardım için can paha-
sına hastanelere koştu. Olayı 
duyar duymaz hastaneye 
gelen Esenyurt Devlet Has-
tanesi’nde Yönetici Doktor 
Necati Taşkın, o gece hem 
yolda kalanlara aracıyla des-
tek sağladı hem de hastane-
de görev yaptı. 

Necati Taşkın 
Doktor

İSTANBUL

“Canları pahasına  
darbeye karşı duran  
evlatlar için hazırdık”

“O gece görevli değildim. Ülkeme ve kurumuma sahip çı-
kabilmek için sokağa çıktım. Yolda otobüslerin düzensiz 
bir şekilde dağıldığına, E-5 gibi bir yolun karanlığa bürün-
düğüne tanık oldum. İnsanların darbeye karşı durmak 
için belli noktalara ulaşmaya çalıştığını ve bütün araçlara 
el kaldırdıklarını gördüm. Ben de bekleyen vatandaşları 
aracıma aldım. Kimi havalimanına ulaşmak istiyordu kimi 
evine. Ben de onları ulaşmak istedikleri yere elimden gel-
diğince bırakmaya çalıştım ve sonra hastaneme gittim. Er-
tesi gün öğlene kadar hastanede kaldım.

Hastanemizin etrafında da insanlar toplanmış, darbe girişi-
mi aleyhine slogan atıyorlardı. Ekibimizle beraber hastane-
ye gelebilecek vakaları karşılamaya ve gerekli müdahaleyi 
yapmaya hazır halde bekledik. Her ihtimale karşı hasta-
nemizin ekibini bilgilendirdik ve ihtiyaç olabilecek branş-
lardan ilave hekim çağırdık. Canları pahasına bu darbeye 
karşı duran vatan evlatlarının herhangi bir ihtiyacına cevap 
verebilmek için hazır haldeydik. Gereken müdahaleleri de 
yaptık. Doğrusu o gece mesai arkadaşlarımın müdahaleye 
hazır halde bekleyişlerini ve yaşadıkları duygusal yoğun-
luğu unutamamaktayım. Arkadaşlarımız bu darbe girişimi-
ne karşı daha fazla katkı sunabilmenin gayreti içindeydiler. 
Hastanemizdeki bu durum bile hain darbecilerin başarılı 
olamayacağının bir göstergesi gibiydi. Hastaneden ayrıl-
dığım saatte darbe girişiminin bertaraf edildiğini görünce 
Allah’a şükrettim.”
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Ankara’daki birçok stratejik 
yer o gece darbeciler tara-
fından kobra helikopterleriy-
le de tarandı. Tam bu sırada 
“Hekimlik hayat kurtarmak 
için yapılır” anlayışıyla yola 
çıkan Dr. Abdurrahman Yur-
taslan Ankara Onkoloji Eği-
tim ve Araştırma Hastane-
si’nde Uzman Doktor Serhat 
Fuat Erten, helikopter ate-
şine maruz kalsa da çıktığı 
yoldan bir adım geri atmadı.

Serhat Fuat Erten 
Doktor

ANKARA

“Kobra helikopterlerinin 
ateşine maruz kaldım”

“Evimizin bulunduğu yer itibarıyla tüm Ankara’yı göre-
biliyorduk. Ankara’da olan bitene, eşim ve çocuklarımla 
yaklaşık 3 kilometrelik bir alan içerisinde canlı canlı tanık 
olduk. Yaklaşık 500 metre üzerimizde uçan uçaklar, gö-
zümüzün önünde insanlara veya binalara ateş açan he-
likopterler, 50 metre önümüze kadar gelen ve insanların 
canlarını hiçe sayarak önüne yattığı veya üzerine çıktığı 
tanklar, ses hızını aşan uçakların sanki bomba bırakmış-
çasına çıkardığı sesler, yerinden oynayan camlar, deprem 
oluyormuş gibi sallanan binamız… Burnumuzun dibinden 
geçen uçakların patlama sesini daha az hissetmelerini 
sağlamak ve aşırı korkmalarını önlemek için çocuklarımı-
za ‘Haydi şimdi kapatın kulaklarınızı, bakalım ne kadar ses 
duyacaksınız?’ diyorduk. 

O gece hastanede değildim. Görev için çağrıldığım has-
taneye arabamla giderken bir kobra helikopterinin ateşine 
maruz kaldım. Arkama, yaklaşık 30 metre kadar gerime 
düşen merminin ışık hüzmelerini aynamda gördüm. Dik-
men’deki 29 Mayıs Hastanesi’ne ulaştığım sırada üzerim-
den jet uçağı uçmaktaydı. Acil Servis kapısına geldiğimde 
pek çok insanın kapı önünde biriktiğini gördüm. Beni en 
çok etkileyen olay, bir vatandaşımızın kendini tankın önü-
ne siper etmesi ve tankın acımasızca onu şehit etmesi ol-
muştur. Duyduğumda tarifsiz bir acı yaşadım. Üzerimizden 
alçak uçuş yaparak geçen bir uçağın, Dikmen tepesinin 
arkasına gittikten sonra kuvvetli bir ses çıkardığını duydum. 
Bu uçağın Gölbaşı’nda bir tesisi vurduğunu telsiz anonsla-
rından öğrendim. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber bir uçağın 
birkaç dakika arayla birtakım lokasyonlara bomba bıraktığı-
nı duydum. Sonradan bu lokasyonların Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi ve Beştepe’de bulunan Jandarma Genel Komu-
tanlığı olduğunu öğrendim. Yaşadığım bu olaylar da hiç-
bir zaman unutamayacağım anlar arasında yerini almıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararlı tavrı, 
halkımızın demokrasiye inancı ve vatan sevgisi darbeci as-
kerlerin kırılmasına neden oldu. Hekimlik hayat kurtarmak 
için yapılır. İnsanı yaşatmak her fikrin üzerindedir. Belki vü-
cudumda görünen bir yara yok ama o anların acısını da-
ima hissediyorum. Bugünlere şükrederken, o gece şehit 
olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”
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Tarihî gecede göz yaşartan 
ve göğüs kabartan birçok 
olay vuku buldu. Haymana 
Devlet Hastanesi’nde Baş-
hekim Uzman Doktor Tekin 
Akbaba, 6 saatte hastane-
ye ulaşırken ellerinde Türk 
Bayrakları, dillerinde tekbir 
ile koşan ve tırları durduran 
halkın kahramanlık dolu an-
larını onlarla birlikte yaşadı.

Tekin Akbaba 
Doktor

ANKARA

“ Halk füze dolu tırın 
lastiğini kesti”

“Evdeyken hastanemizin yönetici WhatsApp grubundan, 
herkesin görev yerine gitmesiyle ilgili mesaj geldi. Başhe-
kim olarak yönetici arkadaşlarla bu mesajı paylaştım. Ayrı-
ca onları tek tek aradım. Eşime şu an bir kalkışma yaşandı-
ğını, devletimize ve ülkemize sahip çıkmamız gerektiğini, 
görevimin başına gideceğimi söyledim. Eşim de destek 
oldu ve onunla helalleşerek evden çıktım. Dışarıda uçak-
lar alçak uçuş yapıyordu. Yolda tek tük araç vardı. Bom-
ba sesleri eşliğinde bir arkadaşımı da alarak hemen yola 
çıktım. Radyodan Gölbaşı’nda çatışmaların olduğunu du-
yunca, Haymana Yolu’nun kapalı olabileceğini düşündük. 
Polatlı Yolu’ndan gitmeye karar verdik. Bu arada Başhekim 
Yardımcısı da eşi ile arkamızdan geldiğini söyledi. Polatlı 
yakınlarında trafiğin kapatıldığını görünce Başhekim Yar-
dımcısı’nı aradım. Yolun kapalı olduğunu ve farklı bir yol 
denemelerini, olmazsa da geri dönmelerini söyledim. Bu 
arada hastanemizdeki nöbetçi İdari Şef ile sürekli irtibat 
halindeydim. Durdurulduğumuz yerde Ankara istikameti-
ne giden birkaç tane tırın engellendiğini gördük ve tırla-
rın içinde kalkışmada kullanılmak üzere füzeler olduğunu 
öğrendik. Orada bulunan halk tırların lastiklerini kesmiş ve 
gidişlerine engel olmuştu. Orada vatanını seven herkes 
vardı. Emniyet güçleri tarafından güvenliği sağlamak ama-
cıyla yolun açılmayacağı oradaki herkese söylendi. Saba-
ha kadar füzelerin olduğu, lastikleri kesilmiş tırların yanında 
bekledik. Sabah 06:15 civarı önümüzdeki araçların biri için 
yol açıldı. O aracın içinde doğum sancısı çeken ve has-
taneye ulaştırılması gereken bir kadın bulunuyormuş. Ben 
de Başhekim olduğumu söyledim ve o aracın arkasından 
yola çıktık. Takriben 6 saat sonra, sabah 07:15 gibi Hay-
mana Devlet Hastanesi’ne ulaştık. Hastaneye geldiğimizde 
öncelikle ilçemizde herhangi bir problem yaşanmadığını 
öğrendim. Polatlı’da beklerken tekbir getiren, ellerinde 
Türk Bayrakları ile koşup gelen, içi füze dolu tırların gi-
dişini engelleyen insanların arasında bulunmaktan, on-
larla omuz omuza teröre karşı durmaktan dolayı gurur 
duydum. Rabbim böyle bir geceyi ve bu olayları ülkemize 
ve milletimize bir daha yaşatmasın. Hep beraber büyük bir 
belayı defettik.”
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O akşam sela seslerinin ta-
rihî bir anlamı vardı. Ülke 
genelinde tüm camilerden 
sela sesleri yükseldi ve halk 
darbe teşebbüsüne karşı 
tek yürek oldu. Ankara Dış-
kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde  
Beyin Cerrahi Hemşiresi 
Ümmühan Gizem Kılcı, ku-
lağında sela sesleriyle has-
tanesine ulaştı.

Ümmühan Gizem Kılcı 
Hemşire

ANKARA

“Sela sesleri bana  
cesaret veriyordu”

“Olay gecesi nöbetten çıkmış dinlenmekteydim. Uçakların 
çok sık ve alçaktan uçtuğunu fark ettim. Haber kanallarını 
izlediğimde çok fazla yaralı olduğunu öğrendim ve hasta-
neye gitmek için hazırlandım. Ülkemizin zor bir sınavdan 
geçtiğini biliyordum. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşka-
nımızın sokağa çıkma çağrısıyla birlikte ailemle helalleşip 
annemin dualarını alarak hastaneye gittim. Trafik çok yo-
ğundu, cesur milletimiz sokağa dökülmüştü. Hastaneye 
yaklaştığımızda bir adamın ‘Yaralılar var yolu açın’ dediğini 
duyduğumda nefesim kesildi. O ses ömrüm boyunca ku-
laklarımdan gitmeyecek. Sela sesleri bana cesaret veriyor-
du. Hastaneye ulaştığımda çalıştığım klinikten alabildiğim 
kadar malzeme alıp Acil Servis’e yöneldim. Orada daha 
aktif görev alacağımı düşündüm. Çok fazla yaralı vardı, ağ-
lamak istedim ama güçlü olmam gerektiğini düşündüm. 
Gelen yaralıların gözlerindeki kahramanlığı ve korkusuzlu-
ğu gördüğümde cesaretim arttı ve onlara müdahale ettim. 
Yaralıların bir çoğunda Türk Bayrağı vardı. Asil Türk milleti-
miz yine bir tarih yazıyordu. Millî iradeye, ülkemizin birlik, 
beraberlik ve bütünlüğüne yapılan darbe teşebbüsüne karşı 
başta Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere tüm milletimiz büyük mücadele vermiştir. Bizde bu 
vatan sevgisi oldukça kimse ülkemizi bölemez. Gazileri-
mizden Allah razı olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.”
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Birçok sağlık çalışanı, görevli 
olmadığı veya çağrılmadığı 
halde “Bana ihtiyaç olabilir” 
düşüncesiyle evde çocukla-
rını ve eşlerini bırakıp vatan 
için mücadele eden kahra-
man kardeşlerine yardımcı 
olabilmek için hastanelere 
koştu. Üzerinde uçan heli-
kopter ve duyduğu silah ses-
lerinden korkmayan İstanbul 
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Ortopedi ve Travmato-
loji Kliniği’nde İdari ve Eğitim 
Sorumlusu Doçent Doktor 
Yusuf Öztürkmen, tüm yol-
ları deneyerek hastaneye 
ulaşmayı başardı. 

Yusuf Öztürkmen 
Doktor

İSTANBUL

“Ağır beton barikatları aşıp 
hastaneye ulaşabildim”

“15 Temmuz gecesi görevli olmadığım halde hastanemde 
bana ihtiyaç duyulabileceğini düşünerek yola koyuldum. 
Evde eşim ve kızım çok korkuyordu çünkü oturduğumuz 
yer olan Ataköy, Havalimanı’na yakındı. Oturduğum site-
den çıkarken güvenlikçiler yolların kapalı olduğunu söyle-
di. Bakırköy ve Zeytinburnu’ndan hastaneye gelmek iste-
dim. Bakırköy Belediyesi önünde polisler çevirdi ve sahil 
yoluna yönlendirdiler. Sahil yolundan gelirken çeşitli yer-
lerde kamyonlar, otobüsler ve barikatlar vardı. Her seferin-
de Sağlık Bakanlığı kartımı gösterip geçerken son barikatta 
bizzat arabadan inip araya konan ağır beton barikatı bir 
taksi şoförü ile beraber açıp hastaneye ulaşabildim. Hasta-
neye geldiğimde çok sayıda ateşli silah yaralanması vardı. 
Çoğu yaralı İstanbul Belediyesi’nin önünde darbeciler tara-
fından vurulmuştu. Kahraman halkımız hemen tedavi gö-
rüp tekrar çatışma yerlerine dönmek istiyordu. Biz mü-
dahalede bulunurken uçaklar, alçaktan hastane üzerinden 
uçuyordu. Bu arada bazı hastalarımızı ameliyata aldık. Ufuk 
Küpeli isimli gazimiz bacağından vurulmuştu. Bu gazimiz 
Fatih’te bir taksi şoförüydü. Kendisine birçok kez plastik ve 
ortopedi ameliyatları yaptık. Daha sonra salahla taburcu 
ettik. Kahraman halkımızın üzerlerinde Türk Bayrakları sa-
rılıydı. Ertesi güne kadar çalıştık. Hiç uyumadan öğleden 
sonra eve gittim. Halkımız korkutulmaya çalışılmıştı fakat 
bu kahramanlarımız sayesinde emellerine ulaşamadılar. 15 
Temmuz gecesi halkımızın gözündeki ifadeyi ve direnme 
azmini hiçbir yerde gözlemlemedim.”
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AA, CEM ÖKSÜZ



54 VATAN IÇIN SAĞLIK NÖBETINDE

AA, MURAT ÇETİNMÜHÜRDAR 
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“15 TEMMUZ GECESİ KADINI-ERKEĞİ, GENCİ-YAŞLISI, HER GÖ-

RÜŞTEN, HER HAYAT TARZINDAN İNSANIYLA TÜM TÜRKİYE ADE-

TA ŞAHA KALKTI. O GECE MİLLETİMİZ CANI PAHASINA İRADESİNE, 

HÜKÛMETİNE, DEVLETİNE SAHİP ÇIKTI VE BU ALÇAK DARBE GİRİ-

ŞİMİNİ BOŞA ÇIKARDI. 29’U BU KÜLLİYE ETRAFINDA OLMAK ÜZE-

RE, 248 VATAN EVLADI DARBECİLER TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ.  

2 BİN 193 VATANDAŞIMIZ DA YARALANDI, GAZİ OLDU. ŞİMDİ İDDİA-

NAMELER TAMAMLANDIKÇA, İFADELER, İTİRAFLAR GELDİKÇE HEM 

İHANETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HEM DE MİLLETİN ORTAYA KOYDUĞU 

MÜCADELEYİ DAHA İYİ ANLIYOR, ÇOK DAHA İYİ GÖRÜYORUZ.

ÜLKEMİZ BÖYLE BİR BADİREYİ ATLATTIĞI İÇİN NE KADAR ŞÜKRET-

SEK AZ… DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR DEMOKRASİ DESTANI YAZ-

DIĞI İÇİN MİLLETİMİZLE NE KADAR İFTİHAR ETSEK DE AZ… BEN, 

ŞAHSEN BÖYLE AZİZ BİR MİLLETİN EVLADI OLDUĞUM İÇİN, BÖY-

LE GÜÇLÜ BİR DEVLETİN CUMHURBAŞKANI OLDUĞUM İÇİN BU-

NUNLA ŞEREF DUYUYORUM, ALLAH’IMA HAMDEDİYORUM.”

Recep Tayyip ERDOĞAN

T.C. Cumhurbaşkanı
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Halk darbe teşebbüsüne 
karşı omuz omuza müca-
dele verirken yaralananlar 
da ambulansta görevli sağlık 
çalışanlarının omuzlarında 
hastanelere taşındı. Türki-
ye Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde İdari 
ve Mali İşler Müdür Yardım-
cısı Adnan Ünlü, televizyon-
dan duyduğu haber üzerine 
hastanede olması gerektiğini 
düşünerek evden çıktı.

Adnan Ünlü 
Müdür Yardımcısı 

ANKARA

“ Yaralıları sırtlarında 
taşıdılar”

“Haberi televizyondan duyduktan sonra hastaneme yaralı-
ların gelebileceği düşüncesiyle süratle Acil Servis’e gittim. 
Hastaneye ulaştığımda Acil Servis’te 7 yaralı vardı. Nöbetçi 
doktor, personel ve hemşirelerden servislerinde birer kişi 
bırakacak şekilde Acil Servis’e ve ameliyathanelere gitme-
sini isteyerek yaralılara yerinde, hızlı ve etkin müdahalede 
bulunulmasını organize ettim. İlerleyen saatlerde yara-
lı sayımızın artacağını düşünerek santrale hastanemizde 
çalışan doktor, personel ve hemşirelerin destek için ive-
dilikle hastaneye çağrılmaları talimatını verdim. Vakit geç-
tikçe yaralı sayımız artmaya ve şehitlerimiz gelmeye baş-
lamıştı. Yaralı ve yakınlarından, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi yönünden hastane istikametine 
doğru giden yolun tankla kesildiğini, bu nedenle sivil araç 
ve ambulansların hastaneler bölgesine geçemediklerini 
öğrendim. Yaralıları Adliye’nin karşısından hastanemize ka-
dar sırtlarında getirmeye çalıştıklarını duyduğumda hasta-
nemizdeki sedye ve tekerlekli sandalyeleri bahçeye çıkara-
rak yaralıların uygun bir şekilde Acil’e taşınmasını sağladım. 
O esnada uçaklar alçak uçuş yapıyor, patlatmalar meyda-
na geliyor, hastanedeki birçok cam patlamaların şiddetine 
dayanamayarak kırılıyordu. Yakınlardan yoğun silah sesle-
rinin gelmesi üzerine güvenliği sağlamak için bütün hasta 
ve hasta yakınlarını Acil koridorlarına aldık. Anlatılır gibi bir 
durum değildi. Acil Servis’e tankların ezdiği şehitlerimiz de 
geliyordu. Yirmi yıllık meslek hayatımın on dört yılını Acil 
Servislerde çalışarak geçirmiş bir kişi olarak ağlayarak ça-
lıştığım bir gündü. Bir taraftan da ‘Yüce Allah’ım bu vatanı 
düşürme, darbecilere karşı bu vatanı bize bağışla’ diye dua 
ediyordum. Sürekli sela sesleri duyuyordum. Somali’de 
sağlık personeli olarak görev almıştım, orada çadır sah-
ra hastanesi kurmuştuk. Dışarıda gruplar sürekli çatışma 
içindeydi ama hastaneye hiçbir zaman kurşun gelmemiş-
ti. Hiçbir çatışmada çadırlarımız zarar görmemişti. Ama 
Türkiye’nin içerisindeki hainler o gece hastanelere zarar 
verdiler. Bunu ömrüm boyunca unutamayacağım. Şehit-
lerimizin kollarına hastaneye getirilirken telefon numarala-
rı yazılmış, onların durumu gözümün önünden gitmiyor.”
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AA, YASİN ARAS



59

Yaralıların her ne olursa olsun 
sağlık kuruluşlarına ulaştırıl-
ması gerekiyordu. Ancak has-
taneler de dolup taşmıştı ve 
yaralılar sevk edilmeliydi. Bun-
ları yapabilecek sağlık ordusu 
gece boyunca yollardaydı. İs-
tanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
bağlı Üsküdar 5 No’lu Acil 
Yardım İstasyonu’nda Para-
medik Betül Ocak, yaralıların 
sevkini gerçekleştirirken sağ-
lık kuruluşlarındaki tabloya 
yakinen şahit oldu.

Betül Ocak 
Paramedik

İSTANBUL

“Bütün sedyeler doluydu”

“15 Temmuz gecesi 112’de aktif olarak görevdeydim. Vaka-
da olduğumuz sırada olayı öğrendik. Böyle bir olayın ya-
şandığına ilk etapta inanamadım. Özel bir hastaneye nak-
letmemiz gereken bir hasta vardı. O hastaneye gittiğimde 
ortamın halini gördüm. Bütün sedyeler doluydu. Yaralıların 
bize bakışlarını unutamıyorum. Bir de hastane çalışanları-
nın koşturmalarını... Çok etkilendim. Her şey çok kötüydü, 
ama evlerinden çıkıp bizlere yardım için gelen arkadaşla-
rımızın üstün gayretleri unutulamaz. Bu durum birlik ve 
beraberliğimizin ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. 
Görevim bittikten sonra kızıma koştum.”
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Ankara ve İstanbul’da dar-
beciler yolları kapattıktan 
sonra ülke genelinde ha-
reketli anların başlamasıyla 
Cumhurbaşkanımız, büyük 
bir kararlılık ve cesaret gös-
tererek halkı darbecilere 
karşı meydanlara davet etti. 
O anlardan sonra meydan-
lara vatanın asıl sahipleri 
çıktı. İstanbul Bahçelievler 
5 No’lu 112 Acil Sağlık Hiz-
metleri İstasyonu’nda Acil 
Tıp Teknisyeni Murat Sarlak, 
gelen anonslar sonrası can-
la başla çalıştı.

Murat Sarlak 
Acil Tıp Teknisyeni

İSTANBUL

“Bebek ve engelli 
arabasıyla havalimanına 
giden milyonlar vardı”

“O gece her zamanki gibi görevimizin başındaydık. Hal-
ka hizmetimizi sürdürüyorduk. Cep telefonumda bulunan 
haber sitesinden gelen bildirimde bir grup askerin Boğaziçi 
Köprüsü’nü kapattığı yazmaktaydı. Telsizlerden fedakarca 
görev yapan arkadaşlarımızın anonsları gelmeye başladı: 
‘Vaka çıkışı yaptık. Askerler yolu kapattı. Vakaya ulaşamıyo-
ruz. Ambulansımızın arkasında askerî helikopter iniş yap-
tı, geçmemize izin vermiyorlar...’ Televizyondan haberleri 
seyretmeye başladık. Başbakanımız Türk Silahlı Kuvvetleri 
içinden bir grubun kalkışmasının söz konusu olduğunu 
söyledi. Telsizlerden kalkışmacı askerlerin sivil halka ateş 
ettiği anonsunu duydum. Herhangi bir düşman saldırısına 
karşı ülkemizi savunmak üzere satın alınmış silahlar ken-
di milletimize yöneltiliyordu. Başkumandanımızın ‘Bu ülke 
bizim, bu ülke sahiplerini meydanlara bekliyoruz’ sözleriy-
le devletin gerçek sahipleri yerlerini almaya başladı. Ata-
türk Havalimanı’nda şiddetli çatışma anonsları geliyordu. 
Yaralılarımıza yardım etmek için sonumuzu düşünmeden 
yola çıktık. Önümüzü E-5 Yenibosna mevkiinde kesmeye 
çalışanlar oldu. Durmadık, gideceğimiz istikamete doğru 
ilerledik. Sağımızda, solumuzda bebek arabasıyla, engelli 
taşıtlarıyla havalimanına ulaşmaya çalışan milyonlar vardı. 
Durmadık, Çanakkale’den düşmanı geçirmeyen bir halk 
olarak bu ülkeyi darbecilere teslim etmedik. O kadar iz-
diham vardı ki Atatürk Havalimanı yolu tamamen araçlarla 
kapalı durumdaydı. Havalimanı’nda yaralı olmadığı anon-
sunu alınca Bahçelievler Devlet Hastanesi’ndeki yaralıyı Ba-
kırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gö-
türmek için çıkış yaptık. Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde 
üzerinden tank geçen bir yiğidimiz vardı. Acil Servis’te mü-
dahale edilen hastayı ambulansa alarak Bakırköy’e naklet-
tik. Yolda ailesiyle görüştük. Eşine kocasıyla gurur duyması 
gerektiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledim. Göre-
vimizi tamamladıktan sonra noktamıza geri dönüş yaptık. 
Artık herkes bunu öğrenmeli. Türk milletinin iradesine dar-
be vurulamaz. Hâkimiyet milletindir!”



61

AA, VELİ GÜRGAH



62 VATAN IÇIN SAĞLIK NÖBETINDE

AA, SİNAN YİTER



63

Ambulanslar binlerce yara-
lının olduğu o gece saniye-
lerle yarıştı. Fatih 8 No’lu Acil 
Yardım İstasyonu’nda Am-
bulans Görevlisi Oğuzhan 
Parlar, yaşamla ölümün ara-
sındaki o saniyelerde büyük 
bir özveriyle çalıştı. 

Oğuzhan Parlar 
Ambulans Görevlisi

İSTANBUL

“Ambulansımızın arkasına 
helikopter indi”

“15 Temmuz gecesi Fatih 8 No’lu Acil Yardım Ambulan-
sı’nda nöbetçiydim. Saat 22:30 sularında bir arkadaşım-
dan köprüde tankların olduğu mesajını aldım. İstasyonda 
televizyon bulunmadığı için internetten olan biteni öğ-
renmeye çalıştım. O an bir ses geldi. Dışarı baktığımızda 
ambulansımızın arkasına bir helikopterin inmeye çalıştığını 
gördük. Komuta Kontrol Merkezi tarafından yaralılar oldu-
ğu ve çıkış yapmamız gerektiği söylendi. Durumu anlatıp 
helikopterden dolayı çıkış yapamadığımızı bildirdik. Dar-
beci askerler İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nin 
bahçesinde havaya ateş ederek vatandaşları kovalıyordu. 
Helikopter bir süre sonra kalktı ve biz de çıkış yaptık. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü’nden 3 yaralı polis taşıdık. Emniyet 
Müdürlüğü yakınında bulunduğumuz için uçakların alçak 
uçuşlarına tanık oluyorduk. Uçaklar, orayı taciz ediyordu. 
Halk çok kalabalık bir şekilde Emniyet Müdürlüğü önünde 
toplanmıştı. Girişimiz ve çıkışımız çok zor oldu. Sabah sa-
atlerine kadar Emniyet Müdürlüğü önünde bekledik.”
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“DEMOKRASİ MÜCADELESİ LAFLA OLMAZ. ŞAİRİN DEDİĞİ GİBİ 

‘EĞER SEN YÜRÜRSEN MİLLET ARKANDAN YÜRÜR.’ EĞER LİDER 

TAŞIN ARKASINA SAKLANIRSA MİLLET DAĞIN ARKASINA SAKLANIR. 

EN MODERN SİLAHLARIN KARŞISINA YÜREĞİNDEKİ İMANI VE ÇIP-

LAK ELLERİYLE DİKİLEN TÜRK MİLLETİ, DÜNYA DEMOKRASİ TARİ-

HİNE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK BİR ZAFER KAZANDIRMIŞTIR. 

O GECE BENİM MİLLETİMİN ELİNDE SİLAH YOKTU. BAYRAK VAR-

DI. ONUNLA YÜRÜDÜ ONLARIN ÜZERİNE VE ONUNLA O GECE O 

SALDIRILARI DURDURDU. VE ŞEHADETE YÜRÜDÜ, ALLAH’A YÜRÜ-

DÜ, VATAN DEDİ, MİLLET DEDİ.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Cumhurbaşkanı
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Sokağa çıkarak mı yok-
sa hastanede bulunarak mı 
darbe teşebbüsüne karşı 
mücadele vermesi gerekti-
ği ikileminde kalan Dr. Nafiz 
Körez Sincan Devlet Hasta-
nesi’nde Ameliyat Hemşiresi  
Akgül Arıkan kararını verdi ve 
görevinin başına gitti. 

Akgül Arıkan 
Hemşire

ANKARA

“Ben de geleceğim”

“Eryaman’da olduğumuz için uçak ve helikopter seslerini 
duyduk. Televizyon kanallarını izleyerek olayları anlama-
ya çalıştık. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanımızı canlı yayında 
görünceye kadar. Konuşması ve halkı meydanlara çağır-
ması bizi çok etkiledi. Bunun çok yerinde ve cesurca bir 
karar olduğunu düşündük. Bu direnişe sokaklara çıkarak 
mı destek olmalıydık, yoksa hastanelere gelen yaralıla-
ra yardım ederek mi? Bu ikilemi yaşarken Dr. Nafiz Körez 
Sincan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olan 
eşim hastane Başhekim Yardımcısı tarafından arandı. Çok 
yaralı olduğu söylenmişti. Eşim o akşam nöbetçi değildi 
ancak görevinin başına gidecekti. Ben de mutlaka hemşi-
reye ihtiyaç duyulacağını düşünerek onunla birlikte hasta-
neye doğru yola çıkmaya karar verdim. Uyuyan iki küçük 
çocuğumuzu öptükten sonra evden ayrıldık. 

Hastanede Kazan ilçesinden gelen iki tane yaralı olduğu-
nu ve acil olarak ameliyata alınacaklarını öğrendik. Hemen 
ameliyathaneye çıktık. Ameliyat sırasında sürekli milletimi-
zin muvaffakiyeti için dualar ediyorduk. Sabaha kadar sü-
ren ve başarılı geçen ameliyatların ardından gazilerimize 
yardım etmiş olmanın huzuruyla evimize döndük. Sonraki 
günlerde demokrasi nöbetlerine katılarak direnişe destek 
olmaya devam ettik.”
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Sağlık çalışanları darbe ge-
cesinde yaralılara müdahale 
amacıyla görev başındayken 
eşleri de ya çalıştığı kurum-
larda ya da meydanlarda 
mücadele veriyordu. Ankara 
Gölbaşı Hasvak Devlet Has-
tanesi’nde Hemşire Ayşegül 
Çildemir, çalışma arkadaşla-
rının bir taraftan ağlayıp bir 
taraftan hastaların yaralarını 
sarmasını unutamadı. 

Ayşegül Çildemir 
Hemşire

ANKARA

“Bir daha eşini, babasını, 
kardeşini, nişanlısını 
göremeyecek…”

“15 Temmuz gecesi nöbetçiydim. Olayı başka servisler-
de çalışan arkadaşlardan öğrendim. O an aklıma ilk ola-
rak kızım geldi. Şimdi ne olacaktı? Herkesin Acil’e inmesi 
söylendi. Özel Harekat Polisleri gelene kadar olayın bu 
kadar kötü olduğunu anlayamamıştım. Yaralılar geldikçe 
insanların ne yapabilirim telaşı, hemşire ve doktorların 
çalışırken bir taraftan ağlaması gözümün önünden gitmi-
yor. Acil Servis’te sanki savaşı yaşıyorduk. Hemşire arka-
daşlar polis eşlerine ulaşmaya çalışırken bir taraftan da 
yaralıları tedavi etmeye çabalıyordu. En çok üzüldüğüm 
olay, hastanemizde çalışan hemşire arkadaşın eşinin şe-
hit olduğunu öğrenmemdi. Asker polise, kardeş kardeşe 
bunu nasıl yapar, aklım almıyor. Gecenin bir yarısında kı-
zımızı komşuya bırakıp hastaneye gelen eşimi karşımda 
görünce hem çok sevindim hem de çok üzüldüm. Bir 
daha eşini, babasını, kardeşini, nişanlısını göremeyecek o 
kadar çok insan vardı ki. Sabah olup nöbeti teslim eder-
ken hâlâ olayın etkisindeydim. Rabbim bir daha böyle bir 
gece yaşatmasın.”
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AA, AHMET İZGİ
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Olayı duyan sağlıkçılar has-
tanelerine ulaşamadıklarında 
yılmadı, vazgeçmedi. En ya-
kın sağlık kuruluşunda men-
fur saldırıya karşı mücadele 
verdi. Ankara Gölbaşı Hasvak 
Devlet Hastanesi’nde Hemşi-
re Ayşe Kantekin, hem sağlık 
çalışanlarının gayretleri hem 
de gazilerin fedakarlıklarını 
gördüğünde birliğin önemini 
bir kez daha anladı. 

Ayşe Kantekin 
Hemşire

ANKARA

“Şehidimiz çok mu?” “15 Temmuz gecesi hastanede aktif görevli değildim. Ola-
yı duyduğum an hastaneye yardıma gittim. Eşim, Gölbaşı 
Özel Harekat’ta patlama olduğunu bildiren bir mesaj at-
mıştı. Hastaneye vardığımda herkes sedyeleri dışarı çıkar-
mıştı. Bir grup arkadaşımız içeride müdahale ederken bir 
kısım arkadaşımız da dışarıda gelecek yaralıları bekliyordu. 
Bütün hastane ekibi olarak canla başla çalışmaya gayret 
ettik. Olayı duyup hastaneye koşan tüm hemşire, doktor 
ve diğer çalışanlar çok güzel bir birlik gösterdi. Hem ağ-
ladık hem çalıştık. Hastanemizde çalışmayan sağlıkçılar 
bile yardıma geldi. Gazilerimiz kendi yarası kötü olduğu 
halde ‘Şehidimiz çok mu?’ diye sordu. İşte ben o gece gör-
düm ki böyle bir iman sadece bizde varmış. Bu satırları ya-
zarken bile hastanenin Acil koridoru, sedyelerin koridorun 
sonuna kadar dizilmesi, yapılan müdahaleler ve o geceye 
ait her şey gözümün önünde. O gece bize çok şey öğretti. 
Kardeşliği, birliği, beraberliği… O gece eğer arkadaşlarıma 
yardım etmeseydim hayatım boyunca bunun üzüntüsünü 
yaşardım. İyi ki orada görev yapmak nasip oldu. O gece 
hep beraber vatan ve millet ne demek olduğunu ve bu 
değerlerin bizim için önemini bir kez daha anladık.”
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Hastanelerin Acil Servisleri 
oldukça kalabalıkken yataklı 
servislerde çok az hasta var-
dı. Bu olağandışı bir tabloy-
du. Tüm sağlık çalışanları tek 
bir yerde toplanmışlardı, Acil 
Servisler… Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Ortopedi Servisi’nde 
Asistan Doktor Batuhan 
Gencer, koşarak geldiği has-
tanesinde karşılaştığı tablo 
karşısında şoke oldu.

Batuhan Gencer 
Doktor

ANKARA

“Ameliyatlara 4 gün 
aralıksız devam ettik”

“15 Temmuz gecesi aktif görevli değildim. Olayları du-
yunca ameliyata girecek, hasta bakımına ve pansumana 
yardımcı olacak personel eksikliği yaşanacağını düşüne-
rek hastaneye doğru yola koyuldum. Giderken oldukça 
endişeliydim. Nelerle karşılaşacağımı, hastanedeki ve Acil 
Servis’teki durumun ne olacağını düşünüyordum. Hasta-
neye ulaştığımda inanılmaz bir tabloyla karşılaştım. Ser-
visimizde yatan 8 adet yaralı vardı. Acil Servis’te ise yatış 
için bekleyen hasta sayısı çok fazlaydı. Unutulmaz has-
talarımızdan Gazi Bey, tüfekle bacağından yaralanmıştı ve 
kırığı vardı. Mustafa Bey’in bacağına tank zarar vermişti. 
Acil olarak Gazi Bey’i ameliyata aldık. Hafta sonu ve hafta 
içi boyunca tüm ekip ameliyatlara devam ettik. Salı akşa-
mı eve gittiğimde kendimi yorgun, bitkin ancak manevi 
olarak dinç ve dolu hissediyordum.”
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İnsanlık adına utanılacak an-
ların yaşandığı gecede sağlık 
görevlileri hayat kurtarmak 
için canını dişine takıp çalıştı. 
Psikolojik anlamda da güçlü 
durmak zorunda olduğunu 
bilen Ankara Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Doktor Çağrı Serdar Elgör-
müş, o geceyi hayatı boyun-
ca unutamayacağını söyledi.

Çağrı Serdar Elgörmüş 
Doktor

ANKARA

“Gözlerimi kapattığımda  
o sesleri hâlâ duyarım”

“Televizyonda askerlerin Boğaz Köprülerini kapattığına dair 
geçen alt yazıyla beraber telefonumun ekranına da ardı 
ardına ailemden ve çalışma arkadaşlarımdan mesajlar düş-
meye başlamıştı. İnanılmaz bir şeydi bu. Sene 2016 ve ül-
kemde birileri seçilmiş olan hükümeti devirmek için alçak-
ça darbe yapmaya kalkışıyordu. Genelkurmay içerisinde 
çatışma olduğu, insanların sokaklara çıktığı ve darbecileri 
durdurmaya çalıştığı, insanların üzerine ateş açıldığı gibi 
haberler geliyordu. TRT spikeri darbe olduğunu ve asker-
lerin yönetime el koyduğunu açıkladığı anda ekran karşı-
sında donakalmıştık. Gürültüden dolayı küçük kızım uyan-
mıştı. Bu arada klinikten gelen haberler hiç iç açıcı değildi. 
Çok fazla yaralı vardı. Hastane formamı giyip kızımı öptüm 
ve kendisi de hekim olan eşimden helallik isteyerek hasta-
neye gitmek üzere evimden çıktım. Yolda ne olabileceği-
ni bilmiyordum. Karmaşık duygular içindeydim. Boğazım 
düğüm düğümdü, dokunsalar ağlayacak durumdaydım. 
Belki de bir daha eşimi ve kızımı göremeyecektim. Ancak 
canlarını aynı zamanda benim ailem için de ortaya koyan 
insanlara bir borcum vardı. Hastaneye giderek onlara olan 
borcumu bir nebze de olsa ödemek hayatımın en onurlu 
davranışlarından biri olacaktı. 

Hastaneme ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında söy-
leyecek kelime bulamamıştım. ‘Savaş acili dedikleri bu olsa 
gerek’ diye içimden geçirdim. Yaklaşık 4 yıldır beraber ça-
lıştığım arkadaşlarım sanki ekip arkadaşlarım değildi. Herke-
sin yüzünde aynı donuk ifade vardı. Ben, benden önce Acil 
Servis’e gelen arkadaşım ve günün kıdemlisiyle Resüsitas-
yon Odası’na girerek hastalara müdahale etmeye başladık. 
En ağır hastaların bulunduğu Resüsitasyon Odası beni hiç 
o geceki kadar etkilememişti. ‘Arest mi?’, ‘Nabız alamıyo-
rum’, ‘Göğüs tüpü getirin çabuk’, ‘Entübe ediyorum’, ‘Saat 
3:30 ex kabul edildi’, ‘Daha 19 yaşında hocam’ gibi sesleri 
gözlerimi kapattığımda hâlâ arka planda duyarım. 

Sabah saatlerinde patlamalar devam ediyordu. Haberler 
darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını, çok sayıda 
şehit olduğunu söylüyordu. Milletimiz kendini siper etmiş, 
demokrasiyi cuntaya bırakmamıştı. Eve gittiğimde yaşa-
nanlardan habersiz olan küçük kızım etrafa gülücükler atı-
yordu. O an tek bir şey geçirdim içimden: ‘Allah bir daha 
böyle bir gece ülkeme yaşatmasın.’” 
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Hastaneye getirilen ve bi-
linçleri açık olan yaralıların 
birçoğu o geceyi aslında 
birkaç cümleyle özetlemişti: 
“Bana bunu düşmanım yap-
madı. Bana bunu kardeşim 
dediğim insanlar yaptı.” An-
kara Gölbaşı Hasvak Devlet 
Hastanesi’nde Hemşire Dilek 
Altıntaş, bir hastadan diğeri-
ne koşarken aklında vatanı 
ve milleti vardı. Milleti için 
her şeyi yapmaya hazırdı. 

Dilek Altıntaş 
Hemşire

ANKARA

“Bana bunu düşmanım 
değil kardeşim yaptı”

“15 Temmuz günü gündüz mesaisinde olduğum için ak-
şam evdeydim. Bana ihtiyaç olduğunu öğrendiğim an ba-
bam ve erkek kardeşimle birlikte hastaneye gittim. Hasta-
nenin önü çok kalabalıktı. Koşarak Acil Servis’e ilerledim. 
Hemşire, doktor ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarım ya-
ralanan hastaların ilk müdahalelerini yapıyordu. Hemen 
hasta başına geçtim. O an herkes canla başla çalışıyordu. 
Hafif yaralı hastaları servise çıkarıyorduk. Çoğumuz göz-
yaşlarımızı tutamadan çalıştık bütün gece. Yoğun Bakım 
Sorumlu Hemşiresi olduğum için Acil Servis’ten Yoğun Ba-
kım’a çıkarılan hastaların kontrollerini bizzat yapıyordum. 
Yoğun bakımdaki 45 yaşlarında, polis bir hastam sürekli 
‘Bana bunu düşmanım yapmadı. Bana bunu kardeşim de-
diğim insanlar yaptı’ diyordu. 

Acil Servis’e sürekli yaralı hasta geliyordu. Durumları çok 
ciddiydi. Çoğu olay yerinde şehit olmuştu. Sabah saat 
08:00 civarında eve gittim. Yaşamım boyunca unutmaya-
cağım bir olayla karşı karşıya gelmiştim. Vatanım ve mil-
letim için her şeyi yapmaya hazır olduğumu bir kez daha 
anladım. Yoğun Bakım’da birlikte çalıştığım hemşire arka-
daşımın eşi 15 Temmuz akşamı görev başındaydı. Arkada-
şım, çocukları evde yalnız olduğu için hastaneye geleme-
mişti. Ara ara telefon görüşmesi yapıyorduk. Eşinin göreve 
gittiğini ve haber alamadığını söylemişti. Hastaneye gelen 
yaralıların isim listesine bakıyordum. Bir yandan da iyi ha-
ber almak için dua ediyordum. Üzücü haber sabah saatle-
rinde geldi. O an yıkıldım. Arkadaşımın dilinden düşürme-
diği, canından çok sevdiği eşinin bir daha onun yanında 
olamayacağı düşüncesi beni mahvediyordu. Olduğum 
yerde kalakalmıştım, ne yapacağımı bilemiyordum. Ger-
çek olduğuna inanamıyordum. Sözün bittiği yer burasıydı.”
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AA, CEM ÖKSÜZ 
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Hastanelerde tam anlamıyla 
bir yaşam mücadelesi veril-
di. Sağlık çalışanları dur du-
rak bilmeden saatlerce ame-
liyatlara girdi. Haseki Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Or-
topedi ve Travmatoloji Kli-
niği’nde Eğitim Sorumlusu 
Doçent Doktor Doğan At-
lıhan, göreve çağrılmadığı 
halde hastaneye koştu. 

Doğan Atlıhan 
Doktor

İSTANBUL

“Ameliyattayken hastaneye 
bomba atıldığını hissettik”

“Hastanede aktif görevli değildim. Uçak, helikopter ve silah 
seslerini duyunca neler olduğunu merak edip cep telefo-
numdan son gelişmelere baktım. Başbakanımız kalkışma 
olduğunu söylemişti. Bana ihtiyaç duyulabileceğini düşü-
nerek hemen hastaneye intikal ettim. Uçak ve silah ses-
leri devam ediyordu. En kısa zamanda hastaneye ulaşıp 
doktor arkadaşlarıma yardım etmek istedim. Acil Servis’teki 
doktorlar bir hastadan diğerine koşuyor, her yaralıya yar-
dımcı olmaya çalışıyordu. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 
olarak kısa sürede bir araya geldik. Yaralılara müdahale et-
mek için ameliyat, acil servis ve servis ekibini oluşturduk. 
Hızlı, düzenli ve koordineli bir şekilde, imkanlar dahilinde 
yaralılara müdahaleye başladık. Saat 22:00’den sabah saat 
08:00’e kadar ameliyathanede aktif çalıştım. 

O gece biz ameliyattayken, yakın uçan bir F-16’nın has-
tanemize bomba attığını ve hastanenin adeta yıkıldığını 
hissettik. Sonradan bunun sonik bomba olduğunu öğren-
dik. Müdahalemize aynı hızla devam ettik. O gece yaşadık-
larımı hayatım boyunca unutamayacağım. Abdullah adlı 
hasta ameliyathaneye arrest (kalp durması) olarak geldi. 
Müdahalemizle hayata döndürüldü. Hastanemizin 29 Ma-
yıs Ek Hizmet Binası’nda görevli Kalp Damar Cerrahı’ndan 
acil görüş (konsültasyon) istedik. Cerrah arkadaşımız o ge-
cenin olumsuz şartlarında hastanemize ulaştı ve hastanın 
damar tedavisini greft ile yerine getirdi. Bu yaşananlar unu-
tulmaz anlardı.”
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O gece nöbette olan sağlık 
çalışanları olup biteni tele-
vizyonlardan dinledi. Heli-
kopter seslerinin yerini ya-
ralıları taşıyan araçların acı 
korna sesleri aldı. Ankara 
Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Acil Tıp Asis-
tanı Doktor Elif Aslan Taş, 
halkın şahsi araçlarla yaralı-
ları nasıl hastaneye taşıdığını 
gördü. O gece omuz omuza 
mücadele verildi.

Elif Aslan Taş 
Doktor

ANKARA

“Darbeye karşı çıkan  
halk yaralıları Acil  
Servis’e taşıyordu”

“O gün Acil nöbetinde triajdaydım. Darbe girişimi olduğu-
nu 22:00 gibi duyduk. Acil’e yaralı gelmesi ihtimaline kar-
şı hazırlıklı olmamız istendi. Başhekimimiz Acil’e gelmişti. 
Olaylar hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için televizyona ve 
internete baktık. TRT 1 kanalında bir açıklama okunuyor-
du. Uçak seslerinin yoğunlaştığı zaman diliminde Acil’in 
bekleme salonundaki televizyonda Cumhurbaşkanımızın 
telekonferans yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği konuş-
masını dinledik. Dışarıdaki tüm insanlar bekleme salonuna 
toplanmıştı. Bir yandan da dışarıdan bomba sesleri geliyor-
du. Acil’in girişine boş sedyeleri taşıdık. Kısa bir süre sonra 
korna sesleri duyduk ve kapıya çıktık. Halk, şahsi araçlarıyla 
yaralıları getirmeye başlamıştı. Yaralıları alıp Resüsitasyon 
Odası’na götürdük. Hepimizin bir görevi vardı. Sivil araç-
larıyla darbeye karşı çıkan halk, yine kendi imkanlarıyla 
yaralılarını Acil Servis’e taşıyordu. Dışarıdan sürekli pat-
lama sesleri duyuyorduk. Bebeğim ve eşim evdeydi, an-
nem kendi evinde yalnızdı. Fırsat buldukça yaşadıklarına 
dair onlardan haber almaya çalışıyordum. Çok uzun, bir o 
kadar da hızlı geçen bir geceydi.”
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Sağlık çalışanları sadece el-
leriyle değil, yürekleriyle de 
kahramanlara dokundu. An-
kara Etlik Zübeyde Hanım 
Kadın Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde Psi-
kolog Eralp Akdoğan, görme 
engeline rağmen sabaha ka-
dar görevinin başında bekledi.

Eralp Akdoğan 
Psikolog

ANKARA

“Elimde beyaz bastonum 
görevimin başındaydım”

“15 Temmuz gecesi aktif olarak görevdeydim. Bir şeyler ya-
parak olayı engelleme isteğiyle yüreğim çarpıyordu. Hasta 
ve hasta yakınlarında bir tedirginlik, çalışan personelde her 
zamankinden fazla görev bilinci ve yerlerini koruma şuu-
ru gözlemledim. Görme engelli bir psikolog olarak o gece 
nöbetteydim. Bir tarafta yanlarında olamadığım ailem ve 
desteğe ihtiyaç duyan hastalar, diğer tarafta korunması ge-
reken vatanın ay yıldızlı al bayrağı... Cumhuriyetimizin sim-
gesi Meclis’in de sahipsiz olmadığını göstermek istiyordum. 
Bir elimde beyaz bastonum, diğer elimde telefonum vardı. 
Karar verirken kısa bir tereddüt yaşadım. Sonra, çalışan per-
sonelle birlikte vatanın her zaman cephede değil, yeri geldi-
ğinde sahada da savunulması gerektiğini düşünerek gözü-
müzü kırpmadan sabaha dek görevimizin başında bekledik. 
Bu kararımda etkili olan hürriyet yoksa aile de yoktur dü-
şüncesi olmuştur. Nöbet sonrası görevimizin asıl yeni başla-
dığını düşünerek bayrağımızla meydanlara koştuk.”
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15 Temmuz gecesi hain dar-
becilerin ele geçirmek iste-
diği en önemli noktalardan 
biri de Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ydi. Halk, Külliye 
önünde direnişteyken yakın-
larına bombalar atıldı. Dış-
kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Sağlık Memuru Evren De-
mirelli, o anda yaşananları 
hastaneye gelen kahraman-
lardan dinledi. 

Evren Demirelli 
Sağlık Memuru

ANKARA

“ Yaralı ayağa kalkıp 
Külliye’ye gideceğini 
söylüyordu”

“Aktif olarak görevli değildim. Yıllık izne ayrılmıştım. İlk ola-
rak bu hain girişimi televizyondan öğrendim. İlerleyen sa-
atlerde işin vahametini anlayınca 23:30 gibi arabama atla-
yarak hastaneme gitmeye karar verdim. Yollardaki araçlar 
ve insanlar Cumhurbaşkanımızı karşılamak için akın akın 
Havalimanı’na gidiyordu. Hainlere inat, yeniden tarih ya-
zacağına inanan binlerce insan gördüm. Ameliyathaneye 
ulaştığımda tüm masalar dolmuştu ve yaralılar gelmeye 
devam ediyordu. İlk olarak, görevli olduğum depodaki 
tüm malzemeleri personelin rahat alabileceği alana çıka-
rıp ben de odalara malzeme sevki yapmaya başladım. O 
gece sabah 08:00’e kadar ameliyatlar devam etti. Gece 
saatlerinde durumu nispeten iyi olan yaralılar ameliyata 
alınmaya başladı. Bir tanesiyle sedyedeyken konuştum. 
Külliye önünde yaralandığını, ayağa kalkabilecek durumda 
olsa yine gideceğini söylüyordu. Kendisi bu durumday-
ken aklının orada olması ve o mücadele ruhu aklımdan 
çıkmıyor. O an kimilerine göre zaman geçmek bilmiyordu 
belki, ama ben sabahın nasıl olduğunu anlamamıştım bile. 
O gece bir tane yaralımız ameliyat esnasında şehit oldu. 
Görevim bitip eve döndüğümde 6 yaşındaki kızımın endi-
şeli gözlerle sorduğu sorular hiç aklımdan çıkmıyor.”
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Olaylar duyulur duyulmaz 
sağlık kuruluşları tüm ön-
lemleri aldı. Yaralılar gelmeye 
başladığında bütün personel 
görev başındaydı. Hacettepe 
Üniversitesi Hastanesi’nde 
Ambulans Postası Fatih Ba-
baoğlu, nöbet bitiminde evi-
ne gitmeyerek diğer sağlık 
çalışanlarına destek oldu. 

Fatih Babaoğlu 
Ambulans Postası

ANKARA

“Sabaha kadar sayısız 
yaralıyı içeriye aldım”

“15 Temmuz gecesi görevdeydim. Nöbetim bittiğinde Ge-
nelkurmay Başkanlığı’nda patlama olduğu ve çok sayıda 
yaralı olabileceği bilgisi geldi. Hastanedeki sedye, sandal-
ye ve işimize ne yarayacaksa Acil’in önüne depoladık. Bazı 
bölümlerden takviye personel geldi. Ambulans ile gelenle-
rin içeri alınması ve doktorlara kısa durum bilgisi verilme-
si görevlerinde bulundum. Saat 02:00 sularında polisler 
yaralı bir arkadaşlarını getirdi ve tam teçhizatlı bir şekilde 
hastanenin çevresinde beklediler. Yaralı polisin vücudunda 
çok sayıda kırık vardı. Sabaha kadar sayısız yaralıyı içeriye 
aldım. Görev başındayken hastane yakınlarına ses bomba-
ları düştü, Emniyet Müdürlüğü ve Meclis’e saldırıldı, halkın 
üstüne şuursuzca ateş açıldı. Genci yaşlısı herkes sokağa 
döküldü. Bu sayede darbe teşebbüsü başarısız oldu. Al-
lah bir daha o günleri yaşatmasın. “
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Ankara’yı bombalayan 
F-16’ların kalkışını engelle-
mek isteyen ve Akıncı 4. Ana 
Jet Üssü Komutanlığı önün-
de bulunan halka ateş açıl-
dı. Ankara Sincan Dr. Nafiz 
Körez Devlet Hastanesi’nde 
Başhekim Yardımcısı Doktor 
Fatih Tekin, Kazan’ın o gece-
ki kahramanlığını anlattı.

Fatih Tekin 
Doktor

ANKARA

“Neredeyse hepsi 
arkasından kurşunlanmıştı”

“O gece evdeydim. Televizyon izliyordum. Boğaziçi Köp-
rüsü’nün kapatılması ilginç geldi, duruma anlam vereme-
dim. Bu arada dışarıdan uçak sesleri geliyordu. Etimesgut 
ve Akıncı Üssü gibi iki askerî bölge arasında olduğumuzdan 
yadırgamadım. Zaman zaman bu tür uçuşlar oluyordu. Bi-
raz daha zaman geçince telefonum çaldı. Arayan hastane 
yöneticisiydi. Yöneticimiz, ‘Fatih ne yapıyorsun, darbe olu-
yor haberin yok mu?’ dedi. Mümkünse hemen hastaneye 
gitmemi söyledi. Fırlayıp arabaya atladım. Dualar ederek 
yola çıktım. Hastaneye ulaştığımda yöneticimizin yanına 
girdim ve bir planlama yaptık. Bu doğrultuda çağırılacak 
isimleri aramaya ve aratmaya başladım. Bazıları, çatışma 
bölgelerinde oldukları için çıkamadıklarını belirttiler. Bir-
çok arkadaşımız ise 10-15 dakika içinde hastaneye geldi. 
Televizyonda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 
konuyla ilgili açıklama yaparken gördüm. Onu sağ salim 
görmek beni çok sevindirdi. Cumhurbaşkanımızın olayları 
hemen kontrol altına alacağını ve hainleri yakalatacağını 
hissetmiştim. Bir taraftan da yaralılar gelmeye başlamıştı. 
Önce şehir merkezinden birkaç gazimiz geldi. Ağır yara-
lılar merkezdeki hastaneler tarafından alındığından nispe-
ten durumu hafif olanlar bize yönlendirilmişti. Bu arada 
Kazan’da bulunan Akıncı Üssü’nde çok sayıda yaralı oldu-
ğu ve bir kısmının bize gelebileceği bilgisi verildi. Hemen 
personel listelerini inceleyerek takviye personel ayarladık. 
Kazan’da yaralanan gazilerimiz gelmeye başlayınca içimiz 
parçalandı. Neredeyse hepsi arkasından kurşunlanmıştı. 
Hainlerin aynı zamanda ne kadar alçak ve kalleş olduğu da 
ortaya çıkmıştı. Doktor, sağlık personeli, güvenlik personeli 
herkes cansiperane koşturuyordu. Kısa sürede müdahale-
lerini yaptık, durumu tehlikeli olanlar ameliyata alındı. Bu-
gün bu satırları yazabiliyorsam tüm şehit ve gazilerimizle 
birlikte bu kardeşlerimin sayesindedir. Allah hepsinden 
razı olsun, şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Birlik 
içerisinde olduğumuz sürece bizi kimsenin yıkamayacağı-
nı Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bir kez daha ispatladık.”
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O gece sağlık kuruluşları üs-
tün bir gayretle ve kısa sü-
rede organize olarak olay-
ların büyümesini engelledi. 
Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Beyin Cerrahi Yo-
ğun Bakım Ünitesi’nde So-
rumlu Hemşiresi Gülsüm 
Çavuşoğlu olayların ortaya 
çıkmasıyla hastanelerin nasıl 
organize olduğunu anlattı. 

Gülsüm Çavuşoğlu 
Hemşire

ANKARA

“Önce vatanım”

“Nöbetçiydim. Biz servisteki hastalarla ilgilenirken Bakım 
Hizmetleri Müdürümüz aradı. Yoğun Bakım’daki tüm acil 
müdahale setlerimizi ve ambularımızı alıp Yoğun Bakım’da-
ki işleri de aksatmayacak şekilde Acil’e inmemizi söyledi. 
Oraya gittiğimizde olayın ciddiyetini anladık. İnsanlar ‘Be-
nim askerim bana silah sıkamaz’ diye bağırıyorlardı. He-
men hemşire arkadaşları organize edip yaralılara yardım 
ettik. Bir taraftan da Acil, bomba sesleriyle sallanıyordu, 
sanki savaş vardı. O anki psikolojimi anlatamam. Amca-
nın biri ‘Yaramı sarın, ben Kızılay’a gideceğim’ diyordu. Zor 
durdurduk. Görevim bittiğinde evime gittim, o ana kadar 
çocuklarımla ve eşimle görüşmemiştim. ‘Önce vatanım’ 
dedim. Biz birlik olursak kimse bizi yıkamaz.”
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Ameliyathanelere sürekli ya-
ralı geliyordu. Dışkapı Yıldı-
rım Beyazıt Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Anestezi 
ve Reanimasyon Kliniği’nde 
Anestezi Teknikeri Hüseyin 
Zaim, cep telefonuna gelen 
“İhtiyaç var” mesajı sonra-
sı bir dakika bile durmadan 
hastaneye koştu.

Hüseyin Zaim 
Anestesi Teknikeri

ANKARA

“Al bayrak için kanını 
vermiş dedelerin torunları”

“Gece 00:30 olmasına rağmen sokaklarda hiç olmadığı 
kadar yoğun bir trafik vardı. Hastaneye vardığımda nöbetçi 
arkadaşlar iki vatandaşımızı ameliyata almışlardı, ameliyat-
haneye sürekli yeni hasta geliyordu. Çoğu Emniyet Genel 
Müdürlüğü önünde yaralananlardı. Hepsi ‘Askerler bize 
ateş açtı, helikopterle taradılar bizi’ diyordu. Bir an durup 
kendime sordum. Kendi halkına ateş açabilmek nasıl bir 
hainliktir? 10’dan fazla yaralıyı ameliyata almamıza rağ-
men bir tek Aziz Şehidimiz Hüseyin Güntekin hayatını kay-
betti. Saat 04:00 civarlarındaydı. Bir hastanın kana ihtiyacı 
vardı. Kan almak için kan bankasına gittim. O an bir bomba 
sesi duydum. Sanki hastanemize düşmüştü. Kanı alıp ame-
liyata yetişmeye çalışırken dışarıdan gelen sela sesinden 
çok etkilendim. Atalarımızın Çanakkale’de tertemiz sava-
şıp şehit düştükleri anları sanki bire bir hissettim. Bu anları 
yaşarkenki maneviyatımı hiç unutmam. Al bayrağa kanını 
vermiş dedelerimizin torunlarının 15 Temmuz gecesindeki 
kahramanlıkları, tam da bir Türk evlatlarına yaraşır şekildey-
di. Halkımız gereken cevabı mermilere göğüs gererek ver-
mişti bu vatansızlara.”
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Sağlık çalışanlarının kimi-
si meydanlara kimisi hasta-
nelere koştu. Farklı yerlerde 
olsalar da yürekleri tek amaç 
için çarpıyordu. Yaralanan 
sağlık görevlileri çalıştıkları 
hastanede arkadaşları tara-
fından muayene edildi. Tür-
kiye Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Genel 
Cerrahi Kliniği’nde Eğitim 
Görevlisi Doçent Doktor İlter 
Özer, yaralı hekim arkadaşı-
nın ameliyatını gerçekleştirdi.

İlter Özer 
Doktor

ANKARA

“Bomba sesleri altında 
ameliyat yaptık”

“O gece aktif görevliydim. Olayı televizyondan öğrendim. 
Daha sonra ise hep Acil Servis’te ve ameliyattaydım. Acil 
Servis’e aniden onlarca hasta gelmeye başladı. Bazı hasta-
lar hafif, bazıları ise ağır yaralı ve çok kötü durumdaydı. Acil 
Servis personeli ve görevli olmadığı halde yardıma gelen 
onlarca arkadaşımız büyük gayret göstererek ve gözyaşları 
içerisinde hastalara müdahale etti. Kendi hekim arkadaşım 
Dr. Erkan Ölçücüoğlu’nu Acil Servis’te yaralı görüp acilen 
ameliyata aldığımızı unutamam. Bomba sesleri altında 
hastalara müdahale etmek, ameliyathanede bomba sesle-
ri altında ameliyat yapmak, hastaların ve yakınlarının duru-
mu, çalışan personelin özveriyle ve gözyaşları içerisinde 
hastalara müdahalesi unutulur gibi değil.”
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Hastanelerde kendilerine ih-
tiyaç olduğunu duyan sağlık 
çalışanları abdestlerini alıp 
aileleriyle helalleştikten son-
ra yola çıktı. Ankara Sincan 
Dr. Nafiz Körez Devlet Has-
tanesi’nde Radyoloji Teknis-
yeni Kadir Alataş, 30 saatlik 
nöbetini anlattı.

Kadir Alataş 
Radyoloji Teknisyeni

ANKARA

“Abdestimi alıp  
hastaneye gittim”

“Saat 22:00 civarlarında bazı sosyal medya platformlarında 
birtakım hareketliliklerin olduğunu, Dışkapı Yıldırım Beyazıt 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tankların toplandı-
ğını, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprüleri ile Eskişe-
hir Yolu’nun trafiğe kapatıldığını okudum. Anlam vermeye 
çalışırken Ankara 112 ambulans ekibinde o gece nöbetçi 
olan kuzenim aradı. Kuzenim, İstanbul’a hasta naklettik-
lerini, dönüş esnasında ise köprülerin tanklarla kapatıldı-
ğını gördüklerini söyleyince sosyal medyadaki haberlerin 
gerçek olduğunu anladım. Zaten o esnada uçakların sesi 
geliyordu. Sesler yanı başımda idi. O esnada ablamın bir 
yıllık polis memuru oğlu beni arayarak bir karışıklık oldu-
ğunu, göreve çağırıldığını söyledi. Evine gittik, helalleştik. 
Saat 03:00 civarında sorumlu teknisyen beni aradı. ‘Ulaşa-
bildiğim tek radyoloji teknisyeni sensin hastaneye destek 
ekip olarak gelir misin?’ dedi. Abdestimi alıp çıktım evden. 
Bir polis devriye aracının yanında durdum. ‘Sokağa çıkma 
yasağı mı var, niye her yer boş?’ dedim. Yasağın olmadığı-
nı, insanların topluca Kazan ve Ankara merkeze gittiğini 
söylediler. Hastaneye vardım. Gecenin 03:30’u için ol-
dukça kalabalık bir haldeydi. Ambulansların biri giriyor, biri 
çıkıyordu. Tüm personel koşturma içindeydi. Sabah saat 
09:00’a kadar çalıştık. Nöbet boyunca hep bir merak ha-
lindeydik. Her yaralıya nereden geldiğini, olayın ne durum-
da olduğunu sorup durduk. 15 yaşından 60 yaşına kadar, 
kurşun veya şarapnel yarası olan sayısız insanla tanıştık. 
Hastanemize ağırlıklı olarak Kazan Akıncılar Üssü’nün ora-
dan vakalar geldi. 30 saatlik bir nöbetti, ama 30 saniye gibi 
yorgunluk olmaksızın geçen bir geceydi. Rabbim, o gece 
şehit olan tüm vatandaşlarımızı cennetinde Peygamber 
Efendimize komşu kılsın.”
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Gecenin karanlığını aydın-
latmak için yollara düşen 
sağlık çalışanları sadece tıb-
bi açıdan değil, her alanda 
kahraman gazi ve şehitlere 
dokundular. İstanbul Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde Basın Sorumlusu 
Kevser İlhan, gazi ve yakın-
larının elzem ihtiyaçlarını 
kesintisiz hizmetle sundu.

Kevser İlhan 
Basın Sorumlusu

İSTANBUL

“ Tek vücut olduk”
“O gece görevli değildim. Olayı, benimle beraber izinde 
olan eşime gelen mesajla öğrendim. 2 çocuğumu önce 
Allah’a, sonra anne-babama emanet ederek gecenin ka-
ranlığında kendi aracımızla yola çıktık. Yöneticime ulaşarak 
görevimin başına dönmek istediğimi ilettim. Acil’in çok yo-
ğun olduğunu, gazi ve şehit yakınlarının bahçede bekledi-
ğini, hastanemizin onların iç çamaşırı, terlik, havlu, içecek, 
yiyecek gibi elzem ihtiyaçlarını tedarik ettiğini, ancak bu 
fedakar kahraman insanlarımıza daha iyi ve sürekli hizmet 
sunulabilmesi için kurumlarla irtibata geçerek destek iste-
memi talimat verdi. 

Ortalık ana baba günüydü. Gazilerimiz “Tekrar olsa, ayağa 
kalkıp seve seve şehit olmaya hazırız” diyordu. Gazilerimi-
zin içinde 16 yaşındaki öğrenciden Cumhurbaşkanımızın 
65 yaşındaki ortaokul arkadaşına, Siirtliden Mersinliye, Ma-
latyalıdan Rizeliye, kısaca memleketimizin her köşesinden 
ve her düşünceden insanlarımız vardı. Gazi ve yakınlarımızı 
tek tek ziyaret ederek ihtiyaç tespiti yaptık. Acil olarak da 
kendi imkanlarımız dahilinde tedarik ettik. Görevimiz bit-
medi, şu an bile devam etmekte. Biz iman dolu bir toplu-
muz, bizi kimse yıkamaz. Biz bir gecede tek vücut olduk. ”
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15 Temmuz gecesi birçok 
kişi meydanlara koşarken 
sağlık çalışanları da aileleriy-
le birlikte sağlık kuruluşlarına 
gitti. Ankara Gölbaşı Hasvak 
Devlet Hastanesi’nde Hem-
şire Leyla Küçük, darbeciler-
den korkmadan oğlunu ve 
kızını alıp hastaneye koştu.

Leyla Küçük 
Hemşire

ANKARA

“O sesler nasıl unutulsun”

“15 Temmuz gecesi çalışmıyordum fakat yardım için has-
taneye gittim. Her ânı dün gibi aklımda. Hastane çok ka-
labalıktı. Meslek hayatımda bir sürü kaza ve yaralı gördüm. 
Her daim görevimin başında soğukkanlıydım. O gece her 
zamankinden farklı bir tablo vardı. O sesler nasıl unutul-
sun. ‘Benim bir şeyim yok, bırakın ben iyiyim, görevime 
döneceğim’ diyen, başında ve kolunda şarapnel parçala-
rı olduğu halde ona değil arkadaşlarına yardım etmemizi 
isteyen polisler... Hepsi benim çocuğum, oğlum yaşında. 
Hangi birini anlatayım. O gece hastaneye oğlum ve kızım 
da benimle birlikte geldi.”
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Cumhurbaşkanımız, vatanı 
için ivedilikle önemli bir ka-
rar vererek halkı meydanlara 
davet etti. Halk da bu kararı 
destekleyerek meydanlara 
akın etti. Sağlık çalışanları ise 
sağlık kuruluşlarında yaraları 
sarmak için ivedi ve doğru ka-
rarlar almak durumundaydı. 
Gazi Üniversitesi Sağlık Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi 
Gazi Hastanesi’nde Acil Tıp 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doçent Doktor Mehmet Akif 
Karamercan, saniyeler içinde 
hayatının en önemli kararla-
rından birini verdi.

Mehmet Akif Karamercan 
Doktor

ANKARA

“Hayatımın en zor kararını 
vermek zorundaydım”

“Akşam saat 18:00’de akşam vizitini yaptık. Normalde vi-
zitten sonra günün sorumlu icapçı hocası olarak evime 
giderdim ancak hastanede kalıp yazmakta olduğum bir 
kitap üzerinde biraz daha çalışmaya karar verdim. Eşimi 
aradım geç kalacağımı bildirdim. Daha 1 saat geçmemişti 
ki kız kardeşim aradı. Bahçelievler’deymiş. Birçok uçağın 
alçaktan uçtuğunu, bir şeyler olup olmadığını sordu. ‘Bil-
miyorum’ dedim. Hava almak için Acil’in önüne çıktım. Bir 
ambulansın hastaneye giriş yaptığını gördüm. Ambulansın 
içerisinden üç yaralı çıktı. Üçünü birden sedyelerle içeriye 
aldık. Hızla hayati tehlikesi olmayan tüm hastaları tabur-
cu ettim ve hayati tehlikesi olan veya izlenmesi gereken 
hastaları en uygun servis yataklarına yatırdım. Hastalardan 
hiçbiri taburcu edilirken problem çıkarmadı hatta bazıları-
na izlenmeleri gerektiğini söylememe rağmen Acil Servis’e 
gelen yaralıların bakımı için taburcu edilmek istediklerini 
belirttiler. Ben bunları yaparken yaralıların sayısı artmaya 
başladı. Bu arada hastanede nöbetçi olan her bölümden 
doktor ve hemşire arkadaşlar Acil Servis’e gelmişlerdi. Ön-
celikle genel cerrahi, beyin cerrahisi ve göğüs cerrahisi 
doktorlarıyla acil ameliyata alınacak hastaları belirledik. 
Yaklaşık 1-1,5 saat içinde organize olmuştuk. Artık ağır ya-
ralılar Acil’in belli bir yerinde, daha hafif yaralılar başka bir 
yerinde bakılıyordu. Müdahale edilen ve beklemesi-izlen-
mesi gereken hastalar da başka bir yerdeydi. Ameliyatha-
nede ise 6 masa ameliyata başlamış hatta ilk vaka bitmiş 
Acil’den bir vaka daha istemişlerdi. Hasta ve ambulansla-
rın ardı arkası kesilmiyordu. Acil’de hastalara müdahale 
ediyorduk ancak neticede ağır yaralı olanların ameliyata 
alınmaları tek şanslarıydı. İki ameliyat masası boşalmış-
tı ve bekleyen hastalardan ikisini ameliyata gönderdim. 
Biraz sonra Genel Cerrahi bölümünden bir hocamız eşi 
ve çocuğuyla birlikte Acil’e gelmişti. Ona da ‘Hocam size 
ameliyathanede ihtiyacım var. Lütfen ameliyathaneye çı-
kın bir masa da siz açın’ dedim. ‘Tamam’ dedi. Ardından 
ameliyathaneyi aradım ve artık 10 masanın aktif olduğunu 
öğrendim. Gölbaşı ilçesi Özel Harekat Merkezi’nden ya-
ralılar ve yine hastanemize yakın olan Cumhurbaşkanlığı 
çevresinden sivil yaralılar gelmeye başlamıştı. Gelen özel-
likle ağır yaralılar için ne yapabilirim diye düşünüyordum. 
O arada telsiz telefonum çaldı. Ameliyathaneden Genel 
Cerrahi Asistanı arıyordu. Ameliyat masalarından birinin 
boşalmak üzere olduğunu söyledi. Önce hastaları sordu. 
Çok hasta vardı. Hastaları sıralamaya, yaralanmalarını, kan 
tetkiki sonuçlarını anlatmaya başladım. ‘Hocam, siz en acil 
olanı seçin gönderin’ dedi. Telefonu kapattım. Hayatımın 
en zor kararını vermek zorundaydım. O an Acil Servis yo-
ğun bakım odasında acilen ameliyata alınması gereken 5 
yaralı vardı. Hayatımın en zor kararını dakikalar hatta sani-
yeler içinde vermek zorundaydım.”
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Sağlık çalışanları canla baş-
la hayat kurtarmaya çalışır-
ken hainler bombalar yağ-
dırıyordu. Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Ortopedi ve Trav-
matoloji Kliniği’nde Opera-
tör Doktor Mehmet Faruk 
Çatma, 02:42 ve 02:49’da 
Meclis’e bomba atıldığı sıra-
da hastanede ameliyattaydı.

Mehmet Faruk Çatma 
Doktor

ANKARA

“Hayat kurtarmaya 
çalışıyordum bomba atıldı”

“15 Temmuz gecesi görevli değildim, evde çocuğumla oy-
nuyordum. Eşimin ağlayarak televizyon izlediğini gördüm. 
Televizyonda darbe bildirisi okunuyor, cuntacılar halka 
saldırıyordu. Acil olarak hastaneye gidip insanlarımıza yar-
dım etmem gerektiğini düşündüm. Eşimle helalleşip ço-
cuğumu öpüp yola çıktım. Eskişehir Yolu’nda bir müddet 
ilerledikten sonra üzerimden büyük bir gürültü ile savaş 
uçağı geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önüne geldiğim-
de trafiğin durduğunu gördüm ve geri döndüm. Çayyolu 
Köprüsü üzerinden Ankara Bulvarı’na yöneldim. Bulvar’da 
ilerlerken arkamdan bir aracın yaklaştığını gördüm, sağa 
kaydığımda yanımdan zırhlı bir araç süratle geçti. Önünde 
kalsam beni de ezip geçecek bir hızdaydı. Bulvar’da be-
nimle beraber hareket eden sivil araçların hemen tama-
mı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğru yön değiştirdi. 
Ben ise alternatif yolları kullanarak hastaneye Acil Servis’e 
ulaştım. Yaralılar geliyordu ve biz aciliyetlerini belirleyerek 
muayene ediyorduk. Fakat saat 23:00’ten sonra yaralı sa-
yısı hızla artmaya başladı. Acil Servis’e sedyeler peş peşe 
giriyordu. Sivil, polis, kadın, erkek birçok insana müdahale-
de bulundum. Sabaha kadar onlarca ameliyat yaptım. Beni 
en çok etkileyen şey, ben ameliyat yaparken üzerimden 
geçen savaş uçakları oldu. Çünkü sonradan öğrendiğim 
kadarıyla o uçaklar Meclisimizi bombalamıştı. 

Emniyet Müdürlüğü’nün önünde kolu havada bir polisimi-
ze ateş edilmiş. Ben hastanın hayatını ve kolunu kurtarma-
ya çalışırken, o ‘Beni hemen düzeltin, geri gitmem gereki-
yor’ diye bağırıyordu. Neyse ki polisimiz sağlığına kavuştu. 
Hastanede yaralıları stabil hale getirmek iki günümüzü 
aldı. Hastaneden eve dönerken Emniyet Müdürlüğü’nün 
önünden geçtim. Gece boyu tepemizde uçan uçakların 
bombaladığı bu yer harabe haline dönmüştü. Ankara Bul-
varı’na doğru tekrar yöneldiğimde yol üzeri tabelalarında 
‘Milletin iradesine darbe yapılamaz’ yazıyordu. Atalarımızın 
söylediği şu sözü iliklerime kadar hissettim diyebilirim: ‘Al-
lah devlete zeval vermesin.’ Eğer o gece devlet büyükle-
rinin cesur ve kararlı tavırları olmasa, hainler başarı sağlasa 
eminim yüz binlerce insan ölecek ve yaralanacaktı. Çünkü 
ben dahil kimse bu zulme sessiz kalmayacaktı.”
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Darbecilerin karşısında aynı 
bayrağın altında yaşayan 
büyük bir aile vardı. Böyle 
bir günde sağlık ailesi halkı 
yalnız bırakmadı ve yaraları 
hızlıca sardı. Ankara Gölbaşı 
Hasvak Devlet Hastanesi’nde 
Hemşire Nazlı Dilek Bulut ve 
çalışma arkadaşları, kahra-
manları yaşatmak için elle-
rinden geleni yaptı. 

Nazlı Dilek Bulut 
Hemşire

ANKARA

“ Tek amacımız vardı: 
Yaşatmak”

“15 Temmuz gecesi hastanede nöbetçiydim. O gün ol-
dukça sakin ve sorunsuz bir nöbet geçiriyordum. Bomba 
sesiyle şaşkına döndüm. Diğer servisteki arkadaşlarla gö-
rüştüm. Hiçbirimiz duyduğumuz sesin ne olduğunu an-
layamadık. Öncelikle ailemi arayarak sağlık durumlarını 
öğrendim. Bütün hastane personeli ilk önce Acil’de top-
landık. Çoğumuzun evi Polis Akademisi’ne çok yakındı. 
İkinci bomba ve uçuş sesleri duyuldu. Hastane olarak pro-
fesyonelce organize olmaya başladık. Yaralıların çoğunun 
bize geleceği muhakkaktı. Servisimizin bütün odalarını 
açtık. Tıbbi malzemelerimizi tamamladık. Yaralılar gelme-
ye başlayınca ikinci şoku yaşadık. Bizler yaralı beklemiştik 
ama çok fazla insan şehit düşmüştü ve çok fazla ağır yaralı 
vardı. Gelen hastaları servis odalarına yerleştirirken sağ-
lık personeli olarak sayımız da artmıştı. Nöbetçi olmayan 
hemşire arkadaşlarımın ve diğer sağlık çalışanlarının Ser-
vis’e geldiğini gördüm. O an kendimi çok güçlü hissettim. 
Sanki aile gibiydik. Ailemizin fertleri de biz nöbet tutanları 
bu zorlu görevde yalnız bırakmamıştı. O gece doktorları-
mız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımızla hiç oturmadan, 
yorulmadan, hep birlikte çalıştık. O kadar koşturuyorduk 
ki ne uçaklardan ne de helikopterlerden korkacak zama-
nımız vardı. Tek bir amaç uğrunda birleşmiştik: İnsanları 
nasıl yaşatabiliriz? O gece anladım ki ben küçük bir aileye 
sahip değilim. Millî birlik ve beraberliğimizin gücünü ya-
şayarak görmüş oldum.
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Sağlık çalışanları, bomba ve 
silah seslerinden korkmadan 
sağlık için vatan nöbetleri-
ni tuttular. Türkiye Yüksek 
İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Bölümü’nde 
Doçent Doktor Nevriye Sal-
man, hastane camları sal-
lanırken görevini yapmaya 
devam etti. 

Nevriye Salman 
Doktor

ANKARA

“İyi olduğumu söyledim 
ama hiçbir şey iyi değildi” “15 Temmuz gecesi hastanede aktif değil, ama icapçı dok-

tor olarak nöbetçiydim. Hastaneye, evde oğlumu ve eşimi 
bırakıp tek başıma gelmeye çalıştım. Evimiz Ankara Emni-
yet Müdürlüğü’ne yakın olduğu için zaten tüm bombalar 
ve uçakları yakından görüyorduk. Hastaneye ulaştığımda 
eşimi arayıp vardığımı ve iyi olduğumu söyledim, ama as-
lında hiçbir şey iyi değildi. Hastaneye vardığımda birçok 
kişi gelen hastalara müdahale etmek için uğraşıyordu. 
Acil’de herkes tam olarak hayat kurtarmaya çalışıyordu. 
Ben de ameliyathaneye gidip orada yardım etmeye çalış-
tım. Doktor bir arkadaşım karnından yaralandığı için ameli-
yat ediliyordu, bu esnada uçaklar nedeniyle camlar zangır 
zangır sallanıyordu. Tüm arkadaşlar sabaha kadar hastala-
rımıza yardım etmeye çalıştık. Eve dönerken hastanemizin 
biraz altında duran tank ile yıkılmış binaları gördüm ve ger-
çekten nasıl büyük bir tehlike atlattığımızı anladım. Vatan 
sevgisi herkes için, her şeyden önemli ilke olmalı.” 
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Cumhurbaşkanımızın çağrı-
sı üzerine İstanbul sokakla-
rı halkın sesiyle inledi. Silah 
seslerinin yerini korkusuz 
kahramanların sesi aldı. Ha-
seki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Ortopedi ve Trav-
matoloji Kliniği’nde Doktor 
Osman Görkem Muratoğlu, 
aynı anda yüzlerce yaralının 
Acil Servis‘e giriş yaptığı sıra-
da oradaydı. 

Osman Görkem Muratoğlu 
Doktor

İSTANBUL

“Sabah saat 08:00’e 
kadar ameliyathanedeydik”

“Hastanede aktif görevliydim. Silah seslerinden uzun bir 
süre sonra yaralılar hastaneye gelmeye başladı. Aynı anda 
onlarca ve yüzlerce hasta Acil Servis’e giriş yaptı. Klinik Eği-
tim Sorumlumuz, hemen bir ekip oluşturdu. Ameliyatha-
nede çalışacak ekipte yer alıyordum. Aşağıda gördüğüm 
yaralıları Acil Servis ekibine devrederek hocamla birlikte 
ameliyathaneye çıktım. Sabah saat 08:00’e kadar yaralıla-
rın ilk tedavisini yaptık. 

Acil Servis’e bir sedye üzerinde 3-5 kişinin geldiği o gö-
rüntüyü hayatım boyunca unutmayacağım. Meslek ha-
yatımın henüz başlarında bu kadar açık kırığa aynı anda 
müdahale etme deneyimini inşallah tekrar yaşamak zo-
runda kalmam.”
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Tanklar, tüfekler veya heli-
kopterlerin ateşleri sonrası 
yaralanan vatandaşlar has-
tanelere götürüldü. Daha 
müdahaleleri devam eder-
ken hepsi kendilerinden çok 
tekrar meydanlara dönmeyi 
düşünüyordu. Haseki Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Acil Tıp Teknisyeni Osman 
İnce, kendi isteğiyle hasta-
neye gitti ve 48 saat aralıksız 
çalıştı.

Osman İnce 
Acil Tıp Teknisyeni

İSTANBUL

“Ağabey sar bizim 
yaramızı, geri gideceğiz” “Aktif olarak görevli değildim. Herhangi bir idari çağrı ol-

madan kendi istediğimle hastaneye gittim. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi binasının önünden geçerken askerî araç-
ları ve halka doğrultulmuş uzun namlulu tüfekleri görmek 
içler acısıydı. Hastaneye hem iş hem de ev arkadaşım olan 
kişiyle gittim. Vardığımızda hemen ekibimizi topladık. O an 
Acil Servis’te olan hastaların yataklı servislere naklini sağla-
dık. Birer forma giyip çalışmaya koyulduk. Yaralı geleceğini 
tahmin ederek afet planı yaptık ve uyguladık. O gün ora-
ya yaralı olarak gelen her insanın yaşadığı tek başına bir 
destan olur zaten. Üç genç arkadaşın üçü de ayaklarından 
kurşunlanmıştı ve ‘Ağabey sar bizim yaralarımızı, biz geri 
gideceğiz’ diyorlardı. ‘Yapmayın, yaralarınız ciddi’ ihtarlarını 
dinlemeden, canlarını hiçe sayarak gittiler. 48 saat aralıksız 
çalıştık. Bedenen dinlenmeye çok ihtiyacımız vardı. Amir-
lerimiz gitmemizi isterken biz kalmayı tercih ediyorduk. Ül-
kemizin bekasını düşünüyorduk. Mesleğimizin etiğine ve 
profesyonelliğine uygun olarak görevimizi yerine getirdik. 
Yine de duygusal olmamak elde değildi o gece.”
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Sağlık çalışanları beyaz ön-
lüklerini giyip kahramanları 
hayata döndürdüler. İlk tıb-
bi müdahaleleri onlar yaptı, 
tanklardan ve darbeci as-
kerlerden gelen kurşunlara 
rağmen sabaha kadar uyku 
bilmeden yaralıların imdadı-
na koştular. Dr. Nafiz Körez 
Sincan Devlet Hastanesi’nde 
Hastane Yöneticisi Operatör 
Doktor Ömer Şahin, herke-
sin nasıl canla başla çalıştığı-
na şahit oldu. 

Ömer Şahin 
Doktor

ANKARA

“Bir anda savaş ortamı 
yaşamaya başladık” “15 Temmuz gecesi görevli değildim. Akşam olayı öğ-

rendikten sonra Kurumumun başında olmam gerektiğini 
düşündüm ve hastaneye gitmek üzere yola çıktım. Yolda 
Başhekim Yardımcımı aradım ve hastaneye gelmesini iste-
dim. Hastaneye varmamdan kısa bir süre sonra o da geldi. 
Birlikte en ağır tabloya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Takviye 
personel çağırdık. Beyin Cerrahı olarak da ben vardım. Sin-
can, çok merkezde yer almadığından başlangıçta az sa-
yıda yaralı vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara’nın 
Kazan ilçesinde bulunan Akıncı Hava Üssü’nden çok sayı-
da yaralı geldi. Bir anda savaş ortamı yaşamaya başladık. 
Kendi insanlarına, üstelik sivil halka ateş açmışlardı. Ka-
zan’da ihtiyaç olabileceğini düşünerek hemen doktor, per-
sonel ve ambulans ayarladım. Yorgun ve stresli geçen bir 
geceden sonra milletimizin ve devletimizin büyük bir bela-
yı atlatmasının rahatlığıyla sabahı bulduk. O gece nöbetçi 
olan ve evden çağırdığımız tüm arkadaşlarımız büyük bir 
fedakarlıkla çalıştı. Herkese teşekkür ediyorum. Şehitleri-
mize Allah’tan rahmet, halen iyileşmemiş gazilerimize şifa-
lar diliyorum. Rabbim hepsinden razı olsun.”
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Ankara ve İstanbul’da heli-
kopterlerden atılan bomba-
ların ve uçakların sesleri gök-
yüzünde yankılandı. Halkın 
üzerine açılan ateş her geçen 
dakika yaralı sayısının artma-
sına neden oluyordu. Etlik 
Zübeyde Hanım Kadın Has-
talıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Anestezi ve 
Reanimasyon Uzmanı Dok-
tor Petek Alp, bu esnada bir 
an bile duraksamadan göre-
vini yapmaya devam etti.

Petek Alp 
Doktor

ANKARA

“Hastane binası 
sarsılıyordu”

“20 yıllık anestezi uzmanıyım. İşim gereği sık nöbet tutu-
yorum. 15 Temmuz gecesinde ise ameliyathanede rutin 
nöbetlerimden birindeydim. Olayın cereyan ettiği saat-
te yoğun bir şekilde vaka alıyordum. Haber kanallarında 
yolların kapandığı, darbe olabileceği söyleniyordu. Sayın 
Başbakanımız bunun bir kalkışma hareketi olabileceği bil-
gisini vermişti. Bir ara kanamalı bir vakamızla ilgileniyor-
dum ki helikopter ve alçaktan uçan uçakların sesleri çok 
yoğunlaştı. Sanki bombalar atılıyormuş gibi hastane binası 
sarsılıyor ve bütün camlar büyük bir gürültüyle titriyordu. 
Yaşadığımız bütün bu olumsuzluklara rağmen ekip olarak 
o gece ameliyatlara devam ettik. Bu yaşadığımız olay-
lar içinde dikkatimizi dağıtmadan ve görevimizi başarı 
ile yerine getirmeye çalıştık. Kadın doğum hastanesi ol-
duğumuz için 15 Temmuz gecesinde hastanemize yara-
lanmış herhangi bir hasta gelmedi. Olayların yoğunlaştığı 
anda ameliyatlar devam ediyordu. Alçaktan uçan uçak-
ların geçişi sırasında büyük bir gürültü ve sarsıntı yaşanı-
yordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın demokrasi mücadelesi 
ve kararlılığı ile devletimize sahip çıkılması çağrısına Türk 
milletinin meydanlara inerek egemenliğini koruma uğru-
na kanı ve canı ile verdiği direniş mücadelesi, TBMM’nin 
saldırı altında bile azimle görevine devam etme kararlılığı 
gerçekten takdir ve şükran duyulacak davranışlar olarak 
tarihe geçmiştir. Bunları görmekten çok duygulandım. Bu 
da benim aklımdan ve yüreğimden hiçbir zaman çıkmaya-
cak bir demokrasi zaferi olarak kalacaktır. Bütün gece, her 
şeyin eski haline gelmesi için dua ederek çalıştım. Ertesi 
sabah nöbeti devralacak arkadaşım zamanında gelemedi. 
Yolların kapalı olması nedeniyle öğlen hastaneden çıkabil-
dim. Ruhsal ve bedensel olarak çok yorgundum. İlerleyen 
saatlerde yaşanan olayların vahametini, şehit ve yaralıların 
sayısını öğrendikçe bir doktor olarak o an onlara müda-
hale edememiş olmanın üzüntüsü ile yüreğim daha da 
sızladı. Doktorluk mesleğim süresince ilk defa böyle savaş 
ortamına benzer bir durumla karşılaştım. Gerçekten kor-
kunçtu. Yaşananlar, içimde soğukkanlı ve metanetli olma 
duygusunu pekiştirdi. Rabbim bir daha böyle kötü durum-
larla bizleri karşılaştırmasın.”
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Ankara ve İstanbul’da saat 
22:00 itibarıyla silah sesleri-
nin duyulmasının ardından 
hastane yöneticileri bir patla-
ma veya çatışma olabileceği 
ihtimali doğrultusunda tüm 
ekipleri hastanelere topla-
dı. Ankara Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde Acil 
Tıp Asistanı Doktor Selda Kı-
dak, yoğunluğun olabilece-
ğini düşünerek hemen Acil’in 
hasta naklini hızlandırdı. 

Selda Kıdak 
Doktor

ANKARA

“Kırmızı alanda aynı anda 
birçok müdahale yaptık”

“O gece yoğun bir Acil Servis nöbetiydi. Saat 22:00’de 
hasta getiren bir 112 ekibinden Genelkurmay’da hareket-
lilik olduğunu bütün ekiplerin bölgeye çağırıldığını öğren-
dim. 112’nin hasta naklini hızlandırıp ekibin Acil Servis’ten 
ayrılmasını sağladım. Ne olduğunu kesin olarak bilmiyor, 
hastalarla ilgileniyorduk. Darbe söylentileri her yerde oldu-
ğu gibi hastanede de yayılıyordu. Televizyonda Cumhur-
başkanı’nın açıklamasını dinledik. Ardından Acil Servisimi-
ze üst üste yaralılar gelmeye başladı. Doktor ve hemşire 
arkadaşlarımız da evlerinden desteğe geldiler. Yaralılar o 
kadar fazlaydı ki boş sedye kalmamıştı. Görece iyi durum-
da olanlar tekerlekli sandalyelerde oturuyorlardı. Acil Ser-
vis’te takibi devam eden, taburcu olabilecek durumdaki 
tüm hastalar evlerine taburcu edildi, yatış bekleyenler ive-
dilikle konsultan hekimlerle görüşülerek servislere yatırıl-
dı. Yaralılar sivil araçlarla gelmeye devam ediyordu. Aynı 
anda durumu ağır olan birden fazla hasta girişi olduğu için 
kırmızı alanda aynı anda birçok hastaya acil müdahalede 
bulunuluyordu. Acil Servis’te çok fazla yaralı vardı. Hasta 
yoğunluğu bir ara azalmıştı ki sabaha doğru bir patla-
mayla tekrar çok sayıda yaralı geldi. Nöbeti devretmemiz 
gereken ekip gece yarısından itibaren hastaneye yardıma 
gelmişti. Çağrıldığımızda işbaşı yapmaya hazır olmak ama-
cıyla dinlenmek üzere evlerimize gittik.”
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Ülkeden çatışma sesleri 
yükselince sağlık çalışanları 
hastaneleri arayarak “İhti-
yaç varsa hemen geliyo-
rum” dedi. Bu cesur sağlık 
çalışanlarından bir tanesi de 
Dr. Abdurrahman Yurtas-
lan Ankara Onkoloji Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Ameliyathane Hemşiresi 
Sema Bedir’di.

Sema Bedir 
Hemşire

ANKARA

“Kahramanlarımızı 
kurtarmak için elimizden  
ne geliyorsa yaptık”

“Saat 23:00 sıralarında televizyondan ve sosyal medya-
dan duyduğum bombalama haberiyle şaşkınlık ve üzüntü 
yaşadım. Bu durumda ülkem için ne yapabileciğimi dü-
şündüm. Ben bir sağlık çalışanıyım. Görev yerinde bana 
ihtiyaç olabileceği düşüncesiyle çalıştığım birimdeki so-
rumlumu aradım. 23:30-24:00 arasında hastanede gö-
rev başındaydım. Saat 01:30 civarıydı vatanı için canını 
hiçe sayan kahraman yaralılar gelmeye başladı. Tüm ekip 
doktor, hemşire, anestezist, personel canla başla kahra-
manlarımızı kurtarmak için elimizden ne geliyorsa yaptık. 
Olayın şoku ile sayamadığım birçok yaralı ve şehit geldi 
sabaha kadar. Meslek hayatımın en zor anlarını yaşadım. 
Sonsuz minnetle anıyorum şehit ve yaralıları. Onların kah-
ramanlıkları sayesinde ülke olarak çok büyük bir sınav ver-
dik. Cumhurbaşkanımızın duyarlı, soğukkanlı, kahramanca 
yaptığı çağrı sonucu gözünü bile kırpmadan meydanlara 
inen yüce halkımıza minnet duyuyor, şehitlerimize Yüce 
Allah’tan rahmet diliyorum.”
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Genelkurmay’ın önünde 
başlayan hareketlilik dalga 
dalga yayılarak bütün gece 
devam etti. Yaralılara yar-
dım etmek için hastanele-
re koşan sağlık çalışanları, 
hain saldırının defedilme-
sine önemli katkı sağladı. 
15 Temmuz gecesi nöbetçi 
olan Ankara Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Doktor Serkan Demircan da 
görevinin başında canlara 
şifa oldu.

Serkan Demircan 
Doktor

ANKARA

“Canlar verilmişti ama  
ülke verilmemişti”

“Meslek hayatımın beşinci senesindeyim. Bu süreçte Acil 
Servislerde pratisyen ve asistan olarak görev yaptım ve 
çok kötü diye nitelendireceğim nöbetlerim oldu. Ancak 
hiçbir nöbetim beni 15 Temmuz gecesinde olduğu kadar 
etkilemedi. 

Güne olağan başlamış, nöbette rutin işlerimizi yapıyor-
duk. Hastalarla ilgilenirken bazı çalışanlar tankların Boğa-
ziçi Köprüsü’nü kapattığını ve askerlerin sokaklara çıktığını 
söyledi. Anormal bir şeyler yaşandığının farkındaydık, an-
cak Acil’deki hastalara bakmaya devam ediyorduk. Saat 
22:00 gibi Acil Servis’e hasta getiren 112 ekibinden Ge-
nelkurmay binasının önünde çatışma yaşandığını ve 112 
ekiplerinin oraya yönlendirildiğini duyduk. Televizyonu 
açtığımızda Başbakanımız açıklama yapıyordu ve böyle-
ce bir darbe teşebbüsü yaşandığını öğrenmiş olduk. İnsan 
doğal olarak ilk önce ailesini düşünüyor. Eşim gebeliğinin 
32. haftasındaydı ve evde yalnızdı. İlk önce eşimi aradım. 
Tedirginliği sesinden belli oluyordu. Korkmamasını, ke-
sinlikle evden dışarı çıkmamasını, mümkünse uyumasını 
söyledim. Ayrıca iyi olduğumu ve eğer hastaneye yaralı-
lar gelirse uzun süre telefonumu açamayabileceğimi be-
lirtim. Eşim de hekim olduğu için beni anlayışla karşıladı. 
Birbirimize hakkımızı helal ederek telefonu kapattık. Acil 
Servis uzmanıyla hemen taburcu olabilecek hastalarımızın 
işlemlerini başlatmıştık ki hastane, görevli olmadığı halde 
evlerinden gelen hekim arkadaşlarımızla doldu. O an kli-
nikte görevli doktorlar da Acil’e inmişti. Dışarıda bir şeyler 
yaşanıyor, uçaklar tepemizden her geçişinde Acil Servis 
başımıza yıkılacak gibi oluyordu. İlk yaralılar Acil Servis’e 
girdiklerinde saatler gece yarısını geçmişti. Sabahın ilk ışık-
larında yaralılar gelmeye devam ediyordu. Dizlerimiz artık 
vücudumuzu taşımayacak gibiydi ancak inanılmaz bir 
kuvvetle herkes görevine devam ediyordu. Millet kendini 
kurşunlara siper etmişti. Bir kez daha ne kadar yüce bir 
millet olduğumuz kanıtlanmıştı. Canlar verilmişti ama ülke 
verilmemişti. Yaklaşık 33 saat süren nöbetimden sonra eve 
giderken caddelerde gördüklerime ve havadaki ağır silah 
kokusuna inanamıyordum. Allah böyle bir günü milletime 
tekrar yaşatmasın.”
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Eşlerini, kardeşlerini, çocuk-
larını da alıp sağlık kuruluş-
larına koştular. Tıp fakültesi 
öğrencileri de ellerinden 
geldiğince destek verdi. 
Hepsi sağlıkta buluştu. An-
kara Gölbaşı Hasvak Devlet 
Hastanesi’nde Hemşire Şe-
nay Ceyhan Aksakal, kızıyla 
gittiği hastanede hem bir-
likteliğe hem de yakınlarını 
kaybeden meslektaşlarının 
zor anlarına şahit oldu. 

Şenay Ceyhan Aksakal 
Hemşire

ANKARA

“Çocuklarımızla beraber 
yaraları sardık”

“15 Temmuz gecesi evdeydim. Olayı medyadan öğrendim 
ve hastaneye gitmem gerektiğini düşündüm. Bunun üze-
rine serviste nöbetçi olan arkadaşımı arayarak hastanedeki 
durumu öğrendim. Hastaneye kızımla birlikte gittim. Has-
tanede bana elinden geldiğince yardımcı oldu. Acil’den 
giriş yaptığımızda insanlarda ne olduğunu anlama çabası 
vardı. Hastane önünde toplanmış kişiler, bir yardımım olur 
mu düşüncesi içindeydiler. O gece görevli olmayan arka-
daşlarımı arayarak hastaneye çağırdım. Servisimizin birini 
sadece yaralılara açtık. Vatanımızı, milletimizi, namusumu-
zu emanet ettiğimiz asker halkımıza silah çekiyor, bomba 
atıyor. Bundan daha büyük acı var mı? Çocuklarımızla be-
raber yaraları sarmaya ve onlara yardım etmeye çalıştık. O 
gece sabahın nasıl olduğunu bile anlamadık. Tüm çalışan-
lar yaralılara yardım amacıyla koşturuyordu. Tıp fakültesi 
son sınıf öğrencileri servis koridorlarında pansuman yapı-
yor ve dikiş atıyordu. ‘Müdahaleleri biz yaparız, siz diğer-
lerine bakın’ diyorlardı. Gelen gaziler ve şehitler arasında 
meslektaşlarımızın abisi, eşi ve arkadaşlarımız da vardı. 
15 Temmuz gecesi kimileri oğlunu, kimleri kardeşini, kimi-
leri eşini arıyordu. Hemşire arkadaşımızın eşinin öldüğünü 
bildiğimiz halde kendisine söyleyemedik.”
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Sağlık kuruluşlarında sadece 
hekimler değil yöneticisin-
den hemşiresine, anestezi 
teknikerinden hizmetlisine 
kadar herkes görevinin ba-
şında sağlık nöbetindey-
di. Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Başhekim Yardımcısı Dok-
tor Taner Gökçınar, altı yıl 
Acil’de çalışmasına rağmen 
o geceki gibi bir olayla daha 
önce hiç karşılaşmamıştı.

Taner Gökçınar 
Doktor

ANKARA

“Ayak basacak alan yoktu” “Görevli değildim, gönüllü olarak hastaneye gittim. Mesle-
ğe başladığım ilk yıllarda altı sene Acil’de çalıştım. Birçok 
toplumsal ve doğal olay sonucu sayısız yaralı ve ölüm vaka-
sı gördüm. Ancak o akşamki manzara ile ilk kez karşılaştım. 
Acil Servis’te yerde basacak temiz alan yoktu. Koridorlar 
dahil her yerde ateşli silahla ağır yaralanmış hastalar, bazı 
sedyelerde şehit olmuş vatandaşlar vardı. Saat 23:30’dan 
sonra Acil Servis’e gelen şehitlerin birçoğunun vücut bü-
tünlüğü bozulmuştu. Başhekim Yardımcısı olarak kriz yö-
netiminde bulundum. Yönetimde görevli arkadaşlarımızla 
birlikte Acil’e gelen yaralıların karşılanması, uygun müda-
halenin yapılabilmesi, kliniklerde uygun yatakların oluştu-
rulması, kan temininin sağlanması, gazi ve şehit yakınla-
rının bilgilendirilmesi, gerekli personelin hastaneye daveti 
ve ulaşımlarının sağlanması, şehit ve yaralı listelerinin doğ-
rulanması ve üst makamlara bildirilmesi işlemlerini yaptık. 
O gece hizmetlisinden yöneticisine kadar hastanede gö-
revli ve gönüllü olarak gelip büyük bir özveri ile çalışan, ya-
ralılara müdahale eden, ara vermeksizin ameliyathaneden 
çıkmadan ameliyat yapan tüm sağlık çalışanlarının teşek-
kürü hak ettiklerini düşünüyorum.”
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Hastanelerde sağlık çalışan-
larına ihtiyaç vardı. Hastane 
yönetimi ihtiyaçları belirle-
yip hemen çalışanları göreve 
çağırdı. Bu vatani bir görev 
çağrısıydı, yaraların sarılması 
gerekiyordu. Dr. Abdurrah-
man Yurtaslan Ankara On-
koloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Ameliyathane 
Sorumlu Hemşiresi Tarık Er-
kut Yeşil, çocuklarını Allah’a 
emanet edip yola çıktı.

Tarık Erkut Yeşil 
Hemşire

ANKARA

“ Yaramı sarın yardıma 
gideceğim diyerek  
şehadete erdiler”

“Evde değildik. 22:30 civarında Ankara sokaklarında anor-
mal bir hareketlilik vardı. Aracımı park ederken helikopter 
sesleri çok yakından geliyordu. Çok sürmedi, helikopter 
sesleri silah sesleriyle karıştı ve ürkütücü olmaya başladı. 
Evimin karşısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bulunmakta. 
Bu olanlara kayıtsız kalamazdım elbette, vatanımın ve ço-
cuklarımın geleceği için bir şeyler yapmalıydım. Hiç tered-
düt etmeden eşimle helalleştim. Çocuklarıma sarılıp onları 
Yüce Allah’ıma emanet ettim ve zaman kaybetmeden gö-
rev yaptığım hastaneye doğru yola çıktım. 

Hastaneye ulaştığımda hangi arkadaşımı aradıysam hiç 
düşünmeden geldi. Kimisi evinde küçük çocuğunu, eşini; 
kimisi yaşlı annesini, babasını bırakarak kendi imkanlarıyla 
vatanımın bu zor gününde nasıl faydalı olabilirim düşün-
cesiyle görevlerinin başına gelerek örnek bir davranış ser-
giledi. Acil Servis’e 15 Temmuz kahramanları şehitlerimiz 
ve gazilerimiz gelmeye başladı. Saatler 01:30’u gösterir-
ken çok şey borçlu olduğumuz kahramanlarımızı teker 
teker ameliyata almaya başladık. Sabah saat 10:30’a kadar 
kahramanlarımızın sağlıklarına ve ameliyathane kapısında 
bekleyen sevdiklerine kavuşması için tüm ekip kutsal gö-
revlerini büyük bir özveri içinde yerine getirdi. Her ihtimale 
karşı ekip arkadaşlarımla birlikte 16 Temmuz akşam saatle-
rine kadar ameliyathanede bekledik. Sonra nöbetçi arka-
daşlarımızı hastanede bırakarak evlerimize dağıldık. Nasıl 
unuturum o gece yaralanan kahramanların ‘Çabuk yaramı 
sarın, arkadaşlarım çatışıyor onlara yardıma gitmeliyim’ di-
yerek şehadete ermelerini. Bizi bölmeye ve parçalamaya 
kimsenin gücü yetmeyecek.”
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Sağlık çalışanı olan eşler 
çocuklarını bırakıp vatanın 
evlatlarına koştular. Ankara 
Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Genel Cerra-
hi Uzmanı Operatör Doktor 
Tolga Dinç, hekim olan eşiy-
le birlikte yollarda yaşadıkları 
zorluklara rağmen vatan nö-
betlerini tuttular.

Tolga Dinç 
Doktor

ANKARA

“Şu üzerimizden geçen  
füze değil mi?

“O gün mesaimi bitirip misafirlerimi karşılamak üzere eve 
gelmiştim. Akşam yemeğindeki huzurumuz alçaktan uçan 
uçaklar nedeniyle bozuldu. Hastanedeki arkadaşlarımı 
aradım, Genelkurmay Başkanlığı önünde bir olay olduğu 
bilgisini verdi. Bir terör saldırısı olabileceği ihtimaline kar-
şın evden ayrıldım ve aktif bir görevim ve nöbetim bulun-
mamasına karşılık hastaneye ulaştım. Hastanede olayın bir 
darbe girişimi olduğunu öğrendim. Eşim de Kulak Burun 
Boğaz Uzmanı olduğu için kendini hastaneye gelmek zo-
runda hissetti.

Benim ayrılmamdan yaklaşık 45 dakika sonra o da hasta-
neye ulaşmak için yola çıktı. Telefonda bana “Araba ile mi 
taksi ile mi geleyim” diye sordu. Taksiyle gelmesini, doktor 
olduğunu iletirse taksicilerin yardımcı olacağını söyledim. 
Nitekim vatansever bir taksici eşimi hastaneye götürmeyi 
kabul etmiş. Konya Yolu üzerinden hastaneye ulaşmaya 
çalışmış ancak Emniyet Müdürlüğü önünde tankların ara-
sında taksi sıkışıp kalmış. Tam bu sırada Emniyet Müdürlü-
ğü de ağır hasarla vurulmuş. Şoförün soğukkanlı ve usta 
manevralarıyla aradan sıyrılan taksi eşimi hastaneye ulaş-
tırmayı başardı. 

Hastanede Genel Cerrahi Uzmanı kimliğimle bir taraftan 
Acil’e giren hastaların triajını yapıyor, bir taraftan da ame-
liyathanelere ekip oluşturup hastaların ameliyat organi-
zasyonunu ayarlıyordum. Mevcut kadromuzu en verimli 
şekilde kullanmayı sağlıyordum. Acil Servis önünde hasta-
ları kapıda karşılıyor, resüsitasyon için içeri çekiyor sonra 
tedavisini hızla planlıyorduk. Çok yoğun çalışmaktan çok 
bir şey hissedemiyordum. Arada, hastalara müdahalede 
bulunan eşimle göz göze geliyorduk. İkimiz de ‘Çocuklar 
ne yapıyor acaba’ diye düşünüyorduk. 

Daha birkaç dakika önce Acil’de omuz omuza mücadele 
verdiğim hastane yöneticimizin kardeşi yaralı olarak gel-
di. Gecenin ilerleyen saatlerinde, asistanımla kapıda hasta 
karşılarken ‘Abi şu üzerimizden geçen füze değil mi?’ so-
rusunu sordu. Kafamı kaldırdığımda hayatımda ilk kez canlı 
olarak füze görüyordum ve hemen üzerimizden geçiyor-
du. Ülkemizin yaşamış olduğu Gar ve Kızılay patlaması gibi 
tüm terör olaylarında hastanede aktif olarak görevimin 
başındaydım. Ama böylesine ilk kez şahit oluyordum. Gö-
revim sabah saat 10:00 gibi bitti ve hastaneye ulaşabilen 
arkadaşlar görevi devraldı.”
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Gün ışıdıkça hükümetten 
yapılan açıklamalar ve gelen 
bilgiler sonrası halk biraz ra-
hatlamıştı. Darbe teşebbüsü, 
22 saatte tamamen tesirsiz 
hale getirildi. Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Acil Tıp Asistanı Doktor Ufuk 
Yıldız, dur durak bilmeden 
çalıştığı hastanede darbenin 
püskürtüldüğü haberini bir 
hasta yakınından öğrendi.

Ufuk Yıldız 
Doktor

ANKARA

“Birlikte daha güçlüyüz” “Triaj dediğimiz alanda çalışıyorken darbe girişimini öğ-
rendim. Korna çalan bir araba geldi. Kapıya doğru yana-
şırken bir anda içinden sayısını tahmin edemediğim, çok 
sayıda yaralı gelmeye başladı. Kimi karnından, kimi göğ-
sünden, kimi kol ve bacaklarından yara almış. Hızlıca has-
talarla ilgilendim. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan, 
gencecikken, daha yaşaması gereken yıllar varken canını 
vatan uğruna feda eden insanlara ve onların öldüğüne 
inanamayan yakınlarının feryatlarına tanık oldum. Öyle bir 
an geldi ki beş saat geçmişti ama bizim dünyadan habe-
rimiz yoktu. Meğer darbe girişimi püskürtülmüş, bunu bir 
hasta yakınından öğrendim. O zaman rahatlamıştım ki bir 
anda çok güçlü bir patlama oldu. Kimine göre sonik patla-
maydı, kimine göre yakına atılmış bir bomba. Tamam bitti 
derken sabah 05:00-06:00 gibi yine yaralılar geldi. Nöbet 
12:00’de bitmişti, nefes dahi almadan çalışmıştık. Herkes 
kendi gücünün de üstünde emek sarf etti. Görevli olma-
dığı halde desteğe gelenler, gitmesi gerektiği halde yardım 
için nöbette kalanlar, amatörü, kıdemlisi herkes birlik için-
de ve organize bir şekilde çalışmıştı. Bu tabloyu görmek 
beni çok mutlu etti. Birlikte daha güçlüyüz…”
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O gece aşırı yoğunluğa ve 
sayısız ameliyata rağmen 
hastanelerde düzen bozul-
muyordu. Çünkü çok çalı-
şan sadece hekimler değildi. 
Hizmetli memurlar da o gece 
ellerinden geleni yapan birer 
kahramandılar. Dışkapı Yıldı-
rım Beyazıt Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde Ameliyat-
hane Hizmetli Memuru Vedat 
Demirtaş, evdeki kanepeleri 
koridora taşıyıp birine engelli 
kayınvalidesini, diğerine ise 
çocuklarını oturttuktan sonra 
evden çıktı. 

Vedat Demirtaş 
Hizmetli Memur

ANKARA

“Bir anda bütün ameliyat 
masaları dolmuştu”

“15 Temmuz gecesi uzun süren ameliyat sonrası saat 21:00 
civarı evime gitmiştim. Havadaki uçak sesleri iyice artma-
ya başlamıştı. Daha sonra şiddetli bir patlama sesi geldi. 
Üç yaşındaki kızım uyuyordu, korkuyla uyandı. Onu alıp 
salonda toplandık. Uçak sesleri iyice yakınlaşıp sıklaşmış-
tı. Televizyondan kalkışma olayını duydum. Ameliyathane 
Sorumlu Hemşiresi aradı ve ‘Hastanede yaralılar var’ dedi. 
İki kanepeyi camı olmayan koridora taşıdım. Engelli kayın-
validemi kanepenin birine, çocukları da diğerine oturttum. 
Eşime ne olursa olsun kapıyı kimseye açmamalarını, cam-
lardan uzak durmalarını söyledim ve formamı giyip evde-
kilerle vedalaşıp çıktım. Yollarda insanlar vardı. Kalabalıktan 
birine hastanede çalıştığımı, çok sayıda yaralı olduğunu, 
geçmem gerektiğini söyledim. O da bağırarak yolu açtı, 
en hızlı şekilde hastaneye vardım. Daha önce yaşanan 
patlama olaylarında da hastaneye geldiğim için önceliğin 
Acil Servis’te olduğunu biliyordum. Hemen oraya koştum. 
İçeride üç hastanın ameliyatı vardı. Acil’de çok sayıda ya-
ralı var denince diğer masaları da hazırladık. Gelen insanlar 
kollarından, bacaklarından, karnından ve başından yaralan-
mışlardı. Hızlıca yaralıklar hazırlanıp ameliyata başlandı. Bir 
anda bütün ameliyat masaları dolmuştu. Elimizden geldiği 
kadar her yere koştuk. O gece sabaha kadar 15’in üstünde 
ameliyat aldık. O gece vazifesi başına koşan bütün herke-
se sonsuz şükran ve saygılarımı sunarım.”
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Aileleriyle helalleşip, abdest-
lerini alıp, araç bulamadık-
ları için ambulanslarla yola 
koyulan sağlık çalışanları... 
Sadece birkaç örnek. Dış-
kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Sorumlu Anestezi Teknike-
ri Yasin Yarsan, hastanede 
mücadele verirken eşi ve 
çocuğu da uçaklara karşı 
şanlı ay yıldızlı bayrağı açtı.

Yasin Yarsan 
Anestezi Teknikeri

ANKARA

“Hain uçaklara karşı  
terasa çıkıp şanlı 
bayrağımızı asmışlar”

“15 Temmuz gecesi evde ailemle beraberdim. Evim An-
kara’ya hâkim bir konumda bulunduğundan şehrin içeri-
sindeki ateş kıvılcımlarını görmekte ve silah seslerini duy-
maktaydım. Aynı zamanda gökyüzünde alçaktan uçan 
uçakları görüyordum. Bunların hayra vesile olmayacağını 
düşünürken Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bunun bir 
kalkışma olduğu açıkladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ekranlara bağlanarak açıklama yapması 
durumun vahametini ortaya koymuştu. Hemen nöbetçi 
arkadaşlarla haberleşip, aynı zamanda nöbetçi olmayan 
arkadaşları da arayarak hastaneye ulaşmalarını söyledim. 
Evde ailemle helalleşip yola çıktım. Yolda giderken patla-
ma sesleri ve alçaktan uçan uçakların gürültüsü fazlasıy-
la hissediliyordu. Hastaneye vardığımda etrafta bir koşuş-
turma vardı. Acil Servis’in önü çok fazla kalabalıktı. Hemen 
ameliyathaneye gittim. Bu arada dışarıda camilerden sela 
sesleri geliyordu. Ameliyat edilecek yaralıları anestezi ekibi 
olarak hazırlayıp cerrahi ekibe teslim ediyorduk. Ameliyat-
lar Acil Servis’le koordineli bir şekilde devam etti. 

O gece asistan bir doktorumuzun ‘Evden abdestimi aldım 
ve çıktım’ demesi, bir arkadaşımızın gelecek araç bulama-
yıp yoldan geçen ambulansı durdurup hastaneye gelmesi 
beni derinden etkiledi. Eve geldiğimde evdekiler uyuma-
mıştı. Evimin terasında şanlı Türk Bayrağımızın asılı oldu-
ğunu gördüm. Ben gece hastaneye gittiğimde eşim ve 
çocuklarım üzerlerinden geçen hain uçaklara karşı şanlı 
Bayrağımızı asmışlar. Mevlâma böyle evlatlara ve eşe sahip 
olduğum için her daim şükrediyorum. Ve her daim dua 
ediyorum. Rabbim bizlere ve tüm İslam ümmetine böyle 
günler göstermesin.”
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Sağlık için vatan nöbetleri-
ne eşlerinden, annelerinden, 
babalarından ve çocukların-
dan helallik alıp çıktılar. İstan-
bul Bağcılar Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Yanık Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde Hemşire 
Yurdagül Bodur’un 7 yaşın-
daki kızı annesini hastaneye 
Allah’a emanet edip uğurladı.

Yurdagül Bodur 
Hemşire

İSTANBUL

“Allah’a emanet ol annem” “15 Temmuz gecesi birimimde nöbetçiydim. TRT’deki 
anonsu duyunca ve Sayın Cumhurbaşkanımız halkı so-
kağa çağırınca ‘Hadi el birliği, güç birliği’ dedim. Eşim o 
gece evde 7 yaşındaki kızımlaydı. Onlarla konuştum kızım 
‘Anne bir daha görüşemeyecek miyiz? Allah’a emanet 
ol annem’ dedi. Duyunca duygularıma hâkim olamadım 
ağladım. Gece amirini arayarak ‘Benim bölümüm stabil. 
Acil’e inip yardım etmek istiyorum cerrahi bilgim ve acil 
bilgim var’ diyerek izin alıp görevimi yerine getirmek için 
Acil’e indim. Orada büyük bir kalabalık vardı. Canla başla 
görev yerlerine dağıldık. 

Esenler’de ve Havalimanı’nda insanların üstüne acımasız-
ca sürülen tanklar… Allahım ne kötü bir görüntüydü. Bir 
vatan evladı olarak tek düşüncem var: Bu vatan, bu toprak 
ve bu bayrak bizim. Gereken ne ise her zaman yapacak 
güçlü bir Türk milleti var. O zaman anladım ki yeter ki bir-
lik olunsun, hiçbir güç bize boyun eğdiremez.”
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Hastanelerde o gece çalışan 
sağlık görevlileri gelen ya-
ralıları ve şehitleri gördükçe 
şaşırıyordu. Herkes kardeşti, 
ne oluyordu? Dışkapı Yıldı-
rım Beyazıt Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Genel Cer-
rahi Kliniği’nde İdari Sorumlu 
Doçent Doktor Zafer Ergül, 
üzerinde uçaklar uçarken 
“Doktorum, hastaneye git-
mem lazım” diyerek kalaba-
lıkları aştı. 

Zafer Ergül 
Doktor

ANKARA

“Ameliyattaki patlamanın 
gürültüsü hâlâ 
kulaklarımda”

“15 Temmuz gecesi hastanede görevli değildim. Nöbetçi 
uzman arkadaşımızın Genel Cerrahi gurubuna ilk gönder-
diği mesaj, nöbetin olağan geçtiği doğrultusundaydı. Fakat 
ikinci mesajda durumun vahim olduğunu anladım. Eşime 
evden çıkmamasını söyleyip arabamla hastaneye doğ-
ru hareket ettim. Sanırım 23:00 sularıydı, alçaktan uçan 
uçaklar nedeniyle Kızılay’ın tehlikeli olduğunu düşünüp 
Tunalı ve Mithatpaşa Caddesi yoluyla Sıhhiye Meydanı’na 
ulaşıp hastaneye gitmeyi denedim. Sıhhiye’ye geldiğimde 
mahşerî bir kalabalığın içine girdim. Buradan dönüş yoktu. 
Devam etmeyi denedim. Hastaneye gittiğimi söylediğim-
de vatandaşlarımızın yardımıyla Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi yanından Hacettepe istikametine 
saparak Ulus’a, oradan Dışkapı’ya hastaneye ulaştım. Bu 
arada dışarıdan yoğun patlama sesleri geliyordu. Hastane-
ye ulaşıp ameliyathanelerin olduğu kata çıktım. Masaların 
hepsi doluydu. Hemen bir hastanın ameliyatına girdim. 
Kanamayı kontrol altına alıp organlara gerekli müdahaleyi 
yaptım ve diğer bir ameliyat ekibine dahil oldum. Bu böy-
le sabah 7:00’ye kadar sürdü. Operasyonlar bittiğinde tüm 
ekip tanınmayacak haldeydi. Kısacası tam bir savaş cerra-
hisi içindeydik. Bu olayları bir mantığa oturtamıyorduk. Sal-
dıran Türk askeri, yaralılar ve şehitler vatandaşlarımızdı. Bize 
neler oluyor diye düşünmekten kendimizi alamıyorduk. 

O geceden hiç unutamayacağım olay, tepemizde uçaklar 
alçaktan uçup bomba atarken hiçbir şey düşünmeden ken-
dimi sokakta bulmamdı. Bir de yollar mahşer yeri gibiyken 
bu kadar çabuk hastaneye gelebilmemdi. Çoluk çocuk tüm 
renkten insanların tek vücut olduğunu görmemdi. Bir de 
tam ameliyat esnasında meydana gelen büyük patlamanın 
gürültüsü hâlâ kulaklarımda. Sanki hastaneye atılmış kadar 
yakındı. Sonradan Beştepe’ye atılan bombaların sesi oldu-
ğunu öğrendim. ‘Doktorum, hastaneye gitmem lazım’ de-
diğimde insanların yolları açması da hafızama kazınan olay-
lardandır. Bütün bu gecenin ardından ülkemin insanlarıyla 
özverileri nedeniyle bir kez daha gurur duymuştum. Sabah 
08:00 sularında eve dönerken yollar savaştan yeni çıkmış 
gibiydi. Eve geldiğimde eşim uyumamış ve antrede bir san-
dalyede oturuyordu. TBMM bombalandığı anda sesten çok 
korkmuş. Bir yere kıpırdayamamıştı.”
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Sağlık çalışanları olayların 
başlamasıyla hastanelere 
koştu ve gün ağarana ka-
dar dur durak bilmeden ça-
lıştı. İstanbul Haseki Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Hemşire Zübeyde Nur Kı-
zılkaya, hem ağladı hem de 
görevini yerine getirdi.

Zübeyde Nur Kızılkaya 
Hemşire

İSTANBUL

“Çıkarın şu serumu 
kurtarmam gereken  
vatanım var”

“Lojmanda dinleniyordum. Dışarıdan gelen bağrışmaları 
duyarak pencereye koştum. Bir adam kanlar içinde yerde 
kıvranıyordu. O kişiye yardım etmek için apar topar evden 
çıktım ve tedavisinin Acil’de yapılması için onu hastaneye 
götürdüm. Ülke genelinde anormal bir durum yaşandığı 
belliydi. Yaralıyı hastaneye götürürken kim bilir daha ne 
kadar böyle hasta var diye düşündüm. Nitekim sonrasın-
da Acil’deki kalabalığı gördüm. Hemşire sayısı yetersizdi. 
Üzerimi değiştirerek hastanede destek elemanı olarak yer 
aldım. Saat 19:00’dan itibaren Acil’de aktif ve gönüllü ola-
rak çalıştım. 

Bir yandan sela, diğer yandan yaralıların sesleri geliyordu. 
Sedyede yatan bir erkek yaralı ‘Vatanım elden gidiyor, va-
tan bizi bekliyor. Kurtarmamız lazım ne zorluklar çekti 
bu ülke. Böyle kolay alınamaz. Biz Türk evladıyız kimse bu 
vatanı alamaz. Bırakın, çıkarın şu serumumu kurtarmam 
gereken vatanım var’ diyerek sedyeden kalkmaya çalışıyor-
du. O gece yaşadığım bir ânı paylaşmak istiyorum. Kırmızı 
alana gelen hastaya müdahale ederken bir ses bombası 
atıldı ve ortalık toz bulutu oldu. Ayrıca hastane sallandı. 
Herkes bir yandan ağlayıp bir yandan da hastalara müda-
hale ediyordu. Anlamaya çalışıyordum. Bir insan hem ağ-
layıp hem nasıl görevini yerine getirir diye. Görevim saat 
06:30-07:00 gibi bitti. Acil’den ayrıldım, kendi servisime 
çıkmam gerekiyordu. Çünkü saat 08:00’de 24 saatlik nö-
betim başlıyordu. 15 Temmuz gecesinde aktif olarak çalış-
mak beni onurlu kıldı.”
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“ÖNÜMÜZÜ KESME GAYRETLERİNDE EN SON ADIM, 15 TEMMUZ 

DARBE GİRİŞİMİ OLMUŞTUR. İÇERİDEN VE DIŞARIDAN ATILAN BU 

ADIMLA ÖNÜMÜZÜ KESMEYE ÇALIŞANLAR, MİLLETİMİZİN O ŞE-

HADETE YÜRÜYÜŞÜYLE, HAKK’A YÜRÜYÜŞÜYLE BUNU BAŞARA-

MADILAR. BU BİR ŞEYİ GÖSTERDİ, İSTEDİĞİNİZ KADAR F-16’LARA 

SAHİP OLUN, İSTEDİĞİNİZ KADAR TANKLARA, TOPLARA, BOMBA 

GÖNDEREN HELİKOPTERLERE SAHİP OLUN AMA BİLESİNİZ Kİ BİR 

MİLLETİN İNANCI, BİR MİLLETİN ‘ÖLÜMÜ ÖLDÜRMESİ’ KARŞISIN-

DA HİÇBİR ŞEYİ VARLIK OLARAK ORTAYA KOYAMAZSINIZ. BU MİL-

LET BUNU GÖSTERDİ… VE ‘MEYDANLARA YÜRÜYÜN’ DEDİĞİMİZ 

ZAMAN BENİM MİLLETİM MEYDANLARA YÜRÜDÜ, TEREDDÜT ET-

MEKSİZİN MEYDANLARA YÜRÜDÜ.”

Recep Tayyip ERDOĞAN

T.C. Cumhurbaşkanı
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Darbecilere karşı direnen 
halkın çoğunun ailesi Anka-
ra veya İstanbul dışındaydı. 
Olayları duyar duymaz ço-
cuklarına, eşlerine, baba-
larına, annelerine ulaşmak 
için telefonlara sarıldılar. 
Cep telefonları çalıyordu fa-
kat açanlar sağlık çalışanıy-
dı. Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Hasta Hizmetleri ve Sağ-
lık Otelciliği Müdürü Ahmet 
İşler, Erzurum’dan gelen bir 
telefonu açtı. Ne diyebilirdi?

Ahmet İşler 
Müdür

ANKARA

“Şehitlere ait telefonlar 
sürekli çalıyordu”

“Olay hakkında haber alır almaz hastanede ihtiyaç olaca-
ğını düşünerek aracımla Kızılcahamam’dan yola çıktım ve 
yaklaşık 50 dakikada hastaneye ulaştım. Emniyet Müdürlü-
ğü’nün yanından geçerken gördüğüm manzaradan sonra 
olayın vahametini anladım. Parçalanmış, yan yatmış araba-
lar, koşuşturan insanlar, tanklar ve Emniyet Müdürlüğü’nü 
hedef almış bir helikopter... 

Hastaneye ulaştığımda 9 yaralının geldiğini gördüm. Her 
geçen dakika yaralı ve şehit sayısı artmaktaydı, saat 03:00 
sularında hastanemiz Acil Servisinde adım atacak yer kal-
mamıştı. Tüm personel insanüstü bir efor sarf etmekteydi. 
Saat 05:00 sularında, şehit olmuş vatandaşlarımızı koydu-
ğumuz odaya Müdür Yardımcımız ile gittik ve cenazeleri 
morg katına götürmek için bir güvenlik görevlisiyle birlikte 
hazırlık yaptık. Yaklaşık dokuz cenazenin bulunduğu oda-
da şehitlere ait telefonlar sürekli çalmaktaydı. En son bir 
tanesine cevap verme ihtiyacı hissettim. Karşımdaki bayan 
Erzurum’dan aradığını, eşinin polis olduğunu, kendisine 
ulaşamadığını söylüyordu. O an ne cevap verebilirdim ki? 
Eşinin Numune Hastanesi’nde olduğunu söyleyerek tele-
fonu kapattım. Gün ışımaya başlarken hastanemize yakla-
şık 250 yaralı, 20 şehit gelmişti. Yaklaşık 16 saat süren çalış-
malarımız sonunda durumun kontrol altında olduğunu ve 
hastanenin normale döndüğünü gördüm. Saat 16:00’ya 
kadar hastanede kaldıktan sonra eşim ve çocuklarımı al-
mak üzere Kızılcahamam’a hareket ettim. Ama şehitlerimi-
zin görüntülerini hiçbir zaman unutamadım.”
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Sağlık çalışanları o gece şe-
hitleri taşırken yüreklerinde 
sessiz çığlıklar vardı. Ankara 
Gölbaşı Hasvak Devlet Has-
tanesi’nde Müdür Yardımcısı 
Ahmet Özsoy, yüreğindeki 
sessiz çığlıklar eşliğinde gö-
revini en iyi şekilde icra et-
meye çabaladı. 

Ahmet Özsoy 
Müdür Yardımcısı

ANKARA

“İhanet büyüdükçe  
milletin kahramanlığı da  
o ölçüde büyüdü”

“O kara gün! 15 Temmuz akşamı ailemle birlikte parkta 
oturuyorduk. Sosyal medyadan askerin Boğaziçi Köprü-
sü’nü kestiğini öğrendik. Akabinde MİT’e ateş açıldığı ha-
berleri gelmeye başladı. Tam arabaya binmek üzereyken 
patlama sesi duyduk. Eve gelip televizyonu açtık. Daha ne 
olup bittiğini anlamadan büyük bir patlama sesiyle savrul-
duk. Bina öyle sallandı ki. 3-5 dakika geçmedi hastane nö-
betçi amiri aradı: ‘Acilen hastaneye yetiş Müdürüm’ dedi. 
Çocuklarıma korkmamalarını ve dua etmelerini söyleyerek 
evden çıktım. Hastane Güvenlik Amiri komşumdu, birlik-
te hastaneye doğru yola çıktık. Bu sırada Başbakanımızın 
‘Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz’ sözlerini işittik. 
Hastaneye vardığımızda Acil Servis’in önü aşırı kalabalık-
tı. Vücut bütünlüğü olmayan şehitlerimizi gördük. Şehit-
lerimizi taşırken yüreğimizde sessiz çığlıklar yankılanı-
yordu. Bu kadar acı içerisindeki buruk memnuniyetimiz, 
hastane personelimizin biz çağırmadan hastaneye gelme-
siydi. Canla başla yaralılarımızın tedavisi için uğraştılar. Bir 
taraftan da Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, takip 
ederek tutmuş olduğumuz şehitlerimizin sayısını bildiriyor-
duk. Sürekli yaralı ve şehit polislerimiz geliyordu. Gözle-
rimiz hastaneye yaklaşan araçlardaydı. TÜRKSAT ve Özel 
Kuvvetler Komutanlığı’nda da çatışmalar başlamıştı. Böyle 
bir şeyi kabullenemiyorduk. O can dostlarımızın, daha bir 
hafta önce bizleri ziyaret ederek muhabbetimize, çayımıza 
ortak olan koca yürekli şehitlerimizin, Mustafa Tecimen’le-
rin, Ahmet Özsoy’ların ve daha nicesinin öldüğüne inana-
mıyorduk. Rabbim şehadetlerini kabul etsin, geride kalan 
tüm sevenlerine sabr-ı cemiller ihsan etsin inşallah. Öğren-
dik ki ihanet büyüdükçe milletin kahramanlığı da o ölçüde 
büyümüştü. Tüm dünyanın gözleri önünde millet desta-
nı yazıldı. İslam alemi Türkler için duaya sarıldı. Milletimiz 
yeni bir Çanakkale, yeniden bir Millî Mücadele dirilişi ser-
gileyerek dünyaya gösterdi. Bu milletin mensubu olmakla 
bir kez daha gurur duyduk. Rabbim bu milleti yüceltsin ve 
sevgiyle kuşatsın. Bu hainleri, bu milletin eliyle kahretsin. 
Adalet ve hürriyet bu millet elinden yayılsın. Vatanımız ve 
milletimiz bir daha böyle acılar yaşamasın. Rabbim tüm 
şehitlerimize rahmetiyle ve merhametiyle muamele etsin. 
Makamlarını âli eylesin inşallah.”
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Ümit Yolcu, millî iradeyi sa-
vunurken darbeci askerle-
rin açtığı ateş sonucu şehit 
oldu. İstanbul Bayrampaşa 
Devlet Hastanesi’nde Pra-
tisyen Hekim Ahmet Şimşek, 
Yolcu ile yaptığı son konuş-
masını unutamadı.

Ahmet Şimşek 
Doktor

İSTANBUL

“Beni bırakın,  
oraya gideceğim”

“15 Temmuz gecesi hastanede görevliydim. İnsanlara yar-
dım etmem gerektiğini düşündüm. Hastane bir savaş ala-
nı özeti gibiydi. Kırmızı alanda, pansuman odasında sürekli 
yeni gelenler mevcuttu. Her taraf koşuşturan ve başkala-
rına yardım etmeye çalışan insanlarla doluydu. Hastaneye 
yaralı olarak getirilen Ümit Yolcu’nun ‘Beni bırakın, oraya 
gideceğim’ deyişini asla unutamam. Bu kardeşimiz kurtarı-
lamadı ve şehit oldu. 

O geceki görevimde yaralılara elimden gelenin en iyisini 
yapmanın gururunu yaşadım.”
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15 Temmuz gecesi omuz 
omuza mücadele veren halk 
ile sağlık çalışanları sonra-
sında da birbirinden des-
teği esirgemedi. Beyoğlu 
İlçe Sağlık Müdürü Doktor 
Akansu Çiğdem Gür, gittiği 
bir gazi ziyaretinde duygusal 
anlar yaşadı. 

Akansu Çiğdem Gür 
Doktor

İSTANBUL

“Gazimizi ziyaretimizde 
duygu dolu anlar yaşadık”

“15 Temmuz darbe girişimini önlemek için meydanlara çı-
karak yaralanan, ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızı, 
sağlık durumları hakkında bilgi edinmek ve moral vermek 
amacıyla evlerinde tek tek ziyaret ettik. Bu ziyaretler sıra-
sında yapılan sohbetlerde duygusal anlar yaşandı. Gazi 
vatandaşlarımızdan birinin anlattıklarını paylaşmak isterim. 

Evin salonunda düzenlenmiş bir yatakta, kalçasından ve 
bacağından kurşunla yaralanmış bir delikanlı yatıyordu. 
Anne, baba, erkek kardeş, kız kardeş, yeğenler, teyzeler, 
dayılar hepsi aynı odada toplanmış, bizleri en iyi şekilde 
ağırlamak için seferber olmuştu. Anne ‘Oğlum keşke şehit 
olsaydı, ben vatan için evlatlarımın hepsini şehit veririm’ 
dedi. Gazi kardeşimiz annesini susturdu ve ağlamaya baş-
ladı. Bir süre sessizlik olduktan sonra bize dönerek ‘Ağla-
mamın nedeni yaralanmış olmam falan değil, nasıl anlat-
sam’ dedi ve derin bir nefes aldı. Sonra bir hikaye anlattı: 
‘İki delikanlı bir çınar ağacının gövdesine ellerinde koca 
tahta saplı baltalarla vuruyorlarmış. Yandaki ağaç koca çı-
nara dönerek sormuş: Canın yanıyor mu? Çınar bir süre 
düşünmüş ve cevap vermiş: Canım yanıyor yanmasına 
ama baltanın gövdemde açtığı derin yaralardan değil, sapı 
bizden ya o canımı çok acıtıyor.”
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O gece herkes tek vücut ol-
muştu. Sağlık kuruluşların-
da yaralılar kendi yaralarını 
ve acılarını hiçe sayıp diğer 
ağır yaralılara yardım ediyor-
du. Dışkapı Yıldırım Beyazıt 
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde Acil Servis İdari So-
rumlusu Alaattin Usta, binbir 
gayretle işini yapan sağlık 
çalışanları ve onlara yardım 
eden yaralıları gördüğünde 
çok duygulandı.

Alaattin Usta 
İdari Sorumlu

ANKARA

“Gazilerimiz ağır yaralılara 
yardım etti” 

“O akşam hastanede nöbetçiydim. Hastanemiz olayı haber 
alır almaz hazırlanmaya başladı. Gerek 112 ekibiyle gerek 
kendi imkanlarıyla hastanemize yüzlerce gazimiz başvur-
du. Ağır yaralı gazilerimize öncelik veren, onları taşıyan 
gazilerimiz bir yanda; ellerinden gelen gayreti sarf eden 
ekip arkadaşlarım, hekimlerim, o an görevli olan, olmayan 
tüm hastane personeli bir yandaydı. Canla başla gazileri-
mize ellimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyorduk. Beni 
en çok etkileyen olay, gazilerimizin kendi yarasını ve acısı-
nı hiçe sayıp diğer ağır yaralılara yardım etmesiydi. Hasta-
nede günlerce aktif olarak görev yaptım. Türkiye Cumhuri-
yetimize önce Allah, sonra milletimiz olduğu sürece hiçbir 
gücün zarar veremeyeceği düşüncesi ile evime döndüm. 
Rabbim milletime, devletime zarar zeval vermesin.”
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Darbe teşebbüsü sırasın-
da yaralanan Doktor Erkan 
Ölçücüoğlu, yaralarına ilk 
müdahaleyi kendisi yaptı. 
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Perfüzyonist Ali Karaboğa, 
mesai arkadaşının yaralılar 
arasında Acil’e geldiğini gör-
dü ve hemen müdahale etti. 

Ali Karaboğa 
Perfüzyonist

ANKARA

“Mesai arkadaşımız 
yaralıydı”

“Hastanede görevliydim. Bütün çalışma arkadaşlarımızla 
beraber bütün tedbirlerimizi aldık. Olası bir duruma kar-
şı beklemeye başladık. Acil’e yaralılar geliyordu. Yaralılar 
arasında mesai arkadaşımız Erkan Ölçücüoğlu da vardı. 
Yaşadığımız travmayı o gece hastanede görev almış kim-
senin unutabileceğini sanmıyorum. Bundan sonraki yaşa-
mımda aklımdan hiç çıkmayacak anlar yaşadım. Allah bir 
daha öyle bir gece yaşatmasın.”
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Vatan uğruna direnen gazi-
lerimiz sağlık kuruluşlarında 
kendini unutup aynı ülkede 
birlikte yaşadığı kardeşini dü-
şünüyordu. İstanbul Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Ameliyat Hemşiresi Asım Bü-
yükyonca, pansuman yaptığı 
polis memurunun söylediği 
sözlerle duygulandı.

Asım Büyükyonca 
Hemşire

İSTANBUL

“Bu vatanın senin gibi 
evlatlara ihtiyacı var” “Olayı ilk öğrendiğimde evdeydim. Daha sonra Sorumlu 

Hemşire tarafından göreve çağırıldım. Saat 02:10’da ev-
den çıktım. Etraftan sesler yükseliyor, herkes bağırıyor, 
yardım istiyordu. F-16 sesleri, kulak zarlarını patlatacak şid-
detteydi. Sokaklar vatanı için can verecek insanlarla doluy-
du. 15 Temmuz gecesi Acil Servis’te bir polis memuru ile 
konuşma yaşadım. Pansuman için yarasını göstermesini 
istemiştim. Polis bana ‘Beni boş ver, önemli değil. Vatan-
daşlarımızı tedavi edin önce’ dedi. İçimden ‘Helal olsun, 
bu vatanın senin gibi evlatlara ihtiyacı var” diye geçirdim. 
Görevimiz 09:10’da bitti. Ben Türk’üm. Bu vatan bizim. 
Bu vatan toprakları şehitlerimizin kanıyla sulandı. Bu va-
tanı asla ve asla paralel ihanet çetelerine bırakmayız. Va-
tanımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Biz 
büyüklerimizden böyle gördük. Çocuklarımıza da bunları 
öğreteceğiz.”
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Bazı sağlık çalışanlarının eşi 
güvenlik gücü olduğundan 
o gece vatan nöbetine gitti. 
Her iki eş de vatanı uğruna 
canla başla çalıştı. Dr. Nafiz 
Körez Sincan Devlet Has-
tanesi’nde Hemşire Berrin 
Ferhan Acar, eşinin işyerinin 
tarandığı haberini aldı. Göz-
yaşlarını içine akıtıp kutsal 
görevine devam etti.

Berrin Ferhan Acar 
Hemşire

ANKARA

“Eşimin işyerinin  
tarandığını duydum”

“15 Temmuz günü Genel Cerrahi Servisi’nde nöbetçi hem-
şireydim. Saat 22:30’da eşim beni arayarak oğlumuzu ge-
tireceğini, işyerine gitmesi gerektiğini söyledi. Oğlumu 
getirdi, telaşlıydı ve hiçbir şey söylemeden gitti. Oğlum, 
elinde oyuncak silahlarını tutmuş, ‘Anne babam konuşur-
ken duydum, silah sesleri geliyormuş. Ben de silahlarımı 
getirdim’ dedi. ‘Hayal dünyası’ diye geçirdim içimden. O 
akşam ameliyatlı hastaların tansiyon takibi için odalarına 
girdiğimde televizyondan eşimin işyerinin helikopterle ta-
randığını duydum. O an ne yapacağımı bilemedim. Hem-
şire odasına gittiğimde oğlum çoktan uyumuştu, elinde 
oyuncak silahını tutuyordu. Eşimi arıyordum ancak ona bir 
türlü ulaşamıyordum. Hastalar hissetmesin diye onların 
yanında değil, tedavi odasına döküyordum gözyaşları-
mı. En sonunda eşime ulaştım ve nasıl olduğunu sordum. 
‘İyi değil, ulaşamazsan merak etme’ dedi. Konuşmasını 
zor duyuyordum silah seslerinden. Sürekli yaralı gelmesi 
nedeniyle nöbetten çıkamayacağımı düşündüm ve eşi-
min yakınlarını arayıp oğlumu onlara emanet ettim. Onu 
uğurlarken ağlayarak ‘Belki baban olmayacak oğlum. Allah 
yardımcımız olsun, ülke sağ olsun, güzel günler gör inşal-
lah’ dedim. O kadar masum uyuyordu ki. Hastaneye gelen 
yaralıları gördükçe eşimin de yaralanma ihtimali olduğu 
aklıma geliyordu. 

Nasıl bir nöbetti, nasıl bir gündü... ‘Nöbet tutmak buymuş’ 
dedim. 6 yıllık hemşireyim, çok zor nöbetler geçirdim. 
Ama o gece ne tarif edilir, ne anlatılır. Gözümdeki yaşları 
içime akıttım. Eşime ertesi gün akşam ulaşabildim. Rabbim 
bir daha böyle bir gün yaşatmasın. Nöbetten çıkarken de-
dim ki ‘Sağlık olsun, vatan sağ olsun.’ Ülkemiz, vatanperver 
ve fedakar insanlar sayesinde yaşayacak ve yaşatılacaktır.”
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AA, MUTLU HAZER
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15 Temmuz’da gerçekleşen 
darbe teşebbüsünde Anka-
ra’nın Gölbaşı ilçesi büyük 
hasar aldı. Ankara Gölbaşı 
Hasvak Devlet Hastanesi’nde 
Acil Servis Hemşiresi Bilge 
Akbaş, patlama haberini du-
yar duymaz hastaneye koştu.

Bilge Akbaş 
Hemşire

ANKARA

“Kendi acısını unutup bizi 
korumayı düşündü”

“15 Temmuz gecesi hastanede aktif görevli değildim. Acil 
Sorumlu Yardımcısı beni telefonla arayarak Gölbaşı Polis 
Akademisi’nde patlama olduğunu söyledi ve hastaneye 
göreve çağırdı. Bu haberi duyunca hemen yola çıktım. 
Hastaneye gitmeden önce olayın patlama olduğunu sa-
narken oraya ulaştığımda bir darbe teşebbüsüyle karşı kar-
şıya olduğumuzu öğrendim. Doktorlar ve hemşireler panik 
içinde, büyük bir koşturma halindeydi. Halk olayı haberler-
den öğrenmiş, yardım için hastaneye toplanmıştı. Herkes 
seferber olmuştu. Yaralılarımızdan biri üniformalıydı, silahı 
üstündeydi. Arkadaşlarına ‘Sakın silahımı almayın. Burada 
da herhangi bir durum olursa ben müdahale ederim’ di-
yordu kendi acısını düşünmeden. Görevimi bitirip evime 
dönerken bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için 
dua ettim. Hastanede yaşanan tablo gözümün önünden 
gitmedi ve bu olayı uzun süre aklımdan çıkaramadım.”
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AA, ELİF ÖZTÜRK
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Ne sağlık çalışanlarında ne 
de yaralılarda matem hava-
sı vardı. Gurur ifadesi yüz-
lerinden okunuyordu. Dış-
kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Odyometrist Birsen Yurtse-
ver, şehit olan vatansever 
evladın yüzündeki son ifa-
deye şahit oldu.

Birsen Yurtsever 
Odyometrist

ANKARA

“Yüzünü hiç unutmayacağım  
o şehit gülüyordu”

“15 Temmuz gecesi saat 19:00 civarında Ankara Yenima-
halle’deki evime geldim. Evimiz Millî İstihbarat Teşkilatı’na 
(MİT) çok yakın mesafede. Gazete okurken garip sesler 
duydum ve mahallede bir hareketlilik fark ettim. Televiz-
yon izlemediğim için İstanbul ve Ankara’da yaşanan olay-
ları henüz bilmiyordum. Bir anda zemin titredi. Deprem mi 
oluyor diye düşündüm. Bomba ve silah sesleri olduğunu 
sonradan anlayacaktım. Telefonuma hastanedeki arkada-
şımdan mesaj geldi. Bir darbe girişimi olduğunu söylüyor, 
herkesi göreve çağırıyordu. Aileme ‘Beni merak etmeyin, 
hastaneme göreve gidiyorum’ dedim. Babam da ‘Allah 
yardımcınız olsun’ diyerek beni uğurladı. Bir müddet yürü-
dükten sonra taksi bulabildim. Ankara resmen duman al-
tındaydı. Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye 
binasının yakınındaki her yer sanki yanıyordu. 

Hastaneye ulaştığımda yaralılar da gelmeye başlamıştı. 
Bir teyze göğsünden vurulmuştu. Kanaması durmuştu. 
Sarıldık dua ettik. Gece yarısına doğru ilk şehidimiz geldi. 
Doktor arkadaşımız hastayı görünce ‘Kalp masajını nasıl 
yapacağım?’ dedi. Hepimiz şoktaydık. Çünkü o aslan, o va-
tansever Türk evladımızın vücut bütünlüğü yoktu. Yüzünü 
hiç unutamayacağım o şehit gülüyordu. Belki de hepimiz 
hayatımızın en zor görevini yapıyorduk. Hastaneye ge-
len hiç kimseyi tanımıyordum. İçeri girene kadar birbirine 
yabancı olan o insanlar, içeride tıpkı Kurtuluş Savaşı gazi 
ve şehitleri gibi canımız, ailemiz oluyordu. Sabaha kadar 
neredeyse 30 saatin üzerinde uyanıktık. Yemek yemek, 
uyumak, dinlenmek asla kimsenin aklında değildi. Darbe 
girişimin ertesi günlerinde de gazilerimizle ilgilendik. Ge-
nel Servis’te yatan gazimizi hastanede ilk gören kişiydim. 
Gazimiz ayağından yaralanmıştı. Ayağının durumu çok 
kötüydü. Günler sonra gazimizin ayağı kurtulmuş, yüzünü 
gülerken görünce çok mutlu oldum. Allahım bir daha böy-
le bir ihaneti bizlere yaşatmasın.”
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AA, SALİH ZEKİ FAZLIOĞLU 
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AA, NUĞMAN GÖKTAŞ
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Sağlık çalışanları ile polisler 
birlikte tarihe geçecek des-
tan yazdılar. İstanbul Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde Sağlık Memuru ve 
Hemşire Çetin Şaffak, o gece 
kardeşin kardeşe nasıl düş-
man edildiğine şahit oldu.

Çetin Şaffak 
Hemşire

İSTANBUL

“Kimseye güvenmem dedi, 
silahını bana emanet etti”

“Hastanede aktif görevli değildim. Yaralı olabileceği ve 
bana ihtiyaç duyulabileceği düşüncesiyle nöbete geldim. 
Gece saat 01:00 sularıydı. Sabahladım, ertesi gün de kendi 
24 saatlik nöbetimi tuttum. Bir kişiye dahi yardım edebil-
sem, vatan hizmetimi yerine getireceğimi düşünüyordum. 

Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın çağrısıyla giyindim. 
Eşim sağlık çalışanı olmamasına rağmen benimle hasta-
neye gelmek ve elinden geldiğince yaralılara yardım et-
mek istiyordu. Acil ekibinin yardım bekleyen insanlar için 
dur durak bilmeden, var gücüyle çalışması karşısında çok 
duygulandım. Kırmızı alana yaralı bir polis memuru geldi. 
Pansuman yapacağım için üzerindekileri çıkarmam ge-
rekti. İlk sorduğu soru ‘İçeride asker var mı?’ oldu. Ol-
madığını söylememe rağmen silahını elinden bırakmadı. 
Röntgen çekilmesi gerekiyordu. Yanına gelen meslekta-
şına bile silahını teslim etmedi. Silahı bana uzattı, ‘Kimse-
ye güvenmem’ dedi. Tedavisi bitince silahını teslim ettim. 
Kardeşin kardeşe düşman edildiğine şahit olmak bana 
son derece acı verdi.”
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AA, ELİF ÖZTÜRK
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Sağlık çalışanları yaralılara 
yardımcı olurken ailelerinin 
de gözyaşlarını sildi. Onları 
bir an yalnız bırakmadılar. 
Gazi Üniversitesi Sağlık Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi 
Gazi Hastanesi’nde Süpervi-
sör Hemşire Dane Bursa, o 
an yaşananları anlattı.

Dane Bursa 
Hemşire

ANKARA

“Hepsi tek tek aklımda”

“Benim için sıradan devam eden akşam saatleri, sosyal 
medyadan gelen garip mesajlarla birden değişmeye baş-
ladı. Akabinde televizyonu açtım, alt yazılarda Gölbaşı’nda 
17 polisimizin şehit olduğu haberini görünce hastaneyi 
aradım ve geleceğimi söyledim. Derhal evden çıktım. Ba-
bam arkamdan ‘Ben de geleyim, beraber gidelim’ diyor, 
annem benim için endişeleniyor... Ancak arkama bakma-
dan çıkıp görevimin başında bulunmak zorundaydım.

Evden ayrıldığımda selalar okunuyordu. Trafik durmuştu, 
her tarafta araçlar ve insanlar vardı. Bana Ulus yönüne de-
vam etmemi söylediler. Büyük bir kamyonetin çarpmasıyla 
aracımın içerisinde sarsıldım. Yola devam ettim. O anda 
helikopterin tarama sesleri duyuluyordu. Sokaktakiler bay-
rağımız sırtlarında Ulus tarafına gitmeye çalışıyordu. Bana 
‘Araçla gidemezsin yol kapalı’ dediler. Ben ‘Gazi Hastane-
si’ne gidiyorum’ deyince halkın bana yol vermek için gös-
terdiği çabayı anlatamam. 

Hastaneye girdim. Benden, gelen yaralıların kaydını tutma-
mı istediler. Adını yazdığım hastaların çoğu artık bizimle 
değil. Acil Servis’e konuşarak giren, daha hayatının baha-
rında onlarca kişi vardı ama onlar artık yaşamıyor. İnsanla-
rın en son cümlelerini duymak kadar acı verici bir şey yok. 
Hepsi tek tek aklımda. Gün aydınlanmaya başlamıştı fakat 
hava hâlâ hareketliydi. Sesler hiç kesilmiyor hastane adeta 
titriyordu. İnsanlar en son cümlelerini sizde tamamlamış, 
aileler evlatlarını sizde aramış, bir umut kara listenizde ol-
masın diyen gözler sizde kesişmiş... Bunlar çok acı. 

Sabah saatlerinde bir patlama da Külliye’nin orada meyda-
na geldi ve 112 ekibi bize çok sayıda yaralının getirilece-
ğini haber verdi. Halk yaralıları en hızlı şekilde getirmeye 
uğraşıyordu. Gelen yaralılardan birinin Emniyet Genel Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı olduğu söylendi. 
Bilinci kapanmaya başlamıştı. Sözcükler çok zor çıkıyor-
du ağzından. Koridorda oğlunu gördüm, ağlıyordu. Bunu 
yapmamasını, babasının onu ağlarken görmek istemeye-
ceğini, babasının iyi olacağını söyledim. 

Geçen zamana inat aklımda pek çok görüntü var: Sahiple-
rinin bir daha giyemeyeceği ayakkabılar, bütünlüğü bozul-
muş vücutlar... Kulağımda ise hâlâ sesler, sözcükler yankı-
lanıyor: Defalarca çalan telefonlar, annesinin numarasını 
söylemeye çalışan genç... Dokunduklarım: Yoğun bakım-
da 40 dakika kalp masajı yaptım bir şehidimize... Bunların 
ne kadarı aktarılabilir, sadece binde biri. Artık hayata daha 
farklı bakıyorum.” 
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O gece yurdun her yerinde 
darbe teşebbüsüne karşı ca-
milerde sela verildi. Halk tek 
ses oldu. Darbeciler buna da 
engel olmak için sela okuma-
ya giden imamları hedef aldı. 
İstanbul Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Acil Tıp Uz-
manı Doktor Derya Abuşka, 
sela okumak üzere camiye 
giderken vurulan bir imamın 
hastaneye gelişine şahit oldu. 

Derya Abuşka 
Doktor

İSTANBUL

“İmam, sela okumaya 
giderken kurşunlanmıştı”

“15 Temmuz gecesi hastanede aktif görevliydim. İlk önce 
Boğaziçi Köprüsü’nün askerler tarafından trafiğe kapatıl-
dığını duydum. Görevli tüm personel ve asistanlarımıza 
panik yapmamaları gerektiğini, hastanede kalıp görevi-
mizi layıkıyla icra etmemizin elzem olduğunu söyledim. 
Ekip lideri olarak soğukkanlı olma zamanıydı. Kısa bir süre 
sonra hastane yönetimi de hastaneye geldi ve gereken ek 
güvenlik önlemleri ve personel desteği sağlandı. Uzmanlık 
alanım gereği toplu yaralanmalar konusunda tecrübeliy-
dim. Ancak 15 Temmuz gecesi bambaşka bir tablo vardı. 
Neredeyse her dakika yeni bir ateşli silah vakası geliyor-
du. İçlerinden en çok aklımda kalan, sela okumak üzere 
camiye giderken yaralanan imamdı. Acil Servis’teki tetkik 
ve takibi henüz bitmemişken kendinden çok daha ağır 
hastalar geldiğini görünce ‘Ben sizi meşgul etmeyeyim 
Doktor Hanım, benim bir şeyim yok. İzin verin gideyim’ 
dedi. Diğer yaralılarımız da birbirlerine ve bize yardımcı ol-
maya çalışıyorlardı. ‘Ben iyiyim hocam, sen daha ağırlarla 
ilgilen’ diyen hastalar gördüm. Böyle bir toplumsal olay 
karşısında hemen kenetlenen ve birbirine yardım etme 
refleksi geliştiren bir halkımız olduğunu fark ettim. Göre-
vim bitip eve dönerken yol kenarlarında ezilmiş arabaları, 
üzerlerine Türk Bayrağı asılmış ve başında polis bekleyen 
tankları gördüm.”
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15 Temmuz gecesi aynı 
ocağa birden fazla ateş düş-
müştü. Şehit ve yaralıların 
isimlerinin yer aldığı listede 
soyadı aynı olanlar vardı. An-
kara Atatürk Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde Hemşi-
re Dilek Akbudak, aynı amaç 
uğruna evden çıkan kardeş-
lerden birinin gazi birinin şe-
hit olmasına tanıklık etti.

Dilek Akbudak 
Hemşire

ANKARA

“Soyadı benzerliğini 
sorunca kardeş  
olduklarını öğrendim”

“15 Temmuz akşamı işten eve geldim. Acil Servis hemşire-
si olduğum için çok yorgundum ve uyuyakaldım. Telefo-
numun saat 22:30’da çalması üzerine uyandım. Kardeşim 
arıyordu. Darbe olduğunu söyledi. Biraz zaman geçtikten 
sonra idari amirimi aradım. Durumu öğrenip diğer çalışan 
arkadaşlarımı da organize ederek yola çıktım. Hastaneye 
vardığımda hemen kendimi toparlamam ve üzerime dü-
şen işleri yapmam gerekiyordu. Hastaların ad ve soyad-
larını kayıt altına almaya başladım. Sarı alanda, elimdeki 
kağıda yaralı vatandaşlarımızın isimlerini yazarken aynı 
soyada sahip üç kişi dikkatimi çekti. Soyadı benzerliğini 
sorduğumda kardeş olduklarını öğrendim. Hani bizde bir 
söz vardır: ‘Ateş düştüğü yeri yakar.’ Bu kez aynı yere, aynı 
ocağa birden fazla ateş düşmüştü. Bu durum karşısında 
gözyaşlarıma hâkim olamadım. İsimleri kayıt altına alma-
ya devam ederken 112 ekibi tarafından getirilen bir diğer 
hastanın kimliğini belirlemeye çalışıyorduk. Bilinci kapalı 
olduğu için kendisine soramamıştık. Üzerini aradık, sade-
ce eski bir cep telefonu ve az miktarda para vardı. Cep 
telefonundan yakınlarına ulaşarak ad ve soyadını öğrendik. 
Ne yazık ki bu arkadaşımız yapılan müdahalelere yanıt ver-
meyerek şehit oldu. Sarı alana geçtiğimde ısrarla bir vatan-
daşın, kardeşinin durumunu sorduğunu duydum. İsmini 
sordum. İsmi duyunca bir an duraksadım ve ne diyeceğimi 
bilemedim. Çünkü az önce şehitlik mertebesine uğurladı-
ğımız kişi onun kardeşiydi. Aynı amaç uğruna çıkmışlardı 
evlerinden. Kim derdi ki birbirlerinden habersiz, yan yana 
yattıkları hastane odasında birinin nefes almaya devam 
ederken birinin Hakk’a yürüdüğünü. O gece hiçbir va-
tan evladı geri adım atmamıştı. Onlar olay yerini müdafaa 
ederken biz sağlıkçılar hastanede üzerimize düşen görevi 
yapıyorduk. Rabbim canımız pahasına savunduğumuz va-
tanımızı korusun.”
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Darbe teşebbüsünün olduğu 
gece sağlık çalışanlarının zor 
bir görevi daha vardı. Şehit 
olan kahramanları tespit et-
mek ve isimlerini listelemek. 
Gazi Üniversitesi Sağlık Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi 
Gazi Hastanesi Bilgi İşlem Bö-
lümü’nde Bilgisayar Mühen-
disi Doğuş Özgür Şahnaoğlu, 
o gece zor ama bir o kadar da 
önemli bir görev üstlendi.

Doğuş Özgür Şahnaoğlu 
Bilgisayar Mühendisi

ANKARA

“Otopsi için şehitlerin 
fotoğrafını çektik”

“15 Temmuz gecesi evimde oturuyordum. WhatsApp’ta 
arkadaşlarımın bana yazdıklarıyla olayı öğrendim. Şaka ol-
duğunu düşündüm ta ki Sayın Cumhurbaşkanımızı televiz-
yonda konuyla ilgili açıklama yaparken görene kadar. Eşim 
Acil Doktoru ve ben de Mühendis olduğum için yola çık-
maya karar verdik. Batıkent Çakırlar’dan çıktık, ancak Ana-
dolu Bulvarı’ndan fazla ilerleyemeden geri döndük. Eşimin 
arkadaşlarından gelen haber üzerine hastanede doktor 
sayısının yeterli olduğunu öğrendik. Evi yakın olanlar yaya 
olarak hastaneye gitmişti. 16 Temmuz sabahı 05:00’e doğ-
ru tekrar yola çıktık. Yollar yine kapalıydı. Aşti önünden Gazi 
Üniversitesi istikametine ilerliyorduk, polis geçişimize izin 
vermedi. ‘İlerisi karışık, siz bilirsiniz, sorumluluk sizde’ dedi. 

Hastaneye ulaştığımda işe yarayacak ne yapabilirim 
diye düşünüyordum. O sırada amirim aradı. Başsav-
cının geleceğini, morga giderek bilgisayar ve yazıcıları 
kurmamı istedi. Bu arada yoğunluğu ve aciliyeti görün-
ce arkadaşımdan yardım istedim, o da seve seve geldi. 
Beraberce daha hızlı bir şekilde hizmet vermeye başla-
dık. Başsavcı Vekili tarafından orada sürekli beklememiz 
istendi. Bir süre sonra Başsavcı bizden şehit olan vatan-
daşların kimlik tespiti yapmamızı ve otopsi için fotoğraf 
çekmemizi istedi. İşimi titizlikle yaptım. Akşam 19:00 ol-
duğunda görevimin bittiği söylendi.”
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O gece yaralılar için canı-
nı dişine takıp görevini icra 
eden sağlık çalışanları son-
raki günlerde de meydan-
ları boş bırakmayıp omuz 
omuza demokrasi nöbeti 
tuttu. Ankara Gölbaşı Has-
vak Devlet Hastanesi’nde 
Hemşire Elif Şahin, o gece 
Yoğun Bakım’daki hastasını 
demokrasi nöbetinde ko-
nuşurken gördüğünde göz-
yaşlarını tutamadı. 

Elif Şahin 
Hemşire

ANKARA

“Aileleri bile tanıyamamıştı”
“15 Temmuz gecesi hastanede serviste aktif çalışıyordum. 
Anons sesleri, uçak sesleri, hastanedeki sesler hepsi birbi-
rine girmişti. Ancak bunları duymadan görevimi icra etmek 
durumundaydım. Çok hızlı hareket etmek gerekiyordu. Bir 
taraftan yaralılar bir taraftan kaybedilenler... Hastaneye 
gelen gaziler ve şehitler içerisinde, bir hafta önce iftar 
sofrasını paylaştığım, çocuklarımın arkadaşlarının ba-
bası vardı. Bunu nöbetten çıkışta öğrendim çünkü onları 
aileleri bile tanıyamamıştı. Çocuklarına baktıkça onların bu 
durum karşısındaki sabrını gördüm. Şehit çocuğu olmanın 
gururunu taşıdıklarını, Allah’ın onlara bu gücü sanki önce-
den göndermiş olduğunu hissettim. 15 Temmuz gecesi 
Yoğun Bakım’a ağır yaralı olarak yatırılan hastayı sonraki 
günlerde demokrasi nöbetlerinin birinde konuşmacı ola-
rak görmek beni çok mutlu etti. Gözyaşlarımı tutamadım. 
Hastamı sağlıklı bir şekilde gördüğüm için çok mutluydum. 
O geceyi hastanede geçirdiğime bir kez daha şükrettim. 
Rabbim hainlere fırsat vermesin inşallah.”
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesin-
deki Polis Özel Harekat Eği-
tim Merkezi’nde meydana 
gelen patlama o gecenin en 
acı olaylarından biriydi. Sağlık 
kuruluşlarına getirilen yaralı-
ların anlattıkları orada yaşa-
nan olayın ne kadar haince 
olduğunu gösteriyordu. An-
kara Atatürk Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde Acil Tıp 
Asistanı Doktor Erdem Hay-
taç, gelen yaralıları dinledik-
çe şoke oldu.

Erdem Haytaç 
Doktor

ANKARA

“30 arkadaşım şehit oldu”

“15 Temmuz gecesi hastaneye gittiğimde yoğunluk var-
dı. Herkes olayın şoku içindeydi. Acil Servis’te 200’den 
fazla personel vardı. Çalışırken bir yandan da patlama 
sesleri duyuyorduk. Hastalarımdan bir tanesi 50 yaşında 
bir kadındı, üzerinden tank geçmiş. Ortopedi’ye yatırdım. 
Bir hastam Özel Harekat’ta görevliydi, 60 yaşında erkek. 
İfadesine göre arkadaşlarıyla toplandığı sırada üzerlerine 
bomba atmışlar. Elimi tutarak ağladı. ‘30 arkadaşım şehit 
oldu’ dedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelen sayısında 
azalma oldu.”
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15 Temmuz darbe teşebbü-
sü gecesi darbeci askerlere 
karşı koymak için tüm va-
tandaşlar sokaklara akın etti. 
Kadın erkek demeden millî 
iradeye sahip çıkanlar ara-
sında çocuklar da vardı. An-
kara Atatürk Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde Acil Tıp 
Asistanı Doktor Erkan Aydın, 
yaralı olarak hastaneye ge-
len bir gaziye yaşını sordu-
ğunda aldığı cevap karşısın-
da şoke oldu.

Erkan Aydın 
Doktor

ANKARA

“ Yaşını sordum, ‘15’ dedi”

“15 Temmuz gecesi nöbetçi değildim. Bir şeylerin ters 
gittiğini 22:30 civarında fark ettim. Üzerimizden geçen 
savaş uçaklarının sesi beni huzursuz etmişti. İlerleyen sa-
atlerde bunun bir darbe girişimi olduğunu öğrendiğimde 
hiç düşünmeden hastaneye doğru yola çıktım. Hastaneye 
ulaştığımda hainler TRT’den darbe bildirisini henüz okut-
mamıştı. Ne olursa olsun geceyi hastanede geçirmeye 
karar verdim. Üzerime hemen bir önlük geçirerek hekim 
kimliğimle, Acil’deki mesai arkadaşlarımla birlikte nöbete 
devam etme kararı aldım. Bu karar üzerinden yarım saat 
geçmemişti ki sivil araçların korna sesiyle yerimizden fırla-
dık. Araçlardan sedyelere aldıklarımız karnı, kolu, bacağı, 
kafası yaralı olarak gelmişti. Resüsitasyona aldığımız ya-
ralılardan bir tanesine bakarken yaşını sordum, ‘15’ dedi. 
‘Bunu size kim yaptı?’ diye sordum, ‘Asker bize ateş açtı 
ağabey” diye yanıtladı. Koluma tutundu. O an yaşadığım 
şaşkınlık, sinir... O çocuğun gözlerime bakışını hiç unu-
tamayacağım. Dalga dalga gelen yaralılardan Acil Servis 
dolup taşmıştı. Nöbetçi olmayan doktor arkadaşlarım da 
olayı duyar duymaz hastaneye koşmuştu. Adeta bir savaş 
ortamı hâkimdi Acil Servis’te; yaşam savaşı, demokrasi sa-
vaşı... Üzerimizdeki F-16 sesleri, bomba patlamaları, ma-
kineli tüfek sesleri, titreyen camlar... Sabaha kadar böy-
le devam etti. ‘Beni bırakın, kardeşime bakın. Benim bir 
şeyim yok, ben kalkayım başka biri yatsın sedyeye’ diyen 
yaralı karşısında gözlerim doluyor, ağlamamak için kendi-
mi zor tutuyordum. O gün bir kez daha ne kadar özverili, 
ne kadar kahraman bir millet olduğumuzu anlamıştım. Biz 
böyle oldukça da hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşa-
rım! Sabaha kadar devam eden demokrasi savaşımız, yıllık 
izinde olduğum halde ‘Hekimlik bir meslek değil, yaşam 
şeklidir’ sözünden yola çıkarak, kimseden korkmayarak 
çalışmak istemem hayatım boyunca anlatacağım en gu-
rurlu olaylardır.”
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Darbeci askerlere karşı di-
renen polislerin en büyük 
destekçisi de halktı. Dr. Ab-
durrahman Yurtaslan Ankara 
Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Sağlık Memu-
ru Ersen Yeşilkaya’nın anlat-
tıklarına göre, vatandaşlar 
sağlık kuruluşlarında kendi 
yaralarını unutup polise yar-
dım ediyordu. 

Ersen Yeşilkaya 
Sağlık Memuru

ANKARA

“Gazi kendini unutmuş, 
yaralı polise yardım 
ediyordu”

“15 Temmuz gecesi aktif görevli değildim. Göreve çağırıl-
dım, saat 00:15’te işimin başındaydım. Eşim ve çocuğumu 
evde bıraktım. Onlara telefonumun sürekli açık olacağını, 
her ne olursa olsun bana ulaşmalarını söyledim. Bu esnada 
uçakların sesi hepimizi tedirgin etmişti ve evdekiler panik 
halindeydi. Hastaneye ulaştığımda çok fazla yaralı ve hasta 
yoktu. Ama sayının artacağı, uçakların bir yerleri bombala-
yacağı konuşuluyordu. Sela anonslarında Cumhurbaşka-
nımın sokaklara çıkmaya çağrı yaptığını duydum. İki ânı 
hiç unutamıyorum. İlki bir polisimiz birçok yerinden derin 
yara almıştı. İkincisi ise sivil bir vatandaş şarapnelle birçok 
yerinden yaralanmış, o yoğunlukta kendini unutmuş yaralı 
polislere yardım ediyordu. Daha sonra Cumhurbaşkanı-
mızı televizyonda ve Havalimanı’nda açıklama yaparken 
izledim. Hainlerin muvaffak olamayacağına, emellerini 
gerçekleştiremeyeceklerine inandım. Allah devletimize, 
milletimize kastedenleri kahretsin. Nifak ve hainlik peşinde 
olanlara fırsat vermesin.”
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Darbecilere meydan oku-
yanlar arasında kahraman 
gençlerimiz de vardı. Hain 
darbecilere “Dur” demek 
için köprüye, havalimanına 
ve meydanlara koşan ana 
kuzuları, ülkeleri için diren-
di. Üstelik üzerlerine yürü-
yen tanklara ve açılan ate-
şe aldırış etmeden. Ankara 
Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Acil Tıp Asis-
tanı Doktor Eyüp Karaoğlu, 
16 yaşındaki gaziyle olan o 
duygusal âna şahit oldu.

Eyüp Karaoğlu 
Doktor

ANKARA

“Ağabey ölürsem  
şehit olur muyum?”

“15 Temmuz gecesi nöbetçiydim. 112 ekipleri Genelkur-
may’da olağanüstü bir şeyler yaşandığını ve oraya yönlen-
dirildiklerini söylediler. Bunun üzerine sosyal medyadan ne 
olduğunu araştırmaya başladım. Bu sırada İstanbul’da da 
anormal olaylar olduğunu, Boğaziçi Köprüsü’nü askerlerin 
tuttuğunu öğrendim. Kızılay’da çatışma olduğu bilgisinin 
gelmesi üzerine Resüsitasyon ve Acil Servisimizi en kötü 
senaryoya göre hazırlamaya başladık. Gece saat 01:30 ci-
varında ilk yaralılar gelince durumun vahameti de ortaya 
çıktı. Sivil insanların üzerine bomba atıldığı, ateş açıldığı, 
üzerlerinden tank ile geçildiğini öğrendik. Her tür travma 
vakası gelmeye başlamıştı. CPR’ın birini bitirip diğerine ko-
şuyorduk. Van Depremi sırasında orada hekimlik görevi 
yapan bir doktor olarak daha önce karşılaşmadığım şeyler 
yaşıyordum. Aynı anda ağabey ile kardeşi resüsitasyon edi-
yorduk. Hekim olarak görevimizi yaparken diğer yandan 
bir baba, bir eş, bir ağabey olarak kendi yakınlarımızın ne 
durumda olduğunu merak ediyorduk. Beni en çok etkile-
yen, 16 yaşında kafasından yaralı bir gencin ‘Doktor ağa-
bey, milletin camisini bombaladılar. Ölürsem şehit olur 
muyum? Korkmuyorum, şehit olmak istiyorum’ şeklindeki 
sözleriydi. Sabaha kadar sürekli yaralılara müdahale ettik. 
Tam olaylar duruldu sanırken patlama sesiyle irkildik. Dışarı 
çıktığımızda Beştepe civarından dumanların yükseldiğini 
gördük. Bir süre sonra buradan yaralılar geldi ve onlara 
müdahale ettik. Hem bizim için hem milletimiz için çok 
zor ve uzun bir geceydi. Cumhurbaşkanımız ve halkımızın 
dirayetli duruşu ile bu sınavı da başarıyla verdik. Rabbim bir 
daha milletimize böyle acılar yaşatmasın.”
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Ankara’da silah seslerinin du-
yulması ve helikopterlerin 
ateş açması sonrası sağlık ku-
ruluşlarına ilk olarak polisler, 
daha sonra halk yaralı olarak 
geldi. Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Sağlık Bakım Hizmetleri Mü-
dür Yardımcısı Fatih Aytaç, 
1996 doğumlu şehidi görün-
ce gözyaşlarını tutamadı.

Fatih Aytaç 
Müdür Yardımcısı

ANKARA

“96 doğumluydu,  
şehit olmuştu”

“Hastaneye ulaştığımda ilk olarak yaralı polisler geldi. On-
ları sedyelere ve hasta arabalarına alarak müdahale odala-
rına taşıdık. Şehit olmuş, 1996 doğumlu olduğunu sonra-
dan öğrendiğim yavrumuzun vücut bütünlüğü olmadığını 
görünce gözyaşlarımı tutamadım. Acil’in önünde adım 
atacak yer kalmamıştı. Özel araçlarla gaziler hastaneye 
getiriliyordu ve onlara müdahale ediyorduk. Acil’in her gi-
rişinden, bina aralarından yaralılar geliyordu. Hastane dı-
şına çıkarak yollarda kalmış gazilerimiz var mı diye sürekli 
bakıyordum. İki aydan fazla süre o günü hiç unutamadım. 
Uçak sesi geldiğinde camdan dışarı bakıyordum.”
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Sağlık çalışanları ile gaziler 
arasında öyle duygusal anlar 
yaşandı ki. 14 yaşında gazi 
olan çocuk, İstanbul Hase-
ki Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’nde Hemşire Gökçe 
Aslancan’ı ablasına benzetti. 
Sağlık çalışanları çocuk yaş-
taki yaralıları kardeşlerinden, 
kadın yaralıları anne ve abla-
larından, erkekleri ise babala-
rından ayırmadan yardım etti. 

Gökçe Aslancan 
Hemşire

İSTANBUL

“14 yaşındaki gazi beni 
ablasına benzetti”

“15 Temmuz gecesi hastanede aktif olarak görevli değil-
dim. Kaldığım lojmanda tam uyumaya hazırlanırken ‘Yar-
dım edin’ diye bağıran insanları duyup pencereyi açtım. 
Yaralı bir adam gördüm. Hemen aşağı koştum. Saat 01:20 
civarıydı. Adam diyaframına kurşun yemişti. Hemşire oldu-
ğumu söyleyip hemen onu Acil Servis kliniğimize götür-
düm ve doktorlarımıza emanet ettim. Acil Servisimizin o 
halini görünce dönüp formalarımı giydim, hemşire kimliği-
mi takıp Acil Servis’e gittim. Oradaki insanlara elimden ne 
geliyorsa yapmaya çalıştım. O gece Acil’e yaralı bir polis 
memuru geldi. Elinde kurşun yarası vardı. Sürekli ‘Ben iyi-
yim Hemşire Hanım. Lütfen hemen dikiş atın, görevimin 
başına döneyim’ diyordu. Durumunu sorduğumda kendi-
sinin iyi olduğunu ama Halit’in öldüğünü söylüyordu. ‘Ha-
lit kim?’ dediğimde, mesai arkadaşı olduğunu söylemişti. 
Pantolonu kan içindeydi. ‘Halit’in kanı’ dedi ve ağlamaya 
başladı. O ağlayınca ben de ağladım. Ona ‘Siz ağlarsanız, 
kendinizi bırakırsanız, biz ne yaparız. Allah size ve milleti-
mize zeval vermesin’ diyerek telkinde bulundum. Ülkedeki 
birlik ve beraberlik duygusu beni hem çok mutlu etti hem 
de çok gururlandırdı. Çocuk yaralıları kardeşime; bayan 
yaralıları anneme, ablama; erkekleri babama benzeterek 
yardım ettim. 14 yaşlarında bir çocuk gelmişti. Kalçasında 
kurşun yarası vardı. Bana ‘Sen tıpkı ablama benziyorsun 
Hemşire Abla’ dedi. ‘İnşallah iyi olacaksın’ dedim. O çocu-
ğun yüz ifadesi hâlâ aklımda.”
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Sağlık kuruluşlarında yaralı-
lara sadece müdahale edil-
miyordu. Hastaneye gelen 
yaralı ve şehitlerin kayıtları-
nın da tutulması gerekiyor-
du. Ankara Gölbaşı Hasvak 
Devlet Hastanesi Hasta Ka-
yıt Birimi’nde Veri Hazırlama 
ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) 
Gökhan Şen, kayıt almak için 
şehitlerin yanına gittiğinde 
onlara ait telefonların çalma-
sıyla duygu dolu anlar yaşadı. 

Gökhan Şen 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

ANKARA

“Eşi, çocuğu, annesi, babası 
bir cevap bekliyordu”

“15 Temmuz gecesi evimdeydim. Evim hastanenin kar-
şısındaydı. O gece hastanede görevli eşim beni arayarak 
‘Acilen hastaneye gel, şehit ve yaralılar gelecekmiş’ dedi. 
Bunun üzerine çocuklarımı yan komşuya bırakarak has-
taneye koştum. Anestezi Uzmanı Hocam ‘Hastanemize 
gelen tüm yaralı ve şehitlerimizin kaydını eksiksiz tutmanı 
istiyorum’ dedi. Hastanenin tüm personeli hayat kurtarma 
çabasına girmiştik. Nasıl daha fazla fayda sağlarım derdin-
deydik. Yaralıları not alıyor, şehitlerimizin kimlik tespitini 
yapmaya çalışıyor, morg ve acil müdahale birimi arasında 
mekik dokuyordum. Tüm bu olayları aklım mantığım almı-
yordu. Yaralılarımızın hemen hemen hepsi çok ağırdı. O 
halde onlara ad-soyad sormak da içimi acıtıyordu. Dok-
torlarımız ve polisimiz kayıt işinin çok önemli olduğunu, 
hastalara bilgilerini sormaktan çekinmemem gerektiğini 
söylediler. Ben de işimi tam yapmak için sabaha kadar hiç 
yorulmak bilmeden çalıştım. 

Çoğu personelimiz olayı duyar duymaz hastanemize ulaş-
mıştı. Sabaha karşı Emniyet güçlerimizle ortaklaşa, tüm 
yaralı ve şehitlerimizin sayı ve isimlerini gerekli mercilere 
ilettik. Şehitlerimizin sayısını almak için morga ve morgun 
yanındaki ek binaya geçtiğimde bütün şehitlerimizin tele-
fonları çalıyordu. Belki de eşleri, çocukları, anneleri, baba-
ları bir cevap bekliyordu. Onlar şehadet şerbetini içmişler-
di. Allah bir daha vatanımıza ve büyük Türk milletine böyle 
acılar yaşatmasın.”
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Darbecilerin en ağır saldı-
rısını gerçekleştirdiği An-
kara Gölbaşı’nda yaralanan 
Selmani Terzi, Ankara Nu-
mune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne gelen ilk ağır 
vakalardandı. Hastanenin 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Kliniği’nde Başasistan Ope-
ratör Doktor Güzelali Öz-
demir, gazinin hastaneye 
geliş ânına şahit oldu. 

Güzelali Özdemir 
Doktor

ANKARA

“ Yaklaşık 12 saat 
ameliyathanede çalıştım”

“15 Temmuz gecesi hastanede aktif görevli değildim. Ai-
lemle birlikte evimdeydim. Uçakların sürekli uçması kötü 
bir şeylere işaret ediyordu. Ardından televizyonda köprüleri 
kapatmış askerleri görünce hastanedeki asistan arkadaşımı 
arayıp bilgi aldım. O an için bir hareketlilik olmadığını söy-
ledi. Ancak ilerleyen saatlerde bana ihtiyaç duyulabilirdi. 
Bu nedenle eşimle helalleşip hastaneye doğru yola çıktım.

Yaralılar henüz gelmeye başlamamıştı. İlk olarak o gece 
görevli Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistan Doktorla-
rını organize ederek Acil’de göreve hazır olmalarını sağla-
dım. İki ekip şeklinde çalışacaktık. Ekibin biri Acil’de, diğeri 
ameliyathanede görev alacaktı. Organize olmamızdan 
yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar gelmeye başladı. İlk ge-
lenler Gölbaşı’ndaki olaylarda yaralanan polis memurla-
rıydı. Bu yaralıların durumları oldukça ağırdı. Hastaneye 
ilk gelen ciddi yaralı Selmani Terzi adlı polis memuruy-
du. Bir bacağına pantolon kemeriyle turnike yapılmıştı. 
Genel durumu kötüydü. Personel arkadaşımla birlikte 
sedyeyi çekerek kendisini ameliyathaneye götürdüm. Bu 
arada onunla sürekli diyalog halinde olup olayla ve yara-
lanmayla ilgili bilgi aldım. Ameliyatına başladık. Üzerinden 
yaklaşık 25 lira para, bir çakmak ve bir paket sigara çıktı. 
Bu görüntü beni duygulandırdı. Bu gariban milletin işte 
böyle kahraman çocukları var ve biz bu kahramanlarla 
her türlü belanın üstesinden gelebiliriz diye düşündüm. 
O geceden sonra kendisini hayatta tutmayı başardığımız 
için son derece mutlu hissettiğimi söyleyebilirim. Yaklaşık 
14 saat hastanede çalıştım. Bu süre zarfında altı hastanın 
acil ameliyatını gerçekleştirdim. Yaklaşık 12 saat ameliyat-
hanede çalıştım. Ameliyatlar bittikten sonra arkadaşlarım-
la birlikte tüm hastaneyi dolaşarak hastalara vizit yaptım. 
Yapılması gerekenleri nöbetçi ekibe devrettikten sonra 
evime döndüm.
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AA, SİNAN YİTER
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Hain darbe teşebbüsünde 
yaralananlara canla baş-
la yardım eden sağlık çalı-
şanları, bir yandan da keşke 
sokaklarda olabilseydik diye 
düşündüler. Dr. Nafiz Körez 
Sincan Devlet Hastanesi’nde 
Sağlık Memuru Hakan Gül, 
Ankara Kazan’da darbecilere 
direnen Mustafa Zorova’nın 
kendinden emin hastaneye 
gelişine şahitlik etti. 

Hakan Gül 
Sağlık Memuru

ANKARA

“Allah gazilerimizden  
razı olsun”

“Hastanede nöbetteydim. Acil Servis’te cerrahi müda-
hale odasında bir hastaya müdahale ediyordum. Nöbet 
ekibinden bir doktor arkadaş olayları televizyondan gör-
müş yanıma geldi. ‘Darbe oluyormuş’ dedi. İnanamadım. 
Hastaya müdahalem bitince koştum Acil’e. Hastane ka-
labalıktı. Dışarıya çıktım, o sırada 7-8 tane helikopter çok 
alçaktan uçarak hastanenin üzerinden geçti. Tekrar has-
taneye girdim. Havada müthiş bir hareketlilik vardı. Sayın 
Cumhurbaşkanımız bir televizyon kanalına bağlandı ve 
yüce Türk milletini sokağa davet etti. Allah binlerce kez 
razı olsun, halkımız sokaklara döküldü. Bir yandan görev-
de olup bu hain saldırıda yaralanan gazi kardeşlerimize 
elimizden geldiğince canla başla yardım edebilmenin 
gururu yaşarken bir yandan da keşke ben de sokaklara 
çıkabilseydim, gazi olan kardeşlerimize ve şehitlerimize 
destek olabilseydim diye üzülüyordum. Ankara Kazan 
bölgesinden yaralı kardeşlerimiz bizim hastanemize gel-
mişti. Kardeşlerimize nasıl daha fazla faydalı olabiliriz diye 
sabaha kadar canla başla çalıştık. Ankara Kazan ilçesinden 
Mustafa Amca ilk bize geldi. 70’li yaşlardaydı, kendinden 
öyle emindi ki. Ayağından yaralanmıştı, hemen cerrahi 
müdahale odasına aldık. Bu durumu Mustafa Amca’ya 
belli etmemek için bir yandan da onu teselli etmeye çalı-
yorduk. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun. Bizlerin 
ne hakkı varsa helal olsun.”
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Hastaneye gelen yaralıların 
ortak söylemi “Benim aske-
rim benim üzerime tank sür-
dü” oluyordu. Türkiye Yüksek 
İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Hemşire Hali-
me Yanıkkaya, o gece yaşa-
nanları hastaneye yaralı ola-
rak gelenlerden dinledi. 

Halime Yanıkkaya 
Hemşire

ANKARA

“Benim askerim benim 
üzerime tank sürdü” “Darbe gecesi hastanede aktif olarak görevliydim. Olayı 

duyduğum an önce inanmak istemedim. Sonra darbe 
olduğunu öğrendiğimde yaralılar da gelmeye başlamıştı. 
Hastanede yoğun bir koşuşturma vardı. Hastaneye ge-
lenler yaşadıklarını acı içerisinde ama bir o kadar da cesa-
ret ve imanla anlatıyorlardı. Anlattıkları inanılamayacak 
kadar acı ama yürekleri, inançları ve cesaretleri ümit-
lendirecek kadar güzeldi. O güne ait unutamayacağım 
en önemli olay, halkımızın meydanlara gerçekten şehit 
olmayı göze alarak çıkmış olduklarını görmemdi. Bu du-
rum bana Türk milletinin hâlâ vatanı için koşa koşa ölüme 
gidebildiğini gösterdi. Bu bizi diğer milletlerden ayıran en 
güzel şey. Beni en çok üzen olaylardan biri ise bir yara-
lının ‘Benim askerim benim üzerime tank sürdüğü için 
buradayım’ demesiydi.”
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Darbe teşebbüsünde ger-
çekleştirilen saldırı sonucu 
ikiz kardeşlerden Erkan Yiğit 
şehit düşerken, Volkan Yiğit 
gazi oldu. Gazi Üniversite-
si Sağlık Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi Hastanesi 
Nöroloji Servisi’nde Sorumlu 
Hemşire Hatice Saygı, bu iki 
kardeşin hastanede yaşadığı 
olaylara şahit oldu. 

Hatice Saygı 
Hemşire

ANKARA

“Kardeşleri ayırdılar”

“15 Temmuz gecesi 16:00-08:00 mesaisinde süpervisör 
hemşire olarak çalışmaktaydım. Uçakların ürkütücü sesleri 
hastane koridorlarını inletiyordu. İdare Amiri bana hemen 
Acil Servis’e gelmem gerektiğini, MİT’te bir patlama oldu-
ğunu, yaralı gelme ihtimali bulunduğunu, durumun basit 
bir patlama olayından ibaret olmadığını söyledi. Acil Ser-
vis’e geldiğimde teyakkuz durumuna geçmiştik. Taburcu 
olabilecek hastalar taburcu edildi, Yoğun Bakım ve servis-
lere geçecek hastaların işlemleri hızlandırılıp yatışları sağ-
landı. Akabinde yaralılar gelmeye başladı. Özel araçların 
üzeri mermi izleriyle delik deşik olmuştu. Gelen yaralı-
ların sayısı arttıkça boş oda ve personel temini sağladık. 
Vatanımızı korumak için evlerinden çıkıp sokağa dökülen 
sivil halk yaralıları gelmeye başladı sonrasında. En drama-
tik tablolar o zaman ortaya çıktı. Kurşunlananlar, yaralıları 
hayata döndürmeye çalışan doktor ve hemşireler, yaralıları 
soran yakınları… 

Arabalarını Külliye’nin orada bırakıp üç kilometre yolu ateş 
altında yürüyerek hastaneye varan paramedik arkadaşla-
rımızı ve Acil Servis’in o gece mesaisi olmadığı halde ge-
len diğer hemşirelerini görünce duygulandım. Yaralıların 
kimlik tespiti isteniyor ve liste tutuluyordu. Yakınlarını so-
ran aileler en yıkıcısıydı. Erkan ve Volkan kardeşleri unuta-
mam. Kardeşlerden birini hayata döndürüp yatışını yaptık, 
diğerini şehitlik mertebesine uğurladık. Şehitlerimizin sayı-
sı gitgide artıyordu. Kimlik tespiti yapamadığımız kişilerin 
fotoğraflarını çekip aileleri teşhis etsin diye güvenliğe veri-
yorduk. Hem ağlıyordum hem şehitlerin yakınlarını teselli 
etmeye çalışıyordum. Sabaha kadar hiç dinlenmeden ça-
lışmaya devam ettik. 

Gün ağarmıştı. Tam durulduk derken Külliye’ye atılan 
bombayla tekrar sarsıldık. Yine yaralılarımız gelmeye başla-
dı. Süpervisor hemşire arkadaşımızın ağıdıyla irkildik. Polis 
memuru olan kuzeninin olaylarda şehit olduğu haberini 
almıştı. Arkadaşımın hali gözümün önünden gitmiyor.”
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Tanklar ve tüfeklerle yarala-
nan gaziler ne olursa olsun ay 
yıldızlı bayrağımızı ellerinden 
bırakmıyorlardı. Dışkapı Yıldı-
rım Beyazıt Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Nöroloji Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde Hemşire 
Huriye Hakan Sak, halkın va-
tan, millet, bayrak için çıktığı 
mücadeleden dönmediğine 
şahit oldu.

Huriye Hakan Sak 
Hemşire

ANKARA

“ Yaralıların ellerinde 
bayrağımız vardı, 
bırakmıyorlardı”

“Olay gecesinde nişanlımla dışarıdaydım. İstanbul’da köp-
rülerin trafiğe kapatıldığını öğrendik. O sırada üzerimizden 
uçaklar geçmeye başladı. Bir şeylerin ters gittiğini anladık. 
Hastanedeki nöbetçi arkadaşlarla iletişim kurunca hasta-
neye yaralıların geldiğini öğrendim. O gece görevli değil-
dim, fakat çok sayıda yaralının olduğunu duyar duymaz 
hastaneye gittim. Ambulanslar art arda yaralı bırakıp tekrar 
çıkıyordu. Yaralıların birçoğunun durumu ağırdı. Ellerinde 
bayrağımız vardı. O halde bile bayrağımızı bırakmıyorlardı. 
Genç-yaşlı, kadın-erkek herkes birlik olmuş, vatan uğruna 
sokaklara dökülmüştü. Yaralılardı ama düşündükleri tek 
şey vatandı. Bizim için canlarını hiçe saymış, vatanımızı 
bölmek isteyen, bizi birbirimize kırdırmak isteyen vatan 
hainlerine karşı savaşırken yaralanmışlardı. Bizim görevi-
miz elimizden gelenin kat kat fazlasını yapmaktı. O gece 
hastanemize getirilen bir yaralı polis kanlar içerisinde ol-
masına rağmen ‘Ben iyiyim, beni arkadaşlarımın yanına 
götürün. Gitmem gerek” diyordu. Feryatları gözlerimin 
dolmasına neden oldu. O anki hislerimi hayatım boyunca 
unutmayacağım.”
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AA, AHMET İZGİ
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AA, MURAT ÇETİNMÜHÜRDAR 
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Eşini, kardeşini, babasını 
şehit verenlerin en büyük 
destekçisi sağlık çalışanları 
oldu. Ankara Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Hemşire Huriye Kırmızıgül ve 
Levent Kasap, hem hastane-
ye gelen yaralılarda hem de 
çalışanlarda Çanakkale ruhu-
nu gördü.

Huriye Kırmızıgül - Levent Kasap 
Hemşire - Sağlık Memuru

ANKARA

“Nasıl söyleyecekti 
çocuklarına,  
anlayabilecekler miydi?” “Çok yoğun bir nöbetti. Ülkemize birdenbire ne olmuştu? 

Yaralılar gelecek dediler. Gözlerimizden yaşlar süzülse de 
dirayetli olmalıydık. Sağlıkçı ve bu ülkenin bir vatandaşı 
olarak bize düşen görevi hakkıyla yerine getirmeliydik. Ya-
ralılar gelince hepimiz Resüsitasyon’a koştuk. Herkes bir 
şeyler yapmaya çalışıyordu. Yorgunluk nedir bilmiyorduk. 
Bir kadının sessizce ağlayışını duydum. ‘Ben sensiz nasıl 
yaşarım? Başımı yastığa nasıl koyarım? Senin kokun ol-
madan nasıl uyurum?’ diyordu. Eşi şehit olmuştu. Küçük 
çocukları vardı. Artık çocuklarının hem annesi hem babası 
olmuştu. Nasıl söyleyecekti çocuklarına? Anlayabilecekler 
miydi? Kendi ailemizi çocuklarımızı aramak aklımıza gel-
medi. Çanakkale ruhuyla o gün gözlerimizi kırpmadan sa-
baha kadar görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık.”
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Olayların başlamasıyla halk, 
sosyal medyadan darbe te-
şebbüsüyle ilgili haberleri 
okumaya başladı. Darbeci-
lerin yolları ve köprüleri tut-
tuğunu okuduklarında, önce 
inanamadılar. TRT’de korsan 
darbe bildirisinin okunması 
ve Cumhurbaşkanımızdan 
gelen çağrı ile binlerce sağ-
lık çalışanı eşzamanlı olarak 
görev yerlerine doğru yola 
çıktı. Bu sırada evinde olan 
İstanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Hastanesi 
Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Ana Bi-
lim Dalı’nda Doçent Doktor 
İlker İnanç Balkan da yaşa-
nanlara tepkisiz kalamayarak 
yola koyuldu.

İlker İnanç Balkan 
Doktor

İSTANBUL

“İlk soru şuydu: Hainleri  
durdurabildik mi?”

“Boğaziçi Köprüsü girişinden silah sesleri ve ambulans si-
renleri yükseliyordu. Arkadaşım Yusuf Çiftçi’nin vuruldu-
ğu haberini aldık. Yusuf, köprünün Beylerbeyi katılımında 
tanklarla ilerleyen subaylarla konuşup onları geri dön-
dürmek için ikna etmeye çalışırken vurulmuştu. İki küçük 
çocuğu vardı, onları annelerine bırakıp doğruca köprüye 
koşmuştu. Gazilik makamı ona nasip olmuştu. Yusuf’un 
haberini alınca derhal onun götürüldüğü hastaneye koş-
tuk. Acil Servis’e biteviye yaralılar geliyor, ameliyathane 
ekibi hiç mola vermeden çalışıyordu. Hemşire hanım ile 
Allah için kendini mermilere siper etmiş gazilerin yarala-
rının tamponlarını yeniledik, kanamalarını durdurup ağrı-
larını hafifletmeye çalıştık. Yaralıların bana sordukları ilk 
soru ‘Durumum nasıl?’ veya ‘Bu yara iyileşir mi, yürü-
yebilir miyim, kalem tutabilir miyim?’ değildi. İlk soruları 
şuydu: ‘Köprüdeki durum ne oldu, hainleri durdurabildik 
mi?’ Yaralıları Anadolu yakasındaki diğer hastanelere nak-
letmemiz gerekiyordu. Hızlı bir telefon trafiği ile birkaç 
ambulansın gelmesini sağladık. Yaralıların ikisini gönder-
dik, diğer ikisinin nakline kendim eşlik ettim. Bunlardan biri 
Yusuf idi, diğeri ise Ahmet. Ahmet, üniversite öğrencisiydi. 
O da köprüde vurulmuştu. Kurşun sol kolunu delip geç-
mişti. Sol kolundan daha fazla düşündüğü şey ise babası-
nın durumuydu. Çünkü birlikteydiler ve önce babası vurul-
muştu. Yaralıları hekim arkadaşlara teslim edip hastaneden 
çıktığımda sabah ezanı okunuyordu. Yusuf daha sonra 
ameliyat oldu, şimdi iyileşme sürecinde. Ahmet taburcu 
edilmişti fakat babasının durumunu öğrenemedim. Doğru 
zamanda doğru yerde durabilmeyi ve gazilerimize zerre 
kadar da olsa hizmet edebilmeyi nasip ettiği için Rabbim’e 
binlerce kez şükürler olsun.”



226 VATAN IÇIN SAĞLIK NÖBETINDE

AA, CEM ÖZDEL



227

Cumhurbaşkanımızın çağrısı 
sonrası bütün millet mey-
danlara koştu. Türkiye Yük-
sek İhtisas Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde İdari ve 
Mali İşler Müdürü Kadir Din-
çer de çoluk çocuk, ihtiyar 
genç ile birlikte sokağa çıktı 
ve hastanenin yolunu tuttu.

Kadir Dinçer 
Müdür

ANKARA

“Ne olduğunu anlamak için 
baktığımda acı gerçeği  
ben de gördüm”

“Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkma çağrısı ile birlikte he-
men dışarı fırladım. Hastaneye ulaştığımda havada uçaklar 
ve helikopterler alçaktan uçuyordu ve bazı noktaları bom-
balıyordu. Çatışma seslerinin geldiği Genelkurmay’a doğru 
gitmek istiyordum. Müdürüm hastanede kalmakla insanla-
ra daha fazla yardımcı olacağımı söyledi. Ancak benim ak-
lımda hep Genelkurmay’ın bulunduğu noktaya gitmek var-
dı. Acil Servis’e uğrayıp oradan gideyim diye düşünürken 
bir motosiklet üzerinde kanamalı olarak gelen ilk gazimizi 
gördüm. Ateşli silahla yaralanan gazi, kolunun kanaması-
nı durdurmak için bayrak bezini turnike olarak kullanmış-
tı. Bayrağın hilal ve yıldızı da kıpkırmızıydı. Acil ameliyatlar 
oluyordu. Gaziler arasında bir kişi tanıdıktı. Hastanemizin 
Üroloji Kliniği’nden Dr. Erkan Ölçücüoğlu da yaralı olarak 
getirilip acil ameliyata alınmıştı. Bir ara uçaklar iyice yaklaş-
tığı anda bir patlama sesiyle beraber hastanemizin birçok 
noktasındaki camlar büyük bir gürültüyle kırıldı. O anlarda 
gökyüzünden yükselen sela sesleri uçakların sesini bas-
tırıyordu adeta. Unutamadığım bir olay ise hızla gelen 
ambulanslardan birinin kapısını daha açmaya çalışırken 
ağlayan sağlık görevlilerinden birisinin bana ‘Hayır kapıyı 
açmayın’ demesiydi. ‘Ne oldu arkadaşlar? Hadi acele ede-
lim’ dediğimde ise gözyaşlarına boğuldular. Aracın içine 
doğru uzandığımda acı gerçeği ben de gördüm. Şehidimi-
zin vücut bütünlüğü yoktu.” 
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O gece tepelerinde helikop-
terler alçak uçuş yaparken, 
ses bombaları patlatılırken 
sağlık çalışanları, şehit ve 
gazilere sağlık hizmetini 
aksatmadan sundu. Anka-
ra Numune Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde Müdür 
Yardımcısı Kemal Yıldız, kur-
şunlarla delik deşik edilmiş 
arabadan sağ çıkan iki kar-
deşin o ânına şahit oldu.

Kemal Yıldız 
Müdür Yardımcısı

ANKARA

“Arabanın her tarafı  
delik deşikti”

“15 Temmuz gecesi aktif görevli değildim. Olayı duyar duy-
maz hastaneme gitmem gerektiğini düşündüm. Hastane-
ye gidişim çok zor oldu çünkü Balgat’tan Ankara Emniyeti 
yönüne doğru yollar kapalıydı. Ben de Çetin Emeç-Dik-
men-Birlik-Mamak güzergahından hastaneye geldim. Yol-
dayken radyoda Sayın Başbakanımızın halka seslenişini 
duydum. Eşim küçük kızımla birlikte evde yalnızdı. Hemen 
eşimi aradım ve söylediğim ilk cümle ‘Sizi Rabbim’e ema-
net ediyorum. Vatan hizmet bekliyor’ oldu. Daha sonra 
oğlumu aradım, onu da Rabbim’e emanet ettim. Hastane-
ye ulaştığımda hemen Acil Servis’e gittim. O gece Ankara 
Emniyeti önünden gelen iki kardeş vardı. Geldikleri araba 
tanınmaz haldeydi. Her tarafı delik deşikti. Araba lastiksiz 
bir şekilde gelmişti. Rabbim’in hikmetinden sual olun-
maz. Şoför hafif yaralıydı, fakat kardeşinin durumu ağır-
dı. Sabaha kadar onunla ağladık. Şükürler olsun gelen iyi 
haber doğrultusunda beraber sevindik. Ömrüm boyunca 
bu iki kardeşi asla unutmayacağım. Rabbim onlardan, tüm 
gazi ve şehitlerimizden razı olsun. Tabip, hizmetli, yöneti-
ci, müdür, hemşire, sağlık memuru gibi çalışanlarımızın bir 
bütün olduğunu ve değerlerini bir daha anladım. Rabbim 
çocuklarımın da inşallah sağlıkçı olmasını nasip eylesin.”
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AA, SİNAN YİTER 
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AA, ALİ BALIKÇI 
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AA, ARİF HÜDAVERDİ YAMAN
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AA, KAYHAN ÖZER
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O gece yaşananlara rağ-
men halk ve sağlık çalışan-
ları, metanetli davranmaktan 
ve tevekkül etmekten bir an 
bile vazgeçmediler. Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde Başhekim Yardım-
cısı Uzman Doktor Mehmet 
Toptaş, bir babanın şehit 
olan oğlunu son kez görme-
sine vesile oldu. 

Mehmet Toptaş 
Doktor

İSTANBUL

“Oğlum ağlama  
ağabeyin şehit oldu”

“Arkadaşımla havalimanına gitmek üzere yola çıkmıştık. 
Hastanedeki Müdür Yardımcımız arayıp ‘Hocam acil bu-
raya gelin, çok sayıda yaralı var’ dedi. Aracımla Bahçeliev-
ler’den E-5 yoluna çıktım. Fakat araçlar ters yönden üze-
rimize geliyordu. Çünkü insanlar akın akın havalimanına 
gitmeye çalışıyordu. Topkapı alt geçidinden sonra yol ka-
palıydı. Ara sokaklardan geçerek hastaneye ulaşabildim. 
Hastaneye vardığımda şehitlerin olduğunu ve Acil’in tüm 
alanlarında birçok yaralının bulunduğunu gördüm. Hasta-
nenin tüm birimleri Acil’e gelmişti. Tüm o insanlar gaziler 
ve gazi yakınları için bir şeyler yapabilmenin derdindeydi. 
İmkanlarımız dahilinde her yardımı yapmaya çalıştık. 

O gece yaşadığım bir olayı asla unutamayacağım. Şehit-
lerimizden birinin babası, oğlunu son kez görmek istemiş. 
Güvenlik görevlisi arkadaşlarım durumu bana haber verdi-
ler. Onlarla beraber babayı şehidimizin yanına götürdük. 
Baba evladının alnından öperek ‘Oğlum şehit oldu. Allah 
şehadet nasip etti’ dedi. Feryat figan içinde ağlayan di-
ğer evladını yanına alarak ‘Oğlum ağlama ağabeyin şehit 
oldu. Biz metanetli olacağız çünkü ailemizin bize ihtiyacı 
var’ dedi. Gözünden tek bir damla yaş akıtmadan, gururlu 
bir duruşla dışarıdaki ailesinin yanına giderek onları teselli 
etmeye çalıştı. O şehit babasının metaneti, sabrı ve tevek-
külünü asla unutamayacağım.” 
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Gölbaşı’na yapılan saldırının 
şiddeti sağlık çalışanlarının 
hikayelerine yansıdı. Anka-
ra Gölbaşı Hasvak Devlet 
Hastanesi’nde Nöbetçi İdari 
Amir Mehmet Ünlü, hasta-
neye gelen yaralı ve şehit-
lerden çok etkilense de gö-
revi başında dirayetli şekilde 
ayakta durdu. 

Mehmet Ünlü 
İdari Amir

ANKARA

“Babam, eşim nerede?”

“15 Temmuz gecesi 22:30 sularında bir patlama sesi duy-
dum. Ne olduğunu anlamak için hastane Nöbetçi Amirini 
aradım. Kendisi de acil durum olduğunu söyledi. Hemen 
hastaneye giderek Acil’in önünde telsiz konuşması yapan 
hastane polisine neler olduğunu sordum. Özel Harekat’ın 
bombalandığını, yaralıların geleceğini, arkadaşların hazır-
lıklı olması gerektiğini söyledi. Arkadaşlarla Acil’in önüne 
sedyeleri çıkardık. Gelen araçlardan yaralıları hemen içe-
riye aldık. Santralden ışıkların söndürülmesi hususunda 
acil durum anonsu yaptım. Doktorlarımız, hemşirelerimiz 
ve personelimiz yaralılara müdahale ediyor, şehitlerimizi 
morga alıyorduk. Ben de İdari Amir olarak güvenlik arka-
daşları görev yerlerine dağıttım. Gölbaşı’nda oturan vatan-
daşlarımız yardım amaçlı Acil kapısının önünde birikmeye 
başladı. Bomba atılabilme ihtimaline karşı, can kayıplarını 
önlemek amacıyla insanları uzaklaştırdık. Yaralı ve şehitle-
rimizi Acil Servis’e aldık. Saatler ilerliyor, gelen şehit ve gazi 
sayısı arttıkça içimi bir korku kaplıyordu. Acil’in önünde, ya-
ralıları taşımak için araçlarının arka koltuğunu söken, canla 
başla yardım amacıyla koşturan insanlar gördüm. Yaralı 
ve şehit yakınları ailelerini Acil’de arıyordu. ‘Babam, eşim 
nerede?’ diyen sesleri duydukça gözlerim doldu. Sabah 
oldu, herkes üzgündü. Bir yandan da vatanımız kurtulduğu 
için mutluyduk. Bizler vatanımız için gazi ve şehit olmaya 
her zaman hazırız. Başka gidecek bir vatanımız yok. Ölür-
sek de bu vatanda öleceğiz. O gecenin görünmez kahra-
manları Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi çalışanları, Allah 
hepinizden razı olsun.”
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Darbeciler tarafından şehit 
edilen Şehit Hakan Ünver’i 
ailesi eşyalarından tanıdı. 
Gazi Üniversitesi Sağlık Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi 
Hastanesi’nde Vezne Per-
soneli Memduh Lüy, şehidin 
çocuklarının o zor anlarında 
onların yanındaydı.

Memduh Lüy 
Vezne Personeli

ANKARA

“Çocuklar arabanın 
anahtarından tanıdılar”

“Hastanede hasta yatış veznesinde nöbetçiydim. Çok ya-
kından uçak sesleri duyuluyordu. Daha sonra patlama ses-
leri gelmeye başladı. O anda Meclis’in ve Külliye’nin bom-
balandığı haberini aldık. Ambulans ve polis sirenleri sürekli 
çalıyordu. Acil’in önüne çıktığımda mahşer yeri gibiydi. 
Polis araçları, ambulanslar ve sivil araçlar yaralı taşıyordu. 
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün tarandığını duyduk. Mer-
mi ışıkları da görünüyordu. Yaralıların, isimsizlerin ve şehit-
lerin ayrı ayrı listelerini yazıyorduk. Yakınlarından haber ala-
mayanların isimlerini kontrol ediyorduk. O arada halamın 
çocuklarını gördüm. Halamın damadı ‘Hakan’dan haber 
alamadık’ dedi. Hemen listelere bakmaya başladık. Önce 
yaralı, ardından şehit listesine baktık, Hakan Ünver adından 
birini göremedik. Bir de ismini teşhis edemediklerimiz var-
dı. Eşyaları duruyordu. Çocuklar o eşyaların içinden kendi 
arabalarının anahtarını tanıdılar. Morga indiğimizde durum 
kesinleşti. Çocukların 37 yaşındaki eczacı babası Hakan 
Ünver, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde vatan hainleri 
tarafından şehit edilmişti. Arabası oracıkta, dörtlüleri yanık 
bir şekilde duruyordu. Vatanı, toprağı, milleti için iki ço-
cuğunu, ailesini ve binlerce sevenini geride bırakıp şehit 
olmaya gitmişti. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. 
Milletimizin başı sağ olsun.”
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Kurtuluş Savaşı’nda Nene 
Hatun, Maraşlı Sütçü İmam 
ve Hasan Tahsin nasıl bir mü-
cadele verdiyse 15 Temmuz 
gecesi de darbecilere karşı 
ilk kurşunu sıkan Ömer Ha-
lisdemir başta olmak üzere 
tüm halk aynı saikle vatanına 
sahip çıktı. Dışkapı Yıldırım  
Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Yoğun Bakım 
Sorumlu Hemşiresi Meryem 
Hüser hastaneye gelen ya-
ralılarda bu ruhu gördü. 

Meryem Hüser 
Hemşire

ANKARA

“Şerife Bacılar,  
Nene Hatunlar oradaydı”

“Olayı öğrenir öğrenmez hastaneye geldim. Asla unuta-
mayacağım bir gece yaşadım. O sela sesleri hâlâ kulağım-
da. Arabayı nasıl kullandım bilemiyorum. Dua ederek, ağ-
layarak geldim hastaneye. Direkt Acil’e gittim. Sürekli yaralı 
geliyordu. Sırt hizasından yaralı bir yaşlı kadın vardı. ‘Bırak-
salar yine giderim’ diyordu. Biliriz ya hep Şerife Bacıları, 
Nene Hatunları... İşte oradaki insanlarda o ruhu gördüm. 
Ertesi gün öğleden sonra hastaneden çıkış yaptım. Çok 
şükür hainler emeline ulaşamadı. Türk insanı için, imanlı 
insanlar için övgüler az bile. Hepsinden Allah razı olsun.”
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Sağlık kuruluşlarına getirilen 
yaralıların aileleriyle olan ile-
tişimini sağlık çalışanları sağ-
ladı. Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Acil Tıp Uzmanı Doktor Mi-
ray Özlem, şehit olduğunu 
bilmeden yakınlarını arayan 
aileyle konuşma ânını hiç 
unutamadı.

Miray Özlem 
Doktor

ANKARA

“Sadece ‘Gelin’ diyebildim”

“15 Temmuz günü hastanede aktif görevli değildim. Saat 
20:30-21:00 civarı kendim hasta olduğum için hastane-
ye gittim. Tetkik sonuçlarımı beklerken sürekli üzerimizde 
uçan uçaklara bir anlam veremedik. Silah ve bomba sesleri 
duymaya başladık. Kızım ve babası evdeydi. Eşim beni ara-
yarak sürekli ateşli silah sesleri duyduklarını, uçakların çok 
yakından uçtuğunu, ne olduğunu anlayamadığını söyleye-
rek olaylar aydınlanana kadar hastaneden kesinlikle ayrıl-
mamamı istedi. Sonra haberlerden, internetten ve hastane 
polisinden Genelkurmay’da çatışma olduğunu, Boğaziçi 
Köprüsü’nün kuşatıldığını öğrendik. Televizyonda Başba-
kanımızı izledik ve bu sırada hastaneye yaralılar gelmeye 
başladı. Üzerimizden uçaklar sürekli alçak uçuş yapıyordu. 
Bombalar düşüyor, her bomba ile duvarlar sallanıyordu. 
Bu arada saklanacak yer arıyorduk. Sonra tekrar ayağa kal-
kıp gelen yaralılara müdahale etmeye başladık. Bir yandan 
yaralılarla ilgilenirken diğer yandan telefonda ağlayan kızı-
mı sakinleştirmeye çalışıyordum. Kızılay’dan gelen bir ba-
ba-oğul vardı. Tanklara karşı direnmişler ve üzerlerine ateş 
açılmış. Oğul şehit oldu kurtaramadık. Babası oğlunun öl-
düğünden habersiz yaralı bacağına bakmadan tekrar Kızı-
lay’a dönmek için yalvarıyordu. ‘Onlar insan değil, tankları 
üzerimize sürdüler, ateş ettiler’ dediğini hatırlıyorum. Son-
ra bir polis memuru geldi, ağır yaralıydı. Elinden silahını 
alamadık. Bize ‘Silahımı veremem, verirsem bizi öldürürler’ 
diye bağırıyordu. Gece yakınlarını arayanlar gelmeye baş-
ladı. Arkadaşlardan arayıp isim soranlar vardı. O isimlerin 
çoğu şehit olanların listesindeydi... Antalya’dan arayan 
bir aileye yakınının şehit olduğunu söyleyemedim. Sadece 
‘Siz buraya gelin’ diyebildim. Telefonun ucundaki ses ağla-
yarak ‘Anladım, geliyoruz’ dedi. Gece boyu çalıştık ve hiç 
uyumadan sabahı ettik.”
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Darbe teşebbüsü sırasın-
da meydanlara çıkan sağ-
lık çalışanları açılan ateşler 
sonrası yaralandı. Muaye-
nelerini meslektaşları yaptı. 
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
Sağlık Teknikeri Muhammed 
Yılmaz, hem yaralı gelen 
meslektaşının hem de baba-
sını kaybetmiş bir çocuğun 
zor anlarına şahitlik etti.

Muhammed Yılmaz 
Sağlık Teknikeri

ANKARA

“Babama bir şey mi oldu?”

“15 Temmuz gecesi hastanemizde aktif görevliydim. Yar-
dım amaçlı Acil’e indiğimizde kendi cabalarıyla gelmeye 
çalışan yaralılar, yakınlarını arayan kişiler, yardım amacıyla 
koşuşturan çalışanlar vardı. En kötüsü ise şehit olan bir 
vatandaşımızın başından ayrılırken oğlunun “Neden ba-
bamın başından ayrılıyorsunuz. Bir şey mi oldu?” diye 
sormasıydı. Cevap verememiştik. Görevim bittikten son-
ra eve dönerken yaşanan olaylara, çevreye verilen zarara 
inanamadım. Yaşadığım kötü olaylardan biri de Üroloji 
Doktorumuz Erkan Ölçücüoğlu’nun yaralı olarak hasta-
nemize gelmesiydi.”
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Vatanı için şehit olan kah-
ramanların organları bağış-
landı. Kahramanlarımız yeni 
hayatlara can verdi. Önce 
vatana sonra organ bekle-
yen hastalara umut oldu. 
İstanbul Bağcılar Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Kardi-
yovasküler Cerrahisi Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde Sorum-
lu Hemşire Murat Akyol, 16 
yaşındaki gencecik şehidin 
organlarının bağışlanmasına 
şahit oldu.

Murat Akyol 
Hemşire

İSTANBUL

“Gencecik bir insan  
şehit oldu”

“Hastanede görevli değil, evdeydim. Arkadaşım aradı ve 
darbe olduğunu söyledi. İnanamadım. Dışarıdan uçak ses-
leri geliyordu. TRT 1’i açtım; ekranda sinyal yok yazıyordu. 
Hemen dışarı çıktım ve korkmadan hastaneye gittim. Has-
tanede herhangi bir panik durum yoktu. Bir yardıma ihti-
yaç olur mu diye düşünen hastane personeli arkadaşlar 
Acil’e gelmişlerdi. Hemşire arkadaşlarım görevlerinin ba-
şında, darbeciler tarafından yaralanmış 16-17 yaşlarında bir 
çocuğa müdahale ediyordu. O çocuk şehit oldu. Gence-
cik bir insanın vurulması, şehit olması ve organlarının ba-
ğışlanması beni çok duygulandırdı.” 
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Sen, ben demeden “biz” 
olduk. 15 Temmuz gecesi 
darbeciler silah ve tankların 
arkasına gizlenerek saldır-
dı. Halkımız ise bedenleri ve 
yürekleriyle direndi. Dr. Ab-
durrahman Yurtaslan Ankara 
Onkoloji Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde Acil Ser-
vis Memuru Mustafa Gökalp, 
yaralı polislerin ağlayarak 
göreve geri dönmek isteme-
lerine şahit oldu.

Mustafa Gökalp 
Acil Servis Memuru

ANKARA

“Ağır yaralı polislerimiz 
görev yerlerine  
dönmek istedi”

“Hastanede nöbetçiydim. Ülkemizin böyle hainlere kolay 
teslim olmayacağını, herkesin canını hiçe sayarak seve 
seve şehit olduğunu gördüm. Hastanede yaralı sayımız 
fazlaydı. Sürekli yaralı geldiği için onları tedavi etmekten 
başka bir şey düşünmüyordum. Çünkü bu yaralıların hep-
si ülkemiz için canını seve seve feda edecek kahraman 
halkımız ve polislerimizdi. Ağır yaralı polislerimizin tedavi-
leri bitmeden görev yerlerine dönmek istemeleri beni çok 
duygulandırdı.”
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Gölbaşı şahitleri, o gece en 
acı olayları görüp en yoğun 
duyguları yaşadı. Gölbaşı’nda 
tam bir savaş oluyordu. An-
kara Gölbaşı Hasvak Devlet 
Hastanesi’nde İdari ve Mali 
İşler Müdürü Necdet Özdo-
ğan, darbecilerin hastaneleri 
de hedef aldığını görünce 
büyük bir tehlikeyi önledi. 

Necdet Özdoğan 
Müdür
ANKARA

“Kalabalığı gören helikopter 
hastanenin üzerinde dolaştı”

“Olayı duyar duymaz hemen hastaneye gitmem gerek-
tiğini düşündüm. Çünkü bizim hastanemiz çatışmaların 
en yoğun olduğu yerdeydi. Ülkemizde kalkışma olurken 
Gölbaşı’nda tam bir savaş oluyordu. Evimin bulunduğu 
yerden hastaneye giderken Dikmen Kavşağı’ndaki ışıklarda 
yol bir tank tarafından kapatılmıştı. Kontrollü geçişlere izin 
veriliyordu. Kontrol noktasından geçtikten sonra hemen 
hastaneye ulaştım. Hastaneye geldiğimde Özel Harekat 
Daire Başkanlığı’na yapılan yoğun saldırı sonucu yaralanan 
polislerden bir kısmı getirilmişti. Yaralıların hastanemize 
geldiğini öğrenen Gölbaşı halkı hastanenin bahçesinde 
toplanmaya başlamıştı. Sanırım vatan hainleri bu kalaba-
lığı görmüş olacaklar ki hastanenin üzerinde helikopter 
dolaşmaya başladı. Hemen o bölgenin ışıklarını kapatıp 
koordinasyonu sağlayan bir emniyet müdüründen sivil 
halkın hastanenin bahçesinden dışarı çıkarılmasını talep 
ettim. Sanırım böylelikle muhtemel bir faciayı da önlemiş 
olduk. Esasında o gecenin tamamı hayatım boyunca unu-
tamayacağım olaylara sahne oldu. Şehitlerimizin vücut 
bütünlükleri yoktu. Hastanemizin morgunda yeterli sayıda 
yer olmadığı için hastane yakınında bulunan soğuk hava 
deposunu açtırarak şehitlerimizin oraya yerleştirilmesi-
ni sağladım. Şehitlerin cenazesi gittikten sonra altlarına 
serdiğimiz strafor türevi malzemelerin erimiş olduğunu 
gördük. O gece ve 16 Temmuz günü saat 00:30’a kadar 
hastanede kaldım. Yaralananların ve şehit olanların o an-
latılmaz hallerini gördükçe kendi insanına silah sıkan bu 
vatan hainlerinin insan olamayacağı, bu yaşanan olayların 
hainlikle tarif edilemeyeceği ve bu duruma yeni bir kavram 
bulunması gerektiğini düşündüm.”
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Sağlık kuruluşları hem şehit 
ve yaralılarla hem de yakın-
larını arayan ailelerle doldu 
taştı. Sağlık çalışanları her-
kes için ellerinden geleni 
yapıyordu. Bir yandan tıbbi 
müdahalede bulunurken bir 
yandan da ailelere destek 
veriyorlardı. İstanbul Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde Sivil Savunma Ami-
ri Nihat Larçin, bir babanın 
oğlunun şehit olduğunu öğ-
renme ânına şahit oldu.

Nihat Larçin 
Sivil Savunma Amiri

İSTANBUL

“Babası feryatla  
oğlunu soruyordu”

“O gece hastanede aktif görevli değildim. Olaylardan son-
ra hastaneye gittim. Yaralılar ya kendi imkanlarıyla geliyor 
ya da ambulanslarla hastanemizin Acil Servisine getiriliyor-
du. Vatandaşlarımızı bu halde görünce çok duygulandım. 
Acil’de bir babanın 20-22 yaşlarındaki oğlunu feryat içinde 
aramasını, sağa sola koşarak onu sormasını hiç unutmaya-
cağım. Baba hastane personelimizin yardımıyla müşahede 
odasına götürüldü ve şehit olan oğlunu gördü. 

Eve dönerken, insanlara yardım etmem gerektiği düşüncesi 
sürekli beynimim içindeydi. Başka bir şey düşünemiyordum. 
Eve girip 30 dakika sonra hastaneye döndüm. Sonrasında 
yaralıları evlerinde ziyaret ettiğimde evi küçük ama yüreği 
büyük insanlarla tanıştım. Yüce Türk milleti ve o milletin bir 
mensubu olduğum için bir daha gurur duydum.”
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Sağlık çalışanları meydanlara 
indiklerinde gözleri yaşartan 
ve göğsü kabartan birçok 
kahramanlık hikayesine şahit 
oldu. Darbecilerin tehditleri-
ne boyun eğmediler. Ankara 
Gölbaşı Hasvak Devlet Has-
tanesi’nde Ameliyat Hem-
şiresi Nurcan Orkun, çalış-
ma arkadaşlarıyla birlikte bir 
anda sayısı artan yaralılara 
hızlıca müdahale etti. 

Nurcan Orkun 
Hemşire

ANKARA

“Hastane çalışanları 
görevlerinin başındaydı” “15 Temmuz akşamı görevli değildim. Televizyonda asker-

lerin köprüyü kapattığı haberi veriliyordu. Bu sırada dışa-
rıdan güçlü bir bomba sesi geldi. O gün ameliyathanede 
nöbetçi olan arkadaşım aradı ve hastaneye gitmemi söy-
ledi. Hemen formalarımı giyip çıktım. Yolda akşamın o 
saatinde olmayacak bir kalabalık vardı. Acil’e girdiğimde 
bir sürü hastane çalışanı oradaydı. Herkes bir işle uğraşı-
yordu. O sırada Anestezi Teknisyeni çağırdı, bir baktık ki 
televizyonda spiker hükümete el konulduğunu söylüyor-
du. Şaşkındım, sonra kendimi toparladım. Acil’de hazırlıklar 
başladı. Serumlar, pansuman arabaları ve dikiş setleri ha-
zırlandı. Personel arkadaşlar, hemşireler, doktorlar ve staj 
yapan öğrenciler de gelmişti. O sırada ikinci bomba sesi 
duyuldu. Büyük bir araç yaralıları getirdi. Bir anda Acil’in 
içi yaralı doldu. Hepimiz koşturuyor ve yardım ediyorduk. 
Yaralılardan bir tanesi çok susadığını söyledi. ‘Belki ame-
liyatlık durumun olabilir’ dedim. Sadece dudaklarını ve 
dilini elimdeki kompresle ıslattım. ‘Arkadaşlar nasıl?’ diye 
sordu. Kendi kurşun acısını hissetmiyordu. Ameliyata aldık. 
Yazarken bile ağladım. Allah bir daha yaşatmasın.”
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Sağlık kuruluşlarına getirilen 
gazi ve şehitlerin toplumun 
her kesiminden insanlar ol-
duğuna sağlık çalışanları 
tanıklık etti. Dr. Nafiz Körez 
Sincan Devlet Hastanesi’nde 
Birim Sorumlusu ve Dahili-
ye Uzmanı Doktor Osman 
İnan, milletin canından önce 
vatan, millet derdinde oldu-
ğunu yaşayarak gördü.

Osman İnan 
Doktor

ANKARA

“Kahraman millet  
canından önce vatan  
millet derdindeydi”

“15 Temmuz gecesi nöbetçiydim. Olayı sosyal medya ve 
arkadaş grubunda yapılan paylaşımlarla öğrendim. Hemen 
televizyonu açtım. Olayın başlangıcında hastanemizde 
normal işleyiş devam ediyordu. Gecenin ilerleyen saat-
lerinde yaralanan vatandaşlarımızın hastaneye intikalleri 
başladı. Özellikle sabah 04:00-05:00 sularında Akıncı Üs-
sü’nde yaralanan vatandaşlar yoğun bir şekilde gelmeye 
başladı. Bu zaman diliminde öfkeyle karışık ağlama nöbet-
leri yaşadım. Karışık duygular içindeydim. Bununla birlikte 
kahraman milletimizle birlikte meydanlarda olamamanın 
üzüntüsü hâkimdi. Gün ağarmaya başlayıp hainlerin yaka-
lanmasıyla acı, hüzün, şaşkınlık, öfke ve sevinci bir arada 
yaşadım. Yaralı olarak hastanemize getirilen gazilerimize 
baktığımda milletin tek vücut halini gördüm. Yaralılar içe-
risinde adeta toplumun her kesiminden insan mevcuttu. 
Bu farklı kesim ve kültürde insanların yüzlerinde aynı ifade, 
akıllarında aynı soru vardı: ‘Ne oldu? Kalkışma bastırıl-
dı mı?’ Bu kahraman milletin canından önce vatan mil-
let derdinde olmasını yaşayarak gördüm. O geceyi ömür 
boyu unutamayacağım.”
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Hastanelerdeki yaralılar ken-
dilerine geldikçe “Tanklar 
durdu mu, yakalandılar mı, 
Cumhurbaşkanımıza bir şey 
oldu mu?” diye soruyordu. 
Kendilerinden çok ülkeyi ve 
milleti düşünüyorlardı. Anka-
ra Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Acil Tıp Asista-
nı Doktor Saltuk Deniz, Cum-
hurbaşkanımızın çağrısı son-
rası meydanlara akın eden 
kahramanların anlattıklarına 
şahit oldu. Kendisi de vatanı 
için sağlık nöbetindeydi. 

Saltuk Deniz 
Doktor

ANKARA

“ Tanklar durdu mu?”
“O gün sıradan bir nöbetteydim. Darbe teşebbüsüyle nö-
betimizin seyri bir anda değişmişti. Hemen nöbet ekibi 
olarak hazırlandık. Diğer servislerden personel takviyesi 
yapıldı. Çok geçmeden Başhekimimiz de Acil Servis’teydi 
ve seri şekilde iş bölümü yaptı. İlk hastamız özel araçla gel-
mişti. Sonra peş peşe özel araç ve ambulanslarla yaralılar 
ve şehitler gelmeye başlamıştı. Vücutlarının çeşitli yerlerin-
de kurşun izleri veya şarapnel parçaları mevcuttu. Yaşlısıy-
la genciyle, kadınıyla erkeğiyle çok sayıda yaralı geliyor-
du. Servisimizdeki yaralılar Cumhurbaşkanımızın çağrısı 
sonrasında sokağa çıktıklarını, can pahasına demokrasiyi 
ve vatanımızı koruyacaklarını heyecanlı bir şekilde anlatı-
yorlardı. Karnında birkaç kurşun yarası ve kalçasında şa-
rapnel parçası olan bir amcaya müdahale ediyordum. 
Ben amcaya durumunun ciddiyetini anlatırken o ‘Tanklar 
durdu mu? Teröristler yakalandı mı? Cumhurbaşkanına 
bir şey oldu mu?’ diye soruyordu. Yaralı amca kendinden 
çok ülkesini ve milletini düşünüyordu. Bu sözleri duydukça 
bir kez daha aziz ve yüce milletimle gurur duydum. Gece 
boyu müdahale ederek sabahı etmiştik. Sabah saat 06:00-
07:00 gibi yaralı sayısı azalmaya başladı. Şehit ve yaralıların 
adli dosyalarını kontrol etmeye koyulduk. Adli dosyaları in-
celerken kadınıyla erkeğiyle her yaştan yaralılar olduğunu 
fark ettim. Cenab-ı Allah ülkemize, milletimize böyle bir 
günü bir daha yaşatmasın. Şehitlerimize Allah’tan rahmet 
ailelerine de başsağlığı diliyorum.”
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Gölbaşı’nda meydana gelen 
art arda patlamalar sonra-
sı Ankara Gölbaşı Hasvak 
Devlet Hastanesi’nde adım 
atacak yer kalmamıştı. Şe-
hitlerin sayısı da gitgide ar-
tıyordu. Hastanenin Sağlık 
Bakım Hizmetleri Müdür 
Yardımcısı Sebahattin Ye-
tim, yaralılar için elinden ne 
geliyorsa yaptı. Hatta daha 
fazlasını…

Sebahattin Yetim 
Müdür Yardımcısı

ANKARA

“Morglarda yer kalmadı”

“15 Temmuz gecesi hastanede aktif görevli değildim. Göl-
başı Özel Harekat’a bomba atıldığını Süpervizör’den öğ-
rendim. Beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Askerlerin 
İstanbul’da köprüleri kapattığı haberini de alınca tahmin 
ettiğimden daha ciddi bir durum olduğunu anladım. Has-
taneye gitmeye karar verdim. Oraya vardığımda sedyeler 
hazırlanmıştı. Arkadaşlara hazırlıkları sordum ve eksiklerin 
giderilmesini istedim. Bir yandan da sorumlu arkadaşları 
tek tek arıyor, ulaşabildikleri herkese hastaneye gelmesini 
söylemelerini istiyordum. Yaralı Özel Harekat polisleri am-
bulanslarla ve sivil araçlarla hastaneye gelmeye başlamış-
lardı. Olayın büyüklüğünü daha iyi anlamıştım. Yaralı Özel 
Harekat polisleri askerlerin burayı da basacaklarını dile 
getiriyorlardı. Bir ara helikopterin biri hastaneye çok yakın 
geçmişti. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla bu helikopter 
TÜRKSAT’ı vurmak için harekete geçmişti. 

Şehitlerimiz toplu halde geldi. Vücut bütünlükleri yok-
tu. Morgda dört yerimiz kalmıştı, belediye morgunda da 
yer kalmamıştı. Ne yapacaktık? Polikliniklerin klimalarını 
açarak şehitlerimizi oralara koymaya başladık. Sonrasın-
da şehitlerimizi Gölbaşı’nda bulunan bir firmanın soğuk 
hava depolarına koyduk. Bu arada bir hemşire arkadaşı-
mızın eşinin ve bir personelimizin de abisinin şehit olduğu 
haberini almıştık, o anda yıkıldık. Gerek hastanede görevli 
gerekse de görevli olmayıp hastaneye ben de bir şeyler 
yapabilir miyim düşüncesiyle gelen doktor, hemşire, per-
sonel ve güvenlik, görevlerini insanüstü bir çabayla yeri-
ne getirmişlerdir. Personelin eşi, kızı, oğlu dahi, hastane 
personeli olmadığı halde yerlere paspas atıyor, temizlik 
yapıyordu. Herkes elinden geldiğince bir işin ucundan tu-
tuyordu. Birlik beraberliğimizi yansıtan bu tablo beni çok 
duygulandırdı. Üzücü bir geceden sonra sabah gelen ha-
berler sevindiriciydi. Olaylar duruluyor gibiydi. Rabbim bu 
güzel vatanımıza bir daha o günleri yaşatmasın.”
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Direnenlerin içerisinde  
gençler ve çocuklar, elle-
ri öpülecek analar, baba-
lar, dedeler, nineler vardı. 
O gece sokaklarda darbe-
cilerle çatışan, direnen, dua 
eden bir bilinç vardı. Dr. Ab-
durrahman Yurtaslan Ankara 
Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Sağlık Memu-
ru Servet Başakın, yaralı po-
lis memurunun anlattıkları 
sonrası şoke oldu. 

Servet Başakın 
Sağlık Memuru

ANKARA

“Kardeş kardeşe  
kurşun sıkmaz”

“Hastanede insanlar ‘Kardeş kardeşi nasıl vurur?’ diyordu. 
En etkilendiğim olay, bir polisin dilinden şu ifadelerin dö-
külmesiydi: ‘Ellerimizi kaldırdık, silahlarımızı bıraktık. Kar-
deş kardeşe kurşun sıkmaz, biz kardeşimize ateş etmeyiz. 
Karşımızdaki 10 kişiden 9’u silahını indirdi. Yalnız 1’i hiç acı-
madan etrafa mermi sıkıyordu.’ Eve giderken, yorgunlu-
ğumu düşünmeden gece boyunca çalıştığım için iyi bir iş 
yaptığıma inanıyordum. Olayların bittiği söylendiği için de 
huzurluydum.”
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Mardin’de görev yaptığı sıra-
da 15 Mart 2001’de katıldığı 
operasyonda yaralanarak 
gazi olan Polis Memuru Halil 
İbrahim Yılmaz, 15 Temmuz 
darbe girişimi sırasında dar-
becilerin açtığı ateş sonucu 
yaralandı. Dr. Abdurrahman 
Yurtaslan Ankara Onkoloji 
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Beyin ve Sinir Cerrahi-
si Kliniği’nde İdari ve Eğitim 
Sorumlusu Doçent Doktor 
Suat Canbay, arkadaşı ve 
eski hastası Gazi Halil İbra-
him Yılmaz’ı görünce çok 
duygulandı.

Suat Canbay 
Doktor

ANKARA

“Allah devlete ve millete  
zeval vermesin”

“Olayları evde televizyon izlerken duydum. Önce inanama-
dım. Bu arada bomba sesleri duyulmaya başlamıştı. Son-
rasında hastane yöneticisi ile irtibata geçtim. İcapçı arka-
daşımla konuşarak görev yerine intikal etmesini söyledim. 
Ayrıca icapçı ve görevli olmadığı halde bir doktor arkada-
şımı ağır yaralılar olduğu gerekçesiyle görevlendirdim. Saat 
04:00 sularında ben de hastaneye gitmeye karar verdim. 
Bomba sesleri duyuluyordu. Acil’de birçok yaralı vardı. 
Herkes gelen yaralılara dört elle sarılıp tedavi etmeye çalışı-
yordu. Acil Servis’te eski hastam ve arkadaşım Gazi Halil İb-
rahim Yılmaz’ı görünce çok duygulandım. Yaralı haline rağ-
men şuurunun açık olması, felç durumunun bulunmaması 
beni mutlu etti. Halil kardeşimle kucaklaştık, duygulu anlar 
yaşadık. Babaannem her yemekten sonra dua ederken ‘Al-
lah devlete ve millete zeval vermesin’ derdi. Bu sözün ne 
kadar anlamlı olduğunu bir kez daha anladım.”
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Milletimiz meydanı darbe-
cilere bırakmadı ve tarihî bir 
duruş sergiledi. Darbecilerin 
ne silahları, ne tankları, ne 
helikopterleri, ne uçakları işe 
yaradı. Kahraman halk dil-
de tekbir elde bayrak koştu 
meydanlara. Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde Anestezi 
Teknikeri Temmuz Gülden, 
yaralanmasına rağmen bay-
rakları bırakmayan kahra-
manları gördükçe kendi va-
tan nöbetine dört elle sarıldı.

Temmuz Gülden 
Anestezi Teknikeri

ANKARA

“Bugün demokrasimiz 
ayakta”

“15 Temmuz gecesi hastanede değildim. TRT’de darbe 
bildirisinin okunduğuna şahit oldum. Tepemizden uçak-
lar geçiyordu. Hastanenin WhatsApp grubunda yaralıların 
geldiği, Acil Servis’in karıştığı yazılmıştı. O ara sorumlum 
aradı. Hastaneye gelmemi söyledi. ‘Ağabey ben hazırım’ 
dedim. Sırt çantamı alarak içine su ve biraz yiyecek koy-
dum. Acil Servis’e geldiğimde yaralı polisleri operasyona 
alıyorlardı. Birçoğunun durumu kritikti. Yaralanmış bir 
hastamızı hatırlıyorum. Elinde Türk Bayrağı vardı. Kur-
şun fena yaralamış, ciddi kan kaybetmişti, bilinci gitmek 
üzereydi. Bunu ona yapan, kendisini korumakla mükellef 
askerdi. O geceyle ilgili unutamadığım diğer bir olay, bir 
hastanın anesteziden uyandığında ‘Darbe yaptılar mı?’ 
diye sormasıydı. Can derdini bırakmış, tek derdi ülkesi ol-
muştu. Bu insanlar sayesinde bugün demokrasimiz ayak-
ta. Onlara müteşekkirim.”
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O gece hastanelerde nöbet-
çi olan sağlık çalışanları he-
men Acil’de koordinasyonu 
sağladı. Ankara Gölbaşı Has-
vak Devlet Hastanesi’nde 
Ebe Türkan İnam, polis eşini 
kaybeden bir babanın ço-
cuklarına eşinin kamuflajını 
koklatmasını unutamadı. 

Türkan İnam 
Ebe

ANKARA

“ Yatağından şehit olmak  
için mi kalktın?”

“15 Temmuz gecesi nöbetçi ebe olarak görevdeydim. Nö-
betim saat 8:00’de başlamıştı. Askerin köprüyü kapattığı-
nı medyada gördüm ama anlayamadım. Eşimden gelen 
‘Özel Harekat bombalandı, duymadın mı?’ telefonu ve 
Başbakanımızın konuşmasından sonra darbe girişimi ol-
duğunu anladım. Yaşadığım sadece şaşkınlık oldu. Çünkü 
askerimin kendi polisine kurşun sıkmasını, bomba yağdır-
masını aklım almıyordu. Hastane santralinden anons yapı-
larak tüm personelin Acil Servis’e inmesi istendi. Servis’te 
doğum yapmış on hastayı ne yapacağımızı konuşurken 
hastalar ve refakatçileri ‘Biz birbirimize bakarız, siz gidin 
bizi düşünmeyin’ dediler. Tabii ki o hastalar ihmal edilmedi 
ancak onların bu davranışı millet olarak zor zamanlarda 
nasıl kenetlendiğimizin, vatanı gerektiğinde kendimizden 
ve yeni doğmuş yavrumuzdan önce tuttuğumuzun bir 
göstergesidir. Hastanede karartma uygulandı. Tek duamız 
şehitlerin olmamasıydı. Halk hastane kapısına toplanmış, 
bir şeyler yapabilmenin telaşı içerisindeydi. Tüm hastane 
personeli çok kısa sürede hazırlıklarımızı tamamlamış, 
gelebilecek yaralılara müdahale için bekliyorduk. Gece 
03:00 sularında hastaneye gelen bir bey ‘Yatağından şe-
hit olmak için mi kalktın? Beş dakikada hazırlanıp çıktın’ 
diye feryat ediyordu. Bu beyin bombardımanda şehit dü-
şen polisin eşi olduğunu öğrendik. Kendisine teslim edilen 
şehit eşinin kamuflajını çocuklarına koklatarak ‘Bu kokuyu 
bir daha duyamayacaksınız, annenizin kokusunu doya 
doya koklayın’ demişti. O an yürekleri yanan herkesi bir 
kez daha ağlatmıştı. 

24 saat aralıksız görev yapmış, acil anonsundan sonra hiç 
mola vermeden 10 saat çalışmış biri olarak evime giderken 
yorgunluk hissetmiyordum. 15 Temmuz’da büyük Türk mil-
letinin mensubu olmanın gurur ve şerefini yüreğinde hisse-
den, kula kulluğu reddeden her insanımız çok değerlidir.”
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O gece öyle babalar vardı ki 
sadece kendi çocuğu değil, 
vatanı için direnen tüm vatan 
evlatları için çırpınıyordu. An-
kara Numune Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde Hemşire 
Yelda Çemrek, bir babanın 
çocuğunu hastaneye ema-
net edip diğer yaralılara yar-
dıma koştuğuna şahit oldu. 

Yelda Çemrek 
Hemşire

ANKARA

“Çocuğunu bırakıp yaralıları 
getirmek için gitti”

“15 Temmuz gecesi hastanede aktif görevliydim. Eşimi 
aradım. Olayı çoktan duymuş ve hastaneye gelmek için 
yola çıkmıştı bile. Vatanın sahipsiz bırakılamayacağını, 
eğer bu gece evde oturursa çocuklarımızın yüzüne ba-
kamayacağını, sokaktaki sivil vatandaşların ve polislerin de 
anası, babası, evladı olduğunu, hiçbir şey yapamasa bile 
kan vereceğini söylüyordu. Evden hastaneye kadar olan 
yolun yarısını yürüyerek, yarısını hastane görevlisi oldu-
ğunu söyleyip bir aracı çevirerek gelmişti. Sabaha karşı 
04:30-05:00 sıralarında Acil’den içeri tekerlekli sandalye-
de 17-18 yaşlarında genç bir çocuk getirildi. Görünüşte 
hiçbir şeyi yok gibiydi. Yanına yaklaştığımda bir şeyi olma-
dığını, sadece biraz başının ağrıdığını söyledi. Kontrol etti-
ğimde başından yaralandığını gördüm. Vurulmuştu ama 
o farkında değildi. ‘Seni buraya kim getirdi?’ diye sordum. 
‘Babam getirdi’ dedi. ‘Baban nerede?’ diye sordum. Duy-
duğum cevap karşısında çok duygulanmıştım. Biz çocu-
ğumuzu azıcık ateşlendi diye gözümüzün önünden ayır-
mazken onun babası diğer yaralıları aracıyla hastaneye 
yetiştirebilmek için çocuğunu Acil’in kapısına bırakıp geri 
dönmüştü. O gecenin asıl kahramanları şehit ve gazileri-
mize sonsuz minnetimle.”
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Sağlık kuruluşlarında tam an-
lamıyla bir kenetlenme vardı. 
Doktorlar, hemşireler, acil 
tıp uzmanları, anestezistler, 
sağlık memurları, güvenlik 
memurları… O gece hiçbir 
ayrım yapmadan yaralılara 
daha fazla nasıl faydalı olabi-
leceklerini düşündüler. İstan-
bul Haseki Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde Güvenlik 
Müdürü Yılmaz Karabacak, 
yaralıları getiren motosiklet-
li gençlerden sayısız yaralıyı 
araçlarıyla taşıyan aile kadar 
unutamayacağı birçok âna 
şahit oldu.

Yılmaz Karabacak 
Güvenlik Müdürü

İSTANBUL

“Siz değerli sağlık 
çalışanları, tarih sizi 
unutmayacak” 

“Aktif görevli değildim. Olayı hastanede değil akşam saat 
22:00 sıralarında evde öğrendim. Tam olarak neyle karşı 
karşıya olduğumuz saat 23:00 sıralarında şekillenmeye baş-
lamıştı. Eşim ve oğlumla helalleşip hastaneye geçmek için 
evden çıktım. Yolda güvenlik amiri arkadaşlarımı telefon-
la arayıp acil yüksek teyakkuz talimatı verdim. Bisikletimle 
ivedi şekilde hastaneye giderken çevrede neler olduğunu 
gözlemleyip ona göre tedbir geliştirebilmek için her zaman 
kullandığım güzergâhı değiştirerek sahil yoluna yöneldim. 

Hastaneye ulaşır ulaşmaz Hastane Müdürümüzü ara-
yıp hızla Acil Servis’e geçtim. Güvenlik Amiri ve grubuna 
kontrollerini hiçbir zaman elden bırakmamalarını söyleyip 
planladığım sıralı güvenlik çalışmalarını hızla icraya yönel-
dik. Şüpheli araç, şüpheli şahıs çalışmalarını, kapı, otopark 
girişlerinde öncelikli risk noktalarında gerekli kontrolleri 
yaptık. Olayların yoğunluk kazanması üzerine Güvenlik 
Amiri arkadaşımı arayıp ‘kırmızı alarm’ koduna geçtiğimi-
zi bildirerek istirahattaki tüm güvenlik personelini göreve 
çağırdım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın televizyona canlı bağlandığını görünce içimi tarif-
siz bir mutluluk kapladı. İç sesim, ‘Direneceğiz, bizi teslim 
alamayacaklar’ diyordu. Dakikalar ilerledikçe Vatan Cad-
desi ve Saraçhane’den gelen yaralılarımız hızla artmaya 
başladı. Saat 03:30 sıralarında Acil Servis, savaşlarda cep-
he gerisindeki sıhhiye çadırlarını andıran bir görüntü arz 
ediyordu. Aldığı kurşun, şarapnel yaralarına rağmen bir an 
önce tekrar getirildiği yere dönmek isteyen kahraman ga-
zilerimiz... Kısa aralıklarla büyük bir gürültüyle alçak uçuş 
yapan askerî uçaklar ve ne acıdır ki insanlar böylesine bir 
hal içerisindeyken hastane üzerinde patlatılan gaz bom-
baları... Unutulamayacak, tarihe kazınan o kadar çok şey 
var ki... Mesela çatışma alanlarıyla hastane arasında yardım 
köprüsü kuran, getirdikleri yaralıları bırakıp tekrar giden, 
bunu saatler boyu yapan motorlu gençler, sivil araçla sayı-
sız yaralıyı taşıyan aile… Çok sayıda gazimizi kurtardılar, bir 
de bir genç gazimizi hiç unutmayacağım. Hastaneden az 
uzakta telefonda belli ki bir yakınıyla konuşuyor: ‘Yaralıyım 
ama önemli değil, Vatan’da son durum ne bilmiyorum ben 
şimdi oraya gidiyorum, şehadet şerbetini Allah nasip eder 
inşallah, hakkınızı helal edin’ diyor. Telefonunu kapattı, ku-
lağındaki pansumanı tutarak uzaklaştı gitti. Allah onlardan 
bin değil, yüz bin kere razı olsun. O şehitlerimizin, gazileri-
mizin son derece dirayetli, esaslı duruşları sayesinde vatan 
bütünlüğümüz, istikbalimiz tam. Şehitlerimizin ruhları şad 
olsun. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah… Görevim 
3-4 gün kesintisiz devam etti, normalleşme süreci başla-
yana kadar hastanede yatıp kalktım.”
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Hain darbecilere “Dur” de-
mek için kahraman gençle-
rimiz köprüye, havalimanına 
ve meydanlara koştu. Ülke-
leri için direndi. Üstelik üzer-
lerine yürüyen tanklara ve 
açılan ateşe aldırış etmeden. 
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Kar-
diyoloji Bölümü’nde Asistan 
Doktor Yücel Kanal, gen-
cecik yaşta şehit olan mavi 
gözlü genci unutamadı.

Yücel Kanal 
Doktor

ANKARA

“Onun mavi gözlerini 
unutamıyorum”

“Hastanede Acil Servis Kardiyoloji nöbetçisiydim. Ülkem 
için ve Türk milleti olarak geleceğimiz için çok endişelen-
dim. Olaydan sonra olası ihtimalleri düşünüp diğer servis-
lerden de sağlık personelleri çağırdık. Travma hastalarına 
gerekli olabilecek malzemeleri toparlamaya çalıştık. Bir-
den Acil Servisimiz doldu taştı. Tüm gücümüzle yaralıları-
mıza yardım etmeye çalıştık. Kurşun yaralanmaları, tankın 
neden olduğu yaralanmalar, düşmeler, ezilmeler... Bir in-
san nasıl kendi milletine kurşun sıkar, nasıl vatanına ihanet 
eder? Vatandaşlarımız kurşunlara siper olmuş, tankların 
önüne canları pahasına yatmışlardı ve hainler o insanları 
hiç acımadan gazi ve şehit ettiler. Şehitlerimiz ve gazile-
rimiz sayesinde ihanet çetesi başarısız olmuştu, ülke ola-
rak onlara çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyordum. 
Hastaneye gelen ilk yaralıyı, ilk şehidimizi hiç unutamıyo-
rum. Renkli gözlü, 20-25 yaşlarında birisiydi. Sağ göğsün-
den vurulmuştu. Geldiğinde solunumu ve dolaşımı yoktu. 
Hastaya hemen CPR başladık, entübe ettik, ileri resüsitas-
yon için CPR yaparak KVC yoğun bakıma çıkardık. Fakat 
tüm müdahalelerimize rağmen kurtaramadık, şehit oldu. 
15 Temmuz aklıma geldiğinde hep bu şehidimizi düşünü-
rüm. Onun mavi gözlerini unutamıyorum. Eve dönerken 
gözyaşlarımı tutamadım. Darbe teşebbüsü başarısız ol-
duğu için yaşadığım mutluluğun, milletimizin birlik olarak 
defettiği bela için duyduğum gururun yanında, kaybettiği-
miz yüzlerce insan için üzülüyordum. Gece yaşadığım acı 
anları düşüne düşüne eve gittim. Hastanemizde çalışan 
bir doktor arkadaşımız vardı. Yaralıydı ve hemen ameliyata 
alınmıştı. O gün nöbetçi olmasam onun yerinde olmaktan 
gurur duyacağımı düşündüm.”
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AA, KAYHAN ÖZER
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“15 TEMMUZ GECESİ BEN MİLLETİMDE ŞUNU GÖRDÜM: F16’LAR 

BOMBALARINI YAĞDIRIRKEN, HELİKOPTERLERDEN AYNI ŞEKİLDE 

O BÜTÜN BOMBALAR ATILIRKEN, MERMİLER GÖNDERİLİRKEN 

VATANDAŞIMIN ÇİFTÇİSİ TRAKTÖRÜYLE, ÖBÜRÜ KAMYONUYLA 

KAMYONETİYLE HEPSİ YOLA ÇIKTILAR. AMA HEPSİNDEN ÖTE BE-

NİM VATANDAŞIM, BENİM İNSANIM TANKIN ALTINA YATABİLİYOR-

SA, PALETLERİ ARASINA YATABİLİYORSA VE ONLAR ALLAH-Ü EK-

BER DİYEREK ŞEHADETE KOŞABİLİYORLARSA BU MİLLET YIKILMAZ; 

İŞİN ASLI BURADA. 29 GECE SABAHLARA KADAR DEMOKRASİ NÖ-

BETİNİ TUTTUYSALAR İŞİN PERDE ARKASINDAKİ HEDEF BAŞKADIR, 

ONUN ADI ŞEHADETTİR.”

Recep Tayyip ERDOĞAN

T.C. Cumhurbaşkanı
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AA, ÖMER ÜRER
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Ambulans ekipleri sıcak ça-
tışmanın olduğu bölgeye 
farklı noktalardan girerek 
yaralıları almaya çalıştı. Ula 
Merkez 1 No’lu Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonu Akya-
ka UMKE’de Acil Tıp Teknis-
yeni Arif Özhan Sarıkamış, 
Komuta Kontrol Merkezi’nin 
yönlendirmesiyle çatışma-
nın olduğu bölgeye arka ta-
raftan ulaştı. 

Arif Özhan Sarıkamış 
Acil Tıp Teknisyeni

MUĞLA 

“Büyük bir çatışmanın  
tam ortasındaydık”

“Televizyondan haberleri takip ederken Muğla Valiliği 
önüne tedbir görevine çağırıldık. Valiliğin önünde daki-
kalar içinde kocaman bir kalabalık oldu. Saat 22:00 gibi 
istasyona dönerken Komuta Kontrol Merkezi’nden (KKM) 
Marmaris’e gitmemiz gerektiği, askerî helikopterden ateş 
açıldığı bilgisini verdiler. Marmaris girişinde polisler dur-
durdu ve tepe lambalarımızı kapatmamızı söyledi. Turban 
Otel’e yaklaşık 50 metre mesafede insanlar toplanmıştı. 
Ancak polisler daha ileri gidilmesine izin vermiyordu. Ne 
olduğunu anlamaya çalışırken tepemizde kocaman bir 
helikopter ateş açmaya başladı. İnsanlar sağa sola kaçışır-
ken biz de siper aldık. Ardından emniyet şeridini geçerek 
otelin önüne geldik. Büyük bir çatışmanın tam ortasınday-
dık. KKM’den arka taraftan girebileceğimizi söylediler. 112 
ekipleri ile beraber girdik. Ekipmanımızı aldık ve çatışma-
ların ortasına, yaralıların olduğu bölüme gittik. Bir şehit 
verilmişti. 112 ekipleri şehidimize müdahale ediyordu. Biz 
de müdahaleye başladık. Çatışmalar hiç durmuyordu. Ya-
nımızda tek bir polis kaldı. O da kapıyı tutuyordu. O sırada 
ışıkları kapatmamızı söylediler. O panikle lamba anahtar-
larını bile bulamadım, dolaptaki askı demiri ile lambaları 
kırdım. Helikopter tekrar ateş etmeye başladı. Merkezden 
devamlı anons geliyor, telefonlar çalıyor fakat biz cevap 
veremiyorduk. Silah sesleri geliyordu ama kimseyi göremi-
yorduk. 10 dakika sonra diğer polisler geldi ve darbecilerin 
kaçtığını söyledi. O anlarda hiç korku yaşamadım. Sadece 
içimde bir öfke vardı. Askerler kaçmıştı ve iki vatandaşımız 
şehit olmuştu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Ülkemizin sahipsiz olmadığını o gece göstermiş olduk.” 
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Cumhurbaşkanımızın Mar-
maris’te konakladığı ve gece 
yarısı ayrıldığı otele saat 
04:42’de helikopterlerden 
ateş açıldı. Marmaris 1 No’lu 
Acil Sağlık Hizmetleri İstas-
yonu’nda Acil Tıp Teknisyeni 
Aysel Talay, kendilerini koru-
mak için geldiğini zannettiği 
helikopterin açtığı ateşe ma-
ruz kaldı.

Aysel Talay 
Acil Tıp Teknisyeni

MUĞLA

“Ambulansta kurşun 
delikleri olduğunu gördük”

“Akşam saatlerine kadar olağan bir nöbet geçiriyordum. 
Akşam saatlerinde ise internet bağlantımız kesildi, tele-
fonlarımız çekmedi. Sonra televizyonda darbe girişimi 
olduğuyla ilgili haberler gördüm. Son vakamıza giderken 
helikopter sesleri gelmeye başladı. Güvenlik tedbiri ol-
duğunu düşünerek rahatladık. Gittiğimiz adreste hastayı 
ararken turistlerin korkudan çığlık attığını ve ağlayarak ko-
şuşturduğunu gördük. Bizim güvenliği sağlamakla görev-
li olduğunu sandığımız helikopter ateş açmıştı. Dönüşte 
telsizlerimizden Marmaris Bölgesi ambulanslarının dikkatli 
olmaları gerektiği anonsunu duyduk. Hemen sonrasında 
gelen çağrıyla yaralı olup olmadığına bakmak ve sağlık 
tedbiri amacıyla orada bulunmak üzere, ateş açılan Turban 
Otel’e doğru yola çıktık. Otelin giriş kapısına vardığımızda 
yaklaşık 20-30 metre üzerimizde ışıkları olmayan, sadece 
sesi duyulan ve rüzgarı hissedilen helikopteri fark ettik. 
Otelde yaralanan olmadığı bilgisini aldık, rahatladık. Ancak 
otelin arkasındaki lojmanlarda yaralı olup olmadığını kont-
rol etmek için ambulansa döndük. Polis bize helikopterin 
sahile asker indirdiğini, çatışma çıkabileceğini ve bölge-
den uzaklaşmamız gerektiğini söyledi. İnen askerler ağır 
silahlı ve tehlikeliydi. Sokağın başına polis barikat kurmaya 
başladı. Helikopter ikinci sefer geldi ve karşımızdaki otelin 
bahçesine indi. Karanlıktı ve ne olduğu görünmüyordu. Bir 
yandan merkezimizle irtibat kuruyorduk. İkinci grup askeri 
bıraktığını sonradan öğrendiğimiz helikopterin gitmesin-
den birkaç dakika sonra tam önümüzde yoğun bir çatış-
ma başladı. Kurşunlar bize kadar geliyordu. Ambulansın 
arkasına geçip bekledik. Derken önümüzdeki barikattan 
‘Yaralı var! Ambulans!’ sesleri gelmeye başladı. Kurşun 
bombardımanını atlatıp nasıl gidebiliriz diye düşünürken 
caddenin aşağısından gelen başka bir ambulans geri geri 
barikata yanaştı. Ekip ön kabinden çıkamıyor, helikopter 
kurşun yağdırıyordu. Ambulansın çeşitli yerlerinde kurşun 
delikleri olduğunu gördük. Sürücümüz ambulansı çalıştırdı 
ve tüm arıza lambalarının yandığını söyledi. Yine de şehidi-
mizi hastaneye götürmek üzere hareket ettik. Nasıl bir zih-
niyet ambulansa ateş edebilir? Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimleri başarısız oldu. 
Türk milleti tek yürek olarak ülkenin birçok yerinde darbe-
cilerin hain emellerini engelledi. Bugün yine aynı duruma 
düşsem gözümü kırpmadan işimi yaparım. Varlığım Türk 
varlığına armağan olsun. Vatan sağ olsun.”
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Marmaris’te darbeciler ambu-
lansları hedef aldı. Marmaris 1 
No’lu Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonu’nda Ambulans Sü-
rücüsü Beyhan Tavas, darbe-
cilerin elindeki helikopterin 
ambulans çalışanlarına ateş 
açtığına şahit oldu. 

Beyhan Tavas 
Ambulans Sürücüsü

MUĞLA

“Ambulansın sol  
arka lastiğinden 
vurulduğunu gördüm” “15 Temmuz gecesi aktif görevdeydim. Olayı duydu-

ğumda böyle bir şeye inanmak istemedim. Filmlerdeki 
gibi, üzerimizden helikopterler ateş ediyordu. Komuta 
Kontrol Merkezi (KKM) bize güvenli bölgeye geçmemizi 
söylüyordu. Olay yerine vardığımızda herkes bir yerlere 
koşuşturuyordu. Ambulansın sol arka lastiğinden vurul-
duğumuzu gördüm. Lastik inik bir şekilde ambulansı yol 
kenarına doğru aldım. Üzerimizden helikopter atışı bir an 
azaldığında ekip arkadaşlarımla lastiği değiştirdik. Turban 
Otel önünde tepe lambaları kapalı bir şekilde KKM ile tel-
siz görüşmesi yaptık. Evlerin duvarlarını siper ederek ar-
kadaşlarımızın yanına gitmeye çalıştık. Bu anlar aklımdan 
hiç çıkmıyor. Görevim bitip de eve giderken bu yaşanan-
lara hâlâ inanamıyordum.”
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AA, OKAN ÖZER
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Marmaris’teki Turban Otel 
helikopterler tarafından ta-
randı. İçerisinde yaralıların 
olduğunu bilen sağlık çalı-
şanları kendi canlarını hiçe 
sayarak bir hayat kurtarma-
nın gayretiyle çatışma ala-
nına korkmadan girdiler. Ula 
1 No’lu Gökova Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonu Akya-
ka UMKE’de Hemşire Birgül 
Marçalı da o kahraman sağlık 
çalışanlarından biriydi.

Birgül Marçalı 
Hemşire

MUĞLA

“Cep telefonu ışığıyla 
müdahale ettik”

“15 Temmuz gecesi istasyonumuza dönerken Turban 
Otel’e helikopterlerden silahlı saldırı yapıldığı ve oraya 
gitmemiz gerektiği söylendi. Marmaris’in girişinde po-
lisler bizi durdurdu. Görevli geldiğimizi söyledik. Otelin 
içerisinde yaralıların olduğunu öğrendik. Bir ara çatışma 
durdu ve 112 ekibi ile müdahale için bölgenin içerisine 
girdik. Sahil yolundan içeri girerken sirenimiz ve farımız 
kapalı bir şekilde temkinli olarak yol aldık. Güvenlik için 
ışıkları kapattık. Yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale 
ettik. Bu sırada silah sesleri hiç susmadı. Silahlı saldırı ala-
nına açık bir yerdeydik ve taranıyorduk. Bu arada amirle-
rimiz sağlık durumumuz hakkında bilgi almak için sürekli 
arıyordu. Çatışma sakinleşince yaralı olan polislerimizin 
sevkini sağladık. 16 Temmuz saat 12:00 sularında görevi-
miz bitti. Yüce Allah’tan böyle bir gecenin bir daha yaşan-
mamasını dilerim.” 
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15 Temmuz gecesinde sağ-
lık çalışanlarının yaralıları 
hayatta tutabilme çabasına 
ilerleyen saatlerde hayatta 
kalma mücadelesi eşlik etti. 
Marmaris 3 No’lu Armutalan 
Acil Sağlık Hizmetleri İstas-
yonu’nda Acil Tıp Teknisyeni 
Emrecan Dilsiz, vakayı aldık-
tan sonra güzergah değiştirip 
yolu 20-25 kilometre uzata-
rak hastaneye varabildi. 

Emrecan Dilsiz 
Acil Tıp Teknisyeni

MUĞLA

“İlerlemek imkansızdı”

“Biz ambulans ekibiyiz, işimiz insanların en zor zamanında 
onlara yardım etmek. İstasyonumuzdan en son 20:30’da 
çıktık. Oraya yeniden, korkunç bir gecenin sabahında gi-
receğimizi bilmiyorduk. 15 Temmuz gecesi vakadan va-
kaya koşarken bir yandan haberleri takip ediyorduk. Gece 
yarısına yaklaştığında Turunç Bölgesi’nden vaka ihbarı 
aldık. Kulağımız radyoda gözümüz yolda bölgeye doğ-
ru gitmeye başladık. Aldığımız hastayı Marmaris Devlet 
Hastanesi’ne nakletmek üzere yola çıktık. Merkeze yak-
laşırken ekip arkadaşımın telefonu çaldı. Komuta Kontrol 
Merkezi’nden (KKM) arıyorlardı. Arkadaşım bana dönerek 
güzergah değiştireceğimizi söyledi. Yeni güzergahımız 
Datça’ya çıkan bir patika yoldu. Hastaneye yaklaşık 5 ki-
lometre kala belirlediğimiz yeni yol, hedefimize 20-25 
kilometre daha uzaktı. Vakayı teslim ettikten sonra Tur-
ban Kavşağı civarında bomba patladığını ve özel eğitimli 
askerî birliklerin bölgeye indiğini öğrendik. Çok geçme-
den KKM’den bölgeye intikal etmemiz yönünde görev 
geldi. Oraya ulaştığımızda oldukça kalabalıktı. Vatandaş-
lar, haberciler, polisler ve sağlıkçılar bir köşede siper almış 
bekliyordu. Arada bir silah sesleri sessizliği bozuyor, kısa 
aralıklarla helikopter ortaya çıkıyor ve ateş edip karanlıkta 
tekrar kayboluyordu. Silah sesleri kesildiğinde KKM, sıcak 
bölgeye yaralıları almaya gitmemizi istedi. Peş peşe dört 
ekip gönderildikten sonra biz de gittik. Otelin sahil kısmın-
dan girecektik. Bölgeye yaklaşırken çatışma tekrar başladı. 
Helikopter karşıya doğru ateş ediyordu. Polisler de karşı-
lık veriyordu. İlerlemek imkansızdı. Güvenli noktaya geri 
döndük. Ambulansın lastiğinin kurşun nedeniyle patladı-
ğını fark ettik, lastik değişimini yaptık. Yaralı polislerimize 
müdahale için görevlendirildik. Sabah sekizde görevimizi 
yeni ekibe teslim ettik. Ne söylenebilir ki… O günün kah-
ramanları bugün bu yazıyı rahatlıkla yazabilmemizi sağ-
layan, sokağa çıkarak canını hiçe sayan halkımızdır.”



292 VATAN IÇIN SAĞLIK NÖBETINDE

Cumhurbaşkanımızın Mar- 
maris’te kaldığı otelden ay-
rılmasından bir süre sonra 
darbeciler helikopterlerle 
otele saldırdı. Marmaris 1 
No’lu Acil Sağlık Hizmetle-
ri İstasyonu’nda Ambulans 
Sürücüsü Kubilay Direksiz, 
çıkan çatışmada şehit olan 
Mehmet Çetin’i de alarak 
mermiler altında sıcak böl-
geden hızla uzaklaştı. 

Kubilay Direksiz 
Ambulans Sürücüsü

MUĞLA

“Seçim yapacak ve 
korkacak lüksümüz yoktu”

“15 Temmuz günü nöbetteydim. Televizyondan darbe 
olduğunu öğrenene kadar olağan bir gündü benim için. 
İlk önce anlayamadım, inanamadım. Bir yandan Komuta 
Kontrol Merkezi (KKM) görev çıkışı veriyor, biz işimizi yap-
maya devam ediyorduk. KKM, olası her şeye hazırlıklı ve 
dikkatli olmamız konusunda sürekli bilgi geçiyordu.

KKM’nin ‘Marmaris Turban Otel’e çıkış yapın. Silahlı çatış-
mada yaralananlar var’ anonsuyla başladı her şey. Olay 
yerine ulaşan ilk ekip olarak otelin giriş kapısına kadar 
geldik. Havada sabit asılmış gibi duran helikopter karan-
lık nedeniyle tam olarak gözükmese de sesi kulaklarımızı 
tırmalıyor, pervanenin oluşturduğu rüzgar bize ulaşıyordu. 
Doktorumuz ve Acil Tıp Teknisyenimiz otel içerisinde yaralı 
olup olmadığını kontrole gitmişti. Ben de ambulansın ya-
nında çevreyi gözetliyordum. Elinde silah olan bir sivil polis 
eğilmiş bir şekilde hızla bana doğru geliyor, bir yandan da 
‘Sen ne yapıyorsun. Eğil saklan’ diye sesleniyordu. Bana 
‘Sahile asker indirdiler. Lazer tutuyorlar, burası güvenli de-
ğil. Çabuk bizi dışarı çıkar’ dedi. Oteldeki sağlık ekibimize 
seslendim. Ekip gelince sivil polisle birlikte sıcak bölge-
den çıktık ve daha güvenli bir bölgede konuşlandık. Tepe 
lambalarını kapattık. Bir süre sonra tekrar çatışma başladı. 
Bulunduğumuz yere dahi mermiler sekiyordu. KKM Ekip 
Sorumlumuz, içeride yaralı polislerin olduğunu bildirerek 
bizi oraya yönlendirdi. Çatışmanın tam ortasına nasıl gire-
bilirdik? Seçim yapacak, korkacak ve karamsarlığa düşecek 
lüksümüz yoktu. O otelde Cumhurbaşkanımız kalıyordu. 
Artık söz konusu vatan, bayrak ve devletti. Olay yerine 
zırhlı Özel Harekat’ın da gelmesiyle helikopter püskürtüldü. 
Üç ekip içeri girdik. KKM’nin telefondan tarifi üzerine sahil 
kısmına yönlendik. Koruma olduğunu tahmin ettiğimiz kişi 
gözetiminde villanın yanındaki odalara doğru ilerledik. Ağır 
yaralı bir koruma yatağa yatırılmış, ‘Diğer arkadaşa müda-
hale edin. Onu yaşatın’ diye sesleniyordu. Onları yaşatmak 
için tüm ekip seferber olmuştuk. Diğer sağlık ekipleri de 
sivillere müdahale ediyordu. Bir bebeğin ağlama sesini ha-
tırlıyorum. Helikopterin tekrar gelmesiyle çatışma yeniden 
başladı. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama çatışmanın 
her ânı çok uzundu. Şehit koruma Mehmet Çetin’i de alıp 
ambulansa yöneldik. Nedip Cengiz Eker ağabeyimizin de 
şehit olduğunu sonradan öğrendim.”
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Darbeciler Cumhurbaşkanı-
mızın ailesiyle birlikte din-
lenmeye gittiği Marmaris’i 
hedef aldı. O sıralarda olay-
lara şahit olan Marmaris 3 
No’lu Armutalan Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonu’nda 
Acil Tıp Teknisyeni Mert Eren 
Türk, ambulansın tepe lam-
bası kapalı olay yerine ulaştı. 

Mert Eren Türk 
Acil Tıp Teknisyeni

MUĞLA

“Helikopterin yükseldiğini ve 
aniden ateş açtığını gördük”

“15 Temmuz gecesi Marmaris genelinde daha olaylar 
başlamamışken haberlerden kalkışmayı öğrendik. Komu-
ta Kontrol Merkezi (KKM) tarafından vaka verildi. Yaralıya 
ulaştıktan sonra KKM tarafından dönüş güzergahımızın 
güvenli olmadığı konusunda bilgilendirildik. Yeni bir gü-
zergah belirleyip yolu biraz da uzatarak hastayı Marmaris 
Devlet Hastanesi’ne ulaştırdık. Daha sonra KKM tarafından 
Turban Kavşağı’na yönlendirildik. Olay yerine vardığımızda 
gökyüzünde sadece helikopter sesi ve helikopterden edi-
len ateşin ışığı görünüyordu. Çatışma devam ettiğinden 
olay yerine 50-100 metre uzaklıkta, nispeten güvenli bir 
alanda beklemede kaldık. KKM’nin yönlendirmesiyle Tur-
ban Kavşağı sahil yolundan Mares Otel’e doğru, tepe lam-
balarımız kapalı ilerlemeye başladık. Orada yararlılar oldu-
ğu söylendi. Sahil yoluna geldiğimiz sırada tepemizdeki 
helikopterin yükselmesine ve aniden ateşe başlamasına 
şahit olduk. Tekrar güvenli bir bölgeye çekildik. Çatışma 
sesleri kesildikten sonra olay yerine intikal etmek için am-
bulansa geçtiğimizde lastiğe kurşun denk geldiğini ve 
lastiğin patladığını gördük. Sıcak bölgeye yakın olan yer-
de, alelacele ambulansın lastiğini değiştirdik. 15 Temmuz 
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi 
saygıyla, rahmetle anıyorum.” 
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“15 TEMMUZ GECESİ, TÜRKİYE’DE TARİHTE EŞİNE ENDER RAST-

LANACAK BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİ YAŞANMIŞ VE DAHA DA 

ÖNEMLİSİ BU MÜCADELE KAZANILMIŞTIR. O GECE TÜRKİYE VE 

BİZİMLE BİRLİKTE TÜM DÜNYA, TERÖRÜN YENİ BİR YÜZÜNE, TE-

RÖRLE MÜCADELENİN DE FARKLI BİR YÖNTEMİNE ŞAHİT OLDU. 

TÜRK MİLLETİ HANGİ KESİMDEN, HANGİ SİYASİ GÖRÜŞTEN OLUR-

SA OLSUN 15 TEMMUZ GECESİ İSTİKLALİ VE İSTİKBALİ İÇİN SO-

KAKLARA DÖKÜLEREK DARBECİLERİN KARŞISINA DİKİLDİ. TÜRKİYE 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİ BOMBALAMA HAİNLİĞİNİ GÖSTEREN 

TERÖRİSTLERE EN GÜÇLÜ CEVABI BİZZAT AZİZ MİLLETİMİN SE-

ÇİLMİŞ TEMSİLCİLERİ VERDİ.”

Recep Tayyip ERDOĞAN

T.C. Cumhurbaşkanı
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AA, MUHAMMET MUTAF



Cemal ABUATUYE . Fas vatandaşı

Dursun ACAR . Yusufeli . 1972 . Polis

Mesut ACU . Ankara . 1960 . Ayakkabı imalatçısı

Ömercan AÇIKGÖZ . Sinop . 1985 . Öğrenci

Yasin Naci AĞAROĞLU . Seyhan . 1994 . Serbest meslek

Murat AKDEMİR . Üsküdar . 1989 . Serbest meslek

Suat AKINCI . Sarıkaya . 1984 . Tesisatçı

Tevhit AKKAN . Horasan . 1956 . Seyyar satıcı

Muhammet AKSU . Alaçam . 1977 . Aşçı

Timur AKTEMUR . Selim . 1979 . Döşemeci

Meriç ALEMDAR . Gaziantep . 1972 . Polis

Salih ALIŞKAN . Vakfıkebir . 1968 . İşçi

Ali ALITKAN . Sungurlu . 1984 . İmam

Murat ALKAN . Şereflikoçhisar . 1974 . Polis

Münür ALKAN . Tekirdağ . 1975 . Polis

Suat ALOĞLU . Siverek . 1977 . Serbest meslek

Akif ALTAY . Burdur . 1963 . Polis

Hasan ALTIN . Yozgat . 1955 . Emekli

Muhammet AMBAR . Çayeli . 1977 . Serbest meslek

Ali ANAR . Ankara . 1981 . Muhtar

Yalçın ARAN . Niğde . 1980 . Kepçe operatörü

Haki ARAS . Göle . 1969 . Serbest meslek

Mucip ARIGAN . Ankara . 1983 . Serbest meslek

Metin ARSLAN . Karabük . 1972 . Serbest meslek

Osman ARSLAN . Bayat . 1963 . İşçi emeklisi

Mustafa ASLAN . Yozgat . 1969 . Polis

İbrahim ATEŞ . Ankara . 1986 . Mobilyacı

Mustafa AVCU . Çorum . 1994 . Öğrenci

Mahir AYABAK . Bahçelievler . 1999 . Garson

Onur Ensar AYANOĞLU . Fatih . 1989 . Vinç operatörü

Bülent AYDIN . Iğdır . 1969 . Asker

Muzaffer AYDOĞDU . Ankara . 1980 . Serbest meslek

Ayşe AYKAÇ . Cide . 1972 . Ev hanımı

Vedat BARCEĞCİ . Gaziosmanpaşa . 1988 . Kuyumcu

Fevzi BAŞARAN . Ankara . 1985 . Polis

Şükrü BAYRAKÇI . Göztepe . 1985 . Serbest meslek

Ufuk BAYSAN . Düzce . 1974 . Polis

Velit BEKDAŞ . Mardin . 1986 . Polis

Lokman BİÇİNCİ . Narman . 1991 . İşçi

Zekeriya BİTMEZ . Malatya . 1959 . Emekli

Fuat BOZKURT . Doğanşehir . 1985 . Serbest meslek

Fırat BULUT . Ankara . 1986 . Polis

Cüneyt BURSA . Ankara . 1979 . Polis

Recep BÜYÜK . Kalkandere . 1978 . Esnaf

Adil BÜYÜKCENGİZ . İstanbul . 1964 . Tüccar

Vedat BÜYÜKÖZTAŞ . Ankara . 1980 . Mobilyacı

Mustafa CAMBAZ . Gümülcine . 1963 . Foto muhabiri

Çetin CAN . İstanbul . 1982 . Işıklandırma Şefi

Ömer CANKATAR . İstanbul . 1983 . Stajyer Mali Müşavir

Volkan CANÖZ . Ankara . 1987 . Serbest meslek

Selim CANSIZ . Şiran . 1988 . Serbest meslek

Burak CANTÜRK . Üsküdar . 1993 . Öğrenci

Samet CANTÜRK . Kazan . 1996 . İşçi

Mahmut COŞKUNSU . Üsküdar . 1973 . İş adamı

Seyit Ahmet ÇAKIR . Gaziantep . 1990 . Polis

Yusuf ÇELİK . Ankara . 1970 . Esnaf

Yusuf ÇELİK . Aksaray . 1951 . Emekli İşçi

Mehmet ÇETİN . Uşak . 1977 . Polis

Askeri ÇOBAN . Zeynalan . 1963 . Serbest meslek

Ümit ÇOBAN . Amasya . 1975 . Yüzme Antrenörü

Aydın ÇOPUR . Ankara . 1989 . Endüstri Mühendisi

Cuma DAĞ . Elazığ . 1977 . Mühendis

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ



Fatih DALGIÇ . Eskişehir . 1990 . Serbest meslek

Cemal DEMİR . Terme . 1949 . Esnaf

Şeyhmus DEMİR . Mardin . 1988 . Kurye

Muhammet Fazlı DEMİR . Sadık . 1975 . Emlakçı

Faruk DEMİR . Elazığ . 1965 . Polis

Mehmet DEMİR . Gaziantep . 1985 . Polis

Murat DEMİRCİ . İstanbul . 1977 . İşçi

Sümer DENİZ . Sivas . 1974 . Esnaf

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU . Ankara . 1966 . Serbest meslek

Erdem DİKER . Niksar . 1986 . Serbest meslek

Mustafa DİREKLİ . Şanlıurfa . 1996 . Öğrenci

Şirin DİRİL . Sason . 1983 . Şoför

Kübra DOĞANAY . Kayseri . 1993 . Polis

Erhan DURAL . Pazar . 1983 . Teknisyen

Tolga ECEBALIN . Fatih . 1989 . Tezgahtar

Barış EFE . İstanbul . 1979 . İşçi

Nedip Cengiz EKER . Elazığ . 1975 . Polis

Medet EKİZCELİ . Çankırı . 1981 . Sendika temsilcisi

Kemal EKŞİ . Üsküdar . 1992 . Serbest meslek

Yusuf ELİTAŞ . Ankara . 1979 . Öğretmen

Murat ELLİK . İzmir . 1991 . Polis

Erkan ER . Orta . 1972 . Usta

Yılmaz ERCAN . Üsküdar . 1977 . Serbest meslek

Batuhan ERGİN . Bahçelievler . 1995 . Serbest meslek

Niyazi ERGÜVEN . Türkoğlu . 1990 . Polis

Münir Murat ERTEKİN . Sivas . 1969 . Polis

Sait ERTÜRK . Ankara . 1969 . Asker

Gökhan ESEN . İstanbul . 1980 . İşçi

Osman EVSAHİBİOĞLU . Taşkent . 1987 . Mobilyacı

Yunus Emre EZER . Ilgaz . 1978 . Reklamcı

Özgür GENÇER . Ankara . 1985 . Esnaf

Tahsin GEREKLİ . Baskil . 1977 . Tekstilci

Hüseyin GÖRAL . Elazığ . 1990 . Polis

Serdar GÖKBAYRAK . Denizli . 1971 . Polis

Serkan GÖKER . Akdağmadeni . 1977 . Eski özel harekat polisi

Orhun GÖYTAN . Kadıköy . 1980 . Turizmci

Mehmet GÜDER . Artova . 1965 . Özel sektör çalışanı

Ümit GÜDER . Ankara . 1953 . Serbest meslek

Gülşah GÜLER . Hatay . 1992 . Polis

Hasan GÜLHAN . Samsun . 1970 . Polis

Halit GÜLSER . Diyarbakır . 1987 . Polis

Hakan GÜLŞEN . Ankara . 1973 . Güvenlik amiri

Mehmet GÜLŞEN . Ankara . 1955 . Esnaf

Lütfi GÜLŞEN . Ankara . 1953 . Emekli

Recep GÜNDÜZ . Tercan . 1989 . İşçi

Emin GÜNER . Ankara . 1969 . Esnaf

Sevda GÜNGÖR . Adana . 1989 . Polis

Hüseyin GÜNTEKİN . Kemah . 1973 . Kasap

Fazıl GÜRS . Ankara . 1980 . Matbaacı

Yıldız GÜRSOY . Sarıkaya . 1974 . Çaycı

Önder GÜZEL . Aksaray . 1970 . Polis

Ömer HALİSDEMİR . Çukurkuyu . 1974 . Asker

Halil HAMURYEN . Van . 1977 . Polis

Uhud Kadir IŞIK . Yenimahalle . 1998 . Öğrenci

Halil IŞILAR . Yenimahalle . 1994 . Elektrikçi

Celalettin İBİŞ . Yozgat . 1963 . İşçi

Battal İLGÜN . Ankara . 1981 . Serbest meslek

Erol İNCE . Yusufeli . 1968 . Polis

Murat İNCİ . Kangal . 1974 . Mobilyacı

Ömer İPEK . Yozgat . 1982 . Reklamcı

Hüseyin KALKAN . Ankara . 1971 . Polis

Fatih KALU . Aksaray . 1995 . Öğrenci



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Halil KANTARCI . İstanbul . 1979 . Esnaf

Akif KAPAKLI . Sungurlu . 1954 . Serbest meslek

Sedat KAPLAN . Trabzon . 1985 . Serbest meslek

Resul KAPTANCI . Haymana . 1983 . İşçi

Ahmet KARA . İskenderun . 1992 . Serbest meslek

Mehmet KARAASLAN . Bismil . 1976 . Serbest meslek

Mehmet KARACATİLKİ . Osmaniye . 1984 . Polis

Davut KARAÇAM . Ankara . 1964 . İşçi emeklisi

Sultan Selim KARAKOÇ . Güneyce . 1974 . Serbest meslek

Bülent KARALI . Seydişehir . 1977 . Serbest meslek

Mustafa KARASAKAL . Çorum . 1998 . Öğrenci

Köksal KARMİL . Trabzon . 1966 . Serbest meslek

Ali KARSLI . Çorum . 1971 . Memur

Köksal KAŞALTI . Ankara . 1979 . Polis

Vahit KAŞÇIOĞLU . Hınıs . 1974 . Kaynakçı

Hasan KAYA . Koyulhisar . 1969 . İşçi

Feramil Ferhat KAYA . Ankara . 1988 . Polis

Mustafa KAYMAKÇI . Tosya . 1979 . Güvenlik görevlisi

Alper KAYMAKÇI . Ankara . 1986 . Ustabaşı

İsmail KEFAL . Tirebolu . 1984 . Garson

Ayhan KELEŞ . Kaman . 1964 . Mobilyacı

Mehmet Ali KILIÇ . Fatih . 1994 . Öğrenci

Onur KILIÇ . Eyüp . 1993 . Taksici

Mutlucan KILIÇ . Bala . 1998 . Garson

Muhammet Oğuz KILINÇ . Samsun . 1990 . Polis

Hüseyin KISA . Zile . 1987 . Tornacı

Muhsin KİREMİTÇİ . Konya . 1988 . Polis

Ahmet KOCABAY . Pütürge . 1985 . İşçi

Mehmet KOCAKAYA . Çorum . 1994 . Güvenlik görevlisi

Murat KOCATÜRK . İstanbul . 1981 . Ayakkabı ustası

Ferhat KOÇ . Altındağ . 1987 . Polis

Mustafa KOÇAK . Yozgat . 1982 . İşçi

Ramazan KONUŞ . Bor . 1967 . Veteriner Hekim

Zafer KOYUNCU . Pazaryeri . 1971 . Polis

Yakup KOZAN . Ankara . 1974 . Serbest meslek

Aytekin KURU . Adana . 1973 . Polis

Ali İhsan LEZGİ . Orhaniye . 1963 . Memur

Jouad MERROUNE . Fas vatandaşı

Murat MERTEL . İstanbul . 1976 . İşçi

Halit Yaşar MİNE . Seyhan . 1988 . Asker

Murat NAİBOĞLU . Üsküdar . 1977 . Serbest meslek

Eyyüp OĞUZ . Elazığ . 1971 . Polis

Lokman OKTAY . Kelkit . 1964 . Elektrikçi

Abdullah Tayyip OLÇOK . Fatih . 1999 . Öğrenci

Erol OLÇOK . Çorum . 1962 . Reklamcı

Mehmet ORUÇ . Yüreğir . 1990 . Polis

Ahmet ORUÇ . Yüreğir . 1990 . Polis

Serhat ÖNDER . Almanya . 1975 . Serbest meslek

Burhan ÖNER . Gürpınar . 1974 . Serbest meslek

Ozan ÖZEN . Bolu . 1993 . Polis

Özkan ÖZENDİ . Yeşilyurt . 1961 . Emekli memur

İzzet ÖZKAN . Çankaya . 1983 . Kuaför

Ahmet ÖZSOY . Amasya . 1967 . Türksat bina tesisleri direktörü

Fikret Metin ÖZTÜRK . Rize . 1965 . Polis

Erkan PALA . İstanbul . 1964 . Emekli

Rüstem Resul PERÇİN . Yenimahalle . 1998 . İşçi

Volkan PİLAVCI . Kırıkkale . 1980 . Şoför

Cengiz POLAT . Sarıkaya . 1973 . Elektrikçi

Emrah SAĞAZ . Çamoluk . 1989 . Serbest meslek

Zeynep SAĞIR . Adıyaman . 1979 . Polis

Şenol SAĞMAN . İstanbul . 1973 . Serbest meslek

Mehmet Akif SANCAR . Ankara . 1971 . Polis



Emrah SAPA . Korgan . 1987 . Kaynakçı

Fatih SATIR . Sarıyer . 1988 . Serbest meslek

Necati SAYIN . Yusufeli . 1954 . İnşaat mühendisi

Mustafa SERİN . Balıkesir . 1969 . Polis

Mete SERTBAŞ . Refahiye . 1967 . Muhtar

Akın SERTÇELİK . İstanbul . 1975 . Serbest meslek

Demet SEZEN . Ankara . 1985 . Polis

Kader SİVRİ . Rize . 1974 . Şoför

Mustafa SOLAK . Alaca . 1973 . Dekorasyoncu

Turgut SOLAK . Balıkesir . 1979 . Polis

Yakup SÜRÜCÜ . Erzurum . 1987 . Polis

Mehmet Şefik ŞEFKATLİOĞLU . Şanlıurfa . 1967 . Tamirci

Mehmet ŞENGÜL . Ankara . 1986 . Makine mühendisi

Şuayip ŞEREFOĞLU . Rize . 1974 . Esnaf

Ömer TAKDEMİR . Kazan . 1996 . İşçi

Mustafa TECİMEN . Yayladağı . 1965 . Polis

Türkmen TEKİN . Pütürge . 1964 . Satış temsilcisi

Varol TOSUN . Niğde . 1972 . Polis

Kemal TOSUN . Niğde . 1967 . Polis

Yunus UĞUR . Seyhan . 1990 . Polis

Samet USLU . Kadıköy . 1990 . Muhasebeci

Hurşut UZEL . Kırıkhan . 1972 . Polis

Mehmet Şevket UZUN . Elazığ . 1985 . Polis

Hakan ÜNVER . Niğde . 1979 . Eczane teknisyeni

İlhan VARANK . Of . 1971 . Akademisyen

Ali Mehmet VUREL . Yozgat . 1974 . İşçi

Mesut YAĞAN . Ankara . 1984 . Şoför

Muhammet YALÇIN . Karaman . 1994 . Serbest meslek

Mustafa YAMAN . Bartın . 1985 . İmam

Oğuzhan YAŞAR . Erzurum . 1993 . Satış elemanı

Seher YAŞAR . Ankara . 1992 . Polis

Fahrettin YAVUZ . Of . 1980 . Serbest meslek

Birol YAVUZ . Tokat . 1975 . Polis

Alpaslan YAZICI . Bala . 1971 . Polis

Beytullah YEŞİLAY . Saraykent . 1984 . İşçi

Sevgi YEŞİLYURT . Alaçam . 1965 . Serbest meslek

Halil İbrahim YILDIRIM . Bozova . 2001 . İşçi

Gökhan YILDIRIM . Kırşehir . 1982 . Perdeci

Muharrem Kerem YILDIZ . Beyoğlu . 1987. Satış Temsilcisi

İhsan YILDIZ . İstanbul . 1975 . Kaynakçı

Mehmet YILMAZ . Haseki . 1971 . Grafiker

Osman YILMAZ . Üsküdar . 1970 . Serbest meslek

İbrahim YILMAZ . Akdağmadeni . 1991 . Sözleşmeli imam

Hasan YILMAZ . Bektaş . 1972 . İşçi

Yasin YILMAZ . Yozgat . 1981 . Serbest meslek

Erkan YİĞİT . Tokat . 1981 . Esnaf

Cennet YİĞİT . Antalya . 1993 . Polis

Ümit YOLCU . Urfa . 1996 . Serbest meslek

Hakan YORULMAZ . Kırıkkale . 1988 . Polis

Bülent YURTSEVEN . Iğdır . 1968 . Polis

Yasin Bahadır YÜCE . Ankara . 1984 . Polis

Edip ZENGİN . Erzurum . 1971 . Polis

Kaynak: 

Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi, AA (İstanbul: Ağustos 2016).
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