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T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu
Soruşturma No : 2016/109268
Esas No
: 2017/19707
İddianame No : 2017/3376

TUTUKLU-YAKALAMALI

İDDİANAME
ANKARA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI

:K.H.

MÜŞTEKİLER

:1-BEKİR

BOZDAĞ,

NURİYE'den

olma,

MEHMET
01/04/1965

DURAN

Oğlu

doğumlu, Adalet

Bakanlığı Kızılay ANKARA
VEKİLİ

:Av. HÜSEYİN AYDİN, Sakarya Mahallesi Göztepe
Sokak No:11 - AltındağAltındağ / ANKARA
Av. ALPEREN BOZDAĞ, Sakarya Mahallesi Göztepe
Sokak No:11 Hamamönü Altındağ / ANKARA
2-İBRAHİM MELİH GÖKÇEK, AHMET Oğlu
KADRİYE'den olma, 20/10/1948 doğumlu, Büyükşehir
Belediye Başkanlığı ANKARA

VEKİLİ

:Av. FATİH ATALAY, Ümit Mahallesi 2530. Sokak
No:4 Ümitköy ... Çankaya / ANKARA
3-MEHMET CELALETTİN LEKESİZ, MUZAFFER
Oğlu HALET'den olma, 01/05/1962 doğumlu, İçişleri
Bakanlığı Merkez Valiliği ANKARA
4-ENGİN DİNÇ, İSMET Oğlu ŞADİYE'den olma,
30/05/1966 doğumlu, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü

VEKİLİ

:Av. CİHAT HAYKIR, Söğütözü Mahallesi 2177.
Cadde

No:10/B

ANKARA
1/106

Darie:119

Via

Twins

Çankaya
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Av. SAMET CAN OLGAÇ, Söğütözü Mahallesi 2177.
Cadde

No:10/B

Darie:119

Via

Twins

Çankaya

ANKARA
5-TURGUT ASLAN, BİAT Oğlu REYHAN'den olma,
01/11/1962 doğumlu, Güvenevler Mah. Kuzgun Cad.
No:85 İç Kapı No:11Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
6-TURAN AKSOY, MEVLÜT Oğlu NEZAHAT'den
olma,

15/05/1966

doğumlu,

Sivas

İl

Emniyet

Cinnah

Caddesi

Müdürlüğü
VEKİLİ

:

Av.

MUSTAFA

KAYMAK,

31A/22Çankaya ANKARA

ŞÜPHELİLER

:1-ORHAN YIKILKAN, ALİOğlu DURDANE'den
olma, 13/03/1972 doğumlu, SİVAS ili, HAFİK ilçesi,
ÖZEN köy/mahallesi, 94 cilt, 4 aile sıra no, 22 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Anadolu Mah. 492 Sk. No:6 İç Kapı
No:16Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder. Halen
başka suçtan Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli
Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU

VEKİLİ

:Av. HAKAN TUNÇKOL, Suryapı Exen İstanbul,
Tantavi Mah. Estergon Cad. No: 24 F Blokkule D.17
34764 Ümraniye / İSTANBUL
2-ALİ BOZGEYİK, ŞERİFOğlu DÖNDÜ'den olma,
01/12/1977 doğumlu, GAZİANTEP ili, OĞUZELİ
ilçesi, KABACAAĞAÇ köy/mahallesi, 58 cilt, 16 aile
sıra no, 52 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eymir Mah. Manyas
Gölü Cad. No:6L İç Kapı No:9 Gölbaşı ANKARA
ikamet eder. Halen müsnet suçtan Sincan 2 Nolu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU

VEKİLİ

:Av. UTKU COŞKUNER SAKARYA, Prof.Dr. Aziz
Sancar Caddesi No:23/1006690 Çankaya ANKARA
Av. RABİA BETÜL KAHRAMAN, Prof. Dr. Aziz
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Sancar Caddesi 23/10 Çankaya/Ankara 06690 Çankaya
ANKARA
Av. DİLEK ARAS,Necatibey Caddesi Sezenler Sokak
No:2/21Çankaya ANKARA
3-CEMİL ÇETİN, MEHMET EMİNOğlu EMİNE'den
olma, 07/02/1982 doğumlu, ADANA ili, CEYHAN
ilçesi, MERCİMEK köy/mahallesi, 74 cilt, 95 aile sıra
no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ahi Mesut Mah. 1783
Sk. No:1 İç Kapı No:2Etimesgut/ ANKARA ikamet
eder. Halen başka suçtan Sincan 2 NoluL Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU
4-FERHAT FIŞKIN, LÜTFÜ Oğlu EMİRYE'den olma,
28/10/1990 doğumlu, İZMİR ili, TİRE ilçesi, DİBEKÇİ
köy/mahallesi, 35 cilt, 4 aile sıra no, 132 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Huzur Mah. 1158. Sok. No:17/12
Çankaya ANKARA ikamet eder. Halen müsnet suçtan
Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
TUTUKLU
5-İBRAHİM MERT, CEMALETTİN Oğlu ŞERİFE'den
olma, 01/07/1984 doğumlu, ANKARA ili, AKYURT
ilçesi, BALIKHİSAR köy/mahallesi, 16 cilt, 51 aile sıra
no, 125 sıra no'da nüfusa kayıtlı Seğmenler Mah. 3250
Cad. No:13A İç Kapı No:14Gölbaşı/ ANKARA ikamet
eder. YAKALAMALI
VEKİLİ

:Av. REYHAN ŞENOCAKLI, Kumrular Sokak Örnek
Apartmanı No:28/5 KızılayÇankaya ANKARA
Av. AYHAN BOLAT, Kumrular Caddesi No:28/5
Kızılay - ÇankayaANKARA
6-ABDULLAH

SERDAR

ACAR,

EMİN

Oğlu

SULTAN 'den olma, 21/06/1979 doğumlu, TOKAT ili,
NİKSAR ilçesi, ASAR köy/mahallesi, 32 cilt, 25 aile
sıra no, 12 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah. 2
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Cad. No:12 İç Kapı No:24Etimesgut/ANKARA ikamet
eder. Halen başka suçtan Keskin T Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda TUTUKLU
7-COŞKUN KAZANKAYA, EKREM Oğlu GÜNEŞ
'den olma, 04/04/1980 doğumlu, ARDAHAN ili,
ÇILDIR ilçesi, DAMLICA köy/mahallesi, 8 cilt, 4 aile
sıra no, 47 sıra no'da nüfusa kayıtlı Koru Mah. Kavaklı
Sk. No:10 İç Kapı No:5Çankaya/ ANKARA ikamet
eder. Halen başka suçtan Keskin T Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda TUTUKLU
8-YUSUF YİĞİT, SADİOğlu RAYİME'den olma,
11/02/1980 doğumlu, İSTANBUL ili, Arnavutköy ilçesi,
SAZLIBOSNA köy/mahallesi, 53 cilt, 95 aile sıra no,
40 sıra no'da nüfusa kayıtlıAdalet Mah. Adalet Sok.
82/B-16 Sincan ANKARA ikamet eder. Halen başka
suçtan Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda TUTUKLU
9-TARIK GÖRENER, HALİTOğlu SARİYE'den olma,
14/06/1977 doğumlu, YOZGAT ili, AKDAĞMADENİ
ilçesi, AKÇAKIŞLA köy/mahallesi, 4 cilt, 93 aile sıra
no, 60 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kardelen Mah. 2027 Sk.
No:4/29Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder. Halen
başka suçtan Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda TUTUKLU
10-RAMAZAN ATIM, RAMAZAN Oğlu RABİHE 'den
olma, 21/03/1976 doğumlu, MERSİN ili, TARSUS
ilçesi, YENİ köy/mahallesi, 41 cilt, 124 aile sıra no, 7
sıra no'da nüfusa kayıtlı Serhat Mah. 1308 Cad. No:21
İç Kapı No:15Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
Halen başka suçtan Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda TUTUKLU
11-ÖZKAN DOĞANAY, NECATİOğlu HATİCE'den
olma, 20/04/1974 doğumlu, KAYSERİ ili, TOMARZA
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ilçesi, ŞIHBARAK köy/mahallesi, 53 cilt, 45 aile sıra
no, 145 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gayret Mah. Oruç Reis
Sk. No:2B İç Kapı No:17Yenimahalle/ ANKARA
ikamet eder. Halen başka suçtan Sincan 2 Nolu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU
12-NURETTİN

ÖZDOĞAN,

OSMANOğlu

EMİNE'den olma, 26/05/1979 doğumlu, TOKAT ili,
ZİLE ilçesi, DEREBAŞI köy/mahallesi, 31 cilt, 16 aile
sıra no, 26 sıra no'da nüfusa kayıtlı Karacaören Mah.
2101 Cad. No:8 İç Kapı No:25Altındağ/ ANKARA
ikamet eder. Halen başka suçtan Sincan 2 Nolu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU
13-MUHARREM

DEMİRKALE,

AHMETOğlu

ZELİHA'den olma, 30/03/1969 doğumlu, AYDIN ili,
NAZİLLİ ilçesi, AYDOĞDU köy/mahallesi, 2 cilt, 85
aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eryaman Mah.
2.Meşrutiyet Cad. No:11 İç Kapı No:38Etimesgut/
ANKARA ikamet eder. Halen başka suçtan Sincan 1
Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda
TUTUKLU
SUÇ

:-Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs
-Türkiye

Büyük

Millet

Meclisini

Ortadan

Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye
Teşebbüs
-Türkiye

Cumhuriyeti

Hükümetini

Ortadan

Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye
Teşebbüs
-Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma
-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
-Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Cebir Tehdit veya
Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
SUÇ TARİHİ VE YERİ

:15 Temmuz 2016, ANKARA
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GÖZALTI TARİHİ

:a)16/07/2016-19/07/2016 (Ali Bozgeyik)
b)30/07/2016-01/08/2016 (Ferhat Fışkın)

TUTUKLAMA_TARİHİ

:a)Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 19/07/2016 tarih
ve 2016/582 sorgu sayılı kararı
(Şüpheli Ali Bozgeyik)
b)Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 01/08/2016 tarih
2016/546 sorgu sayılı kararı
(Şüpheli Ferhat Fışkın)

YAKALAMA KARAR TARİHİ

:Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26/05/2017 tarih ve
2017/3817 sorgu sayılı kararı
(Şüpheli İbrahim Mert)

DELİLLER

:Arama ve el koyma tutanakları, olay yeri inceleme
raporları, ele geçirilen belgeler, cep telefonu teknik
incelemesine ilişkin bilirkişi raporu, adli emanete kayıtlı
suç delilleri, şüphelilere ait cep telefonlarının HTS
kayıtları, şüpheli Ali Bozgeyik'e ait yazı ve imza
örnekleri, bu yazı ve imza örneklerinin incelenmesine
ilişkin bilirkişi raporu, şüpheli Orhan Yıkılkan'a ait yazı
ve imza örnekleri, bu yazı ve imza örneklerinin
incelenmesine ilişkin bilirkişi raporu, fotoğraf teşhis
tutanakları,

araştırma

tutanakları,

HTS

analiz

değerlendirme ve tespit tutanağı, birleştirme kararları,
Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'nin cevabi
yazıları, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/24
esas

sayılı

dosyası,

Ankara

17.

Ağır

Ceza

Mahkemesi'nin 2017/109 esas sayılı dosyası, Ankara C.
Başsavcılığı'nın 2016/103590 sayılı soruşturma dosyası,
Ankara C. Başsavcılığı'nın bylock kayıtlarına ilişkin
yazısı, İzmir C. Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Şapka
kod

adlı

Komutanlığı

gizli

tanık

yazısı

ve

beyanı,
ekleri,

Jandarma

Genel

müşteki

şikayet

dilekçeleri, şüpheli savunmaları, nüfus sabıka kayıtları
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ve sair evrak kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI;
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar
kapsamında, Ankara C. Başsavcılığının 2016/105585 sayılı soruşturma dosyası üzerinden
Ankara Beytepe'de bulunan Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin
araştırılması sırasında, aynı yerde görevli Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in Karargah
binası park alanında bulunan adına tescilli 27 BU 942 plakalı Ford Fiesta marka aracında
28.07.2016 tarihinde yapılan aramada küçük kağıtlara yazılmış vaziyette el yazısı notlar ele
geçirildiği, söz konusu notlarda isimler, telefon numaraları, adres, talimat ve planlama içeren
ibareler yer aldığı, belirtilen notlarda yer alan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu
notların darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte, darbeci askerler tarafından Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve Emniyet Genel
Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in zorla derdest edilerek kaçırılmalarına
ilişkin planları içerdiği tespit edilmiştir.
Belirtilen 28.07.2016 tarihli "Araç Arama ve Muhafaza Altına Alma Tutanağı"
soruşturmaya kaydedilerek, 2016/109277 sayılı dosya üzerinden soruşturmaya başlanmış,
bilahare aynı olay ve konuya ilişkin 2016/109268 sayılı soruşturma kaydı üzerinden bilirkişi
görevlendirilmesi yapılmış ve nihayetinde 2016/109277 sayılı soruşturma dosyası 02.08.2016
tarih ve 2016/3433 sayılı kararla 2016/109268 sayılı soruşturma dosyasıyla birleştirilerek, bu
dosya üzerinden soruşturmaya devam edilmiştir.
Soruşturmanın devamında şüpheli Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in Gölbaşı'nda
bulunan ikametgahında yapılan arama, olay yeri inceleme ve ele geçirilen delillere ilişkin
Gölbaşı C. Başsavcılığınca tanzim edilen 2016/2983 sayılı soruşturma dosyası 05.08.2016
tarih ve 2016/5 sayılı görevsizlik kararıyla Ankara C. Başsavcılığına gönderilmesini müteakip
2016/114031 sayılı dosyaya kayden 08.08.2016 tarih ve 2016/3578 sayılı kararla
2016/109268 sayılı mevcut soruşturma dosyasına birleştirilmiştir. Gölbaşı'ndan gönderilen
arama neticesinde elde edilen eşyalar ise Adli Emanetin 2016/10407 sırasına kayden
muhafaza altına alınmıştır.
Şüpheli Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik 15.07.2016 tarihinde darbe teşebbüsünün
gerçekleştirildiği gün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında darbe teşebbüsü faaliyetine
7/106

Ankara C. Başsavcılığı 2016/109268 soruşturma, 2017/19707 esas, 2017/3376 iddianame

katılıp ertesi gün Birlik içerisinde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Ankara C.
Başsavcılığının 2016/103577 sayılı soruşturma dosyası üzerinden tutuklanması talebiyle
sorguya sevk edilerek Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.07.2016 tarih ve 2016/582 Sorgu
sayılı kararıyla tutuklanmış, müteakiben şüpheliye ait soruşturma dosyası 05.09.2016 tarih ve
2016/6688 sayılı kararla tefrik edilerek bu şekilde oluşturulan 2016/128104 sayılı soruşturma
dosyasının ise aralarındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle 06.09.2016 tarih ve 2016/4521
sayılı kararla 2016/109268 sayılı mevcut soruşturma dosyasına birleştirilmiştir.
Şüpheli Üsteğmen Ferhat Fışkın 30.07.2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra
Ankara C. Başsavcılığının 2016/105585 sayılı soruşturma dosyası üzerinden tutuklanması
talebiyle sorguya sevk edilerek Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 01.08.2016 tarih ve
2016/546 Sorgu sayılı kararıyla tutuklanmış, müteakiben şüpheliye ait soruşturma dosyası
27.02.2017 tarih ve 2017/3039 sayılı kararla tefrik edilerek bu şekilde oluşturulan 2017/36238
sayılı soruşturma dosyasının ise aralarındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle 28.02.2017 tarih
ve 2017/1922 sayılı kararla 2016/109268 sayılı mevcut soruşturma dosyasına birleştirilmiştir.
Şüphelilerden Genelkurmay Başkanı Danışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın
ana Karargah binasındaki odasında yapılan aramada, şüpheli Ali Bozgeyik'in aracında ele
geçirilen kaçırma planlarına benzer bir başka plan ele geçirilmiştir. Bu planda ise, şüpheli Ali
Bozgeyik'in aracında ele geçirilen kaçırma planında ismi genen müştekiler Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in isimlerine ilaveten Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut
Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aslan'ın isimleri de yer
almaktadır. Her iki kaçırma listesinde ortak isimlerin yer alması nedeniyle şüpheli Orhan
Yıkılkan'ın işyerindeki odasında ele geçirilen kaçırma planı da (soruşturmanın devamında)
soruşturmaya dahil edilmiştir.
Diğer yandan darbe teşebbüsü sonrasında 18.08.2016 tarihinde İzmir C.
Başsavcılığında ifadesi alınan Şapka kod adlı gizli tanığın beyanlarında; Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Milli
İstihbarat

Teşkilatı

Müsteşarı

Hakan

Fidan'ın

kaçırılma

planlaması

yanısıra

müştekilerEmniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat
Daire Başkanı Engin Dinç, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı
Turgut Aslan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aslan'ın
kaçırılma planlamasından bahsettiği dikkate alınarak delil olarak kullanılmak üzere
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soruşturma dosyasına eklenmiştir.
FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ
I.Terör Tanımı;
Siyasi, dini veya iktisadi hedeflere ulaşmak amacıyla, araç olarak insanların can ve
mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek ve bunlara zarar verecek, resmi, yerel ve merkezi
yönetimlere karşı baskı, yıldırma, tehdit, cebir ve şiddet içeren eylemlere ve bunlarla
oluşturulan korku ortamına “terör”, teröre başvuran organize yapılanmaya “terör örgütü” ve
mensuplarına da “terörist” denilmektedir.
Terörün kelime anlamı; korkudan titreme, sarsıntı geçirme veya titremeye, sarsıntıya
sebep olmadır. Fransızca Petit Robert sözlüğünde: “Bir toplumda bir grubun halkın direnişini
kırmak için meydana getirdiği ortak korku” şeklinde tanımlanmıştır.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde terör: “Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma,
korkutma, tedhiş” olarak tanımlanmıştır.
Gerek kanunlarımızda gerekse terörle mücadeleyi konu edinen uluslararası
sözleşmelerde terörün net bir tanımı yapılmamıştır. Bunun yerine terör eylemi olarak
nitelendirilebilecek eylemler sayılmıştır. Uluslararası toplum terör tanımında anlaşamamıştır.
Bunun sonucu olarak da tanım yerine spesifik terör eylemleri tek tek sayılarak onları
yasaklayan ve mücadele eden anlaşmalar yapılmıştır. Türkiye’nin de taraf olduğu 27 Ocak
1977 tarihli “Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi” buna örnektir.
Hukukumuzda da uluslararası hukukta olduğu gibi terörün tanımı yapılmamıştır.
Terör oluşturan eylemler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun birinci maddesinde tek tek
sayılmıştır.
Bütün bu anlatımlara göre:
Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki,
sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet
otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok
etmek,Devletin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir
örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.
Terörizm ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Siyasi bir amaca ulaşmak için yıldırma
hareketlerini düzenli bir biçimde kullanma, tedhişçilik” olarak tanımlamıştır. Amaca ulaşmak
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için terör kullanılmaktadır. Bu bir strateji olarak ortaya çıkmaktadır. Terörizm bir ideoloji, bir
doktrin değil stratejidir. Terörizmde hedeflenen amaca ulaşmak için örgütlü bir şiddetin
uygulanması söz konusudur. Terör salt tedhişi, korkuyu ifade ederken terörizm teröre
süreklilik, çeşitlilikle beraber siyasal içerik katmaktadır.
Ana Britannica’da terörizm, anayasal bir hedefe ulaşmak amacıyla devlete, halka ya
da bireylere karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurma şeklinde tanımlanmıştır.
Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER; “...şiddetin, sosyal, ulusal, ırki, dinsel, fesat
çıkarıcı ve diğer maksatlarla ve sosyal sınıflar arasında çatışma ve savaşı tahrik etmek üzere
planlı ve hukuk dışı olarak kullanılması…” şeklinde terörizmin tanımını yapmıştır.
Terör tanımında anlaşamayan milletler arası toplumun onlarca uluslararası
sözleşmelerdeki tercihi de hep bu yönde olmuştur. Terörle Mücadele Kanunu’nun 1.
maddesinde terör tanımı yapılmayıp onun yerine eylem biçimlerin sayılması ve terör niteliği
olmadan da bu eylemlerin suç olabilmesi nedeniyle maddedeki fiillerin hangi hallerde terör
eylemi vasfı kazanacağı önem arz etmektedir.
II.Hukukumuzda Terör Tanımı;
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda hukuki
çerçevesi çizilen ve tanımlanan “Örgüt”, “Silahlı Örgüt”, “Terör”, “Terör Örgütü”, “Terör
Suçu” ve “Terör Amacı ile İşlenen Suçlar” kavramları incelendiğinde;
a)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 220/1;
“Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip
bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir."

b)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 314;
"1-Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran
veya yöneten kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2- Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.
3-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen
uygulanır."

c)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Madde 1;
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundan farklı ve
bağımsız bir örgüt tanımı ortaya koyarak bunu yaptırıma bağlamıştır;
“Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden
biri ile Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek,
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Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletini ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye
düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok
etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi
veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” şeklinde

tanımlanmıştır.

d)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Madde 7/1;
“Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleri ile birinci
maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte
üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314.maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini
düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır.”

şeklinde yapılan düzenleme ile de terör

örgütü kuran, yöneten ve üye olanlara ilişkin yaptırımlar öngörülmüştür.
Dolayısıyla Kanunun 7. maddesinde yer alan “Terör örgütü” kurma, yönetme ve üye
olma suçlarının yasal tanımını 1. maddede yapılan terör tanımı oluşturmaktadır.
e)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Madde 3 ve 4;
Kanunun 3. Maddesinde Türk Ceza Kanununda yer alan hangi suçların terör suçları
olduğu tek tek sayılmıştır. (TCK 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 320, 310/1) Bu
suçlar başlı başına terör suçu olarak kabul edilmiştir. Suçun Kanunun 1. Maddesinde belirtilen
amaçlar doğrultusunda işlenip işlenmemesi önemli değildir.
Kanunun 4. maddesinde ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan ve "1.
maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek üzere kurulmuş bir terör örgütünün
faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde" terör suçu sayılacak suçlar ayrıntılı olarak tek tek
belirtilmiştir. Bu kapsamda örnek vermek gerekirse, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci
Kısmının "Kişilere Karşı Suçlar" başlığı altında düzenlenen kasten öldürme (madde 81) suçu
bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda terör suçu sayılmaktadır. Bu
suçlar başlı başına terör suçu değildir. Ancak 3713 Sayılı Kanunun 1. Maddesindeki amaç
doğrultusunda işlendikleri takdirde terör suçu sayılmıştır. Terör suçu sayılabilecek bu suçlarda
Kanunun 4. Maddesinde tek tek sayılmıştır. Sayılan bu suçlar dışında başka bir suçun 1.
Maddedeki amaç doğrultusunda işlendiği iddia edilse dahi terör suçu sayılması mümkün
değildir.
III.Terör Örgütünün Unsurları;
Yukarıda bahsi geçen hususlar ışığında bir yapılanmanın “terör örgütü” olarak
nitelendirilebilmesi için;
1)İdeoloji/Amaç,
2)Örgütsel yapı,
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3)Cebir ve şiddetin aynı zamanda olması / bulunması gerekir.
Bu çerçeve dikkate alındığında bir yapılanmanın terör örgütü sayılabilmesi
için;
1.Yapılanmanın;
a)Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik,
ekonomik düzeni değiştirmek,
b)Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak,
c)Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek,
d)Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek,
e)Temel hak ve hürriyetleri yok etmek,
f)Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak
amaçlarından biri veya birkaçına sahip olması gerekir. (İdeoloji/Amaç)
2.Mevzuatımızda “Terör Suçları” örgütlü olarak işlenebilecek suçlar niteliğinde
olduğundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220. maddesi gereğince bu yapılanmanın üye
sayısının en az üç kişi olması gereklidir. (Örgütlü Yapı)
3.Yapılanmanın yukarıda sayılan amaçlara ulaşabilmek için mutlaka cebir ve şiddet
kullanması şarttır. (Cebir ve Şiddet)
3713 sayılı Kanunun 3. maddesine göre; Türk Ceza Kanunu’nda yer alan:
a-Devletin birliğini ve Ülke bütünlüğü bozmak (TCK m.302),
b-Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma (TCK
m.303),
c-Anayasayı ihlal (TCK m.309),
d-Yasama organına karşı suç (TCK m.311),
e-Hükumete karşı suç (TCK m.312),
f-Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyan (TCK m.313),
g-Silahlı örgüt (TCK m.314),
h-Silah sağlama (TCK m.315),
ı-Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma (TCK m.320)
i-Cumhurbaşkanına suikast (TCK m.310/1) suçları "mutlak terör suçu" olarak
nitelendirilmiştir.
Görüleceği üzere; “terör suçu” adı ile ayrı bir suç ve ceza öngörülmemiştir. 3.
Maddede sayılan suçların işlenmesi ya da 3713 sayılı Kanunun 4. maddesinde sayılan
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suçların, Kanunun 1. Maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda terör maksadıyla işlenmesi
hallerinde, “terör suçu” gündeme gelmektedir. Bu suçların işlenmesi halinde (örneğin adam
öldürme), aynı kanunun 5. Maddesi gereğince cezalar yarı oranında artırılacaktır.
Bütün bu anlatımlara göre "Terör Örgütü"; "Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı,
korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 3713 sayılı Kanunun 1. maddesinde
sayılan amaçlara ulaşmak için, suç işlemek amacıyla kurulan yapılanma" şeklinde
tanımlanabilir.
Türk Ceza Hukukunda terör örgütünü diğer suç örgütlerinden ayıran unsurlar
ve kanuni dayanakları şu şekilde tespit edilebilir:
1)Yöntem: Terör örgütü, cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma,
sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle hareket eden bir örgüt tipidir. (TMK m. 1, m. 7)
2)Amaç-Saik: Terör örgütü, siyasi maksatla faaliyet gösteren örgütleri ifade eder.
Sadece maddi çıkar amaçlı bir teşekkül, terör örgütü olamaz. Türk Ceza Hukukunda terör
örgütleri, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik,
ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa
uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve
dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla faaliyet gösterir. (TMK
m. 1)
3)Araç-Gereç: Terör örgütü silahlı bir örgüt türüdür. (TMK m. 7 , TCK 314)
4)Elverişlilik: Bir örgütün terör örgütü olabilmesi için yapısının, sahip bulunduğu
üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması gerekir. (TMK
m. 7,TCK m. 314,TCK m. 220) Terör örgütün amaçları, genel suç örgütüne kıyasla daha
büyük ve zor olduğu için söz konusu elverişlilik kriteri gereğince terör örgütünden söz
edebilmek için güçlü bir yapılanmanın varlığını aramak isabetli olacaktır.
5)Üye sayısı: Terör örgütü en az üç kişiden oluşur. (TMK m. 7, TCK m. 314, TCK
m. 220)
IV.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ);
FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar, bu kapsamda alınan
ifadeler ve dosya içerisinde yapılan tespitlerde; kuruculuğunu ve liderliğini Fetullah Gülen’in
yaptığı FETÖ/PDY Terör örgütünün, kritik öneme haiz TSK, Emniyet ve Adliye başta olmak
üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal kurumlarının ele geçirilmesi nihai amacını
taşıyan bir terör örgütü olduğu anlaşılmaktadır. Bu nihai amaca ulaşmak adına örgüt üyelerine
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kimi zaman yüz yüze kimi zaman da sohbet toplantılarının kaydedildiği görsel materyal
vasıtasıyla eğitimler verildiği, bu şekilde örgüt bilincinin aşılandığı görülmektedir. Örgüt
içinde çeşitli sınav ve sınamalardan geçen üyelerin örgüt hiyerarşisi içinde yükseldiği,
kendilerine özel bir takım görevler verildiği, böylelikle katı bir örgüt yapılanmasının
oluşturulduğu bir mutlak itaat zincirinin geliştirildiği görülmüştür.
Örgütsel faaliyet çerçevesinde özel görevlere getirilen bu şahıslarca, ele geçirilmesi
hedeflenen kurum içine yerleştikten sonra, her türlü hile ve desise kullanılarak deşifre
edilmelerinin önüne geçildiği, bu kapsamda cemaat yaşam tarzına taban tabana zıt bir yaşam
tarzı sergilendiği, hatta örgütün karşısında ve örgüt ile mücadele edildiği izlenimi verildiği, bu
vesile ile diğer kurum çalışanları ile yakın irtibata geçilerek bu şahıslar hakkında birçok özel
ve mahrem bilgi ele geçirildiği, örgütün arşivine katılmasının sağlandığı görülmektedir. Örgüt
arşivinde yer alan bilgilerin, bir takım gerçeğe aykırı karalama iddiaları ile harmanlanarak
tasfiye edilmesi düşünülen şahıslar aleyhinde kullanıldığı, kimi zaman bu şahıslar hakkında
çeşitli soruşturmaların başlatılmasının sağlandığı, kimi zaman ise bu şahısların kurum içinde
terfi ederek önemli görevler almalarının engellendiği, bu görevlere ise örgüt üyelerinin
yerleştirilmelerinin sağlandığı görülmektedir.
1-Örgütün Kuruluşu;
Erzurum-Pasinler-Korucuk köyü nüfusuna kayıtlı Ramiz ve Rabia oğlu 27.04.1941
doğumlu Fetullah Gülen, 1958 yılından itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev
yapmıştır.
1970’li yıllara kadar Yeni Asya Grubu içerisinde yer alan Fetullah Gülen bu tarihten
sonra İzmir Kestane Pazarı Kur'an Kursu’nda görev yaptığı dönemde çevresinde, bulunan
arkadaşları ile dini motifleri de kullanmak ve istismar etmek suretiyle örgütünün çekirdek
kadrosunu oluşturarak müstakil hareket etmeye başlamış, faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş
grubundaki öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırarak, teyp, video kasetlerine çekilen
vaaz ve konuşmaları, sohbet toplantıları ve özellikle yaz kamplarında görüşlerini ulaştırdığı
sempatizan grubu ile kendi adı ile anılan örgütünü kurmuştur.
Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren yurt dışına da açılmaya başlayan yapı,
zaman içerisinde hayatın doğal akışına aykırı şekilde dünya genelinde 160 ülkede faaliyet
gösterir hale gelmiştir.
2-Örgütün Amacı;
Kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini duygularını suiistimal ederek ‘Himmet’
adı altında topladığı finans ile yurt içi/yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri
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üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini, elde ettiği finans ve siyasi
gücünü, örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin tüm Anayasal kurumlarını (yasama, yürütme, yargı erklerini) ele geçirmek, aynı
zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasi/ekonomik güç haline gelmek olduğu
geçmişte örgüt içinde faaliyet göstermiş kişilerin beyanlarından anlaşılmaktadır.
3-Amaca Göre Örgütlenme Stratejisi;
Örgüt 1970’li yıllardan günümüze kadar uygulamış olduğu 'örgütlenme yöntemleri',
'taktik' ve 'stratejiler' çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla incelendiğinde; uygulanan
yöntemler değişse de amacının değişmediği, temel hedefinin Türkiye'de devletin bütün
Anayasal kuramlarını ele geçirmek olduğu anlaşılmaktadır.
Bu kapsamda FETÖ/PDY’nin;
Tabanında bulunan insanları istismar ederek kaynak ve meşruiyet devşirme,
Öğrenci seçme ekipleri ile köy ve semtlerden topladığı gençleri, bünyesindeki vakıf,
ışık evleri, okul ve dershaneleri marifetiyle ideolojisi doğrultusunda yetiştirerek insan gücü
elde etme,
Devlet modeline uygun bir paralel örgütlenme ile gizlice başta siyaset, mülkiye,
adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızma, Yurt,
okul, dershane ve ışık evlerinde, beyin yıkama metotları ile sorgulamayan, düşünmeyen,
mutlak itaati esas alan yapıya bağlı insan tipi yetiştirme,
Dinler arası diyalog çerçevesinde, semavi dinlerin temsilcileri ile görüşerek,
kendisini İslam adına muhatap göstermeye çalışma,
Devlet dışında kendisine bağlı bir ekonomik sistem kurma, şirket birlikleri ve
konfederasyonlar kurarak zenginler kulübü oluşturma böylelikle ulusal ve uluslararası
mahiyette söz sahibi olma,
KPSS, ÖSYS vb. sınavlarda soruları hukuka aykırı yollarla ele geçirip, kendi
mensuplarının sınavlarda başarılı olarak kamu kurumlarına ve etkin okullara girmesini
sağlamanın yanında, ürettiği sahte belge ve delillerle, örgüt mensubu olmayan kişiler
hakkında adli ve idari soruşturmaların açılmasını sağlayarak devlet kadrolarından tasfiye etme
ve bu kadrolara kendi örgüt elemanlarını yerleştirme yöntemlerini amacına ulaşmak için
kullandığı anlaşılmaktadır.
1970’li yıllardan itibaren devlet içerisine sızarak, özellikle, "Mülkiye, Adliye,
Emniyet, Milli Eğitim ve TSK" içerisinde kendi özel hiyerarşisi ile illegal kadrolaşmaya
gidildiğini, Gülen’in bazı ifade ve açıklamalarında rahatlıkla görmek mümkündür. Bunlardan
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bazıları şunlardır:
“Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın!”;
"Bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden
sistemin ana damarlarında ilerleyin!"
“Türkiye'deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım, erken
sayılır.”
“Adliye, mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın
mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar
gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın
teminatıdır.”
“Arkadaşlarımız o sahada kabiliyetlerini geliştirmeli, müktesebatlarını geliştirmeli
esas ve zannediyorum iki yanlı olmaları itibariyle de sergileyecekleri performansta da daima
takdir toplayacaklardır. Yani bu bizim cepheyi öğrenmeleri lazım arkadaşların. Yani bizim
hukuk sistemimizi didik didik etmelidirler, biz bir taraftan çalışıp onların istifade edecekleri
şekle getirmeliyiz, onu öyle formüle etmeliyiz öyle tertip ve temkide tabi tutmalıyız.”
“Allah'ın Resulü kuvvet dengesinin olmadığı bir yerde ortaya atılmanın hezimet ve
mağlubiyetle neticeleneceğini herkesten iyi değerlendirdi ve bu sebeple de stratejisini hep
temkin ve tedbirle örgütledi. Denge gözetilmediğinde hezimet ve mağlubiyetin kaçınılmaz
olduğu şartlarda kahramanlık gösterisi ihanettir.”
“Yani siz hakim değilsiniz başka kuvvetler var. Bu ülkede değişik kuvvetleri hesap
edecek dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım.
Yani her şey bir oyundur. Kungfu gibi oyun, tekvando gibi bir oyun, judo gibi bir oyun her
zaman insan hasmını yenmesi öyle yumruk vurup yere sermesi gibi bir şey değildir, Bazen
hasımdan kaçmak, bile çok önemli bir manevradır. Çok iyi bilecek, çok iyi planlayacak ona
göre yürüyeceksiniz. Kuvvet dengesi, olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız, teknik,
taktik, yerine sizin kalbiniz önemlidir. ”
“Ben yine kuvvet dengesinin olmadığı için şahsen o yol yerine kendi düşüncemi
yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen
tercih ederim.”
"Zaman henüz uygun değil. Bütün dünyayı omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana dek,
tamam olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek beklemelisiniz! Bilhassa, haber
alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır.
“Toplumun büyük kesimlerine, büyük kısımlarına, bu duygu ve düşünceyle ulaşma
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açısından; belli bir noktaya, belli bir kıvama gelecekleri ana kadar, bu şekilde hizmet etmeleri
şart, zaruri, lüzumlu......yanlışı telafi edemeyiz.”
“Türkiye’deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve
kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır. (...) bunca kalabalık içinde
ben bu dünyayı ve düşüncemi sözde mahremiyet içinde anlattım. (...) sırrınız sizin sırrınızdır.
Söylerseniz siz esir olursunuz.”
“50’li yıllardan bu yana tam 40-45 yıl geçmiştir. O dönemde, 10 yaşında olanlar,
şayet mevsimi geldiğinde üniversite okusalardı, şimdi zirvelerde ya da zirveleri zorlayan
konumlarda olacaklardı. 20 yaşında olanlar 60-65 yaşında olacaklardı ki bu da onların
başbakanlar, reis-i cumhurlar seviyesinde en olgun dönemlerini yaşıyor olmaları demekti.”
“Her yerde hususen geri kalmış yerlerde mafyanın ağzına azıcık bal sürülebilir.”
“Bize ‘Orta Asya’ya açılın’ diyen sağ ABD Cumhuriyetçileri kaybetti. Yeni iktidarla
Türkiye yalnız kaldı.”
“Yüzlerce arkadaşlar yüzlerce diyorum tabi. Türkiye’nin içinde binlerce yurt dışında
burs veriyorlar. Amerika ’da otuz küsur değişik üniversitelerde kariyer yapıyorlar. Kariyerin
yapılmasının yanında kariyer yapmanın yanında da aynı zamanda bu arkadaşlarımız orada
hizmette yapıyorlar ve bu iki üç senelik ömrü olan bir şey. Daha öncede vardı üç beş arkadaş
ama fakat bunlar Allah'a çok şükür organize edildi. Himmetler belli bir noktada... edildi. Ve
şimdi orada çok iyi güdülüyorlar Allah’ın İnayet ve keremiyle her sene de besleniyorlar.
İngiltere’den Almanya’ya oradan Avustralya’ya oradan Amerika’ya kadar her yerde kariyer
yapan arkadaşlarımız besleniyorlar. Ve bu arkadaşlar bizim gayeyi hayalimize göre gelecekte
o dünyalarda ki üniversitelerde ki bizim tebliğcilerimiz olacaklar. Türkiye’ye döndükleri
zaman da burada el üstünde üniversitelerdeki hocalarım olacaklar.”
Bütün bu sözler, kasetlerdeki vaazları, röportajları ile kitaplarda yer alan taktik ve
strateji içeren sözlerdir. FETÖ/PDY terör örgütünün strateji ve hedeflerini adeta özetleyen bu
ifadeler; fetvalarla “Tedbir ve İstihbarat”, “Maarif ve Şirket" ilkesine göre yetiştirilen örgüt
mensuplarının, amaçlarına giden yolda hasım olarak gördükleri diğerlerini de etkisiz kılarak
devlet içinde etkin bir duruma gelmeleri hedefini göstermektedir.
4-Örgütün Sosyo-Kültürel ve Zihinsel Yapısı ;
Örgüt içerisinde F.Gülen’in "Olağanüstü haller yaşamış bir veli olduğu” görüşü
yaygındır. Etrafında bu kadar çok insanı toplayabilmesinin arkasında bu anlayışın olduğu
söylenebilir. F.Gülen, örgüt üyelerine gelişen teknoloji ile birlikte teyp, video kasetleri,
kitapları, çeşitli dergilerde yer alan başyazıları, internet siteleri, radyo ve televizyon
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programları ile görüşlerini rahatça iletebilmiştir.
Gülen'in, örgüt üyeleri üzerinde, kendi ifadesiyle "Uyarılarının ve tavsiyelerinin,
birinci derecede hareket ettirici etkiye sahip olduğu" söylenebilir. Bu nedenle, F.Gülen'in
kişisel görüşleri; aynı zamanda örgütün görüşleri anlamına geldiğinden, Gülen’in
düşüncelerinin analizi, örgüt hakkında da ayrıntılı bilgilere ulaşılması anlamına gelmektedir.
5-Örgütün Yönetim Modeli;
FETÖ/PDY terör örgütü "Lider merkezli" bir yapıya sahiptir. Lidere en yakın
insanlar liderin koruyucusudurlar. "Lider" etrafında örgütlenen hareketin en dışında ise,
"Örgüte ilgi duyanlar" bulunur. Bu tür bireyler önemlidir. Çünkü örgüt meşruiyetini
sempatizanlarının sayıca çokluğuna dayandırmaktadır.Bu bireyler esas itibariyle örgüte ilgi
beslemektedirler.
FETÖ/PDY örgütlenmesi; gizlilik, hiyerarşik yapılanma, pelür kâğıtları ile
haberleşme, özgeçmiş raporu verme (CV) ve kod adı kullanma gibi özellikleri ile yasadışı
terörist örgütlenme taktiklerini kullanmaktadır. FETÖ/PDY’de F.Gülen’in verdiği kararı
sorgulama anlamına gelecek her düşünce, eylem veya tavır kuvvetle ezilmekte, liderin ve ona
bağlı diğer yöneticilerin tüm talimatları, aklın da ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak
uygulanmaktadır. F.Gülen başta olmak üzere örgüt yöneticileri, halka hitap ederken büyük bir
tevazu sergilerken, örgüt içerisinde mutlak bir otorite ile hareket etmekte olup, örgüt
içerisinde ödül ve ceza sistemi uygulanmaktadır.
Örgüt mensuplarının evlilikleri dahi bağlı bulundukları imamların izin ve talimatları
doğrultusunda gerçekleşmektedir. Evlilik kararı veren örgüt mensubu bu durumu kendisinden
sorumlu imama iletmekte, müstakbel eşini yine örgüte bağlı olan bayanların resimlerinin
bulunduğu bir katalogdan seçmektedir. Böylelikle hem mensupların örgüte bağlılığı
artırılmakta hem de örgütten ayrılma durumunda ayrılan kişilerin eş ve çocukları örgüt
talimatı ile kendisinden uzaklaştırılarak baskı oluşturulmaktadır.
Örgüt mensuplarının iş ve özel hayatlarındaki bütün kararlarını örgütün tasarrufuna
bırakmış olmalarının altında yatan sebeplerden en önemlisi, bağlı oldukları imamların ve
Fetullah Gülen’in hata yapmayacağına inanmış olmalarıdır. Ayrıca örgüt mensuplarının
tamamına belli görev ve sorumluluklar verilerek bağlılıkları perçinlenmektedir.
Yazarı M. Abdülfettah ŞAHİN (Fetullah Gülen) olan “ÖLÇÜ VE YOLDAKİ
IŞIKLAR” isimli kitabın 57. ve 58. sayfalarında “Hizmet İnsanı” başlıklı bölümde “Cemaate
bağlı kişinin azimli, kararlı ve hizmete karşı itaatkâr her şeyin sorumluluğunu alması
gereken, darbe yediğinde azmi bozulmayan, yüksek rütbelere geldiğinde KENDİ RÜTBESİ
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DEĞİL DE HİZMETİN RÜTBESİNİ ÖN PLANDA TUTAN, hizmet içerisinde yapacağı
görevlerin zor olabileceğine inanan ve bütün varlığını, canını, sevdiklerini hizmet için feda
etmeye hazır olması” gerektiği vurgulanmıştır.
Fetullah Gülen’in “Ne olursanız olun makam şöhret başınızı döndürmesin. “SIFIR”
olun. Olun ki büyük rakamlarda büyük yerlerde kullanılasınız.” şeklindeki sözleri ise, örgüt
mensuplarının fonksiyonel değerini ifade etmektedir. Gülen’e göre bireysel olarak hiçbir
anlam ifade etmeyen fertler, örgüt bünyesindeki faaliyetleri ile değer kazanmaktadır.
Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden FETÖ/PDY’nin, dini değerleri
zamana ve şartlara göre kendi idealleri doğrultusunda yorumlaması, ülkesi ve devleti ile
barışık olmak yerine devleti kendisine hasım olarak görmesi, açık ve şeffaf olmak yerine bir
istihbarat örgütü gibi “Kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar”
kullanması, yönetim kadrosunun faaliyetleri yurt dışından idare etmesi ve hasımlarını saf dışı
etmek için her türlü baskı, şantaj ve yasadışı yöntemi kullanması, çeşitli yabancı misyon
temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması, söz konusu yapının casusluk
faaliyetlerini de kapsayan organize olmuş bir örgüt olduğunu ortaya koyan unsurlardır.
6-Örgütün Hiyerarşik Yapısı;
Devlet kurumlarının muhtelif tarihlerdeki raporlarında, bu örgütsel yapının
hiyerarşik durumu dönemsel olarak ortaya konulmuştur. Örneğin, Ankara Emniyet
Müdürlüğü’nün 1999 yılında yapmış olduğu bir çalışma esnasında yapılan tespite göre, bu
yapılanma şu şekildeydi:
a.İstişare Grubu
b.Dünya imamı
c.Coğrafi bölge imamı
d.Ülke imamı
e.Bölge imamı
f.İl imamı
g.İlçe imamı
h.Semt imamı
ı.Mahalle İmamı
i.Ev imamı (Işık evleri)
j.Ser rehberler
k.Belletmenler
l.Öğrenciler ve örgüt mensupları (şakirt ve şakirdeler).
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Örgütün hiyerarşik yapısı, günümüzde çok daha gelişmiş ve karmaşık bir hal almış
olup, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalarda örgütün mevcut yapılanmasının aşağıda
gösterildiği şekilde olduğu anlaşılmıştır.
FETÖ/PDY Örgütü; 'coğrafi', 'sektörel' ya da 'kurumsal' anlamda, “imam" olarak
ifade edilen sorumlulardan oluşan bir çalışma ve hiyerarşik düzene sahiptir.
FETÖ/PDY mensuplarınca “Kâinat İmamı” ve “Mehdi" olarak kabul edilen Fetullah
Gülen’in liderliğini yaptığı örgüt; Danışman Kadrosu, Kıta İmamları, Ülke İmamları, Bölge
İmamları, İl İmamları, İlçe İmamları, Esnaf İmamları, Semt imamları, Ev İmamları üzerinden
örgütlenmiş ve tabana yayılmıştır.
Kıta, ülke, bölge, şehir, ilçe, semt ve ışık evi sorumlularının yanı sıra kamuda
(Bakanlıklar ve taşra teşkilatları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri) ve
özel sektörde (Hukuk büroları, bilişim şirketleri, muhasebe firmaları vb.) faaliyet
kurumlarının her birinin başına örgüt tarafından "İmam" olarak adlandırılan, ilgili kurumların
hiyerarşik yapıları dışında sorumlular atanmaktadır.
Kurumsal imamların genelde kurumun dışından olması söz konusu olmakla birlikte;
her kurumun ayrıca kendi içerisinden sorumlu imamları da olabilmektedir. Bunlar kurum
imamına karşı sorumludurlar.
Mülkiye, Emniyet, TSK, MİT ve Yargı içerisinde faaliyet gösteren imamlar ise ayrı
bir yapılanma içerisinde yer almakta, bu yapılanmada yer alanlar, devletin hassas
kuramlarında görev yapmaları nedeniyle takip edilmemek için diğer örgüt mensuplarına
nazaran daha fazla önlemler almakta ve teknolojinin iletişim konusunda sağladığı
imkânlardan kontrollü bir seviyede istifade etmektedirler.
Örgütün yurt içinde toplum tarafından bilinen eğitim kurumları, sivil toplum
kuruluşları, ekonomik kuruluşları, medya organları ve sağlık kuruluşlarının Türkiye
Mütevellisine bağlı ayrı sorumluları bulunmaktadır. Bunlar örgütün önemli birer finans
kaynağı olmasının yanı sıra, taban kazanmak ve algı operasyonları yapmak maksatlarıyla da
kullanılmaktadır.
Türkiye'den sorumlu imama, beş bölge imamı, ona da bu beş bölgeyi oluşturan
şehirlerden sorumlu imamlar bağlıdır. Her şehir büyüklüğüne göre alt bölgelere, bölgeler
semtlere bölünmüş olup; her birisinin başında ayrı bir yetkili (imam) atanmıştır. Semt
imamlarının altında o semte bağlı evlerin, ışık evlerinin imamları yer alır.
Her bölgenin başında da yine bir imam (bölge imamı) vardır. Başındaki imamla
beraber bir de "Eğitim danışmanı" bulunmaktadır. İmam, daha çok işin finansal ayağını
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oluşturan esnaf sisteminin uygulanmasını sağlarken; paralel yapının temelini oluşturan talebe
kısmının başında "Eğitim danışmanı" bulunur.
Bu beş bölge; İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Erzurum bölgeleridir. Bölgeler,
illerden oluşur ve üstte 'Bölge İmamı', altında ise 'İl İmamları' bulunur. İller de, "Büyük iller"
ve "Küçük iller" olarak ikiye ayrılır. Büyük illerde, illerin altında 'en az iki' olmak üzere,
eyaletler olur. Her eyaletin 'en az üç büyük bölgesi' söz konusudur. Örneğin Ankara, ilk
zamanlar 3 bölgeden oluşurken, daha sonra bölge sayısı 5'e çıkarılmıştır. Büyük bölgeler ise,
'en az üç küçük' bölgeden oluşur. Hiyerarşik düzen; il imamı, eyalet imamı, büyük bölge
imamı ve küçük bölge imamı şeklindedir.
İmamlar, işin para kısmından ve maddi anlamda her şeyden sorumludurlar. Küçük
bölgelerin parası, büyük bölgenin muhasebecisinde toplanır. Her büyük bölgenin, her eyaletin
ve her ilin birer muhasebecisi vardır. Yapı, yukarı doğru bu şekilde sıralanır. Ast-üst ilişkisi,
askeri bir hiyerarşiden daha sistemlidir. Toplanan paralar için hiçbir zaman makbuz verilmez.
Bölge imamına ve muhasebecisine sonsuz güven vardır. Bu arada her küçük bölge en az 7-8
evden oluşur. Kimi bölgelerde ise 13-14 ev bulunmaktadır.
Her büyük bölgenin bir "Zaman Gazetesi Sorumlusu" bulunmaktadır. Bu kişinin
görevi, mütevelli esnaflar üzerinden gazeteye abone bulmak ve abonelerin takibini yapmaktır.
Her mütevellinin belirli bir "Gazete aboneliği" hedefi vardır. Tiraj önemli olduğu için
gazetelerin okunup okunmadığının önemi yoktur. Hatta bir kişinin gazeteye abone olması için
"Okur-yazar" olmasına dahi gerek yoktur. Abonelikler yıllık yapılır. Çoğunlukla kredi kartıyla
yapılan bu abonelikleri iptal etmek de mümkün değildir. Bazı dönemlerde bir esnaf 20-30
abone hedefi alır ve bunu gerçekleştirir. Öğrenci evlerinde ev imamları, evde kalan her
öğrenciyi abone yapmakla mükelleftirler. Bu uygulama, dershanelerdeki öğrenciler ve
bunların velilerine kadar yaygınlaştırılabilmektedir. Hatta bir dönem, zorunlu abonelik
"Sızıntı Dergisi" için de söz konusu olmuştur.
Herkes, haftalık istişarelerde bir üstüyle bir araya gelir ve kendisine bağlı kişilerin
örgütle ilişkisinin düzeyindeki gelişmeleri anlatır. Gazete ya da dergiye yapılan abonelikler ile
toplanan bağışlar konusunda rapor verir. Kurban Bayramı'nda deri toplanması, okulda bir
organizasyon düzenlenmesi gibi, proje bazlı konular, "İstişare toplantıları" adı altında
konuşulup karara bağlanır. Bu istişarelerde; daha üst abilerden gelen ve merdiven mantığıyla
"İmamdan imama" tüm örgüte ulaştırılan emir ve tavsiyeler paylaşılır. O günün siyasi ve
aktüel gündem konularına karşı alınacak ortak tavırlar öğrenilir. Bu hususlar, daha sonra ev ve
yurt odası istişarelerinde mensuplara aktarılır.
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Örgütün legal görünümlü eğitim, finans, medya gibi faaliyetlerinden sorumlu
imamlar ile illegal yapılanmalardan sorumlu imamları arasında geçişler olabilmektedir.
Eğitim alanında faaliyet gösteren bir imamın zamanla kamu kurumlarından sorumlu olması ya
da illegal alanda görev alan bir il imamının medya faaliyetlerinde görevlendirilmesi
mümkündür.
7-Örgütün Kuruluşundaki Yemin Metni;
•Gücüm yettiği kadar Kur'an-ı hayatıma gaye edineceğime;
•Kardeşlerime karşı sadakat izinde bulunacağıma;
•Halkın ve talebe arkadaşların izzet ve onurlarını izzetim ve onurum kadar
yükseltmeye çalışacağıma;
•Kusurlarımın hatırlatılması karşısında memnuniyet ihzar edeceğime;
•Dâhilden ve hariçten gelen bilumum taarruz ve tenkitleri, 'nefsime yapılmış' gibi
'ret' edeceğime;
•Bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma;
•Hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen
mükellefiyetleri, 'itirazsız' yerine getirmeye çalışacağıma;
•Kur’an’a sadakatten hiçbir surette ayrılmayacağıma;
•Münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an, ihtiyarımla bu kadrodan
kendimi ıskat edip, 'herhangi bir talebe gibi' dershanede vazifeme devam edeceğime;
•VALLAH-BİLLÂH kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin 'La Yen Kati'
olmasına, 'CENAB-I HAKKI istişhadda' bulunuyorum.
Yemin edenler, hazırlanan prensiplere uymakla mükelleftir. Bu prensipler '18
maddelik kurallar' içermektedir;
a.Finansman kaynaklarının tekele verilmesi, şahsi tasarruflar yapılmaması,
b.Finansman kaynaklarının derneğe verilmesi,
c.Lüksten kaçınmak, israf yapmamak,
d.Dershanelere nezaret eden arkadaşlar, evde kalanlara her türlü adap ve edep
kaidelerini öğretecek,
e.Şahsi işlerimizi dahi görüşüp kararın varıldığı istikamette işleri yapmakla,
f.Dahilde ve hariçte kim vazifelendirilirse 'o vazifeye, o gidecek', başkası o işe
karışmayacak,
g.Herkesin nereye, ne zaman gideceği bir sisteme bağlı olarak yürütülecek (dışarıya
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gitmeler, içteki ziyaretler),
h.Kusurlarını birbirine hatırlatmak için kardeş edinme,
ı.Bu kadroyu etrafa empoze etme, kuvvet kazandırma, çok kuvvetli gösterme (içte ve
dışta olacak),
i.Arkadaşların birbirlerini kabul ettirmesi ve ittifak ettikleri o mevzuda aynı şeyleri
söylemesi,
j.On beş günde bir, bir araya gelip arıza ve pürüzlere bakılması (Pazar günü ikindi akşam arası),
k.Bilumum

dışarıya

giden

arkadaşların

tenkidinin

'15

günlük'

toplantıda

görüşülmesi,
l.Acil durumlarda o mevzu ile alakalı olan arkadaş, toplantı gününü beklemeksizin
Hoca efendi’ye duyurabilir,
m.'Şeriat' fikrinin müdafii olma, 'Risale-i Nur' ve Üstadı Şeriat'a muvafık şekliyle
arz etme, Tesbihat ve Evrad-ı Ezkar'a ehemmiyet verme, bunların büyüklüğünü anlatma,
n.Karara bağlanan bir şeyin hiçbir zaman aleyhinde bulunmama ('ima ihsas' yoluyla
dahi olsa); aksine fikir olursa hayat hakkı tanımama,
o.Her arkadaşın resmi gayri resmi bir işinin olmasına ihtimam,
ö.İstişareden sonra fikir beyan etmeme, alınan kararları infaz etme ve istişareyi
kimlerle yapacağını bilme (Ashab-ı Rey),
p.Kendi kardeşlerimize hakta öncelik tanıma, bir kardeşin aleyhinde söylenecek söz
vs.de onu müdafaa ve söyleyeni de 'toplu olarak istintaka tutma', şiddetle bu iftirayı
reddetme.
Bu şartlardan birisine riayet etmeyen kendi kendini azletmiş olacak ve talebe
durumuna düşecek, bu durum kadrolardan, evdekilerden ve halktan gizli tutulacak, kimse
bilmeyecektir.
Işık evlerinde kalan öğrenciler arasında lise öğrencileri de vardır. Üniversite öğrenci
evlerine, lise öğrencileri de verilerek; hem öğrencilerin kaynaşması sağlanmış, hem de aileler
nazarında güven sağlanmıştır. Ancak rakamlar büyüyünce bu evlerin finansmanı için maddi
destek bulunması gerekliliği ortaya çıkmış; bu sorun 'şirketler' ya da 'küçük esnaflar' yolu ile
aşılarak, evlerin ihtiyacı olan bütün eşyalar örgütün esnaf kadrosu tarafından alınmıştır.
Öğrencilerin kendileri de güçleri yettiği kadar 'ışık evlerinin' ihtiyaçlarının karşılanması için
katkıda bulunmuşlardır. Bu yardımlar FETÖ/PDY’nin sayısal ve ekonomik olarak
büyümesinde oldukça etkili olmuştur.
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Örgüt, etkisi altına aldığı öğrencileri öncelikli olarak eğitim fakültelerine
yönlendirmiştir. Hukuk, tıp, mühendislik fakülteleri gibi yüksek puanla kayıt alan bölümleri
kazanabilecek öğrencilere bu bölümler yerine eğitim fakültelerinin tercih ettirilmesi toplumun
değişik kesimlerince eleştirilmiştir. Ancak zaman göstermiştir ki eğitim fakültelerine
yönelmesi örgütün uzun vadeli planlarının bir parçasıdır.
Örgüt, eğitim kadrosunun nitelik ve nicelik açısından yeterli düzeye ulaşmasının
ardından kendisine bağlı öğrencileri çağın gereksinimleri doğrultusunda yönlendirmiş ve
geleceğin elitlerini yetiştirmeye başlamıştır. Eğitim gönüllüsü diğer kuruluşların ve dini
referanslı yapıların aksine FETÖ/PDY, ihtiyaç sahibi olan öğrencileri değil, zeki ve başarılı
öğrencileri hedef almış, hatta bu öğrencilere IQ testleri yaptırmıştır. Böylelikle örgütün devleti
ele geçirme amacına ulaşmasına katkı sağlayacak kadrolaşma faaliyetlerinin önü açılmıştır.
Sonuç olarak; Fetullah Gülen’in 1970’lerin sonunda başlattığı uzun vadeli projenin
ilk halkasını eğitim oluştururken, tedrisattan geçenler başta Emniyet, Yargı, TSK ve Mülkiye
olmak üzere, devletin önemli kademelerine yerleştirilmiş, bir kısmı ise işadamı olmaya aday
gösterilmiştir. Örgüt bir yandan eğitimle kadro yetiştirip, bir yandan da diğer alanlarda
etkinliğini artırmıştır.
8-Paralel Devlet Kurma Çabaları;
Örgütün özellikle, TSK, Emniyet, Yargı, MİT, Mülkiye ve bürokrasideki
örgütlenmesi ile yasadışı faaliyetleri, muhtelif tarihlerde resmi kurumlar ve istihbarat
birimlerince hazırlanan çeşitli raporlarla devlet arşivlerine girmiştir.
F.Gülen ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını
teşhis etmiş; bu nedenle, mevcut sistemi yıkmak yerine, devletin tüm kurumlarını ele
geçirmeyi hedeflemiştir.
FETÖ/PDY, yurt içinde ve yurt dışında çok miktarda vakıf, dernek, özel okul, şirket,
dershane, öğrenci yurdu, yayın organı, gazete, TV istasyonu, faizsiz finans kurumu, sigorta
şirketi ve radyo istasyonunu denetim altında bulundurarak; amacına uygun planlı programlı ve
gizli olarak faaliyetlerini yürütmüştür.
FETÖ/PDY’nin, diğer devlet kurumları gibi polis teşkilatı içinde de örgütlendiği,
öteden beri kamuoyu tarafından bilinmektedir. Örgütün ulaşmak istediği nihai hedefler göz
önünde bulundurulduğunda, bu son derece anlaşılabilir bir durumdur. Zira Emniyet Genel
Müdürlüğü; adli, idari ve istihbarı kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma
yetkisine sahip olan bir devlet kurumudur. Bu nedenle, örgütün sızıp kontrolü altına almaya
çalıştığı kurumların başında gelmesi de oldukça doğaldır. Örgüt, Emniyet Teşkilatı'ndaki
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kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra, buradaki gücünü operasyonlarının ana
aracı olarak kullanmaya başlamıştır.
9-Örgütün İstihbarat Ağı ve Arşivi;
Örgütün, devlet yapılanması içerisinde en güçlü olduğu alanların başında, güçlü bir
istihbarat ağına sahip olması gelmektedir. Öyle ki, kamu kurumlarında çalışan örgüt
mensupları elde ettikleri bilgileri örgüte aktarmakta ve toplanan bütün bilgiler yukarıda
birleştirilerek, büyük bir havuz oluşturulmaktadır. Örgüt, hedeflerine ulaşmak için bu
havuzdaki bilgi ve belgeleri amaca uygun hale getirerek hasım cephedeki kişi ve kurumlar
aleyhinde kullanmaktadır. Süreç, önce olayın kendilerine yakın medyaya sızdırılması ve
kamuoyu oluşturulması ile başlamaktadır.
FETÖ/PDY; Mülkiye, MİT, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde
örgütlenerek, güvenlik bürokrasi ve istihbarat alanında bir ağ oluşturma yoluna gitmiştir. Bu
kurumların yanı sıra, bu yapının paralel bir örgütlenmeye giderek istihbarat ağına katmaya
çalıştığı kurumlardan birisi de TÜBİTAK olmuş; son dönemde, Türkiye'nin en mahrem
kurumlarından birisi olan TÜBİTAK'ta da derin bir oluşuma gittiği anlaşılmıştır.
TÜBİTAK'ın özellikle en gizli birimlerinden olan 'Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri
Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)'deki kadroları sayesinde, devletin üst düzey siyasi
ve bürokratlarınca kullanılan kriptolu telefonların dinlenildiği ortaya çıkmıştır.
'Hizmet ve eğitim hareketi' olarak görünmesine rağmen, FETÖ/PDY’nin paralel
kadrolaşma hedefinin, askeri ve stratejik birimlere yöneldiği; gücün, stratejik bilginin ve
paranın olduğu her yerde örgütlendiği görülmektedir. Bu hedeflerden birisinin de askeri ve
stratejik projelerin, kriptolu telefonların üretildiği, bilirkişi raporlarının verildiği TÜBİTAK
birimleri olduğu anlaşılmıştır.
Örgütün 'istihbarat ağı ya da gücü' konusunda bahsedilmesi gereken bir husus da F.
Gülen'in sahip olduğu ileri sürülen arşivdir. Bu yasadışı arşivde; örgütün yasadışı adli ve
önleme dinlemeleri, kendine ait gelişmiş cihazlarla yaptığı teknik takip, telefon ve ortam
dinleme kayıtları, kamu personeline yönelik fişlemeler ile örgütle teması olan öğrencilerin ve
ailelerinin bilgileri bulunmaktadır.
Her bir ilçe imamı, sorumluluğu altındaki ilçede, sohbet toplantısı olarak
adlandırdıkları toplantıya katılan esnaf, memur vb. listesini, bunların irtibat bilgilerini,
anılanlardan ne kadar himmet alındığını, kendilerine bağlılık derecesini, ne iş yaptığını,
sohbetlerdeki tutum ve davranışlarını, ilçede örgüte bağlı menkul ve gayrimenkul listesini
tutmakta, ilçeye yeni atanan kamu kurum/kuruluş yetkililerinin tutum davranışlarını takip
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etmekte, kendilerinden olan ve olmayanları belirlemekte, kişisel zaafları dâhil şahıslar
hakkında biyografik bilgi formları tutmaktadır.
Kamu kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının bilgileri de örgüt tarafından güncel
olarak arşivlenmektedir.
FETÖ/PDY 'abilik' ve 'ablalık' müessesi sayesinde temas kurduğu öğrencilerin
aileleri hakkında da bilgi toplayarak; ailelerin dini, siyasi, ekonomik, etnik köken vb.
durumlarını kayıt altına almaktadır.
Bu kapsamda ışık evlerinden, mahalle, ilçe, il bölge ve Türkiye geneline, yurt
dışında ise yine örgütün faaliyet gösterdiği her bir yerleşim yerine ve alanına kadar, örgütün
hafızası niteliğinde arşivleri vardır.
Her bir sorumlunun, sorumluluğu altındaki birime ya da alana dair tuttuğu ve bir
üstüne gönderdiği kayıtları/arşivi vardır.
10-Örgütün Haberleşmede Kullandığı Yöntemler;
Dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösteren ve binlerce mensubu olan örgüt için;
haberleşme, talimatların alınıp verilmesi, gelişmelerin güvenli ve zaman kaybetmeksizin
aktarılması, faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hayati öneme sahiptir. Faaliyet
alanlarının çeşitliliğine paralel olarak örgütün haberleşme yöntemleri de çeşitlilik arz
etmektedir.
En önemli haberleşme aracı GSM hatlarıdır. Bu hatlar, genel olarak başkası adına
kayıtlı ya da örgüt kontrolündeki kurum/kuruluş adına kayıtlı olan, abone bilgilerinden gerçek
kullanıcısına ulaşılamayan hatlardır.
Yaklaşık 3 ayda bir yeni bir GSM hattı temin edilmekte ve eski hatla birlikte telefon
cihazı da değiştirilmektedir.
*Örgüt mensuplarının kendi adlarına olmayan GSM hatları temin edip bunları belirli
aralıklarla cihazlarıyla birlikte değiştirmeleri dahi, legal olduğunu iddia ettikleri
faaliyetlerinin illegal olduğunu ve bunları gizlemeye çalıştıklarını ortaya koymak açısından
önemli bir veridir.
*İnternet üzerinden haberleşmeye imkân tanıyan ByLock, Skype, Tango, WhatsApp
vb. programlar, şifreli ve düşük maliyetli olması nedeniyle oldukça sık tercih edilen
haberleşme yöntemlerindendir.
*Türkiye'de Almanya, ABD ya da başka bir ülkeye kayıtlı GSM hatlarının
kullanılması, örgütün üst düzey abilerinin kullandığı yöntemlerdendir. Abone bilgilerinden
sadece hangi ülkeye ait olduğunun görülebilmesi nedeniyle zaman zaman tercih
26/106

Ankara C. Başsavcılığı 2016/109268 soruşturma, 2017/19707 esas, 2017/3376 iddianame

edilebilmektedir.
*Kiralık hatlar vasıtasıyla kriptolu IP telefon kullanılması, özellikle yurt dışındaki
okullarla irtibatta kullanılan yöntemlerdendir.
*Canlı kurye kullanılması, en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Talimat almak ve faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla doğrudan
ABD/Pensilvanya'ya gidilerek örgüt lideri F.Gülen ile yüz yüze görüşülmekte ve talimatlar
bizzat alınmaktadır. F.Gülen'in, "Çok önemli hususların yüz yüze görüşülmesi" yönünde
talimatlarının olduğuna dair bilgiler mevcuttur.
*Örgüt mensupları, tedbir olarak haberleşme araçlarını değiştirdikleri gibi isim
zikretmekten imtina etmekte, "Abi" ya da "Hocam" şeklinde genel ifadeler kullanılmaya özen
gösterilmekte, il ve ilçe imamları ise genel olarak "Kod" isim kullanmaktadırlar.
*Örgütsel görüşmeler sırasında ‘hizmet, şakirt, Fetullah Gülen, cemaat’ gibi
kelimelerin telefonda zikredilmemesine özen gösterilmekte, buluşma yeri söyleneceği zaman
şifreli ifadeler kullanılmasına önem verilmektedir.
*Örgüt toplantılarında verilen talimatlar ufak kâğıtlara yazılmakta hatta bunların
lüzumu dâhilinde yok edilebilmesi için yenilebilir özellikte olması sağlanmaktadır.
11-Bylock Uygulaması Teknik Raporu;
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyelerince, akıllı telefonlara yüklenen kriptolu
bir haberleşme aracı olan “ByLock (ByLock: Chat and Talk)” adlı mobil uygulama üzerinden
iletişim kurulduğuna dair bilgilerin istihbar olunması üzerine, Milli İstihbarat Teşkilatı
tarafından konuyla alakalı kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Bu kapsamda, gerek ByLock
mobil uygulaması gerekse iletişim kurduğu uygulama sunucuları ayrıntılı teknik çalışmalara
tabi tutulmuştur. Bu çalışmalarda uygulamanın teknik tasarımına, mimarisine, işleyişine, aynı
işlevi gören uygulamalarla benzer ve farklı yönlerine, kullanıcı profiline ilişkin hususlar ele
alınmıştır.
Uygulamanın Özellikleri:
Google Play’de 2014 yılının başlarında kullanıma sunulan ve 2016 yılının ilk
aylarına kadar çeşitli versiyonlarla kullanımda bulunan ByLock uygulamasında;
• Kriptolu anlık mesajlaşma,
• Kriptolu sesli görüşme,
• Grup mesajlaşmaları,
• Dosya paylaşımı,
• E-posta iletimi,
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• Arkadaş ekleme,
Özellikleri mevcuttur.
Arkadaş ekleme işlemi, anılan uygulamaya kayıt olurken kullanıcı tarafından
belirlenen ve “Kullanıcı Adı (Kodu/Rumuzu)” olarak isimlendirilen şahsa özel kodun
girilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Uygulama üzerinden telefon numarası veya “ad
soyad” bilgileriyle arama yapılarak kullanıcı eklenmesine imkan bulunmamaktadır. Diğer
taraftan, ByLock’da, muadil veya yaygın mesajlaşma uygulamalarında bulunan; telefon
rehberindeki kişilerin uygulamaya otomatik olarak eklenmesi özelliği bulunmamaktadır.
Kullanıcıların birbirleriyle ByLock uygulaması üzerinden iletişime geçebilmeleri
için tarafların birbirlerinin “Kullanıcı Adı/Kodu” bilgilerini bilmeleri ve her iki tarafın
diğerini arkadaş olarak eklemesi gerekmektedir.
a-ByLock Uygulamasına Kayıt Olma İşlemi:
Uygulamada gerçekleştirilen kullanıcı kayıt işlemi esnasında;
• Kullanıcıdan telefon numarası ya da e-posta adresi talep edilmediği,
• Sadece bir kullanıcı adı ve parola üretilmesinin istendiği,
• “SMS” mesajı ya da arama ile doğrulama yapılmadığı,
• Kullanıcı adı ve parola girildikten sonra, kullanıcıdan talep edilen bilgiler ile
(ekranda rastgele parmak hareketleri yaptırılarak vb. yöntemlerle) bir kriptografik anahtar
üretildiği tespit edilmiştir.
b-ByLock Sürümleri:
Uygulamanın, Android işletim sistemi üzerinde çalışan “1 serisi” ve “2 serisi”
olarak adlandırılabilecek iki temel sürümü bulunmaktadır. 2 serisi aynı zamanda “ByLock+
+” olarak da adlandırılmış olup, Google Play’de farklı bir sayfadan yeni bir uygulama gibi
sunulmuştur.
1 serisi sürümlerin en sonuncusu olan “ByLock 1.1.7” 2014 yılının Aralık ayında
güncellendiği anlaşılmaktadır. Daha sonraki süreçte, ByLock++ (2 serisi) piyasaya sürülmüş,
uygulama Google Play’den kaldırılana kadar bu sürüm kullanıma sunulmaya devam
edilmiştir.
c-ByLock Uygulamasını Global ve Ticari Anlık Mesajlaşma (Instant Messaging
- IM) Uygulamalarından Ayıran Farklılıklar:
Anlık mesajlaşma uygulamalarının çoğu, kullanıcılara kolay kullanım özelliği
sunmaktadır. ByLock uygulamasında ise, uygulamayı kullanan şahıs, iletişim kurmak istediği
şahsa ait “Kullanıcı Adı” bilgisine sahip değilse, bu kişi ile iletişim kuramamaktadır.
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Anlık mesajlaşma uygulamaları, kullanıcılarına hızlı iletişim imkânı sunar. ByLock
uygulamasını kullanan bir şahıs uygulamayı telefonuna indirdiğinde, rehberindeki diğer
şahısların uygulamayı kullanıp kullanmadığını görememekte, şahıslar ile doğrudan iletişime
geçememektedir
Anlık mesajlaşma uygulamalarının çoğu, reklam vb. servisler ile uygulamanın
olabildiğince çok kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlamak suretiyle uygulamanın marka
değerini ve kazancını arttırmayı hedeflemektedir. ByLock uygulamasında ise daha fazla
kullanıcıya ulaşmak ve ticari bir değer haline gelmek yerine ‘anonimlik’ temelinde belirli bir
kullanıcı sayısını aşmamak istendiği anlaşılmaktadır.
Anlık mesajlaşma uygulamalarında, şahıslar sosyal çevresiyle günlük ve çoğunlukla
rutine dair iletişime geçmektedir. ByLock uygulamasındaki iletişim ağı ve içerikler
incelendiğinde ise, örgütsel amaç ve temalı bir kullanım görülmektedir.
d-Değerlendirme ve Sonuç:
ByLock uygulaması, tersine mühendislik, kripto analiz, ağ davranış analizi ve
bağlantı kurulan sunucular tarafından cevap veren kodlar da dahil olmak üzere detaylarına
yukarıda yer verilen ayrıntılı teknik çalışmalara tabi tutulmuş olup, aşağıda yer verilen sonuç
ve değerlendirmelere ulaşılmıştır:
aa-ByLock uygulamasının, güçlü bir kripto sistemiyle internet bağlantısı üzerinden
iletişim sağlamak üzere, gönderilen her bir mesajın farklı bir kripto anahtarı ile şifrelenerek
iletilmesine dayanan bir tasarıma sahip olduğu görülmüştür.
bb-Uygulamayı geliştiren ve kullanıma sunan şahsın;
-Daha önce yaptığı işlere ilişkin referanslarının bulunmadığı,
-Sektördeki geçmişinin belirsizlik arz ettiği,
-Erişilebilir iletişim bilgilerinin bulunmadığı,
-Gerçekleştirilen iş ve işlemlere (sunucu ve IP kiralama) ait ödemelerin anonimlik
içeren yöntemlerle (Paysera) gerçekleştirildiği,
-Kullanıcı sayısını artırmayı ve ticari değer haline gelmeyi hedeflemediği,
-Uygulamanın tanıtılmasına yönelik girişimlerin bulunmadığı görülmüştür.
Diğer taraftan, uygulamanın Litvanya’da sunucu kiralanmak suretiyle kullanıma
sunulması ve kiralama bedellerinin ise “Paysera” adlı anonimlik sağlayan ödeme sistemiyle
gerçekleştirilmiş olması, bu girişimin kurumsal ve ticari mahiyetinin bulunmadığını teyit
etmektedir. Kaldı ki;
-Uygulamaya ait kaynak kodları içerisinde bir takım “Türkçe” ifadelerin yer alması,
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-Kullanıcı adlarının, grup isimlerinin ve çözümlenen şifrelerin büyük çoğunluğunun
Türkçe ifadelerden oluşması,
-Çözümlenen içeriklerin neredeyse tamamının Türkçe olması,
-Uygulama sunucusu yöneticisinin, Ortadoğu IP adreslerinden uygulamaya erişimi
engellediğini belirtmesine rağmen, gerçekleştirilen engellemelerin tamamına yakının Türkiye
IP adreslerine yönelik olması,
-Türkiye’den erişim sağlayan kullanıcılara ait kimlik bilgilerinin ve iletişimin
gizlenmesini sağlamak amacıyla kullanıcıların uygulamaya erişimini, VPN vasıtasıyla
gerçekleştirilmesine zorlanması,
-Bunun yanı sıra, ByLock’a ilişkin “Google” üzerinden gerçekleştirilen aramaların
neredeyse tamamının Türkiye’deki kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi ve uygulamaya
Türkiye IP adreslerinden erişimin engellendiği tarih itibariyle uygulamaya yönelik “Google”
aramalarında büyük bir artış olması,
-Ayrıca, ByLock’la ilişkili internet kaynaklı yayınların (sosyal medya, web siteleri
vb.), çoğunlukla sahte hesaplar üzerinden FETÖ/PDY lehine paylaşımlarda bulunulması,
-İki yüz bini aşkın kullanıcı kitlesine sahip ByLock’un “15 Temmuz Darbe Girişimi”
öncesinde ne Türk kamuoyu ne de yabancılar tarafından bilinmemesi/tanınmaması,
Hususları birlikte değerlendirildiğinde, anılan uygulamanın global bir uygulama
maskesi altında, FETÖ/PDY mensuplarının kullanımına sunulduğu anlaşılmıştır.
cc-Uygulamanın akıllı telefonlara yüklendikten sonra kullanılabilmesi için kullanıcı
adı/kodu ve parolanın, akabinde cihaz üzerinde rastgele el hareketleriyle oluşturulan
kullanıcıya özel güçlü bir kriptografik şifrenin belirlenmesi ve bu bilgilerin uygulama
sunucusuna kriptolu olarak iletilmesi işlemleriyle, kullanıcı bilgilerinin ve iletişimin
güvenliğinin azami şekilde korunmasının amaçlandığı görülmektedir.
Diğer taraftan, kullanıcı hesabı oluşturulması sırasında kişiye ait özel bir bilginin
(telefon numarası, kimlik numarası, e-posta adresi vb.) talep edilmemesi, global ve ticari
benzer uygulamalarda olduğu şekilde kullanıcı hesabını doğrulamaya yönelik bir işleyişin
(sms şifre doğrulaması, e-posta doğrulaması vb.) bulunmamasının esaslı sebebinin,
anonimliğin sağlanması ve kullanıcı tespitinini zorlaştıracak önlemlerin kurgulanmasından
kaynaklandığı değerlendirilmiştir.
dd-Uygulama geliştiricisinin, otorite imzalı SSL sertifikası kullanmadığı, kendi
oluşturduğu bir SSL sertifikasını kullandığı tespit edilmiştir. Ancak global ve ticari anlık
mesajlaşma uygulamalarının “otorite imzalı SSL sertifikası” kullandığı, bununla kullanıcı
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bilgilerinin ve iletişim güvenliğinin sorumluluğunu ücreti mukabilinde bu otoriteye bıraktığı
bilinmektedir. ByLock uygulamasında ise, uygulama geliştiricisinin, kullanıcılara ait bir takım
bilgilerin sertifika otoritesine gitmesini istememesi nedeniyle “otorite imzalı SSL
sertifikası”nı tercih etmediği değerlendirilmektedir. Uygulama geliştiricisinin sistem, işleyiş,
kullanıcı güvenliği bakımından aldığı diğer önlemler de nazara alındığında, kullanıcılara ait
haberleşme trafiğinin kendi uygulama sunucusu harici bir noktaya akışını engelleyen ilave bir
önlem olarak tasarladığı görülmektedir.
ee-Uygulamaya kayıt işleminin, sistemde kayıtlı kullanıcılarla iletişim kurmak için
yeterli olmaması, iki kullanıcının haberleşmesi için her iki tarafın, çoğunlukla yüz yüze veya
bir aracı (kurye, mevcut ByLock kullanıcısı üzerinden vb.) vasıtasıyla temin edilen kullanıcı
adlarının/kodlarının eklemesinin gerekmesi; mesajlaşmanın, her iki kullanıcının da birbirini
eklemesinden sonra başlatılabilmesi sebebiyle haberleşmenin, sadece oluşturulan hücre tipine
uygun şekilde gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde kurgulandığı değerlendirilmiştir.
ff-Uygulama üzerinden sesli arama, yazılı mesajlaşma, e-posta iletimi ve dosya
transferi gerçekleştirilebilmektedir. Bununla, kullanıcıların örgütsel mahiyetteki haberleşme
ihtiyaçlarının, başka herhangi bir haberleşme aracına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirildiği ve
tüm iletişim sunucu üzerinden geçtiğinden oluşturulan grupların ve haberleşme içeriklerinin
uygulama yöneticisinin denetim ve kontrollerinde olmasını sağladığı değerlendirilmiştir.
gg-Gerçekleştirilen haberleşmenin, cihaz üzerinden belirli sürelerde manuel işleme
gerek duymaksızın otomatik olarak silinmesi, kullanıcıların, haberleşme güvenliği
bakımından silmeleri gereken verileri silmeyi unutsa dahi sistemin gerekli tedbirleri alacak
şekilde tasarlandığını göstermektedir. Böylece ByLock uygulamasının, olası bir adli işlem
neticesinde cihaza el konulması durumunda dahi uygulamada yer alan kullanıcı listesindeki
diğer kullanıcılara ve uygulamadaki haberleşmelere ilişkin geçmiş verilere erişimi
engelleyecek şekilde kurgulandığı değerlendirilmiştir. Ayrıca, uygulamaya ait sunucu ve
iletişim verilerinin, uygulama veri tabanında kriptolu olarak saklanmasının, kullanıcı
tespitinin önlenmesi ve haberleşme güvenliği için alınan ilave güvenlik tedbiri mahiyetinde
olduğu değerlendirilmiştir.
hh-Kullanıcıların kendilerini gizlemek amacıyla;
-Çok uzun haneli parola belirlediği, örneğin çözümü tamamlanan veriler arasında 38
haneye varan parolaların yer aldığı ve çözümü tamamlanan parolaların yarısından fazlasının 9
hane ve üzerinde karakter içerdiği,
-Belirli bir tarihten sonra uygulamanın Android Market veya Apple AppStore’dan
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indirilmesi yerine, kullanıcıların cihazlarına manuel olarak yüklendiği,
-Uygulamaya

kayıt

esnasında

gerçek

isimlerin

“Kullanıcı

Adı”

olarak

belirlenmediği,
-Haberleşme içeriklerinde ve uygulamadaki arkadaş listelerinde kişilerin gerçek
bilgileri yerine örgüt içerisindeki kod adlarına yer verildiği görülmüştür.
Elde edilen ve çözümleme işlemleri tamamlanan mesajlaşma içeriklerinin tamamına
yakınının FETÖ/PDY unsurlarına ait örgütsel temas ve faaliyetleri içerdiği ve örgüte ait
jargonla örtüştüğü görülmüştür.
ıı-FETÖ/PDY unsurlarınca gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi
sonrasında soruşturmaya tabii tutulan örgüt mensuplarının ifadelerinden, 2014 yılının
başlangıcında FETÖ/PDY örgüt üyeleri tarafından örgütsel haberleşme aracı olarak
kullanıldığı anlaşılmıştır.
Yukarıda izah edilen durumların hepsi birlikte değerlendirildiğinde, ByLock
uygulamasının, global bir uygulama görüntüsü altında münhasıran FETÖ/PDY terör örgütü
mensuplarının kullanımına sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır
12-Baskı Oluşturma;
Örgüt, son yıllarda adeta bir korku imparatorluğu oluşturmayı başarmıştır. Bu
sürecin birinci aşamasında, yayınlanan ya da yayınlanacak olan ses kayıtları kamuoyunda
gündem oluşturan yazarlar tarafından geniş kitlelere iddia şeklinde ana hatlarıyla
duyurulmakta; ikinci aşamada, şahıslar tarafından ortaya atılan bu iddialar, özellikle belirli
basın yayın kuruluşları aracılığı ile haberleştirilerek, ülke genelinde tartışılır hale getirilmekte;
üçüncü aşamada ise konuya ilişkin bilinçaltı algısı oluşturulmuş kitlelere yönelik; mevcut
hükümet aleyhine tepkiselliğin arttırılması, kitlelerin harekete geçirilmesi, devlet kuramlarının
ve bürokrasinin yıpratılması gayeleri ile sosyal medya ve basın yayın organları üzerinden algı
operasyonları yapılmaktadır.
FETÖ/PDY'nin, kendisinden olmayanlara karşı kullandığı çok sayıda illegal yöntem
olup; bunlar şahsın işinden, ailevi yaşantısına, kişisel zaaflarından, toplumsal konumuna göre
şekillenmekte ve çeşitlilik göstermektedir.
Serbest meslekle uğraşan bir şahsı, piyasadaki serbest rekabet şartlarına aykırı olarak
ekonomik anlamda zarara uğratmaya çalışan ya da kamudaki mensupları aracılıyla çeşitli
gerekçelerle denetlemeler yaptıran örgütün baskısını asıl hissettirdiği alan kamu kurum ve
kuruluşları çalışanlarıdır.
Kamuda uygulanan genel illegal yöntemleri; kendilerinden olmayan çalışana mobing
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uygulanması, terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere getirtilmemesi, meslekten ihraca varan
disiplin cezaları verilmesi, istem dışı tayin edilmesi, hak edildiği halde ödüllendirilmemesi,
yurt dışında eğitim imkânlarından faydalandırılmaması, vb. olarak sıralamak mümkündür.
Ancak örgüt kullanmış olduğu bazı yasa dışı yöntemler vardır ki bunlar söz konusu
şahsı hem madden hem de manen bitirmeye, yok etmeye yönelik eylemlerdir. Bu yöntemlerle
şahıs,

aile,

sosyal

ve

iş

hayatında

yıpratılarak

itibarsızlaştırılmakta,

kişi

bu

iftiraların/saldırıların kimden geldiğini bilse de direnememekte, belli bir süre sonra istifa
etmekte ya da örgütün istemiş olduğu davranışları sergilemek zorunda kalmaktadır. Bu
suçların bir kısmı örgütün legal uzantıları ile koordineli olarak yürütülen planlı çalışmalardır.
Söz konusu yöntemlerden bazıları şunlardır;
Kamu çalışanını, çalıştığı kurum ve kamuoyu nazarında itibarsızlaştırmaya ve suçlu
göstermeye yönelik iftira niteliğindeki iddialar içeren, kim tarafından gönderildiği tespit
edilemeyecek şekilde şahsın özel hayatına ya da meslek hayatına dair isimsiz ve imzasız ihbar
mektupları

ya

da

elektronik

e-postalar

göndermek,

bunlara

dayanarak

kamu

kurum/kuruluşlarındaki uzantıları aracılığıyla şahıslar hakkında hukuk ve ceza davaları
açtırmak, hapse göndermek, şahsı aile, sosyal ve iş hayatında itibarsızlaştırmak, tayin ve
terfisini engellemek, aile düzenini bozmak,
Profesyonel olarak asıl yayın yapanın kim olduğunun tespit edilmesini engelleyecek
şekilde yurt dışındaki çeşitli sunucular aracılıyla hizmete sokulmuş internet sitelerinden çeşitli
kamu kurum/kuruluşları ya da yöneticileri/çalışanları aleyhine çeşitli iddialarda bulunmak,
doğrudan özel hayata müdahale eden ve doğruluğu bilinmeyen, şahsı kamuoyu nazarında
yargısız infaz eden görüntü ve sesler yayınlamak, legal uzantıları vasıtasıyla internetteki bu
tür yayınları söz konusu siteyi kaynak göstererek yayımlamak ve daha geniş kitlelere
duyurmak,
Güvenlik birimleri ya da stratejik kurumlardaki uzantıları vasıtasıyla illegal
yöntemlerle temin edilen ve üzerinde oynanmış çeşitli dijital verileri kamuoyuna sunmak,
Hakkında ceza ya da hukuk davası açılarak meslekten men edileceği, ellerinde özel
hayatına dair açıklanmasını istemediği dijital veriler olduğu şeklinde tehditler ve şantajla,
şahsı örgüte büyük miktarlarda himmet ödemeye mahkûm etmek ya da istenen işi yapmaya
zorlamak şeklinde sıralamak mümkündür.
13-Siyasi Baskı;
Örgütün siyasetle ilişkisi faydacı ve hatta fırsatçı temelde olup; öncelikle siyaset ve
kurumları üzerinde etkili olarak kadrolaşmanın önünü açmayı, elemanlarını etkili konumlara
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taşımayı, onların korunup kollanmasını sağlamaya hedeflemektedir.
Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da; örgütün taşeronluğunu
yaptığı politikaları devlete hâkim kılmak istemesidir. Başta uyuşturucu, terör ve Kürt Sorunu
olmak üzere; iç güvenlik, dış politika, uluslararası güvenlik, bölgesel ve küresel ilişkiler,
uluslararası kuruluşlar, ekonomi, eğitim vb. konularda kendi alternatif politikalarını üretip,
bunların devlet ya da hükumet politikası haline gelmesini sağlamaya çalışmaktadır.
Siyasi ve sosyal konularda kendi düşünce ekseni etrafında bir kamuoyu oluşturmak,
tüm toplumu hedef alıp kendi anlayışınca terbiye etmek, karar alıcı ve politikacıları etkilemek
amaçlarıyla özel olarak yetiştirilmiş ve medyada, televizyon programlarında ön plana
çıkartılmış çok sayıda akademisyen ve gazeteci, FETÖ/PDY mensubu olarak ulusal ve
uluslararası politikalara yön verebilmek adına başta algı operasyonu olmak üzere her türlü
yolu denemektedir.
Bunların yanı sıra örgüt, mensuplarını milletvekili olarak meclise sokmayı istemekte,
ilgi gösterdiği kanun tasarıları hakkında hukuk büroları aracılığı ile çalışmalar yaparak
organlarının da katılımı ile yasama sürecine müdahil olmaya çalışmaktadır.
14-Medya ve Psikolojik Harekât - Propaganda Araçları;
FETÖ/PDY’nin son dönemde, devletin gizli bilgilerini, gizli toplantılarını, gizli
telefon görüşmelerini, devlet kademelerindeki kendi unsurları vasıtasıyla her türlü yolu
'meşru' sayan bir anlayışla ele geçirip montajlayarak; Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal
paylaşım sitelerinde yayınlayarak devleti ve hükumeti, 'itibarsızlaştırmak' suretiyle 'casusluk'
faaliyeti içerisine girdiği görülmüştür. Öyle ki devletin en mahrem bilgileri dahi medyaya
servis edilebilmektedir.
Örgüt özellikle yasadışı dinlemeler esnasında elde ettiği ses kayıtlarını medya
organları vasıtasıyla iddia şeklinde kamuoyuna ana hatları ile duyurmakta, ülke genelinde
tartışılır hale gelen iddiaların özel bir kurgu ile sunumunu yapmakta ve hükumet aleyhine
tepkiselliğin artırılmasını, devlet kurumları ve bürokrasinin yıpratılmasını hedeflemektedir.
Örgütün bu tavrı yeni olmayıp 28 Şubat sürecinde de antidemokratik girişimler
grubun medya organlarınca desteklenmiş ve dönemin hükumetini devirmeyi hedefleyen
yayınlar yapılmıştır. Yine 1980 askeri müdahalesinin hemen ardından F. Gülen, Sızıntı
Dergisi’nde yayınlanan yazısını “Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha
selam duruyoruz.” diyerek sonlandırmıştır.
Sonuç itibariyle; bütün bunların, devletin ortadan kaldırılmasına, ele geçirilmesine,
Anayasal düzenin cebren değiştirilerek yok edilmesine, hükumeti iş yapamaz hale getirmeye
34/106

Ankara C. Başsavcılığı 2016/109268 soruşturma, 2017/19707 esas, 2017/3376 iddianame

ve devirmeye yönelik, belirli bir strateji doğrultusunda gelen talimatlar üzerine yapıldığı, bu
uğurda her türlü baskı, cebir vb. tarzda hareketlerin de örgüt tarafından meşru görüldüğü
anlaşılmaktadır.
15-Eğitim Alanı;
a-Dershaneler, PDY Evleri (Işık Evleri) ve Öğrenci Yurtları;
Örgütün önemli bir ayağını 'öğrenciler' oluşturmaktadır. Bu öğrenciler, toplumun
çeşitli kesimlerinden özellikle de kırsal bölgelerden şehirlere gelen fakir aile çocuklarından
oluşmaktadır. Örgütün, okul ve dershanelere yönelmesinin temel amacı PDY’ye öncülük
edebilecek ve zamanla kadrolarında yer alabilecek zeki kişileri yetiştirmektir. Bugün gelinen
noktada; yıllardır her dile getirildiğinde reddedilmeye çalışılan ve tepki gösterilen; "F. Gülen
ve örgütünün amacının, açtıkları okulları sayesinde Türkiye'de ve çevre ülkelerde bir yönetici
sınıfı oluşturmak" iddiasının doğrulandığı görülmüştür.
Işık evleri ile alakalı olarak F. Gülen; "Bu evler; bir medrese gibi işler, bir mektep
gibi işler, hususi ile her şeyin kapandığı bütün kapılara kilit vurulduğu bir dönemde bu evler
geçmişte olan misyonlarından daha büyük misyon yüklenirler, çünkü geçmişte bu evlerin
yaptığı vazifelerin bazılarını medrese yapar, bazılarını zaviye yapar." ifadelerini kullanmıştır.
Örgüt evleri, yurtları ya da dershanelerinden yetişerek kendilerine değişik görev,
sorumluluk ve misyon yüklenmiş kişilerin kamuoyuna yansımış açıklamalarından sistemin
işleyişine ilişkin aşağıdaki bazı tespitleri yapmak mümkündür:
aa-Örgütle ilk karşılaşmalar genellikle dershanelerde ya da benzeri eğitim
kurumlarında olmaktadır.
bb-Temas sağlanan öğrenciler, abilerin sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır.
cc-Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa, sınavlara birkaç ay kala
gruplar halinde farklı yurtlara çıkarılmaktadır. Bu gruplar, daha sonra daha küçük gruplara
ayrılmaktadır.
dd-Her öğrenciye 'kod' adı verilmektedir. 'Paralel Devlet' dediğimiz yapılanma
içerisinde, aslında bölgesinden birimlerine kadar herkes "Kod isim" kullanmıştır.
ee-Mülki İdare, Emniyet, TSK ve Yargı gibi stratejik kurumlar için hazırlanacak
öğrenciler, daha özel şartlarda seçilip, özel şartlarda hazırlanmaktadır. Bunlar özellikle
'dörder kişilik gruplar' halinde hazırlanmakta ve bunların mümkün olduğunca diğerleriyle
teması sınırlanmaktadır. Bunlara 'hücre tipi' yapılanma modeli uygulanmakta; Askeri
Okullara, Polis Akademisi ve Polis Koleji’ne sokulacak öğrenciler, kesinlikle kendi
dershanelerine gerçek isimleri ile kayıt edilmemektedir. Bu öğrencilere sınav soruları
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sınavlardan önceden verilir. Buna örgüt jargonunda "Fetih okutmak" denir. Fetih okutmak,
"Sınavda çıkacak soruların öğrencilere okutulup, ezberletilmesi” demektir.
ff-Özellikle Hukuk Fakültelerinde okuyan öğrencilere top-sakal bıraktırıp, küpe
taktırarak, girecekleri ortamda kimliklerini gizlemeleri için 'stil çalışması' yaptırdıkları
bilinmektedir.
gg-Dershaneler, örgütün adeta vesayet araçlarıdır. Çocukların ve ailelerin bilgilerinin
depolandığı bir veri tabanıdır. Bu yapının, her ilde en az bir okulu olmakla birlikte, aileler
çocuklarının etiketlenmesini istemediği için pek fazla göndermemektedirler. Fakat dershaneler
için bu ihtimal daha az olduğundan, dershanelerine daha fazla öğrenci gitmekte ve aileleri de
bu yapının içine çekebilmektedirler. Dolayısıyla konunun sadece eğitim olmadığı, PDY’nin;
dershaneler üzerinden çocuklara, ailelere, il ve ilçelere, köylere ulaştığı ve kontrol ettiği
anlaşılmaktadır. Bu bağı kopartacak şekilde, dershanelere gerek kalmayan bir sistem
getirildiğinde artık PDY’ye ya da benzeri bir yapıya ihtiyaç kalmayacaktır.
hh-PDY 'abilik' ve ‘ablalık’ müessesiyle çocukları adeta daha iyi tanır hale gelmekte,
gelişimini takip etmekte ve bu çocuklar bahanesiyle ailelerinin evlerine gelip bilgi toplayıp,
not etmektedir. Ailenin dini, siyasi, ekonomik, demografik, eğitim, kültürel, etnik vb. durumu
o defterlerde kayıtlı olup, adeta aileler fişlenmektedir. Bu şekilde F.Gülen örgütünün elinde
geniş bir demografik arşivin olduğu bilinmektedir.
b-Eğitim Alanının Fonksiyonu;
Sonuçta eğitim alanı, örgüt için adeta bir ara yüz konumundadır. Zira 'eğitim alanı',
örgüt açısından üç temel fonksiyon görmektedir;
aa-İnsan kaynağı sağlamaktadır.
bb-Ekonomik kaynak temin etmektedir.
cc-Hareketin meşru gibi görünmesini sağlamaktadır.
Üçüncü fonksiyon diğer ikisinden daha önemlidir. Çünkü eğitim faaliyetleri, diğer
gayri meşru faaliyetleri kamufle etmektedir.
16-Örgütün Mali Yapısı ve Genel Durumu;
F.Gülen, 1960'lı yılların sonlarında İzmir/Merkez Vaizi ve Kestane Pazarı Camisi
İmamı olarak görev yaptığı dönemde, küçük bir cami cemaatine hitap eden bir din adamı
profilini taşırken, zamanla sayıları milyonlarla ifade edilen bir kitleye hitap eder hale
gelmiştir. İlk yola çıkarken "Altın Nesil" oluşturma söylemleriyle ihtiyaç sahibi öğrencilere
eğitim ve burs imkânları sağlamayı amaçladığını iddia ederek mâliyesini de buna göre
oluşturmuş, pek çok kişi ve kesim tarafından desteklenmiş ve takdir görmüştür.
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Yapılan hizmetler için gerekli olan maddi kaynaklar ise "ihtiyaç sahibi öğrenciler
için yardım" adı altında gelenekçi tarzla fitre, zekât, bağış, hibe, himmet, vb. adlarla doğrudan
para temini ya da kurban derisi, gıda yardımı, vb. ayni yardımlar yoluyla karşılanmıştır.
Örgütün mali yapısı zaman içerisinde örgütlenmesine paralel olarak Türkiye başta
olmak üzere Dünya'nın pek çok ülkesinden gelir ve gider kalemleri olan, son derece geniş bir
ağ haline gelmiştir.
Bu kapsamda yapılanma zaman içerisinde profesyonelleşmiş, bünyesinde bankası,
holdingleri, basın yayın kuruluşları, eğitim kurumları, ticari işletmeleri, hastaneleri, Sivil
Toplum Kuruluşları ve benzeri çok sayıda kurum/kuruluşu olan, milyar dolarla ifade edilen
gelir/gider rakamlarına ulaşan dev bir organizasyon haline gelmiştir.
Denetimindeki eğitim kurumları ve diğer kurum/kuruluşları aracılığı ile topladığı
yardımlar veya ticaret yoluyla elde ettiği kazancın miktarını belirlemek mümkün
görünmemektedir.
Sistem, kurumsal bir yapıya oturtulmaya çalışılsa da gelenekçi gelir toplama
yöntemleri hala varlığını ağırlıklı olarak devam ettirmekte ve gelir kalemleri içerisinde önemli
bir yer tutmaktadır.
17-Mütevelli Heyetleri ve İllerin Mali Yapılanması;
Örgütün himmet yolu ile sağladığı gelirler genel olarak mütevelli heyetleri vasıtası
ile toplanmaktadır. Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden; sohbet toplantılarına
düzenli olarak katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatları
sorgulamaksızın itaat eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti
üyesi yapılmaktadır.
Sohbet gruplarında, zekât, burs, kurban ve himmet adı altında paralar toplanırken;
mütevelli heyeti üyesi kişiler ayrıca bir ışık evinin maddi ihtiyaçlarından sorumlu
tutulmaktadır.
Mütevelliler topladıkları parayı sohbet hocasının yanında getirdiği muhasebecilere
vermektedir. Örgütün mali kayıtlarını muhasebeciler tutmaktadır. İl imamının da bir
muhasebecisi bulunmakta ve il genelinde mali kayıt tutmaktadır.
Mütevellide yer alanlar arasından her üç mütevelli heyetinden bir mali heyet
teşekkül edecek şekilde isimler seçilmektedir. Mali heyetler yurtdışında bulunan örgüte ait
yurt ve okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar
toplanacağına karar vermektedir. Mali heyet toplantıları dünyanın her yerinde Salı günleri
sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocaları
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da katılmaktadır.
İlçe imamlarının sorumluluğu altında bulunan mütevelli heyetlerinin üstünde, il
imamlarının sorumluluğundaki il mütevelli heyeti yer almaktadır. İl genelinde ne kadar para
toplanacağına ise ilin bağlı bulunduğu bölgenin toplantısında karar verilmektedir. Burada
alınan karar mütevelli heyet toplantısı adı altında yılda bir kez düzenlenen gizli toplantıda
mensuplara aktarılmaktadır. Kişilerden alınan himmet vaadi nakit, çek, senet karşılığı olarak
tahsil edilmekte; çek ve senetlerin ödenememesi halinde icra yoluna başvurulmaktadır.
İl imamının koordinesinde yılda en az bir kez mütevelli heyeti üyelerinin katılımı ile
kamp düzenlenmektedir. Kamplar esnasında dini duygular istismar edilerek himmet, zekât,
kurban ve öğrenci bursu adı altında toplanan paraların artırılması sağlanmakta, toplanan
paraların karşılığının Cennet ile mükâfatlandırılmak olacağı vurgulanmaktadır.
Mütevelli heyeti mensupları, iş adamlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarına üye
yapılmakta, kimin hangi STK’ya üye olacağı sohbet abisi tarafından belirlenmektedir. Örgüt
bu kuruluşların başkan ve üye seçimlerinde söz sahibi olmayı böylelikle de hükumete baskı
yapabilmeyi hedeflemektedir.
18-Örgüt Gelir Kaynakları;
a.İşadamlarından sağlanan gelirler (Şantaj, Tehdit),
b.Gönüllülük esaslı sağlanan gelirler (Himmet, Kurban),
c.Örgüte ait şirket, holding, banka, vakıf ve dernek faaliyetlerinden elde edilen
gelirler,
d.Eğitim faaliyetleri gelirleri (Dershaneler, Özel Okullar, Öğrenci Yurtları, Yardımcı
sınav Kitapları),
e.Örgüte ait basın ve yayın organlarına verilen reklam ve aboneliklerden elde edilen
gelirler,
f.STK’lardan sağlanan gelirler.
19-İşadamlarından Sağlanan Gelirler;
a.İşadamlarından,

adli-idari

süreçlerdeki

işlemlerini

iş

adamları

lehine

sonuçlandırma karşılığı alınan paralar,
b.İşadamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini “ses ve görüntü” kaydına
aldırarak TEHDİT ve ŞANTAJ yoluyla alınan paralar,
c.İşadamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.
20-STK’lardan Sağlanan Gelirler;
a.TUSKON ve bağlı Federasyon, Dernek, Şirket ile Vakıflardan toplanan aidatlar,
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b.Yazılı-görsel medya sektöründen sağlanan gelirler,
c.Kimse Yok Mu? Benzeri bağlı STK’lar aracılığı ile yardım adı altında
vatandaşlardan toplanan paralar,
d.Ticaret Odaları Yönetimlerini ele geçirerek, kamu hizmet altınlarındaki rayiç bedel
belirlenmelerinde örgütle ilişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi.
21-Gönüllülük Esaslı Sağlanan Gelirler;
a.Kurban Bayramı öncesi iş adamlarından firmalardan ve esnaftan, adlarına kurban
kesileceğini belirterek Kurban adı altında toplanan paralar,
b.İl ve ilçelerde iş adamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve burs
adı altında toplanan paralar,
c.Memur maaş ve ödüllendirmelerinden %5-%10-%15 HİMMET adı altında
toplanan paralar,
d.Devlet kurumlarına yerleştirilen örgüt mensuplarının ilk maaşlarını örgüte
vermeleri ile elde edilen paralar.
22-Eğitim Faaliyetleri Gelirleri :
a.154 Ülkede bulunan örgütle ilişkili eğitim kumrularında okuyan öğrencilerden
alınan paralar,
b.Yurtiçinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan
öğrencilerden alınan paralar,
c.Eğitim

kurumlarında

okuttukları

öğrencilerden

ücret

aldıkları

hâlde,

işadamlarından fakir öğrencilerin okutulacağından bahisle BURS adı altında toplanan paralar,
Sonuç itibariyle, Paralel Devlet Yapılanması; sayıları yüzleri aşan söz konusu
kurum/kuruluşları aracılığıyla mali açıdan da ülke içerisinde “Devlete Paralel” olarak
örgütlenen organize terör örgütüdür.
V-Milli Güvenlik Kurulunun FETÖ/PDY Hakkındaki Değerlendirmesi;
Süreç içinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından FETÖ/PDY’nin milli
güvenliği tehdit ettiğine, bir terör örgütü olduğuna ve diğer terör örgütleri ile işbirliği
yaptığına dair kararlar verilmiştir.
Bu bağlamda MGK Genel Sekreterliği tarafından Kurul toplantılarına ilişkin basın
duyurularının FETÖ/PDY ile ilgili değerlendirme yapılan kısımları şöyledir:
a.26/2/2014 Tarihli Toplantı
“Ülke

genelinde

güvenliği

ilgilendiren
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değerlendirilmiş; bu kapsamda halkımızın huzurunu ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden
yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür.”
b. 30/4/2014 Tarihli Toplantı
“Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve bunlara yönelik olarak alınan
tedbirler değerlendirilmiştir.”
c. 26/6/2014 Tarihli Toplantı
“Devlet içindeki illegal yapılanmalara yönelik olarak yürütülen adli ve idari işlemler
hakkında Kurul’a bilgi sunulmuştur.”
d.30/10/2014 Tarihli Toplantı
“Milli güvenliğimizi tehdit eden ve kamu düzenini bozan iç ve dış legal görünüm
altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar ve illegal oluşumlar ile yürütülen
mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.”
e. 30/12/2014 Tarihli Toplantı
“Paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlarla yürütülen mücadele hakkında
Kurul’a bilgi arz edilmiş, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.”
f. 26/2/2015 Tarihli Toplantı
“Paralel devlet yapılanması ve legal görünüm altında faaliyet gösteren illegal
oluşumlara karşı yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında Kurul’a bilgi
sunulmuştur.”
g.29/4/2015 Tarihli Toplantı
“Milli güvenliği tehdit eden paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlara karşı
yürütülen mücadele hakkında tafsilatlı bilgi arz edilmiş, mücadelenin kararlılıkla
sürdürülmesine vurgu yapılmıştır.”
h.29/6/2015 Tarihli Toplantı
“Milli güvenliğimizi tehdit eden, başta paralel devlet yapılanması olmak üzere, tüm
yasadışı oluşumlara karşı yürütülen mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bir kez daha dile
getirilmiştir.”
i. 2/9/2015 Tarihli Toplantı
“Paralel devlet yapılanmasıyla, yurt içinde ve yurt dışında, illegal ekonomik boyutu
da dâhil olmak üzere sürdürülmekte olan mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği
belirtilmiştir.”
j. 21/10/2015 Tarihli Toplantı
“Milli güvenliğimizi tehdit eden ve terör örgütleriyle işbirliği içerisinde hareket eden
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paralel devlet yapılanmasına karşı yürütülen kararlı mücadelenin çok yönlü olarak
sürdürüleceği teyit edilmiştir.”
k. 18/12/2015 Tarihli Toplantı
“Paralel devlet yapılanmasıyla yurt içinde ve yurt dışında sürdürülmekte olan
mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği teyit edilmiştir.”
l.27/1/2016 Tarihli Toplantı
“Millî güvenliğimize yönelik iç ve dış tehditler ile… paralel devlet yapılanmasına…
karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen mücadele etraflıca değerlendirilmiştir.”
m.24/3/2016 Tarihli Toplantı
“Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla
yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde görüşülmüştür. Bu çerçevede; … paralel devlet
yapılanmasına karşı alınan tedbirlerin uygulanması üzerinde durulmuştur.”
n.26/5/2016 Tarihli Toplantı
“Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla
yürütülen faaliyetler, terör ve teröristle mücadelede gelinen aşama, millî güvenliğimizi tehdit
eden ve bir terör örgütü olan paralel devlet yapılanmasına karşı alınan tedbirler
görüşülmüştür.”
VI.Askeri

Darbe

Teşebbüsünde

Fetullahçı

Terör

Örgütünün

(FETÖ)

Fonksiyonu;
15 Temmuz gecesi başlayan darbe teşebbüsü sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisinde yapılanmış Fetullahçı Terör Örgütü mensubu silahlı teröristler, F-16 savaş uçakları
ve savaş helikopterlerini kullanarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı binası, Ankara Emniyet Müdürlüğü Ana Binası,
Milli İstihbarat Teşkilatı Yerleşkesi, Televizyon, Radyo, İnternet gibi yayınların sağlandığı
TÜRKSAT uydu haberleşme binası, Jandarma Genel Komutanlığı ana binası ile çeşitli askeri
birliklere ve sivil halkın bulunduğu alanlara bombalı ve silahlı saldırılar yapmışlardır.
İstanbul ilinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul Valiliği, Çengelköy Polis Merkezi, Atatürk Havalimanı gibi yerler, teröristler
tarafından ele geçirilen uçak ve helikopterler ile bombalanmış ve bu yerlere silahlı saldırılar
gerçekleştirilmiştir.
Ankara ilinde Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı binasına savaş uçaklarıyla yapılan
bombalı saldırıda, 55 polis memurunun şehit olmuş,birçok polis memuru dayaralanmış,
Kızılay Meydanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM binası önü, Ankara Emniyet Binası
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önü, TÜRKSAT uydu haberleşme binası önünde toplanan ve askeri darbeye karşı gelen sivil
halka ateş açılmış ve çok sayıda sivil vatandaş öldürülmüş, İstanbul ilinde Boğaz
Köprülerinde darbeye karşı direnen sivil halkın üzerine hedef gözetilerek ateş açılmış, bunun
sonucunda da birçok sivil vatandaş öldürülmüş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştır.
Darbeci teröristler tarafından haberleşmeyi sağlayan ve televizyon yayını yapan
resmi ve özel kurumlar da hedef alınarak, Ankara'da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
(TRT) binası, Türk Telekom binası, İstanbul'da CNN Türk Televizyonu binası, TRT binası
gibi değişik kurumlara ait binaların işgal edilmiştir.
Savaş uçaklarıyla, ses hızını aşacak şekilde şehirlerin üzerinde alçak uçuşlar
yapılmak suretiyle bomba etkisi oluşturularak, sivil halk darbeciler tarafından baskı altına
alınmaya çalışılmıştır.
Darbe teşebbüsü sırasında büyük bir kısmı sivil şahıslardan oluşan toplam 246
kişinin öldüğü ve 3.000 civarında kişinin de yaralandığı, bu ölüm ve yaralamaların,
darbecilerin sivil halkı uçaklarla bombalaması, helikopterlerden ve tanklardan ağır ateşli
silahlarla ateş etmeleri suretiyle gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Darbeci

teröristler

tarafından

suikast

amacıyla

Türkiye

Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanının bulunduğu otele baskın yapılmış, Cumhurbaşkanının dakikalar önce
otelden ayrılması nedeniyle suikast girişiminden kurtulmuş, aynı şekilde İstanbul'dan
Ankara'ya karayoluyla gelen Başbakan ve beraberindeki konvoya da darbeci askerler
tarafından silahlı saldırıda bulunulmuş, Başbakanın konvoyunun yolu değiştirilerek başka
bölgeye intikal etmesi ve korumaların karşılık vermesi sayesinde kurtulmuştur.
Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler gerçekleştirmeye çalıştıkları askeri
darbenin planlaması çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genel
Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral
Galip Mendi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Kamil Başoğlu, Genel Kurmay Başkanlığı Genel
Kurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Kara
Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, Eskişehir Muh.Hv.Kv.
ve Hv.Fz.Svn.K.1.BHHM Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver, Etimesgut Hava Lojistik
Komutanı Korgeneral Atilla Gülan, İzmir Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Hasan
Küçükakyüz, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan
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Akyol, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Kamutanı Albay
Tuncay Polat başta olmak üzere çok sayıda askeri birlik komutanını rehin alarak, rehin
aldıkları bu kişilerden isimleri belirtilenleri darbe girişiminin sevk ve idaresinin yapıldığı
Ankara Akıncı 4. Ana Jet Hava Üssüne götürüp, orada zorla alıkoymuşlardır. Emniyet Genel
Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ın rehin alındıktan sonra öldürme
kastıyla silahla kafasından vurulmuştur.
Darbe teşebbüsü, Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından bombalı saldırılar,
sivil halka ateş açılması, rehin almalar ile kamu binaları ve özel mekanlara zarar verilmesi
gibi terör eylemlerine başvurmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Darbe yaparak devlet yönetimini ele geçirmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü
mensupları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını yürürlükten kaldırmak istemişlerdir. Nitekim
TRT televizyonunun darbe gecesi bu örgüt mensuplarınca ele geçirilmesi üzerine televizyon
sunucusuna silah zoruyla okutulan "Yurtta Sulh Konseyi Bildirisi"nde; Türk Silahlı
Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu, Devlet yönetiminin teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi
tarafından deruhte edileceği, siyasi iktidarın görevden el çektirildiği, tüm Yurtta Sıkıyönetim
ilan edildiği, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik konakladığı otele saldırıda bulunan
değişik askeri birliklerde görev yapan 30 kişilik terörist grubun içinde Serkan Elçi,İlyas Yaşar,
Ömer Faruk Göçmen, Zekeriya Kuzu, Yücel Ekizoğlu, Haldun Gülmez bulunmaktadır. Bu
kapsamda yapılan farklı soruşturmalarda aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.
1.Cumhurbaşkanının koruma polislerinden Murat Bayrak 28.07.2016 tarihinde
verdiği ifadesinde; otele saldıran teröristlerin kendilerine "Hani lan inlerimize girecektiniz, biz sizin
inlerinize girdik, nerde o hırsız, çabuk söyleyin nereye gitti, ne zaman ayrıldı, nereye gidiyor, şu an nerede" diye
sorular sorduklarını, ayrıca "bir polis memurunun Cumhurbaşkanının kaldığı yer olarak teröristleri 1922
numaralı villaya götürdüğünü, teröristlerin bu villanın giriş kapısını ve içini otomatik silahlarla taradıklarını"

söylemiştir.
Bu terörist eylemi gerçekleştirenlerden şüpheli Serkan Elçi verdiği ifadesinde,
şüphelilerden

Zekeriya

Kuzu'nun,

Cumhurbaşkanını

arayıp

bulamamaları

üzerine

Cumhurbaşkanlığı koruma polislerine "cehennemi yaşatacağız size, bunlar daha yeni başlıyor, hırsızın
piçleri, Allah ve Kitaptan bahsetmeyin, Millete yaptığınızın hesabını vereceksiniz, hani inlerimize girecektiniz,
hırsızın evlatları, kafanızı kaldırdığınızda sizleri öldürürüz, nerede o, hangi helikopterle gitti, hangi
havalimanına inecek, ne zaman kalktı helikopter" dediğini beyan

etmiştir.

2.Şüpheli İlyas Yaşar'ın ifadesinde, "Çiğli'den bizimle birlikte gelen Özel Kuvvet ekibinden
43/106

Ankara C. Başsavcılığı 2016/109268 soruşturma, 2017/19707 esas, 2017/3376 iddianame
birinin 'hırsız nereye gitti, Cumhurbaşkanı nereye gitti, hani inimize girecektiniz' şeklinde sorular sorduğunu
duydum" demiştir.

3.ŞüpheliÖmer Faruk Göçmen'in ifadesinde, "Ben bir kısım polise yerde yüzü koyun
yatarlarken ayaklarını açmalarını isteyerek ayağımla bacaklarını birbirlerinden ayırdım. Bu sırada içerisinde
bulunduğum ekipten birisi 'inimize girecektiniz, hani nerede biz sizin ininize girdik, nerede lan o şerefsiz, nereye
gittiler, hırsızın çocukları' şeklinde bağırıyordu. Ancak bu bağıranın kim olduğunu bilmiyorum."

şeklinde,

yine kaçış sırasında "Özel Kuvvetler içerisinde bulunan ve isminin İsmail olduğunu öğrendiğim bir yüzbaşı
orada bulunan tüm şahıslara hitaben açıkça 'aranızda hizmet hareketinden olmayan var mı?' şeklinde sordu.
Ancak buna kimse cevap vermedi. Ben soruya anlam verememekle birlikte sessiz kalmayı tercih ettim" şeklinde

beyanda bulunmuştur.
Şüpheli Serkan Elçi, şüpheli İlyas Yaşar ve şüpheliÖmer Faruk Göçmen'in
ifadelerinde

geçen

"hani

inimize

girecektiniz"

sözünün

Cumhurbaşkanının

çeşitli

konuşmalarında Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yaptığı konuşmalarda sarf ettiği "inlerine
gireceğiz" şeklindekisözlerine karşılık olarak kin ve intikam saikiyle

söylendiği

anlaşılmaktadır.
Olay mahallinde bulunan helikopterdeki teröristlerden Haldun Gülmez'in, yardım
için otele gelen polis memurlarının silahla ateş etmeleri sonucu yaralandığı ve daha sonra
tedavi için götürüldüğü İzmir ilinde bulunan hastanede yapılan üst aramasında "H.E. Duaları"
başlıklı "Sultan veya Zalimden korkunca, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah bütün
mahlukatından üstündür, Allah benim korktuğum ve sakındığım şeylerden azizdir. Kulun
Tayyip Erdoğan'ın şerrinden, ordularının, etbaının ve taraftarlarının şerrinden, cin ve
insanların şerrinden kendinden başka ilah olmayan ve semayı, yerin üzerine izni olmaksızın
düşmekten alıkoyan Allah'a sığınırım (...)" şeklinde bir kağıt ele geçirilmiştir.
Sosyal medyada yayınlanan bir çok yazılı ve görsel metinlerde Fetullahçı Terör
örgütü mensuplarının örgüt yöneticisi olan Fetullah Gülen için dini bir tabir olan "Hoca
Efendi" tabirini kullandıklarının herkes tarafından bilinmektedir. Şüpheli Haldun Gülmez'den
ele geçirilen bu kağıttaki "H.E. Duaları" başlıklı kağıttaki "H.E" harflerinin "Hoca Efendi"
anlamına geldiği ve şüpheli Fetullah Gülen'in kastedildiği anlaşılmaktadır.
4.Terörist eylemi gerçekleştiren şüphelilerden Zekeriya Kuzu ifadesinde özetle;
"FETÖ yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğünü, sadece kod adını bildiği bir 'abi' ile sürekli olarak
görüştüğünü, bu kişinin Askeriye ile ilgili konularda kendisinden bilgi aldığını, hatta kendi Askeri Birliğindeki
olaylarla ilgili kendisinden önce bu şahsın bilgi sahibi olduğunu, personel atamaları konusunda da atama
öncesinde bilgi sahibi olduğunu, görüşmekte olduğu 'abi'sinin kendisine l dolarlık banknot verdiğini, bu parayı
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Amerika'da bulunan Fetullah Gülen'in gönderdiğini, bereket olsun diye bu parayı cüzdanında taşıması
gerektiğini söylediğini, FETÖ örgütünün 'tedbir' kavramı ile hareket ettiğini, örgüt üyelerinden kimsenin kimseyi
tanımadığını, daha doğrusu hiçbir hizmet erbabının bağlı olduğu 'abi'si dışında kimseyi tanımadığını, bir
güvenlik sisteminin bulunduğunu, eyleme katılan Özel Kuvvetler personelinin, Cumhurbaşkanlığı korumalarına
hitaben 'burayı cehenneme çevireceğiz, hırsızın çocukları, ininize girdik' şeklinde bağırarak sözler söylediklerini
duyduğunu, eylemin akabinde kaçtıkları esnada bir dinlenme molası sırasında şüpheli İsmail Yiğit'in kendilerine
dönerek 'Burada hizmet hareketinden olmayan var mı?' diye sorduğunu, kimseden cevap gelmediğini, bu
konuşma olduğu sırada 18 kişi olduklarını, diğer 5 kişinin daha önce aralarından ayrıldıklarını" söylemiştir.

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler, örgüt içinde kendilerine emir talimat
veren örgüt üyelerini "abi" olarak adlandırmakta oldukları, örgütün kendisini Türkiye'de
"hizmet hareketi" olarak tanımladığı, nitekim yazılı ve görsel medyada bu yönde çok sayıda
materyal bulunduğu, ifadelerde geçen "hizmet hareketi" tabirinden Fetullahçı Terör Örgütü'ne
mensup kişileri kastettikleri açıkça anlaşılmaktadır.
Daha sonra yakalanan şüphelilerden Murat Dağlı, Zekeriya Kuzu ve Yücel
Ekizoğlu'nun üzerlerinde Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının birbirlerini tanımakta
kullandıkları 1 Amerikan Doları ele geçirilmiştir.
5.Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgenaral Hulusi Akar'ın
19/07/2016 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına mağdur sıfatıyla verdiği
ifadesinde; darbeci askerler tarafından rehin alındıktan sonra, darbecilerin karargah olarak
kullandıkları Akıncı Hava Üssüne götürüldüğünde, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olan darbeci
askerlerden Hakan Evrim'in kendisine "dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile
görüştürürüz" dediğini belirtmiştir.
6.Genelkurmay Başkanı emir subayı olarak görev yapan Piyade Yarbay Levent
Türkkan avukat huzurunda şüpheli sıfatıyla verdiği 18/07/2016 tarihli ifadesinde, özetle;
"kendisinin 15/07/2016 tarihi öncesinde Yarbay rütbesiyle Genelkurmay Başkanının emir subayı olarak görev
yaptığını, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunu, bu örgütle askeri lise yıllarındanitibaren irtibatının
bulunduğunu, askeri lise ve harp akademisi dönemleri dahil bugüne kadar örgüt tarafından görevlendirilen
"abi" tabir edilen farklı kişilerle haftalık ve aylık örgütsel toplantılar yaptığını, bu toplantılarda kendisinin ve
örgütten görevlendirilen "abilerinin" kod adı kullandıklarını, kendisinin "Ahmet" kod adını kullandığını, örgütsel
görüşmelerde bu şekilde gizliliğe riayet ederek örgüt deyimiyle "tedbir" uyguladıklarını, örgütsel olarak
kendisinin bağlı bulunduğu Murat kod adlı abinin talimatıyla Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay 2.
Başkanının odasına dinleme cihazı yerleştirdiğini, haftalık olarak 2 ya da 3 adet boş dinleme cihazlarını Murat
kod adlı abiden alarak ses kaydıyla dolu cihazları ona teslim ettiğini, bu şekilde yıllarca örgüt adına ses kaydı
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ve dinleme faaliyeti yaptığını, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan darbe teşebbüsünden bir gün önce
yapılan darbe planlamalarında kendisine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın etkisiz hale getirilmesini
kolaylaştırma görevi verildiğini, bu görevin icrası ile ilgili olarak örgütte 'abi' konumunda bulunan 'Adil' ve
'Selahattin' kod isimli şahıslarla görüştüğünü, onların kendisine gizlilik konusunda sıkı sıkı talimatlar
verdiklerini, 15/07/2016 günü saat 21.00 sıralarında örgüt mensubu diğer askerlerle birlikte hareket ederek
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı makam odasında rehin aldıklarını, rehin alma sırasında
kendisinin elinde silah bulunduğunu, daha sonra Orgeneral Hulusi Akar'ı Özel Kuvvetlerden oluşturulmuş örgüt
mensubu askerlere teslim ettiklerini, onların da Orgeneral Hulusi Akar'ı helikopterle darbe girişiminin sevk ve
idaresinin yapıldığı Akıncı Hava Üssü'ne götürdüklerini" söylemiştir.

7.Şüpheli Muhammet Uslu'nun avukat huzurunda şüpheli sıfatıyla verdiği
21/07/2016 tarihli ifadesinde, özetle; "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde
çalıştığını, Başbakan'a gelen davetiyeleri özel kalemine sunma görevini yürüttüğünü, Fetullah Gülen terör
örgütünün mensubu olup örgüt içinde 'Abi' tabir edilen konumda bulunduğunu, değişik yerlerde ve kademelerde
örgüt adına sorumlu olduğu sivil ve asker kişilere örgütsel eğitim verdiğini, 2010 yılından itibaren Kara
Kuvvetleri Komutanlığındaki asker kişilere 'abilik' yaparken 'Murat' kod adını kullanmaya başladığını, ayrıca
örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla örgüt tarafından 'himmet' olarak adlandırılan para topladığını, bu
topladığı paraları örgüt içinde kendisinden üst konumda olan 'Selahattin' kod adlı örgüt mensubuna verdiğini,
15 Temmuz 2016 tarihindeki darbeye kalkışma eyleminde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı olan
ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbe girişiminde bulunan kişilerce esir alınması eylemine doğrudan
katılan Levent Türkkan'ın itiraflarında belirttiği gibi adı geçen kişinin sorumlu abisi konumunda olduğunu,
Genelkurmay Başkanları ve ikinci başkanlarının dinlenmesi amacıyla odalarına kendisinin verdiği talimatlar
doğrultusunda Levent Türkkan'ın 'radyo' tabir edilen ses kayıt cihazlarını yerleştirip cihazları doldurduktan
sonra geri getirdiğini, kendisinin de ses kayıtlarını emir ve talimat aldığı Selahattin kod adlı kişiye verdiğini,
darbeye teşebbüs eyleminden bir gün önce 14/07/2016 tarihinde kendisi evinde yok iken, 'Selahattin' kod adlı
kişi ile darbeye teşebbüs eylemine katılan askerlerden 'Ahmet' kod adlı Levent Türkkan ve 'Salih' kod adlı Yarbay
Gökhan'ın kendi evinde darbe ile ilgili toplantı yaptıklarını eşinin kendisine söylediğini, 15/07/2016 tarihinde
gerçekleştirilen bu terör eylemini Fetullahçı terör örgütü mensuplarının planlayıp gerçekleştirdiklerini"

söylemiştir.
8.Şüpheli Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ifadesinde; “Özel kuvvetlerden
Tuğgeneral Semih TERZİ bizim PKK ile ilgili devamlı çalışıp görüştüğümüz kişidir. 11/07/2016 tarihinde güvenli
hattan rutinde olduğu gibi yine beni aradı. Ancak bu sefer benimle PKK ile ilgili konuşmadı. Ülkenin zor
günlerden geçtiğini, durumdan rahatsızlık duyduğunu, benim de onun gibi düşünüp düşünmediğimi sordu. Bana
ihtilalden bahsetmedi. Ancak bu jargon bizde ihtilali çağrıştırmaktadır. 13/07/2016 tarihinde aynı güvenli hat
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üzerinden Semih Paşa beni yeniden aradı. Kendisi bana özetle, çok fazla detaya girilmemesi gerektiğini,
herkesin bu plan dâhilinde farklı bir görevinin olduğunu söyledi. Görevimin ne olduğunu açıkça, anlatmasını
istedim. Kendisinden görevimin o tarihte Cumhurbaşkanı her nerede bulunuyor ise onu oradan alıp refakatçi
olarak onu Ankara’ya getirmek olduğunu öğrendim dolayısıyla ben bu görevi 13/07/2016 saat 13.00 gibi
öğrenmiş oldum. 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ordu içerisinde
FETÖ/PDY'müzahir generallerin komutasında bir süre önceden planlandığı, FETÖ'PDY'e müzahir olduğu
bilinen ait kademedeki subaylara/generallere 15 Temmuz 2016 tarihinden önce görevlen hakkında bilgi
aktardığı, söz konusu talimatların TSK’nın kendi içerisinde kullandığı güvenli hatlar aracılığıyla gizlilik
içerisinde iletildiği tespit edilmiş, FETÖ/PDY’e müzahir şahısların sürekli birbirleri ile irtibat halinde oldukları
anlaşılmıştır. ”

beyan etmiştir.

9.Şüpheli Korgeneral Satı Bahadır Köse ifadesinde özetle; "...Bu darbe girişimi gerek
edindiğim bilgiler gerekse diğer hususlara göre Genelkurmay karargahındaki Tuğgeneral Mehmet Partigöç,
Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay başkanı ve ikinci başkanın emir subayları, özel kalem ve özel
sekreterliği personeli olanlardan Albay Ramazan Gözel, Yarbay Levent, Binbaşı Mehmet Akkurt, Yarbay
Bünyemin Tüner ile özel kuvvetlerden Fırat isimli Albayın bu darbe girişimi içinde yer aldıklarını söyleyebilirim.
Sıkıyönetim direktifi mesajı formunu kaleme alan Kurmay Albay Cemil Turhan General-Amiral Şube
Müdürüdür... Ülkemize bu kötülüğü son yıllardaki siyasi olayları da göz önüne alınca FETÖ mensuplarının
yaptığını rahatlıkla söyleyebilirim. Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan'ı bu bağlamda değerlendirebiliriz."

demiştir.
10.Şüpheli Halil İbrahim Yıldız'ın avukat huzurunda şüpheli sıfatıyla verdiği
04/08/2016 tarihli ifadesinde, özetle; "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tuğamiral rütbesiyle görev yaptığını,
üsteğmen rütbesindeyken Fetullahçı terör örgütü yapılanmasına katıldığını, 15/07/2016 tarihindeki darbe
girişiminden önce Ankara'da bir kısım askerlerle birlikte darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptıklarını, bu
toplantıya Adil Öksüz isimli Fetullahçı terör örgütü imamının (yöneticisinin) katıldığını, toplantıda Adil
Öksüz'ün kendilerine "ben bu çalışmaları Amerika'ya gidip Fetullah Gülen Hocama sunacağım" dediğini, darbe
planlaması yapılan toplantıda darbeye karşı olan bir kısım generalleri rehin alma görevinin kendisine
verildiğini, kendisinin de darbe girişimi sırasında bu generallerden ikisini rehin aldığını" söylemiştir.

Bahsi geçen Adil Öksüz 17 Mart 2016 tarihinde ABD'ye uçakla seyahat etmiş, 21
Mart 2016 tarihinde Türkiye'ye dönmüştür. 20 Haziran 2016 tarihinde uçakla ABD'ye seyahat
etmiş, 24 Haziran 2016 tarihinde Türkiye'ye dönmüştür. En son olarak darbe planlarını
Fetullah Gülen'in onayına sunmak üzere 11 Temmuz 2016 tarihinde uçakla Amerika'ya
seyahat etmiş ve darbe gerçekleşmeden 2 gün önce 13 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'ye
dönmüştür. Şüpheli Adil Öksüz 16 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin sevk ve
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idaresinin yapıldığı Akıncı askeri üssünde yakalanmıştır.
Bu ifadeden ve Adil Öksüz'ün Amerika seyahatlerinden, şüpheli Fetullah Gülen'in,
Adil Öksüz aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu
askerlere 15/07/2016 tarihinde darbe gerçekleştirmeleri konusunda talimat verdiği
anlaşılmaktadır.
11.Şüpheli Arif Kalkan'ın avukat huzurunda şüpheli sıfatıyla verdiği 14/08/2016
tarihli ifadesinde, özetle; "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bir birimde Albay rütbesi ile görev
yaptığını, askeri lise yıllarından itibaren Fetullahçı Terör Örgütü olarak tanınan örgütün içerisinde yer aldığını,
bu örgütün lideri olan Fetullah Gülen ile iki kez yüz yüze görüştüğünü, askeri lise öğrencisi iken yaptığı bu
görüşmelerden birisinde Fetullah Gülen'in kendisine 'Baki' kod ismini verdiğini, 15 Temmuz 2016 tarihinde
gerçekleştirilen darbe öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup askerlerle Ankara'da toplantı yaptıklarını,
kendisine Ankara Güvercinlik'de bulunan bir kısım generalleri rehin alarak darbe girişiminin merkezi olan
Akıncı Hava Üssüne götürme görevi verildiğini, kendisine ve kendisi gibi Türk ordusunda görev yapan değişik
rütbedeki darbeye katılan subaylara Fetullah Gülen'in Türkiye'de bulunan örgüt yöneticileri aracılığı ile
talimatlar verdiğini, kendilerinin de aldıkları bu talimatlar doğrultusunda hareket ederek 15 Temmuz 2016
tarihinde darbe girişiminde bulunduklarını" beyan

etmiştir.

12.Şüpheli Deniz Aldemir'in avukat huzurunda şüpheli sıfatıyla verdiği
20/07/2016 tarihli ifadesinde, özetle; "Askeri lise yıllarından itibaren Fetullahçı Terör Örgütü
mensupları ile irtibatının olduğunu, kendisi gibi helikopter pilotu olan ve kendisi ile aynı askeri birlikte görev
yapan şüphelilerden Yarbay Erdal Başlar ve Binbaşı Sadullah Abra'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne,
şüpheliler Yarbay Murat Karataş ve Binbaşı Taha Fatih Çelik'in Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesine
helikopterlerle ateş ettiğini konuşmalardan duyduğunu, bu kişilerin de Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup
olduklarını" söylemiştir.

13.Şüpheli İlkay Ateş avukat huzurunda şüpheli sıfatıyla verdiği 27/07/2016
tarihli ifadesinde, özetle; "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kara Pilot Yarbay rütbesi ile görev yaptığını, küçük
yaşlardan itibaren Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde bulunduğunu, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilecek
olan darbe girişimi öncesi kendisi gibi pilot olan bir takım subaylarla Ankara ili Yenimahalle ilçesinde toplantı
yaptıklarını, darbe gecesinde kendisinin kullandığı helikopterle Ankara'da değişik sivil hedeflere atışlar
yapıldığını" söylemiştir.

14.Karlıdağ İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Şüpheli Binbaşı Erdal
ifadesinde;"1997 yılından itibaren “cemaat ağabeyleri” ile aralıklarla görüştüğünü, himmet vermediğini
ancak kurban bağışında bulunduğunu, Ankara'ya tayin olduktan sonra Murat isimli bir şahısla görüşmeye
başladığını, örgütte gizlilik olduğu için teşebbüse kadar FETÖ içinde bulunan rütbelileri tanımadığını, 13
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Temmuz 2016 günü evine adresini Murat'tan aldığını söylediği iki kişinin geldiğini, Halil isimli kişinin örgütte
aktif olan, destek veren ve yanında olan 3.000 kişinin meslekten atılacağını söylediğini, S. K.'yı tanıyıp
tanımadığını sorduğunu, Anıttepe'de S. ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanı M. ile buluştuklarını, Cuma günü
olay başladığında TÜRKSAT'a gitmelerini söylediğini, yanında Yavuz Yüzbaşı olduğunu, olay günü Beştepe'ye
geçmesi talimatı verildiğini, Polis TEM başkanını vuranın da FETÖ mensubu Ramazan isimli yüzbaşı olduğunu,
örgütte buluşmaların sözlü haberleşme ile yapıldığını, birbirini tanımayan insanların bu şekilde bir araya
gelerek kendiliğinden yapacakları eylem olmadığını, kendisi ile olaydan önce S. Yarbay ile görüşmeyi
sağlayanın FETÖ abisi Halil olduğunu"

beyan etmiştir.

15.Şüpheli Jandarma Binbaşı Haydar Hacıpaşalıoğlu İfadesinde; "Kendisinden
sorumlu Muhterem Çöl'ün Turgut Kod adını kullandığını, Turgut Kod'un ABD de Fetullah Gülen ile
görüştüğünü, 14 Temmuz akşamı Muhterem Çöl'ün evinde buluştuklarını, eve ismini Serdar olarak söyleyen
birinin geldiğini, bu şahsın artık sürecin dayanılmaz boyutlara ulaştığını, cemaat ile ilişkili kişilerin tespit
edildiğini, bu kişilerin tamamının meslekten atılacağını ve yıllarca hapiste yatırılacağını, bir şeyler yapmazsak
cemaat mensuplarının tamamen tasfiye edileceğini, büyükleri olan Fetullah Gülen'in talimatları ile 15 Temmuz
2016 gününü kastederek "yarın için önemli bir faaliyet olacak" diye konuştuğunu, 15 Temmuz 2016 da
gerçekleştirilmeye çalışılan silahla darbeye teşebbüs olayının emrini veren kişinin Fetullah Gülen olduğunu"

belirtmiştir.
16.Genelkurmay Emniyet Subayı Şüpheli Gökhan Eski ifadesinde; "1986 yılında
Ortaokul 1. sınıfta cemaatle tanıştığını ve “Cemaat Mensubu” olduğunu, himmet verdiğini, Ortaokul yıllarında
cemaatle tanıştığını, kendisi ile ilgilenmek üzere Bahadır kod adlı İstanbul Tıp Fakültesinde okuyan bir abinin
görevlendirildiğini, İzmir Maltepe Askeri Lisesinde okuduğu dönemde de Bahadır abisinin 15 günde bir
kendisini ziyarete geldiğini, cep harçlığı bıraktığını, bu süreçte başka kimse ile irtibatının olmadığını, bazen
Bahadır abisinin bildiği cemaat evlerine birlikte gittiklerini ve bu esnada evde başkalarının olmadığını, askeri
lise döneminde Bahadır abisinin kendisi ile görüştüğünü ailesine söylemeyi yasakladığını, Kara Harp Okulunun
ilk 6 ayından sonra kod adı Ahmet olan abinin mezun oluncaya kadar kendisi ile ilgilendiğini, başka kimse ile
teması olmadığını, bazen Cebeci'deki örgüt evlerine gittiklerini, 1997'de göreve başladığını, Polatlı'da çalıştığı
dönemde İstanbul'a giderek Ahmet abisi ile temaslarının devam ettiğini, 2002 yılında adını hatırlamadığı
devredildiği abi ile temasını kendi isteği ile kestiğini, 2003-2004 yıllarında Ahmet abisi ile yeniden görüşmesi
üzerine “Adil Abi” diye birine kendisini devrettiğini, devredildikten sonra diğer abilerle görüşmenin yasak
olduğunu, Kod adının “Salih” olduğunu, maaşının onda birini himmet olarak elden verdiğini, Batman'da Fevzi
abisinin kendisi ile ilgilendiğini, Ankara'da Türk Telekom'da çalışan Recai Abinin ilgilendiğini, Genelkurmay
Başkanının Emir Subayı Levent ile birlikte evine gittiklerini, burada Recai’nin L.'ye Genelkurmay Başkanı ile
ilgili sorular sorduğunu, Genelkurmay Başkanının dinleme kayıtlarını L'den aldığını, Recai'nin tayini çıkması

49/106

Ankara C. Başsavcılığı 2016/109268 soruşturma, 2017/19707 esas, 2017/3376 iddianame
üzerine Murat isimli abiye devredildiklerini, Genelkurmay Başkanını dinleme faaliyetlerine devam ettiklerini,
Murat'ın üstünde Selahattin onun üstünde de Adil isimli abinin olduğunu, Fetullah Gülen Cemaatinin darbe
girişimine etkisi ve katkısının bulunduğunu, 13 Temmuz 2016 günü Tuğgeneral M. P.'nin iki defa odasına
geldiğini görüşemediğini, bunun üzerine kendisinin yanına giderek emirlerini sorduğunu, bu hafta kritik hafta
güvenlik konusunda hassas olması talimatı verdiğini, aynı gün Murat abisinin evinde Selahattin ve Adil'in, P.
Paşanın emirlerini yerine getirmesini söylediklerini, 14 Temmuz 2016 günü Amiral C. T. ve D. Ö. Albay'ın
yanına geldiklerini, 15 Temmuz 2016 günü nöbetçi amirini değiştirmelerini ve denizci olmamasını söylediklerini,
Yarbay M. M.'yi Cuma nöbetine geçirdiğini, saat 20.00 sıralarında P.’nin güvenlik ve askerlerin hazırlanması ile
ilgili talimatlar verildiğini, olaylar başladığında kendisine kamera izleme merkezinde kalması talimatının
verdiğini, darbe olacağını sonradan öğrendiğini elinden geldiğince bir takım şeylere engel olmaya çalıştığını,
örgüt mensubu olmaktan ve sivil vatandaşlara polise ateş edilmemesinde ve bomba atılmasında dolayı pişman
olduğunu"

ifade etmiştir.
17.EGM İstihbarat Dairesi Başkanlığı eski Daire Başkan Yardımcısı Şüpheli

Gürsel Aktepe ifadesinde özetle; “15/07/2016 günü saat 21.30 sıralarında bizim sürekli olarak tablet
üzerinden kullandığımız Tango isimli mesajlaşma programına Timur TECER isimli 1994 mezunu eski İstihbarat
dairede çalışmış olduğundan tanıştığımız şahıstan 'darbe oldu herkes destek için çıksın daha önce çalıştığı yakın
yere geçsin, irtibat için şuan soy ismin hatırlayamadığım General Mehmet ile irtibata geçsin' diye yazıyordu 15
Temmuz akşamından sonra herkesin söylediği bu darbe girişimini Fetullah Gülen terör örgütünün yaptığı
şeklinde. Bir ülkede herkse aynı şeyi söylüyorsa mutlaka gerçeklik payı vardır. Meslek yaşantımda da 2009
yılında Lokman KIRCILI, Bülent DEMİREL, Yunus YAZAR ile birlikte görevli gittiğim Amerika’da 2 gün
Fetullah Gülen’in yanında kaldım sohbetlerine katıldım, bunun haricinde meslekten atıldıktan sonra düzenli
olarak her ay 4500 TL bana destek sağladı. Her ay Samanyolu Kolejinde öğretmenlik yapan Zübeyir kod isimli
şahıs tarafından ödeme yapıldı. Şahıs ile Tango üzerinden irtibat kuruyordum. 15 Temmuz akşamı yapılmak
istenen darbenin örgütün en tepesindeki kişinin yani Fetullah Gülen’in bilgisi ve talimatı olmadan gerçekleşmesi
mümkün değildir.” şeklinde beyanda

bulunmuştur.

18.İstihbarat Dairesi Başkanlığı civarında 15 Temmuz 2016 tarihinde güvenlik
güçlerince yakalanan İstihbarat Dairesi Başkanlığı Eski Şub Müdürü şüpheli Zeki
Taşkın'ın “WhatsApp ” görüşmelerinde;
“Değerli abiler, şuan askerler müdahaleye başladı. Herkes işini gücünü bıraksın. Bulunduğu yerde
arkadaşlarını yönlendirsin. Ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin. Direnmesinler. Direnen
emniyet güçlerine engel olsunlar. Her ilden ve bölgeden yapılan müdahale konusunda bilgi alalım. Bu strateji ile
hareket edip bizi her yır den bilgilendirin. Düzgün not yazın. Askere direnmesin arkadaşlar. Direnenlerin
direncini kırsınlar. Özellikle özel harekatta ve çeviktekiler askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın.
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Herkese ulaşalım.. (Tem. 15, 22:39)”
“Bibiler emniyetten gelen emirleri yerine getirmemeliler. (Tem 15, 22:40) ”
“Abiler emniyetten gelen, emirleri yerine getirmemeliler. Herkes Genelkurmaya gitsin. Devreler
birbiriyle irtibat kursun. Zincir kursunlar. Haberdar olmayan kalmasın emekliler dahil. (Tem 15, 22:44) ”
“Silahını alıp genelkurmaya, gitsin (Tem 15, 22:45)
“Ankara’da muvazzaf ve emekli, olan kim varsa silahını alıp GENKUR, EGM, Ankara Emniyet,
KOM, TEM ve Yıldızın önüne giderek direnen herkesi indirsin. Bu konuda askere yardımcı olsun. Kimse evinde
durmasın. Duran vebaldedir. Herkese duyurun (Tem. 15, 22:45) ”
“Genel Kurmaya bizimkiler yanaşmamak. Vur emri var askerin. (Tem 15 22:53) “
“Abiler herkese ilettim. Paralelci ilan edilen polisler silah ve teçhizatlarını kesinlikle teslim
etmesinler. (Tem 15, 23:31) ”
"Ahilerim ne durumdasınız. Bilgi paylaşır mısınız (Tem 15, 23:50)”
“Erdoğan, yanındaki korumalarla bilinmeyen bir yere götürüldü. Büyük ihtimalle Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı deniz üssünde tutuluyor. Emniyet Müdürlükleri, askere direnmeyeceklerini ilan etti. Bir ahiye eski
istihbarat ta çalışan bir arkadaşı göndermiş (Tem 16, 00:24) ”

şeklinde yazışmalar yapmıştır.

19.EGM İstihbarat Daire Başkanlığında Darbe Girişimi ile bağlantılı olan
Bilgisayar Mühendisi şüpheli Haşim Türker ifadesinde özetle; "FETÖ/PDY terör örgütü
mensubu olduğunu, örgüt faaliyetlerine katıldığını, sürekli irtibatlı olduğunu, FETÖ/PDY terör örgütünün darbe
girişiminde bulunduğu, örgüt tarafından İstihbarat Daire Başkanlığına gitmesi talimatını, örgüte özel
mesajiaşma programından aldığını"

beyan etmiştir.

FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan baklanda yakalama kararı bulunan eski
emniyet müdürü Mithat Aynacı, İstanbul Emniyeti'ne saldıran zırhlının içinden askeri
kamuflaj ile çıkmıştır.
TRT’nin Ulus Binasına yayınları kesmek amacıyla götürülen, Samanyolu TV ve
Kaynak Holdingin eski çalışanları olan ve aynı zamanda bilişim uzmanı olduğu belirlenen 3
kişinin TRT’nin işgali girişiminin başarıyla sonuçlanmaması nedeniyle TRT binasının arka
tarafından kaçtıkları tespit edilmiştir.
Haklarında FETÖ/PDY’ye üye olmaktan işlem yapılan bazı emniyet mensubu ve
Mülkiyelilerin, başarısız darbe girişim sonrası ilan edilecek sıkıyönetim sonrası atanacakları
resmi devlet kurulularına gittikleri de tespit edilmiştir.
Sonuç itibariyle; 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan bir kısım
soruşturmalarda elde edilen deliller ile yukarıda belirtilen tanık beyanları ve şüphelilerin suç
ikrarı niteliğindeki beyanları incelendiğinde, darbe teşebbüsünün Fetullah Gülen’in emir ve
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talimatları doğrultusunda hareket eden Silahlı Kuvvetler içerisinde yapılanmış ve örgütlenmiş
Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
ELE GEÇİRİLEN DELİLLER VE DELİLLERİN İNCELENMESİ;
1-ŞÜPHELİ ALİ BOZGEYİK'İN ARACINDA ELE GEÇİRİLEN KAÇIRMA
PLANLARI;
Şüpheli Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'e ait 27 BU 942 plakalı Ford Fiesta marka
araçta 28.07.2016 tarihinde yapılan arama sonrasında tanzim edilen "Araç Arama ve
Muhafaza Altına Alma Tutanağı"na göre;
"(1 numara ile numaralandırılan) 'icraya yönelik olarak' ibaresi ile başlayan 'telefon numaraları?'
ibaresi ile son bulan el yazısı doküman,
(2 numara ile numaralandırılan) '22145701192" ibaresi ile başlayan '5305832626' ibaresi ile son
bulan el yazısı döküman,
(3 numara ile numaralandırılan) 'Elektronik cihaz' ibaresi ile başlayan 'Tarıklar' ibaresi ile son
bulan el yazısı doküman,
(4 numara ile numaralandırılan) 'geliş saati' ibaresi ile başlayan ve 'tanıştırma' ibaresi ile son bulan
el yazısı döküman,
(5 numara ile numaralandırılan) 'Cemil Çetin' ibaresi ile başlayan 0 505 468 34 49 ibaresi ile son
bulan el yazısı döküman,
(6 numara ile numaralandırılan) 'HOSPİTAL MİLİTAR' ibaresi ile başlayan "OFTALMOLOGO"
ibaresi ile son bulan el yazısı doküman,
(7 numara ile numaralandırılan) 07/07/2016 tarihli banka hesap ekstresi,
Ayrıca; Yine aracın torpido gözünde ele geçirilen kahverengi cüzdan içerisinde, bir adet
LL46980178A seri numaralı 100 Amerikan Doları, bir adet LB08382669H seri numaralı 100 Amerikan Doları,
bir adet 50 EURO, bir adet 20 EURO, 505 TL,
1 adet beyaz renk Samsung marka 359904051040756 imei nolu cep telefonu, telefona takili LEXAR
633x ibareli mavi beyaz renk 32 GB hafıza kartı ile yine telefona takılı TÜRKCELL 128 K ibareli
1230030057784 seri nolu sim kart,
Bir adet Garanti Bankasına ait 4894554270004644 seri numaralı para kartı,
Bir adet Ali Bozgeyik adına tanzim edilmiş Y4298358-V seri numaralı kimlik kartı,
1 adet kırmızı renkli 001 000 000 001 0040077404 seri numaralı Consorcio de Transportes de
Madrid ibareli kart,
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Bir adet 5890 0441 8883 2851 seri numaralı Akbank Neo kart,
Şahsa ait 4640 belge numaralı sürücü belgesi,
Bir adet 65-04-04-336-9-SA Astra A900XS marka tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 29 adet fişek"

ele geçirilip Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29.07.2016 tarih ve 2016/4086 D. İş sayılı
kararıyla el koyma işlemi onaylanarak, el konulan eşyalar üzerinde gerekli inceleme izni
alınmıştır.
Şüpheliye ait araçta ele geçirilen ve el konulan not kağıtlarının ayrıntılı
incelenmesinde;
Arama tutanağında 1 numara ile numaralandırılan not kağıdında, sol tarafta yer
alan bölümde;
"-icraya yönelik olarak;
-çıkış yeri ile hedef arası mesafe ve süre ölçülmeli hedefe gidiş yolları incelenmeli.
-Hedefteki tertiplenme nasıl olacak?
*Hedef bölgesinden dönüş nereye olacak?
-Alternatif yol var mı? kontrol edilmeli.
-Hedef çok katlı binada ise kapıya kadar çıkılmalı mı? Aşağıya davet mi edilmeli.
-Dönüş yolunda veya gidiş yolunda karşılaşılacak farklı unsurlara karşı hareket tarzı (hedef (üstü
çizili) Ateş isteği, ihtiyat kuvvetin kullanımı)
-Hedefte sorun çıkartabilecek veya sorun çıkartan kişilere yönelik hareket tarzı silah kullanma, etkisiz
hale getirme)
*Herhangi bir çatışma veya olayda ner (üstü çizili) irtibat kurulacak yerler, kişiler.?
telefon numaraları?"

ibarelerinin yer aldığı,

Sağ tarafta üstte yer alan bölümde;
"-Araçla ilgili;
-Yolda arıza yaptığında ne yapılacak?
(bir sivil araç takip edebilir. Eğer yeterli resmi araç yoksa)
-yeterli akaryakıt var mı? kontrol edilmeli."

ibarelerinin yer aldığı,

Sağ tarafta altta yer alan bölümde ise;
"-Yanımızda bulunması gereken malzemeler;
-mevcut silah -teçhizata ilave olarak, (... okunamadı) kelepçe alınmalı.
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-El feneri
-Eğer mümkünse kapı açma malzemesi (koçbaşı gibi)
- "

"

çelik yelek.

-Kimlik kartları."

ibarelerinin yer aldığı,

Arama tutanağında 2 numara ile numaralandırılan not kağıdında;
"22XXXXXXX92
Erler mah. dumlupınar bulvar
Toki blokları blok bina no:364
C daire no:47
Koruma = 10 kişi
-530 583 2626-" ibarelerinin

yer aldığı,

Arama tutanağında 3 numara ile numaralandırılan not kağıdında, ön yüzünde;
"-Elektronik cihaz,
-Para, Pul
-Tutanak.
-Korumalar/gözaltısı.
-Çevrecilerden (tam okunamamakla birlikte) mukavemet
Yapanlar alınacak.
-Tarıklar"

ibarelerinin yer aldığı,

Arka yüzünde ise;
"-Kameraya alınacak.
-megafon alınacak.
-tereddüt yok.
-Hareket çıkışı toplantı olacak mı?
-polis özel harekat-8+8+3=19"

ibarelerinin yer aldığı,

Arama tutanağında 4 numara ile numaralandırılan not kağıdında, bir yüzünde;
"-Geliş saati..
-S saati öncelik/çıkış
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-nizamiye kontrolü. (kaç nizamiye)
-Ulaştırmaya gidiş
-mühimmata geliş
-intikale başlanması.
-Ferdi - Coşkun
-nurettin - ramazan atım
-Güvencinlik silahları
Coşkun - ramazan aracına
yüklenecek.
-muharrem demirkale
İçin tim gidecek.
-S-30'da önce çıkacak
Grup var. (80 silah var)
-(Tim k. geliş saati?)
tanıştırma"

ibarelerinin yer aldığı,

Diğer yüzünde ise;
"-İbrahim Mert (yzb.)
0505 397 1991
-coşkun (30 silah) (22.00-22.30 gibi) yüklemeye yardım
-ramazan atım
-Abdull (üzeri çizilmiş) Serdar acar
-Cemil Çetin
-Yusuf Yiğit
-Ferhat Fışkın?
-İstihbarat timleri
yelek dağıtımı,
-Lekesiz, dinç'e gidenlere" ibarelerinin

yer aldığı,

Arama tutanağında 5 numara ile numaralandırılan not kağıdında;
"Cemil çetin. (elvankent) (... okunamayan kısım)
0505 452 6493
-Ferhat Fışkın (mastır)
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0530 268 3200
-Ramazan Atım
0507 563 9602
-Yusuf yiğit
0505 468 3449"

ibarelerinin yer aldığı görülmüştür.

Ele geçirilen notlar üzerinde yer alan yazı ve rakamların şüpheliye ait olup
olmadığının tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmış, şüpheliye ait yazı ve imza
örneklerinin karşılaştırılması neticesinde dosyaya ibraz edilen 30.09.2016 tarihli bilirkişi
raporuna göre; yukarıda ayrıntıları belirtilen el yazısı notlarda yer alan yazı ve
rakamların tamamının şüpheli Ali Bozgeyik'in eli mahsulü olduğu tespit edilerek
bildirilmiştir.
Ele geçirilen notlar ve üzerinde yazılı olan bilgiler değerlendirildiğinde;
Arama tutanağında 2 numara ile numaralandırılan not kağıdında; Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ'ın T.C. numarası, Mernis kayıtlarında yer aldığı şekliyle ikametgah adresi,
koruma sayısı ile çoğunlukla korumalarından birisi tarafından kullanılan Adalet Bakanlığı
adına kayıtlı bir telefon numarasının bulunduğu,
Arama tutanağında 4 numara ile numaralandırılan not kağıdının diğer yüzünde;
"Lekesiz, Dinç'e gidenlere" ibaresinde bir önceki (eski) Emniyet Genel Müdürü
Celalettin Lekesiz'in ve bir önceki (eski) Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı
Engin Dinç'in kastedildiği,
Arama tutanağında 3 numara ile numaralandırılan not kağıdının arka yüzünde
yer alan "8+8+3=19" ibaresinin darbe faaliyeti kapsamında zorla derdest edilerek
kaçırılmaları planlanan biri Bakan, ikisi üst düzey Bürokrat toplam üç kişi için oluşturulacak
üç ayrı ekibin eleman sayılarını ve üç ekibin toplam eleman sayısını gösterdiği,
Arama tutanağında 4 numara ile numaralandırılan not kağıdının her iki yüzünde
darbe faaliyeti kapsamında zorla derdest etme ve kaçırma eylemleri için oluşturulan ekipte yer
alan kişilerin isimlerinin ve telefon numaralarının bulunduğu,
Arama tutanağında yer alan diğer notlarda ise, darbe faaliyeti kapsamında
gerçekleştirilecek zorla derdest etme ve kaçırma eylemlerinin ayrıntılarının, araç, ekipman,
silah ve mühimmat listelerinin, normal hareket tarzı ile ani gelişen durumlardaki hareket
tarzının ve bunlara ilişkin planlamaların bulunduğu değerlendirilmiştir.
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Şüpheli Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in aracında ele geçirilen not kağıtlarında
Adalet Bakanının ikametgah adresinin Mernis kayıtlarındaki formatta yer alması ve aynı notta
T.C. numarasının da bulunması nedeniyle, söz konusu bilgilerin Mernis kayıtlarını yasal
olarak kullanabilen Kamu Kurumlarındaki yetkililerin bu yetkilerini kötüye kullanarak almış
olmaları ihtimali karşısında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğüyle gerekli yazışmaların yapıldığı, oradan alınan belge ve bilgilere göre belirtilen
adres bilgilerinin 01.01.2016-16.07.2016 tarihi aralığında en az yirmi farklı Kamu Kurumu ile
bir o kadar Yetkili Kuruluş ya da Bankanın Adres Kayıt Sistemi (AKS) ekranlarından
sorgulandığı, söz konusu Kamu Kurumları ve Kuruluşlarla yapılan yazışmalarda, ayrıca
yapılan diğer araştırmalarda AKS üzerinden belirtilen adres sorgulamasının bağlantılı ve
meşru işlemler için yapıldığı, bu konuda herhangi bir suistimalin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Soruşturmanın başlangıcında şüpheli Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in 27 BU 942
plakalı aracında yapılan aramada ele geçirilen 1 adet 359904/05/104075/6 imei nolu Samsung
marka GT-İ 8190 model cep telefonu, içerisindeki hafıza kartı ve 1 adet Turkcell sim kartı
(0506 504 9266) incelenmek üzere 28.07.2016 tarihinde bilirkişiye tevdi edilerek 03.08.2016
tarihli bilirkişi raporu temin edilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporunda;
İnceleme konusu cep telefonunda şifreli olarak kullanılan "line messenger"
görünümde (tasarım ve logo aynı) özel olarak tasarlanmış kriptolu iletişim sağlayan bir
program tespit edildiği, bu programdaki mesajlar bölümünde yazışmaların görüldüğü,
Programın rehber kısmında "Niyazi", "Coşkun Kazankaya", "Cemil Çetin", "A.
Kadir Abi", "Ramazan Atım", "Serdar Acar", "Yusuf Yiğit", "YS MERKEZ", "0505100700",
"0505100401", ".MERKEZ" isimlerinin kayıtlı olduğu,
Şüphelinin rehberde kayıtlı "Niyazi", "Coşkun Kazankaya", "Cemil Çetin", "A. Kadir
Abi", "Ramazan Atım", "Serdar Acar", "Yusuf Yiğit" kişileriyle 14.07.2016-15.07.2016
tarihleri aralığında mesajlaştığı,
"Niyazi" isimli kullanıcıyla birilerinin yönlendirmesi üzerine ilk defa tanışmış gibi
mesajlaştıkları, buluşmak için yer kararlaştırdıkları, başka irtibatları olup olmadıklarını
birbirlerine sordukları, 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünün başladığı saatte muhtemel
Beytepe Jandarma Okullarında buluştukları,
"Coşkun Kazankaya" isimli kullanıcıyla her ikisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü
sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı içerisindeyken mesajlaştıkları, dikkatli olmaları
konusunda birbirlerini uyardıkları,
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"Cemil Cetin" isimli kullanıcıyla yine her ikisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında
Jandarma Okullar Komutanlığı içerisindeyken mesajlaştıkları, şüphelinin onu (Cemil Çetin)
depoya çağırdığı, depoyu açıp beklemesini söylediği, onun da cevaben depoya geldiğini ve
açtığını bildirdiği, şüphelinin depoda mühimmat olup olmadığını sorduğu, olumlu cevap
aldığı, sonra şüphelinin Cemil Çetin'i Binbaşı Tarık Görener'e yönlendirerek "emrine göre
hareket et" dediği,
"A. Kadir Abi" isimli kullanıcıyla 14.07.2016 ve 15.07.2016 tarihlerinde
mesajlaştıkları, ilk mesajlarda buluşmak için öngörüşme yaptıkları, Tandoğan'da buluşmak
üzere anlaştıkları, Beştepe'de A101'in üstü olarak kodladıkları (muhtemel Jandarma Genel
Komutanlığı) yerde 14.07.2016 günü saat 21.50 itibariyle buluştukları, 15.07.2016 günü saat
15.00 sıralarında Tandoğan'da buluşmak için anlaştıkları, bir kısım isimleri yazarak
birbirlerini teyit ettikleri,
"Ramazan Atım" isimli kullanıcıyla 15.07.2016 günü saat 19.00 sıralarında
mesajlaştıkları, Ramazan Atım'ın "yalnız ikinci görevimin hedef şahsı izne ayrılmış diye
duydum" şeklinde mesaj yazdığı, şüphelinin ise cevaben "bir sorayım" diye mesaj yazdığı
tespit edilmiştir.
Şüphelilerden Ali Bozgeyik'in 27 BU 942 plakalı Ford Fiesta marka aracında
28.07.2016 tarihinde yapılan aramada ele geçirilen el yazısı notlarda yer alan bilgiler bir
bütün olarak değerlendirildiğinde; şüpheliler Ali Bozgeyik, Cemil Çetin, Ferhat Fışkın,
Ramazan Atım, Yusuf Yiğit, İbrahim Mert, Coşkun Kazankaya, Abdullah Serdar Acar,
Nurettin Özdoğan, Muharrem Demirkale ve Tarık Görener 'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsü
kapsamında planlanan müştekiler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Emniyet Genel Müdürü
Celalettin Lekesiz ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in zorla
derdest edilerek kaçırılmaları planına dahil oldukları, planı şüphelilerden Ali Bozgeyik'in
hazırladığı, plan dahilinde icraya yönelik yapılması gereken eylemleri maddeler halinde tek
tek notladığı, aynı şekilde not kağıtlarına alınması gereken malzemeleri, silah ve mühimmatı,
eyleme katılacak personelin isim ve telefon numaralarını el yazısıyla not kağıtlarına yazdığı,
bu şekilde not kağıtlarında isim ve telefon numaraları yazıldığı için tespit edilen şüpheliler ve
tespit edilemeyen meçhul şüphelilerle birlikte hareket ederek zorla derdest etme ve kaçırma
eylemlerini gerçekleştirmek üzere anlaştıkları, olay gecesi gerekli hazırlıkları yaptıkları,
şüpheliler çoğunun birbiriyle telefon irtibatı kurduğu, ancak darbe teşebbüsünün gerçekleştiği
gece bulundukları bölgelerde darbe faaliyetinin istedikleri yönde gitmemesi nedeniyle
ellerinde olmayan nedenlerle planlandığı şekilde bir araya gelemedikleri, planlama,
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haberleşme, araç gereç, silah ve mühimmatlar dahil tüm hazırlıkları tamamlayarak icra
hareketlerine

başlamalarına

rağmen

zorla

derdest

etme

ve

kaçırma

eylemlerini

tamamlayamadıkları, bu şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu teşebbüs
aşamasında işledikleri, ayrıca olay gecesi şüpheli Ali Bozgeyik'le çok sayıda telefon irtibatı
tespit edilen şüpheli Özkan Doğanay'ın da müsnet suça iştirak ettiği anlaşılmıştır.
Diğer yandan şüpheli Ali Bozgeyik'in cep telefonu üzerinde yapılan bilirkişi
incelemesinde tespit edilen "line messenger" görünümde (tasarım ve logo aynı) özel olarak
tasarlanmış

kriptolu

iletişim

sağlayan

haberleşme

programındaki

kayıtlar

birlikte

değerlendirildiğinde; şüpheliler Ali Bozgeyik, Coşkun Kazankaya, Cemil Çetin, Ramazan
Atım, Abdullah Serdar Acar, Yusuf Yiğit ve Tarık Görener ile kimlikleri tespit edilemeyen
"Niyazi", "A. Kadir Abi", "YS MERKEZ", "0505100700", "0505100401", ".MERKEZ" ismiyle
kayıtlı olan ancak açık kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin birlikte 15 Temmuz günü
Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında darbe teşebbüsüne iştirak ettikleri, darbe
teşebbüsü kapsamında eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır.
2-ŞÜPHELİ ORHAN YIKILKAN'IN İŞYERİNDEKİ ODASINDA ELE
GEÇİRİLEN KAÇIRMA PLANLARI;
15

Temmuz

darbe

teşebbüsü

kapsamında

Genelkurmay

Başkanlığında

gerçekleştirilen (Genelkurmay baskını) darbe faaliyetleri ile darbe teşebbüsünü organize eden
Yurtta Sulh Konseyi yapılanmasına yönelik Ankara C. Başsavcılığının 2016/103566 sayılı
dosyası üzerinden yapılan soruşturma neticesinde tanzim edilen 03.03.2017 tarih ve
2017/7327-1258 sayılı iddianameyle kamu davası açılmış olup, açılan bu davanın yargılaması
halen Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas sayılı dosyası üzerinden devam
etmektedir.
Bahsi geçen iddianamenin "Darbeye Hazırlık Aşaması" bölümünde (iddianame
pdf-sayfa 654-656); "...özellikle Adil Öksüz'ün 17.03.2016 tarihinde ABD‟ye gidip
21.03.2016 tarihinde ülkeye döndüğü seyahatinde, darbe girişiminin gerçekleştirilmesi
konusunda nihai kararın alındığı, sembollere ve gizli haberleşmeye çok önem veren Örgüt
liderinin, aynı tarihte, uyuyan hücre sistemiyle yapılandırılan örgüt üyelerinin karşısına hâki
renkli cübbeyle çıkıp, bu kararı örgüt diliyle üyelerine tebliğ ettiği, bu tarihten sonra
Ankara'nın değişik bölgelerinde darbe planlamasına ve tarihine ilişkin toplantılar yapıldığı,
bu toplantılardan en geniş katılımlı olanının Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2880 sokak
no:3’de bulunan, örgüte ait Empati Danışmanlık adlı Şirket adına, Ankara Cumhuriyet
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Başsavcılığının 2016/128386 numaralı "Mahrem Hizmetler" soruşturmasının şüphelilerinden
Serkan Aydın tarafından kiralanan üç katlı villada yapıldığı, toplantıların Temmuz ayının
başında başlayıp 10.07.2016 Pazar gününe kadar devam ettiği, toplantılara her Kuvvetten
rütbeli asker ile üst düzey Örgüt imamlarının katıldığı, toplantıya katılanlar arasında tespiti
yapılabilen şüpheliler arasında Adil Öksüz, Birol Kurubaş, Bilal Akyüz, Mustafa Barış
Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen,
Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit‟in bulunduğu, şüpheli Orhan
Yıkılkan'ın da karargahtaki odasının aranması sonucu elde edilen ve Empati Danışmanlık
antetli not kağıdından da anlaşılacağı üzere, kendisinin de bu toplantıya katılanlar
arasında olduğu kanaatine varıldığı, Adil Öksüz'ün başkanlık ettiği toplantılarda, öncelikle
her Kuvvetten darbeci askerin kendi aralarında oluşturduğu grupların çalışmalar yaptığı,
ardından darbe girişiminin en önemli eylemlerinin detayları, bu eylemlerde görev alacak
darbecilerin görev ve sorumluluklarının belirlendiği,
Bu kapsamda;
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alınması ve bir yerde muhafaza edilmesi,
(Huber Köşkünden alınarak hava yolu ile İstanbul’da kısa süre bekletilip, yine hava yolu ile
denize açılacak olan bir gemiye indirilerek muhafaza edilmesi),
-Başbakan Binali Yıldırım’ın Ankara’dan Özel Kuvvetler timlerince alınarak
Akıncılar Hava Üssü’ne getirilerek buruda muhafaza edilmesi,
-İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın Ankara’dan Özel Kuvvetler timlerince alınarak
Akıncılar Hava Üssü’ne getirilerek buruda muhafaza edilmesi,
-MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın, MİT’ten alınarak, Özel Kuvvetler timlerince
alınarak Akıncılar Hava Üssü’ne getirilerek buruda muhafaza edilmesi,
-Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz’in, konutundan Jandarma görevlileri
tarafından alınarak, Akıncılar’a götürülmesi,
-TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ın, konutundan Jandarma görevlileri tarafından
alınarak, Akıncılar’a götürülmesi,
-Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç’in, konutundan Jandarma
görevlileri tarafından alınarak, Akıncılar’a götürülmesi,
-Gölbaşı'da bulunan Özel Harekat Daire Başkanının, konutundan Jandarma
görevlileri

tarafından

alınarak,

Akıncılar’a

götürülmesi

konularının

konuşulduğu"

belirtilmiştir.
İddianamede yer alan tespitlerde, 18.08.2016 tarihinde İzmir C. Başsavcılığında
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ifadesi alınan Şapka kod adlı gizli tanığın beyanları esas alınmıştır.
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, 2880 sokak, No:3 Çankaya Ankara adresinde
bulunan üç katlı villa tipi evi internete verilen ilan üzerine 09.11.2015 tarihinde FETÖ üyesi
Serkan Aydın isimli şahsın Ümitköy Empati Danışmanlık Ticaret ve San. Ltd. Şti. adı
altında faaliyet göstermek amacıyla kira kontratıyla kiralandığı, darbe girişimi sonrası bahse
konu adreste yapılan arama ve parmak izi çalışması neticesinde tanzim edilen rapora göre,
iddianamede yer alan şüphelilerden Birol Kurubaş ile Ömer Faruk Harmancık'ın parmak
izlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu tespit Şapka kod adlı gizli tanığın beyanlarını
doğrulamaktadır. (iddianame pdf-sayfa 944)
Darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında, 24.07.2016 tarihinde
Genelkurmay Başkanı Danışmanı olan Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın Karargah ana
binasındaki odasında yapılan aramada; "empatikoçluk" antetli belgenin ele geçirildiği, bu
belgenin yukarıda bahsi geçen Empati Danışmanlık adlı firmaya ait ajanda ya da not
defterinden koparılmış bir sayfa olduğu, belgenin ön yüzünde;

"Celalettin Lekesiz
Kara Kuvvetleri Karargahından 2 araç + 2 zırhlı Araç Kobra

Engin Dinç
Kobra + Akrep ZMA

TİB + TURKSAT

ZMA
Turgut Aslan
Turhan Aksoy
Melih Gökçek
Bekir Bozdağ"

ibarelerinin yer aldığı,

Belgenin arka yüzünde;

"-Silah
-Mühimmat
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-Kompozit başlık
-Çiğiltepe ve Çankaya Emniyeti
-Hv. Kuv. Gösteri uçuşu
-Tnk mühimmatı"

ibarelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Şüpheli OrhanYıkılkan'ın savunmasında, belge üzerindeki el yazılarının kendisine ait
olmadığını söylerek inkar etmesi ve hatta belgenin işyerindeki kendi odasında ele geçirilmiş
olmasını dahi kabul etmemesi karşısında belge üzerinde bilirkişi marifetiyle yazı imza
incelemesi yaptırılmıştır. Bilirkişi tarafından dosyaya ibraz edilen 02.06.2017 tarihli
raporda; soruşturma konusu belge (empatikoçluk) dahil ele geçirilen belgelerin
şüphelinin eli mahsulü olduğu, sadece 7 nolu belgenin şüphelinin eli mahsulü olmadığı
belirtilmiştir.
Söz konusu el yazısı belgede bulunan bilgiler, Şapka kod adlı gizli tanığın
beyanlarındaki bilgilerle birleştirildiğinde; şüpheli Orhan Yıkılkan'ın Ahmet Taner Kışlalı
Mahallesi, 2880 sokak, No:3 Çankaya Ankara adresinde bulunan üç katlı villa tipi evde
yapılan darbe toplantılarına katıldığı, orada alınan kararlara iştirak ettiği, darbe teşebbüsü
kapsamında kendisine verilen görevleri villayı kiralayan firmaya ait antetli kağıda kendi el
yazısıyla

yazarak

işyerindeki

odasına

getirdiği

ve

bu

şekilde

ele

geçirildiği

değerlendirilmektedir.
Ele geçirilen belgede bulunan bilgiler bir bütün halinde değerlendirildiğinde
ise; darbeye hazırlık toplantısı yapılan villada alınan kararlar doğrultusunda Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, İstihbarat Daire Başkanı Engin
Dinç, Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Özel Harekat Daire Başkanı Turan
Aksoy ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in darbe teşebbüsü sırasında
zorla derdest edilerek kaçırılmaları ana planını içerdiği anlaşılmaktadır.
Bu ana plan çerçevesinde müştekilerden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Emniyet
Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in zorla derdest
edilerek kaçırılmalarına yönelik görevlendirme, operasyon koşulları ve benzer ayrıntılı
planlamayı içeren alt plan ise şüpheli Ali Bozgeyik'in aracındaki el yazısı notlarda ele
geçirilmiştir. İsimleri belirtilen üç müştekiye yönelik zorla derdest etme ve kaçırma planı için
görev alan personelin Jandarma sınıfından olması, gizli tanık Şapka'nın beyanındaki
"...Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in
konutundan Jandarma birimlerince alınması..." yönündeki bilgiyi doğrulamaktadır.
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Görüldüğü üzere iki farklı yerde ele geçirilen ve iki farklı şüpheliye ait el yazısı
belgeler, gizli tanık Şapka'nın anlatımları, darbe toplantılarının yapıldığı villayı kiralayan
firma, bu firmaya ait antetli kağıt üzerine ana planın yazılmış olması birbirini doğrulayan
delillerdir.
Ana planında isimleri geçen Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Özel
Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e
ilişkin bir alt plan ele geçirilememiş, görevlendirme listesi ve operasyon ayrıntıları
belirlenememiştir. Ancak 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında silahla vurulan Terörle
Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın yaralanmasına ilişkin Ankara C. Başsavcılığının
2016/103590 sayılı dosyası üzerinden soruşturma yapılmıştır.
ŞÜPHELİLERİN DİĞER DARBE FAALİYETLERİ;
Şüpheliler yukarıda belirtilen ve darbe teşebbüsünün bir parçası olan teşebbüs
aşamasındaki zorla derdest etme ve kaçırma eylemlerine ilaveten bulundukları Birliklerde
daha başka silahlı darbe faaliyetlerinde de bulunmuşlardır. Bu kapsamda UYAP kayıtlarında
yapılan araştırma ve ilgili dosyalarda yapılan incelemelere göre;
Şüpheliler Abdullah Serdar Acar, Cemil Çetin, Coşkun Kazankaya, Nurettin
Özdoğan, Özkan Doğanay, Ramazan Atım, Tarık Görener, Yusuf Yiğit hakkında Beytepe
Jandarma Okullar Komutanlığında gerçekleştirilen darbe faaliyetlerine yönelik (iade edilen
2016/105585 sayılı soruşturma dosyası) 2017/56302 sayılı dosya üzerinden soruşturma
yapılarak 03.04.2017 tarih ve 2017/56302-10783-1927 sayılı iddianameyle kamu davası
açıldığı, açılan davanın yargılamasının halen Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/24
Esas sayılı dosyası üzerinden devam ettiği anlaşılmış olup, bahsi geçen iddianamede;
Şüpheli Abdullah Serdar Acar'ın Beytepe Okullar Komutanlığı İletişim Grup
Başkanlığında yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken darbe gecesi Karargah Binasına geldiği, 3
nolu nizamiye bölgesinde sevk ve idare görevi yaptığı, darbe girişimine silahlı ve hücum
yelekli olarak katıldığı, 3 nolu nizamiye bölgesinin çevre emniyetini aldırdığı, bu şekilde
üzerine atılı Anayasayı İhlal, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisin
Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Askeri Komutanlıkların Gasbı, Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma suçlarını işlediği,
Şüpheli Cemil Çetin'in Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlasında yüzbaşı rütbesiyle
414 nolu taşınır mal saymanı olarak görev yaptığı, darbe planlamasının yapıldığı ev
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toplantısına iştirak ettiği, 15 Temmuz günü kendisine ait araçla ve askeri kamuflaj elbisesiyle
saat 16.00 sıralarında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığının cephanelik bölgesine
geldiği, burada nöbetçi amiri olduğunu söylediği, anahtarlarla cephanelik kapılarının açılıp
açılmadığını kontrol ettiği, aynı gün gece yarısı cephaneliğe gelerek yetkisi olmadığı halde
açtırdığı, buradan alınan mühimmatları darbeci personele dağıttığı, bu şekilde üzerine atılı
Anayasayı İhlal, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisin Ortadan
Kaldırmaya Teşebbüs, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan
Kaldırmaya Teşebbüs, Askeri Komutanlıkların Gasbı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
suçlarını işlediği,
Şüpheli Coşkun Kazankaya'nın Beytepe Okullar Komutanlığı Hareket Eğitim
Şube Müdürlüğünde yüzbaşı rütbesiyle Eğitim Öğretim Plan Subayı olarak görev yaptığı,
olay gecesi Karargah Binasına geldiği, 3 nolu nizamiye ve hastane bölgesinde darbeci
personeli sevk ve idare ettiği, orada çevre emniyetini sağlayacak şekilde tertip aldırdığı, 3
nolu nizamiyenin giriş ve çıkışını bariyerlerle ve araçlarla kapattırdığı, silahlı ve hücum
yelekli olarak orada bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı Anayasayı İhlal, Cebir ve Şiddet
Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisin Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Cebir ve Şiddet
Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Askeri
Komutanlıkların Gasbı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarını işlediği,
Şüpheli Nurettin Özdoğan'ın Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığında
Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, olay gecesi Jandarma Okullar Komutanlığı Karargah
Binasına geldiği, lojmanlar bölgesi ile Anıtlar bölgesinde emrindeki 8-10 civarında kursiyer
teğmeni sevk ve idare ettiği, silahlı ve hücum yelekli olarak orada bulunduğu, bu şekilde
üzerine atılı Anayasayı İhlal, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisin
Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Askeri Komutanlıkların Gasbı, Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma suçlarını işlediği,
Şüpheli Özkan Doğanay'ın Kurmay Albay rütbesinde olduğu, Van Asayiş Kolordu
Komutanlığı emrine atanmış ve ilişiği kesilmiş olmasına rağmen olay gecesi Jandarma
Okullar Komutanlığı Karargah Binasına geldiği, orada silahlı ve teçhizatlı olarak darbe
faaliyetine ilişkin aktif görev aldığı, darbeci personele emir vererek Şehit Orgeneral İsmail
Selen Kışlasının giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldırdığı, darbeye iştirak eden teğmenleri
tertipleyerek Karargahın ele geçirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağladığı, darbe
girişiminin üssü olarak kullanılan Akıncılar Kışlasıyla defalarca telefon irtibatı kurduğu, ele
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geçirilen cep telefonunun incelenmesinde Bylock uygulamasına ait kalıntı veriler ile Line ve
Orbot isimli uygulamalarının yüklü olduğunun belirlendiği, bu şekilde üzerine atılı Anayasayı
İhlal, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisin Ortadan Kaldırmaya
Teşebbüs, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
Teşebbüs, Askeri Komutanlıkların Gasbı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarını işlediği,
Şüpheli Ramazan Atım'ın Jandarma Okullar Komutanlığında yüzbaşı rütbesiyle
öğretmen olarak görev yaptığı, darbe gecesi Karargah Binasına geldiği, 1 nolu nizamiye
bölgesinin çevre emniyetini sağlayacak şekilde tertip aldırdığı, nizamiyenin giriş ve çıkışlarını
bariyerlerle ve araçlarla kapattırdığı, nizamiye bölgesinde bulunan nöbetçi personelin cep
telefonu ve silahlarını toplattığı, silahlı ve hücum yelekli olarak orada bulunduğu, bu şekilde
üzerine atılı Anayasayı İhlal, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisin
Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Askeri Komutanlıkların Gasbı, Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma suçlarını işlediği,
Şüpheli Tarık Görener'in Jandarma Okullar Komutanlığında binbaşı rütbesiyle
Subay Temel Kurs Tabur Komutanı Vekili olarak görev yaptığı, 15.07.2016 günü
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına giderek darbe faaliyetinde kullanılmak üzere 8.000 adet
mermi aldığı ve Jandarma Okullarına getirdiği, darbe gününden önce nöbet değişimi yaptığı,
olay gecesi Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlasında emri altında bulunan kursiyer teğmenleri
toplayarak darbeye iştirak etmeleri yönünde konuşma yaptığı, kursiyer teğmenleri gruplara
ayırarak onlara silah ve mühimmat dağıttığı, onları silahlı ve mühimmatlı olarak Kışlanın
değişik bölgelerine gönderdiği, bu şekilde üzerine atılı Anayasayı İhlal, Cebir ve Şiddet
Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisin Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Cebir ve Şiddet
Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Askeri
Komutanlıkların Gasbı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarını işlediği,
Şüpheli Yusuf Yiğit'in Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Plan ve
Güvenlik Daire Başkanlığı, Plan ve Koordine Şube Müdürlüğünde yüzbaşı rütbesiyle görev
yaptığı, olay gecesi Jandarma Okullar Komutanlığı Karargah Binasına geldiği, kayıt kabul ve
1 nolu nizamiye bölgesindeki darbeci askerleri sevk ve idare ettiği, kayıt kabul ve 1 nolu
nizamiye bölgesinin çevre emniyetini aldırdığı, giriş ve çıkışları bariyerlerle ve özel araçlarla
kapattırdığı, silahlı ve hücum yelekli olarak orada bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı
Anayasayı İhlal, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisin Ortadan
Kaldırmaya Teşebbüs, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan
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Kaldırmaya Teşebbüs, Askeri Komutanlıkların Gasbı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
suçlarını işlediği belirtilmiştir.
Şüpheli Orhan Yıkılkan hakkında Genelkurmay Karargahında gerçekleştirilen
darbe faaliyetine yönelik Ankara C. Başsavcılığının 2016/103566 sayılı dosya üzerinden
soruşturma yapılarak 03.03.2017 tarih ve 2017/7327-1258 sayılı iddianamesiyle kamu davası
açıldığı, açılan davanın yargılamasının halen Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109
Esas sayılı dosyası üzerinden devam ettiği anlaşılmış olup, bahsi geçen iddianamede
şüphelinin; 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminde Genelkurmay
Başkanı Başdanışmanı olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, Fetullahçı Terör Örgütü
üyesi olduğu, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent’te bulanan villada,
11.07.2016 tarihinde Mamak’ta bulanan evde ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda darbe
planı ile ilgili yapılan toplantılara aktif olarak katıldığı, Örgüt tarafından kararlaştırılan ve
uygulanmasına karar verilen plan ile ilgili çalışmalar yaptığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar'ın zorla derdest edilerek kaçırılması için onun emir subayı Yarbay Levent
Türkkan ile Serdar Tekin, Serhat Pahsa, Şener Doğrugören, Veysel Tokmak ve Abdullah
Erdoğan’ı görevlendirdiği, Levent Türkkan ile birlikte Mehmet Dişli’nin odasına giderek
darbeyle ilgili son ayrıntıları konuştukları, Genelkurmay Başkanını zorla derdest eden ve
içinde Ramazan Gözel, Kurmay Serdar Tekin, Abdullah Erdoğan ve Levent Türkkan’ın da
bulunduğu ekipte yer aldığı, 15 Temmuzda tüm gece boyunca, Akıncı Üssü’nde bulunan
Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında bulunan Kurmay
Albay Muhsin Kutsi Barış, TRT’de bulunan Yarbay Ümit Gençer’le irtibat kurduğu, darbe
girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer
aldığı, eylemlerinin "terör örgütü yöneticisi" kapsamında değerlendirilmesine ve Ülke
çapında darbe faaliyeti kapsamında işlenen tüm suçlardan sorumlu tutulmasına yetecek
boyuta ulaştığı, böylece Anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgütü yönetme, askeri komutanlıkların
gasbı, yerine getirilen kamu görevi nedeniyle, bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla
öldürme (maktul Bülent Aydın’a karşı), bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla
öldürme (Genelkurmay Karargahında şehit olan 11 sivile karşı ayrı ayrı 11 kez), yerine
getirilen kamu görevi nedeniyle, bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürmeye
teşebbüs (mağdurlar Osman Tolga Kılıçaslan, Burak Akın ve Mikail Alıcı’ya karşı ayrı ayrı 3
kez), bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürmeye teşebbüs (Genelkurmay
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Karargahında yaralanan 42 sivile karşı, ayrı ayrı 42 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
(Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak, Yaşar Güler, İhsan Uyar, Tayfur Fikret Erbilgin, Uğur Tarçın,
Metin Gürak, Atilla Gökesaoğlu, Yunus Can, Ertuğrulgazi Özkürkçü ve Göksel Sevindik’e
karşı ayrı ayrı 11 kez), Cumhurbaşkanına suikast, bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak
amacıyla öldürme (Tüm ülkede şehit edilen sivil vatandaşlarımıza karşı ayrı ayrı 172 kez),
yerine getirilen kamu görevi nedeniyle, bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla
öldürme (Tüm ülkede şehit edilen asker ve polisimize karşı ayrı ayrı 66 kez), bir suçun
işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürmeye teşebbüs (Tüm ülkede yaralanan sivil
vatandaşlarımıza karşı ayrı ayrı 2558 kez), yerine getirilen kamu görevi nedeniyle, bir suçun
işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürmeye teşebbüs (Tüm ülkede yaralanan asker ve
polisimize karşı ayrı ayrı 174 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma (Fahri Kasırga,
Abidin Ünal, Kamil Başoğlu, Mehmet Şanver, Hasan Küçükakyüz, Atilla Gülan, Mehmet
Özlü, Bahri Biber, Ahmet Biçer, Zekai Aksakallı, Ömer Şevki Gençtürk, Tuncay Polat’a karşı
ayrı ayrı 12 kez), ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediği belirtilmiştir.
Şüpheli Muharrem Demirkale'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe
faaliyetlerine ilişkin Ankara C. Başsavcılığının 2016/103590 sayılı dosyası üzerinden
soruşturma halen devam etmektedir.
ŞÜPHELİLERİN CEP TELEFONU HTS KAYITLARININ ANALİZİ;
Ankara 7. SCH'nin 04.08.2016 tarih ve 2016/1375 D. İş sayılı kararı, Ankara 1.
SCH'nin 08.08.2016 tarih ve 2016/4134 D. İş sayılı kararı, Ankara 5. SCH'nin 30.09.2016
tarih ve 2016/4870 D. İş sayılı kararıyla şüphelilerin adlarına kayıtlı, kullandıkları ve/veya
kullanmaları muhtemel cep telefonu HTS kayıtları temin edilerek analize tabi tutulmuştur.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünün 04.10.2016 tarih ve
09.10.2016 tarihli iki ayrı "HTS Analiz Değerlendirme ve Tespit Tutanağı"nda yer alan HTS
analiz verilerinde şüphelilerin birbirleriyle telefon irtibatları, olay sırasında bulundukları
yerlere ilişkin cep telefonu baz istasyonu bilgileri ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutularak her
bir şüpheliye ayrılan ilgili bölümde belirtilmiştir.
ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİ VE SAVUNMALARI;
Yukarıda belirtilen iddianamede yer alan iddia ve deliller ile mevcut soruşturma
dosyasında tespit edilen deliller birlikte değerlendirildirilerek, şüphelilerin eylemleri,
işledikleri suçlar ve savunmaları aşağıda belirtilmiştir.
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1-ALİ BOZGEYİK;
Şüpheli Ali Bozgeyik'in 2014 yılı Ağustos ayı itibariyle Beytepe Jandarma Okullar
Komutanlığına Yüzbaşı rütbesiyle Astsubay Öğrenci Tabur Komutanı olarak atandığı, burada
bir yıl görev yaptıktan sonra 2015 yılı Eylül ayı itibariyle dil kursu için İspanya'ya gittiği,
01.07.2016 tarihinde İspanya'dan dönüş yaptığı, İspanya'ya gitmeden önce tayininin Jandarma
Okulları Öğretim Kurulları Başkanlığına çıktığı, İspanya'dayken 2016 yılı Mayıs ayında
atamasının Jandarma Genel Komutanlığı Personel Yönetim Şube Müdürlüğüne yapıldığı,
İspanya dönüşü görev yerine henüz başlamadığı, 14.07.2016 tarihinde Jandarma Okullar
Komutanlığına gittiğinde şüphelilerden Kurmay Albay Özkan Doğanay ile görüştüğü, ertesi
gün 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilecek darbe teşebbüsünü konuştukları, şüphelinin
15.07.2016 günü saat 20.30 sıralarında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığına gittiği,
orada bulunan şüphelilerden nöbetçi amir Jandarma Binbaşı Tarık Görener'le ve Jandarma
Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu'ylagörüştüğü, o sırada Albay Özkan Doğanay'ın
da yanlarına geldiği, şüphelinin bu şekilde Jandarma Okullar Komutanlığında kalarak orada
gerçekleştirilen darbe teşebbüsü faaliyetlerine iştirak ettiği, şüpheli Tarık Görener'le birlikte
kursiyer teğmenleri nizamiyelere yönlendirerek çevre güvenliği aldırdıkları, nizamiyelerden
giriş çıkışları engelledikleri, ertesi gün sabah saatlerine kadar silahlı ve tam teçhizatlı
vaziyette Jandarma Okullar Komutanlığında kaldığı, sonrasında gözaltına alındığı,
Şüpheliye ait 26 BU 942 plakalı Ford Fiesta marka araçta 28.07.2016 tarihinde
yapılan aramada ele geçirilen ve ayrıntıları yukarıda izah edilen el yazısı notlarda müştekiler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve Emniyet Genel
Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Engin Dinç'in zorla derdest edilerek kaçırılmaları planını
hazırladığı, bu plana dahil olduğu, plan dahilinde icraya yönelik yapılması gereken eylemleri
maddeler halinde tek tek notladığı, aynı şekilde not kağıdına alınması gereken malzemeleri,
silah ve mühimmatı, eyleme katılacak personelin isim ve telefon numaralarını el yazısıyla not
kağıtlarına yazdığı, bu şekilde not kağıtlarında isim ve telefon numaraları yazıldığı için tespit
edilen şüpheliler ve tespit edilemeyen meçhul şüphelilerle birlikte hareket ederek zorla
derdest etme ve kaçırma eylemlerini gerçekleştirmek üzere anlaştıkları, olay gecesi diğer
şüphelilerle birlikte gerekli hazırlıkları yaptığı, şüphelilerin birçoğuyla bizzat telefon irtibatı
kurduğu, ancak darbe teşebbüsünün gerçekleştiği gece bulundukları bölgede darbe
faaliyetinin istedikleri yönde gitmemesi nedeniyle ellerinde olmayan nedenlerle planlandığı
şekilde bir araya gelemedikleri,
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Şüpheliye ait 359904051040756 imei nolu Samsung marka GTİ-8190 model cep
telefonu, hafıza kartı ve sim kart üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, şifreli olarak
kullanılan line messenger görünümünde özel olarak tasarlanmış kriptolu iletişim sağlayan bir
program tespit edildiği, Programın rehber kısmında "Niyazi", "Coşkun Kazankaya", "Cemil
Çetin", "A. Kadir Abi", "Ramazan Atım", "Serdar Acar", "Yusuf Yiğit", "YS MERKEZ",
"0505100700", "0505100401", ".MERKEZ" isimlerinin kayıtlı olduğu, Şüphelinin rehberde
kayıtlı "Niyazi", "Coşkun Kazankaya", "Cemil Çetin", "A. Kadir Abi", "Ramazan Atım",
"Serdar Acar", "Yusuf Yiğit" kişileriyle 14.07.2016-15.07.2016 tarihleri aralığında
mesajlaştığı, "Niyazi" isimli kullanıcıyla birilerinin yönlendirmesi üzerine ilk defa tanışmış
gibi mesajlaştıkları, buluşmak için yer kararlaştırdıkları, başka irtibatları olup olmadıklarını
birbirlerine sordukları, 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünün başladığı saatte muhtemel
Beytepe Jandarma Okullarında buluştukları, "Coşkun Kazankaya" isimli kullanıcıyla her ikisi
15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı içerisindeyken
mesajlaştıkları, dikkatli olmaları konusunda birbirlerini uyardıkları, "Cemil Cetin" isimli
kullanıcıyla yine her ikisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Jandarma Okullar
Komutanlığı içerisindeyken mesajlaştıkları, şüphelinin onu (Cemil Çetin) depoya çağırdığı,
depoyu açıp beklemesini söylediği, onun da cevaben depoya geldiğini ve açtığını bildirdiği,
şüphelinin depoda mühimmat olup olmadığını sorduğu, olumlu cevap aldığı, sonra şüphelinin
Cemil Çetin'i Binbaşı Tarık Görener'e yönlendirerek "emrine göre hareket et" dediği, "A.
Kadir Abi" isimli kullanıcıyla 14.07.2016 ve 15.07.2016 tarihlerinde mesajlaştıkları, ilk
mesajlarda buluşmak için öngörüşme yaptıkları, Tandoğan'da buluşmak üzere anlaştıkları,
Beştepe'de A101'in üstü olarak kodladıkları (muhtemel Jandarma Genel Komutanlığı) yerde
14.07.2016 günü saat 21.50 itibariyle buluştukları, 15.07.2016 günü saat 15.00 sıralarında
Tandoğan'da buluşmak için anlaştıkları, bir kısım isimleri yazarak birbirlerini teyit ettikleri,
"Ramazan Atım" isimli kullanıcıyla 15.07.2016 günü saat 19.00 sıralarında mesajlaştıkları,
Ramazan Atım'ın "yalnız ikinci görevimin hedef şahsı izne ayrılmış diye duydum" şeklinde
mesaj yazdığı, şüphelinin ise cevaben "bir sorayım" diye mesaj yazdığı,
Şüphelilerden Cemil Çetin'in anlatımlarına göre; 14 Temmuz akşamı Konya yolu
civarında bulunan bir cemaat evinde Murtaza kod adlı bir örgüt mensubuyla buluştuğu, aynı
gece birlikte Keklikpınarı tarafında bir başka cemaat evine geçtikleri, orada Murtaza kod
aracılığıyla şüpheli Ali Bozgeyik ile görüştüğü, şüpheli Ali Bozgeyik'in şüpheli Cemil Çetin'e
"ben Okullar Komutanlığında Tabur Komutanıyım, Kurmay Yarbayım, bundan sonra senin
abin benim, yarın line'nın açık olsun" dediği, sonrasında şüpheli Ali Bozgeyik'in yukarıda
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belirtildiği şekilde 15.07.2016 tarihinde Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında line
programı üzerinden Cemil Çetin ile mesajlaştığı, onun mühimmat deposunu açmasını
sağladığı, sonrasında şüphelilerden Jandarma Binbaşı Tarık Görener'in emrine girmesini
söylediği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.
Ankara Emniyeti TEM Şube Müdürlüğünde yapılan 04.10.2016 tarihli fotoğraf
teşhis işleminde şüpheli Cemil Çetin'in şüpheli Ali Bozgeyik'i kesin ve net olarak teşhis
etmiştir.
Ankara C. Başsavcılığının 23.05.2017 tarih ve 2016/180056 sayılı yazısına göre;
şüpheli Ali Bozgeyik'in 0505 269 7050 GSM aboneliği üzerinden, 031341300656426 imei
nolu telefon cihazıyla 17.08.2014 başlangıç tarihli Bylock kaydının bulunduğu bildirilmiştir.
Edirne C. Başsavcılığı'nın 21/012/2016 tarih ve 2016/12827-683 sayılı yetkisizlik
kararı ekinde yer alan Mehmet Ali Tabur isimli şahsın 16/08/2016 tarih ve 996455 sayılı
BİMER başvurusunda; soyadı Bozgeyik olan yarbayın 2014 senesinde Ankara Beytepe
Jandarma Astsubay okullarında tabur komutanı olarak görev yaptığı, soyisimleri Bozgeyik
olup göreve başlayan ve sonradan soyisimlerini değiştiren Astsubayların olduğunu, duyumuna
göre yarbayın açığa alındığını, Gaziantep'te soyadı Bozgeyik olan öğretmen ve memur
akrabalarının açığa alındığını, akrabası Hikmet Bozgeyik'in FETÖ'den tutuklandığını iddia
etmiştir.
Şüpheli Ali Bozgeyik'in kullanmış olduğu 0505 269 7050 ve 0505 269 7051 nolu
cep telefonu hatlarının 01.01.2016-18.07.2016 tarihleri arasındaki iletişim kayıtlarının
incelenmesinde;
15.07.2016 tarihinde saat 22.36 sıralarında şüphelilerden İbrahim Mert'e ait 0505
397 1991 numaralı cep telefonuyla irtibatının olduğu,
15.07.2016 ve 16.07.2016 tarihlerinde şüphelilerden Ramazan Atım'a ait 0507 563
9602 numaralı cep telefonuyla toplam 18 defa, 16.07.2016 tarihinde ise 11 defa irtibatının
olduğu,
15.07.2016 tarihinde şüphelilerden Özkan Doğanay'a ait 0505 223 9343 numaralı
cep telefonuyla toplam 11 defa, 16.07.2016 tarihinde ise 6 defa irtibatının olduğu,
16.07.2016 tarihinde şüphelilerden Abdullah Serdar Acar'a ait 0505 249 9124
numaralı cep telefonuyla toplam 3 defa irtibatının olduğu,
16.07.2016 tarihinde şüphelilerden Nurettin Özdoğan'a ait 0554 797 4103 numaralı
cep telefonuyla toplam 1 defa irtibatının olduğu,
Şüphelinin 0505 269 7051 nolu cep telefonu hattının 15.07.2016 tarihinde
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Ankara'nın farklı bölgelerinde ve bilhassa Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığının
bulunduğu bölgede baz istasyonu sinyali verdiği tespit edilmiştir.
Şüpheli Ali Bozgeyik'e ait cep telefonuyla görüşme yapan şüpheliler Özkan
Doğanay, Ramazan Atım, Abdullah Serdar Acar'ın cep telefon hatlarının da 15.07.2016
tarihinde Ankara'nın

farklı

bölgelerinde

ve

bilhassa

Beytepe

Jandarma

Okullar

Komutanlığının bulunduğu bölgede baz istasyonu sinyali verdiği, şüpheli İbrahim Mert'in cep
telefonu hattının ise Ankara Gölbaşı bölgesinde baz istasyonu sinyali verdiği tespit edilmiştir.
Şüpheli Ali Bozgeyik'den ele geçirilen Samsung marka 359904051040756 imei nolu
line programı yüklü olan cep telefonuna 0506 504 9266 nolu cep telefonu hattının takılı
olduğu, bu telefon hattının eşi Öznur Bozgeyik adına kayıtlı olduğutespit edilmiş, eşi adına
kayıtlı 0506 504 9261 nolu diğer cep telefonu hattının ise eşinin annesi tarafından kullanıldığı
değerlendirilmiştir.
Şüphelinin eşi adına kayıtlı belirtilen 0506 504 9266 nolu cep telefonu hattı
üzerinden dosyanın diğer şüphelileriyle herhangi bir irtibatı tespit edilememiş olup, söz
konusu cep telefonu hattının baz istasyonu sinyal bilgilerinin incelenmesinde 14-1516.07.2016 tarihleri arasında Ankara'nın farklı bölgelerinde ve bilhassa Jandarma Okullar
Komutanlığının bulunduğu Beytepe bölgesinde baz istasyonu sinyali verdiği tespit edilmiştir.
Ayrıca bu cep telefonu hattının şüpheli Ali Bozgeyik tarafından kullanılan 0505 269 7050
nolu cep telefonu hattıyla aynı yerde baz istasyonu sinyali verdiği anlaşılmaktadır.
Şüpheli Ali Bozgeyik'in 18.07.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
Jandarma Okullar Komutanlığında Kurmay Yarbay olarak görev yaptığını, buradaki görevine 2014 yılı Ağustos
ayında atandığını, görevi esnasında İspanya ülkesine dil kursu için gittiğini, İspanya'dan 01.07.2016 tarihinde
döndüğünü, o tarihten sonra dönüş raporlarını hazırlama işlemleriyle uğraştığını, aktif olarak Jandarma
Okullar Komutanlığındaki görevine başlamadığını, 14.07.2016 günü Jandarma Okullar Komutanlığına gittiğini,
orada Kurmay Albay Özkan Doğanay ile karşılaştığını, onunla 15.07.2016 günü görüşmek için randevulaştığını,
bunun üzerine 15.07.2016 günü saat 20.30 sıralarında Jandarma Okullar Komutanlığına gittiğini, nöbetçi
amirin Binbaşı Tarık Görener olduğunu öğrendiğini, Tarık Görener'in devresi olduğunu, onu arayarak
kendisinin Okula geldiğini söylediğini, daha sonra Tarık Görener'in odasına gittiğini, odasında 15-20 dakika
sohbet ettiklerini, daha sonra Tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun yanına gittiklerini, bir süre konuştuktan sonra
Albay Özkan Doğanay'ı arayarak oraya çağırdığını, bir süre sonra kendisinin odadan ayrıldığını, Tarık
Görener'in odasına geçerek televizyondan darbe ile ilgili haberleri takip ettiğini, daha sonra tekrar Sadık
Köroğlu'nun makamına gittiğini, orada Sadık Köroğlu'yla birlikte Albay Özkan Doğanay'ın oturmakta olduğunu,
kendisinin de orada bir süre oturduğunu, Binbaşı Tarık Görener ve Albay Özkan Doğanay ile sürekli irtibat
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beyan etmiştir.

Şüpheli Ali Bozgeyik'in 05.10.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
1991 yılında Askeri lise sınavlarını kazanarak İzmir Askeri Lisesine girdiğini, oradaki eğitimini tamamlayıp
1995 yılında Kara Harp Okulunda eğitime başladığını, 1999 yılında Kara Harp Okulundan Jandarma Teğmen
olarak mezun olduktan sonra 1999-2001 yılları arasında dönemler halinde İzmir Foça İlçesi Jandarma Sınıf
Okullar Komutanlığında ve Jandarma Subay Temel Kurslarına katıldığını, sırasıyla Elazığ ili Arıcak ilçesinde,
Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinde, Van Jandarma Kolordu Komutanlığında, 2014 yılı Ağustos ayında Jandarma
Okullar Komutanlığına Astsubay Öğrenci Tabur Komutanı olarak atandığını, burada 1 yıl görev yaptıktan sonra
2015 yılı Eylül ayında dil kursu için İspanya'ya gittiğini, 01.07.2016 tarihinde İspanyadan dönüş yaptığını, dil
eğitimine gideceği için İspanya'ya gitmeden bir hafta önce tayininin Jandarma Okullar Komutanlığı emrine
çıktığını, İspanya'da dil eğitiminde iken 2016 yılı Mayıs ayı dönemi atamalarında Jandarma Genel Komutanlığı
Personel Yönetim Şube Müdürlüğüne atamasının yapıldığını, İspanya'dan dönüşü sonrası Jandarma Genel
Komutanlığı dil kursu dönüş raporlarını sunma işlemlerinden dolayı göreve başlamadığını, FETÖ/PDY
örgütüyle irtibatının olmadığını, 13.07.2016 günü Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında İspanya dil kursu
dönüş raporunu arz etmek için çalışmalarda bulunduğunu, kendisinin ve ailesinin şahsi işlerini halletmek için
Kızılay, Ulus ve Gölbaşı bölgelerinde bulunduğunu, o gün için eve gittiği saati hatırlamadığını, 14.07.2016 günü
Jandarma Genel Komutanlığına gittiğini, sonrasında Kızılay ve Ulus bölgelerine gittiğini, yine eve dönüş saatini
hatırlamadığını, kendisine okunan 18.07.2016 tarihli ifadesinin aynen geçerli olduğunu, sadece Kurmay Albay
Özkan Doğanay ile darbeden bir gün önce Kızılay Anıttepe bölgesinde karşılaştığını belirtmek istediğini, Murat
Koçyiğit'i tanıdığını, darbe gecesi Murat Koçyiğit'i hiç görmediğini, Binbaşı Tarık Görener, Kurmay Albay
Özkan Doğanay ve Tuğgeneral Sadık Köroğlu'nu aynı yerde çalıştığından dolayı tanıdığını, darbe gecesi bu
komutanları gördüğünü, 15.07.2016 gecesi Tuğgeneral Sadık Köroğlu ve Albay Özkan Doğanay'ın makam
odalarında kendisine "nizamiyelerde kimler var, kaç kişi var, gerekli tedbirler alındı mı?" şeklinde sorular
sorması üzerine Binbaşı Tarık Görener'i de alarak Subay Temel Binasına gittiğini, oradaki nizamiyede kimler
görevli, kimler var diye onların isimlerini ve cep telefonlarını etrafında gördüğü rütbelilere sorarak anlamaya
çalıştığını, bu şekilde notları yazdığını, line görünümlü özel tasarlanmış kriptolu olarak iletişim sağlayan
programı App store ya da Google Storeden indirdiğini, bu programın şifreli olup olmadığını hatırlamadığını, söz
konusu kriptolu programa eklenerek mesajlaşılan kişilerden Niyazi isimli şahsı binbaşı olarak bildiğini, soyadını
ve nerede çalıştığını hatırlamadığını, 15.07.2016 günü saat 09.13 ile 16.07.2016 günü saat 01.32 arasında söz
konusu programda geçen konuşmaları ne amaçla yaptığını hatırlamadığını, Coşkun Kazankaya'yı Jandarma
Okullarında öğretmenlik yaptığından tanıdığını, rütbesinin yüzbaşı ya da binbaşı olduğunu, darbe gecesinde
nizamiyede ve lojman bölgesinde görevli olduğunu, Cemil Çetin'i tanımadığını, Cemil Çetin'le yaptığı
yazışmaları neden yaptığını hatırlamadığını, "a. Kadir abi" isimli şahsı yarbay ya albay olduğundan dolayı
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hatırlamadığını, bu şahısla ne amaçla konuştuğunu bilmediğini, Ramazan Atım isimli şahsın Okullarda
öğretmen olarak görev yaptığını ve yüzbaşı rütbesinde olduğunu, program üzerinden nizamiyede
görevlendirilmesi için onunla mesajlaştığını, ona ne amaçla "Muharremle görüşebildin mi?" diye sorduğunu,
mesaj içeriğinde geçen "ikinci görevimin hedef şahsı izne ayrılmış diye" duydum şeklinde yazı ile kendisine neyi
sorduğunu ve neyi kastettiğini hatırlamadığını, Serdar Acar isimli şahsı tanımadığını, programa neden ekli
olduğunu bilmediğini, Yusuf Yiğit isimli şahsı disiplin subayı olduğundan dolayı tanıdığını, programa Yusuf
Yiğit'i kendisinin eklediğini, Yusuf Yiğit'in nizamiyede görevli olduğunu bildiği için mesaj gönderdiğini,
YSMERKEZ, MERKEZ, 0505100700 ve 0505100401 olarak programda kayıtlı bulunan kişilerin kim olduğunu
bilmediğini, kendisine ait araçta yapılan aramada ele geçirilen ve 1 numara ile isimlendirilen nottaki yazıları
2015 yılı eğitim öğretim yılı içerisinde askeri eğitim için yazmış olabileceğini değerlendirdiğini, darbe
hazırlığıyla ilgisinin olmadığını, 2 ve 3 numaralı delildeki yazılara bir anlam veremediğini, 4 numaralı delilde
yazan yazıların bir kısmını yukarıda ne amaçla yazdığını belirttiğini, diğer yazılara anlam veremediğini, 5
numaralı delili kendisinin yazdığını, darbe gecesi aldığı notlar olduğunu, bu şahısları o gün için orada görevli
oldukları yönde bilgiler aldığı için notlara yazdığını, bu bilgileri kendisine kimin söylediğini hatırlamadığını,
dökümanlarda isimleri belirtilen kişilerle hiçbir telefon görüşmesi yapıp yapmadığını hatırlamadığını,
soruşturma kapsamında alınan şüpheli Cemil Çetin'in ifadesinde "götürülmüş olduğum evde Ali Bozgeyik olarak
kendisini bana tanıtarak, bana hitaben ben Okullar Komutanlığında Tabur Komutanıyım, Kurmay Yarbayım
bundan sonra senin abin benim, yarın line'nin açık olsun şeklinde sözlerde bulunan, hatta ifademde söylemeyi
unuttuğum, o gece evde bana cep telefon numarasını veren" şahıstır şeklindeki ifadeyi kabul etmediğini,
kesinlikle kendisine iftara atıldığını, böyle bir konuşma ve görüşme yapmadığını, söz konusu kriptolu program
üzerinden yapılan "Beştepe A101 üstündeyiz" şeklinde mesajlaşmadaki adresin ne anlam ifade ettiğini
bilmediğini, 15.07.2016 gecesi darbe olduğunu öğrendikten sonra Komutanlık içerisinden çıkmaya çalıştığını
ancak nizamiyedeki rütbeli askerin izin vermediğini, FETÖ/PDY örgütüne üye olmadığını, çalıştığı kurum
içerisinde bu örgüt içerisinde olan kimseyi tanımadığını, 15.07.2016 günü darbe öncesinde Ankara içerisinde ev
kiralamak maksadıyla Çankaya, Kızılay, Sayıştay, Jandarma Genel Komutanlığı bölgelerine yakın adreslerde,
İstanbul yolu üzerinde evlere baktığını, sonrasında evine döndüğünü, akşam saatlerinde Jandarma Okullar
Komutanlığına gittiğini

beyan etmiştir.

2-ŞÜPHELİ CEMİL ÇETİN;
Şüpheli Cemil Çetin'in; yargılaması devam eden dava dosyasındaki bilgi, belge ve
delillere ilaveten müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin Dinç'i zorla derdest
etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, 4 ve 5 numara ile numaralandırılan not kağıtlarında
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isminin yer aldığı, şüpheli Ali Bogeyik'e ait cep telefonunda tespit edilen line messenger
görünümlü kriptolu iletişim programının rehber kısmında isminin kayıtlı olduğu, 15.07.2016
günü darbe teşebbüsü sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı içerisindeyken bu program
üzerinden mesajlaştıkları, şüpheli Ali Bozgeyik'in onu (Cemil Çetin) depoya çağırdığı, depoyu
açıp beklemesini söylediği, onun da cevaben depoya geldiğini ve açtığını bildirdiği,
şüphelinin depoda mühimmat olup olmadığını sorduğu, olumlu cevap aldığı, sonra şüpheli Ali
Bozgeyik'in şüpheli Cemil Çetin'i Binbaşı Tarık Görener'e yönlendirerek "emrine göre
hareket et" dediği,
Şüphelinin orta okul ve lise yıllarında FETÖ bağlantılı okullarda öğrenim gördüğü,
1999 yılından bu yana örgütle irtibatının olduğu, FETÖ üyelerinin yönlendirmesiyle Kara
Harp Okuluna girerek mezun olduğu, FETÖ üyeleri vasıtasıyla eşiyle tanışarak evlendiği,
himmet parası verdiği, tüm dönemlerde bir cemaat abisine bağlı olduğu, 2010 yılı KPSS
sorularının sınavdan önce FETÖ üyelerince kendisi aracılığıyla eşine verildiği, 2015 yılında
Bylock programını telefonuna kurduğu, darbe teşebbüsünden hemen önce 13 Temmuz günü
telefonuna line isimli haberleşme programını Murtaza kod adlı örgüt abisinin talimatıyla
yüklediği, yine Murtaza kod isimli örgüt abisini aracılığıyla 14 Temmuz gecesi şüphelilerden
Ali Bozgeyik'le bir cemaat evinde buluştuğu, şüpheli Ali Bozgeyik'in "ben Okullar
Komutanlığında tabur komutanıyım, kurmay yarbayım bundan sonra senin abin benim, yarın
linenın açık olsun" dediği, ertesi sabah görevine gittiği, mesaideyken sürekli telefonunu
kontrol ettiği, 15 Temmuz saat 16.30 sıralarında telefonuna mesaj geldiği, mesajda "Okullar
Komutanlığındaki Murat Koçyiğit Albayın yanına git görevini al" tarzında bir yazının yazdığı,
bu şekilde 15 Temmuz günü Murat Albayın yanına gittiği, darbe teşebbüsü başladıktan sonra
onun ve şüpheli Binbaşı Tarık Görener'in talimatıyla mühimmat depolarının kapılarını açtığı,
silahlı ve teçhizatlı olarak orada bulunduğu, darbecilerle birlikte hareket ettiği, sabaha karşı
Birlikten ayrıldığı,sonradan yakalandığı, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği
anlaşılmıştır.
Ankara C. Başsavcılığının 23.05.2017 tarih ve 2016/180056 sayılı yazısına göre;
şüpheli Cemil Çetin'in 0505 452 6492 GSM aboneliği üzerinden, 353812063958 ve
35818905019575 imei nolu telefon cihazlarıyla 26.10.2014 başlangıç tarihli Bylock kaydının
bulunduğu bildirilmiştir.
Şüpheli Cemil Çetin’in kullanmış olduğu 05054526493 Telefon numarasına ait
HTS incelenmesinde; Cemil ÇETİN (T.C:17479112158) isimli şahsın kullanmış olduğu
05054526493 numaralı telefon ile 15.07.2016 ile 16.07.2016 tarihleri arasında Abdullah
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UÇAR isimli şahsın kullanmış olduğu 05053403597 GSM hattı ile 1 kez, Gökhan
MEYDANCI isimli şahsın kullanmış olduğu 05056313117 GSM hattı ile 1 kez, Jandarma
Okullar Komutanı makamına tahsisli 03124981330 sabit hat ile 1 kez, Yılmaz DOĞAN isimli
şahsın kullanmış olduğu 05426511864 GSM hattı ile 1 kez, Murat CİHANGİR isimli şahsın
kullanmış olduğu 05444171773 GSM hattı ile 1 kez, J.Okll.K.lığı İtfaiye Bekleme Odası
03124644552 sabit hat ile 1 kez, J.Okll.K.lığı Kışla Nöbetçi Amiri Odası 03124647740 sabit
hat ile 1 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir.
Şüpheli Cemil Çetin'in 03.10.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
İlk, orta ve lise eğitimini Adana ilinde tamamladığını, 1999 yılında ÖSS'ye girdiğini, aldığı puan ile bir
üniversiteye yerleşemediğini, aynı yıl Hava Harp Okuluna müracaat ettiğini, elemelere çağrıldığını, oraya dini
vecibelerini yerine getiremeyeceğini düşünerek gitmediğini, bir yıl daha üniversite sınavlarına çalıştığını, bu
süre içinde Adana İlindeki Seyhan Işık Dershanesine gittiğini, 2000 yılında tekrar ÖSS'ye girdiğini, 171 puan
aldığını, kendisinin Yıldız Makine Mühendisliği bölümünü istediğini ancak puanının yetmediğini, dershaneye
giderken kendisi ile irtibat kuran cemaat abilerinin yönlendirmesiyle Kara Harp Okuluna müracaatta
bulunduğunu, kendi başarısı ile 13. Asıl olarak kazandığını, 2000 yılı Ağustos ayında Kara Harp Okuluna
başladığını, 2004 yılında Jandarma Teğmen olarak mezun olduğunu, İlk, kıta stajı için Kırkağaç, sonrasında
İstanbul, İzmir Toça ve Ankara Jandarma Okullar Komutanlığında Kurs dönemini bitirdikten sonra kura çekerek
İstanbul Çatalca Hadımköy Karakol Komutanı olarak atandığını, bir ay çalıştıktan sonra rahatsızlandığı için
dokuz ay Haydarpaşa Hastanesinde tedavi gördüğünü, sınıfı değişince İstanbul İl Jandarma emrine atandığını,
bir yıl orada görev yaptığını, bu süre içerisinde FETÖ üyeleri vasıtasıyla şuanki eşi olan Dudu Çetin ile 2007
yılı Eylül-Ekim aylarında tanıştığını, 12 Temmuz 2008 yılında evlendiklerini, evlendiğinde eşinin
Kahramanmaraş ilinde Anafen isimli dershanesinde Sosyal Bilgiler öğretmenliği yaptığını,
2008 yılı Ağustos ayında Karabük Safranbolu Eğitim Alayında iki yıl sayman olarak görev yaptığını,
2010 yılında Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığına atandığını, 2012 yılında Ankara
Jandarma Lojistik Komutanlığına atandığını, 2014 yılında Jandarma Eğitim Komutanlığına atandığını, 31
Temmuz 2016 tarihinde 667 sayılı KHK ile ihraç edildiğini, eşinin Erzurumlu İbrahim Hakkı Ortaokulunda
görev yapmakta iken 14 Ağustos’ta açığa alındığını,
İlk olarak 1999-2000 eğitim ve öğretim yılında Fetullah Gülen cemaatinin olduğu bilinen Adana
Seyhan ilçesindeki Işık Dershanesine gittiğini, orada aldığı puan ile kendisinin MAT 2 sınıfına yerleştirildiğini,
bir ay sonra ismini Bekir olarak bildiği bir öğrencinin kendisini Adana 5 Ocak Stadyumunun civarında bulunan
bir cemaat evine götürdüğünü, ilk zamanlar yeni gelenlere uyguladıkları şekilde hiç sıkmadan kendisiyle
ilgilenmeye başladıklarını, evde kitaplar okunup, Fetullah Gülen’in kasetlerini izletmeye başlandığını, bu
kasetlerin genellikle duygu dolu kasetler olduğunu, kendisinin ilk tanıştığı ev abisinin aynı zamanda Işık
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Dershanesinde de öğretmenlik yapan Zafer Bal isimli şahıs olduğunu, yaklaşık dört ay kadar geçtikten sonra
Zafer Bal isimli şahsın kendisini Bekir isimli arkadaşını ve yanında ismini hatırlamadığı bir şahısla birlikte bir
odaya aldığını, burada Ankara Çubuklu'lu olarak kendisini tanıtan Işık Dershanesinde öğretmenlik yapan
Burhanettin isimli şahısla tanıştırdıktan sonra kendilerine sizlerin Işık Dershanesinden kaydını sileceğiz, ayrı
ayrı başka dershanelere kaydolun diye teklif getirdiğini, kendilerinin sebebini sorduklarında, siz gidin daha
sonra söyleriz diyerek geçiştirdiklerini, kendisinin bunun üzerine Final Dershanesinin seviye tespit sınavına
girdiğini, yüksek puan aldığı için parasız kaydolduğunu ancak kendisini sanki para ödemiş gibi göstererek 500
TL'lik makbuz keserek verdiklerini, kendisinin yine ara ara evlere gidip gelmeye devam ettiğini, üniversite
sınavlarına yakın kendilerine gidin polis kolejine, kara, hava harp okullarına müracaat edin diyerek telkinde
bulunduklarını, kendisinin bu okullarda dini vecibelerini yerine getiremeyeceğinden endişelendiğini söylediğini,
ancak kendisini ikna etmeye çalıştıklarını, sizin gibi inançlı ve zeki insanlar buraya gitsin diyerek kendisini ikna
ettiklerini, ÖSS'den 171 puan alınca Kara Harp Okulunun elemelerine gittiğini, hepsini geçtiğini, bu süreçte
FETÖ’nün kendisine hiçbir yardımı olmadığını düşündüğünü, Kara Harp Okulunu kazanarak okula başladığını,
dört yıllık okuduğu süre içerisinde Burhanettin'in kendisini Adana Çukurova Üniversitesinde sınıf okulu
öğretmenliği okuyan Denizlili soy ismini bilmediği Resul isimli şahsa teslim ettiğini, Harp Okulunda okuduğu
zaman kendisini Ahmet Durukan isimli öğrenci ile grup yaptıklarını, (Bu şahsın halen Diyarbakır İl Jandarma
Komutanlığında Kıdemli Yüzbaşı olarak görev yaptığını, İstihbarat sınıfında olduğunu biliyorum). İki yıl ikisinin
grup olduktan sonra üçüncü yıl Ertuğrul Kılıç isimli bir öğrenci ile tanıştırıldığını, (2015 Ağustos ayından sonra
istifa etti olarak biliyorum) ve üçlü grup olduklarını, okul hayatı süresince Resul'un kendilerine sürekli
talimatlar verdiğini, kendilerine okulda kim ne yapıyor, kim namaz kılıyor, kim içki içer, kimin kadın kız ayakları
var diye talimatlar verdiğini, bazen haftada bir bazen onbeş günde bir Resul ile buluşup aldıkları notları Resul'e
verdiklerini, ayrıca okuldan çıkıp evlere gidecekleri zaman kendilerine verilen talimat doğrultusunda aynı
otobüsü ve aynı güzergahı kullanmadıklarını, üçüncü bir güzergah yapıp oraya giderek başka bir güzergah
üzerinden eve gittiklerini, aynı otobüsü kullanmadıklarını, eve yaklaştıkları zaman cep telefonlarını kapatıp sim
kartlarını çıkartarak eve girdiklerini, kız arkadaşlarının olmamasını günü geldiğinde kendilerine uygun bir eş
göstereceklerini söylediklerini, Ankara Subay Temel Kursuna gittiklerinde Fatih kod ismini kullanan Mehmet
Fatih Işık isimli şahsa teslim edildiklerini, bu şahsın kendilerine Hakim olduğunu söylediği, 2005 -2006 Ağustos
ayına kadar kendilerine abilik yaptığını, 2006 yılında Konya iline tayininin çıktığını söylediği, bu şahısla
Keçiören Pınarbaşı Mahallesinde Bolayır Sokak Muhtarlık binasının yanında İnan Apartmanı 3 nolu binanın 18
numaralı dairesinde buluştuklarını, bu şahsın kendilerinden ev tutmalarını istediğini, kendisinin grubundaki
arkadaşların Ankara'da bağları olduğu için tutmak istemediğini, kendisinin de tek kaldığı için bir ay
akrabasının yanında kaldıktan sora Fatih'e akrabalarının yanında daha fazla kalamayacağını söyleyince
kendisini başka bir gruptan Keçiören Etlik Mercimek sokakta tek kalan Yasin Ergişi isimli bu örgütün üyesi
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olduğunu öğrendiği şahsın yanına yerleştirdiklerini, (Bu şahıs halen Kara harp Akademisinde Kurmaylık eğitimi
almaktadır ve görevdedir.) İstanbul ilinde çalıştığı dönemde Ünal kod isimli bir şahsın evine gittiklerini, bu
şahsın Chronicle isimli dergide çalıştığını ve bu derginin de o zaman cemaatin dergisi olduğunu söylediğini, bu
şahsa evlenmek istediğini beyan etmesi üzerine kendisine laptopunu açarak bana şuanki eşinin fotoğrafını
gösterdiğini, kendisinin de tamam dediğini, 10 Ekim 2007 tarihinde nişanlandıklarını, 12 Temmuz 2008
tarihinde de nikah yaparak evlendiklerini, İstanbul ilinden 2008 atama döneminde Karabük Safranbolu ilçesine
atamasının çıktığını, 2008 Ağustos ayında Safranbolu'ya gittiğini, gitmeden önce ismini ve kod ismini
hatırlayamadığı Kırmızı Opel Meriva marka aracı olan 40 yaşlarındaki birisinin abi olarak kendisini
devraldığını, birbirlerine telefon numaralarını verdiklerini, şahsın kendisine Safranbolu'da ararım yanıma
gelirsin seni başka bir abiye vereceğim onunla tanıştırırım diyerek yanından ayrıldığını, Safranbolu'ya
gittiğinde tahminen bir ay sonra bu şahsın kendisini arayarak Karabük Stadyumunun önüne gel bekliyorum
dediğini, buluştuktan sonra peş peşe yaklaşık altıyüz metre ileride Devlet Hastanesini geçince ikinci sokağın
köşesinde Hakan Aytekin olan şahsın evine giderek yeni abisi ile tanıştığını, iki yıl bu şahsın kendisi ile
ilgilendiğini, bir süre sonra kendisini şuan Jandarma Kurmay Yüzbaşı olan ve halen aktif olarak Afyon İl
Jandarma emrinde görevli olarak bildiği Fatih Demirdirek isimli şahısla tanıştırarak kendilerini grup
yaptıklarını, bu süreçte eşinin de KPSS sınavlarına hazırlandığını, 2009 yılında sınav merkezi olarak Adana ilini
seçtikleri, sebebinin de abisinin Adana ilinde düğünü olduğundan dolayı olduğunu, düğün akşamı telefonunun
çaldığını, Hakan Aytekin'in kendisini arayarak nerede olduğunu sorduğunu, Adana'da olduğunu söyleyince
tamam diyerek kapattığını, Safranbolu'ya döndüğünde kendisini arayarak ne için aradığını sorduğunda, eşine
söyleme bilmesin, KPSS soruları vardı onları verecektim sınavda çıkacak soruları, seneye sınav merkezi olarak
Karabük'ü seçin eşine de söyleme dediğini, kendisinin de tamam dediğini, 2010 yılı KPSS sınavından iki üç gün
önce kendisini arayarak bize gelirmisin dediğini, gittiğinde evde kendisini İstanbul'dan alarak Hakan Aytekin'e
veren şahsında olduğunu, kendisine önce üzerinde vatan, milletim, dinim, Allah ve Peygamberim üzerine yemin
ederim şeklinde bir yazı metni verilerek okuttuğunu ve yemin ettirdikten sonra laptop bilgisayarına flash bellek
taktığını bir şeyler yükleyerek kendisine verdikten sonra eşine ver çalışsın bunun içinde KPSS soruları var
diyerek kendisine flash bellek verdiğini, aldığı flash belleği eşine verdiğini, eşinin 2010 yılında girdiği KPSS
sınavından 96 puan aldığını ancak bu sınavın daha sonra iptal olduğunu tekrar yapılan sınavdan ise 92 puan
alarak Milli Eğitim Bakanlığına atandığını, 2012 yılında Ankara Jandarma Lojistik Komutanlığına sayman
olarak atamasının yapıldığını, Şırnak'ta kendisiyle grup yaptıkları Şuayip Turna'nın da aynı yere ataması olduğu
için gruplarının devam ettiğini, (Jandarma Genel komutanlığı, Jandarma Lojistik Komutanlığı, Jandarma Özel
Arama kurtarma Komutanlığı bir abiye, Jandarma Eğitim komutanlığı ve Jandarma Okullar Komutanlığı da bir
abiye bağlıdır.) 2012 atama döneminde Mayıs ayında tayinler açıklandıktan ve Ağustos ayında ilişik kesmeden
önce Şırnak abisinin kendisini arayarak eve çağırdığını, gittiğinde Ankara ilinden kendisini Mahdum kod ismiyle
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tanıtan bir şahısla tanıştırarak Ankara'daki abisi olduğunu söylediğini, bu şahsın kendisine TRT'de çalıştığını
söylediğini, daha sonraki süreçte kendisinin evine gidip gelmesinden dolayı isminin Asım Kartal olduğunu ve
şahsın evinde toplantılar yaptıklarından Yayla Mahallesi 1422 Sokak Helin Apartmanı en üst kat 12 nolu daire
Keçiören adresinde oturduğunu bildiğini,2015 yılı Ocak ayında Bylock isimli programın telefonuna
kurulduğunu,
13 Temmuz 2016 günü akşam 21:00 sıralarında ikametinde oturduğu sırada kapı çalındığını,
baktığında Murtaza kod isimli şahsı görerek kapıyı açtığını, kendisinden sorumlu abilerin ani gelişen bir
durumda kendilerine haber verebilmek için kendilerinin gelip adreslerini tespit için daha önce bir kez daha
geldiğini, içeriye aldığını, kendisinden cep telefonunu istediğini, laptopunu çıkartarak telefonunun hafıza
kartına bir şeyler yüklediğini ve kendisine verdiğini, baktığında kendi telefonuna Line isimli bir program
yüklediğini, kendisine nasıl kullanıldığını gösterdiğini, yarın yarım saatte bir burayı kontrol et diye dediğini,
kendisin de işyerimde çekmiyor nasıl yapayım diye karşılık verince kontrol et işte ara ara diyerek evden
ayrıldığı, ertesi gün sürekli telefonunu kontrol ettiğini, hatırladığı kadarıyla bir şeyin gelmediğini, 14 Temmuz
akşamı işyerinden arkadaşı olan Ozan Meydancı ile buluşarak Eryaman Optimum AVM'de sinemaya gittiklerini,
sinema çıkışı eve geldiğini, saati tam hatırlamadığı geç vakitte yine kapının çaldığını, baktığında Murtaza'nın
geldiğini, içeriye davet ettiğini, gelmek istemediğini, kendisine bir yere gidiyoruz gel diye söylediğini, Yatsı
Namazını kılmadım kılıp çıkalım diyerek içeri girdiğini, namazı kıldıktan sonra Murtaza'nın önden çıkarak
marketin önünde bekleyeceğini söylediğini, gittiğinde orada olduğunu, kendisinin kendi aracıyla Murtaza'nın
kendi aracıyla gittiğini, kendisinin onu takip ettiğini, Konya yolunu üstten geçerek Ata Mahallesi 1092 Sokak
Ata Apartmanı yakınında caminin önüne araçlarını bıraktıktan sonra Ata Apartmanına girdiklerini, katını ve
daire numarasını hatırlamadığını, cephesi camiye bakan bir dairede, seni biriyle tanıştıracağım dediğini,
kendisini salona aldıklarını, yaklaşık bir saat tek başına kaldıktan sonra Murtaza'nın geldiğini, tekrar birlikte
buradan çıkarak Keklik tarafında Akpınar Mahallesi 863 Sokak Doruk Apartmanına girdiklerini, üst katlarda
sol tarafta bir daireye girdiklerini, burasının aile evi olduğunu, kendilerini 50'li yaşlarda bir şahsın
karşıladığını, salona geçtiklerini, kendisinin uykusunun geldiği için çocuk odasına aldıklarını, burada biraz
uyuduğunu, Murtaza'nın salonda kaldığını, bir süre sonra esmer tenli, 43-44 yaşlarında bir şahsın geldiğini,
kendisine bir abin gelecek bu senin abin olacak dedikten sonra ismini Ali Bozgeyik olarak tanıttıktan sonra ben
Okullar Komutanlığında tabur komutanıyım, kurmay yarbayım bundan sonra senin abin benim, yarın linenın
açık olsun dediğini kendisinin de komutanım yarın önemli bir şey mi var, ben yarın Hatay'a gidiş bileti aldım
gidebilir miyim yarın ki faaliyetimiz nedir diye karşılık verdiğini, Ali Bozgeyik'in de sen iptal et onları bir hafta
sonra gidersin dediğini, kendisinin de haftaya nöbetim var diye karşılık verdiğini, biz de sana nöbet yazmış
olduk diyerek çıkıp gittiğini, (Bize daha önce örgüt içerisinde eğer bir gün deşifre olursanız sîzleri yurt dışına
çıkartırız şeklinde telkinlerde bulunuyorlardı, ilk defa asker bir abi ile tanışınca KPSS'den dolayı acaba bir
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operasyon mu yapılacak beni yurt dışına mı götürecekler diye düşünmeye başladım.) kendisinin daha sonra çıkıp
eve gittiğini, ertesi sabahta görevine gittiğini, mesaideyken sürekli telefonunu kontrol ettiğini, 15 Temmuz saat
16.30 sıralarında telefonuna mesaj geldiğini, mesajda Okullar Komutanlığındaki Murat Koçyiğit Albayın yanına
git görevini al tarzında bir yazının yazdığını, kendisinin de bunun üzerine Murat Albayın yanına doğru giderken
cep telefonunun çaldığını, arayanın Murat albayın emir uzman çavuşu olduğunu söyleyerek komutanım sizi
Murat albay çağırıyor dediğini, kendisinin de geliyorum dediğini, Murat albayın yanına girdiğini, sizi
görecekmişim dediğini, Murat Albayın kendisine Cemil sen misin, saymanlık depoları sende mi, mühimmat
depoları diye sorduğunu, kendisinin de depoların kendisinde olmadığını söylediğini, bu esnada Murat Albayın
telefonunun çaldığını, telefonda emredersiniz komutanım geliyorum diyerek odadan çıktığını, bir süre sonra
odasına gelip kendisini tekrar çağırdığını vemühimmat deposunun anahtarı lazım dediğini, kendisinin anahtarın
kendisinde olmadığını söylediğini, Murat Albayın kendisine sen orasını kurcalama git oranın anahtarını bul, bir
şekilde orası açılacak faaliyet var diye söylediğini, tamam diyerek odadan çıktığını, (O an kışla komutanı Sadık
Köroğlu idi, emrinde ondan geldiğini düşünerek ve line dan da git Murat Koçyiğit'i gör denilince Murat
albayında bizden olduğunu düşünerek demek ki gizli bir faaliyet yapılacak diye düşündüm.) saymanlık odasına
giderek mühimmat deposunun anahtarlarını çekmeceden alıp depoya giderek açıp açmadığını denediğini,
anahtarlar kapıyı açınca tekrar saymanlığa döndüğünü, bu esnada diğer saymanlık sorumlusu olan Yusuf Endes
Astsubayı gördüğünü, Yunus Endes'in kendisine komutanım hayırdır diye sorduğunu sayım mı var akşama bir
faaliyet mi var akşam bir şeyler olacak galiba dediğini, sonra Murat Albayın yanına gittiğini, anahtarları
bulduğunu ve kendisinde olduğunu söyleyince, Cemil buralarda ol karanlık bir zamanda depo açılacak dediğini,
kendisinin de depoda elektrik olmadığını söylediğini, Murat Albayın kendisine sen bir şeyler ayarla ben seni
ararım sen oraya gelirsin dediğini, saat 18.00-18.30 sıralarında yemeğe gittiğini bu esnada telefonuna linedan
neredesin veya Süleyman Karaca'yı gör diye bir mesajın geldiğini, kendisinin de yemekteyim diye karşılık
verdiğini, yemekten sonra Jandarma Albay Süleyman Karaca'nın odasını bulduğunu, odasında olmadığını,
bunun üzerine aracına binerek Kışladan ayrıldığını, İstanbul yolu üzerinde bulunan Metro AVM'ye giderek
ışıldak tabir edilen üç tane lamba aldığını, evine gittiğini, telefonuna linedan neredesin diye mesaj geldiğini,
kendisinin de evdeyim ya da otuz dakikalık mesafedeyim diye cevap yazdığını, bu mesajın saat 21:00 sıralarında
geldiğini, yatsı namazını kılmak için abdest aldığını, işyerine giderken yolda yine mesajların geldiğini,
kendisinin de araç kullanırken cevap yazdığını ancak tam olarak hatırlamadığını, Beytepe tarafından giriş
nizamiyesine geldiğinde nizamiyenin kapalı olduğunu, içeriye gireceğim diye söylediğini, uzman çavuşun
kendisine tatbikat varmış, nizamiye teğmenlerin kontrolünde açamam dediğini, o sırada yanlarına bir teğmenin
geldiğini, kendisine burada görevli olduğunu, sayman olduğunu Murat Koçyiğit'in ismini vererek Murat
Koçyiğit'in burada olmasını söylediğinde tamam girin dediklerini, aracıyla ofisinin oraya üniforma giymeye
gittiğini, çünkü bir gün önce Ali Bozgeyik'in kendisine yarın mesaide kamuflajlı olun dediğini, elbisesini
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değiştirerek deponun anahtarını aldığını ve depoya gittiğini, gelen mesajda deponun oraya git depo açılacak
dendiğini, depoya gittiğinde nöbetçi askerin kendisini durdurarak parolayı sorduğunu, parolayı bilmediğini
söyleyince kendisini diz çöktürdüğünü, kendisinin bunun üzerine karargaha ismimi ver diyerek adını soyadını
söylediğini, askerin telsizden sormaya başladığını, rutinde bu işlemler yaşanırken ani müdahale mangasının
gelmesi gerektiğini ancak gelmeyince askere telefonla hizmet destek komutanlığı nöbetçi amirini aramasını
söylediğini, askerin ikna olduğunu ve telefonla aradığını bir süre sonra hizmet destek komutanlığı nöbetçi amiri
üsteğmen Umut Gürses'in geldiğini, ona bir şey olup olmadığını sorduğunu, onun da az önce Okullar Komutanı
beni aradı, mühimmat deposunun açılacağını söylediği, kendisinin de tekrar ne olduğunu sorduğunu, her halde
savaş çıktı bende bilmiyorum şeklinde cevap verdiğini, kendisini diz çöktüren askere kızdığını, sizin yüzünüzden
faaliyete geç kalınacak belki diye söylediğini ve depoyu açmadan linedan deponun oradayım asker beni
vuracaktı diye mesaj yazdığını, kendisine Tarık Görener'in yanına git diye mesaj gelince Subay Temel Kurs
Komutanlığı iç bahçesinde yanına gittiğini, neler olduğu şeklinde sitem ettiğini, elindeki anahtarları uzatarak
alın siz açın, ne yapıyorsanız siz yapın dediğini, bu esnada yanlarına sivil kıyafetli bir şahsın geldiğini, Tarık
binbaşının bu şahsa komutanım lojmanlar tarafından geçişler oluyor siz bir timle engel olurmusunuz diye
söyledikten sonra kendisine Cemil bu işi tek başına yapamayacaksın galiba diye söylediğini, bu esnada hücum
yelekli ve silahlı bir yarbayın yanlarına geldiğini, Tarık Binbaşının bu şahsa bir tim alın Cemil sende
cephaneliğin yerini göster dediğini, kendisinin de anahtarları uzatarak alın siz yapın ne yapıyorsunuz diye
karşılık verdiğini, yanlarındaki sivil giyimli bir yüzbaşının Cemil korkma teğmenleri göstererek bunların hepsi
ayıklanmış sen bize deponun yerini göster dediğini, kendisinin de yarbay ve teğmenler ile deponun o tarafa
doğru gittiklerini, depoya vardıklarında Hizmet Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen soy ismini bilmediği Ali
isimli askeri gördüğünü, kendisine ne olduğunu sorduğunu, Ali isimli askeri Jandarma Albay Nuh Köroğlu'nun
bu bölgeye gönderdiğini, şuan deponun açılmaması gerektiğini söylediğini, Eğitim Komutanı ile Okul Komutanı
arasında emir komuta yönünden bir kopukluk var diye dediğini, bunun üzerine Ali ile birlikte kendisiyle gelen
yarbayın yanına doğru yöneldiklerini, yanına gittiklerinde Yarbay ile Ali arasında tartışma tarzında konuşmalar
geçtiğini, ismini daha sonradan Efkan Güler olarak öğrendiği yarbayın, Üsteğmen Ali'ye gerekirse vururum
dediğini, daha sonra yarbayın kendisine dönerek gidin açın depoyu dediğini, kendisinin de depoyu açtığını,
Efkan yarbayın da yanına geldiğini, (bu arada saat 22:00-23:00 gibiydi) Efkan yarbay oradakileri arkadaşlar
sıkıyönetim ilan edildi, ülkede yönetime TSK tarafından el konuldu, şuandan itibaren sıkı yönetim kanunları
geçerli, aykırı çıkanı, verdiğim emirlere karşı çıkanı vururum dedikten sonra cephanelikte mermi alarak araca
yüklediklerini, saat 03.00-04.00 gibi odasına giderek üstünü değiştirdiğini, Murat albayın ismini vererek
nizamiyeden çıktığını, eve gittikten sonra uyuduğunu, ertesi gün Serhat kod isimli abisi olan Selman Yüksel'in
Pamuklar'daki evine gittiğini, eve girip darbe olduğunu söylediğinde Serhat kod Selman Yüksel'in kendisine
darbeyi biz yapmadık ki ne oldu diye karşılık verdiğini, 15 Temmuz günü yaşadığı detayları anlattığını, Serhat
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kod Selman Yüksel'in kendisine ailenin yanına git dediğini, kendisinin de izinlerin kapalı olduğunu söyleyince
rapor al dediğini, kendisinin de oradan çıkarak Elvankent Lider Tıp merkezine gittiğini, bel ağrısı gerekçesiyle
10 günlük rapor aldığını, Hatay'a gitmek üzere yola çıktığını, ertesi gün sabah 07.00-08.00 gibi Pozantı'dayken
Personel Şubeyi arayarak rapor aldığını bildirdiğini, bir süre sonrada Mustafa Çana Albayın kendisini arayarak
raporunu kendin getir dediğini, kendisinin de Ankara dışında olduğumu getiremeyeceğini söylediğini, sen
bilirsin diyerek telefonu kapattığını, Adana civarına geldiğinde whatsapp grubunda 644 kişilik açığa alınanların
listesini paylaşıldığını, listede kendi isminin de bulunduğunu, 31 Temmuz tarihinde de Kararname ile ihraç
edildiğini, 14 Ağustos'ta eşinin açığa alındığını, 15 Ağustos tarihinde Selman Yüksel'in evine gittiğini, halimizin
ne olacağını sorduğunu, telefonunu kapat, eşin de telefonu kapatsın kimsenin bilmediği bir yere gidin, başınızın
çaresine bakın, bende açığa alındım, bende öyle yapacağım dediğini, kendisinin de ben ne yaptım ki kaçayım
diye söyleyince, Serhat kod Selman Yüksel'in bende kaçacağım dediğini, bunun üzerine kendisinin ben
kaçmayacağım, bu yapıyla ilgili bildiklerimi anlatasım geliyor dediğinde Serhat kod Selman Yüksel'in ne
biliyorsun ki ne anlatabilirsin diye karşılık verdiğini, bu darbeyi kim yaptı diye sorduğunda, bu darbeyle kötü
gidişe dur diyecektik ama farklı gruplar işin içine girip farklı boyuta taşıdılar, bu bombaları, öldürmeleri biz
yapmadık, biz hiç kan dökülmeden sessiz sakin bu işi bitirecektik dediğini, mesleğe başladığından itibaren
bekarken maaşımın yüzde yirmisini, evlendikten sonrada eşi ile aldığı maaşın yüzde onunu maaşlarını aldıktan
sonraki haftada gittiği toplantıda kendilerinden sorumlu abiye elden verdiğini,
Ali Bozgeyik isimli şahısla darbeden bir gün önce tanıştığını, Yusuf Yiğit isimli şahıs Jandarma
Eğitim Komutanlığında Disiplin Subayı Jandarma Yüzbaşı olduğunu, Aynı ortamda mesai yaptığını, girdiği
bütün sınavlarda başarılı olduğunu bildiğini beyan

etmiştir.

3-ŞÜPHELİ FERHAT FIŞKIN;
Şüpheli Ferhat Fışkın'ın; müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin
Dinç'i zorla derdest etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, 4 ve 5 numara ile
numaralandırılan not kağıtlarında isminin yer aldığı, şüpheli Ali Bogeyik'e ait cep telefonunda
tespit edilen line messenger görünümlü kriptolu iletişim programının rehber kısmında isminin
kayıtlı olduğu, 14-15.07.2016 tarihleri arasında bu program üzerinden mesajlaştıkları, bu
şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.
Ankara C. Başsavcılığının 23.05.2017 tarih ve 2016/180056 sayılı yazısına göre;
şüpheli Ferhat Fışkın'ın 0530 268 3200 GSM aboneliği üzerinden, 35801805282438 imei nolu
telefon cihazıyla 11.08.2014 başlangıç tarihli Bylock kaydının bulunduğu bildirilmiştir.
Şüpheli Ferhat Fışkın’ın kullanmış olduğu 05302683200 Telefon numarasına ait
HTS incelenmesinde; 15-16/07/2016 tarihlerinde diğer şüphelilerle irtibatı tespit edilememiş
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olup, Huzur mahallesi ve Cevizlidere mahallesi Öveçler bölgesinden baz istasyonu sinyal
bilgisi verdiği tespit edilmiştir.
Şüpheli Ferhat Fışkın'ın 31.07.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
2008 yılında Harp Okulunu kazanarak 2012 yılında Jandarma Teğmen rütbesiyle mezun olduğunu, 2012 yılı
Ağustos ayından 2013 yılı Ağustos ayına kadar Jandarma Okullar Komutanlığında subay temel kursu
gördüğünü, 2013 yılı Eylül ayından 2013 yılı Aralık ayına kadar İzmir Foça'da Jandarma Kursu gördüğünü,
2014 yılı Ocak ayında Artvin İlinde İl Jandarma Komutanlığında 6 ay süre ile stajyer olarak görev yaptığını,
2014 yılı Ağustos ayında Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kırkağaç Manisa'da 1 yıl süre ile Takım Komutanı
olarak görev yaptığını, 2015 yılında Kuvvet namına Harp Okulunda Suç Araştırmaları üzerine yüksek lisans
yapmak üzere Jandarma Okullar Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Plan Program Şubesi emrine Üsteğmen
olarak atandığını, 15.07.2016 günü saat 09.00 sıralarında Okullar Komutanlığında herhangi bir dersinin ve
görevinin olmadığı için Balgat'ta bulunan Vakıfbank şubesinden işlem yaptığını, saat 10.00 sıralarında Harp
Okuluna gittiğini, burada yüksek lisansla ilgili işlerini yaparak 12.30 gibi Harp Okulundan ayrılarak evine
gittiğini, evde televizyon izlerken İstanbul Boğaz Köprüsünde zırhlı araçların yolu kestiğini gördüğünü,
televizyonda Başbakanın yaptığı konuşmaları dinlediğini, geceyi evinde geçirdiğini, bir ara evine Jandarma
Personel Üsteğmen Metin Kavas'ın geldiğini, bir süre kaldıktan sonra ayrıldığını, 16.07.2016 günü cep
telefonuna tüm personel mesaiye gelmesi şeklinde mesaj gelmesi üzerine Jandarma Okullar Komutanlığına
gittiğini, orada hazır güç olarak beklediklerini

beyan etmiştir.

Şüpheli Ferhat Fışkın'ın 24.07.2016 tarihinde Sulh Ceza Hakimliğindeki
sorgusunda özetle; Jandarma Okullar Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Plan Program Şubesi emrinde
görev yaptığını, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını, 15.07.2016 günü evinde olduğunu, 1 yıllık öğrenim izni
olduğunu, sadece ayda 1 kez Birliğe giderek orada göründüğünü, olay gecesi Jandarma Personel Üsteğmen
Metin Kavas'ın eşiyle birlikte saat 22.00-23.00 sıralarında evine geldiğini, Metin Kavas'ın aracının olduğunu,
kendisinin aracının olmadığını, 1-2 saat oturduktan sonra onların ayrıldığını, o gece evinden dışarı çıkmadığını

beyan etmiştir.
Şüpheli Ferhat Fışkın'ın 05.10.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
13.07.2016 ve 14.07.2016 tarihleri arasında ikametinin yakınındaki market tarzı yerlere gitmiş olabileceğini,
15.07.2016 tarihinde ikametinden çıkarak Çetinemeç Vakıfbank şubesine gittiğini, oradaki işlemlerinin ardından
Kara Harp Okuluna geçtiğini, saat 13.00 sıralarında Kara Harp Okulundan ayrılarak evine gittiğini,
15.07.2016 gecesi evinden çıkmadığını, 16.07.2016 günü saat 11.00 sıralarında whatsapp üzerinden Birliğe
katılmaları yönünde mesaj geldiğini, bunun üzerine saat 13.00 sıralarında Jandarma Okullar Komutanlığındaki
Birliğine katıldığını, kendisinin darbe teşebbüsüne katılmadığını, Ali Bozgeyik'e ait telefon üzerinde yapılan
incelemede tespit edilen derdest etme ve kaçırma planlarından haberinin olmadığını, bu plan içerisinde ismi
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geçen şüphelileri tanımadığını, şüpheli Ali Bozgeyik ile ilgili yapılan aramalarda kendi isminin bulunduğu
"FERHAT FIŞKIN (MASTIR) 0530 268 3200" yazılı dökümandaki telefon numarasının kendisine ait olduğunu,
dökümanlara isminin neden yazıldığını bilmediğini

beyan etmiştir.

4-İBRAHİM MERT;
Şüpheli İbrahim Mert'in; müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin
Dinç'i zorla derdest etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, 4 numara ile numaralandırılan
not kağıdında isminin yer aldığı, olay günü şüpheli Ali Bozgeyik'le yüz yüze görüştüğü,
ayrıca telefon irtibatı kurdukları, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği
anlaşılmıştır.
Ankara C. Başsavcılığının 23.05.2017 tarih ve 2016/180056 sayılı yazısına göre;
şüpheli İbrahim Mert'in 0505 397 1991 GSM aboneliği üzerinden, 35286606017911 imei
nolu telefon cihazıyla 22.10.2014 başlangıç tarihli Bylock kaydının bulunduğu bildirilmiştir.
Şüpheli Abdullah İbrahim Mert’ın kullanmış olduğu 0505 397 19 19 Telefon
numarasına ait HTS incelenmesinde; şüphelinin kullanmış olduğu 0505 397 19 19 numaralı
telefon hattı ile 15.07.2016 ile 16.07.2016 tarihleri arasında; Ali Bozgeyik isimli şüphelinin
kullanmış olduğu 0505 269 70 50 numaralı telefon hattı ile 1 kez görüşme yaptığı, darbe
teşebbüsünün başlangıcından itibaren sırasıyla Milli Müdafaa caddesi Kızılay, Konya Yolu,
Ankara Çevre Yolu, Eymir mahallesi Gölbaşı, Gazi Osman Paşa mahallesi Gölbaşı, Gazi
Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü, Park Eymir Toki Konutları, Gölbaşı Türk Telekom, Örencik
Gölbaşı Yolu, Eymir mahallesi Gölbaşı, Gazi Osman Paşa mahallesi Gölbaşı bölgelerinden
baz istasyonu sinyal bilgisi verdiği tespit edilmiştir. tespit edilmiştir.
Şüpheli İbrahim Mert'in 04.10.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Komutanlığı Personel Temin Merkezi'nde Yüzbaşı olarak görev
yaptığını, 15.07.2016 günü Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında spor testine refakat ettiği, daha sonra
Anıttepe'de bulunan Personel Temin Merkezine geçtiğini, buradan 19.30 sıralarında ayrılarak aracını yıkatmaya
gittiğini, alışveriş yaptığını, daha sonra evine gittiğini, eşinin dışarıda bulunduğunu ve eve gelmediğini,
kendisinin evinin önünde beklemeye başladığını, internetten darbe ile ilgili haberleri takip ettiğini, Kurmay
Yarbay Ali Bozgeyik'i tanımadığını, Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in 15.07.2016 günü Jandarma Okullar
Komutanlığında refakat ettiği spor testi sırasında sivil giyimli vaziyette yanına geldiğini, kendisini tanıttığını,
Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayı bir tanıdığının sağlık raporunu teslim edeceklerini, bu raporu
nasıl ulaştırabileceğini kendisine sorduğunu, o esnada yanlarında kimsenin olmadığını, kendisinin raporu
Anıttepe'deki Komutanlığa bırakabileceğini söylediğini, Ali Bozgeyik'in kendisine "olmaz akşam sana versinler
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nerede oturuyorsun?" şeklinde sorduğunu, kendisinin de Gölbaşı'nda oturduğunu söylediğini, Ali Bozgeyik'in
kendi cep telefonu numarasını aldığını, kendisinin de cep telefonu numarasınını Ali Bozgeyik'e verdiğini, Yusuf
Yiğit, Coşkun Kazankaya, Abdullah Serdar Acar ve Ramazan Atım'ı Jandarma Okullar Komutanlığından
tanıdığını, Ali Bozgeyik'e ait cep telefonunda yapılan incelemelerde tespit edilen derdest etme, kaçırma
eylemlerinden ve söz konusu planlamaların yapıldığı kriptolu programdan haberinin olmadığını, kendisinin bu
plana nasıl dahil edildiğini bilmediğini, 15 Temmuz gecesi akşam evinin önüne geldiğinde öğlen yaptıkları
görüşmede bahsi geçen raporu almak için Ali Bozgeyik'i aradığını, onunla yaptığı görüşmede Ali Bozgeyik'in
rapora gerek kalmadı dediğini, FETÖ/PDY ile irtibatının olmadığını

beyan etmiştir.

Şüpheli İbrahim Mert'in 14.10.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Komutanlığı Personel Temin Merkezi'nde Yüzbaşı olarak görev
yaptığını, 15.07.2016 günü saat 07.30 ile 16.00 saatleri arasında Beytepe Jandarma Komutanlığındaki spor
testine refakat ettiğini, öğle yemeği için 12.00-13.00 sıralarında yemeğe çıktığını, Jandarma Astsubay Meslek
Yüksek Okuluna öğrenci alımı için yapılan fiziki kabiliyet değerlendirme testi sonrası komisyonun hazırladığı
evrakları alıp Anıttepe'de bulunan Korgeneral Naci Tınaz Kışlası'na götürdüklerini, Necatibey Caddesi
üzerindeki bir çantacıdan bir el çantası aldığını, daha sonra tekrar Anıttepe'deki Kışlaya gittiğini, orada
Personel Temin Merkezi Komutanıyla bir çay içtiğini, daha sonra 19.30-20.00 sıralarında babasının üzerine
kayıtlı 06 KOP 37 plaka sayılı araçla Konya yolu üzerinde bulunan Shell ve Opet olarak hatırladığı benzinliğe
gittiğini, benzinlikte arabayı yıkattığını, 30-40 dakika benzinlikte işinin sürdüğünü, oradan Konya yolu üzerinde
Gölbaşı'nda bulunan Makro markete girdiğini, markette alışveriş yaptığını, daha sonra evine gittiğini, anahtarı
olmadığı için kapı önünde beklediğini, birkaç telefon görüşmesi yaptığını, bu görüşmelerden birinin de Kurmay
Yarbay Ali Bozgeyik ile yapılan görüşme olduğunu, 15.07.2016 günü öğle saatlerinde kimlerle konuştuğunu net
olarak hatırlamadığını, Ali Bozgeyik isimli şahısla görüşmesinin bulunduğunu, o gece için bu şahısla evinin
önünde beklediği sırada kendisinin gündüz Komutanlıkta kurmay yarbay olarak tanıttığı için ve Ali Bozgeyik'in
gündüz saatlerinde yanına gelerek kendisine tanıdığı astsubay adayının raporu konusunda yardımcı olmasını
istediği için Ali Bozgeyik'i aradığını, söz konusu zorla derdest etme ve kaçırma eylemleriyle bir ilgisinin
bulunmadığını

beyan etmiştir.

5-ABDULLAH SERDAR ACAR;
Şüpheli Abdullah Serdar Acar'ın; yargılaması devam eden dava dosyasındaki bilgi,
belge ve delillere ilaveten müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin Dinç'i zorla
derdest etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, 4 numara ile numaralandırılan not kağıdında
isminin yer aldığı, şüpheli Ali Bogeyik'e ait cep telefonunda tespit edilen line messenger
görünümlü kriptolu iletişim programının rehber kısmında isminin kayıtlı olduğu, 1484/106
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15.07.2016 tarihleri arasında bu program üzerinden mesajlaştıkları, bu şekilde şüphelinin
üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.
Şüpheli Abdullah Serdar ACAR’ın kullanmış olduğu 0505 249 91 24 Telefon
numarasına ait HTS incelenmesinde; Şüphelinin kullanmış olduğu 0505 249 91 24
numaralı telefon hattı ile 15.07.2016 ile 16.07.2016 tarihleri arasında; Yusuf YİĞİT (TC.
30259866874) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0505 468 34 49 numaralı telefon hattı ile 6
kez, Süleyman KARACA isimli şahsın kullanmış olduğu 0505 299 80 06 numaralı telefon
hattı ile 1 kez, Özkan DOĞANAY (TC.11867623172) isimli şüphelinin kullanmış olduğu
0505 223 93 43 numaralı telefon ile 3 kez, Dilaver BİLGİ (TC. 20362276660) isimli
şüphelinin kullanmış olduğu 0505 266 8 55 numaralı telefon ile 6 kez, Ramazan ATIM (TC.
25169014996) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0507 563 96 02 numaralı telefon hattı ile 6
kez, Ali BOZGEYİK (TC. 32686541070) isimli şahsın kullanmış olduğu 0505 269 70 50
numaralı telefon hattı ile 3 kez, Coşkun KAZANKAYA (TC. 59005540592) isimli şüphelinin
kullanmış olduğu 0555 767 10 31 numaralı telefon hattı ile 6 kez, Cebrail BOZKURT isimli
şahsın kullanmış olduğu 0533 502 50 01 numaralı telefon ile 3 kez, Ziyaettin AVCI isimli
şahsın kullanmış olduğu 0507 155 21 07 numaralı telefon hattı ile 1 kez, Tarık GÖRENER
(TC. 61024405158) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0542 378 75 15 numaralı telefon hattı
ile 5 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir.
Şüpheli Abdullah Serdar Acar'ın 13.03.2017 tarihinde kollukça alınan
ifadesinde; Önceki ifadelerinde verdiği öz geçmişini tekrar ettiğini, Okul Komutanı Sadık Köroğlu'nun emri
ile Jandarma Binbaşı Tarık Görener'in 15 Temmuz akşamı okulda görevli olduğunu, kendisine 3 nolu
nizamiyenin güvenliğini emrine verilen dört teğmen ile alacağını söylediğini, ayrıca o bölgede daha önceden
belirlenen nöbetçilerin de olduğunu, olay günü kendisi 3 nolu nizamiye bölgesindeyken Coşkun Kazankaya ve
Murat Tamer'in geldiğini, kendisinin Teğmen Zafer'e görev vererek aralarında nöbet işlemlerini yürütmesini
söylediğini, ilerleyen saatlerde Ali Bozgeyik'i aradığını, TV'de gördüğü haberleri ona ilettiğini, onun da
kendisine "emire uyacağız" dediğini, Ali Bozgeyik'i Okullar Tabur Komutanı olmasından dolayı tanıdığını, Ali
Bozgeyik'in aracında yapılan aramada tespit edilen kaçırma ve derdest etme eylemlerine ilişkin planlardan
haberdar olmadığını, Bylock isimli programı kullanmadığını, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında emir komuta
zinciri içerisinde hareket ettiğini, Ali Bozgeyik'i Okullar Tabur Komutanı olması, Yusuf Yiğit'i devresi ve Okullar
Komutanlığında görevli olması, Ramazam Atım ve Coşkun Kazankaya'yı Okullar Komutanlığında görevli
olması, İbrahim Mert'i ise personel alımlarında görevli olması nedeniyle tanıdığını

beyan etmiştir.

Şüpheli Abdullah Serdar Acar'ın 19.07.2016 tarihinde kollukça alınan
ifadesinde; Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında Yüzbaşı olarak görev yaptığını, FETÖ/PDY
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yapılanması içerisinde yer almadığını, 15.07.2016 günü akşam saatlerinde içtima alanında toplandıklarını,
orada silahların dağıtıldığını, kendi emrine dört tane kursiyer teğmen verilerek 3 nolu nizamiyeye gitmeleri
yönünde emir verildiğini,bunun üzerine 3 nolu nizamiye bölgesine gittiğini, orada görevli askerlere görevlerine
devam etmelerini, kendilerinin takviye olarak geldiklerini söylediğini, 3 nolu nizamiye bölgesinde kendisinden
başka rütbeli bir askerin olmadığını, talimatları kendisinin verdiğini, kendisine talimatları ise kendi kullandığı
cep telefonundan yaptığı görüşmelerde Binbaşı Tarık Görener ve Albay Özkan Doğanay'ın verdiğini, emirlerde
araç giriş çıkışlarının kontrol edilmesini, Okula üst rütbeli birisinin gelmesi halinde kendilerini arayarak haber
vermelerini, ona göre içeri almalarının söylendiği, nizamiyeye daha sonra Okulla bir bağlantısı olmayan
Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığında görevli Binbaşı Murat Tamer'in geldiğini, bir süre sonra
TRT'de darbe bildirisinin okunduğunu, bunun üzerine Jandarma Okullar Komutanlığında görevli Yarbay Ali'yi
(Ali Bozgeyik) aradığını, Yarbay Ali'nin (Ali Bozgeyik) kendisini daha önce aradığını, önceki konuşmalarında
Yarbay Ali'nin kendisine ne dediğini hatırlamadığını, ancak darbe bildirisinin okunması ardından yaptığı
görüşmede Yarbay Ali'nin (Ali Bozgeyik) "bildiriye kesinlikle uyacağız" dediğini, bulunduğu nizamiyede kimseyi
dışarı çıkartmadıklarını, saat 04.00 sıralarında Okul Destek Kıtalar Komutanı Albay Nuh Köroğlu'nun kendisini
arayarak "olaylardan haberin var mı orayı çabuk boşaltın" dediğini, kendilerinin de silahları tam dolduruş
pozisyonundan boşa aldıklarını, saat 06.00 sıralarında 2 nolu nizamiyeden silah seslerinin geldiğini, bir süre
sonra da emrindeki askerlerle birlikte geri çekildiklerini, saat 09.00'da gözaltına alındığını

Şüpheli

Abdullah

Serdar

Acar'ın

22.07.2016

beyan etmiştir.

tarihinde

Sulh

Ceza

Hakimliğindeki sorgusunda özetle; Jandarma Okullar Komutanlığında yüzbaşı olarak görev yaptığını,
kendisinin eğitmen kadrosunda olduğu için zimmetli silahının bulunmadığını, olay günü şahsi tabancasını
yanında bulundurduğunu, mühimmat teslim aldığını, saat 21.30 sıralarında kendi emrine verilen dört kursiyer
teğmenle birlikte 3 nolu nizamiye bölgesine gittiklerini, oradaki personelle tanışarak ne yapmaları gerektiğini
anlattığını, yarım saat sonra takviye olarak yaklaşık 8 kişi geldiğini, daha sonra tekrar nizamiyeye takviye
askerlerin geldiğini, cep telefonunun yanında olduğunu, TRT'deki darbe bildirisini izlediğini, kendisinin Ali (Ali
Bozgeyik) isimli yarbayı arayarak darbe bildirisinde bahsi geçen sokağa çıkma yasağı ile ilgili ne yapması
gerektiğini sorarak bu yönde emir aldığını, emirde Yarbay Ali'nin (Ali Bozgeyik) emirlere aynen uyun dediği, bu
şekilde sabaha kadar nöbet tuttuğunu, 16.07.2016 günü gözaltına alındığını

beyan etmiştir.

6-ŞÜPHELİ COŞKUN KAZANKAYA;
Şüpheli Coşkun Kazankaya'nın; yargılaması devam eden dava dosyasındaki bilgi,
belge ve delillere ilaveten müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin Dinç'i zorla
derdest etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, 4 numara ile numaralandırılan not kağıdının
her iki yüzünde isminin yer aldığı, şüpheli Ali Bogeyik'e ait cep telefonunda tespit edilen line
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messenger görünümlü kriptolu iletişim programının rehber kısmında isminin kayıtlı olduğu,
14-15.07.2016 tarihleri arasında bu program üzerinden mesajlaştıkları, dikkatli olmaları
konusunda birbirlerini uyardıkları, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği
anlaşılmıştır.
Ankara C. Başsavcılığının 23.05.2017 tarih ve 2016/180056 sayılı yazısına göre;
şüpheli Coşkun Kazankaya'nın 0555 767 1031 GSM aboneliği üzerinden, 35796105068105
imei nolu telefon cihazıyla 25.09.2014 başlangıç tarihli Bylock kaydının bulunduğu
bildirilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 02/02/2017 tarihli yazısı ekinde yer alan
Genelkurmay Başkanlığı'na ait bilgi notuna göre, Jandarma Okullar Komutanlığı'nda
Jandarma Yüzbaşı olarak görev yapan Coşkun Kazankaya'nın FETÖ'nün mahrem hizmetler
olarak adlandırılan yapılanması bünyesinde 2011-2013 yıllarında Murat Özdere isimli şahıs
adına kayıtlı 0531 892 83 79 nolu operasyonel telefon hattını kullanmak suretiyle örgüt
mensubu sivil şahıslarla irtibat kurduğu, örgütün hücresel haberleşme ağında yer aldığı
belirlenmiştir.
Şüpheli Coşkun Kazankaya’nın kullanmış olduğu 05557671031 Telefon
numarasına ait HTS incelenmesinde; Coşkun KAZANKAYA (T.C:59005540592) isimli
şüphelinin kullanmış olduğu 05557671031 numaralı telefon ile 15.07.2016 ile 16.07.2016
tarihleri arasında Ramazan ATIM isimli şüphelinin kullanmış olduğu 05075639602 GSM hattı
ile 1 kez,Özkan DOĞANAY isimli şüphelinin kullanmış olduğu 05052239343 GSM hattı ile 4
kez,Abdullah Serdar ACAR isimli şüphelinin kullanmış olduğu 05052499124 GSM hattı ile 8
kez, Dilaver BİLGİ isimli şüphelinin kullanmış olduğu 05052668655 GSM hattı ile 2 kez,
J.Gn.K.lığı/J.Okll.K.lığı/Kurmay Bşk. (Haberci) tahsisli 03124645021 sabit hat ile 1 kez,
Onur DEMİREL isimli şüphelinin kullanmış olduğu 05071420527 GSM hattı ile 1 kez
görüşme yaptığı tespit edilmiştir.
Şüpheli

Coşkun

Kazankaya'nın

13.03.2017

tarihinde

kollukça

alınan

ifadesinde; önceki ifadelerinde verdiği özgeçmişini tekrar ettiğini, darbe için herhangi bir görev ve talimat
almadığını, 15 Temmuz günü saat 16.00-17.00 sıralarında amiri pozisyonunda olan Kurmay Albay Murat
Koçyiğit tarafından teğmenlere yapılacak gece eğitimine katılması yönünde emir verildiğini, daha sonra Kurs
Tabur Komutanı Binbaşı Tarık Görener'i arayarak gece eğitimi olup olmadığını sorduğunu, onun da saat 20.00
gibi başlayacağını söylediğini, saat 20.30 sıralarında Kurslar Komutanlığına gittiğini, orada eğitim için
toplanmış yüzlerce teğmen olduğunu, başlarında Binbaşı Tarık Görener, Yarbay Ali Bozgeyik, Üsteğmen Özkan
Darendeli ile tanımadığı birkaç rütbelinin bulunduğunu, Tabur Komutanı Binbaşı Tarık Görener ile orada
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görüştüğünü, Binbaşı Tarık Görener'in elinde teğmenlerin isimlerinin olduğu listeler ile başlarında duracak
rütbeli askerlerin listesinin olduğunu, listelerde kendi isminin olmadığını, bir süre sonra 1 nolu nizamiye
bölgesine Yüzbaşı Dilaver Bilgi'nin, 2 nolu nizamiyeye Üsteğmen Özkan Darendeli'nin, 3 nolu nizamiye
bölgesine Abdullah Serdar Acar'ın gittiğini, 3 nolu nizamiyeye daha sonra takviye olarak Ali Bozgeyik ve Tarık
Görener'in emri ile 8-10 kişilik teğmen grupla gittiğini, Yarbay Ali Bozgeyik'le Kurslar Komutanlığında saat
20.30 sıralarında görüştüğünü, bundan başka Ali Bozgeyik'le telefonla veya yüz yüze görüşmesinin olmadığını,
Ali Bozgeyik'in aracında yapılan aramada tespit edilen kaçırma ve derdest etme eylemlerine ilişkin planlardan
haberdar olmadığını, cep telefonuna yüklenen Bylock programını kendisinin yüklemediğini, Yusuf Yiğit ve
Abdullah Serdar Acar'ı 1 yıl önce Öğretim Başkanlığındaki görev dolayısıyla ayrıca son dönemde yazılmakta
olan ders kitaplarının yeniden yazımı projesinden tanıdığını, Ramazan Atım'ın devresi olduğunu ve Okullar
Komutanlığından tanıdığını, Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'ı JAMYO Komutanlığı döneminde alt kademesinde
çalıştığı için tanıdığını, 16.07.2016 günü sabah saatlerinde Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'ın göz altına alındığını
duyunca 2 nolu nizamiye bölgesine giderek kendisine yardım ettiğini, Ali Bozgeyik'in polislere teslim
edilmesinde görev aldığını, 25 Kasım 2016 günü gözaltına alındığını

beyan etmiştir.

Şüpheli Coşkun Kazankaya'nın 25.11.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde;
2005 yılında sözleşmeli Jandarma Subay olarak göreve başladığını, sırasıyla Isparta Merkez Jandarma
Komutanlığı, Şırnak Jandarma Tugay Komutanlığı ve Ankara Jandarma Okullar Komutanlığında görev
yaptığını, 2008 yılında Macaristan'a gezi maksatlı, 2012 yılında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından
görevli olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bulunduğu Fransa'ya, 2013 yılında yine görevli olarak
Belçika'ya gittiğini, kendi adına kayıtlı 555 767 1031 numaralı GSM aboneliği üzerinden facebook, whatsapp,
intangram, tango ve taranslat gibi programlar kullandığını, Sözcü gazetesini takip ettiğini, Bylock isimli
programı kullanmadığını, kendi telefonuna bu programı yükleyenlerden şikayetçi olduğunu, 15 Temmuz günü
Jandarma Okullar Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçyiğit'den gece eğitimine katılması yönünde emir
aldığını, katılmak istemediğini belirttiğini, daha sonra Binbaşı Tarık Görener'i aradığını, kendisine gece eğitimi
olup olmadığını sorduğunu, ondan gece eğitiminin saat 20.30 sıralarında başlayacağını öğrendiğini, bunun
üzerine saat 20.30 sıralarında Kurslar Komutanlığına gittiğini, içtima alanında yüzlerce teğmen gördüğünü,
rütbeli olarak teğmenlerin başında Yarbay Ali Bozgeyik, Binbaşı Tarık Görener, Yüzbaşılar Serdar Acar ve
Dilaver Bilgi, Üsteğmenler Ramazan Akkuş ve Özkan Darendeli ve tanımadığı birkaç rütbeliyi gördüğünü,
teğmenlerin isimlerinin ve gruplarının yazılmış olduğu listeye baktığını, listede kendi adının olmadığını,
listedeki her timin ayrı ayrı mermi almalarının sağlandığını, 1 nolu nizamiye bölgesine Yüzbaşı Dilaver
Bilgi'nin, 2 nolu nizamiyeye Üsteğmen Özkan Darendeli'nin gittiğini, kendisinin de Ali Bozgeyik ve Tarık
Görener'in telkinleriyle 3 nolu nizamiye bölgesine bir teğmen timiyle gittiğini, bir süre sonra cep telefonlarıyla
haberleri ve kendilerinden daha üst rütbede olan askerlerden gelen mesajları gören bir kısım teğmenin darbe
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girişimi yapıldığını, kendilerinin yaptığının darbe girişimi olduğunu ve hukuksuz olduğunun kendisine
söylendiğini, saat 22.30 sıralarında bulundukları 3 nolu nizamiyenin yanında bulunan Hastane Nizamiyesine
gittiğini, burada sesi olan ancak görüntüsü olmayan televizyondan İstanbul Boğaz Köprüsünün kapatıldığını
duyduğunu, saat 23.00-24.00 aralarında internetten darbe girişimi ile ilgili haberleri takip ettiğini, saat 02.3003.00 arasında kişisel facebook hesabından darbeye kesinlikle karşı olduğuna ilişkin paylaşımlarda
bulunduğunu, sabaha doğru telefonda Kurmay Albay Yüksel Yiğit'le görüştüğünü, onun emri üzerine saat 05.00
ile 05.30 civarında Okullar Komutanı Sadık Köroğlu'nun durumunu öğrenmek için onun bulunduğu bölgeye
gittiğini, Sadık Köroğlu'nun yanında bir sivil kıyafetli üzerinde hücum yeleği bulunan, diğeri kamuflajlı ve
hücum yeleği giymiş iki kişiyi gördüğünü, daha sonra durumu Albay Yüksel Yiğit'e bildirdiğini, daha sonra
Yüksel Yiğit'in Albay Ferdi Korkmaz ve Veli Tire'nin yanına git demesi üzerine onların bulunduğu 2 nolu
nizamiye bölgesine gittiğini, onlara darbecilerin yerini bildiğini ve yardım etmek istediğini söylediğini, daha
sonra onlarla birlikte Albay Özkan Doğanay, Kurmay Albay Ali Bozgeyik ve Tuğgeneral Sadık Köroğlu'nu teslim
aldıklarını, daha sonra orada yakalananlarla birlikte Emniyete gittiğini, orada ifade verdiğini, öğle saatlerinde
Emniyetten ayrıldığını, 18.07.2016 günü açığa alındığını, 31.07.2016 günü KHK ile ihraç edildiğini, darbe
girişiminden önceki bir yıllık dönemde Okullar Komutanlığında darbe girişimini yöneten Sadık Köroğlu'nun
emrinde proje subaylığı görevini yaptığını, görevden ayrılmak için talepte bulunduğunu beyan

etmiştir.

7-ŞÜPHELİ YUSUF YİĞİT;
Şüpheli Yusuf Yiğit'in; yargılaması devam eden dava dosyasındaki bilgi, belge ve
delillere ilaveten müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin Dinç'i zorla derdest
etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, 4 ve 5 numara ile numaralandırılan not kağıtlarında
isminin yer aldığı, şüpheli Ali Bogeyik'e ait cep telefonunda tespit edilen line messenger
görünümlü kriptolu iletişim programının rehber kısmında isminin kayıtlı olduğu, 1415.07.2016 tarihleri arasında bu program üzerinden mesajlaştıkları, bu şekilde şüphelinin
üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.
Ankara C. Başsavcılığının 23.05.2017 tarih ve 2016/180056 sayılı yazısına göre;
şüpheli Yusuf Yiğit'in 0505 468 3449 GSM aboneliği üzerinden, 35796205816882 imei nolu
telefon cihazıyla 01.10.2014 başlangıç tarihli Bylock kaydının bulunduğu bildirilmiştir.
Şüpheli Yusuf Yiğit’in kullanmış olduğu 05054683449 Telefon numarasına ait
HTS incelenmesinde; Yusuf YİĞİT (T.C:30259866874) isimli şüphelinin kullanmış olduğu
05054683449 numaralı telefon ile 15.07.2016 ile 16.07.2016 tarihleri arasında Abdullah
Serdar ACAR isimli şüphelinin kullanmış olduğu 05052499124 GSM hattı ile 5 kez, Ömer
CANA isimli şahsın kullanmış olduğu 05452940153 GSM hattı ile 4 kez, Muharrem
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DEMİRKALE isimli şahsın kullanmış olduğu 05303498355 GSM hattı ile 2 kez, Ramazan
ATIM isimli şüphelinin kullanmış olduğu 05075639602 GSM hattı ile 6 kez, Erkan DOĞAN
isimli şahsın kullanmış olduğu 05053521029 GSM hattı ile 1 kez, Özkan DOĞANAY isimli
şüphelinin kullanmış olduğu 05052239343 GSM hattı ile 1 kez, Dilaver BİLGİ isimli
şüphelinin kullanmış olduğu 05052668655 GSM hattı ile 1 kez, Öz-Ar Gümrükleme
Uluslararası Nak. San. Tic. Ldt. Şti. adına kayıtlı şüpheli Tarık GÖRENER tarafından
kullanılan 05423787515 GSM hattı ile 1 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir.
Şüpheli Yusuf Yiğit'in 18.07.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
Jandarma Genel Komutanlığında Yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığını, 14.07.2016 günü saat 17.30 sıralarında
dahili hattan Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında görevli Kurmay Albay Murat Koçyiğit'in kendisini
arayarak 15.07.2016 günü Okullar Komutanlığında tatbikat olduğunu ve kendisinin de gelmesini söylediği,
15.07.2016 günü saat 17.00 sıralarında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığına gittiğini, saat 21.00
sıralarında içtima alanına geçtiğini, burada Binbaşı Tarık Görener komutasında askerlerin hazır vaziyette
beklediğini, kendisinin de orada bulunan bir teğmenden silah ve teçhizat aldığını, burada listeler okunarak
kimlerin nereye gideceğinin okunduğunu, Kurmay Albay Özkan Doğanay tarafından kendisinin iki timle beraber
Bakanlıklar bölgesine takviye olarak gideceğinin söylendiği, Binbaşı Tarık Görener'e Bakanlıklar bölgesinde
kimle görüşeceğini sorduğunu, kendisini orada Erkan Albayın karşılayacağını söylediğini, kendisinin bu sırada
telefonla internetten haberleri takip ettiğini, Binbaşı Tarık Görener'in yanına 18 teğmenle birlikte geldiğini,
Erkan Albayı arayarak oraya geleceğini söylediğini, Erkan Albayında kendisine "dikkatli olun" dediğini ancak
şüphelinin emrindeki teğmenlerle Bakanlıklar bölgesine gitmediğini, Jandarma Okullar Komutanlığında
kaldığını, 16.07.2016 günü gözaltına alındığını beyan

etmiştir.

Şüpheli Yusuf Yiğit'in 24.07.2016 tarihinde Sulh Ceza Hakimliğinde alınan
ifadesinde özetle; Jandarma Genel Komutanlığında Yüzbaşı rütbesiyle çalıştığını, görevinin Koordinasyon
Amirliği olduğunu, 14.07.2016 tarihinde Okullar Kurmay Başkanı Albay Murat Koçyiğit'in kendisini aradığını
ve yarın yanına uğramasını söylediğini, 15.07.2016 tarihinde saat 17.00 sıralarında Jandarma Okullar
Komutanlığına gittiğini, Albay Murat Koçyiğit'in makamına çıktığını, Albay Murat Koçyiğit'in kendisine saat
21.00'da bir gece eğitimi olduğunu ve eğitim sırasında içtima alanında hazır olmasını söylediğini, (kendisinin
Murat Albayın Birliğinde olmadığı, komutanı olmadığını buna rağmen niçin gittiği soruldu) kendisinin de aynı
soruyu ona sorduğunu, Murat Albayın kendisine "sen burayı biliyorsun, akşamki tatbikat önemli" dediğini, saat
21.00 sıralarında içtima alanına çıktıklarını, burada teğmenlerin gruplara ayrıldığını, kendisinin emrine 18
teğmenin verildiğini, kendi grubunun Bakanlıklar grubu olduğunu, grubuyla birlikte 1 nolu nizamiye bölgesine
giderek beklediklerini, kendisine Bakanlıklar bölgesine intikali için verilen irtibat numarasını aradığını, telefona
Albay Ertan Doğan'ın çıktığını, onunla yaptığı görüşmeden sonra orada bulunan Tarık Görener ve Özkan
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Doğanay'la da görüştüğünü, durumun karışık olduğunu anlaması üzerine Kışladan çıkmadığını, bu şekilde
sabaha kadar Jandarma Okullar Komutanlığında beklediğini beyan

etmiştir.

Şüpheli Yusuf Yiğit'in 05.10.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
FETÖ yapılanmasını basın ve medyadan bildiğini, örgütle herhangi bir ilgisi olmadığını, 13-14/07/2016
tarihlerinde normal olarak mesaisine gittiğini, 15/07/2016 gününe ilişkin daha önce 18/07/2016 tarihinde
Emniyetteki ifadesinde ayrıntıları anlattığını, yurtta sulh konseyinin ismini televizyonlardan duyaduğunu, Ali
Bozgeyik'in tabuk komutanı olduğu dönemde kendisinin de Kışla Disiplin Subayı olarak görev yaptığını, Yüksek
Disiplik Kurulu toplantılarında görüştüklerini, Ramazan Atım, Coşkun Kazankaya ve Serdar Acar'ı aynı kışlada
çalıştıkları için tanıdığını, FETÖ ile bağlantıları olup olmadığını bilmediğini, Ali Bozgeyik'ten ele geçirilen not
kağıtlarında isminin ve telefon numarasının geçmesiyle ilgili bilgisinin olmadığını, Ali Bozgeyik'in olay gecesi
kendisinden adını soyadını ve telefon numarasını aldığını, cep telefonunda line ve benzeri herhangi bir
programın kayıtlı olmadığını, böyle bir programı daha önce kullanmadığını, Ali Bozgeyik'i darbe gecesi saat
22.00 sıralarında Subay Temel İçtima alanında gördüğünü, bir daha da görmediğini, diğer şüphelilerin
aralarında ne türlü bir bağ olduğunu bilmediğini, eşi ile tanışarak evlendiğini, Bankasya'da hesabı olmadığını,
FETÖ'nün yayınlarına abone olmadığını, bylock kullanmadığını, himmet parası vermediğini, suçlamaları kabul
etmediğini beyan

etmiştir.

8-ŞÜPHELİ TARIK GÖRENER;
Şüpheli Tarık Görener'in; yargılaması devam eden dava dosyasındaki bilgi, belge ve
delillere ilaveten müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin Dinç'i zorla derdest
etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, 3 numara ile numaralandırılan not kağıdında
isminin yer aldığı, şüpheli Ali Bogeyik'e ait cep telefonunda tespit edilen line messenger
görünümlü kriptolu iletişim programı üzerinden şüphelilerden Cemil Çetin ve Ali Bozgeyik
15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı içerisinde mesajlaşırken
şüpheli Tarık Görener'in isminin geçtiği, şüpheli Ali Bozgeyik'in şüpheli Cemil Çetin'i depoya
çağırdığı, depoyu açıp beklemesini söylediği, onun da cevaben depoya geldiğini ve açtığını
bildirdiği, şüpheli Ali Bozgeyik'in depoda mühimmat olup olmadığını sorduğu, olumlu cevap
aldığı, sonra şüpheli Ali Bozgeyik'in şüpheli Cemil Çetin'i şüpheli Tarık Görener'e
yönlendirerek "emrine göre hareket et" dediği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları
işlediği,
Şüpheli Tarık Görener’in kullanmış olduğu 0542 378 75 15 telefon numarasına
ait HTS incelenmesinde; Tarık GÖRENER (TC. 61024405158) isimli şüphelinin kullanmış
olduğu 0542 378 75 15 numaralı telefon ile 15.07.2016 ile 16.07.2016 tarihleri arasında;
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Ramazan AKKUŞ (TC.33376975856) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0546 822 28 60
numaralı telefon hattı ile 13 kez, Erdal AKTAŞ isimli şahsın kullanmış olduğu 0544 972 03
72 numaralı telefon hattı ile 2 kez, Halil Murat BİLGİÇ isimli şahsın kullanmış olduğu 0505
547 67 98 numaralı telefon hattı 1 kez, Erdoğan ÇİÇEK isimli şahsın kullanmış olduğu 0505
560 97 88 numaralı telefon hattı ile 2 kez, Cevat Mert DEMİREL isimli şahsın kullanmış
olduğu 0536 467 13 16 numaralı telefon hattı ile 3 kez, Sadık KÖROĞLU isimli şüphelinin
kullanmış olduğu 0530 787 53 25 numaralı telefon ile 2 kez, Onur DEMİREL (TC.
47380931296) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 05071420527 numaralı telefon hattı ile 6
kez, Ramazan ATIM (TC.25169014996) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0507 142 05 27
numaralı telefon hattı ile 5 kez, Özkan DOĞANAY isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0505
223 93 43 numaralı telefon hattı ile 4 kez, Mustafa ÜVEYK isimli şahsın kullanmış olduğu
5325863621 numaralı telefon hattı ile 1 kez, Ali BOZGEYİK isimli şahsın kullanmış olduğu
0532 586 36 21 numaralı telefon hattı ile 14 kez, İslam KILIÇ (TC. 35672281150) isimli
şüphelinin kullanmış olduğu 05396318709 numaralı telefon hattı ile 2 kez, Efkan GÜLER
(TC. 17047089400) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0544 497 06 33 numaralı telefon hattı
ile 1 kez, Burhan ERKEN isimli şahsın kullanmış olduğu 0507 435 01 44 numaralı telefon
hattı ile 1 kez, Aydın AKAY isimli şahsın kullanmış olduğu 0505 350 72 62 numaralı telefon
hattı ile 1 kez, Emrah BULUT (TC. 11666261896) isimli şüpphelinin kullanmış olduğu 0531
794 35 53 numaralı telefon hattı ile 1 kez, Mustafa Kemal YARAŞ isimli şahsın kullanmış
olduğu 0534 844 97 44 numaralı telefon hattı ile 1 kez, Abdullah Serdar ACAR (TC.
51085110832) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0505 249 91 24 numaralı telefon hattı ile 5
kez, İdris KAYA (TC.21832069034) isimli şahsın kullanmış olduğu 0554 589 89 31numaralı
telefon hattı ile 1 kez, Haydar HACIPAŞALIOĞLU isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0506
359 03 87 numaralı telefon hattı ile 1 kez, Yusuf YİĞİT (TC. 30259866874) isimli şüphelinin
kullanmış olduğu 0530 787 53 25 numaralı telefon hattı ile 1 kez görüşme yaptığı tespit
edilmiştir.
Şüpheli Tarık Görener'in 19.07.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
Jandarma Okullar Komutanlığında Binbaşı olarak görev yaptığını, 15.07.2016 günü saat 14.00-14.30
sıralarında Harekat Şube Müdürü olan Yarbay Halil Murat Bilgiç'in kendisini telefonla arayarak gece eğitimi
olacağını ve gerekli planlamaları yapmasını söylediğini, kendisinin de Üsteğmen Ramazan Akkuş ve Üsteğmen
Muhlis Koçak'a teğmenleri saat 20.45'de içtima alanında toplamaları yönünde emir verdiğini, aynı gün
Jandarma Okullar Komutanlığında görevli Özkan Doğanay'ın kendisini telefonla arayarak Okullar Karargahına
çağırdığını, yanına gittiğinde elinde bir mesaj emri olduğunu ancak kendisine göstermediğini, ayrıca görüşmede
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kendisine teğmenleri sekizerli gruba ayırmasını söylediğini, bu görüşmeden sonra Okullar Komutanlığında silah
ve mühimmatların olduğu kapıları kırarak teğmenlere silah ve mühimmat dağıttığını, teğmenleri ve diğer rütbeli
askerlerin yönlendirmesini yaptığını, bu yönlendirmeler içerisinde Yüzbaşı Ramazan (Ramazan Atım) ve Yüzbaşı
Serdar'ı (Abdullah Serdar Acar) nizamiyelere gönderdiğini, Okul içerisindeki ve dışarısındaki askerlerle sabaha
kadar sürekli irtibat halinde olduğunu ve 16.07.2016 gözaltına alındığını beyan

etmiştir.

Şüpheli Tarık Görener'in 03.03.2017 tarihinde kollukça alınan ifadesinde özetle;
2013-2016 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı Kurslar Komutanlığı Subay Temel Kurs Tabur
Komutanı olarak görev yaptığını, 2016 yılı genel atamaları ile Jandarma Okul Komutanlığı İstihbarat Okul
Komutanlığına ders öğretmeni olarak atandığını, 15 Temmuz günü darbe amaçlı hiçbir görev almadığını, hiçbir
astına emir vermediğini, Jandarma Okul Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun Jandarma Kurs
Komutanlığına bakan Jandarma Yarbay Halil Murat Bilgiç'e gece eğitimi planlanması yönünde emir verdiğini,
Yarbay Halil Murat Bilgiç'in de kendisine gece eğitimi planlaması yapması yönünde emir verdiğini, kendisinin
gerekli planlamaları yaparak planlanmayı arz etmek üzere Okullar Komutanlığına gittiğini, Okullar Komutanı
müsait olmadığı için Jandarma Okullar Komutanı Kurmay Başkanvekili Jandarma Kurmay Albay Murat
Koçyiğit'e planlamayı arz ettiğini, onun talimatları üzerine planlamada değişiklikler yaptığını, daha sonra gece
eğitimi ile ilgili Bölük Komutanlarına emirler verdiğini, saat 20.45 sıralarında içtima ile ilgili hazırlıkları
kontrol ettiğini, eksik olan hususlar için askerlere geç kalmamalarını emrettiğini, bir süre sonra Jandarma
Okullar Komutanı Kurmay Başkanı Jandarma Kurmay Albay Özkan Doğanay'ın acil bir durum olduğunu
söyleyerek kendisini Karargaha çağırması üzerine yanına gittiğinde Jandarma Genel Komutanlığından emir
geldiğini, hemen Birliğinin başına geçmesini, Birliğini timlere ayırmasını, gelecek olan rütbeli askerlere emirler
doğrultusunda timleri dağıtmasını söylediği, bir süre sonra timleri gelen rütbeli askerlere vererek takviye amaçlı
dağıttıklarını, bu rütbeli askerler içerisinde tanımadıklarının da bulunduğunu, bu sırada yanına Kurmay Yarbay
Ali Bozgeyik'in de geldiğini, Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in devre arkadaşı olduğunu, bir süre beraber eğitim
gördüklerini, 1 yıl süreyle aynı yerde görev yaptıklarını, şüpheli Ali Bozgeyik'e ait cep telefonunda yapılan
incelemelerde tespit edilen zorla derdest etme, kaçırma eylemlerinden ve söz konusu planlamaların yapıldığı
kriptolu programdan haberinin olmadığını, Ali Bozgeyik'in cep telefonunda kendisinin kayıtlı olmasının normal
olduğunu, Ali Bozgeyik'in devresi, sınıf arkadaşı ve meslektaşı olduğunu, Yusuf Yiğit ve Coşkun Kazankaya'yı
Jandarma

Okullar

Komutanlığında

çalıştıkları

için

tanıdığını,

yapılanmasından haberinin olmadığını ve bu örgüte üye olmadığını beyan

FETÖ/PDY'nin

TSK

içerisindeki

etmiştir.

9-ŞÜPHELİ RAMAZAN ATIM;
Şüpheli Ramazan Atım'ın; yargılaması devam eden dava dosyasındaki bilgi, belge ve
delillere ilaveten müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin Dinç'i zorla derdest
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etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, 4 numara ile numaralandırılan not kağıdının her iki
yüzünde ve 5 numara ile numaralandırılan not kağıdında isminin yer aldığı, şüpheli Ali
Bozgeyik'e ait cep telefonunda tespit edilen line messenger görünümlü kriptolu iletişim
programının rehber kısmında isminin kayıtlı olduğu, 14-15.07.2016 tarihleri arasında bu
program üzerinden mesajlaştıkları, şüpheli Ramazan Atım'ın "yalnız ikinci görevimin hedef
şahsı izne ayrılmış diye duydum" şeklinde mesaj yazdığı, şüpheli Ali Bozgeyik'in ise cevaben
"bir sorayım" diye mesaj yazdığı, aralarındaki bu mesajlaşmanın da zorla derdest etme ve
kaçırma planına işaret ettiği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği,
Şüpheli Ramazan ATIM'ın kullanmış olduğu 0507 563 96 02 telefon numarasına
ait HTS incelenmesinde; Ramazan ATIM (TC. 2516901496) isimli şüphelinin kullanmış
olduğu 0507 563 96 02 numaralı telefon hattı ile 15.07.2016 ile 16.07.2016 tarihleri arasında;
Yusuf YİĞİT (TC.30259866874) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0505 468 34 49 numaralı
telefon hattı ile 5 kez, Coşkun KAZANKAYA (TC. 59005540592) isimli şüphelinin kullanmış
olduğu 0555 767 10 31 telefon hattı ile 1 kez, Köksal ÖZTÜRK (TC. 70246063176) isimli
şahsın kullanmış olduğu 0553 306 09 18 telefon hattı ile 3 kez, Sertan BALCI isimli şahsın
kullanmış olduğu 0538 875 76 07 telefon hattı ile 1 kez, Tarık GÖRENER isimli şüphelinin
kullanmış olduğu 05423787515 numaralı telefon hattı ile 5 kez, Ali BOZGEYİK (TC.
32686541070) isimli şahsın kullanmış olduğu 0505 269 70 50 numaralı telefon hattı ile 17
kez, Abdullah Serdar ACAR isimli şüphelinin kullanmış olduğu 05052499124 numaralı hattı
ile 6 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir.
Şüpheli Ramazan Atım'ın 19.07.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde
özetle; 15.07.2016 günü saat 08.30 sıralarında görevli olduğu Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığına
giderek mesaisine başladığını, saat 15.30 sıralarında Albay Murat Koçyiğit'in makamına çağırması üzerine
makamına gittiğini, orada Albay Murat Koçyiğit'in "akşam kursiyer subaylara gece eğitim tatbikatı var, sende
görevlisin saat 21.00'da orada ol" dediğini, bu emirden sonra Beytepe'de bulunan Asker Hastanesine gittiğini,
muayene olduğunu, daha sonra bir renstaurantta yemek yiyerek vakit geçirdiğini, saat 20.00-21.00 arasında
Okullar Komutanlığına giriş yaptığını, üniformasını giydiğini, kursiyerlerin toplandığı içtima alanına gittiğini,
Tarık Binbaşı'nın emri ile 1 nolu nizamiye bölgesine git demesi üzerine emrindeki teğmenlerle birlikte mühimmat
alarak 1 nolu nizamiye bölgesine gittiğini, nöbet sırasında bir sıkıntı olması halinde Yarbay Ali Bozgeyik'i
aramalarının söylendiği, kendisinin 1 nolu nizamiye bölgesine gittikten bir süre sonra Dilaver Yüzbaşı'nın
yanında 8-10 tane kursiyer teğmenle oraya geldiğini, bir süre sonra nizamiyeye Kışla içinden yarbay olduğunu
tahmin ettiği daha önce hiç görmediği ve ismini bilmediği cebinde komando beresi olan bir subayın beraberinde
6-7 tane askeri kıyafetli personel ile birlikte geldiğini, kendisini tanıtmadığını ama terör saldırısı nedeniyle
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kendilerine takviye olarak geldiğini söylediğini ve nizamiye civarında bir yere oturduğunu, bir süre sonda
Yüzbaşı Yusuf Yiğit'in nizamiyeye takviye olarak geldiğini, haberlerden darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini,
bu şekilde sabaha kadar nizamiye bölgesinde beklediklerini, 16.07.2016 günü gözaltına alındığını

beyan

etmiştir.
Şüpheli Ramazan Atım'ın 13.03.2017 tarihinde kollukça alınan ifadesinde
özetle; önceki ifadelerinde verdiği özgeçmişini tekrar ettiğini, Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'i tanımadığını, Ali
Bozgeyik ismini eğitim tatbikatı için subay içtima alanına geldiğinde kendisini 1 nolu nizamiye bölgesine
gönderen subaylardan duyduğunu, şüpheli Ali Bozgeyik'e ait telefon üzerinde yapılan incelemede tespit edilen
kriptolu program ve planlanan derdest etme ve kaçırma eylemlerinden haberinin olmadığını, bu plana
kendisinin komutanlar tarafından dahil edilmiş olabileceğini ancak bu programa adının nasıl karıştığını
bilmediğini, Coşkun Kazankaya'yı devre arkadaşı, Abdullah Serdar Acar'ı aynı bölümde çalıştığı, Yusuf Yiğit'i
Jandarma Okullar Komutanlığından tanıdığını, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını

beyan etmiştir.

Şüpheli Ramazan Atım'ın 24.07.2016 tarihinde Sulh Ceza Hakimliğindeki
sorgusunda özetle; 15.07.2016 günü normal mesaiye gittiğini, saat 15.30 sıralarında Albay Murat
Koçyiğit'in kendisini yanına çağırması üzerine makamına gittiğini, albayın kendisine akşam tatbikat var sen de
görevlisin dediğini, görüşmeden sonra dışarı çıkıp gezdiğini, Beytepe Asker Hastanesine gittiğini, dışarıda
yemek yediğini, daha sonra tekrar Jandarma Okullar Komutanlığına döndüğünü, burada içtima alanında
Binbaşı Tarık Görener'i gördüğünü, Binbaşı Tarık Görener'in kendisine "durum değişti şimdi emniyet tedbiri
alacağız sende 1 numaralı nizamiye bölgesine gideceksin" dediğini, sonra oradaki teğmenlerin birinden silah ve
mühimmat aldığını, kendi emrine verilen askerlerle 1 numaralı nizamiye bölgesine gittiğini, daha sonra yanına
takviye olarak Yüzbaşı Dilaver ve Yüzbaşı Yusuf'un diğer teğmenlerle birlikte geldiğini, Jandarma Okullar
Komutanlığından olmayan bir yarbay ile yarbayın emrinde 7-8 askerin nizamiye bölgesine geldiğini, onları içeri
alıp almamak için daha önceden kendisine Binbaşı Tarık Görener tarafından "nizamiyede bir şey olursa önce Ali
Yarbayı sonra beni ararsın" şeklinde verilen emir üzerine Ali Yarbayı aradığını, Ali Yarbayın onları içeri alın
dediğini, onlarında kendisinin bulunduğu nizamiye bölgesinde mevzilendiklerini, 16.07.2016 günü gözaltına
alındığını

beyan etmiştir.

10-ŞÜPHELİ ÖZKAN DOĞANAY;
Şüpheli Özkan Doğanay'ın; yargılaması devam eden dava dosyasındaki bilgi, belge
ve delillere ilaveten müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin Dinç'i zorla derdest
etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, olay gününe ilişkin şüpheli Ali Bozgeyik'le çok
sayıda telefon irtibatının bulunduğu, onu yönlendirdiği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı
suçları işlediği anlaşılmıştır.
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Ankara C. Başsavcılığının 23.05.2017 tarih ve 2016/180056 sayılı yazısına göre;
şüpheli Özkan Doğanay'ın 0505 223 9343 GSM aboneliği üzerinden, 35818705665837 imei
nolu telefon cihazıyla 15.08.2014 başlangıç tarihli Bylock kaydının bulunduğu bildirilmiştir.
Özkan DOĞANAY’ın kulanmış olduğu 0505 223 93 43 numaralı telefonun HTS
İncelemesinde, Şüphelinin, kullanmış olduğu 0505 223 93 43 numaralı telefon ile 15.07.2016
ile 16.07.2016 tarihleri arasında Ali BOZGEYİK (TC. 32686541070) isimli şahsın kullanmış
olduğu 0505 269 70 50 numaralı hat ile 17 kez, Beytepe J. Okullar Komutanı makam odası
numarası 0312 498 13 30 numaralı hat ile 3 kez, Sadık KÖROĞLU (TC. 24376434092) isimli
şüphelinin kullanmış olduğu 0505 566 87 20 numaralı hat ile 1 kez, Fazıl ERGÜN
(TC.15505467418) isimli şşüphelinin kullanmış olduğu 0505 252 79 35 numaralı GSM hattı
ile 26 kez, Abdullah Serdar ACAR (TC. 51085110832) isimli şüphelinin kullanmış olduğu
0505 249 91 24 numaralı GSM hattı ile 3 kez, Tarık GÖRENER (TC. 61024405158) isimli
şüphelinin kullanmış olduğu 0542 378 75 15 numaralı GSM hattı ile 4 kez, Yusuf YİĞİT (TC.
30259866874) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0505 468 34 49 nolu GSM hattı ile 1 kez,
Dilaver BİLGİ (TC. 20362276660) isimli şüphelinin kullanmış olduğu 0505 266 86 55
numaralı GSM hattı ile 10 kez, Coşkun KAZANKAYA (TC. 59005540592) isimli şüphelinin
kullanmış olduğu 0555 767 10 31 numaralı GSM hattı ile 5 kez, Mehmet AYDIN
(TC.37705711696) isimli şahsın kullanmış olduğu 0553 343 87 78 GSM hattı ile 3 kez,
Cengiz TARIM (TC. 44903021014) isimli şahsın kullanmış olduğu 0505 329 92 99 numaralı
hattı ile 1 kez, Necip AKKOYUN (TC. 43588684118) isimli şahsın kullanmış olduğu 0505
375 09 15 numaralı GSM hattı ile 2 kez, Erkan ÖKTEM (TC. 25652237574)isimli şahsın
kullanmış olduğu 0532 415 54 04 numaralı GSM hattı ile 1 kez görüşme yaptığı tespit
edilmiştir.
Şüpheli Özkan Doğanay'ın 03.03.2017 tarihinde kollukça alınan ifadesinde
özetle; 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde bir görevinin olmadığını, Ali Bozgeyik'i 1 yıl
kadar süreyle aynı yerde görev yaptığından dolayı tanıdığını, 15.07.2016 günü Ali Bozgeyik'le yemek yemek için
Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında buluşmak üzere randevulaştıklarını, söz konusu yemek yeme yerine
giderken Okullar Komutanı Sadık Köroğlu'nun kendisini arayarak makamına çağırdığını, onun yanına gittiğini,
16.07.2016 günü sabah saatlerinde Ali Bozgeyik'i komutanının makamının bulunduğu yere geldiğinde
gördüğünü, ondan kısa bir süre sonra da gözaltına alındıklarını, Ali Bozgeyik'e ait cep telefonunda yapılan
incelemede tespit edilen derdest etme ve kaçırma eylemlerinden haberinin olmadığını, bu plana kendisini dahil
edenlerden şikayetçi olduğunu, Ali Bozgeyik'in cep telefonunda kayıtlı olmasının normal olduğunu, Ali Bozgeyik,
Yusuf Yiğit, Coşkun Kazankaya ve Nurettin Özdoğan'ı tanıdığını beyan

96/106

etmiştir.

Ankara C. Başsavcılığı 2016/109268 soruşturma, 2017/19707 esas, 2017/3376 iddianame

11-ŞÜPHELİ NURETTİN ÖZDOĞAN;
Şüpheli Nurettin Özdoğan'ın; yargılaması devam eden dava dosyasındaki bilgi, belge
ve delillere ilaveten müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin Dinç'i zorla derdest
etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, 4 numara ile numaralandırılan not kağıdında
isminin yer aldığı, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.
Diğer şüphelilerin cep telefonu HTS incelenmesinde; şüphelinin 0530 349 83 55
nolu cep telefonu ile 16/07/2016 tarihinde şüphelilerden Ali Bozgeyik'e ait 0505 269 7050
numaralı cep telefonuyla toplam 1 defa irtibatının olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli Nurettin Özdoğan'ın 27.08.2016 tarihinde kollukça alınan ifadesinde
özetle; 2015-2016 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığında Binbaşı olarak görev yaptığını,
26.08.2016 tarihinde Tokat Jandarma Özel Harekat Taburuna gitmek için ilişik kestiğini, 14.07.2016 günü 8-9
günlük izne ayrıldığını, darbe girişiminin olduğu gün Beytepe Askeri Lojmanlarındaki evinde ailesiyle birlikte
bulunduğunu, saat 22.00 sıralarında eşiyle yaşadığı tartışmadan dolayı lojmanın bahçesine çıktığını ve aracıyla
Kışla içerisinde dolaştığını, internet üzerinden darbe girişimi ile ilgili haberlere baktığını, bir süre sonra 1 nolu
nizamiye bölgesine gittiğini, oradan bir şey öğrenemediğini, sonra Jandarma Okullar Komutanlığına bağlı
Subay Temel Binasının bulunduğu bölgeye gittiğini, orada çok sayıda teğmenin hazır vaziyette beklediğini
gördüğünü, onların başında Binbaşı Tarık Görener'in olduğunu öğrendiği, Jandarma Binbaşı Tarık Görener'le
görüştüğünü, onun kendisine "burada bekle ihtiyaç olursa seni çağırırız" dediğini, daha sonra Binbaşı Tarık
Görener'in odasına çıktığını, Binbaşı Tarık Görener'in odasında Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in oturduğunu,
Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'le kendisinin Şırnak İlinde görevliyken onun da Van Asayiş Kolordu
Komutanlığında görevli olduğunu, 2011-2013 yılları arasında görevleri icabı sürekli irtibat halinde olduklarını,
Ali Bozgeyik'le beraber televizyon izlediklerini, bir süre sonra odaya Binbaşı Tarık Görener'in geldiğini ve
kendisine Efkan Yarbay'ın telefonunun kendisinde kayıtlı olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de kayıtlı
olduğunu söylemesi üzerine telefonu istediğini, kendisinin de Tarık Görener'e telefonu verdiğini, telefonla Efkan
Yarbay'ı aradığını, konuşma bitmeden Tarık Görener'in cep telefonuyla birlikte yanlarından ayrıldığını, görüşme
bitince telefonu kendisine iade ettiğini, daha sonra tekrar odaya gelen Tarık Görener'in kendisine aşağıdan bir
grup teğmeni alıp lojmanlar tarafından gelen askeri personelleri bu bölgeye almasını ve havuz bölgesinde
birlikte beklemelerini söylediğini, kendisinin de teğmenleri alarak Tarık Görener'in söylediği yerde beklemeye
başladığını, ancak kimsenin gelmediğini, bunun üzerine Subay Temel Binasına tekrar döndüğünü, bu sırada
Jandarma Kurmay Binbaşı Nizayi Alkan'ın binaya sürekli girip çıktığını, sabaha doğru ikametine gittiğini, bir
süre sonra Jandarma Kurmay Binbaşı Niyazi Alkan'ın ikametine gelerek yurtdışına göreve gideceğini ve
kendisiyle vedalaşarak ikametinden ayrıldığını, saat 14.00 sıralarında ailesiyle birlikte kendisine ait araçla
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iznini kullanmak için memleketi olan Tokat İli Zile İlçesine gittiğini, 18.07.2016 günü Ankara'ya döndüklerini,
19.07.2016 günü hızlı trenle Gebze'ye annesinin yanına gittiğini, aynı gün izinlerin iptal edilmesi üzerine
Ankara'ya döndüğünü, 2013 yılı içerisinde 20 gün süreyle kurs adı altında ABD ülkesine gittiğini, FETÖ/PDY
ile herhangi bir ilgisinin olmadığını

beyan etmiştir.

Şüpheli Nurettin Özdoğan'ın 03.03.2017 tarihinde kollukça alınan ifadesinde
özetle; 15.07.2016 günü eşiyle tartıştığı için evden dışarı çıktığını, daha sonra gerçekleşen olayları öğrenmek
için Kışla içerisinde dolaştığını, Ali Bozgeyik'i kendisinin 2011-2013 yılları arasında Şırnak 23. Jandarma Sınır
Tümeni Sınır Karargahında görevli iken kendi bulunduğu sırada Tümenin hiyerarşik olarak bağlı bulunduğu
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Karargahında görevli olması sebebiyle tanıdığını, Ali Bozgeyik'eait
araçta yapılan aramada tespit edilen derdest etme, kaçırma eylemlerinden ve söz konusu planlamaların
yapıldığı kriptolu programdan haberinin olmadığını, olay gecesi Kışla içerisinden dışarıya çıkmadığını,
FETÖ/PDY ile bir ilgisinin bulunmadığını

beyan etmiştir.

12-MUHARREM DEMİRKALE;
Şüpheli Muharrem Demerkale'nin; soruşturması devam eden dosyadaki bilgi, belge
ve delillere ilaveten müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin Dinç'i zorla derdest
etme ve kaçırma alt planına dahil olduğu, 4 numara ile numaralandırılan not kağıdında
isminin yer aldığı, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.
Diğer şüphelilerin cep telefonu HTS incelenmesinde; şüphelinin 0530 349 83 55
nolu cep telefonu ile 15-16/07/2016 tarihlerinde şüpheli Yusuf Yiğit'e ait 0505 468 34 49 nolu
cep telefonu hattı ile 2 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir.
Şüpheli Muharrem Demirkale'nin 18.05.2017 tarihinde C. Başsavcılığımızda
alınan ifadesinde özetle; 15 Temmuz 2016 tarihinde Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı İstihbarat
Okulunda yarbay rütbesiyle öğretmen olarak görev yaptığını, Ali Bozgeyik'i 2012-2014 yılları arasında Hakkari
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak çalışırken tanıdığını, Ali Bozgeyik'in kendisinin
çalıştığı Komutanlığın bir üstü olan Van Jandarma Asayiş Komutanlığının İstihbarat biriminde görevli
olduğunu, özel bir irtibatlarının olmadığını, ancak aynı birimin farklı yer ve kademelerinde çalıştıkları için
birbirlerini tanıdıklarını, Ali Bozgeyik'in FETÖ üyesi olup olmadığını bilmediğini, (Ali Bozgeyik'in aracından
ele geçirilen 4 numara ile numaralandırılan belge kendisine okundu, izah edildi ve soruldu:) belgede ismimin
neden geçtiğini bilmediğini, "Muharrem Demirkale için tim gidecek" ibaresiyle neyin ifade edildiğini
anlayamadığını, kendisinin 15.07.2016 akşamı Genel Komutanlıkta olduğunu, kendisine sorulan Adalet Bakanı,
Emniyet Genel Müdürü ve İstihbarat Daire Başkanının zorla derdest edilmesi, kaçırılması planlamasıyla ilgili
bilgisinin olmadığını, bu yönde herhangi bir faaliyetinin olmadığını, aynı belgede geçen "S saati", "S-30'dan
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önce" gibi ibarelerin bir takım daha önceden belirlenmiş kısaltmaları ifade ediyor olabileceğini, "S" ibaresi
daha önceden bu belgeyi yazan kişi tarafından belirlenmiş bir saat olabileceğini, (belgelerde ismi geçen Yusuf
Yiğit, Cemil Çetin, Ferhat Fışkın, Ramazan Atım, İbrahim Mert, Abdullah Serdar Acar, Nurettin Özdoğan, Özkan
Doğanay ve Tarık Görener isimleri okunarak soruldu:) Tarık Görener, Özkan Doğanay ve Abdullah Serdar
Acar'ı tanıdığını, Tarık Görener'le aynı yerde ve hatta bir dönem aynı odada çalıştıklarını, daha sonra başka bir
birime gönderildiğini, Özkan Doğanay'ın Jandarma Okullar Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay olduğunu, bu
sıfatından dolayı tanıdığını, Abdullah Serdar Acar'ı ise aynı servise bindikleri için tanıdığını, diğer şahısları
tanımadığını, beyan

etmiştir.

13-ORHAN YIKILKAN;
Şüpheli OrhanYıkılkan'ın; yargılaması devam eden dosyadaki bilgi, belge ve
delillere ilaveten müştekiler Bekir Bozdağ, Melih Gökçek, Celalettin Lekesiz, Engin Dinç,
Turgut Aslan ve Turan Aksoy'u zorla derdest etme ve kaçırma ana planına dahil olduğu,
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, 2880 sokak, No:3 Çankaya Ankara adresinde bulunan üç katlı
villa tipi evde yapılan darbe toplantılarına katıldığı, orada alınan kararlara iştirak ettiği, darbe
teşebbüsü kapsamında kendisine verilen görevleri villayı kiralayan firmaya ait antetli kağıda
kendi el yazısıyla yazarak işyerindeki odasına getirdiği, darbeye hazırlık toplantısı yapılan
villada alınan kararlar doğrultusunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Emniyet Genel Müdürü
Celalettin Lekesiz, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Terörle Mücadele Daire Başkanı
Turgut Aslan, Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy ve Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek'in darbe teşebbüsü sırasında zorla derdest edilerek kaçırılmaları ana
planını uygulamakla görevlendirildiği, bu ana plan çerçevesinde müştekilerden Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, İstihbarat Daire Başkanı Engin
Dinç'in zorla derdest edilerek kaçırılmalarına yönelik görevlendirme, operasyon koşulları ve
benzer ayrıntılı planlamayı içeren alt planı yaparak uygulamak üzere şüpheli Ali Bozgeyik'i
görevlendirdiği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.
Şüpheli Orhan Yıkılkan'ın 30.05.2017 tarihinde C. Başsavcılığımızda alınan
ifadesinde özetle; "Genelkurmay Başkanlığı'ndaki odasında yapılan aramada ele geçirilen "empatikoçluk"
antetli belge üzerindeki el yazılarının kendisine ait olmadığını, belgenin kendisine ait olmadığını, arama
işleminin darbe teşebbüsünden 9 gün sonra yapıldığını, o süreçte odasının başkaları tarafından kullanılma
ihtimali bulunduğunu, belge üzerinde yapıştırılmış vaziyetteki postitte "boğaziçi" ibaresiyle başlayan yazının
kendisine ait olduğunu, Boğaziçi Üniversitesi'nin elektronik kütüphanesinin giriş şifresinin yazılı olduğunu,
aramada ele geçirilen belgelerden döküman inceleme ve tespit tutanağının 6. Sayfasının alt kısmında "E. Org.
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Aslan Güner" ibaresiyle başlayan ve sayfa sonuna kadar devam eden el yazılarıyla 8. Ve son sayfadaki "E. Kr.
Plt. Alb. Alp Kaya" ibareleriyle başlayan sayfanın tamamında yer alan el yazılarının kendisine ait olduğunu,
Şapka kod adlı gizli tanığın beyanını kabul etmediğini, beyanda bahsi geçen villadaki toplantıya katılmadığını,
müştekiler Celalettin Lekesiz, Engin Dinç, Turgut Aslan, Turan Aksoy, Melih Gökçek ve Bekir Bozdağ'ın
kaçırılması planlamasıyla bir ilgisinin olmadığını, şüphelilerin hiçbirisini tanımadığını" beyan

etmiştir.

EYLEMLERİN HUKUKİ NİTELENDİRMESİ:
Müştekiler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz,
İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Özel
Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek'in zorla derdest edilerek kaçırılmaları planı gibi 15 Temmuz gecesi üst kamu
görevlileri ile üst rütbeli komutanlarayönelik olarak gerçekleştirilen kaçırma ve alıkoyma
eylemleri ile planlanan ancak engeller nedeniyle gerçekleştirilemeyen kaçırma ve alıkoyma
eylemleri, bilhassa Cumhurbaşkanına yönelik teşebbüs aşamasında kalan suikast eylemi darbe
teşebbüsünün en önemli ayağını oluşturmaktadır. Bu yönüyle şüphelilerin müştekilere yönelik
derdest etme ve alıkoyma eylemleri TCK'nın 309, 311 ve 312. maddelerinde düzenlenen
Anayasayı ihlal, Yasama Organına ve Yürütme Organına karşı suçların araç suçu
mahiyetindedir. Belirtilen Kanun maddelerinin 2. fıkralarında "Bu suçun işlenmesi sırasında
başka suçun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya
hükmülonur." şeklinde emredici düzenleme yer almaktadır. Bu bakımdan şüphelilerin darbeye
teşebbüs şeklinde tezahür eden amaç suç eyleminin yanısıra kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
araç suçunun unsurları da oluşmuştur.
Müştekilerin zorla derdest edilerek kaçırılmalarına yönelik darbe toplantılarının
yapıldığı yerde alınan karar ve ana planın yanı sıra görevlendirme, operasyon koşulları ve
diğer ayrıntıları içeren alt plan hazırlandığı; görevlendirilen şüphelilerin birbirleriyle telefonla
veya yüz yüze irtibat kurdukları ancak darbe teşebbüsünün gerçekleştiği gece bulundukları
bölgelerde darbe faaliyetinin istedikleri yönde gitmemesi nedeniyle ellerinde olmayan
nedenlerle planlandığı şekilde bir araya gelemedikleri; planlama, haberleşme, araç gereç, silah
ve mühimmatlar dahil tüm hazırlıkları tamamlayarak icra hareketlerine başlamalarına rağmen
zorla derdest etme ve kaçırma eylemlerini tamamlayamadıkları; bu şekilde şüphelilerin
müsnet hürriyetten yoksun kılma suçunu teşebbüs aşamasında işledikleri değerlendirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve işleyişine egemen olan; Millet iradesinin
mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olması ve bunu Millet adına
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kullanmaya yetkili kılınan hiç bir kişi ve kuruluşun, Anayasada gösterilen hürriyetçi
demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk dışına çıkamayacağı; hiç bir faaliyetin
Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası karşısında
korunma göremeyeceği şeklindeki ilkeleri içeren kuralların bütünü, Anayasal düzeni teşkil
etmektedir. TCK'nın 309. maddesiyle korunmak istenen hukukî yarar, Anayasa düzenine
egemen olan ilkelerdir. Bu maddede tanımlanan suçun oluşabilmesi için, cebir veya tehdit
kullanarak Anayasal düzenin değiştirilmesine teşebbüs edilmesi gerekir. Bu nedenle, cebir ve
tehdit bu suçun unsurunu oluşturmaktadır. Maddede, maddî unsur olarak “teşebbüs edenler”
ibaresi kullanılmış olduğundan, Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu
düzen üzerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye
teşebbüs edilmesi, cezalandırma için yeterlidir. Teşebbüste aranılacak elverişlilik, suçun
işleniş biçimi ve özellikle suçun bir tehlike suçu olduğu dikkate alınarak, kullanılan cebir
veya tehdidin neticeyi elde etmeye elverişli olup olmadığının takdir edilmesi gerekir.
Bu açıklamalar ışığında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde kullanılan silahlar ve
gerçekleştirilen silahlı faaliyetler dikkate alındığında cebir ve tehdidin varlığı ile bu cebir ve
tehdidin Anayasal düzeni değiştirmeye elverişli olduğu konusunda tereddüt yoktur.
Şüphelilerin tamamı darbeci askerlerin oluşturdukları "Yurtta Sulh Konseyi"nce yayınlanan
Sıkıyönetim ilanına uyarak, bu kapsamda kendilerine verilen emir ve talimatları yerine
getirerek ve hatta silahlı faaliyetlerde bulunarak Anayasal düzeni ihlal eylemlerine
katılmışlardır. Şüpheliler 15 Temmuz günü yukarıda belirtilen darbeyi başarılı kılmaya
yönelik faaliyetlerin hiçbirisine karşı koymamış ve itiraz dahi etmemişlerdir.
Darbe teşebbüsü içerisinde mevcut iddianameye konu müştekilerin zorla derdest
edilerek kaçırılmaları planı gibi önceden planlanarak şüphelilerin elinde olmayan nedenlerle
uygulamaya konulamayan ya da uygulamaya konulan her münferit olay ve olaylar bir
bütünün parçasıdır. Darbe teşebbüsünün başarılı olması, bir bütünün parçaları olarak ifade
edilen münferit olayların büyük çoğunluğunun başarılı olmasına bağlıdır. Bir şüphelinin darbe
teşebbüsünü oluşturan olaylar silsilesinin tamamına katılması mümkün değildir. Darbeciler
tarafından planlanan ya da onların amacına hizmet eden ve Anayasal düzeni değiştirmeye
elverişli cebir şiddet içeren olaylardan en az birisine katılması yeterlidir. Bahsi geçen olay
mevcut soruşturmaya konu müştekilerin zorla derdest edilerek kaçırılmaları planı ve benzeri
darbe teşebbüsünde önemli yeri olan bir olay olabileceği gibi sadece kendisine gösterilen
nöbet yerinde silahlı olarak nöbet tutmaktan ibaret basit bir olay da olabilir. Değerlendirmenin
somut olayın şartlarına göre yapılması gerekir. Bu noktada soruşturmaya konu somut olayın
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şartları değerlendirildiğinde, tek başına darbe teşebbüsünü oluşturan olaylar silsilesinde
önemli yeri olan bir olay olup, teşebbüs aşamasında kalsa da bünyesinde Anayasal düzeni
değiştirmeye elverişli cebir şiddet içermektedir. Kaldı ki şüphelilerin belirtilen bu olay
haricinde darbeye iştiraklerini ortaya koyan Birliklerindeki diğer eylemleri de yer almaktadır.
TCK'nın 311. maddesinin gerekçesinde; "Anayasayı ihlâl suçu, Anayasa düzenine
hâkim olan ilke ve sistemleri koruma amacını güderken; bu madde, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine
getirebilmesi yeteneğini korumaktadır. Anayasa düzenini ortadan kaldırma veya bu düzen
yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme amacını
gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelen saldırılar, Anayasayı ihlâl
suçunu oluşturur. Bu madde kapsamında tanımlanan suç, bu amaçlar dışında Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Anayasaya uygun bir şekilde görevlerini yerine getirmesini engelleme
hâllerinde oluşacaktır." denilmektedir. Ancak 15 Temmuz darbe teşebbüsünü farklı bir
kategoride ele almak gerekir. Türkiye'de geçmiş dönemlerde yapılan ve başarılı olan ya da
olmayan darbe girişimlerinin hiçbirisinde TBMM içerisinde milletvekilleri toplantı
halindeyken savaş uçaklarıyla bombalanmamıştır. Bu eylem darbecilerin TBMM'ni cebir
şiddet kullanarak ortadan kaldırma veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını
engelleme iradelerini net şekilde ortaya koymaktadır. Darbe girişimi bir bütündür. Onu
oluşturan olaylar silsilesi ve ona iştirak eden kişilerin bireysel eylemleri vardır. Olayların ve
eylemlerin bütünü darbe teşebbüsünü oluşturur. Darbeye iştirak eden her kişi adeta bir
makinenin parçasını oluşturur. Her bir parça makinenin çalışması için önemlidir. Darbe
teşebbüsü üzerinden örneklendirmek gerekirse, TBMM'yi bombalayan savaş uçağını kullanan
ve bombayı atan pilotun eyleminin yanında o uçağa yakıt ikmali yapan askerin eylemi, uçağın
havalandığı Üsse taarruz yapan polise ve Halka engel olan nöbetçi erin eylemi, Hava Üssünün
güvenliğini sağlayacak askerlerin oraya ulaşması için helikopter pistleri kullanılan bir askeri
mahallin nizamiyesindeki nöbetçi askerin eylemi de önemlidir. Darbeciler bir bütünü
oluşturan her bir bireysel eylemlerini diğerlerinin sağladığı kolaylıktan istifade ederek
gerçekleştirmişlerdir ya da en basitinden birbirlerine manevi destek olarak, birbirlerinin
varlığından güç alarak, teknik tabiriyle en azından birbirlerinin suç işleme kararını
kuvvetlendirerek darbe teşebbüsüne katılmışlardır.
Darbeye iştirak eden her şüpheli TBMM'nin bombalanmasından sorumludur ve
dolayısıyla cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya
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veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını
engellemeye teşebbüs suçunu işlemiştir.
Yukarıda izah edilen gerekçe, TCK 312. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını
kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçu yönünden de geçerlidir.
Netice itibariyle, şüpheliler Orhan Yıkılkan, Ali Bozgeyik, Cemil Çetin, Ferhat
Fışkın, İbrahim Mert, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık
Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay, Nurettin Özdoğan ve Muharrem Demirkale
nitelikli hürriyetten yoksun kılma ve Anayasayı ihlal suçunun yanı sıra cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet
Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs suçu ile cebir
ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçunu da işlemişlerdir.
Şüpheliler bu suçları FETÖ'nün örgütsel faaliyetleri çerçevesinde işlemişlerdir.
Darbe teşebbüsünü FETÖ üyesi asker ve sivil şahısların organize ettiklerine dair yukarıda
ayrıntılı izahatlar yapılmıştır.
Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre, terör örgütü üyeliği Anayasayı ihlal suçunun
unsuru sayılmakta, bu suçtan ceza verilmesi halinde ayrıca terör örgütü üyeliği suçundan ceza
verilemeyeceği belirtilmektedir. Ancak bu içtihatlar daha ziyade PKK terör örgütü gibi tipik
terör örgütlerine yöneliktir. Ayrıca bu içtihatlara konu dosyalarda Ülkenin Silahlı Kuvvetlerine
mensup bir kısım örgütçü askerler ve onlara yardım eden sivillerin gerçekleştirdiği darbe
teşebbüsü söz konusu değildir. Yani Yargıtay içtihatlarında henüz terör örgütü üyesi askerler
ve onlara yardım eden siviller tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünde Anayasayı ihlal
suçunun yanı sıra terör örgütü üyeliği suçunun da oluşup oluşmayacağı tartışılmamıştır.
Askeri darbe teşebbüsüne iştirak eden askerlerin herhangi bir terör örgütüne üye
olmaları suçun oluşumu için zorunlu değildir. Nitekim askerin elindeki personel, silah,
teçhizat ve operasyonel imkanlar bir terör örgütünün elindeki bu tür imkanlardan kat kat daha
güçlüdür. Diğer bir deyişle askeri darbe teşebbüsü yoluyla Anayasayı ihlal suçunu işlemek
için bir terör örgütünün gücünden istifade etmek gerekli ve zorunlu değildir. Oysa askeri
darbe teşebbüsü haricinde Anayasayı ihlal suçunun işlenebilmesi için elverişli düzeyde cebir
ve tehdit kullanabilmek gerekir ve bu da ancak bir terör örgütünün aracı kılınmasıyla
mümkündür. TCK'nın 309, 311 ve 312. maddelerinin 2. fıkralarında "bu suçun işlenmesi
sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre
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cezaya hükmolunur." düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme yukarıda belirtilen
gerekçeyle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliler yönünden diğer suçların yanıda silahlı
terör örgütü üyesi olmak suçunun yasal unsurlarının da oluştuğunun kabulü gerekir.
Nitekim şüphelilerden Ali Bozgeyik, Cemil Çetin, Ferhat Fışkın, İbrahim Mert,
Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit ve Özkan Doğanay'ın adlarına kayıtlı cep telefonu hatları
üzerinden FETÖ üyelerince gizli haberleşme amacıyla kullanılan Bylock programını
yükleyerek kullandıklarının tespit edilmiş olması da örgüt üyesi olduklarını göstermektedir.
Bu açıklamalar ışığında, 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe
teşebbüsü yoluyla Anayasayı ihlal suçunun oluşması için darbeye iştirak eden askerlerin bir
terör örgütü üyesi olmaları zorunlu olmadığından suçun unsuru da kabul etmemek gerekir. Bu
konunun Türkiye'de ilk defa bir terör örgütü (FETÖ) üyesi askerler ve siviller tarafından
gerçekleştirilen darbe teşebbüsünde tartışılması gerekir. Bu bakımdan şüpheliler Ali
Bozgeyik, Cemil Çetin, Ferhat Fışkın, İbrahim Mert, Abdullah Serdar Acar, Coşkun
Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay, Nurettin
Özdoğan ve Muharrem Demirkale'nin diğer suçlara ilaveten terör örgütü üyesi olmak
suçunu da işledikleri, aynı şekilde şüpheli Orhan Yıkılkan'ın FETÖ üyesi olduğu ancak
yargılaması devam eden dava dosyasındaki konumu ile mevcut soruşturma dosyasında diğer
şüphelilerin üstündeki konumu dikkate alınarak üzerine atılı terör örgütü yöneticisi olmak
suçunu işlediği anlaşılmıştır.
Yukarıda ilgili bölümde belirtildiği üzere, şüphelilerden Cemil Çetin, Abdullah
Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan
Doğanay ve Nurettin Özdoğan hakkında önceki tarihlerde açılan kamu davasından dolayı
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/24 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılamanın
devam ettiği, aynı şekilde şüpheli Orhan Yıkılkan hakkında ise Ankara 17. Ağır Ceza
Mahkemesinin 2017/109 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılamanın devam ettiği, şüpheli
Muharrem Demirkale hakkında ise Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine
ilişkin Ankara C. Başsavcılığının 2016/103590 sayılı dosyası üzerinden soruşturmanın halen
devam ettiği, açılan bu davaların iddianamelerinde adı geçen şüphelilerin yukarıda bahsedilen
darbeye iştiraklerine ve silahlı terör örgütü üyeliklerine delil teşkil eden örgütsel bağlantı ve
görüşmelerinden bahsedilmediği, aynı şekilde müştekilere yönelik oluşturulan ve ele geçirilen
zorla derdest etme ve kaçırma planlarından da bahsedilmediği anlaşılmakla, tüm
bahsedilmeyen hususlar ve delillerin değerlendirilmesi amacıyla, ayrıca farklı Birliklerde
görevli şüphelilerin aynı amaç doğrultusunda nasıl bir araya geldiklerinin ve FETÖ
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bağlantılarının bir bütün halinde görülmesi ve mahkemece değerlendirilmesi amacıyla
yeniden kamu davası açılmıştır. Başka dava dosyalarında halen yargılanan şüphelilerin hukuki
durumunun tayini ile davaların birleştirilmesi hususunda takdir mahkemeye aittir.

TALEP;
A-Şüpheliler Ali Bozgeyik, Cemil Çetin, Ferhat Fışkın, İbrahim Mert, Abdullah
Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan
Doğanay,

Nurettin

Özdoğan

ve

Muharrem

Demirkale'nin

yargılamasının

mahkemenizde yapılarak;
1-TCK'nın 309/1; 3713 Sayılı Yasanın 3. maddesi delaletiyle 5/1; TCK'nın 53/1,
58/9. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
2-TCK'nın 311/1; 3713 Sayılı Yasanın 3. maddesi delaletiyle 5/1; TCK'nın 53/1,
58/9. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
3-TCK'nın 312/1; 3713 Sayılı Yasanın 3. maddesi delaletiyle 5/1; TCK'nın 53/1,
58/9. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
4-TCK'nın 314/2; 3713 Sayılı Yasanın 3. maddesi delaletiyle 5/1; TCK'nın 53/1,
58/9. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
5-Müştekiler Bekir Bozdağ, Celalettin Lekesiz ve Engin Dinç'e yönelik TCK'nın
109/2-3-a-b-c-d, 35, 37/1; 3713 Sayılı Yasanın 4/1-a maddesi delaletiyle 5/1; TCK'nın 53/1,
58/9. maddeleri uyarınca müşteki sayısınca 3 kez ayrı ayrı cezalandırılmalarına,

B-Şüpheli Orhan Yıkılkan'ın yargılamasının mahkemenizde yapılarak;
1-TCK'nın 309/1; 3713 Sayılı Yasanın 3. maddesi delaletiyle 5/1; TCK'nın 53/1,
58/9. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
2-TCK'nın 311/1; 3713 Sayılı Yasanın 3. maddesi delaletiyle 5/1; TCK'nın 53/1,
58/9. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
3-TCK'nın 312/1; 3713 Sayılı Yasanın 3. maddesi delaletiyle 5/1; TCK'nın 53/1,
58/9. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
4-TCK'nın 314/1; 3713 Sayılı Yasanın 3. maddesi delaletiyle 5/1; TCK'nın 53/1,
58/9. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
5-Müştekiler Bekir Bozdağ, Melih Gökçek, Celalettin Lekesiz, Engin Dinç, Turgut
Aslan ve Turan Aksoy'a yönelik TCK'nın 109/2-3-a-b-c-d, 35, 37/1; 3713 Sayılı Yasanın 4/1-a
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maddesi delaletiyle 5/1; TCK'nın 53/1, 58/9. maddeleri uyarınca müşteki sayısınca 6 kez
ayrı ayrı cezalandırılmalarına,

C-Gözaltında ve tutuklulukta geçen sürelerin TCK'nın 63. maddesi uyarınca
verilecek cezalardan mahsubuna,
D-Şüphelilere aitimajları alınmış ve içerisinde suç unsuru bulunamamış cep telefonu,
harddisk, simkart, usb bellek, sd kart, bilgisayar ve sair elektronik cihazların inceleme
işlemleri bittikten sonra iadesine,
E-Şüphelilerden elde edilen, delil niteliğinde veya suç unsuru teşkil eden imaj
kopyaları, not kağıtları ve sair belge mahiyetindeki eşyaların dosyada delil olarak
saklanmasına,
Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.12/06/2017
ALİ ALPER SAYLAN
37482
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

NOT: Şüpheli İbrahim Mert (TC:43978197884) hakkında Cebir
Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.
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