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T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TUTUKLU İŞ
Soruşturma No : 2016/112782
20/03/2017
Esas No
İddianame No

: 2017/8592
: 2017/1607

ANKARA (
DAVACI
ŞİKAYETÇİLER
VEKİLİ

İDDİANAME
) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
: K.H.
: 1- EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA
: Av. Özge Yıldırım, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez
ANKARA ikamet eder.
2- AHMET KESKİN, HALİL Oğlu HATİCE'den olma,
17/10/1990 doğumlu, Etlik Mah. General Dr.Tevfik
Sağlam Cad. No:139 İç Kapı No:9Keçiören/ ANKARA
ikamet eder.
3- ALİ ERDOĞAN, HASAN HÜSEYİN Oğlu
NECLA'den olma, 19/06/1980 doğumlu, Aydınlıkevler
Mah. Kovan Cad. No:30 İç Kapı No:7Altındağ/
ANKARA ikamet eder.
4- ALİ ÜSTÜN, HALİL Oğlu ARİFE'den olma,
14/10/1986 doğumlu, Atapark Mah. 1334 Sk. No:5 İç
Kapı No:16Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
5- ALİ FUAT ÖZBEK, SELAHATTİN Oğlu
SARİYE'den olma, 10/09/1981 doğumlu, Demetgül
Mah. 408 Cad. No:61 İç Kapı No:17Yenimahalle/
ANKARA ikamet eder.
6- AYŞEGÜL PULAT, KARABEY Kızı GÜLLÜ'den
olma, 02/03/1974 doğumlu, Şehit Kubilay Mahallesi
Şehit Hakan Bayrak Sokak No: 48/11Keçiören/
ANKARA ikamet eder.
7- BEKİR ARSLAN, SATILMIŞ Oğlu ARZI'den olma,
12/09/1983 doğumlu, Ali Ersoy Mah 99. Sokak No:
42/2Altındağ/ ANKARA ikamet eder.
8- BURAK EROL, BÜLENT Oğlu AYLA'den olma,
19/04/1983 doğumlu, Karacaören Toki Blokları B39
Blok D:38 Karacaören Mah. Altındağ/ ANKARA
ikamet eder.
9- BÜLENT ÇELİK, BEKİR Oğlu ZEYNEP'den olma,
20/01/1976 doğumlu, Pınarbaşı Mah. Arıcı Sk. No:12 İç
Kapı No:6Keçiören/ ANKARA ikamet eder.

2/163

10- CANER LAÇİNOK, ORHAN Oğlu LATİFE'den
olma, 19/09/1986 doğumlu, Akdere Mah. 374 Cad.
No:4 İç Kapı No:5Mamak/ ANKARA ikamet eder.
11- CEMİL UĞURLU, CELAL Oğlu NURHAYAT'den
olma, 04/01/1982 doğumlu, Göksu Mah. 2.İnönü Cad.
No:5 İç Kapı No:17Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
12- EMRE CAZOĞLU, MUSTAFA Oğlu YASEMİN'den
olma, 15/11/1985 doğumlu, Kavaklıdere Mah.
Kızılırmak Cad. No:6 İç Kapı No:2Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
13- EMRE DÜGEROĞLU, ALİ Oğlu ELMAS'den olma,
22/08/1982 doğumlu, Bağlarbaşı Mah. Gökmen Sk.
No:5A İç Kapı No:9Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
14- FATİH KILIÇ, AHMET Oğlu FATMA NİMET'den
olma, 20/10/1985 doğumlu, AnkarMerkez/ ANKARA
ikamet eder.
15- FATİH POLAT, MEHMET Oğlu SEVİM'den olma,
05/05/1981 doğumlu, Bademlik Mah. Itri Cad. No:56 İç
Kapı No:5Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
16- GÜLCAN GEDİKÇİ, NİHAT Kızı PAKİZE'den
olma, 08/08/1973 doğumlu, Güventepe Mah. Güventepe
Cad. No:58A İç Kapı No:30Yenimahalle/ ANKARA
ikamet eder.
17- GÜLŞAH KARAKILÇIK, TACETTİN Kızı
PAKİZE'den olma, 05/08/1980 doğumlu, Turgut Özal
Mah. 1947 Sk. No:6A İç Kapı No:9Yenimahalle/
ANKARA ikamet eder.
18- HÜSEYİN AYVALIK, NİZAMETTİN Oğlu
GÜLHANIM'den olma, 10/10/1985 doğumlu, Yunus
Emre Mah. Şemsiye Sk. No:18 İç Kapı No:3Pursaklar/
ANKARA ikamet eder.
19- HÜSEYİN SERCAN KOCAMAN, CEVDET Oğlu
GÜLER'den olma, 20/07/1995 doğumlu, Yeşilyaka
Mah. Kaya Sk. No:84Günyüzü/ ESKİŞEHİR ikamet
eder.
20- İBRAHİM ÇARDAK, ALİ Oğlu SEHER'den olma,
05/05/1984 doğumlu, Ufuktepe Mah. Baltacılar Cad.
No:19 İç Kapı No:4Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
21- İZZET ÇETİNGÖZ, OSMAN Oğlu HATİCE'den
olma, 10/03/1959 doğumlu, Devlet Mah. İnönü Bulvarı
No:31F İç Kapı No:7Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
22- KAMBER MENDİLLİOĞLU, ÇELEBİ Oğlu
GÜLBAHAR'den
olma,
28/07/1978
doğumlu,
Karapürçek Mah. 397 Cad. No:21 İç Kapı
No:16Altındağ/ ANKARA ikamet eder.
23- KAZIM DURAN, VEHBİ Oğlu SERİDE'den olma,
30/12/1975 doğumlu, Ufuktepe Mah. 1223 Sk. No:8 İç
Kapı No:2Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
24- KENAN GEREDELİOĞLU, MUSTAFA Oğlu
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SEBAHAT'den olma, 01/04/1969 doğumlu, Güçlükaya
Mah. Eleşkirt Sk. Ferhat Apt. BlokNo: 6İç Kapı No: 11
Keçiören / Ankara Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
25- MEHMET VEYSİ DEMİRCAN, MEHMET CEMİL
Oğlu SEVİM'den olma, 06/01/1986 doğumlu, Koru
Mah. Akasya Sk. No:3C İç Kapı No:6Çankaya/
ANKARA ikamet eder.
26- METİN ATEŞ, EYÜP Oğlu SARE'den olma,
19/02/1971 doğumlu, Kutlu Mah. 487Sk. No:7 İç Kapı
No:8Mamak/ ANKARA ikamet eder.
27- MURAT YALÇIN, DERVİŞ Oğlu BAHTİYAR'den
olma, 06/01/1972 doğumlu, Yunus Emre Mah. Halil
Mutlu Cad. No:14/26 Pursaklar Pursaklar/ ANKARA
ikamet eder.
28- MUSTAFA AKBENLİ, ALİ Oğlu ZÖHRE'den olma,
08/05/1971 doğumlu, Mimar Sinan Mah. Gülben Sk.
No:4 İç Kapı No:14Pursaklar/ ANKARA ikamet eder.
29- MUSTAFA AŞKIN, SERBAY Oğlu ŞEHRİ'den
olma, 03/11/1980 doğumlu, Süvari Mah. 1716 Sk. No:4
İç Kapı No:6Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
30- MUSTAFA ÇETİN, ABDULHALİM Oğlu
CEMİLE'den olma, 22/09/1977 doğumlu, Saray
Cumhuriyet Mah. Mimar Sinan Cad. No:27A İç Kapı
No:6Pursaklar/ ANKARA ikamet eder.
31- MUZAFFER KAHRAMAN, YAŞASIN Oğlu
MERYEM'den olma, 27/10/1987 doğumlu, Ayvalı Mah.
Almus Sk. No:34 İç Kapı No:4Keçiören/ ANKARA
ikamet eder.
32MUZAFFER
SAKMAN,
HAMDİ
Oğlu
KERZİBAN'den
olma,
10/01/1987
doğumlu,
Aydınlıkevler Mah. Arama Sk. No:37 İç Kapı
No:5Altındağ/ ANKARA ikamet eder.
33- ORKUN İMAM, FİKRET Oğlu ASİYE'den olma,
25/08/1982 doğumlu, Köşk Mahallesi Çağrıbey Sokak
8/10 Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
34- RABİYE ÖKTEM, ŞABAN Kızı MUKADDER'den
olma, 15/01/1983 doğumlu, Mürsel Uluç Mah. 113. Sk.
29/6 İlker Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
35- RAMAZAN YOLDAŞER, ALİ Oğlu NEZAKET'den
olma, 24/05/1985 doğumlu, Uyanış Mah. 1086 Sk.
No:16 İç Kapı No:1Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
36- SAMET SAZAK, MUSA Oğlu SELMA'den olma,
01/07/1985 doğumlu, Süvari Mah. 1760 Sk. No:3 İç
Kapı No:13Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
37- SEBAHATTİN HAS, AHMET Oğlu EMİNE'den
olma, 15/08/1968 doğumlu, Ahi Mesut Mah. 1901 Cad.
No:7 İç Kapı No:7Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
38- SEMİH ECEVİT ÖZCAN, HASAN Oğlu
HATİCE'den olma, 28/03/1994 doğumlu, Kaletepe
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Mah. 844 Cad. No:18 İç Kapı No:4Yenimahalle/
ANKARA ikamet eder.
39- SENEM KAPLAN, NAİL Kızı ARİFE'den olma,
13/08/1981 doğumlu, Güzelkent Mah. Lozan BarışıCad.
No:2D İç Kapı No:8Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
40- SERKAN AKPINAR, SADETTİN Oğlu SEMA'den
olma, 24/02/1983 doğumlu, Ayvalı Mah. Yeşim Cad.
No:4 İç Kapı No:7Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
41- SEZAİ ÇIRAK, SELAHATTİN Oğlu HAMİDE'den
olma, 17/11/1970 doğumlu, Kızılırmak Mah. 1444 Cad.
No:3 İç Kapı No:4Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
42- VEYSEL ÇAĞAN, DURSUN Oğlu YÜKSEL'den
olma, 02/12/1970 doğumlu, Gülveren Mah. 82 Sk.
No:5Mamak/ ANKARA ikamet eder.
43- YASİN ÇALIŞKAN, HASAN Oğlu HATİCE'den
olma, 15/06/1983 doğumlu, Fatih Mah. Gazi Mustafa
Kemal Bulvarı No:27 İç Kapı No:29Sincan/ ANKARA
ikamet eder.
44- YASİN GÜROL, SELAHATTİN Oğlu FATMA'den
olma, 03/05/1989 doğumlu, Küçük Kayaş Mah. 1866
Cad. No:3 İç Kapı No:23Mamak/ ANKARA ikamet
eder.
45- ZİYA TORUN, MEHMET Oğlu NURİYE'den olma,
28/04/1966 doğumlu, Yeni Etlik Caddesi No 153/2
K.ÖrenMerkez/ ANKARA ikamet eder.
46- ABDURRAHMAN YARDIMCI, ZÜBEYİR Oğlu
SULTAN'den olma, 10/02/1969 doğumlu, Kalaba Mah.
Hünkar Sk. No:4 İç Kapı No:16Keçiören/ ANKARA
ikamet eder.
ŞÜPHELİ
:
1ABBAS
GÜNGÖREN,
MEHMETOğlu
AYDANUR'den olma, 06/11/1988 doğumlu, HATAY ili,
ANTAKYA ilçesi, SAÇAKLI köy/mahallesi, 76 cilt,
106 aile sıra no, 77 sıra no'da nüfusa kayıtlı
Gökçehüyük Mah. Bayrak Garnizonu Loj. Küme Evleri
No:227DGölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ, ANKARA
Marmara Sokak Marmara Apt 4/17 - SıhhiyeMerkez /
ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
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TUTUKLAMA TARİHİ
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ

: 23/07/2016

: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 2- ADİL CUMHUR İPEKÇİ, TAYİPOğlu
HALİME'den olma, 08/03/1991 doğumlu, ANKARA ili,
SİNCAN ilçesi, FATİH köy/mahallesi, 2 cilt, 321 aile
sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fatih Mah. 399 Cad.
No:7 İç Kapı No:7Sincan/ ANKARA ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MÜJDAT KARACA, ANKARA
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi İstek İşmerkezi
5/10Sincan Sincan / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 21/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 3- AYKAN KILIÇARSLAN, MEMETOğlu
SEHERNAZ'den olma, 05/02/1987 doğumlu, VAN ili,
ÖZALP ilçesi, Y.TULGALI köy/mahallesi, 52 cilt, 7
aile sıra no, 75 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fırat Life Sitesi
D Blok No: 146 Eryaman/AnkaraMerkez/ ANKARA
ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. ADNAN ZEYBEK, ANKARA
Eti Mahallesi Toros Sokak No:17/9 Sıhhiye Çankaya /
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ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 28/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 4- BİLAL ERGEN, HİCABİOğlu TÜRKAN'den olma,
21/05/1989 doğumlu, KONYA ili, EREĞLİ(Konya)
ilçesi, ALHAN köy/mahallesi, 39 cilt, 41 aile sıra no, 44
sıra no'da nüfusa kayıtlı Üçgöz Mah. Suphi Gürbudak
Sk. No:5Ereğli(Konya)/ KONYA ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MÜJDAT KARACA, ANKARA
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi İstek İşmerkezi
5/10Sincan Sincan / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 25/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
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ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 5- ERDOĞAN GEZER, SAFETOğlu NURİYE'den
olma, 07/06/1985 doğumlu, İZMİR ili, BERGAMA
ilçesi, TURANLI HACILAR köy/mahallesi, 88 cilt, 7
aile sıra no, 20 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cumhuriyet
Mah. Hani Baba Cad. No:16 İç Kapı No:4Merkez/
AĞRI ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. GÖZDE GÜNEŞ, ANKARA
Hoşdere Caddesi Reşat Nuri Sokak No:21/5
AyrancıÇankaya / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 22/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 6- FATİH KARAASLAN, MEHMETOğlu ARİFE'den
olma, 22/07/1988 doğumlu, ÇANAKKALE ili,
AYVACIK ilçesi, BABADERE köy/mahallesi, 13 cilt,
92 aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Barbaros Mah.
Osman Hamdi Bey Cad. No:15 İç Kapı No:5Merkez/
ÇANAKKALE ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MÜJDAT KARACA, ANKARA
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi İstek İşmerkezi
5/10Sincan Sincan / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
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Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 22/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 7- FİKRET ERDOĞAN, ŞAHİNOğlu HALİME'den
olma, 08/01/1989 doğumlu, ANKARA ili, BEYPAZARI
ilçesi, KURTKOVAN köy/mahallesi, 57 cilt, 2 aile sıra
no, 76 sıra no'da nüfusa kayıtlı Esertepe Mah. 289 Sk.
No:14 İç Kapı No:10Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. ÖZLEM KOCAOĞLU UZEL, ANKARA
Hoşdere Caddesi No:164/8 Çankaya / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 22/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 8- GÜNGÖR GÜRCAN, AHMETOğlu KEZİBAN'den
olma, 25/01/1989 doğumlu, BURDUR ili, YEŞİLOVA
ilçesi, BEDİRLİ köy/mahallesi, 13 cilt, 46 aile sıra no,
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25 sıra no'da nüfusa kayıtlı Köyiçi Mevkıı Atatürk Cad.
No:12 BedirliYeşilova/ BURDUR ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. ŞUAYIP DEMİR, ANKARA
Necatibey Caddesi No:58/27Çankaya / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 24/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 9- HAKAN ÖZER, ERTURULOğlu AYNUR'den olma,
01/06/1990 doğumlu, KOCAELİ ili, KANDIRA ilçesi,
ŞEREFSUNGUR köy/mahallesi, 59 cilt, 21 aile sıra no,
52 sıra no'da nüfusa kayıtlı Tepeköy Mah. İzel Sk. No:4
İç Kapı No:1İzmit/ KOCAELİ ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MEHMET ALİ ÇERKEZ, ANKARA
Meşrutiyet Caddesi Bayındır 2 Sokak 62/16Kızılay ...
Çankaya / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 23/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
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3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 10- HASBİ ERAY KARAASLAN, HALUKOğlu
NURHAYAT'den olma, 18/07/1991 doğumlu, İZMİR
ili, KONAK ilçesi, TEPECİK köy/mahallesi, 97 cilt,
1121 aile sıra no, 14 sıra no'da nüfusa kayıtlı Atatürk
Mah. 195 AskeriyeCad. No:22 İç Kapı No:2Merkez/
TUNCELİ ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MÜJDAT KARACA, ANKARA
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi İstek İşmerkezi
5/10Sincan Sincan / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 25/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 11- İBRAHİM ÇOK, FİKRETOğlu YASEMİN'den
olma, 23/02/1989 doğumlu, AYDIN ili, EFELER ilçesi,
MESUDİYE köy/mahallesi, 19 cilt, 567 aile sıra no, 10
sıra no'da nüfusa kayıtlı Ata Mah. Hızır Reis Sk. No:4
İç Kapı No:17Menderes/ İZMİR ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MÜJDAT KARACA, ANKARA
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi İstek İşmerkezi
5/10Sincan Sincan / ANKARA
Av. ZUHAL ÇAMLICA, KOCAELİ
Karabaş Mah. Müneccim Arif Sok. Kadriye Hanım Apt.
No:27 K:2 İzmit / KOCAELİ
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SUÇ

: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 21/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 12- İSA AKGÜL, ALİ İHSANOğlu PERİHAN'den
olma, 02/01/1983 doğumlu, AFYONKARAHİSAR ili,
ŞUHUT ilçesi, DEMİRBEL köy/mahallesi, 23 cilt, 28
aile sıra no, 61 sıra no'da nüfusa kayıtlı Orta Mah. 220
Sk. No:12Efeler/ AYDIN ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MEHMET ALİ ÇERKEZ, ANKARA
Meşrutiyet Caddesi Bayındır 2 Sokak 62/16Kızılay ...
Çankaya / ANKARA
Av. MÜJDAT KARACA, ANKARA
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi İstek İşmerkezi
5/10Sincan Sincan / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 23/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
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63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 13- MEHMET ASLAN, CAFEROğlu ARZU'den olma,
20/11/1990 doğumlu, GAZİANTEP ili, İSLAHİYE
ilçesi, BEYLER köy/mahallesi, 3 cilt, 93 aile sıra no, 8
sıra no'da nüfusa kayıtlı Şıh Mehmet Mah. Geniş Küme
Küme Evleri No:67 İç Kapı No:1Merkez/ KİLİS ikamet
eder.
MÜDAFİİ
: Av. SELAMİ YÜCEL, ANKARA
Eti Mahallesi Strazburg Caddesi No:30/21 Merkez /
ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 21/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 14- MEHMET ALİ BULAZAR, HAYRİOğlu
GÜLSAR'den
olma,
17/05/1987
doğumlu,
ZONGULDAK ili, DEVREK ilçesi, KEMERLER
köy/mahallesi, 49 cilt, 45 aile sıra no, 46 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Kazım Karabekir Mah. 1682 Cad.
No:23AEtimesgut/ ANKARA ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ, ANKARA
Marmara Sokak Marmara Apt 4/17 - SıhhiyeMerkez /
ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
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Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 23/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 15- MELİH İSA AKTAŞ, ADEMOğlu NURİYE'den
olma, 20/01/1989 doğumlu, MANİSA ili, SALİHLİ
ilçesi, KIRVELİ köy/mahallesi, 10 cilt, 412 aile sıra no,
7 sıra no'da nüfusa kayıtlı İlçe Jandarma Komutanlığı
Emirdağ/ AFYONKARAHİSAR ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. AHMET TAN, ANKARA
Karanfil Sokak 30/12 Kızılay Çankaya / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 25/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 16- MERT ERDİ KURTOĞLU, AHMETOğlu
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NESRİN'den olma, 12/02/1989 doğumlu, ANKARA ili,
POLATLI ilçesi, ZAFER köy/mahallesi, 11 cilt, 145 aile
sıra no, 16 sıra no'da nüfusa kayıtlı Adalet Mah. Adalet
Sk. No:80FSincan/ ANKARA ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MÜJDAT KARACA, ANKARA
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi İstek İşmerkezi
5/10Sincan Sincan / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 22/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 17- MUSTAFA KILIÇ, SAMİOğlu YETER'den olma,
08/08/1989 doğumlu, KAYSERİ ili, SARIZ ilçesi,
BÜYÜK SÖBEÇİMEN köy/mahallesi, 9 cilt, 40 aile
sıra no, 287 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yenidoğan Mah.
Gürle Sk. No:7 İç Kapı No:5Kocasinan/ KAYSERİ
ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. ÖZLEM KOCAOĞLU UZEL, ANKARA
Hoşdere Caddesi No:164/8 Çankaya / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 22/07/2016
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UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ

: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 18- ORÇUN TİNK, MUSTAFAOğlu SEMAHAT'den
olma, 24/09/1992 doğumlu, BURSA ili, OSMANGAZİ
ilçesi, KAVAKLI köy/mahallesi, 45 cilt, 198 aile sıra
no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı Mimarsinan Mah.
Mudanya Sk. No:2 İç Kapı No:7Yıldırım/ BURSA
ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MÜRŞİDE GİZEM YILDIRIM, ANKARA
Söğütözü Mahallesi 2176.Sokak Platin Tower No:7
Kat:21 Ofis:80/81 Çankaya/Ankara 6510 Çankaya /
ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 23/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 19- ÖMER ERGENEKON, MEHMETOğlu
NİYAZ'den olma, 10/09/1976 doğumlu, KAYSERİ ili,
KOCASİNAN ilçesi, YENİMAHALLE köy/mahallesi,
34 cilt, 155 aile sıra no, 7 sıra no'da nüfusa kayıtlı Albay
B. Koker Apt. 16. Blok Daire No:3 Dikmen Çankaya/
ANKARA ikamet eder.
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
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SUÇ YERİ VE TARİHİ
YAKALAMA KARAR TARİHİ
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma, Terör Amaçlı Nitelikli Yağma
: Ankara ili - 15/07/2016
: 26/07/2016

: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54 ve 58/9
maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
3- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/2-3( a ), 43/2
maddesi delaletiyle 43/1, 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A,
TCK.nun 53 ve 58/9 maddeleri. ( Şikayetçiler Semih
Ecevit Özkan ve Hüseyin Sercan Kocaman'ayönelik
eylemi için )
4- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 149/1-(a-d-h), 3713 Sayılı
Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53 ve 58/9 maddeleri.
( Şikayetçiler Semih Ecevit Özkan ve Hüseyin Sercan
Kocaman'ayönelik eylemleriiçin ayrı ayrı 2 kez)
ŞÜPHELİ
: 20- ÖMER KARAYOLUK, HASANOğlu FİDAN'den
olma, 01/09/1990 doğumlu, ÇORUM ili, SUNGURLU
ilçesi, DEMİRŞEYH köy/mahallesi, 56 cilt, 34 aile sıra
no, 123 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ankara Merkez/
ANKARA ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. ADNAN ZEYBEK, ANKARA
Eti Mahallesi Toros Sokak No:17/9 Sıhhiye Çankaya /
ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
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TUTUKLAMA TARİHİ
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ

: 28/07/2016

: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 21- RIFAT ÇALIK, ZİYAOğlu AYŞE'den olma,
03/08/1989 doğumlu, TRABZON ili, ŞALPAZARI
ilçesi, KABASAKAL köy/mahallesi, 18 cilt, 64 ailesıra
no, 37 sıra no'da nüfusa kayıtlı İnönü Mah. 1617 Cad.
No:57/6 İç Kapı No:5Yenimahalle/ ANKARA ikamet
eder.
MÜDAFİİ
: Av. GÖZDE GÜNEŞ, ANKARA
Hoşdere Caddesi Reşat Nuri Sokak No:21/5
AyrancıÇankaya / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 22/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 22- SADIK EMRE ORAL, HALİLOğlu AYSEL'den
olma,
26/07/1989
doğumlu,
YOZGAT
ili,
AKDAĞMADENİ
ilçesi,
MUŞALİKALESİ
köy/mahallesi, 28 cilt, 124 aile sıra no, 43 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Esentepe Mah. Şair Ali Türk Keskin Cad.
No:38 İç Kapı No:3Merkez/ AFYONKARAHİSAR
ikamet eder.
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MÜDAFİİ

: Av. MÜJDAT KARACA, ANKARA
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi İstek İşmerkezi
5/10Sincan Sincan / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 25/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
:
23SAMET
TANRIVERDİ,
KASIMOğlu
MAKBULE'den olma, 06/10/1989 doğumlu, ANKARA
ili, BALA ilçesi, KARAHAMZALI köy/mahallesi, 35
cilt, 28 aile sıra no, 89 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yayla
Mah. 1443 Sk. No:25 İç Kapı No:9Keçiören/ ANKARA
ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. AHMET AYKUT YILDIZ, ANKARA
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/9 - Çankaya...
Çankaya / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 23/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
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3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 24- SELAMİ YILDIRIM, DURANOğlu SEBİHA'den
olma, 19/09/1986 doğumlu, ADANA ili, KOZAN ilçesi,
AKARCA köy/mahallesi, 11 cilt, 9 aile sıra no, 134 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı
Kaman/ KIRŞEHİR ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. ADNAN ZEYBEK, ANKARA
Eti Mahallesi Toros Sokak No:17/9 Sıhhiye Çankaya /
ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 28/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 25- SEMİH KUVVET, NECMETTİNOğlu EMİNE'den
olma, 28/09/1990 doğumlu, TEKİRDAĞ ili, ERGENE
ilçesi, VAKIFLAR köy/mahallesi, 31 cilt, 112 aile sıra
no, 31 sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. SAİDE BAŞAK SÜRMELİ, ANKARA
Bülten Sokak Başkent Apartmanı No.9/22 Kavaklıdere
Çankaya / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
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Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 25/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 26- SÜLEYMAN ARİF VAROL, MAHMUT
NEDİMOğlu ZÜHRE'den olma, 04/12/1989 doğumlu,
ADIYAMAN
ili,
BESNİ
ilçesi,
ALİPAŞA
köy/mahallesi, 1 cilt, 183 aile sıra no, 22 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Dumlupınar Mah. 38069 Sk. No:29 İç
Kapı No:1Seyhan/ ADANA ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MÜJDAT KARACA, ANKARA
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi İstek İşmerkezi
5/10Sincan Sincan / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 21/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 27- ŞAHİN ÇAĞLIYAN, ŞAKİROğlu EMİNE'den
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olma,
03/01/1993
doğumlu,
BALIKESİR
ili,DURSUNBEY ilçesi, AKYAYLA köy/mahallesi, 11
cilt, 20 aile sıra no, 40 sıra no'da nüfusa kayıtlı Akyayla
KöyüDursunbey/ BALIKESİR ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. ADNAN ZEYBEK, ANKARA
Eti Mahallesi Toros Sokak No:17/9 Sıhhiye Çankaya /
ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 28/07/2016
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ
: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
23713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4. Maddesi
ve TCK.nun 37. Maddesi delaletiyle TCK.nun 109/23(a,b,c,d ), 3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53
ve 58/9 maddeleri. ( Türk Telekom A.Ş çalışanlarına
yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 37 kez)
ŞÜPHELİ
: 28- UĞUR YILMAZ, AHMETOğlu HATİCE'den olma,
12/05/1990 doğumlu, BURSA ili, YENİŞEHİR ilçesi,
AKBIYIK köy/mahallesi, 12 cilt, 1 aile sıra no, 51 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Akbıyık Mah. Akbıyık Sk. No:16 İç
Kapı No:1Yenişehir/ BURSA ikamet eder.
MÜDAFİİ
: Av. MÜJDAT KARACA, ANKARA
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi İstek İşmerkezi
5/10Sincan Sincan / ANKARA
SUÇ
: Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya
veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
Terör Amaçlı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma
SUÇ YERİ VE TARİHİ
: Ankara ili - 15/07/2016
YAKALAMA TARİHİ
: 16/07/2016
GÖZALTINA ALINMA TARİHİ : 16/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ
: 21/07/2016
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UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ

: 1- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3.
Maddesi delaletiyle TCK.nun 309/1,311/1,312/1, 314/2,
3713 Sayılı Kanunun 5/1, 8/A, TCK.nun 53,54,58/9 ve
63 maddeleri.
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MASAK
raporu,
kurumlardan
gelen
müzekkereler içeriği ve tüm dosya kapsamı.

cevabi

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Bu iddianamenin konusunu 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara İli Kara Harp Okulu
Komutanlığında bulunan 27 subay adayı kursiyer ve 1 şoför olmak üzere 28 personelin, Kara
Harp Okulundan Kur. Bşk. Alb. İlhami Polat'ın koordinatörlüğünde P. Kur. Yb. Ömer
Ergenekon'un sevk ve idaresinde Ankara İli, Ulus Semtinde bulunan Türk Telekom binasının
darbe girişimi faaliyeti kapsamında kontrol altına alınması girişimi ve bu kapsamda Türk
Telekom binasında meydana gelen olaylaroluşturmaktadır.
Siyasi, dini veya iktisadi hedeflere ulaşmak amacıyla, araç olarak insanların can ve
mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek ve onlara zarar verecek şekilde, yine bunun yanında
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.
Türk Dil Kurumu “terör” kavramını; yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma,
korkutma, tedhiş olarak tanımlamaktadır.
Terör esasında soyut bir kavramıdır. Bu konu ile ilgili 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu’nu incelendiğinde; terörün, terör suçlusunu, terör suçlarının, terör amacı ile işlenen
suçların, terör örgütünü ve örgüt propagandasının maddeler halinde açıklandığını
görmekteyiz.
Kanuni tanıma 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” (3713 sayılı Kanun m.1).
3713 sayılı Kanunun 3. maddesine göre; Türk Ceza Kanunu’nda yer alan Devletin
birliğini ve Ülke bütünlüğü bozmak (TCK m.302), askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri
hareketleri yararına anlaşma (TCK m.303), Anayasayı ihlal (TCK m.309), Meclise darbe
(TCK m.311), Hükümete darbe (TCK m.312), Hükümete karşı silahlı isyan (TCK m.313),
silahlı örgüt (TCK m.314), silah sağlama (TCK m.315), yabancı hizmetine asker yazma veya
yazdırma (TCK m.320) ve Cumhurbaşkanına suikast (TCK m.310/1) suçları mutlak terör suçu
olarak nitelendirilmiştir.
Görüleceği üzere; “terör suçu” adı ile ayrı bir suç ve ceza öngörülmemiştir. Suçların
nitelikleri ve 3713 sayılı Kanunun 4. maddesinde sayılan suçların terör maksadıyla işlenmesi
hallerinde, “terör suçu” gündeme gelmektedir. Bu suçların işlenmesi halinde, cezalar yarı
oranında artırılacaktır. Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya
tehdit yöntemleriyle, 3713 sayılı Kanunun 1. maddesinde sayılan amaçlara yönelik olarak suç
işlemek için kurulan yapılanmalara ise “terör örgütü” denilmektedir.
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
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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 sözkonusu 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)

-AFethullahçı Terör Örgütü:

A-Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması :
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1'inci maddesinden hareketle terör örgütü,
cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden
biriyle, 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 her türlü suç teşkil eden
eylemleri işleyecek kişi veya kişilerin mensup olduğu örgüt olarak tanımlanabilir.
Bir terör örgütünün varlığının kabul edilebilmesi için, örgütlü bağlılık, üyeler
arasında görev bölüşümü, kod isimleri, bir hiyerarşi ve bu örgütün ideolojisini savunan
insanların olması gerekir. FETÖ/PDY mensuplarının hücresel şekilde birbirleriyle
bağlantıları, kendi aralarında bir rapor, talimat alışverişi bulunmaktadır. Alttan yukarıya doğru
rapor, yukarıdan aşağıya doğru talimat verilmekte, örgüt mensuplarının, kendilerine yeni
örgüt mensupları kazanma faaliyetleri bulunmakta, yeni çocuk ve gençler örgüte alınmakta,
eğitilip, yetiştirilerek bu örgütün kadrolarına ilave edilmektedir. Örgütün eğitim malzemeleri,
kitabı, bildirisi, ideolojisini anlatan belgeler, evraklar, dokümanları, ordu ve emniyet
içerisinde teşkilatlanmış silahlı gücü bulunmaktadır.
FETÖ/PDY de diğer terör örgütleri gibi bir inanca dayanmaktadır. Fetullahçı
Terör Örgütü, üyelerinin uğrunda zorluklarına katlanabildiği, fedakârlıkta bulunduğu, amacına
yönelik bir şeyler yapabildiği, bir inanç, bir ideoloji sistemidir. Örgüt kadrolarının sızdığı
devletin güvenlik kurumlarının silahlı olması ve bu silahları kullanma yetkisinin bulunması,
örgütün silahlı ve askeri eğilimini göstermesi açısından çok önemlidir.FETÖ/PDY
üyelerimutlak itaat ve cennete kavuşacakları saiki ile hareket ederek devlet içinde suikast
benzeri hareketlere başvurmuştur.
Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden örgütün, dini değerler
değişmezken, zamana ve şartlara göre kendisini değiştirmesi, ülkesi ve devleti ile barışık
olması beklenirken devleti kendisine hasım ve karşı cephe olarak görmesi, tüm yapısıyla açık
ve şeffaf olması gerekirken bir istihbarat örgütü gibi kod isimler, özel haberleşme kanalları,
geniş çaplı yapılaşması olan örgüt üyelerinin birbirlerini tanımalarını kolaylaştıracakbir takım
araçların kullanılması, kaynağı bilinmeyen paralar kullanması, yönetim kadrosunun
faaliyetlerini yurt dışından idare etmesi ve Türkiye’ye gelmekten ısrarla imtina etmesi,
hasımlarını saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj ve yasa dışı faaliyeti kullanması, çeşitli
yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması, diğer terör
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örgütleriyle temas kurması ve onlara istihbarat, lojistik, eylem tarzı türü destek sağlaması, söz
konusu yapının casusluk faaliyetlerini de kapsayan organize bir terör örgütü olduğunu ortaya
koyan unsurlardır.
1-)Örgütün Kuruluşu
Erzurum-Pasinler-Korucuk köyü nüfusuna kayıtlı Ramiz ve Rabia oğlu 27.04.1941
doğumlu Fetullah GÜLEN, 1959 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 Kestanepazarı Kuran Kursu’nda görev yaptığı dönemde çevresinde
bulunan arkadaşları ile birlikte dini motifleri de kullanmak ve insanları "din elden gidiyor"
propagandası ile devlete karşı kışkırtmak (istismar etmek) suretiyle örgütünün çekirdek
kadrosunu oluşturarak müstakil hareket etmeye başlamış, faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş
grubundaki öğrenci ve gençler üzerinde yoğunlaştırarak, onları daha sonra ışık evleri olacak
evlerde toplayarak ve buralarda teyp/video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları, önceleri
Said-i Nursi risaleleri ve kendi derlemelerini okutturmak suretiyle yaptığı 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 yurtiçi/yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri
üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini islam devletini kurmak
amacı ile bu eğitim kurumlarında beyinlerini yıkadığı, elde ettiği finans ve siyasi
gücünü,istişare kurulu, ülke, bölge, il, ilçe, semt, ev imamları gibi hiyerarşik bir yapı içeren
illegal yapılanmasına bağlı insan gücünü örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde
kullanarak, devletin kurumlarına sızmak suretiyle ve bunun için yabancı ülkelerden bir takım
kişi ve kuruluşların desteğini olmak kaydıyla 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 kurumlarını ele geçirmek olduğu anlaşılmaktadır.
Bu kapsamda FETÖ/PDY’nin;
a-Tabanında bulunan insanları istismar ederek kaynak ve meşruiyet devşirme,
b-Öğrenci seçme ekipleri ile köy ve semtlerden topladığı gençleri, bünyesindeki
vakıf, ışık evleri, okul ve dershaneleri marifetiyle ideolojisi doğrultusunda yetiştirerek insan
gücü elde etme,
c-Devlet modeline uygun bir paralel örgütlenme ile gizlice başta siyaset, mülkiye,
adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızma,
d-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,
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e-Devlet dışında kendisine bağlı bir ekonomik sistem kurma, şirket birlikleri ve
konfederasyonlar kurarak zenginler kulübü oluşturma böylelikle ulusal ve uluslararası
ticarette söz sahibi olma,
Kamu, 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
veya örgüt mensubu olmayan kişiler hakkında usule aykırı yol ve yöntemlerle elde ettiği bazı
bilgi ve belgeleri şantaj unsuru olarak kullanmak suretiyle bu kişilerin kadrolardan tasfiyesini
sağlayarak 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; F. GÜLEN'in bazı ifade ve açıklamalarında rahatlıkla görmek mümkündür ki
bunlardan 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, müktesabatlarını 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 tabı tutmalıyız.”
“Allah'ın Resulü kuvvet dengesinin olmadığı bir yerde ortaya atılmasının 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 değişikkuvvetleri hesap
edecek dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekteyarar varki 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 manevra(kesinti var) çok iyi bilecek, çokiyi
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
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.
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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 ada 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. HİMMETLER belli bir noktada…(kesinti)
edildi. Ve şimdi orada çok iyi güdülüyorlar Allah’ın İnayet ve keremiyle her sene de
besleniyorlar. İngiltere’den Almanya’ya oradan Avusturalya’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 üniversitelerde ki HOCALARIM olacaklar.”
Bu sözler, kasetlerdeki vaazları, röportajları ile kitaplarda yer alan taktik ve strateji
içeren sözlerdir. Pensilvanya FETÖ/PDY 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,
devletin tüm kurum ve kuruluşları içinde etkin bir duruma gelmeleri hedefini göstermektedir.
4-)Örgütün Sosyo-Kültürel ve Zihinsel Yapısı
Örgüt içerisinde F.GÜLEN'in "Olağanüstü haller yaşamış bir VELİ olduğu" görüşü
yaygındır. Etrafında bu kadar çok insanı toplayabilmesinin arkasında bu anlayışın yattığı
söylenebilir. F.GÜLEN, örgüt üyelerine gelişen teknoloji ile birlikte teyp kasetleri,
videokasetleri, kitapları, çeşitli dergilerde yer alan başyazıları, internet siteleri, radyo ve
televizyon 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
Pensilvanyada bulunan FETÖ/PDY 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 ‘örgüt içinde
değillerdir’, ancak ‘örgüt dışında’ da değillerdir. Sadece örgüte ilgi beslemektedirler.
FETÖ/PDY örgütlenmesi; gizlilik, hiyerarşik yapılanma, pelür kağıtları ile
haberleşme, özgeçmiş raporu verme (CV), birbirlerini tanımak amacıyla ortak bir dil (1$)
kullanma ve kod adı kullanma gibi özellikleri ile yasadışı terörist örgütlenmelerin 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
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doğrultusunda gerçekleşmektedir. Evlilik kararı veren örgüt mensubu bu durumu kendisinden
sorumlu imama iletmekte, müstakbel eşini yine örgüte bağlı olan bayanların resimlerinin
bulunduğu bir katalogdan seçebilmekte, abi veya ablaların olur vermediği kişilerle
evlenilmemekte, bu oluşumun yeri geldiğinde bu kişilerin dinlenmesine sebep olabilecekleri,
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 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 konulmaktaydı. Örneğin, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün
'1999' yılında yapmış olduğu bir çalışma esnasında yapılan tespite göre, bu yapılanma şu
şekildeydi:
1. İstişare Grubu
2. Dünya imamı
3. Coğrafi bölge imamı
4. Ülke imamı
5. Bölge imamı
6. İl imamı
7. İlçe imamı
8. Semt imamı
9. Mahalle imamı
10. Ev imamı (Işık evleri)
11. Ser rehberler
12. Belletmenler
13. Öğrenciler ve örgüt mensupları (şakirt ve şakirdeler).
Örgütün hiyerarşik yapısı, günümüzde çok daha gelişmiş ve karmaşık bir hal almış
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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 İmamları, 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 gösteren
kurumların her birinin başına örgüt tarafından “imam” 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
kurumlarında görev yapmaları nedeniyle mahrem olarak adlandırılan takip edilmemek için
diğer örgüt mensuplarına nazaran daha üst düzey önlemler almakta ve teknolojinin iletişim
konusunda sağladığı imkânlardan kontrollü bir seviyede istifade etmektedir.
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 olmanın 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
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 yedi - sekiz evden oluşur; kimi bölgelerde ise on üçon dört 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'
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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, 'istişare toplantıları' adı altında
konuşulup karara bağlanır. Bu istişarelerde; daha üst abilerden gelen ve merdiven mantığıyla
'imamdan - 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.
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 Kuran’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;
• Dahilden 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-BİLLAH 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;
7-1.Finansman kaynaklarının tekele verilmesi, şahsi tasarruflar yapılmaması
7-2.Finansman kaynaklarının derneğe verilmesi
7-3.Lüksten kaçınmak, israf yapmamak
7-4.Dershanelere nezaret eden arkadaşlar, evde kalanlara her türlü adap ve edep
kaidelerini öğretecek
7-5.Şahsi işlerimizi dahi görüşüp kararın varıldığı istikamette işleri yapmak
7-6.Dahilde ve hariçte kim vazifelendirilirse 'o vazifeye, o gidecek', 'başkası o işe
karışmayacak'
7-7.Herkesin nereye, ne zaman gideceği bir sisteme bağlı olarak yürütülecek
(dışarıya gitmeler, içteki ziyaretler)
7-8.Kusurlarını birbirine hatırlatmak için kardeş edinme
7-9.Bu kadroyu etrafa empoze etme, kuvvet kazandırma, çok kuvvetli gösterme (içte
ve dışta olacak)
7-10.Arkadaşların birbirlerini kabul ettirmesi ve ittifak ettikleri o mevzuda aynı
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şeyleri söylemesi
7-11.On beş günde bir, bir araya gelip arıza ve pürüzlere bakılması (Pazar günü
ikindi - akşam arası)
7-12.Bilumum dışarıya giden arkadaşların tenkidinin '15 günlük' toplantıda
görüşülmesi
7-13.Acil durumlarda o mevzu ile alakalı olan arkadaş, toplantı gününü
beklemeksizin Hocaefendi’ye duyurabilir
7-14.'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
7-15.Karara bağlanan bir şeyin hiçbir zaman aleyhinde bulunmama ('ima ihsas'
yoluyla dahi olsa); aksine fikir olursa 'hakkı-ı hayat tanımama'
7-16.Her arkadaşın resmi, gayri resmi bir işinin olmasına ihtimam
7-17.İstişareden sonra fikir beyan etmeme, alınan kararları infaz etme ve istişareyi
kimlerle yapacağını bilme (Ashab-ı Rey)
7-18.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.
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
yönelinmesi örgütün uzun vadeli planlarını bir parçasıdır.
Örgüt eğitim kadrosunun nitelik ve nicelik açısından yeterli düzeye ulaşmasının
ardından kendisine bağlı olanları çağın gereksinimleri doğrultusunda yönlendirmiş ve devlete
yerleştireceği kadroları 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 faaliyetlerini önü açılmıştır.
Sonuç olarak; F.GÜLEN’in 1960’larin 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.
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
içlerine sızmak suretiyle ele geçirmeyi hedeflemiştir.
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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 istihbari 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 kadrolaşmasını belirli bir düzeye
ulaştırdıktan sonra, buradaki gücünü operasyonlarının ana aracı olarak kullanmaya
başlamıştır.
8-)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 bürokrasisi' 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. 1966'den bugüne 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, ilçedeörgüte bağlı menkul ve gayrimenkul listesini
tutmakta, ilçeye yeni atanan kamu kurum/kuruluş yetkililerinin tutum davranışlarını takip
etmekte, kendilerinden olan ve olmayanları belirlemekte, kişisel zaafları dahil 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.
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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.
9-)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 imkan tanıyan Skype, Bylock, 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
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. Hatta isim
veya soyadı bilgilerini değiştirerek tamamen yeni bir kimlik ile faaliyetlerine devam
edebilirler.
**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 kağıtlara yazılmakta hatta bunların
lüzumu dahilinde yok edilebilmesi için yenilebilir özellikte olması sağlanmaktadır.
10-)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

34/163

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 kurumlarının ve bürokrasinin yıpratılması' gayeleri ile sosyal medya ve basın yayın
organları üzerinden algı operasyonları yapılmaktadır.
17-25 Aralık sürecinde de bu yöntemlerle hükümeti devirmeye yönelik, “üst akılla”
profesyonelce oluşturulmuş, tamamen organize bir strateji izlenmiştir.
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
mobbing 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 yası 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 Bazılarını;
* 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 yayınlarıusöz konusu siteyi kaynak göstererek" yayımlamak ve
daha geniş kitlelere duyurmak,
* Güvenlik birimleri ya da stratejik kurumlardakiuzantıları 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 etmekya da istenen işi yapmaya
zorlamak şeklinde sıralamak mümkündür.
11-)Siyasi Baskı
Örgütün siyasetle ilişkisi 'faydacı' ve hatta 'fırsatçı' temelde olup; öncelikle siyaset ve
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kurumları üzerinde etkili olarak kadrolaşmanın önünü açmayı, elemanlarını etkili konumlara
taşımayı, onların korunup kollanmasını sağlamayı 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 hükümet 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 yapıp medya
organlarının da katılımı ile yasama sürecine müdahil olmaya çalışmaktadır.
12-)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 hükümeti, '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 hükümet aleyhine
tepkiselliğin artırılmasını, devlet kurumları ve bürokrasinin yıpratılmasını hedeflemektedir.
Örgütün bu tavrı yeni olmayıp 28 Şubat sürecinde de anti demokratik girişimler
grubun medya organlarınca desteklenmiş ve dönemin hükümetini 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.
Sonuçta kamuoyunda; bütün bunların, devletin ortadan kaldırılmasına, ele
geçirilmesine, anayasal düzenin cebren değiştirilerek yok edilmesine, hükümeti iş yapamaz
hale getirmeye 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 anlaşılmıştır.
13-)Eğitim Alanı: 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.
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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:
(1) Örgütle ilk karşılaşmalar genellikle dershanelerde ya da benzeri eğitim
kurumlarında olmaktadır.
(2) Temas sağlanan öğrenciler, abilerin sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır.
(3) Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa, sınavlara birkaç ay kala
gruplar halinde farklı yurtlara çıkarılmaktadır. Bu gruplar, daha sonra daha küçük gruplara
ayrılmaktadır.
(4) Her öğrenciye 'kod' adı verilmektedir. Bu yapı ile alakalı dershanelere öğrenciler
yönlendirilmektedir. 'Paralel Devlet' dediğimiz yapılanma içerisinde, aslında bölgesinden
birimlerine kadar herkes 'kod isim' kullanmıştır.
(5) 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 sınavlardan önceden verilir.
Buna örgüt jargonunda 'Fetih okutmak' denir. 'Fetih okutmak', "sınavda çıkacak soruların
öğrencilere okutulup ezberletilmesi"demektir.
(6) Özellikle Hukuk Fakültelerinde okuyan öğrencilere 'top-sakal bıraktırıp, küpe
taktırarak, girecekleri ortamda kimliklerini gizlemeleri için 'stil çalışması' yaptırdıkları
bilinmektedir.
(7) 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.
(8) PDY 'abilik' ve ‘ablalık’ müessesiyle çocukları adeta ailelerinden 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.
Sonuçta 'eğitim alanı', örgüt için adeta bir 'ara yüz' konumundadır. Zira 'eğitim alanı',
örgüt açısından 'üç temel' fonksiyon görmektedir. Her şeyden önce 'insan' kaynağı sağlamakta;
ikinci olarak ekonomik kaynak temin etmekte ve üçüncü olarak ise, belki her şeyin ötesinde,
hareketin meşru gibi görünmesini sağlamaktadır. Üçüncü fonksiyon diğer ikisinden daha
önemlidir çünkü eğitim faaliyetleri, diğer gayri meşru faaliyetleri kamufle etmektedir.
14-)Örgütün Mali Yapısı ve Genel Durumu
F.GÜLEN, 1960'lı yılların sonlarında İzmir/Merkez vaizi ve Kestanepazarı 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 maliyesini 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, STK'ları
vb. 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.
15-)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 zekat, 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 bu 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
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, zekat,
kurban ve öğrenci bursu adı altında toplanan paraların artırılması sağlanmakta, toplanan
paraların karşılığının Cennet ile mükafatlandırılmak 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 hükümete baskı
yapabilmeyi hedeflemektedir.
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16-)Örgütün Gelir Kaynakları
a-Kamu kaynaklarından elde edilen gelirler (Borsa Spekülasyonları, Devlet ihaleleri,
Teşvik ve Hibeler)
b-İşadamlarından sağlanan gelirler (Şantaj, Tehdit)
c-Gönüllülük esaslı sağlanan gelirler (Himmet, Kurban)
d-Örgüte ait şirket, holding, banka, vakıf ve dernek faaliyetlerinden elde edilen
gelirler
e-Eğitim faaliyetleri gelirleri (Dershaneler, Özel Okullar, Öğrenci Yurtları, Yardımcı
Sınav Kitapları)
f-Örgüte ait basın ve yayın organlarına verilen reklam ve aboneliklerden elde edilen
gelirler
g-STK’lardan sağlanan gelirler
17-)Kamu Kaynaklarından Elde Edilen Gelirler
17.1. Kamu ihalelerini örgütle bağlantılı firmalara verilmesi,
17.2. Örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adli-idari işlemler yaparak
piyasanın örgüt firmalarına teslim edilmesi,
17.3. Kurumların gizli kalması gereken finansal ve yatırım planlamaları bilgilerinin
ilişkili firmalara sızdırılması,
17.4. Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına
bedelsiz devredilmesi,
17.5. Belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin, örgütle ilişkili vakıf, dernek veya
şirketler lehine yapılması,
17.6. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansında görevli adamları vasıtasıyla iş
adamlarının yurtdışı iş bağlantılarını sağlama karşılığı örgüt adına onlardan para alınması,
17.7. Kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde PDY
firmalarının kayrılması,
18-)İşadamlarından Sağlanan Gelirler
18.1. İşadamlarından, adli-idari süreçlerdeki işlemlerini iş adamları lehine
sonuçlandırma karşılığı alınan paralar,
18.2. İşadamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini “ses ve görüntü”
kaydına aldırarak TEHDİT ve ŞANTAJ yoluyla alınan paralar,
18.3. İşadamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.
19-)STK’lardan Sağlanan Gelirler
19.1.TUSKON ve bağlı Federasyon, Dernek, Şirket ile Vakıflardan toplanan aidatlar,
19.2.Yazılı-görsel medya sektöründen sağlanan gelirler,
19.3.Kimse Yok Mu? Benzeri bağlı STK’lar aracılığı ile yardım adı altında
vatandaşlardan toplanan paralar,
19.4.Ticaret Odaları Yönetimlerini ele geçirerek, kamu hizmet alımlarındaki rayiç
bedel belirlenmelerinde örgütle ilişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi.
20-)Gönüllülük Esaslı Sağlanan Gelirler
20.1.Kurban Bayramı öncesi iş adamlarından firmalardan ve esnaftan, adlarına
kurban kesileceğini belirterek Kurban adı altında toplanan paralar,
20.2.İl ve ilçelerde iş adamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve
burs adı altında toplanan paralar,
20.3.Memur maaş ve ödüllendirmelerinden %5-%10 HİMMET adı altında toplanan
paralar,
20.4.Devlet kurumlarına yerleştirilen örgüt mensuplarının ilk maaşlarını örgüte
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vermeleri ile elde edilen paralar.
21-)Eğitim Faaliyetleri Gelirleri
21.1.154 Ülkede bulunan örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden
alınan paralar,
21.2.Yurtiçinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan
öğrencilerden alınan paralar,
21.3.Eğitim kurumlarında okuttukları öğrencilerden ücret aldıkları halde,
işadamlarından fakir öğrencilerin okutulacağından bahisle BURS adı altında toplanan paralar,
22-)F.GÜLEN Örgütünün Mali Yapıya Sızma Amacı
22.1.İhracatta kolaylık ve öncelik sağlama,
22.2.Kamu destek ve teşviklerini grup şirketlerine yönlendirme,
22-3.Mali Denetim faaliyetlerinden haberdar olma ve denetimleri yönlendirme,
22.4.Kamu ihalelerini örgütle bağlantılı şirketlere verme,
22.5.Bilişim altyapısı ve kurum arşivini örgütle bağlantılı şirketlerin menfaatine
kullanma,
Sonuç itibariyle, Paralel Devlet Yapılanması; sayıları yüzleri aşan söz konusu
kurum/kuruluşları aracılığıyla mali açıdan da ülke içerisinde “Devlete Paralel” olarak
örgütlenen organize bir yapıdır.
23-)Örgüt Adına Elde Edilen Gelirlerin Sisteme Sokulması
Örgütün, kurumsal gelirleri konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamakta
olup, “Şirket” ya da “Anonim Şirket” olarak kurulan söz konusu kuruluşlar, elde ettikleri
kazançları ticaret veya bankacılık üzerinden sisteme sokmaktadır. Vakıflar adı altında faaliyet
gösteren kurum/kuruluşlar için ise vakıflar için tanınan vergi muafiyetlerinden
yararlanılmakta, bir kısım para “bağış” adı altında söz konusu vakıflara verilmektedir.
Örgütün, sisteme sokulması yönünde sıkıntı çektiği gelir grubu, “Himmet” adı
altında toplanan paralardır. Şahıslardan alınan paraların doğrudan il/ilçe sorumlusunda
(Finans İmamında) toplanması, hem saklanması hem de nereden bulunduğunun sorulması
durumunda sıkıntı yaratabilecek hususlardır.
Örgüt bu sorunu, topladığı parayı, kendisine bağlılığı konusunda şüphe
duymadığı ve güvendiği mutemet tayin ettiği iş adamları üzerinden aşmakta, toplanan paralar,
belirlenen iş adamlarına verilerek yakalandığında kendi parası adı altında legalleştirilmesini
sağlamaktır.
Bu sayede zaten maddi durumu yerinde olan iş adamı gerektiğinde o parayı
kendi parasıymış gibi bankaya yatırabilmekte, hem de örgütün o parayla ilgisi olduğuna
dairresmiyete dökülebilecek bir sorun ortadan kaldırılmaktadır.
Ancak iş adamının mal varlığı, ürettiği katma değer miktarı ve diğer
ticari(nakit mevcudiyeti başta olmak üzere) işlemleri incelendiğinde, doğrudan örgütün
üzerine gidilemese de, söz konusu iş adamını kaynağını açıklayamadığı mal varlığı yüzünden
zor durumda kalabileceği aşikârdır.
İş adamlarından toplanan paraların bir kısmı bulunan yerleşim yerindeki örgüt
kurumlarının ihtiyaçları için harcanmakta, fazla para ise İstanbul'daki merkeze
yönlendirilmektedir. Mali yönden sıkıntı yaşayan bölgeler kardeş şehir ya da kardeş ülke
olarak kabul edilerek destek sağlanmaktadır.
Örgütün şahıslardan topladığı parayı sorunsuz bir şekilde sisteme sokma
yöntemlerinden biri de kamuya yararlı dernek statüsünde bulunan"Kimse Yok Mu Dayanışma
ve Yardımlaşma Derneği" gibi derneklerdir.
24-)FETÖ/PDY’nin TSK’daki Yapılanması ve Faaliyetleri
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15 Temmuz 2016 gecesi meydana gelen darbe teşebbüsünün daha iyi
anlaşılması bakımından FETÖ/PDY’nin TSK’daki yapılanmasına, faaliyetlerine ve
yapılanmanın ülkenin güvenliği üzerinde oluşturduğu risklere ilişkin Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının darbe teşebbüsünden kısa süre önce düzenlediği 6/6/2016 tarihli
iddianamesinde yer verilen tespit, değerlendirme ve öngörülere özetle yer verilmesi uygun
olacaktır. Bu tespit, değerlendirme ve öngörüler şöyle özetlenebilir:
a.FETÖ/PDY’nin en çok önem verdiği kurumun TSK olduğu,
b.FETÖ/PDY’nin en fazla kadrolaştığı ve egemen hâle geldiği devlet
kurumunun TSK olduğu,
c.TSK’daki kadrolaşmanın uzun yıllar önce başladığı ve ilk yerleştirilen örgüt
mensuplarının general veya albay rütbesine yükseldikleri,
d.FETÖ/PDY’nin subay ve astsubay olacak mensuplarını özel olarak
yetiştirdiği,
e.2003 yılına kadar yaklaşık dört yüz personelin bu yapıya mensubiyeti
nedeniyle ilişiği kesilirken bu tarihten sonra bu sebeple ilişiği kesilen personelin bulunmadığı,
f.Yapılanmaya mensup olmayan personelin bazı soruşturma ve davalarla
tasfiye edildiği ve bu personelin yerine örgüt mensuplarının terfi etmesinin sağlandığı,
g.Özellikle bu yapılanmaya mensup olmayan askeri pilotların çeşitli
yöntemlerle kurumdan uzaklaştırıldığı,
h.Kurmay subay kadrosunun önemli bir bölümünün FETÖ/PDY mensubu
olduğu,
i.FETÖ/PDY’nin askeri yargıda egemen bir güç olduğu ve bu nedenle yapıya
yönelik soruşturmalardan netice alınamadığı,
j.TSK içerisindeki bu yapılanmanın ordu disiplinini bozacak ve ülke
savunmasında zafiyet oluşturacak bir yoğunluğa ulaştığı,
k.FETÖ/PDY’nin kuvvet komutanlıkları, jandarma ve emniyet teşkilatları
içindeki mensuplarından oluşan ve on binleri bulan devletten ayrı hiyerarşiye bağlı silahlı bir
yapılanmasının olduğu,
l.FETÖ/PDY’nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarihi boyunca gördüğü en
büyük, en tehlikeli ve en organize terör örgütlenmesi olduğu,
m.FETÖ/PDY’nin anayasal düzeni değiştirecek veya ortadan kaldıracak silahlı
güce ulaştığı ve bir askeri darbe yapabilecek tek organize güç olduğu,
n.FETÖ/PDY’nin TSK içerisindeki etkinliğine dayanarak askeri darbe ve iç
savaş tehditlerinde bulunduğu,
o.FETÖ/PDY’nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın
olduğu,
p.Bu tehlikenin gerçekleşmesi halinde bunun devlet için gerçek bir yıkım
olacağı, ülkenin bir iç savaşa sürüklenebileceği, milyonlarca insanın ölüp milyonlarca
mültecinin ortaya çıkabileceği, devletin yeniden ayağa kaldırılmasının mümkün
olamayabileceği,
r.FETÖ/PDY’nin tasfiyesinin devlet için artık varlık yokluk meselesi hâline
geldiği.
25-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 hususlar ve yürütülen çalışmalar
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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 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.”
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DARBE TEŞEBBÜSÜ İLE ÖRGÜT ARASINDAKİ BAĞLANTI
Darbe teşebbüsüne ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyesi bir
kısım asker ve kamu görevlilerinin aşağıda yer alan ifadelerinden; darbe teşebbüsünün anılan
terör örgütünün Lideri Gülen’in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı ve sivillerin katledilmesi,
kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddi ve manevi zarardan
adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.
İlk olarak 15 Temmuz Kakışmasının FETÖ tarafından gerçekleştirildiğinin en somut
göstergelerinin başında gelen zaman, mekan ve de şahıs olarak manidar bir anlam ifade
edecek husus Adil ÖKSÜZ, Kemal Batmaz, Harun Biniş’in kalkışmada ana üs olarak
kullanılan Akıncılar Üs’sünde yakalanması olayıdır.
Darbecilerin karargah olarak kullandığı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16
Temmuz 2016 tarihinde bir sivilin bulunmasının mümkün olmadığı, üssün komuta
merkezinde yakalanan Adil ÖKSÜZ, ifadesinde Ankara’ya tarla bakmaya geldiğini beyan
etmiştir. Yapılan araştırmalarda, şahsın, 11.07.2016 tarihinde İstanbul-Newyork seferini yapan
06.45 THY uçağıyla ABD’ye gittiği, 12.07.2016 tarihinde 19.45 THY uçağı ile ABD’den
hareket edip 13.07.2016 tarihinde 12.10’da ülkemize ulaştığı, 2002 yılından bu yana 109 kez
yurtdışma seyahat yaptığı, kendisine tahsis edilen 34 SIR 49 plakalı aracın FETÖ ile iltisaklı
Kaynak Holdingin bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın imkanlarıyla salın alındığı tespit
edilmiştir. Bu tespitlerle beraber ayrıca Adil ÖKSÜZ’ün 2014 yılından itibaren devam eden
soruşturmalar kapsamında hakkında Mahrem Hizmetler İmamı olarak Hava Kuvvetleri imamı
olduğu yönünde ifadeler ve istihbari bilgiler bulunan şahıs olması kalkışma tarihinde bahse
konu şahsın Akıncılar Üs’ünde bir GPRS cihazı yakalanan siviller arasında olması sebebiyle
durumun ciddiyetini ve FETÖ irtibatının - her ne kadar ifadesinde reddetse de- ortaya
konulması yönünde kuvvetli şüpheler doğurmuştur.
İncelenen kamera kayıtlarında Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın yukarıda belirtilen
tarihlerde birlikte ABD'ye gidip geldiklerinin tespit edilmiştir.
2014 yılından itibaren devam eden FETÖ/PDY soruşturmalarında Adil ÖKSÜZ ile
ilgili verilen ifadelerde :
Örgüt içerisinde Uzun Yıllar Görev Alan Çetin ACAR’ın 09.01.2015 tarihli
ifadesinde: ‘‘ Adil ÖKSÜZ; Ankara Üniversitesi ilahiyat Mezunu, mezuniyetten sonra azım
süre İstanbul’da F .GÜLEN’e mollalık yaptı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yrd.
Doçent’tir. Fetvllah GÜLEN ABD’ye gittikten sonra Mustafa ÖZCAN'ın Türkiye îmamrğına
geçmesiyle Hava Kuvvetlerinden sorumlu imamlığı buna devretti. Şu anda örgütün Deniz
Kuvvetleri İmamı olarak faaliyet yürüttüğünü duydum. ”
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Alınan bir ifadede: “Türk silahlı kuvvetlerinde
Havacı İmam diye adı geçen (...) ADİL ÖKSÜZ yapmış olduğu bu konuşmalardan bir
tanesinde dini konu olmamakla beraber Darbe yapılacak olan 15 Temmuz akşamını
kastederek 15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden bir tanesinin görevlendirme verilecek
kuvvetlerle halen Cezaevlerinde tutuklu bulunan cemaat mensubu kişilerin vakit
kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkartılmak olduğunu söylemişti. Yine başka bir
konuşmasında ‘Arkadaşlar biraz önce içerideki odadan büyüğümüzle görüştüm. Sîzlere
selamı var ” demişti.. ADİL ÖKSÜZ’ün bu konuşmasında BÜYÜĞÜMÜZ diye bahsetmiş
olduğu kişinin örgüt lideri FETULLAH GÜLEN olduğunu orada, bulunan herkesin anladığını
düşünüyorum. ADİL ÖKSÜZ yine başka bir konuşmasında “Arkadaşlar ben Cumartesi veya
Pazar İstanbul’da olacağım, oradan yurt dışına uçacağım, bir aksilik olmazsa Salı günü
büyüğümüzle görüşüp Çarşamba veya Perşembe döneceğim’ demişti.” beyan edilmiştir.
Örgüt bağlantısını açıkça ortaya koyan ifadelerin bir kısmı özetle şu şekildedir.
Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı, ifadesinde
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FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanması ile ciddi mücadele
yürütüldüğünü, 2016 yılı Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısında ciddi
kararların alınmasının gündemde olduğunu, terör örgütünün bunun muhtemel sonuçlarını
öngörerek silahlı kalkışmada bulunduğunu belirtmiştir.
Ek olarak, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbeci askerler tarafından rehin alındığını ve
bildiri imzalatılmak istendiğini, ancak buna direndiğini, rehin alanlardan, Tuğgeneral Hakan
Evrim’in; "dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz" dediğini,
darbe teşebbüsünü planlayan ve yapanların FETÖ/PDY üyesi olduklarını belirtmiştir.
Yarbay Arif Kalkan'ınMilli İstihbarat Teşkilatı, ifadesinde;
Kendisinin Gülen ile iki (2) kez yüz yüze görüştüğünü, Baki kod adını bizzat
Gülen’in verdiğini, örgütle ortaokulda tanıştığını, onların yönlendirmesiyle Maltepe Askeri
Lisesine kayıt olduğunu, 1989 yılında Kara Harp Okuluna başladığını, 15 Temmuz
olaylarından yaklaşık 8-9 gün önce, Mehmet Aydın yarbayın, arayıp görüşmek istediğini
söylediğini, Tandoğan'da buluştuklarını, evde Abi denen başka birinin Ağustos YAŞ
toplantısında üç bin askerin ihraç edileceğini, Gülen'in YAŞ toplantısını istemediğini, gidişata
dur deme zamanının geldiğini, darbe yaparak örgüt mensubu subayların TSK ve devlet
yönetimini ele geçireceklerini,söylediğini,
Jandarma imamı olduğunu düşündüğü bu şahsın,TSK'daki FETÖ subaylarının
atılması konusunda 'Son kalemiz de elimizden gitmesin' dediğini, şahsa, darbeyi TSK'nın
mı, yoksa cemaatin mi yapacağını sorduğunu, o şahsın bir orgeneralin işin içinde olduğunu,
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının darbe başladıktan sonra ikna edileceğini
söylediğini, 'Var mısın' diye sorduğunda, cemaatle bağı olduğu için kabul ettiğini,15 Temmuz
2016 da gerçekleştirilmeye çalışılan silahla darbeye teşebbüs olayının emrini veren kişinin
Fetullah Gülen olduğunu belirtmiştir.
Yarbay Levent Türkkan, Genelkurmay Başkanı Emir Subayı, ifadesinde;
FETÖ üyesi olduğunu, bu güne kadar örgüt abileri tarafından verilen emirleri
harfiyen yerine getirdiğini, örgütten M. A. ve Selahattin kod adlı kişilerle irtibatlı olduğunu,
bu kişilerle ayda bir ya da iki kez M’nin evinde toplantı yaptıklarını,
Bursalı fakir bir ailenin çocuğu olduğunu, Gülen örgütü ile ilk kez ortaokul yıllarında
tanıştığını, oldukça başarılı bir öğrenci olduğunu, Serdar ve Musa kod isimli iki üniversite
öğrencisinin kalmış olduğu pansiyona gelerek kendisiyle yakından ilgilendiklerini ve “cemaat
evlerine” götürmeye başladıklarını, ideali olan asker olma isteğinin “abiler" tarafından da
teşvik edildiğini ve 1989 yılında Işıklar Askeri Lisesi sınavlarına girdiğini, sınavdan önceki
gece Bursa merkez de bir “cemaat evinde” cevapları işaretlenmiş şekilde kendisine Serdar
kod isimli “cemaat abisi” tarafından soruların verildiğini ve sınavdan başarılı olduğunu, ancak
dereceye giremediğini, çünkü kasıtlı olarak bazı soruların cevaplarının verilmediğini, bu
nedenle 275 kişinin başarılı olduğu sınavda 100. olduğunu, Askeri Lisede de Serdar ve Murat
“abileri" ile ayda bir kez görüşmeye devam ettiğini, bu görüşmelerde sohbet
ettiklerini,Gülen'in kitaplarını okuduklarını, kendilerine verilen tek görevin ifşa olmamak
olduğunu,
1993'te Askeri Liseyi bitirince doğrudan sınavsız olarak Kara Harp Okuluna kaydını
yaptırdığını, burada da Musa isimli “cemaat abisinin” kendisinden sorumlu olmaya devam
ettiğini, 2010 yılına kadar görev yaptığı çeşitli pozisyonlarda bulunduğu yere göre değişik
“cemaat abileri" ile temasının devam ettiğini, bu “abilerin" hiç birisinin askeriyeden kişiler
olmadığı iyi eğitimli sivil şahılar olduklarını ancak ne iş yaptıklarını bilmediğini, zaten bunu
hiç sorgulamadıklarını ancak Genelkurmay Karargâhında binbaşı rütbesiyle çalıştığı 20102011 döneminde kendisinden Türk Telekom’da çalışan bir cemaat abisinin sorumlu olduğunu,
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bir kıtadan başka bir kıtaya/göreve atanınca mevcut “cemaat abisinin”, yeni görev yerinde
kendisinden sorumlu olacağı abisiyle tanıştırarak teslim ettiğini, bu şekilde sürekli olarak
cemaat “abilerinin" kendisi üzerinde kontrolünün devam ettiğini, 2011-2015 yıllarında
Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in emir subay yardımcısı olarak çalıştığını, Genelkurmay
Başkanı Emir Subayı olarak atandığını ve bu andan itibaren cemaat yapılanması adına
kendisine verilen örgütsel görevleri yerine getirmeye başladığını,
Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i dinleme cihazıyla sürekli
dinlediğini, dinleme cihazını Türk Telekom’da çalışan “abisinden” aldığını ve hafızası dolan
dinleme cihazlarını cemaat abisine teslim ettiğini ve boş olanları aldığını,odada dinleme
cihazı araması yapıldığında bu aramaları bildiği için cihazları koymadığını, Genelkurmay
Başkanı ve İkinci Başkanı Hulusi Akar ve Yaşar Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt'un da
Gülen örgütüne mensup olduğunu ses kayıt cihazlarını birlikte yerleştirdiklerini ve Mehmet
Akkurt'un Genelkurmay 2. Başkanını dinlemekten sorumlu olduğunu ancak Mehmet
Akkurt'un imamının kim olduğunu bilmediğini,Hulusi Akar'ın da emir subayları Serhat ve
Şener Başçavuş tarafından dinlenmeye devam edildiğini,
1990'lı yıllardan beri sınavla okullardan gelen ve orduya alınan subayların %6070'inin örgüt üyesi olduğunu bu kişilerin genelde kurmay subaylar olduğunu, Cumhurbaşkanı
başyaveri Albay Ali Yazıcı ile Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı komutanı Muhsin Kutsi
Barış'ın da örgüte mensup olduğunu,
Darbe yapılacağını 14.7.2016 Perşembe günü saat 10-11.00 civarı Genelkurmay
Başkanı Danışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'dan öğrendiğini, plana göre
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının tek
tek alınarak sessiz sedasız işlerinin bitirileceğini, kendisinin görevinin de Genelkurmay
Başkanını etkisiz hale getirmek olduğunu, bu görevi sorgulamadan kabul ettiğini, bunun
üzerine “cemaat abisi” Murat’ın Konya yolundaki evine gittiğini, orada Adil ve Selahattin
“ağabeylerin” olduğunu, buradaki “abilerin" de darbeden haberdar olduklarını, kendisine
gizlilik konusunda sıkı sıkı tembih ettiklerini,
Planlandığı üzere Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın odasına girdiklerini kendisini
rehin aldıklarını, Genelkurmay Başkanını özel kuvvetlerden gelen görevlilerin götürdüğünü,
Genelkurmay binasının etrafında vatandaşların toplandığını, polislerin geldiğini, F-16
savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını, silahların ateşlendiğini, meclisin bombalandığını, sivil
halkın zarar gördüğünü, tam bir katliam yaşandığını, bunun üzerine yavaş yavaş pişman
olmaya başladığını, bütün bu olanların cemaatin girişimiyle yapıldığını ifade etmiştir.
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 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
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halinde oldukları anlaşılmıştır. ” beyan etmiştir
Korgeneral SATI BAHADIR KÖSE ifadesinde özetle;
‘...Bu darbe girişimi gerek edindiğim bilgiler gerekse diğer hususlara göre
Genelkurmay karargahındaki Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tümgeneral Mehmet Dişli,
Genelkurmay başkam ve ikinci başkammn 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.
Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ifadesinde,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde tuğamiral rütbesiyle görev yaptığını, üsteğmen
rütbesindeyken Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına katıldığını, darbe gününden önce 9
günlük Bayram Tatilinde Ankara'da bir kısım askerler ile birlikte darbe planlamasına ilişkin
toplantı yaptıklarını, bu toplantıya Adil Öksüz isimli Fetö imamının (yöneticisinin) katıldığını,
toplantıda Adil Öksüz'ün kendilerine "ben bu çalışmaları Amerika'ya gidip Fetullah Gülen
hocama sunacağım" dediğini, toplantıda darbeye karşı olan bir kısım generalleri rehin alma
görevinin kendisine verildiğini, kendisinin de darbe girişimi sırasında bu generallerden ikisini
rehin aldığını belirtmiştir.
Yarbay İlkay Ateş ifadesinde,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kara Pilot ile görev yaptığını, küçük yaşlardan itibaren
FETÖ bünyesinde bulunduğunu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan darbe
girişimi öncesi kendisi gibi pilot olan bir takım subaylarla Ankara ili Yenimahalle ilçesinde
toplantı yaptıklarını, darbe gecesinde kendisinin kullandığı helikopter ile Ankara'da değişik
sivil hedeflere atışlar yapıldığını belirtmiştir.
Yarbay Fazıl ERGÜN ifadesinde özetle;
'Benim bu darbe teşebbüsünden 12.07.2016 Salı günü haberim oldu. Aynı gün
akşam, saat:22:00 sıralarında bu yapıya mensup olan cemaatin askeriye imamı olan kod
ismini Osman olarak bildiğim şahıs ve onun üstü kod ismi Hakan olan şahısla Tanaoğan'da
bulunan Magnet Tıp Merkezi yakınlarında bulunan Koza Eczanesinin yanındaki binanın bir
numaralı ofiste görüştüm.
Muhammed USLU ifadesinde,
Türkiye Cumhuriyet Başbakanlık Özel Kalem müdürlüğünde Başbakana gelen
davetiyeleri Özel Kalemine sunma görevini yürüttüğünü, FETÖ mensubu olup örgüt içinde
abi tabir edilen konumda bulunduğunu, değişik yerlerde ve kademelerde örgüt adına sorumlu
olduğu sivil ve askeri kişilere örgütsel eğitim verdiğini, 2010 yılından itibaren Kara
Kuvvetleri Komutanlığındaki asker kişilere abilik yaparken Murat kod adını kullanmaya
başladığını, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla himmet adı altında para topladığını, bu
topladığı paraları kendisinin üstü konumunda bulunan Selahattin kod adlı örgüt mensubuna
verdiğini, 15 Temmuz 2016 darbeye kalkışma eyleminde Genelkurmay Başkanı Hulusi
Akar'ın emir subayı olan ve 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, kendisinin verdiği talimatlar doğrultusunda Levent
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Türkkan'ın Genelkurmay Başkanları ve 2. Başkanlarının dinlenmesi amacıyla 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, 14/07/2016
tarihinde kendisi evde yokken Selahattin kod adlı kişiyle Ahmet kod adlı Levent Türkkan ve
Salih kod adlı yarbay Gökhan'ın kendi evinde darbeyle ilgili toplantı yaptıklarını, bu durumu
eşinin kendisine söylediğini, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen bu terör eylemini FETÖ
terör örgütü mensuplarının planlayıp gerçekleştirdiklerini belirtmiştir.
Binbaşı Erdal Karlıdağ İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü, 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
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.
Jandarma Binbaşı Haydar Hacıpaşalıoğlu İfadesinde
Kendisinden sorumlu Muhterem Çöl'ün Turgut Kod adını kullandığını, Turgut
Kod'un ABD de Fetullan 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.
Gökhan Eski Genelkurmay Emniyet Subayı, 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
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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 L. 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 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.
EGM İstihbarat Dairesi Başkanlığı eski Daire Başkan Yardımcısı 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 Fethullah 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 Fethullah 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 Fethullah GÜLEN’in bilgisi ve talimatı olmadan gerçekleşmesi
mümkün değildir.” İfadelerinde bulunmuştur.
Zeki TAŞKIN Geçmiş dönemde İstihbarat Dairesi Başkanlığı Eski Şub
Müdürü. 15 Temmuz 2016 tarihinde İstihbarat Dairesi Başkanlığı civarında güvenlik
güçlerince yakalanan şahsın “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. Herkese ulaşalım.. (Tem. 15, 22:39)”
“Bibiler emniyetten gelen emirleri yerine getirmemeliler. (Tem 15, 22:40) ”
“Abiler emniyetten gelen, emirleri yerine getirmemeliler. Herkes Genelkurmaya
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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 yaptığı,
EGM İstihbarat Daire Başkanlığında Darbe Girişimi ile bağlantılı olan
Bilgisayar Mühendisi 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 talimatım, örgüte özel mesajiaşma programından
aldığını beyan etmiştir.
FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan baklanda yakalama kararı bulunan eski
emniyet müdürü Mithat AYNACI, İstanbul Emniyeti’ııe saldıran zırhlının içinden askeri
kamuflaj ile çıkmıştır.
TRT’nin Ulus Binasına yayınları kesmek amacıyla götürülen, Samanyolu TV ve
Kaynak Holdingin eski çalışanları olaıı 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.
Şüphelilerin ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı
Kuvvetleri bünyesinde, askeri hiyerarşi dışında, kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak
tanımlayan, FETÖ/PDY üyesi "üniformalı teröristler" tarafından Anayasa'yı askıya alarak,
seçilmiş Cumhurbaşkanını görevden almak, Meclis ve Hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla
demokrasiye karşı silahlı darbe teşebbüsünde bulunulmuştur. Darbe teşebbüsüne ilişkin
yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin
yukarıda yer alan ifadelerinden; darbe teşebbüsünün anılan Terör Örgütünün Lideri şüpheli
Fetullah Gülen’in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu
görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddî ve manevî zarardan adı
geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.
Yaklaşık yarım asırdır Türkiye'nin sosyo-politik gündeminde sözde dini referanslar
üzerinden kendisine toplumsal ve kamusal bir varlık ve meşruiyet zemini inşa eden,
sosyolojik bünyesi itibariyle sıkı bir cemaatsel dokuya sahip olan FETÖ/PDY Silahlı Terör
Örgütü, müntesiplerini ilgili yapıya tümden sadakat ilkesi çerçevesinde doktrine etmiş, yapı
mensuplarının ahlâk ve hukuk dışı her türlü eylemlerini mübah görmüştür. Mistik bir otoriteye
(mehdîlik) inanmışlıkla, yandaşları için merkezi sınavlarda soru çalma, masumiyet karinesini
çiğneyerek, haklarındaki suçlamayı dahi bildirmeden insanları yıllarca ceza infaz kurumunda
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tutarak hürriyetlerini kısıtlama şeklindeki eylemlerinde olduğu gibi kişi haklarını pervasız
biçimde ihlal etme, kayırma, yalan söyleme, delil uydurma, iftirada bulunma gibi ahlâk ve
hukuk dışılıkları gerçekleştirmekte ve hedefleri uğruna suç işlemekte herhangi bir beis
görmemişlerdir. Talimatlar yoluyla kollektif bir şekilde mobilize olan, kamu erkinin kritik
bürokratik alanları başta olmak üzere, kamusal alanı ele geçirme refleksi ile hareket eden,
mülkiye, adliye, emniyet, eğitim ve ordu içerisinde kendi özel hiyerarşisi ile illegal şekilde
kadrolaşan, devletin tüm kurumlarına yerleştirdiği örgüt üyeleri ile devlet teşkilatını kendisine
hizmet eder hale getiren ve adeta devlet içinde ayrı bir devlet yapısı oluşturan sözde liderliğini
ABD ülkesinde ikamet edenfirari şüpheli Fethullah GÜLEN'in yaptığıFethullahçı Terör
Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu, TSK içinde emir komuta zinciri
dışında yuvalanmış bir kısım asker ve/veya sivil şüphelilerin15/07/2016 günü, başta İstanbul
ve Ankara olmak üzere ülkenin muhtelif yerlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
yuvalanan, aralarında generaller ve amirallerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman er ve
erbaşlar ile askeri öğrenciler aracılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak
ve Anayasal düzeni değiştirmek amacı ile eyleme geçtiği, bu kapsamda; saat 22:00 sularında
İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin silahlı terör örgütü üyeleri
tarafından tank ve paletli zırhlı araçlar ile trafiğe kapatıldığı, İstanbul Yeşilköy Atatürk
Havalimanı’nın tanklar vasıtasıyla sevki sağlanan örgüt üyesi askerler tarafından ele
geçirilerek, 22:15 itibariyle havalimanına giriş ve çıkışların kapatıldığı, uçuş kontrol kulesinin
ele geçirilerek tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşların durdurulduğu, F-16 savaş jetleri ile
havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu uçaklarının iniş ve kalkış yapmalarının
engellendiği, yine aynı saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ele geçirilmesi maksadıyla
benzer bir girişimde bulunulduğu, Vatan Caddesi’nin giriş ve çıkışı, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi başta olmak
üzere stratejik öneme sahip karakollar, limanlar, köprüler ve meydanlarda, örgüt mensubu
askerlerin tank ve zırhlı araçlar ile hâkimiyet kurmaya çalıştıkları, savaş jetleri ile ses hızını
aşacak şekilde alçak uçuş yapan ve zaman zaman ses bombası atan örgüt mensubu askerlerin,
korku ve paniğe sevk ederek halkın meydanlara çıkmasını engellemeye çalıştığı, milli iradeye
sahip çıkmak üzere Boğaziçi Köprüsü’nde toplanan halkın üzerine uzun namlulu silahlar ile
ateş açıldığı, çok sayıda sivil vatandaşın yaşamını yitirmesine sebebiyet verildiği,
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
Akyol, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Kamutanı Albay
Tuncay Polat, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın emir subayı Albay
Binbaşı Yunus Can başta olmak üzere çok sayıda askeri birlik komutanını rehin aldıkları,
rehin aldıkları bu kişilerden isimleri belirtilenleri darbe girişiminin sevk ve idaresinin
yapıldığı Ankara Akıncılar 4.Ana Jet Hava Üssüne götürerek orada zorla alıkoydukları,
Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ın rehin alındıktan sonra silahla kafasından
vurulduğu ve halen hastanede koma halinde tedavi gördüğü;
Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve askerler tarafından işgal edilen
TRT'de zorla yayınlattırılan bildiride, ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek, Türkiye'de
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sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklanmıştır.
Teşebbüs sırasında TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet
Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı, MİT yerleşkelerinin
de aralarında bulunduğu birçok yere uçak ve helikopterlerin de kullanıldığı bombalı ve silahlı
saldırılar yapılmış, Cumhurbaşkanı’mıza yönelik suikast girişiminde bulunulmuş,
Başbakan’ımızın aracının bulunduğu konvoya silahla ateş edilmiş, Genelkurmay Başkanı’nın
da aralarında bulunduğu birçok üst düzey askeri yetkili rehin alınmış, çok sayıda kamu
kurumu silah zoruyla işgal edilmiş veya buna teşebbüs edilmiştir. Avrupa ve Asya'yı birbirine
bağlayan boğaz köprüleri teröristlerin idaresindeki tanklar marifetiyle ulaşıma kapatılmıştır.
Teşebbüse, toplam 8.651 askeri personelin karışmış, TSK’ya ait savaş uçakları dâhil 35 uçak,
37 helikopter, 74 tanesi tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4.000’e yakın hafif silah
kullanılmıştır.
Örgüt mensupları, o esnada tatilde bulunan Cumhurbaşkanımızı öldürmek
istemişlerdir. Cumhurbaşkanımız ölümden sadece 15 dakika ile kurtulmuştur. Bu durum
teröristlerin seçilmiş Cumhurbaşkanımızı etkisiz hale getirerek, yönetime el koyma
iradelerinin en büyük delilidir.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın iradesinin tecelli ettiği, demokrasinin
yansıması olan halkın temsilcilerinin bulunduğu Meclisimiz ilk kez bombalanmıştır. Bu
bombalama düşman Devlet uçaklarından değil; kendi ordumuzun içerisinde yıllardır
süregelen komplike ve gizli olarak yerleştirilen bir grup terörist tarafından yapılmıştır.
Meclisimizin aldığı büyük zarar hâlihazırda görülebilmektedir.
Ankara'da bulunan polis özel harekât merkezine yapılan saldırıda 50'ye yakın özel
hareket polisi şehit olmuştur. Burada görevli polisler genelde doğu ve güneydoğu bölgemizde
terörle mücadele eden özel yetişmiş memurlardır. O gece teröristlerin hedefinde sadece özel
harekât değil, başta Ankara Emniyet Müdürlüğü olmak üzere, Emniyete ait birçok bina, hava
araçları ve tanklarla yapılan saldırılara maruz kalmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımız cep telefonu aracılığı ile televizyona bağlanabilmiş ve
gerçekleştirdiği konuşmada darbecilere hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını ifade ederek,
halkı darbeye tepki göstermek için sokağa çıkmaya davet etmiştir. Çağrının ardından,
Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlenmiştir. Gösterileri
bastırmak için askerlerce sivil halka hem yerden hem de havadan ateş açılmıştır.
Türk Milleti elinde hiç bir silah olmadan sadece Türk Bayraklarıyla toplara,
tüfeklere, uçaklara karşı demokratik değerlerini savunmuştur. Tankların üzerine çıkmış,
kurşunlara kendini siper etmiştir. Milletimiz o gece hangi siyasi partiden olursa olsun, hiç bir
dünya görüşü ayrımı gözetmeksizin bir bütün halinde darbeye karşı direnmiştir.
Eş zamanlı olarak Ankara’da milli egemenliğin oluştuğu Türkiye Büyük Millet
Meclisi ile Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinde F-16 savaş
jetlerinin alçak uçuş yapmaya başladıkları, ağır silahlarla donatılmış helikopterlerin onlara
eşlik ettiği, Meclis’te temsili bulunan tüm siyasi parti milletvekillerinin, demokrasiye ve
Meclis’e sahip çıkmak üzere TBMM Genel Kurul Salonu’nda toplanmaları üzerine, Meclis
ana binasının bulunduğu yerleşkenin bombalandığı, sokağa inerek, demokrasiye ve milli
iradeye sahip çıkan vatandaşların üzerine helikopterlerden ateş açıldığı, çok sayıda vatandaşın
şehit edildiği ve yaralandığı, Yenimahalle ilçesinde bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı binasına
kobra tipi iki helikopterden ateş açılarak saldırıda bulunulduğu,Gölbaşı İlçesi Havacılık Daire
Başkanlığı'nın uçaklarla bombalandığı, burada 7 kişinin şehit olduğu,Gölbaşı ilçesinde
bulunan Polis Özel Harekât Eğitim Merkezi binasının savaş uçaklarının yoğun
bombardımanına maruz kaldığı, saldırılar esnasında 51 özel harekât polisinin şehit düştüğü,
(Gölbaşı İlçesinde Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın
bombalanması olaylarının ayrı soruşturma dosyaları üzerinden yürütülmekte olduğu), ayrıcı
Gölbaşı İlçesi sınırları içerisinde bulunan TÜRKSAT Uydu Haberleşme A.Ş'yi de yayınların
kesilmesi amacıyla bombaladıkları, ayrıca burada darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştiren
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bir kısım askerler ile bir kısım askerlerin açtığı ateş sonucu TÜRKSAT çalışanı iki personelin
şehit olduğu, (TÜRKSAT ile ilgili soruşturmanın da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından ayrı bir soruşturma evrakı üzerinden yürütüldüğü), halkın meydanlara çıkmasını
engellemek amacıyla savaş uçakları ile sürekli sorti yapıldığı, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi,TBMM, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları, MİT, TRT Genel
Mürdürlüğü, İstanbul'da İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir
Belediye Başkanlığı Atatürk ve Sabiha Gökçen Havaalanları, Buğaziçi ve FSM Köprüleri,
İstanbul Borsa Binası, CNN Türk Binası ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere
kamubinaları önünde vestratejik öneme haiz kamu kurum ve kuruluşlarında, özel basın yayın
kuruluşlarında darbeye teşebbüs eylemine giriştikleri, cadde ve meydanlarda toplanan
vatandaşlara karşı uzun namlulu silahlar ile saldırıldığı, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden
silahsız ve savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açıldığı, ülke genelinde gerçekleşen
şüphelilerin terör saldırıları sonucu 246 kişinin şehit olduğu, 2.186 kişinin yaralandığı,
şüphelilerin bu eylemlerinin 16/07/2016 tarihi itibariyle de yurt genelinde bir çok noktada
devam ettiği,şüphelilerin bu eylemleriyle hain emellerini gerçekleştirmek amacıyla cebir ve
şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya
veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını
önlemeye yahut Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen
yapmasını engellemeye, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya
görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmişlerdir.
Söz konusu darbe teşebbüsünde Genelkurmay Başkanlığı, 4.Ana Jet Üssü-Akıncı
Üssü, Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Gölcük Donanma
Üssü gibi alanlar darbeciler tarafından üs olarak kullanılmıştır.
Darbeciler Yurtta Sulh Konseyi Başkanı imzası ile yayınladıkları direktiflerde her il'e
bir sıkıyönetim komutanını atadıkları, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirmeler
yaptıkları (Askeri hakim-savcı), diğer atamalar başlığı altında Kuvvet Komutanlıklarına,
Genel Kurmay Başkanlığına ve diğer askeri alanlara atamalar yaptıkları, darbeyi
gerçekleştirmeye çalışan kişilerin çeşitli askeri makamlara bu atamaları yaptıklarının
duyurulduğu, Türkiye genelinde FETÖ/PDY Fethullahçı Terör Örgütünün TSK içerisinde
yapılanan kadrolarının mevcut hükümeti yıkmak ve devlet yönetimini ele geçirmek üzere
Anayasayı ihlal ederek darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır.
-BBYLOCK UYGULAMASI TEKNİK 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,
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• E-posta iletimi,
• 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.
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.
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.
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.
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.
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
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yukarıda yer verilen ayrıntılı teknik çalışmalara tabi tutulmuş olup, aşağıda yer verilen sonuç
ve değerlendirmelere ulaşılmıştır:
1-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.
2-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,
- 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.
3-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, eposta doğrulaması vb.) bulunmamasının esaslı sebebinin,
anonimliğin sağlanması ve kullanıcı tespitinini zorlaştıracak önlemlerin kurgulanmasından
kaynaklandığı değerlendirilmiştir.
4-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.
5-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.
6-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.
7-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.
8-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 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.
9-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.
Yukarıda özellikleri,yapısıve darbe teşebbüsü ile bağlantısı ayrıntılı bir şekilde
belirtilen , 15 Temmuz 2016 ve 16 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde
gerçekleştirilenteröristeylemleri gerçekleştiren bu örgüt mensuplarıtarafından
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şüphelilerin de Türk Telekom binasına hareket ettiği Ankara Kara Harp Okulunda
meydana gelen olayların ,terörist eylemler kapsamında Ankara Kara Harp Okulunun
konumunun veoynadığı rolünşüphelilerin eylemlerinin belirlenmesi açısından
açıklanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
-CANKARA KARA HARP OKULUNDA OLAY ÖNCESİ DURUM:
15 Temmuz 2016 günü itibariyle: Ankara’da, Kara Harp Okulu K.lığı (KHO)
sorumluluğunda ve koordinesinde 28.06.2016 tarihinde başlayan Kara Harp Okulu ve
Astsubay Meslek Yüksek Okulları için sivil kaynaktan öğrenci alımlarına devam
edilmektedir. Dekanlık personelinin çoğu bu faaliyetlerde görevlidir. İlgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde oluşturulan Alım Kurullarında toplam 401(163’ü diğer birliklerden
görevlendirilen) personel görevli olup günlük 2000-2500 arasında aday KHO içerisinde
sağlık, spor, mülakat gibi testlere tabi tutulmaktadır. Kara Harp Okulu Komutanı bu
faaliyetlere de nezaret etmekte, aynı zamanda Kesin Karar Kuruluna Başkanlık yapmaktadır.
Okul Komutanının Kurul’dan ayrıldığı saatlerde yönerge gereği KHO Dekanı Tuğgeneral
Kerim AcarKesin Karar Kurulu’na başkanlık etmektedir. KHO/ANKARA’da Alay
Komutanlığına vekalet eden P.Alb.Rafettin Öztürk ise Alay Komutanı yerine Kesin Karar
Kurulunun üyesidir. Başka birliğe tayin olan KHO Kurmay Başkanı Kur.Alb.İlhami Polat,
Kurmay Başkanlığına yeni atanan Kur.Yb.Sait Tosun ile; 2’nci Tb.K.lığı görevini devreden
Kur.Yb.Ümit Gençer’de Tb.K.lığına yeni atanan Kur.Bnb.Hasan Hüseyin Eçikile devir teslim
işlemlerine devam etmektedirler. Bu personelin öğrenci alımlarında aktif bir görevi
bulunmamaktadır. Yıllık eğitim faaliyet programına uygun olarak Öğrenci Alay
Komutanlığının yaz dönemi faaliyetleri aşağıda belirtildiği şekildedir.
Öğr.A.K.lığı 1’inci Anafartalar Taburunda 1’inci sınıftan 2’nci sınıfa geçen 101’i
Misafir Askeri Öğrenci (MAP) olmak üzere toplam 836 Harbiyeli öğrenim
görmektedir.Taburda öğrenim gören Harbiyeliler yaz tatilindedir.
2’nci Malazgirt Taburunda mezun olacak 39’u MAP toplam 692 Harbiyeli öğrenim
görmektedir. Ayrıca 51 hazırlık sınıfı MAP öğrencisi de bu taburda öğrenim görmektedir.
Mezun olacak 4’üncü sınıf Harbiyeliler yaz tatilindedir.
3’üncü Sakarya Taburunda 2’nci sınıftan 3’üncü sınıfa geçen 76’sı MAP toplam 831
Harbiyeli öğrenim görmektedir. Sakarya Taburu, Tb.K.Kur.Yb.Akif Açıkgöz’ün emir
komutasında 11.07.2016 – 12.08.2016 tarihleri arasında planlanan yaz dönemi tatbiki eğitim
için Menteş/İzmir’dedir. İzmir’de aynı zamanda 78 KATAR Harp Okulu öğrencisinin
bulunduğu 98 kişilik bir birlik de buradaki eğitime iştirak etmektedir. Alay Komutanı
Kur.Alb.Enver Topal eğitimlere komuta, kontrol ve nezaret etmek için Menteş/İZMİR’de
bulunmaktadır. Taburun 16, 17 ve 18’inci Öğrenci Bölükleri üç gün süreli Harp Tarihi
Tatbikatı için 15 Temmuz 2016 sabahı Tb.Hrk.Eğt.Ks.A. P.Yzb. Mehmet Akif Ceyhan’ın emir
komutasında Çanakkale’ye hareket etmiştir. Bu bölüklerin dönüşünü müteakip geri kalan 13,
14 ve 15’inci Öğrenci Bölüklerinin de 22-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında aynı tatbikatı
yapmaları planlanmıştır.
4’üncü Dumlupınar Taburunda 3’üncü sınıftan 4’üncü sınıfa geçen 48’i MAP toplam
742 Harbiyeli öğrenim görmektedir. 4’üncü Dumlupınar TaburuHrk.Eğt.Ks.A. P.Bnb.Gökhan
Açıkgöz’ün emir komutasında (Yeni Tabur Komutanı henüz KHO’na katılmadığından Tabur
Komutanlığına vekalet etmektedir.) 13.06.2016 – 12.08.2016 tarihleri arasında planlanan
komando temel ve mukavemet kazandırma eğitimi için Eğirdir’de bulunmaktadır.
5’inci Akdeniz Kurs Taburunda, üniversite mezunları ile astsubaylardan alınan
sözleşmeli/muvazzaf subay adayı 14’ü MAP toplam 401 kursiyer KHO/ANKARA’daki
akademik eğitimlerine devam etmektedirler. Kurs (5’inci Akdeniz) Taburuna yeni
atanan P.Bnb.Dilaver Uysal görevi devralmıştır. Bu Taburda eğitim-öğretim gören 401
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subay adayı yıllık eğitim programına uygun olarak 16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde
Afyon-Kocatepe Harp Tarihi Tatbikatını icra edecektir. Bu Taburda ayrıca
üniversitelerde eğitim gören 9 öğrenci iaşe ve ibate edilmektedir.
Olay günü itibariyle 28’i Misafir Askeri Personel olmak üzere toplam 97 Harbiyeli
bütünleme sınavları için KHO/ANKARA’da bulunmaktadırlar. Bunlardan ayrı olarak Hava
Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine ilk kez yapılacak temel paraşüt eğitimine
katılacak öğrencilerden ilk kafile olarak 2 subay, 143 Hava Harp Okulu öğrencisi 11-23
Temmuz 2016 tarihleri arasında KHO’da iaşe ve ibate edilmektedir.(Bahse konu eğitim
yıllık olarak yayınlanan TSK 2015-2016 Eğitim Yılı Müşterek Eğitim ve Destek
Faaliyetleri Programında yer almaktadır. Bu program Gnkur.Bşk.lığının 02 Temmuz
2015 tarihli HRK.:26702250-3760-87812-15/Eğt.D.Eğitim Ş. sayılı emri ile
yayınlanmıştır.)
Olayın Cereyan Tarzı:
15 Temmuz 2016 Cuma günü yaşanan darbe teşebbüsünde Kara Harp Okulunda
meydana gelenolayların aşağıda sunulan şekilde cereyan ettiği anlaşılmaktadır.
Kur.Yb.Ümit Gençer’in Taburundaki subaylara 18 Temmuz 2016 günü atış yaptırma
bahanesiyle 15 Temmuz 2016 günü 2.250 adet 5,56 mm. fişek alarak çalışma odasında
muhafaza ettiği tespit edilmiştir. KHO’da yapılacak atışlar için mühimmat, atış günü alınıp
atış sonrası artan mühimmat aynı gün K.K.Kh.ndaki depoya ilgilisi tarafından teslim
edilmektedir. Kur.Yb.Ümit Gençer’in, 18 Temmuz 2016 günü atış yapılacağı gerekçesiyle
2’nci Öğc.Tb. İkmal Astsubayı P.Asb.Kd.Bçvş. Hacı Hasan Sökmen'e 15 Temmuz 2016
tarihinde mühimmat temin edilmesi için yazılı emir verdiği tespit edilmiştir. P.Asb.Kd.Bçvş.
Hacı Hasan Sökmen’in mevcut talimatı hatırlatması ve atış günü mühimmatı getireceğini
belirtmesine rağmen Kur.Yb.Ümit Gençer’in emir vererek 15 Temmuz 2016 Cuma günü
mühimmatı aldırttığı mühimmat teslim tutanağı, 15 Temmuz 2016 tarihli Kur.Yb.Ümit
Gençer imzalı atış emri ve P.Asb.Kd.Bçvş. Hacı Hasan Sökmen’in ifadesinden
anlaşılmaktadır.
15 Temmuz 2016 tarihinde 2’nci Tabur Komutanı Kur.Bnb. Hasan Hüseyin
Eçik'insaat 17.30 sularında mesaiden ayrıldığı ve KHO Lojmanlar Bölgesine gittiği,
habercisine 23.00’da kendisini buradan alması talimatını verdiği tespit edilmiştir.
Yeni atanan Kur.Bşk.Kur.Yb. Sait Tosun, Hrk.Eğt.Ş.Md. Bnb.İbrahim Arslan’ı 20.00
sularında arayarak, bir gün önceki nöbetçi subay olduğu için mesaiden ayrılarak istirahat
etmesini emretmiştir. KHO Kh.nda, en önemli faaliyetlerin karargah koordinatörlüğünü yapan
ve/veya bizzat icra eden Hrk.Eğt.Ş.Md. genellikle mesaiyi en son terk etmektedir. Okul
Karargâh
koridorlarının
kameralardan
kontrol
edildiği,
kendilerine
müzahir
olmayan/eylemlerine engel olabilecek tüm personelin çeşitli gerekçelerle okuldan
ayrılmalarının sağlandığı anlaşılmaktadır.
2’nci Tb.K.Kur.Bnb. Hasan Hüseyin Eçik’in 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 19.35
sıralarında Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat tarafından lojmandan arandığı, Kur.Bnb. Hasan
Hüseyin Eçik’in saat 19.47 sıralarında Malazgirt Tabur binasındaki makamına geldiği
belirlenmiştir. Kur.Bnb. Hasan Hüseyin Eçik’in saat 19.47 ile 21.17 arasında birkaç kez
Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat ile askerî hattan (3200 ile 2022 numaralar) görüştüğü tespit
edilmiştir.
Kur.Bnb. Hasan Hüseyin Eçik’in, saat 21.12’de tüm Bl./Tk.K.larını whatsapp mesajı
ile mesaiye çağırdığı tespit edilmiştir. Çağrısına ilk dönen personelin Kur.Yzb.Abdullah
Beyazkürk olduğu görülmüştür. Kur.Bnb. Hasan Hüseyin Eçik’in makamında iken Tabur
Nöbetçi Subayı Topçu Ütğm. Hakan Olga’ya bütünleme sınavları maksadıyla okulda kalan
Harbiyelileri ivedi olarak içtimaya almasını ve silahların bulunduğu malzemeliği açmasını
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emrettiği belirlenmiştir.
Kur.Bnb. Hasan Hüseyin Eçik’in bizzat Tabur iç bahçesinde toplanan
Harbiyelilerden rastgele seçtiği 20’sine silah dağıtımı yaptığı, müteakiben Kur.Yb. Ümit
Gençer tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde ikmal kanalından tedarik edilen ve karteks
dolabında muhafaza edilen toplam 2.250 adet mermiden bir kısmını söz konusu Harbiyelilere
dağıttığı belirlenmiştir. Daha sonra saat 21.30 sıralarında silahlı ve mühimmatlı 20 kişilik
Harbiyeli grubu ile birlikte koşarakOkl.Kh. binasının kuzey doğu girişi olan A-21 kapısının
(Bozpark bölgesine bakan) yanındaki cebe gittiği, bu esnada Harbiyeliler arasında olduğu fark
edilen 3 Misafir Askeri Personelin Tabura geri gönderildiği tespit edilmiştir. Whatsapp mesajı
ile mesaiye çağrılan Bl./Tk.K.ları sivil araçlarıyla önce Tabur binasına, bilahare sivil ve/veya
eğitim elbiseli ve silahlı olarak BOZPARK bölgesine gittiği, bölgeye en erken gelenlerin
bölük komutanları Yzb. Abdullah Beyazkürk ile Yzb. Güven Günindi olduğu belirlenmiştir.
Ütğm. Eser Coşar ve diğer sekiz takım komutanın bölgeye peyderpey geldiği tespit edilmiştir.
Tabur Komutanı Kur.Bnb. Hasan Hüseyin Eçik ile Bl.K.larıYzb. Abdullah Beyazkürk ve Yzb.
Güven Günindi’nin Harbiyelilerden 5-10 m. ileride, A-21 kapısına yakın bir yerde münferit
olarak bir araya geldiği, aralarında 3-5 dakika konuştukları, daha sonra A-21 kapısına hareket
ettikleri belirlenmiştir. Kapıya doğru giderken Tb.K. Kur.Bnb. Hasan Hüseyin Eçik’in, Ütğm.
Eser Coşar’ın da kendilerini takip etmesini emrettiği tespit edilmiştir. A-21 kapısından Okul
Karargâhına girişteki sağdaki iki oda Ani Müdahale Kuvvetinin kullandığı odalardır. Daha
sonra rehin alınacak Okul Komutanı burada tutulmuştur.
Ani Müdahale Kuvvetinin (AMK) Okul Kh. Bölgesinden uzaklaştırılması
maksadıyla, Kur.Bşk.Kur.Alb İlhami Polat’ın emriyle Kontrol Merkezi (KONMER)
Nöb.Sb.İsth.Yzb. Ahmet Tufan tarafından, saat 20.30 sıralarında AMK Komutanı P.Uzm.Çvş.
Hacı Kolutek telefon ile aranarak “Hazır olun ben geliyorum” emri verildiği, bu esnada,
Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat, yeni atanan Kur.Bşk.Kur.Yb. Sait Tosun ve önceki
Hrk.Eğt.Ş.Md.Kur.Yb. Ömer Ergenekon’un da Okl.Kh. binasının zemin katında bulunan
AMK bölgesindeki koridora geldiği, müteakiben Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat tarafından
durum (örnek olay) verilerek AMK’nın Dikmen yolu üzerindeki 4 No.lu Nizamiyeye
gönderildiği tutanaklardan anlaşılmıştır. Müteakiben Okl.Nöb.A. Per.Ş.Md.P.Yb. Ali Tolga
Sıçrar’ın da Kur.Bşk.nın bulunduğu AMK bölgesine geldiği belirlenmiştir. AMK’nın, Dikmen
Caddesi üzerindeki Emniyet Genel Müdürlüğünün karşısında bulunan 4 No.lu nizamiyede 1520 dk. kaldıktan sonra Karargâh Binasındaki bölgesine geri döndüğü, fakat Kur.Bşk.Kur.Alb.
İlhami Polat tarafından yeni bir durum verilmek suretiyle 1 No.lu Nizamiye bölgesine
(Okulun Kızılay istikametinden girişi) sevk edildiği tespit edilmiştir. Bölgeye giden manga
komutanı tarafından 1 No.lu Nizamiyede emniyetsiz bir durum olmadığı Alb.İlhami Polat’a
rapor edildiği, Alb.İlhami Polat’ın ise, “İkinci bir emrime kadar orada kalın” talimatını verdiği
tespit edilmiştir. AMK, 15 Temmuz 2016 saat 21.00 sularından 16 Temmuz 2016 saat 10.00’a
kadar 1 No.lu Nizamiye bölgesinde kalmıştır.
KHO K. Emir Astsubayı Topçu Asb.Kd.Bçvş.Ahmet Çörpan’ın saat 21.00 sularında
komutan habercisinin “dışarıdan silah sesleri geliyor” demesiüzerine KONMER’i arayarak
Okl.Nöb.Sb. Ütğm. Yavuz Selim Özzengin’e 1 No.lu Nizamiye istikametinden birkaç el silah
sesinin geldiği ve ne olup bittiğini sorduğu, Okl.Nöb.Sb.’nın KHO K.nın da KONMER’i
arayarak konuyu sorduğunu ve kendilerinin de araştırdıklarını ifade ettiği, daha sonra
komutan habercisinin “Komutanım dışarıda bir hareketlilik var” demesi üzerine Emir
Astsubayı Asb. Bçvş.Ahmet Çörpan’ın neler olup bittiğine bakmak maksadıyla, A-21 kapısına
doğru giderken o bölgede bulunan Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat ve Okl.Nöb.A.P.Yb.
A.Tolga Sıçrar ile karşılaştığı, Emir Astsubayı Bçvş.Ahmet Çörpan’ın Kur.Bşk.Kur.Alb.
İlhami Polat’ın yönlendirmesiyle AMK’de bulunan kameralara bakmak maksadıyla, AMK
odasına birlikte gittiği belirlenmiştir. Müteakiben odanın içinde bulunan KONMER
Nöb.Sb.İsth.Yzb. Ahmet TUFAN, sivil kıyafetli Mly.Ş.Md. Mly.Yb. Atakan
ADAŞOĞLU, yeni atanan Kur.Bşk.Kur.Yb. Sait Tosun, Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat
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ve Okl.Nöb.A.P.Yb. A.Tolga Sıçrar tarafından KHO K. Emir Asb.Ahmet Çörpan’ın
derdest edilerek elleri ve ağzının bağlandığı ,ifadetutanaklarından tespit edilmiştir.
Olay günü öğrenci alım faaliyetleri için teşkil edilen Kesin Karar Kuruluna başkanlık
eden Okul Komutanının kurulun 20.30 sularında mülakatı tamamlamasını müteakip Okul
Karargâhına döndüğü (Söz konusu mülakatlar sabah 08.00 ile akşam 22.00’e kadar devam
etmektedir.), bu esnada Ankara’da bulunan 3’üncü Ordu Kur.Bşk.Tümg. Selçuk
Bayraktaroğlu’nun telefonla kendisini arayarak ziyaret amaçlı görüşme talebi üzerine 21.00
sularında kendisi ile Okul Karargâhının önünde bulunan bahçede buluştuğu, yaklaşık yarım
saat bahçede birlikte oturdukları tespit edilmiştir.Bu sıralarda hava karardığı için bahçe iç
aydınlatması da görevli er tarafından açılmıştır.
Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat ile Okl.Nöb.A.P.Yb. A.Tolga Sıçrar’ın, saat 21.30
sularında Okul K.nın yanına gittikleri, Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat tarafından Okul
Komutanına “AMK’da olaylar olduğu, asmalar masmalar gibi olayların yaşandığı ve
komutana gelmeniz lazım, gelseniz iyi olur” dediği, Komutanın “ne oldu ölen kalan mı
var” sorusuna ise “ölen yok ama durum çok kötü, mutlaka gelmeniz gerekli” dediği, bu
durum karşısında A-21 kapısının yaklaşık 25-30 m. civarındaki bir bölgede misafirini
uğurlayan Okul Komutanının, Alb.İlhami Polat ile birlikte AMK’nın bulunduğu odaya
gittikleri ve Okl.Nöb.A.P.Yb. A.Tolga Sıçrar’ın da onları takip ettiği, AMK’nın
bulunduğu odaya girilmesini müteakip daha önceden burada gizlenen personel ile
birlikte Okul Komutanının üzerine aniden saldırıldığı ve okul komutanının rehin
alındığı, rehin alma işlemini müteakip Alb.İlhami Polat tarafından “Siz siyasilerle iş
birliği yapıyorsunuz, biz Atatürkçüsubaylarız, yönetime el koyduk, işte şimdi uçaklar
havada” dediği, Okul Komutanının bu şahısların FETÖ ile doğrudan bağlantılı
olduklarını ve bir kalkışma içerisine girdiklerini anladığı ve bunlara Okul Komutanı
olarak kendisinin emirlerinin dinlenilmesi gerektiği, kendisinin emirlerini
dinlemediklerine göre kimden ve nereden emir aldıklarını söylemelerini istediği ancak
cevap alamaması üzerine “sizin baş imamınız kim onu söyleyin” şeklinde kızgınlık ifade
eden sözler söylediği Okul Komutanı ve Emir Astsubayının ifadelerinden anlaşılmıştır.
Okul Komutanı, emir Astsubayı ile aynı odada iki silahlı nöbetçi oda içinde biri dışarda
kapı önünde olacak şekilde 16 Temmuz 2016 saat 10.30’a kadar alıkonulduğu, Okul
Komutanı tarafından kendisini rehin alanlara ve rehin tutulmasını sağlamak üzere
mühimmatlı ve silahlı (şarjörler dolu, emniyet açık) nöbet tutan subaylara;
yaptıklarının yanlış olduğu, bu şekilde davranmalarının ülkeyi kan gölüne
çevirebileceği, hatta iç savaşa sebebiyet verebilecekleri ve ülkenin bölünmesine neden
olabilecekleri, bu yaptıklarından vazgeçmeleri kendilerine ve milletimize çok yazık
olacağının söylendiği, rehin alanların ve başlarında nöbet tutanların komutanın ikna
çabalarına kayıtsız kaldıkları, robotik bir duruş sergiledikleri, en ufak bir duygu
emaresi
göstermedikleri
anlaşılmıştır.
Okul
Komutanının
etkisiz
hale
getirilmesinde;Kur.Bşk.Alb. İlhami Polat, Kur.Yb. Sait Tosun, Per.Ş.Md. Yb. Tolga
Sıçrar, Mly.Ş.Md.Yb. Atakan Adaşoğlu, Kur.Bnb. Hasan Hüseyin Eçik ve Kur.Yzb.
Güven Günindi’nin doğrudan rol aldığı, Okul Komutanının alıkonulduğu süre boyunca
her 10-15 dakikada değişecek şekilde Yzb. Mustafa Yıldırım, Kur.Yzb. Güven Günindi,
Yzb. Sadık Çam, Ütğm. Ali Emre Buğurcu, Kur.Yzb. Abdullah Beyaztürk, Yb. Tolga
Sıçrar, Yb. Atakan Adaşoğlu’nun nöbet tuttukları anlaşılmıştır.
Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat tarafından Okul K.nın rehin alınmasını müteakip saat
21.50 sularında Okl.K.nın makamı ve Emir Asb.nın odasında bulunan tüm telefonların
kablolarının çıkarıldığı habercilerin (P.Onb.Serhat Türkyılmaz, Ulş.Er Gökhan İmece) bilgi
alma tutanaklarından tespit edilmiştir.
Afyon-Kocatepe Harp Tarihi Tatbikatına gidecek olan Kurs Taburundaki subay
adaylarının, gece Kocatepe’de arazide kalacak olmaları nedeniyle, son günlerdeki terör
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duyumlarının artmasına bağlı olarak ilave emniyet kapsamında Kurs Taburu
içerisindeki kursiyerlerden muhafız görevlendirilmek suretiyle muhafız sayısının
arttırılmasının Okul Komutanı tarafından uygun bulunduğu Okul Komutanının
beyanından tespit edilmiştir. Bunun üzerine Öğrenci Alay Komutanlığınca her otobüse
3, minibüse 1 olmak üzere toplam 28 muhafızın belirlendiği, her muhafıza 5’er şarjör
mermi verilmesinin planlandığı, Kurs Tabur Komutanlığınca Harp Tarihi Tatbikatına
gidecek ve geceyi arazide geçirecek 401 subay adayının emniyeti için toplam 28
muhafıza 4.500 adet 5,56 mm. fişek alındığı Kurs Tabur Komutanı Bnb. Dilaver
Uysal’ın bilgi alma tutanağı ve beyanlarından belirlenmiştir.
5’inci Akdeniz Kurs Tb. K.lığının dört bölük komutanı bulunmaktadır. 1’inci
Bl.K. Mu.Yzb. Nadir Özsoy, 2’nci Bl.K.Vek. Topçu Ütğm. Safa Özkan, 3’ncü Bl.K.
J.Ütğm Ahmet Önder Biberoğlu, 4’üncü Bl.K. (FYO) P.Yzb. Muhammed Vedat
Şuvak’tır. Bölük komutanlarından Mu.Yzb. Nadir Özsoy, Topçu Ütğm. Safa Özkan ve J.
Ütğm Ahmet Önder Biberoğlu’nun ertesi gün 05.30 başlayacak Harp Tarihi Tatbikatı
intikal hazırlıkları kapsamında kumanya alınması, mühimmatın şarjörlere dizilmesi ve
sırt çantalarının hazırlanması maksadıyla Tabur Komutanı Bnb. Dilaver Uysal’ın emri
doğrultusunda 22.00 sularında tabura geldikleri, P.Yzb. Muhammed Vedat Şuvak’ın
izinde olduğundan dolayı o gün birliğe gelmediği belirlenmiştir.
İzmir/Menteş’te bulunan A.K.Yrdc.P.Alb. Erhan Serdengeçti tarafından 14 Temmuz
2016 tarihinde saat 20.00 sularında, Öğr.A.K. Enver Topal tarafından ise 15 Temmuz 2016
tarihinde saat 10.00 sularında ikinci kez Bnb. Dilaver Uysal telefonla arandığı, ertesi günkü
Harp Tarihi Tatbikatına zamanında başlanabilmesi için bütün kursiyerlerin akşam saatlerinde
zaman belirtilmeksizin kışlada bulunması gerektiği ve subay adayı kursiyerlerinden evci
çıkanlara müsaade edilmemesi hususunun emredildiği tespit edilmiştir.
Kurs Tabur Komutanı Bnb. Dilaver Uysal’ın, saat 20.00 civarında mesaiyi terk ettiği,
olayların başlaması üzerine 23.30 sularında okula gelmek için teşebbüste bulunduğu, ancak o
saatlerde polisin kavşaklarda olması nedeniyle yoldan geri döndüğü, ancak saat 02.00
sularında ise yeniden okula gelerek 2 No.lu Nizamiyeden girmeye çalıştığı, TSK Spor Okulu
nizamiyesine kadar gelebildiği, buradan 2 No.lu Nizamiyeyi telefon ile aradığı, Nizamiyede
görevli Ütğm. Serhat Ekemen’in Kur.Bşk.nın emri olmadan içeri kimseyi alamayacağını
ilettiğini, bunun üzerine A.K.Yrdc. Alb. Rafettin Öztürk ile görüşmesine rağmen
Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat tarafından kışlaya girmesine müsaade edilmediği, A.K.Yrdc.
Alb. Rafettin Öztürk’ü tekrar arayarak ne yapması gerektiğini sorduğunda ise “geri dön,
yapacak bir şey yok” cevabını aldığı, eve döndükten sonra da A.K.Yrdc. Alb. Rafettin
Öztürk’ü 5-6 kez arayıp, “Okul Komutanının nerede olduğu ve okula kimin emir komuta
ettiğini sormasına rağmen “Rafettin Albay’ın kendisinin odasında oturduğunu, durumu
anlayamadığını, Okul Komutanının nerede olduğunu bilmediğini” ifade ettiği Kurs Tabur
Komutanı Bnb. Dilaver Uysal’ın ifadesinden ve beyanlarından anlaşılmıştır.
P.Kur.Yb. Ömer Ergenekon tarafından akşam 21.05 sularında; olay günkü
Kurs Tb.Nöb.Sb.P.Ütğm.Attilla Kahraman’a Harp Tarihi Tatbikatı öncesi emniyet
tedbirlerini denemek amacıyla bizzat kendisi tarafından tatbikat yaptırılacağı, taburdan
muhafız olarak tefrik edilen subay adaylarının silah ve mühimmatlarını alarak derhal
içtima ettirilmesi emredilmiştir. Okuldaki görev süresini tamamlayan ve 2016 yılı
Komutanlık atamaları ile atama görmesi nedeniyle 14 Temmuz 2016 tarihinde ilişiği
kesilen, önceki Okul Hrk.Eğt.Ş.Md. P.Kur.Yb. Ömer Ergenekon’un Kurs Taburuna
hiçbir emir komuta yetkisi olmamasına rağmen emir komuta etmeye çalıştığı ve kurs
taburu personelince tanınmadığı tutanaklardan ve beyanlardan anlaşılmıştır. Nöb.Sb.
tarafından izin dönüşünün 21.30 olması nedeniyle muhafız olarak belirlenen
kursiyerlerin çarşıda olduğunun ve böyle bir faaliyetten haberinin olmadığının
bildirilmesine karşın P.Kur.Yb. Ömer Ergenekon tarafından çarşı izninden dönen ve
önceden muhafız olarak belirlenen 27 kursiyerin alelacele içtima ettirildiği, P.Kur.Yb.
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Ömer Ergenekon’un talimatıyla Topçu Ütğm. Safa Özkan tarafından şarjörlere
mühimmat doldurtulduğu ve vekili olduğu 2’nci Bl.K.lığı silah deposu açılarak rastgele
silah ve tahmini 1350 civarında fişek dolu şarjörlerin dağıtıldığı, itaat etmeyen ve ikna
olmayan Kurs Tb.Nöb.Sb.P.Ütğm.Attilla Kahraman’ın, P.Kur.Yb. Ömer Ergenekon
tarafından azarlanarak sindirildiği, akabinde muhafızların bir araca bindirilerek
Ankara ilinde bulunan Türk Telekom binasına, burayı işgal etmek amacıyla
götürüldüğü tespit edilmiştir. Daha önce icra edilen benzer Harp Tarihi Tatbikatlarında
asıl birlik komutanı dışında hiç kimseye böyle bir emir verilmemiş ve uygulama da
yapılmamıştır.
Kur.Bşk.Alb. İlhami Polat tarafından alarm neticesinde Bozpark’a toplanan
subay adayı kursiyerlerin rastgele onarlı gruplara ayrılarak farklı bölgelere
gönderildiği, bölüklerin emir komuta zincirinin koparıldığı, bölük komutanlarının
personel, silah yoklamalarını alamadıkları ve/veya Tb.Nöb.Sb.nın yoklamasını yeterli
görüp yeniden yoklamaları almadıkları Bl.K.larının beyanlardan anlaşılmıştır.
Ulaştırma Bölüğü Nöb.Asb.Asb. Bekir Uyanık’a Yb.Ömer Ergenekon
tarafından bir kursiyer astsubay gönderilerek araç istendiği, ancak KHO Nöbetçi
Amirinin emri olmadan garajdan araç çıkarılamayacağını, araç çıkarma yetkisinin
Okl.Nöb.A.nde bulunduğu, onun müsaadesi olmadan araç verilmeyeceğini iletmesi
üzerine, Okul Nöbetçi Amiri P.Yb.Tolga Sıçrar’ın kendisini telefonla arayarak aracın
çıkartılmasını sağladığı belirlenmiştir. Okul içerisinde eğitim amaçlı tatbikat adı altında
Yb.Ömer Ergenekon tarafından silahlandırılan (mühimmatlı) 27 subay adayı kursiyerin
saat 21.30 sularında 011052 plakalı midibüse bindirilerek Dikmen Caddesi üzerindeki 5
No.lu Lojman Nizamiyesinden çıkış yaptığı anlaşılmıştır.
Saat 22.00 sularında uçakların alçak uçuşlara başlamalarına paralel
Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat tarafından subay adayı kursiyerlerine alarm verilmiş,
öğrencilerin eğitim elbiseli, teçhizatlı ve silahlı olarak Bozpark bölgesinde toplanması
sağlanmıştır. Bilahare bu gruba okulda bütünleme sınavı için kalan Harbiyeliler de
katılmıştır. Bozpark bölgesinde toplanan subay adayı kursiyerlere öncelikle astsubay
kursiyerler olmak üzere Yb. Ümit Gençer’in temin ettiği, Afyon Harp Tarihi Tatbikat
için alınan mühimmattan muhafızlara verilenden geriye kalanı (tahmini 2800 fişek) ile
K.K.Kh.ndaki depodan beyaz bir Minibüsle getirilen mühimmatın dağıtımı yapılmıştır.
Subay adayı astsubaylardan ayrı bir takım oluşturulmuştur.
Kışlanın emniyeti Loj.Des.K.lığı tarafından sağlanmaktadır. Acil durumlarda Ani
Müdahale Kuvveti ve gerektiğinde Hazır Kıta mesai dışında KHO Nöbetçi Amirin emir
komutasında olay bölgesine müdahale etmektedir. Olay günü Ani Müdahale Kuvveti
nizamiyelere sevk edilmiş, ancak Loj.Des.K.lığına alarm verilmemiş ve hazır kıta
kullanılmamıştır. Subay adayı kursiyer personelin normal koşullarda emniyetle ilgili planlı
görevi bulunmamaktadır. KONMER tarafından Nöb.Sb.larına Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami
Polat’ın talimatı doğrultusunda; nizamiyelere devriye görevi icra edilmeyeceğinin, buna
ilaveten Loj.Des.Nöb.Asb.İs.Asb.Çvş.Yunus Soyal’a; Çetin Emeç Bulvarı üzerindeki sabit
nöbetçilerin geri çekilmesinin, Nöb.Sb.nın Çetin Emeç Bulvarı güzergahındaki bölgede
aralıksız devriye görevi icra etmesinin, birlikteki tüm personelin güvenli bir yerde
tutulmasının emrinin iletildiği tespit edilmiştir. Normal uygulamada kışlada Nöbet tutan tüm
rütbeli personel; bir plan program dâhilinde tüm nöbet yerleri ve kritik bölgeleri 24 saat
esasına göre düzenlen devriye saatlerine göre gezmek ve gördüğü olumsuzlukları KONMER
ve Nöb.A.ne rapor etmek zorundadır.
Tb.K.Kur.Bnb. Hasan Hüseyin Eçik’in; Okul K.nın rehin alınmasını müteakip
yaklaşık 10-15 dakika sonra (muhtemelen saat 22.00-22.30 sularında) A-21 kapısının
bitişindeki cep bölgesinde bekleyen Tk.K.larının yanına döndüğü, burada Harbiyelilerle
beraber bekleyen Tk.K.larını rastgele ikişerli olarak gruplandırdığı, 3-4 Harbiyeli ile
beraber Nizamiyelere sevk ettiği, gönderdiği Tk.K.larına “Okul Kur.Bşk.nın Bilgisi
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Alınmadan Hiçbir Personel Okula Alınmayacaktır.” talimatını verdiği tutanaklardan ve
Taburun kendi arasındaki faaliyetleri koordine etmek için kullandığı Whatsapp grubu
metinlerinden çıkarılmıştır. Bu saatten sonra Nizamiyelere gelenpersonel için Tb.K.
ve/veya Kur.Bşk. aranmış, onay alınarak personelin giriş çıkışına müsaade edilmiş,
giriş/çıkışlar kontrol altına alınmıştır.
Dekan Tuğg. Kerim Acar’ın, Kur.Bşk.Alb. İlhami Polat tarafından saat 22.47’de
telefonla Okul Komutanlığını devralması için okula çağırıldığı, Dekan Tuğg. Kerim
Acar’ın 23.00 civarında günlük kıyafetle okula 2 No.lu Nizamiyeden içeri girdiği,
makamında eğitim elbisesini giyerek Okul Karargâhında bulunan Kurmay Başkanının
yanına geldiği ve Okul Komutanlığını deruhte etmeye başladığı bilgi alma
tutanaklarından ve Dekanlık koridoru 39 numaralı kamera kayıtlarının
incelenmesinden anlaşılmıştır.
Alarm verilerek saat 22.05 sularında Bozpark bölgesinde toplatılan Harbiyeli ve
subay adayı kursiyerlerinden oluşan gruba saat 23.00-23.30 sularında Dekan tarafından
sıkıyönetim ilan edildiğinin duyurulduğu, müteakiben Kur.Bşk.Alb. İlhami Polat
tarafından “mevcut hükümetin terör örgütleriyle anlaştığı, ordunun yönetime el
koyduğu ve sıkıyönetim ilan edildiği, bu saatten sonra sıkıyönetim kurallarının geçerli
olduğu ve bu emirlere uymayanların en ağır şekilde cezalandırılacakları şeklinde bir
konuşma yaptığı anlaşılmıştır. Müteakiben Kur.Bşk.Alb. İlhami Polat’ın emriyle subay
adayı kursiyerlerin 10’arlı gruplara ayırılarak öncelikle Astsubay kursiyerler olmak
üzere kursiyerlere mühimmat dolu birer şarjör verildiği, 23.40-24.00 sularında geri
bölge emniyetinin alınması maksadıyla birer takım komutanı nezaretinde grupların
nizamiyelere gönderildiği, grupların geri kalanlarının Anafartalar Taburundaki
sınıflara ve/veya yemekhanelere sevk edildiği tespit edilmiştir.
Kurmay Başkanının emri ile P.Kur.Yzb. Miraç Karakuş Kurs Tb.dan 10 Subay adayı
ile 2 No.lu Nizamiye bölgesinin ileriden emniyetini almak maksadıyla saat 23.15 sularında
buraya sevk edilmiştir. Taarruz helikopterinin bölgeyi ateş altına alması üzerine
görevlendirilen tim çıkar çıkmaz Bozpark’a geri dönmüştür.
Dekan Tuğg. Kerim Acar Okul K.nın makamına hiç girmemiş, Kur.Bşk.nın odasında
bir müddet zaman geçirmiştir. Gece boyunca genellikle makamında kalmıştır. Esasa ilişkin
konularda emir verdiği tespit edilememiş, Kur.Bşk.Alb. İlhami Polat’ın sevk idaresi ve
talimatlarına ya müdahale etmemiş ya da sessiz kalmıştır.
Asb.Bekir Uyanık; 27 subay adayı kursiyeri Türk Telekom’a götüren araç şoförü
Ulş.Er Orçun Tink tarafından saat 24.00 sularında aranarak okul dışına çıktıklarını ve Ulus
TELEKOM binasına getirildiklerinin bildirmesi üzerine aracın kışla dışında olduğunu
öğrendiğini, konu hakkında KONMER’i defalarca bilgilendirmeye çalıştığı, ancak başarılı
olamadığını, aynı araç şoförünün saat 02.00 sularında başlarındaki yarbayın kaçtığını ve
isteyenin polise teslim olabileceğini söylediğini belirtmesi üzerine, şoföründe polise teslim
olması gerektiğini söylediği, bilahare şoförün polise teslim olduğu ve Ulus Anafartalar
Karakolunda olduğunu saat 03.00 sularında telefonla bildirdiğinde öğrendiğini beyan
edilmiştir.
Ayrıca, Türk Telekom’a giden kursiyerlerden Astsubay kursiyer Süleyman Arif
Varol’un 16 Temmuz 2016 saat 03.00 sularında Tb.K.Bnb.Dilaver Uysal’ı aradığı ve durum
hakkında bilgi verdiği, bu çerçevede Yb.Ergenekon ile birlikte KHO’ndan çıktıklarını, Türk
Telekom/Ulus bölgesine geldiklerini, Yb.Ergenekon’un tavırlarının çok tutarsız olduğunu,
kendilerinin suç işlemek istemediklerini bildirdiği ve Tb.K Dilaver Uysal’ın emrinin ne
olduğunu sorduğu belirlenmiştir. Bnb. Dilaver Uysal tarafından, bölük komutanı
(Mu.Yzb.Nadir Özsoy) ve A.K.Yrdc. P.Alb.Rafettin Öztürk’e telefonla ulaşıldığı, bir kısım
kursiyerin araçla Telekom’a götürüldüğünden bilgilerinin olup olmadığını sorduğu, A.K.Yrdc.
P.Alb.Rafettin Öztürk’ün, kendisinin odasında oturduğunu, okulda olup biteni anlamadığını
söylediği, esasa ilişkin emir vermediği bilgi alma tutanaklarından anlaşılmıştır. Mu.Yzb.Nadir
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Özsoy ise kendilerine alarm verildiğini, Kur.Alb. İlhami Polat tarafından personelin
Bozpark’da toplatıldığını, müteakiben nizamiyeleri desteklemek için Anafartalar Tb.K. Yb.
Ali Demir tarafından görevlendirildiğini, muhafızların Türk Telekom’a gittiklerini bilmediği,
okul içinde bir yerde tatbikat yaptıklarını değerlendirdiği bilgisini vermiştir. Durumu açıklığa
kavuşturmak için Bl.K.ları ile defalarca telefon görüşmesi yapan Tb.K. Bnb. Dilaver Uysal
kendisini arayan Astsubay kursiyer Süleyman Arif Varol’a geri dönmüş, Yb.Ergenekon ile
görüştürmesini istediği, Yb.Ergenekon görüşme talebini reddettiği anlaşılmıştır. Tb.K.Bnb.
Dilaver Uysal tarafından kursiyerlere “Kanun ve nizamlara uyunuz, yasadışı faaliyette
bulunmayınız, halk ile karşı karşıya gelmeyiniz” talimatını verdiği anlaşılmıştır. Yapılan
inceleme ve alınan ifadelerden Yb.Ömer Ergenekon’un okula geldiği, saat 03.00
sularında KONMER’de bulunan kamera ve görüntü kayıt cihazları sökerek imha
etmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Devam eden aramalar sonucunda görüntü kayıt cihazları 18
Temmuz 2016 saat 14.00’da ağaçlık alanda bir çukura atılmış olarak bulunmuştur.
Okl.Nöb.A.P.Yb. A.Tolga Sıçrar’ın öğrenci alımlarında görevli personeli
evlerine götürmek bahanesiyle, saat 21.00 sularında toplam 12 servis aracını şoförleri ve
muhafızlarıyla birlikte Bozpark bölgesinde hazır edilmesini Ulş.Bl.K.Yzb.Barış
Hacıoğlu’na ilettiği, ancak Ulş.Bl.K.nın bu görevin plan dışı olduğu, şoförlerin sabah
saat 04.00’de göreve çıkacağından dolayı talebin karşılanmasının uygun olmadığını,
ısrar edilmesi halinde tutanak düzenlenerek araçların göreve sevk edilebileceklerini
bildirmesi üzerine, Okl.Nöb.A.P.Yb. A.Tolga Sıçrar’ın 21.50 civarlarında bu kez
Nöb.Asb.Bekir Uyanık’ı arayarak araçların görevlendirilmesinin Kur.Bşk.Alb.İ.Polat’ın
bilgisi dahilinde yapıldığını, araçlarınderhal Bozpark’ta hazır edilmesi emrini verdiği
tespit edilmiştir. Araçlar, sabah 05.00 sularına kadar Bozpark bölgesinde hazır
bekletilmiştir. Ayrıca saat 24.00 sularında Dekanın Emir Astsubayı Asb.Bçvş. Mustafa
Erol’un, araç sevk amirliğine gelerek, Dekanın emri ile kışla nizamiyelerinin emniyetini
artırmak maksadıyla, büyük araç ve kamyonları (toplam 5 araç)aldığı ve bizzat kendisi
tarafından 2 ve 4 No.lu nizamiyelerin girişini engelleyecek şekilde yerleştirildiği, kendisi
ve nizamiyelerde görevli personelin bilgi alma tutanaklarından anlaşılmıştır. Bu
araçların Çanakkale, İzmir ve Isparta bölgelerinden Ankara’ya getirilmesi planlanan
Harbiyelilerinnakilleri için yine Kara Harp Okulunda gerçekleştirilecek olası nakiller
için kullanılacağı değerlendirilmiştir.
Saat 23.30 sularında kimlikleri tespit edilemeyen 2 sivil giyimli askerî personelin
plakası tespit edilemeyen bir beyaz minibüsle 2 No.lu Nizamiye’ye gelerek mühimmat
getirdiklerini beyan etmeleri üzerine, 2 No.lu nizamiyede görevli Ütğm Sabri Karaağaç,
Kur.Bşk. İlhami Polat’ı cep telefonu ile arayarak bilgi vermiş, Kur.Bşk. İlhami Polat’ın
müsaade etmesi üzerine aracı içeri aldığı belirlenmiştir. İki sandık mühimmatın (1 sandıkta
2250 adet fişek bulunmaktadır.) Bozpark’a bırakıldıktan hemen sonra aynı nizamiyeden geri
çıktığı tespit edilmiştir. Anılan mühimmatın burada beklemekte olan subay adayı kursiyerlere
dağıtıldığı belirlenmiştir. Bu mühimmatın K.K.Kh.ndaki mühimmat deposundan alındığı
değerlendirilmektedir.
15 Temmuz 2016 tarihinde saat 22.50 sularında Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat
tarafından Okl.K.nın emri olduğu söylenerek SAVBEN Md. Prof.Dr.Müh.Alb. Önder Haluk
Tekbaş’ın arandığı ve tüm SAVBEN personelinin okula gelmesi emredildiği, KHO’ya
gelmekte olan Prof.Dr.Müh.Alb. Önder Haluk Tekbaş'ın okula gelirken Dekanlık İdari Şube
Müdürü Öğ.Bnb. Devrim Çamur ile karşılaştığı ve durumu kendisi ile paylaştığı, Dekanlık
İdari Şube Müdürü Öğ.Bnb. Devrim Çamur’un, daha sonra İlhami Polat'ın emri
üzerinewhatsapp üzerinden 23.07 de bölüm başkanları ve şube müdürlerine okula gelmeleri
talimatını ilettiği anlaşılmıştır. Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat’ın emri üzerine Kirazlıdere
girişindeki 3 No.lu nizamiyeye gelen SAVBEN Md. Prof.Dr.Müh.Alb. Önder Haluk
Tekbaş ve Dekanlık İdari Şube Müdürü Öğ.Bnb. Devrim Çamur nizamiyede kendilerini
tanıtmalarına rağmen içeriye alınmamış, Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat’dan müsaade
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alınmasını müteakip KHO’na girebilmişlerdir. Okula varır varmaz SAVBEN
Md.Prof.Dr.Müh.Alb. Önder Haluk Tekbaş, Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat ile irtibata
geçmiştir. Bu görüşme neticesinde; sıkıyönetim ilan edildiğini öğrenmiş, değişen
durumlara karşı personelin hazır olması istenmiştir. Personelin sakince odalarında
beklemeleri emrini veren SAVBEN Md. Prof.Dr.Müh.Alb. Önder Haluk Tekbaş'ın
durumu görüşmek üzere Tuğg. Kerim Acar’ın odasına giderek yaptığı görüşme
neticesinde Tuğg.Kerim Acar tarafından birlik emniyeti için oluşturulan hazır kıtaya
takviye gerekebilir, personel odasında beklesin talimatını aldığı, SAVBEN personelinden
23 subayın Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat’ın KHO genelinde verdiği emirle 03.00-04.00
arasında mühimmat olmaksızın Piyade Tüfeği ve boş hücum yeleği aldığı anlaşılmıştır.
Kur.Alb. İlhami Polat’ın; Dekanlık ve SAVBEN personeline Anafartalar Tabur
K.lığından silah dağıtılmasını Celal Dora İçtima Alanında helikopterlerle sevk işlemleri
esnasında 01.30 civarında verdiği, yanında bulunan 1’inci Anafartalar Tb.K.Kur.Yb. Ali
Demir dahil kimsenin bu emri üzerine almadığı ve yerine getirmediği, ancak 02.30
civarında Anafartalar Tb.K.lığında görevli Bl.K.P.Ütğm. Erdoğan Güçlü’nün 1’inci
Anafartalar Tb.K. Kur.Yb. Ali DEMİR’in yanına gelmesi üzerine Kur.Alb. İlhami
Polat’ın emri burada bulunan tüm personele dönerek tekrarladığı, Tb.K. Kur.Yb. Ali
Demir’in onaylaması üzerine Bl.K.P.Ütğm. Erdoğan Güçlü tarafından bölük deposu
açılarak silah dağıtımının yapıldığı anlaşılmıştır.
Dekanlık personeli ise; Dekanlık İdari Şube Müdürü Öğ.Bnb. Devrim Çamur’un saat
23.07’de whatsapp üzerinden mesajı iletmesini müteakip, müstakil olarak KHO’na gelmeye
başlamıştır. Saat 23.20 de Bozpark bölgesinde Dekan Tuğg.Kerim Acar’ın Dekanlık İdari
Şube Müdürü Öğ.Bnb. Devrim Çamur’a personelin dekanlıkta uygun bir yerde beklemesini
emretmiştir. Dekanlık İdari Şube Müdürü Öğ.Bnb. Devrim Çamur tarafından saat 23.42’de
tüm Dekanlık personelinin Dekanlık ana giriş kapısında toplanmalarını whatsapp üzerinden
bildirmiştir. Dekanlık personeli 24.00’dan 02.30’a kadar dekanlık bölgesinde muhtelif
yerlerde beklemiştir. Bu arada saat 01.00’den itibaren Dekan Tuğg.Kerim Acar’ın emri ile
ailesinden endişe eden personelden bir kısmı evlerine dönmüşlerdir. Saat 02.30’da Dekan
Tuğg. Kerim Acar Dekanlık İdari Şube Müdürü Öğ.Bnb. Devrim Çamur’u Celal Dora
içtima alanına çağırarak emniyet gerekçesi ile 1’inci Anafartalar Taburundan silah ve
teçhizat alınması emrini vermiştir. Dekanlık personelinin bir kısmı 03.00’den itibaren
silah almaya başlamıştır. Bu işlem yaklaşık iki saat devam etmiştir. Silahını alan
Dekanlık personelinin bir kısmı Anafartalar iç bahçede beklerken, bir kısmı Dekanlık
bölgesine giderek saat 08.00’e kadar bu bölgede beklemişlerdir. Saat 08.00’den itibaren
silah ve teçhizat bırakarak okulu terk etmiştir.
Okl.Kh., ASEM K.lığı, Loj.Des.K.lığı ve Kh.Bl.nden hiç kimse kışlaya
çağrılmamıştır. BES Grup Bşk.Öğ.Alb. Zafer Alkurt ise, Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami
Polat’ı telefon ile arayarak, “ister gel ister gelme” talimatına istinaden saat 00.30
civarında 4 No.lu nizamiyeden giriş yapmıştır. Ayrıca Öğ.Tğm.Şahin AKAT ile Öğ.Tğm.
Yunis Yıldız’ı arayarak okula gelmeleri için emir vermiştir. Daha sonra BES Grup
Bşk.Öğ.Alb. Zafer Alkurt, Kur.Bşk.nın makamına gelerek görüşme yaptığı anlaşılmıştır.
Öğ.Alb. Zafer Alkurt’un, ifadesindebelirtmemesine rağmen Dekanlığa gittiği ve Dekan
Tuğg. Kerim Acar’ın odasında bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilmiştir.
Çanakkale Harp Tarihi Tatbikatında bulunan Harbiyeliler, tüm personelin
Ankara’ya gelmesi emri olduğu ileri sürülerek bulundukları kışladan çıkarılmış, feribota
bindirilmek üzere intikal ettirilmeye çalışılmış ancak feribota bindirilmeleri polis tarafından
engellenmiş ve 2’nci Kolordu Komutanının emri ile tekrar çıktıkları kışlaya geri
dönmüşlerdir. Ancak bu bölüklerin başındaki bölük ve takım komutanları dönmemek üzere
ısrar etmişlerdir. Bilahare olaya Çanakkale Cumhuriyet Başavcılığı el koyarak soruşturma
başlatmıştır.
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Eğirdir’de komando temel ve mukavemet kazandırma eğitiminde bulunan
4’üncü Dumlupınar Tb. Ankara’ya gitmek maksadıyla intikal girişiminde bulunmuş, 20’nci
Bl. Ankara’ya intikal maksadıyla havaalanına giderken polis/halk tarafından durdurulmuş ve
40’ncı P.A.K.lığı kışlasına girmiştir. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el
koyaraksoruşturma başlatmıştır.
Menteş’te bulunan 13, 14, 15’inci Bl.ler 16 Temmuz 2016 saat 02.30 sıralarında
Menteş’ten Ankara’ya intikal etmek üzere ayrılmış ancak İskele/Urla civarında polis kontrol
noktasında durdurulmuştur. Polislerin ikazı ve Ege Ordu K.nın “intikale gerek yok kışlanızda
kalın ve emniyetinizi alın” emri üzerine ATAT Menteş’e geri dönülmüş ve Harbiyeliler
istirahat ettirilmiştir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından durumael konularak
soruşturma başlatılmıştır.
Öğc.A.K.Alb.Enver Topal’ın bilinçli olarak Harbiyelileri silahlandırabildiği
ölçüde silahlandırmak ve mühimmat vermek suretiyle irtibatlı ve bağlı olduğu darbeci
grubun tahsis edeceği kargo uçaklarıyla İzmir’den ve Isparta’dan Ankara’ya sevk etme
emrini bizzat verdiği ve Ankara’da olayları yönlendiren ve yöneten Kur.Bşk.Alb.İlhami
Polat ile doğrudan ve sürekli irtibatlı ve koordine halinde olduğu anlaşılmıştır.
Saat 23.04’te isyancı/darbeci personelin sıkıyönetim Direktifi Okl.Kh. Kontrol
Merkezine (KONMER) ulaşmıştır. Sıkıyönetim direktifi okul içine ve/veya dışına
yayımlanmamıştır.
Öğc.A.K. Kur.Alb. Enver Topal’ın emri üzerine KHO Öğrenci Alayı
(İsth.Yzb.Kenan Çakar) kullanıcısı tarafından izinde bulunan Harbiyelilerin Ankara’ya
gelmesi için 1576 Harbiyeliye “KIYMETLI HARBIYELILER, EN SERI VASITAYLA
KHO.NA DONUNUZ.” toplu SMS saat 00.47 gönderilmiştir.
16 Temmuz 2016 tarihinde saat 01.00-01.30 sularında Dekan Tuğg. Kerim Acar
tarafından nizamiyeler kontrol edilmiştir. Müteakiben K.K. Astsubay Meslek Yüksek
Okulu (MYO) Komutanlığı (Balıkesir) Öğrenci Alay Komutanı P.Kur.Alb. Fatih
Göktürk ile Öğretim Başkanı Doç.Öğ.Alb. Abdullah Topçu’nun 01.40 sularında
Dekanlık binasına araçla geldiği, Dekanla birlikte binaya giriş yaptığı, 01.40-07.49
saatleri arasında KHO Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar’ın odasında ve/veya Dekanlık
katında bulundukları kamera kayıtlarından öğrenilmiştir. Bu personelin hangi
nizamiyeden, kimin vasıtasıyla içeri girdiği tespit edilememiştir.
15 Temmuz 2016 tarihinde temel paraşüt eğitimi maksadıyla KHO’da iaşe ve
ibate edilen 142 Hava Harp Okulu öğrencisi, sivil elbiseli, silahsız ve mühimmatsız
olarak bavulları ileöncelikle Etimesgut, sonrasında da İstanbul’a intikal edilecekleri
gerekçesiyle KHO Celal Dora İçtima Alanında saat 02.30 civarında toplanmış, alana
inen helikopterlere öğrencilerinilk etapta binmek istememesi üzerine başlarındaki Yzb.
Hv.Kur.Plt.Yzb. Kenan Baştuğ'un İstanbul İlinde bulunan İstanbul Hava Harp
Okulunda alay komutanı olarak görev yapmakta olan ve 15/07/2016 tarihli darbe
girişimi sonrasında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı
Kuvvetlerinden ihraç edilen şüpheli Hüseyin Ergezen tarafından verilen talimat üzerine
öğrencilerin 91 tanesinin altı sorti ile Etimesgut’a (11’inci Hava Ulaştırma
Komutanlığına) götürüldüğü anlaşılmıştır. Geride kalan 51 öğrenci için helikopter
gelmemiş, öğrenciler KHO’da kalmıştır.
Siirt 3’üncü Komd.Tug.K.lığı Kurmay Bşk. olan Topçu Kur.Alb. Erdoğan Kurt (daha
önce KHO Anafartalar Tb.K.lığı görevi icra etmiştir.) darbe girişimine destek vermek
maksadıyla sivil aracı ile saat 01.30 sularında Okul K.lığına gelmiştir. Bu personelin bilahare
helikopterle Gnkur.Bşk.lığına intikal ettiği tespit edilmiştir.
Gece 02.00 saatlerindeKur.Bşk.Kur.Alb.İ.Polat’ın emriyle nizamiyeler, yemekhane
ve Anafartalar Taburunun sınıflarında bulunan subay adayı kursiyerler apar topar Celal Dora
Alanı’na toplatılmış, 16’şarlı gruplar halinde içtima ettirilmiştir. Burada öncelikli astsubay
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adayları olmak üzere rasgele seçilen 155 subay adayı kursiyer, yine Kur.Bşk.Kur.Alb.İ.Polat
tarafından içtima alanındaki mevcut subaylarından rastgele seçilen 5 subay komutasında
silahlı ancak bir kısmı mühimmatsız olarak 03.00 saatlerinden itibaren iki helikopterle
Genel Kurmay Başkanlığı'na sevk edilmiştir. Bu esnada silahsız olan rütbeli personele
subay adayı kursiyerlerin silahları alınarak verilmiş ancak karanlık olduğu için kimlere
verildiği tam tespit edilememiştir. Bu sevkiyat yaklaşık iki saat sürmüştür. Sevkiyatların,
yerdeki bilinmeyen unsurlardan helikopterlere ateş açılması nedeniyle durduğu
değerlendirilmektedir.Gnkur.Bşk.lığına helikopter ile giden personelin başındaki P.Ütğm.
Hasan Ali Seyrek 04:30 civarında Tb.K.nı Bnb.Dilaver Uysal’ıarayarak kendilerinin daha
güvenli bölgeye sevk edilmek yerine Gnkur.Kh.na indirildiklerini, bölgedeki Özel Kuvvetler
personelinin kendilerine sivil halka ve polise ateş etmeleri için talimat verdiklerini iletmiştir.
16 Temmuz 2016 günü saat 05.00’den itibaren Yb. Sait Tosun ile Tb.K. H.Hüseyin
Eçik’in, Alb.İlhami Polat ile beraberindeki diğer gruptan ayrıldığı, Tb.K.nın Malazgirt
Taburundaki makam odasına döndükleri telefon kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.
2’inci Malazgirt Tb.K. H.Hüseyin Eçik tarafından havanın aydınlanmaya başladığı saatlerde
Kurs Tb.Bl.K. Ütğm. Önder Biberoğlu’ndan maksadı belirtilmeden 20 kişilik bir timin
Dumlupınar Taburu önünde hazırlatılması emredilmiştir. A.K.Yrd.Alb.Rafettin Öztürk’ün,
Kurs Tb.1’inci Bl.K. Yzb.Nadir Özsoy tarafından bilgilendirilmesi üzerine
Kur.Bşk.Alb.İ.Polat’ın Okul Kh.ndaki makam odasına giderek “20 kişilik bir grup
istemişsiniz, Siz ne yapıyorsunuz, kabul etmiyorum” dediği, bilahare Dumlupınar Tb.K.lığına
giderek Yzb.Nadir Özsoy’a hazırlanan grubun dağıtılması için emir verdiği beyanlardan
anlaşılmıştır. Bu grubun nerede/nasıl kullanılacağı açıklığa kavuşturulamamıştır.
Kur.Bşk.Kur.Alb.İ.Polat tarafından ertesi gün saat 08.00 civarında nizamiyelerdeki
tüm personelin istirahate çekilebileceği, alınan tüm ilave emniyet tedbirlerinin kaldırıldığı
bildirilmiştir. Benzer talimatlar Tb.K. Hasan Hüseyin Eçik tarafından kendi Tk./Bl.K.larına
verildiği 2’nci Malazgirt Tb.K.lığı whatsapp mesaj metinlerinin incelenmesinden
anlaşılmıştır. Müteakiben Kur.Bşk. Alb. İlhami Polat’ın odasında Dekan Tuğg. Kerim Acar,
Kur.Yb. Ömer Ergenekon, Kur.Yb. Sait Tosun, Mly.Ş.Md. Yb. Atakan Adaşoğlu,
Per.Ş.Md.Yb. Tolga Sıçrar (Okl.Nöb.A.) saat 09.00 sularında toplantı yapmışlardır. Toplantı
sonrası Yb. Tolga Sıçrar dışındaki diğer personel sivil kıyafetlerini giyerek okuldan
ayrılmışlardır.
Kur.Yb. Ömer Ergenekon’un, 16.07.2016 tarihinde saat 11.07’de 4 numaralı şehitlik
anıtı nizamiyeden çıkış kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Kur.Yzb. Güven Günindi,
16.07.2016 tarihinde saat 10.37’de 4 numaralı şehitlik anıtı nizamiyeden araçla (34 UH 8292
plakalı gri renk Fluance) çıkmıştır. Kur.Yzb. Abdullah Beyazkürk, 16.07.2016 tarihinde saat
12.45’de 5 numaralı lojman nizamiyeden araçla çıkmıştır.
Olay sonrasında yapılan mühimmat sayımında 1760 adet fazla 5.56 mm. fişek ele
geçirilmiştir. Bu mühimmatın Kur.Bşk.Alb.İlhami Polat tarafından K.K.K.lığı Karargahındaki
Mühimmat Deposundan getirtildiği değerlendirilmektedir.
Sonuç:
1. 15 Temmuz 2016 olay gecesi KHO’da bulunan personelin üç ayrı grupta
olduğu tespit edilmiştir.
a. 1’inci grup; günlük mesaiyi terk etmemiş, daha önceden tasarlayıp
planladıkları darbe girişiminin Kara Harp Okulu bölümünü hayata geçirmiştir. Bu
grup darbe girişiminde aktif rol oynayan çekirdek personeldir. Çekirdek kadro Okul
Komutanı adına gerçek dışı emirler vererek personeli planladıkları faaliyetlere/yerlere
sevk etmiş, Okul Komutanını zorla alıkoymuş, emir komutayı ele geçirmişlerdir.
b. 2’nci grup; mesaiyi terk eden ancak 2’nci Tb.K.Kur.Bnb. Hasan Hüseyin
Eçik’in Whatsapp talimatıyla kışlaya gelen ve kışlaya giriş/çıkışın kontrol edilmesi
maksadıyla Nizamiyelere görevlendirilen personelden oluşmaktadır. Bu personel darbe
girişiminde yer alan personele faaliyetleri kapsamında yardımcı olmuştur.
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c. 3’üncü grup; okul dışında eylemlerin başlaması üzerine okula çağrılan
Öğrenci Alayı, Dekanlık ve SAVBEN personelidir. Okul içerisinde gerçekleştirilen
eylemleri organize eden İlhami Polat ve Kerim Acar'ın talimatı üzerine yapılansilah
dağıtımı ile silah almışlar ve okul içerisinde bulunan darbeyi yöneten grubun talimatları
doğrultusunda darbeye kalkışma faaliyeti kapsamındakendilerine tevdi edilecek
görevleri beklemeye başlamışlardır.Yinedarbeye teşebbüs kapsamında başka
birimlerenakillerin sağlandığı içerisinde herhangi bir güvenlik problemi olmayan Kara
Harp Okuluna yönelik nakiller esnasında dışarıdan gelecek sivil halk, polisvedarbe
karşıtıaskerlerekarşı koymak için kendilerine rastgele tevdi edilensilahları teslim
almışlardır. Bu grubun aynı zamanda okulun güvenliğini sağlamak gibi bir görevi de
bulunmamaktadır.
2. Nizamiyelere personel görevlendirilerek giriş/çıkışlar kontrol altına alınmış,
istenmeyen personelin kışlaya girişine müsaade edilmemiştir.
3. 15 Temmuz 2016 tarihinde KHO içinde bir grup personel tarafından önceden
planlama yapılmak suretiyle saat 21.50’den itibaren KHO Komutanı zorla alıkonulmuş
ve okulun sevk ve idaresi hukuksuz olarak ele geçirilmiştir. Bu saatten itibaren
Kur.Bşk.Kur.Alb.İlhami Polat’ın yönlendirmeleri ile KHO Dekanı Tuğg. Kerim Acar
Okul komutanı rolünü üstlenmiştir. KHO Dekanı Tuğg. Kerim Acar,
Kur.Bşk.Kur.Alb.İlhami Polat’ın, yetkisiz ve kanunsuz emirlerine müdahale etmeyerek
faaliyetlerin içerisinde yer almıştır.
4. Kur.Bşk.Kur.Alb.İlhami Polat tarafından Okul Nöbetçi Amiri P.Yb.Ali Tolga
Sıçrar vasıtasıyla Ani Müdahale Kuvveti (AMK), tehdit algısı yaratılarak ve alarm
verilerek bulunduğu yerden uzaklaştırılmıştır.
5. KHO’daki (Ankara) tüm faaliyetlerde lider rolü oynayan kişinin Kurmay
Başkanı Kur.Alb.İlhami Polat olduğu tespit edilmiştir. Kara Harp Okulunda darbe
girişimini planlayan, koordine ederek sevk ve idare eden personel aşağıda sunulmuştur:
a. Darbe Girişiminde Aktif Rol Oynayan Personel:
1.
Tuğg.
Kerim Acar (Mu.1991-P.137)
2.
P.Kur Alb.
İlhami Polat (1994-27)
3.
İsth.Kur.Yb.
Sait Tosun (1997-Kr.Hvcl.56)
4.
P.Kur.Yb.
Ömer Ergenekon (1999-124)
5.
Tnk.Kur.Yb.
Ümit Gencer (1997-1)
6.
Mly.Yb.
Atakan Adaşoğlu (1996-Top.84)
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7.
P.Yb.
Ali Tolga Sıçrar (1995-80)
8.
Hv.Svn.Kur.Bnb.
Hasan Hüseyin Eçik (1999-2)
b. Darbe Girişiminde Aktif Rol Oynayan Personelin Ana Faaliyetleri:
Dekan Tuğg. Kerim Acar’ın olayda etkin olmayan pasif lider rolü üstlendiği ve
KHO’nun Ankara’daki ana faaliyetlerinin Kur.Bşk.P.Kur.Alb. İlhami Polat’ın
sorumluluğunda ve koordinesinde icra edildiği görülmüştür. Öğr.A.K.lığının
faaliyetlerinin ise Öğr.A.K. Kr.Plt.Kur.Alb. Enver Topal ve Topçu.Kur.Yb Akif Açıkgöz
tarafından yönlendirildiği ve hayata geçirildiği belirlenmiştir. Tnk.Kur.Yb. Ümit
Gencer’in Muhafız Alay K.lığı marifetiyle TRT/Ankara’yı ele geçirip Sıkıyönetim
Bildirisini okuttuğu, P.Kur.Yb. Ömer Ergenekon'un TÜRK TELEKOM/ULUS’un
kontrolünün ele geçirilmesi girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir. 2’nci
Tb.K.Hv.Svn.Kur.Bnb. Hasan Hüseyin Eçik ve yeni atanan Kurmay Başkanı
İsth.Kur.Yb. Sait Tosun’un Kur.Bşk.Kur.Alb. İlhami Polat’ın liderliğinde planlanan
faaliyetlerin koordinatörleri olduğu; Okul Komutanını derdest ettikleri, takviye
maksadıyla personeli nizamiyelere sevk ettikleri, nizamiyelerin giriş çıkışlarını kontrol
altına aldırdıkları, subay adayı kursiyerleri daha güvenli bölgeye götürmek bahanesiyle
helikopterler vasıtasıyla Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilmelerinde etkin rol
oynadıkları anlaşılmıştır.
c. Nizamiyeleri Takviye Etmek Maksadıyla Kur.Bşk.Alb.İlhami Polat’ın
Talimatı Doğrultusunda Kışlanın Kontrol Altına Alınması Sorumluluğunu Üstlenen
Bnb.H.Hüseyin Eçik Tarafından İlk Aşamada Nizamiyeleri Takviyeye Görevlendirilen
Personel İsim Listesi: (Nizamiyelerden girişlere Kur.Bşk.Alb.İlhami Polat’ın talimatına
göre izin vermişlerdir.)
1
J.Ütğm.
Veysal Kör
1 No.lu Nizamiye
2
P.Ütğm.
Mustafa Çelik
1 No.lu Nizamiye
3
P.Ütğm.
Sabri Karaağaç
2 No.lu Nizamiye
4
İs.Ütğm.
Ramazan Türker
3 No.lu Nizamiye
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5
Topçu Ütğm.
Ömer Faruk Tanırgan
4 No.lu Nizamiye
6
Topçu Ütğm.
Mustafa Çetiner
4 No.lu Nizamiye
7
P.Tğm.
Rahman Memişoğlu
5 No.lu Nizamiye
8
P.Ütğm.
Ali Şen
5 No.lu Nizamiye
9
P.Ütğm.
Ali Aktaş
5 No.lu Nizamiye
ç. Öğrenci A.K.lığının tüm faaliyetlerinde Kur.Bşk.Kur.Alb.İlhami Polat’ın
talimatları doğrultusunda lider rolü oynayan kişinin Alay Komutanı Kur.Alb. Enver
Topal’ın olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Menteş/İZMİR, Eğirdir/ISPARTA ve
Gelibolu/ÇANAKKALE’de Harbiyelilerin Yönlendirilmesinde Etkin Rol Oynayan
Lider Personel:
1.
Kr.Plt.Kur.Alb.
Enver Topal
1993-Top.33
2.
Topçu.Kur.Yb.
Akif Açıkgöz
1998-80
3.
P.Bnb.
Gökhan Açıkgöz
1998-12
4.
P.Yzb.
Mehmet Akif Ceyhan
2001-124
d. Darbe Girişiminde Aktif Rol Oynayan Personel (a bendinde belirtilen) ile
fikir ve eylem birliği içerisinde bulunduğu değerlendirilen personel listesi:

69/163

1.
İsth.Yzb.
Ahmet Tufan
2006-P.204
2.
Mustafa Yıldırım
2006-27
3.
Tnk.Kur.Yzb.
Güven Günindi
2006-20
4.
Topçu Yzb.
Sadık Çam
2007-35
5.
P.Ütğm.
Ali Emre Buğurcu
2010-15
6.
Topçu Kur.Yzb.
Abdullah Beyazkürk
2005-18
7.
P.Ütğm.
Eser Coşar
2010-Kr.Hvcl.62
6. Kur.Bşk.Alb. İlhami Polat’ın koordinatörlüğünde P.Kur.Yb. Ömer
Ergenekon’un sevk ve idaresinde 27 Subay adayı Kursiyerinin Türk Telekom Ulus
Binasını kontrol altına alma girişiminin darbe girişimine yönelik önceden planlı bir
faaliyet olduğu değerlendirilmiştir.
7. 155 subay adayı kursiyeri daha güvenli bölgeye gönderilecekleri gerekçesiyle
helikopterle Gnkur.Kh.na sevk edilmiştir. Sevk edilen personelin büyük bir kısmının
mühimmatsız gönderilmesi ve içtima alanındaki subayların rastgele seçilerek başlarına
Tk./Bl.K. olarak görevlendirilmeleri nedenleriyle bu faaliyetin başlangıçta darbe
girişiminde
rol
alan
personelce
planlanmadığı,
plansız
olarak
icra
edildiğideğerlendirilmiştir.
8. 15 Temmuz 2016 günü akşamı Kur.Bşk. İlhami Polat tarafından bizzat
telefon edilerek okula çağrılan birliklerin SAVBEN ve Dekanlıkpersoneli olduğu
görülmüştür. Bu birlikler içerisinden okula gelen personelin nizamiyelerden önceden
verilen talimatlar doğrultusunda okula alındıkları anlaşılmıştır.
9. Darbecilerin darbenin başarı ihtimalinin azalmasına paralel olarak suç
delillerini ortadan kaldırmaya yönelik girişimde bulunulduğu, kamera kayıt
cihazlarının imha edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.
10. Kurs Tb.K.lığı alarmı müteakip onarlı gruplara ayrılmış, küçük gruplar
halinde farklı farklı yerlere görevlendirilmiş, Tb.K.nın kışlaya girişine müsaade
edilmemiştir. Bu durum, taburda emir komuta birliğinin bozulmasına neden olmuş,
bölük ve takım komutanlarının personel üzerindeki hâkimiyetini ortadan kaldırmıştır.
Personel takip edilememiş, yoklamalar alınamamış, küçük parçalara ayrılmış
gruplardan rahatlıkla istifade edilmesine zemin oluşturmuştur.
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Yukarıdabelirtilen ortam içerisinde P. Kur. Yb. Ömer Ergenekon'un sevk ve
idaresinde Ankara İli Ulus Semtinde bulunan Türk Telekom binasını, darbe girişimi
faaliyeti kapsamında kontrol altına alma girişiminde bulunan şüphelilerin durumlarına
değinmek gerekirse;
-DTÜRK TELEKOM BİNASINA GİDEN ŞÜPHELİLERİN DURUMLARI VE TÜRK
TELEKOM BİNASINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR
2006 yılından itibaren yapılmakta olan Afyon - Polatlı Harp Tarihi Tatbikatının 16
Temmuz 2016 tarihinde yapılmasının planlanmış olduğu, buna ilişkin olarak Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Lojistik Komutanlığının 30 Haziran 2015 tarihli yazısı ile Afyon Karahisar tarihi
bölgesine gezi düzenleyecek Komutanlıklarca icra edilmesi planlanan gezilerin
bildirilmesinin bütün Komutanlıklardan talep edildiği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara
Harp Okulu Komutanlığının 22 Temmuz 2015 tarihli müzekkeresi ile 2016 yılı içerisinde icra
edilmesi planlanan Harp Tarihi Tatbikatları ve Kültür Gezilerine ilişkin bilgilerin gönderildiği,
söz konusu yazı ekinde 2016 yılı Harp Tarihi Tatbikatları ve Kültür Gezileri planlamasına
ilişkin yazıya yer verildiği, söz konusu yazı ile SUTASAK kursiyerleri tarafından Polatlı ve
Afyon Karahisar Kocatepe Harp Tarihi Tatbikatının 16 - 17 Temmuz 2016 tarihinde 300 - 400
kursiyerin katılımıyla planlandığının belirtildiği, söz konusu yazının altında kursiyerleri 15
Temmuz 2016 tarihinde Türk Telekom binasına götüren P. Kur. Binbaşı Ömer Ergenekon'un
imzasının bulunduğu, dolayısıyla söz konusu faaliyetin planlanmasına ilişkin çalışmanın 2015
yılı içerisinde Ömer Ergenekon tarafından düzenlendiği, yine aynı kişi tarafından 30 Haziran
2016 tarihli yazı ile söz konusu tatbikatın intikal planlamasının ve tatbikata katılacak personel
çizelgesinin , yapılacak geziye ilişkin olarak güzergah krokisinin, faaliyet programının ve
diğer yaya, yürüyüş tatbik krokisinin düzenlenmiş olduğu, yukarıda belirtildiği gibi söz
konusu düzenlemelerin tamamının şüpheli Ömer Ergenekon tarafından yapılmış olduğunun
belirlendiği,
15 Temmuz 2016 tarihinde 1 yıl önceden planlanan Harp Tarihi gezisine katılacak
personelin Ömer Ergenekon tarafından silahlı ve teçhizatlı bir şekilde darbe faaliyetleri
kapsamında Ankara İlinde bulunan Türk Telekom binasına götürülmüş olması ve ilgili geziye
ilişkin hazırlıkların şüpheli Ömer Ergenekon tarafından yapılmış olması nedeniyle söz konusu
faaliyetin darbe girişimine yönelik olarak önceden hazırlandığı ve olay günü Kara Harp Okulu
içerisindeki planlı tek birlik faaliyetinin şüpheli Ömer Ergenekon tarafından kursiyerlerin
Türk Telekom binasına, binayı ele geçirmek amacıyla götürülmesi olduğu anlaşılmıştır.
Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında olay günü Kara Harp
Okulundan Afyon-Kocatepe Harp Tarihi Tatbikatına gidecek olan subay adaylarının
güvenliklerini sağlamak gerekçesiyle muhafız olarak seçilen ve bu kapsamda bir kısmı
gelişigüzel bir şekilde ve aceleylesilahlandırılarak ,mühimmat dağıtılarak teçhizatlı bir şekilde
sivil vaziyetteki şüpheli erOrçun Tink'in sevk ve idaresindeki011052 plaka sayılı midibüsle
Türk Telekom Binasınaşüpheli Ömer Ergenekon tarafından götürülen şüphelikursiyerlerin
saat 22:17 sıralarında Anafartalar Caddesi, Alsancak Sokak, No:4 Ulus Ankara adresinde
iletişim faaliyeti yürüten Türk Telekomünikasyon A.Ş. Anadolu Merkez - 1 Bölge
Müdürlüğüne geldikleri ve A-B-C-D bloklarında görev yapan özel güvenlik görevlisi ve
nöbetli çalışanları silah zoruyla kelepçe takmak suretiyle etkisiz hale getirdikleri, kamera
sistemlerini kapalı konuma getirmeye çalıştıkları, devamında şüpheli Ömer Ergenekon
tarafından silah zoruyla toplanan, görevlerinden alıkonulan ve hürriyetleri kısıtlanan
personele "bu saatten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur, herkes
burada duracak, 2'şer, 3'er burada asansörle indirip sizi salıverecez, eğer karşı koyan
olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim, anlamayan var mı?" şeklinde saat 22:44:42
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sıralarında darbe yapıldığına ilişkin duyuru yapıldığı ve binada çalışmakta olan
şikayetçilerden bir kısmının bina dışına çıkarılarak evlerine gönderildikleri, özel güvenlik
görevlileri ve şüpheli Ömer Ergenekon'un teknik bilgilerinden faydalanmak amacıyla
alıkoyduğu personelin ise şüpheliler tarafından tutulmaya devam edildiği, saat 23:47
sıralarında ise özel güvenlik görevlileri ve binada alıkonulan çalışanların kelepçelerinin,
şüpheliler tarafından çıkartılarak A blok zemin katta bulunan mescide indirildikleri ve burada
tutulmaya devam edildikleri, devamındaki süreçte şüpheliler tarafından Türk Telekom
binasında bulunan sistemlerin kapatılmaya çalışıldığı, güvenlik kameralarının görüntülerinin
silinmeye çalışıldığı, 16/07/2016 tarihinde saat 03:42 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü
görevlileri tarafından binaya müdahale edilmesi neticesinde A blok giriş katta bulunan
şüphelilerden ikisinin gözaltına alındığı, devamında mescidde alıkonulan şikayetçilerin
kurtarıldığı ve özel harekat timinin ise A blok 6. Katta binaya baskın yapan diğer askeri
personeli gözaltına alarak binadan çıkardıkları, tahliyenin ise tamamen 16/07/2016 günü saat
04:19 sıralarında sonuçlandığı, binaya getirilen şüphelilerin başında bulunan yarbay Ömer
Ergenekon'un ise binadan kaçarak uzaklaştığı, şikayetçiler Hüseyin Sercan Kocaman ve
Semih Ecevit Özkan'ın sevk ve idarelerinde bulunan 06 UB 996 plaka sayılı aracı ve şikayetçi
Semih Ecevit Özkan'ın üzerinde bulunan kıyafeti yağmalayarak şikayetçileri Kara Harp
Okuluna kadar götürdüğü ve burada araçtan inerek Kara Harp Okuluna giriş yapan şüpheli
Ömer Ergenekon'un, şikayetçiler Semih Ecevit Özkan ve Hüseyin Sercan Kocaman'ı
buradaserbest bıraktığı anlaşılmıştır.
Şüphelilerin olay yerinde teslim alınmalarını takiben toplu olarak silah bırakmaları ve
ayrı ayrı tutanak düzenlenmemesi, tek bir tutanak düzenlenmesi nedeniyle olay tarihinde
hangi şüphelinin, hangi silahı kullandığının tespit edilemediği ancak olay yerinde ele geçirilen
27 adet 5,56mm HK-33 piyade tüfeğinin Kara Harp Okulu envanterinde kayıtlı silahlar
olduğunun belirlendiği, şüphelilerden büyük kısmının olay yerine kendi üzerlerine zimmetli
silahlarla gittiğinin ancak 9 şüphelinin kendi üzerlerine kayıtlı olmayan silahlarla gittiklerinin
tespit edildiği (bu şüphelilerin isimleri iddianamenin ilerleyen aşamalarında ayrıca
belirtilmiştir) olay günü Piyade Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon tarafından bu 9 silahın 5.
Akdeniz Kurs Taburu Komutanlığının bir bölüğünden alınarak Türk Telekom Binasına giden
personele rastgele dağıtıldığının tespit edildiği ayrıca şüphelilerin olay yerine başkasının
üzerine zimmetli bir silah ile gelmiş olmaları nedeniyle askeri darbeyi yöneten konseyin
silahların zimmetli olduğu kişilerden başkasına kullandırarak, kimin, kimi öldürüp
yaraladığının belirlenememesi için böyle bir uygulamaya gittiğinin ve silahların bu nedenle
rastgele olarak personele dağıtıldığının, bununla meydana gelen darbeye teşebbüs olayı ile
ilgili ve meydana gelecek ölüm veya yaralama olayları ile ilgili olarak hiç kimsenin sorumlu
tutulamamasının amaçlandığının belirlendiği, yine olay yerinden elde edilen piyade tüfeği
mermilerinin, şarjörlerin, 28 adet hücum yeleğinin, 18 adet miğferin Kara Harp Okuluna ait
olduğunun, yine olay yerine götürülen 1537 seri numaralı 4900Atlas Ehhas model el telsizinin
Kara Harp Okuluna ait olduğunun belirlendiği, olay yerinden elde edilen 1 adet Kırıkkale
marka tabanca, 2 adet Kırıkkale marka tabanca şarjörü, kuru sıkı mermilerin Kara Harp
Okuluna ait olmadığının değerlendirildiği, şüpheli Ömer Ergenekon'un üzerine kayıtlı
45A011300 seri numaralı Sig Sauer marka zati tabancasının olduğunun belirlendiği ve olay
yerinde bulunan 2 adet Sig Sauer marka şarjör ile 9mm tabanca mermilerinin Ömer
Ergenekon isimli şahsa ait olduğunun belirlendiği, kursiyerleri Türk Telekom Binasına
götürdüğü anlaşılan 06 KA 7068 plakalı Otokar Sultan marka 2008 model Midibüsün Kara
Harp Okuluna ait bir araç olduğu ve söz konusu aracın 18 Temmuz 2016 tarihinde Anafartalar
Polis Merkezi Amirliği tarafından Kara Harp Okulu Komutanlığına teslim edildiği ayrıca
Türk Telekom Binasında yakalanan şüphelilerin üzerlerinden elde edilen uzun namlulu
silahların incelemelerinin tamamlanmasını takiben (İnceleme raporlarının içeriği
iddianamenin ilerleyen aşamalarında ayrıca belirtilmiştir.) 10/11/2016 tarihinde Merkez
Komutanlığı görevlilerine teslim edilmiş olduğuanlaşılmıştır.
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15 Temmuz 2016 ve 16 Temmuz 2016 tarihine ilişkinTürk Telekom Binasından elde
edilen Türk Telekom Anadolu Merkez - 1 Bölge Müdürlüğü kamera kayıtları ibaresi olan
harddiskin, Anafartalar Caddesi Ulus Assistt Çağrı Merkezi 4. Kat Açık Kaynak ibareli
CD'nin, Anafartalar Caddesi Ulus Assistt Çağrı Merkezi 4. Kat Açık Kaynak ibareli 1 adet
CD'nin, TT 15-16 Temmuz Resimler ibareli 1 adet CD'nin ve Assistt 15-16 Temmuz 2016
Kamera Görüntüleri ibareli 1 adet DVD'nin gerekli incelemelerinin yapılması amacıyla
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 11/11/2016 tarih ve HSKY 2016/3 sayılı kararı ile
kurulan 6. Komisyona teslim edildiği, incelemeye gönderilenmateryallerden TT 15-16
Temmuz Resimler ibareli 1 adet CD'nin ve Türk Telekom Anadolu Merkez - 1 Bölge
Müdürlüğü kamera kayıtları ibareli harddiskin incelemesinin henüz tamamlanmadığı,
(incelemenin bitmesini takiben rapor gönderilecektir. ) diğer materyallerin ise incelendiği
ve 23/02/2016 tarihli raporun dosya içeriğine alındığı, görüntü analiz raporu tutanağı içeriğine
göre kamera görüntülerinin aynı saatte başlayıp farklı zaman aralıklarında bitmiş olduğunun,
aralarda eksik zaman dilimleri olduğunun tespit edildiğinin ve hangi kamerada hangi zaman
diliminin eksik olduğunun belirtildiği, Anafartalar Caddesi Ulus Assistt Çağrı Merkezi 4. Kat
Açık Kaynak CD incelemesi içeriğinde Ömer Ergenekon tarafından darbe yapıldığına ilişkin
açıklamaların yer aldığının tespit edildiği, 15/07/2016 tarihli Assistt CD içeriğinde ise, 15
Temmuz 2016 tarihinde saat 22:24:19 saniyesinden itibaren askeri üniformalı şahısların bina
içerisinde bulunan kamera açısına girdiklerinin, bina içerisinde karşılaştıkları bazı özel
güvenlik görevlilerini yere yatırarak, kelepçe takarak etkisiz hale getirdiklerinin
görüldüğünün, askeri üniformalı şahısların bina içerisinde çeşitli yerlere dağıldıklarının,
karşılaştıkları kurum çalışanlarını yere yatırarak kelepçe taktıklarının, kurmay yarbay Ömer
Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsın, kurum çalışanlarına kötü muamelede
bulunduğunun görüldüğünün, kurum çalışanlarının bir kısmının CAM-9 kamera açısında
toplandıklarının "Anafartalar Caddesi Ulus Assistt Çağrı Merkezi 4. Kat Açık Kaynak"
görüntüsüne istinaden darbe konuşmasının burada yapıldığının ve bu konuşmayı yapan
kişinin Türk Telekom görüntüleri dahil tüm görüntüler incelendiğinde, kurmay yarbay Ömer
Ergenekon olabileceğinin değerlendirildiğinin, darbe konuşması yapıldıktan sonra kurum
çalışanı olarak değerlendirilen şahısların peyderpey tahliye edildiklerinin, askeri üniformalı
şahısların sonrasında bina içerisindeki odaları kontrol edip bazı kameraların yönlerini
değiştirdiklerinin görüldüğünün, kamera görüntülerinin aynı saatte başlayıp farklı zaman
aralıklarında bitmiş olduğunun, aralarda eksik zaman dilimlerinin olduğunun tespit edildiğinin
belirtildiği (bilirkişi raporunun içeriği iddianamenin ilerleyen aşamalarında ayrıca
belirtilmiştir) anlaşılmıştır.
Soruşturma dosyası kapsamındaAnkara Kara Harp Okulundan darbe girişimine
katkıda bulunmak amacıyla hareket ederekTürk Telekom Binasını ele geçirmek
amacıylaAnkara İli Türk Telekom Binasına giden şüphelilerinifadeleri ile dosya
kapsamındakişikayetçi ifadeleri ve diğer deliller şu şekildedir.
-EŞİKAYETÇİ İFADELERİ
1- ŞİKAYETÇİ ABDURRAHMAN YARDIMCI
Şikayetçi Abdurrahman Yardımcı'nın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde
saat 16:00 sıralarında göreve geldiğini, olağandışı bir durum görmediğini, saat 22:30
sıralarında uçakların seslerini duymaya başladıklarını, bağlı bulunduğu birim müdürünün
kurum telefonundan kendisini arayarak askerlerin olmasından dolayı personelin kuruma
giremediğini söylemesi üzerine aşağıya inerek neler olup bittiğini anlamak istediğini, burada
bir askerin kendisine silah doğrultarak yere yatmasını söylediğini, ameliyatlı olması nedeniyle
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yere yatamayacağını söylemesi üzerine elleri ensesinde kendisini diz çöktürdüklerini,
telefonlarını istediklerini, telefonunu veremeyeceğini söylemesi üzerine sert bir şekilde
telefonunu istediklerini, bunun üzerine kısa bir tartışma yaşandığını, bu kargaşalıktan dolayı
cep telefonunu cebine koyarak unutturduğunu, kurum telefonunu ise girişteki masaya
bıraktığını, astsubayın toplanan kalabalığa hitaben nutuk attığını "bizde aile babasıyız, sizlere
birşey yapmayacağız, sakin olun" diye bağırdığını, askerlere hitaben "siz ne yapmaya
çalışıyorsunuz, siz darbe yapıyorsunuz" diyerek çıkıştığını, bu arada darbe sözünün üzerine
askerlerde bir panik başladığını, darbeden habersiz gibi bir tavır almaya başladıklarını, daha
sonra astsubay olan askerin yanlarına gelerek içinde bulunduğu kalabalığı serbest bıraktığını,
daha sonra dışarı çıktığını, kimseden şikayetçi olmadığını, darp ve cebir görmediğini beyan
ettiği,
2- ŞİKAYETÇİ RABİYE ÖKTEM
Şikayetçi Rabiye Öktem'in alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 15:30
sıralarında mesaiye başladığını, saat 22:00 sıralarına kadar normal mesaisini yaptığını, saat
22:30 sıralarında askerlerin 4. kata geldiklerini, ne olduğunu sorduklarında "TSK yönetime el
koydu" denildiğini, daha sonra herkesin telefonları çantasına koymalarının, çantalarını
toplamalarının söylendiğini, "binadan yavaş yavaş sizi çıkaracağız" dediklerini, bir süre sonra
bir yarbayın gelerek kendilerine bildiri okuduğunu, "Bu bir darbedir, Türk Silahlı Kuvvetleri
yönetime el koydu" dediğini, bildirinin tam içeriğini hatırlamadığını, söz konusu yerin
sorumlusunun kim olduğunu sorması üzerine kimsenin ses çıkarmadığını, daha sonra
Gülbeyaz Baştürk'ün kendisinin ve Kemal beyin sorumlu olduklarını söylediğini, Kemal Beye
ve kendisine binada kaç kişi olduğunu sorduğunu, 150 kişi şeklinde cevap vermesi üzerine
server odasını sorduğunu, askerlerin geldiğinde 3 kişi olduklarını, daha sonra koridora doğru
IT odasına doğru gittiklerini, bir askerin yanlarında kaldığını, sakin olmaları konusunda
uyardığını, devamında gruplar halinde kendilerini binadan çıkarmak için indirdiklerini,
kendisini ise 3. kata götürdüklerini, giriş kartı ile 3. kata giriş yapmaya çalıştıklarını, kartı ile
giriş yapamadıklarını, devamında aşağıya indiklerini, güvenliklere durumu sorduklarını,
güvenliklerin giriş kartı ile kapının açılabileceğini söylemeleri üzerine güvenliklerin giriş
kartlarını alarak yukarıya çıktıklarını, yukarıda ne yaptıklarını bilmediğini, toplam 8 kişi
kaldıklarını, bunun dışında herkesi dışarı çıkardıklarını, içeride Alparslan Yurttan, Süleyman
Oral, Baran Can Baran ve kendisi ile bir kantinci ile 3 tane Telekom personelini tuttuklarını,
kendisini ve yanındaki 3 erkek arkadaşını güvenlik odasına alarak kelepçe taktıklarını,
yarbayın tekrar yanlarına geldiğini, teknik bilgilerinin olmadığını söylemesi üzerine yarbayın
"bana binayı bilen lazım" dediğini ve gittiğini, bu esnada asker sayısının fazlalaştığını, bu
esnada eşinin olay yerine geldiğini öğrendiğini, o arada yarbayın tekrar geldiğini, eşinin,
kendisinin iyi olduğunu görmesi için yarbayın kendisini dışarı çıkardığını "hiçbirşey
olmayacak, buradan fazla uzaklaşma, birşey bekliyorum, bırakacağım" şeklinde kendisi ile
ilgili eşine sözler söylediğini, yarbay ile birlikte içeriye girmelerini takiben yarbayın yukarıya
çıktığını, askeri öğrencilerin olduğunu, bunların konuşmalarından askeri öğrenci olduklarını
anladığını, 16/07/2016 günü saat 00:30 sıralarında sivil kıyafetli, kısa boylu , beyaz saçlı,mavi
gömlekli , siyah pantolonlu,45 yaşlarında , beyaz tenli bir erkek şahsın geldiğini, askerlerin
adama "komutanım" diye hitap ettiklerini, kapıdan 2 şahsın daha girdiğini, şahıslardan bir
tanesinin sistem odasına baktığını, onun da sivil olduğunu, yanında esmer bir kişinin daha
olduğunu, odaları gezerek yukarıya çıktıklarını, askerlerin "birazdan polis gelecek, çatışma
çıkabilir" diyerek kapıyı kapattıklarını, o arada patlama sesi geldiğini, dolapların arkasına
saklandıklarını, toplam 8 kişiyi giriş katında bulunan toplantı salonuna aldıklarını, diğer 4
kişinin de orada olduğunu, kapıyı kapattıklarını, halkın geldiğini gördüğünü, 2 askerin içeride
kaldığını, halk camları kırmaya çalışırken askerlerin yukarıya kaçtığını, teslim olmak
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istediklerini, 20-25 civarında polisin içeriye girdiğini, saat 04:00 gibi binadan çıkarak bayan
polisin yanına gittiğini ve rehinelerden olduğunu, eşinin dışarıda kendisini beklediğini
söylediğini, eşi ile buluşup eve geçtiklerini, darbe girişimi yapan şahıslardan davacı ve
şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
3- ŞİKAYETÇİ ALİ ÜSTÜN
Şikayetçi Ali Üstün'ün alınan ifadesinde özetle; olay günü Türk Telekom A.Ş. binasına
çalışmak amacıyla geldiğini, rutin işlerini yaptığını, B Blokgirişinden alışkın olmadıkları
gürültü ve seslerin gelmesi üzerine dışarıya baktıklarında B Blokgirişinde bir grup askerin
kapı önünde durduklarını, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak gelen insanları başka
yönlere gönderdiklerini gördüğünü, Telekom B Blokkapısına yönelerek içeriye girdiklerini,
askerler içeriye girdikten sonra işlerine devam ettiklerini, bir ara mutfağa çıktığında köşede
bir askerin olduğunu ve kendilerine seslendiğini duyduklarını, askerinkendilerini yanına
çağırdığını, yanına giderken bir askerin B Blok3. katta bulunan kamera izleme odasına doğru
geldiğini ve orada bulunan güvenlik personellerini çıkarttıklarını, önce kendilerini 3. katta
bulunan merdiven boşluğuna getirdiklerini, komutanlarını aradıklarını, sonra B Blokgiriş kata
indirdiklerini, turnikelerin arkasında bulunan astsubay öğrencilere ne olduğunu
sorduklarında "bizde birşey bilmiyoruz, bizi de piknikten çağırdılar" diye cevap
verdiklerini, turnikenin ön tarafında bulunan astsubay kıdemli çavuşun "içeride bir tane vatan
haini var onu almaya geldik" dediğini, aradan 5-10 dakika geçtikten sonra tekrar ne oluyor
diye sorduklarında ise astsubay kıdemli çavuşun "bu işler böyle oluyor, darbe yapılıyor"
dediğini, bu esnada rütbesini sonradan yarbay olarak öğrendiği askerin tıpkı astsubay
gibi "TSK yönetime el koymuştur, verilen emir ve komuta zincirine uymayan şahıslar
vurulacaktır" diyerek kendilerine yüksek sesle duyuruda bulunduğunu, sonra yukarıdan
gelen Türk Telekom personelleri ile birlikte can güvenlikleri gerekçesiyle kendilerini eve
gönderdiklerini, o gece çalıştıkları yere gelen asker kıyafetli şahıslardan davacı ve şikayetçi
olduklarını beyan ettiği,
4- ŞİKAYETÇİ CEMİL UĞURLU
Şikayetçi Cemil Uğurlu'nun alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü Türk Telekom
A.Ş.'ye gelerek görevine başladığını, rutin görevlerini yaptığını, saat 21:30 gibi uçakların
geçmeye başladığını, nöbete gelecek olan Tarık Onur Tantan isimli arkadaşlarının içeriye
girememesi nedeniyle Abdurrahman Yardımcı'nın onu almak ve hemde neden alınmadığı
konusunda fikir almak amacıyla B Blokpersonel giriş kapısına gittiğini ancak uzun bir süre
gelmeyince merak ettiklerini, B Blok giriş katına indiklerini, o sırada oranın askerler
tarafından kontrol altına alındığını gördüklerini, askerlerin, kendilerine sakin olmalarını ve
canlarına herhangi bir şey olmayacağını söylediklerini, "darbe mi yapıyorsunuz" diye
sorduğunda askerin "bilmiyorum" cevabıyla karşılaştığını, 10 dakika kadar bekledikten sonra
askerin biri "aracı olanlar dışarıda beklesin, diğerleri evlerine dağılsın" diyerek kendilerini
bina dışına çıkardıklarını, kendi aracı ile geldiğinden dolayı bina dışında yaklaşık saat 24:00'a
kadar beklediğini, soru sormak ve aracını ne zaman alabileceğini öğrenmek için kapıya
yaklaştığında askerlerin "bunun siz şaka olduğunu mu sanıyorsunuz, dağılın" diyerek
tüfeği üzerine tutmasıyla aracını bırakarak evine gittiğini, o gece çalıştığı yere gelen asker
kıyafetli kişilerden davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
5- ŞİKAYETÇİ YASİN ÇALIŞKAN
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Şikayetçi Yasin Çalışkan'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü Türk Telekom
A.Ş. Binasına gelerek görevine başladığını, rutin işlerini yaparken akşam saatlerinde
askerlerin B Blokgirişinde güvenlik kamera izleme merkezinde çalışmakta olan güvenlik
personellerini kelepçeleyerek B Blok giriş katına indirdiklerini gördüğünü, sonrasında
kendilerine bir tatbikat olduğunu, endişelenecek birşey olmadığını söyleyerek aşağıya B Blok
girişine indirdiklerini, sonrasında astsubay kıdemli çavuşun binada terörist olduğunu, onu
yakalamak için geldiklerini söylediğini, saat 23:00 sıralarında ise "bu bir darbedir, yönetime el
konulmuştur, sizleri teker teker evlere göndereceğiz, sokağa çıkmayın" diyerek kendilerini
evlerine gönderdiklerini, o gece çalıştığı yere gelen asker kıyafetli kişilerden davacı ve
şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
6- ŞİKAYETÇİ MUZAFFER KAHRAMAN
Şikayetçi Muzaffer Kahraman'ın alınan ifadesinde özetle; olay günü saat 23:00 – 07:00
vardiyasına gelecek olduğunu, bu nedenle kurumun aracı ile işe gelmek üzere yola çıktıklarını
ancak kuruma yakın bir yerde durmak zorunda kaldıklarını, çünkü kurum çalışanlarının
hepsinin dışarıda beklediklerini gördüklerini, ne olduğunu sorduklarında askerlerin binayı ele
geçirdiklerini, dışarıdan içeriye girişin yasak olduğunu, içeriden dışarıya çıkışın da yasak
olduğunu söylediklerini, can güvenliği nedeniyle içeriye girmeme kararı alarak geri
döndüklerini, çalıştıkları yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan
ettiği,
7- ŞİKAYETÇİ SAMET SAZAK
Şikayetçi Samet Sazak'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü çalışmak amacıyla
iş yerine geldiğini, odasına çıkarak nöbeti devraldığını, uçakların alçak geçtiğini duymaları
üzerine arkadaşı Ali Erdoğan'ın yanına giderek televizyona baktıklarını, Boğaz Köprüsünün
kapatıldığını öğrendiklerini ancak sağlıklı bilgi alamadıklarını, bir süre sonra bulundukları
katta camın önünden asker giyimli bir şahsın geçtiğini gördüklerini, bunun şaşkınlığını
yaşarken 5-6 askerin daha geldiğini, içlerinden bir tanesinin "TSK yönetime el
koymuştur, kimse kıpırdamasın, olduğunuz yerde kalın" diyerek kendilerini yüzüstü
yere yatırarak etkisiz hale getirdiklerini, daha sonra yerden kaldırdıklarını, yarbay
rütbesindeki bir şahsın "nöbetiniz bitti, hepiniz evinize gidin, sokağa da çıkmayın" diyerek
yanlarına bir asker vererek kendilerini çıkışa gönderdiğini, bu şekilde kurumdan dışarı
çıktıklarını, o gece çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan davacı ve şikayetçi
olduğunu, iş yerine gelen yarbay rütbesindeki şahsın Ömer Ergenekon isimli şahıs olduğunu
daha sonra teşhis ettiğini beyan ettiği,
8- ŞİKAYETÇİ SERKAN AKPINAR
Şikayetçi Serkan Akpınar'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 23:00 –
07:00 nöbeti için iş yerine geldiğini, saat 22:00 sıralarında klima arızası için Kızılcahamam'a
hareket ettiğini, yaklaştığı zaman nöbete gelen arkadaşlarının kuruma giremediklerini, darbe
girişimi olduğunu söylediklerini, aracını sağa çekerek internetten haberlere baktığını ve
Kızılcahamam ilçesine giriş yaptığını, kuruma ait binaya giderek arızayı giderdiğini,
müdürünü arayarak bilgi aldığını, iş yerine dönüp dönmeyeceği hususunu sorduğunda
müdürünün, kurumun askerler tarafından işgal edildiğini, bu nedenle eve gitmesini
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söylediğini, evine gittiğini, saat 04:00 gibi evden çıkarak iş yerine geldiğini, özel harekat
polislerinin kuruma girmiş olduğunu öğrendiğini, polislerin, askerleri götürmesinden sonra iş
yerine girdiklerini, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan davacı ve şikayetçi
olduğunu beyan ettiği,
9- ŞİKAYETÇİ ORKUN İMAM
Şikayetçi Orkun İmam'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 16:00
sıralarında Türk Telekom A.Ş.'ye giderek görevine başladığını, normal rutin görevlerini
yaptığını, saat 22:00 sıralarında grup sorumlusunun binadan çıkmasına izin verdiğini, şahsi
eşyalarını alarak D blok garaj kısmına inerek kendisine ait otoya binerek ikametine gittiğini,
darp ve cebir görmediğini, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli kişilerden davacı ve şikayetçi
olduğunu beyan ettiği,
10- ŞİKAYETÇİ MEHMET VEYSİ DEMİRCAN
Şikayetçi Mehmet Veysi Demircan'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat
16:00 sıralarında iş yerine geldiğini, saat 22:30 civarında uçakların seslerini duymaya
başladıklarını, arkadaşları ile kendi aralarında ne olup bittiği konusunda konuşmaya
başladıklarını, birim müdürünün Abdurrahman Yardımcı isimli arkadaşını arayarak dışarıda
askerlerin bulunması nedeniyle personelin kuruma giremediğini söylediğini, bunun üzerine
Abdurrahman'ın ne olup bittiğini anlamak için aşağıya indiğini, akabinde uzun süre
gelmediğini, bu esnada arkadaşları ile odanın içinde beklediklerini, bulundukları katta
herhangi bir askeri şahıs görmediğini, kısa süre sonra Mustafa Çetin'in, aynı kattaki koridora
baktığında askerlerin bulunduğunu ve binada görevli personeli bağırarak dışarıya çıkarttığını
söylemesi üzerine yanında bulunan arkadaşları ile dışarıya çıktığını, bu esnada rütbesini
hatırlamadığı bir askerin yanlarına gelerek "şuanda TSK darbe yapmıştır, herkes evine
gitsin" dediğini, araçlarını dahi almalarına izin vermeden kendilerini evlerine
gönderdiklerini, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan
ettiği,
11- ŞİKAYETÇİ MUSTAFA AKBENLİ
Şikayetçi Mustafa Akbenli'nin alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 15:00 –
23:00 nöbeti için Türk Telekom binasına geldiğini, B Blok 3. katta bulunan network kurulum
sistemleri ve operasyon müdürlüğünde görevli olduğunu, Etlik'te bulunan Türk Telekom
binasına arıza için gittiğini ancak arızayı gideremediğini, daha sonra Muzaffer Kahraman
isimli arkadaşı ile kuruma döndüğünü, haberlerden ve sosyal medyadan takip ettiği kadarıyla
darbe olduğunu az çok anladığını, kurum amiri olan Yaşar Kocaman'ı arayarak arızadan
geldiklerini ancak kurumun askerler tarafından kuşatılmış olduğunu, içeriye alınmadıklarını
söyleyerek ne yapacaklarını sorduğunu, 10 – 15 dakika sonra kendisini arayarak bir darbe
kalkışması olduğunu, kuruma gitmemelerini, can güvenlikleri için bu kararın doğru olduğunu,
kendilerinden haber beklemeleri gerektiğini, çağırdıkları zaman işlerine gelebileceklerini
söylediğini, bunun üzerine kurum aracıyla ikametine geçtiğini, o gece çalıştığı yere gelen
asker kıyafetli şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
12- ŞİKAYETÇİ CANER LAÇİNOK

77/163

Şikayetçi Caner Laçinok'un alınan ifadesinde özetle; Başkent güvenlik şirketi
bünyesinde Türk Telekom binasında çalışmakta olduğunu, 15/07/2016 günü saat 20:00
sıralarında iş yerine geldiğini, saat 22:00 sıralarında eşinin kendisini arayarak uçakların neden
uçtuğunu sorduğunu, bir bilgisinin olmadığını söylediğini, saat 22:20 sıralarında beyaz renkli
sivil bir minübüsün durduğunu, içinden askerlerin indiğini ve güvenlik arkadaşlarının
kelepçelendiğini görmesi üzerine şirketin güvenlik amirini arayarak bilgi verdiğini, onlarında
bilgi sahibi olmadıklarının farkına vardığını, kamera odasında görevli olduğunu, rütbesinden
yarbay olduğunu anladığı bir şahsın silah çekerek kamera odasını boşaltmalarını söyleyerek
kendilerini dışarıya çıkardıklarını, astsubaya "bunlar nerede görevli" diye sorduğunu,
astsubayın kamera odasında görevli olduklarını söyleyince asker nezaretinde kendilerini B
Blok girişinde saat 01:00'e kadar beklettiklerini, ara sıra yanlarına gelerek kamera kayıtlarının
nasıl silineceğini kendilerine sorduklarını ancak yardımcı olmadıklarını, daha sonra sistemin
şartelini indirerek sistemleri devredışı bıraktıklarını, kısa bir süre sonra yeniden elektriği
açtıklarını, bütün kameraların arıza moduna geçtiğini, verimli çalışamadığını gördüğünü,
devamında yarbayla iki tane sivil olan askeri personelin kamera odasından ayrıldıklarını,
askerlerle beraber kamera odasında 30 dakika beklediklerini, bir süre sonra yarbay, bir tane
astsubay ve bir tane asker ile birlikte asansör ile D bloka indiklerini, yarbay olan askerin
demir korkuluklardan atlayarak yaya olarak hal yönüne kaçtığını, bunun üzerine astsubaya
hitaben "şimdi ne olacak, başınızdaki rütbeli de kaçtı, bu nasıl darbe" diye çıkıştığını, bunun
üzerine askerin "abi inan bu kaçana kadar bizim haberimiz yoktu" diyerek tekrar kamera
odasına çıktığını, askerlerin hepsinin bir araya toplanmış halde ve panik halinde olduklarını
gördüğünü, camdan dışarıya baktığında halkında toplanmış vaziyette olduğunu gördüğünü,
askerlerin kendi aralarında "nereye kaçabiliriz" diye tartışma yaptıklarını, astsubay
olan şahsın kendisine hitaben "biraz sonra polis özel harekat gelecek, sen geldiğinde in, bir
konuş, askerler silahlarını teslim edecekler diye söyle" dediğini, daha sonra polislerin
geldiğini, askerlerin teslim olacağını söylediğini, onlarında hepsini gözaltına alarak kurumdan
götürdüklerini, o gece çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan davacı ve şikayetçi
olduğunu, iş yerine gelen yarbayın Ömer Ergenekon olduğunu, şahsın fotoğrafını internet
aracılığıyla teşhis ettiğini beyan ettiği,
13- ŞİKAYETÇİ GÜLCAN GEDİKÇİ
Şikayetçi Gülcan Gedikçi'nin alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 16:00
sıralarında çalışmış olduğu kuruma gelerek B Blok3. katta bulunan nskom birimine çıktığını,
saat 21:30 sıralarında arkadaşları ile otoparkta sigara içerken uçak seslerini duymaya
başladığını, daha sonra çalışmış olduğu birime çıkarkan A blokta bulunan asansör önünde
asker olduğunu gördüğünü, aralarında "askerin ne işi var burada" diye konuştuklarını,
çalışmış oldukları birime geçerek rutin işlerine başlamak üzere iken bir grup askerin
birimlerine girerek "TSK yönetime el koymuştur, bu bir darbedir, hiçbirşeye elinizi
sürmeden derhal koridorda toplanın" diyerek kendilerini topladıklarını, daha sonra B
Blok giriş kata indirerek kurumu terk ederek evlerine gitmelerini ve kesinlikle sokağa
çıkmamalarını söylediklerini, bunun üzerine kurumdan dışarı çıkarak kendi imkanları ile
evine gittiğini, çalıştığı yere o gece gelen asker kıyafetli kişilerden şikayetçi olduğunu beyan
ettiği,
14- ŞİKAYETÇİ SENEM KAPLAN
Şikayetçi Senem Kaplan'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 16:00
da iş yerine giderek göreve başladığını, herhangi bir olumsuzluk görmediğini, saat 22:00
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sıralarında molaya indiğinde uçak seslerini duyması üzerine yukarıya çıktığını, burada A
Blokta askerle karşılaştıklarını, odaya girmesini takiben camdan aşağıya baktığında beyaz
renkli sivil bir otobüsün A Blok köşe yolunu tamamen kapattığını gördüğünü, büyük ihtimalle
askerlerin bu araçla geldiğini, bir süre sonra çalışmakta oldukları ADSL teknik destek odasına
giren askerlerin söz konusu yeri boşaltmalarını istediklerini, koridora çıktıklarını, devamında
kendilerini merdivenlerden indirerek B Blok girişinde toplayarak burada 20 dakika
beklettiklerini, bir süre sonra "evlerinize gidebilirsiniz" diyerek dışarıya çıkarttıklarını, kendi
imkanlarıyla eve gittiğini, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu
beyan ettiği,
15- ŞİKAYETÇİ MUZAFFER SAKMAN
Şikayetçi Muzaffer Sakman'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde 22:30
vardiyasına geldiğini, B Bloktan saat 22:20 sıralarında giriş yaptığını, nöbeti teslim aldıktan 5
dakika sonra binada bir hareketlilik olduğunu farkettiğini, Tarık Onur Tantan isimli
arkadaşının kendisini arayarak binada askerler olduğunu, içeriye giremediğini söylediğini, bir
süre sonra yönetici konumundaki ŞebnemDikdere'nin kendisini arayarak binada silahlı
askerlerin olup olmadığını sorduğunu, bir süre sonra beraber nöbet tuttuğu arkadaşı Mustafa
Çetin'in içeriye girerek binada silahlı askerlerin olduğunu, bazı nöbetçi arkadaşlarının aşağıya
indirildiğini söylediğini, bunun üzerine güvenlik amirliğinin bulunduğu noktaya indiklerini,
terör olayı ya da bomba ihbarı olduğunu zannettiklerini, güvenlik noktasında güvenlik
görevlisi arkadaşlarının askerler tarafından kelepçelenmiş olduğunu gördüğünü, askerlerin
üzerlerinde silah olup olmadığını sorduklarını, silah olmadığını söyleyerek ne olduğunu
sorduklarında ise askerlerin ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildiğini, binaya
boşaltmaları gerektiğini, karşı koymaları durumunda zor kullanacaklarını
söylediklerini, bunun üzerine tekrar RSMC salonuna çıkmak istediklerini ancak izin
vermediklerini, bunun üzerine durumu olduğu gibi yönetici Şebnem Dikdere'ye bildirdiğini
devamında askerlerin kendilerini dışarıya çıkardıklarını, bir müddet B Blok önünde
beklediklerini, o esnada bölge müdür yardımcısı Mahmut Bolat'ın geldiğini, ne yapmaları
gerektiğini sorduğunda "kaçın gidin, canınızı kurtarın" demesi üzerine evlerine gitmek
zorunda kaldıklarını, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan davacı ve şikayetçi
olduğunu beyan ettiği,
16- ŞİKAYETÇİ EMRE DÜGEROĞLU
Şikayetçi Emre Dügeroğlu'nun alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 14:30
sıralarında arkadaşlarından nöbeti devraldığını, saat 22:00 sıralarında uçak sesleri duyduğunu,
bu sırada beraber çalıştığı İbrahim Çardak isimli arkadaşının müdür Cengiz beyi arayarak
kendilerine "dikkat edin, darbe girişimi olabilir" dediğini, bunun üzerine televizyon ve
internet üzerinden olaylarla ilgili haberleri izlemeye başladıklarını, aynı gün saat 22:30
sıralarında nöbet değişimi olduğunu ancak aşağıdan nöbeti devralmaya gelen arkadaşlarını
göndermedikleri için değişim yapamadıklarını, müdürlerinin emri ile sabaha kadar görev
yerinde kaldıklarını, saat 04:30 sıralarında askerlerin binadan polisler tarafından çıkarıldığını,
kendilerinin olaylar olduğu esnada nöbet yerinde olduklarını, göreve geldikten sonra ve
görevi devredene kadar herhangi bir asker görmediğini, kimseden davacı ve şikayetçi
olmadığını beyan ettiği,
17- ŞİKAYETÇİ GÜLŞAH KARAKILÇIK
Şikayetçi Gülşah Karakılçık'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat

79/163

16:00 – 24:00 vardiyası için Türk Telekom A.Ş. binasına geldiğini ve görevine başladığını,
saat 21:45 sıralarında arkadaşları ile birlikte molaya çıktığını, aynı birimde çalıştığı arkadaşı
Senem Kaplan'ın daha sonra odasına geldiğinde koridorda asker gördüğünü söylediğini,
aklına darbe gibi bir durum gelmediğini ancak uçakların sesini de duyduğunu, 3-5 dakika
sonra 2 askerin bulunduğu odaya girerek "hiçbir şeye dokunmayın, talimatlarımıza
uyun, elleriniz arkada uygulayın" dediğini, elleri arkada B Blok giriş katına kendisini ve
arkadaşlarını indirdiklerini, daha sonra başka askerler tarafından getirilen kurum
arkadaşlarını gördüğünü, bir çoğunun ellerinin kelepçeli olduğunu, sonradan gelen rütbesini
bilmediği bir askerin, kendilerine hitaben "TSK yönetime el koymuştur, bu bir darbedir, sakin
olun, sizleri birazden evlerinize göndereceğiz, kesinlikle sokağa çıkmayın" diyerek duyuru
yaptığını, devamında kelepçeli arkadaşlarının kelepçelerini çökzdüklerini, onlarla beraber
kendilerini serbest bıraktıklarını, daha sonra aracı ile evine gittiğini, çalıştığı yere gelen asker
kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
18- ŞİKAYETÇİ İBRAHİM ÇARDAK
Şikayetçi İbrahim Çardak'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 16:00
– 24:00 vardiyası için Türk Telekom A.Ş. binasına geldiğini ve görevine başladığını, olumsuz
bir durum görmediğini, saat 21:45 sıralarında uçak sesleri gelmeye başladığını, Cengiz Şahin
müdürünün kendisini arayarak askeriyenin arızası olup olmadığını sorduğunu, nöbetçi amire
ulaşamadığını söylediğini, koridora çıkınca askerlerin, arkadaşlarını topladığını
gördüğünü, kendisini görmediklerini, çalışma yerine dönerek kapıyı kilitlediğini,
müdürüne haber verdiğini, askerlerin olduğunu söylediğini, sabaha kadar müdürü ile binayla
ilgili konularda whatsapp üzerinden yazıştıklarını, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin
askerleri götürdüğünü gördüğünü, saat 07:00 sıralarında müdürünün binaya geldiğini, Akıncı
ve Eskişehir Hava Üssü devrelerini kapatmasını istediğini, bunun üzerine kapattığını,
whatsapp üzerinden kapattığı devrelerin temos numaralarını verdiğini, saat 08:00 gibi de
binadan ayrıldığını, kimseden şikayetçi olmadığını beyan ettiği,
19- ŞİKAYETÇİ RAMAZAN YOLDAŞER
Şikayetçi Ramazan Yoldaşer'in alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 16:00
sıralarında Türk Telekom A.Ş. binasına gelerek B Blok 3. katta bulunan 305 numaralı çalışma
salonunda görevine başladığını, rutin işlerini yaparken B Blok girişinden gürültü ve sesler
geldiğini duyması üzerine dışarıya baktıklarında bir askerin koridorda olduğunu ve güvenlik
kamera izleme merkezinde çalışmakta olan güvenlik personellerini kelepçeleyerek B Blok
giriş kata indirdiklerini gördüğünü, daha sonra kendilerine bunun bir tatbikat olduğunu ve
endişelenecek bir durum olmadığını söyleyerek aşağıya B Blok girişine indirdiklerini,
sonrasında astsubay kıdemli çavuşun binada terörist olduğunu, onu yakalamak için
geldiklerini söylediğini, saat 23:00 sıralarında ise "bu bir darbedir, yönetime el
konulmuştur, sizleri teker teker evlere göndereceğiz, sokağa çıkmayın" diyerek
kendilerini evlerine gönderdiklerini, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi
olduğunu beyan ettiği,
20- ŞİKAYETÇİ EMRE CAZOĞLU
Şikayetçi Emre Cazoğlu'nun alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 16:00
– 24:00 vardiyası için Türk Telekom A.Ş. binasına gelerek görevine başladığını, saat 21:45
sıralarında uçak seslerinin gelmeye başladığını, bir süre sonra binaya askerlerin geldiklerini
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gördüğünü, 22:15 sıralarında D blok tarafında bulundukları esnada kendilerini gören bir
askerin yanlarına çağırdığını ve B Blok girişine indirdiğini, zorluk çıkarmamaları durumunda
kendilerini bırakacaklarını söylediğini, 10 – 15 dakika sonra kendilerini bıraktıklarını, eve
gitmek amacıyla bunun üzerine kurumdan ayrıldığını, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli
şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
21- ŞİKAYETÇİ VEYSEL ÇAĞAN
Şikayetçi Veysel Çağan'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 16:00
sıralarında Türk Telekom A.Ş. binasına gelerek B Blok 3. katta bulunan 305 numaralı çalışma
salonunda göreve başladığını, rutin işlerini yaparken B Blok girişinden gürültü ve seslerin
gelmesi üzerine dışarı baktıklarını, bir askerin koridorda olduğunu ve güvenlik kamera izleme
merkezinde çalışmakta olan güvenlik personellerini kelepçeleyerek B Blok giriş kata
indirdiklerini gördüğünü, sonrasında kendilerine bunun bir tatbikat olduğunu, endişelenecek
birşey olmadığını söyleyerek kendilerini de aşağıya B Blok girişine indirdiklerini, astsubay
kıdemli çavuşun binada terörist olduğunu, onu yakalamak için geldiklerini söylediğini, saat
23:00 sıralarında ise "bu bir darbedir, yönetime el konulmuştur, sizleri teker teker evlere
göndereceğiz, sokağa çıkmayın" diyerek kendilerini evlerine gönderdiklerini, çalıştığı yere
gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
22- ŞİKAYETÇİ AYŞEGÜL PULAT
Şikayetçi Ayşegül Pulat'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 17:50
sıralarında nöbetine geldiğini, saat 22:00 sıralarında su almak için 5. kat kantinine çıktığını,
askerlerle karşılaştığını, askerin bir tanesinin cep telefonunu aldığını ancak daha sonra
telefonunu iade ettiğini, askerlerin daha önceden kelepçeli ve kelepçesiz olan kurum
personeline hitaben "bizi takip edin" diyerek kendilerini katın sigara içilen tarafına
götürdüklerini, asansörlerin orada yerde elleri kelepçelenmiş personel olduğunu gördüğünü,
sigara içilen yerde kendisine de plastik kelepçe taktıklarını ve sırayla aşağıya indirmeye
başladıklarını, sırayla kendilerini serbest bıraktıklarını, daha sonra ikametine gitmek için
kurumdan ayrıldığını, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan
ettiği,
23- ŞİKAYETÇİ ALİ ERDOĞAN
Şikayetçi Ali Erdoğan'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 23:00 –
07:00 nöbetine geldiğini, B Blok 2. katta bulunan odasına çıktıktan sonra uçak seslerinin
duyulmaya başladığını, bir süre sonra İzmir'de bulunan bir arkadaşının kendisini arayarak
"sizin güvenlikleri teslim almışlar, haberin var mı" dediğini, haberinin olmadığını söylediğini,
devamında televizyondan haberlere baktığını, köprüde bulunan askerleri gördüğünü, aklına
darbe gibi bir durum gelmediğini, bir süre sonra Samet Sazak isimli arkadaşının başında mifer
olan bir şahsın koridorda gelip gittiğini söylediğini, daha sonra söz konusu askerin kendilerini
tutuklamaya geldiklerini anladıklarını, gelen askerlerin "TSK yönetime el koydu,
kıpırdamayın, yere yatın" dediklerini, kendilerini konuşturmadıklarını, bir süre sonra
kendilerini yerden kaldırarak kurum çıkışına getirdiklerini, manyetik kapı açma kartlarını
alarak çıkıştan kendilerini kovduklarını ve "bir daha gelmeyin" dediklerini, çalıştığı yere
gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu, olay gecesi iş yerine gelen rütbeli
personelin internet aracılığıyla fotoğrafını gördüğü Ömer Ergenekon isimli şahıs olduğunu
teşhis ettiğini beyan ettiği,

81/163

24- ŞİKAYETÇİ YASİN GÜROL
Şikayetçi Yasin Gürol'un alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde Türk Telekom
A.Ş. binasına gelerek görevine başladığını, saat 22:00 sıralarında uçakların uçtuğunu
gördüğünü, kamera sistemini kontrol ederken askerlerin geldiğini gördüğünü, 3. katta bulunan
kamera izleme merkezini arayıp durumu sorduğunda arkadaşlarının telefonu kapatmasını
istediklerini, bir süre sonra 2 askerin bir güvenlik arkadaşını ellerini arkadan kelepçelemiş
vaziyette yanına geldiklerini, "silahını teçhizatını bırak" diyerek kendisini de kendi
kelepçesiyle kelepçeleyerek A Blok nöbetçi amir odasına götürdüklerini, askerlerin kalabalık
bir şekilde toplu halde durmakta olduklarını, kendisinden başka güvenlik şefi Bülent Çelik,
güvenlik görevlisi Mustafa Aşkın, güvenlik görevlisi Hüseyin Ayvalık, kazan daire sorumlusu
Ziya Torun, enerji sorumlusu Ali Fuat Özbek ile aynı yerde çalışan Kamber Mendilioğlu'nun
olduğunu, kendisinden önce getirdikleri arkadaşlarının ağızları bantlı, elleri kelepçeli şekilde
duvara dönük bekletildiğini gördüğünü, kendisini de onların arasına koyarak bekletmeye
başladıklarını, kendi aralarında konuşan askerlerin "bilseydik gelmezdik, nasıl bir olaya
düştük, biz tatbikat diye geldik" şeklinde konuştuklarını, televizyondan İstanbul'daki olayları
seyreden askerlerin darbe olduğunu anlayınca biraz daha yumuşayarak kendilerine iyi
davranmaya başladıklarını, kelepçelerini çözdüklerini, sonradan rütbesinin yarbay olduğunu
öğrendiği askerin gelerek "kelepçeleri neden çıkardınız, kimden emir aldınız" diye
bağırdığını, daha sonra yarbayın ne iş yaptıklarını sorarak işe yarayanları alıkoyup diğerlerini
ise "evinize gidin" diye bağırdığını, dışarı çıkınca bölge müdürü ile nöbetçi amiri gördüğünü,
içeride olanları kendilerine anlattığını ve evine gittiğini, bir süre sonra tekrardan iş yerine
geldiğini, konuyu bölge karakoluna giderek durumu anlattığını, özel harekatın gelerek
operasyon yaptığını ve askerleri alarak götürdüklerini, iş yerine gelen asker kıyafetli
şahıslardan şikayetçi olduğunu, olay gecesi iş yerine gelen yarbay rütbesindeki kişinin
internet fotoğraflarından Ömer Ergenekon isimli şahıs olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
25- ŞİKAYETÇİ KENAN GEREDELİOĞLU
Şikayetçi Kenan Geredelioğlu'nun alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat
15:00 sıralarında iş yerine geldiğini, saat 22:00 sıralarında iş yerinden ayrıldığını, para
çekmek için A Blok önünde bulunan bankamatiğe yaklaştığı sırada askerleri gördüğünü,
askerlerin yaklaşmamasını söyleyerek eve gitmesini istediklerini, kurumda çalıştığını
söylemesi üzerine askerlerin binaya girmenin yasak olduğunu söylediklerini, bina önünde
beklediğini, bina içerisinde çalışanları dışarı çıkardıklarını, Mahmut Bolat, İrfan Yıldız ve
Mehmet Koç müdürlerinin de olay yerine geldiğini, hep beraber dışarıda beklemeye
başladıklarını, askerleri ikna etmeye çalıştıklarını, askerlerin kurumun ışıklarını kapatıp
kapıları kilitleyerek bina içerisine dağıldıklarını, içeride çalışan arkadaşlarından bir süre
sonra haber alamadıklarını, saat 02:30 sıralarında polislerin operasyon yaparak askerleri
etkisiz hale getirdiğini, halkın da kendilerine destek verdiğini, kurum çalışanı olarak bina
içine girerek hasar tespiti yaptıklarında kapıların ve camların kırık olduğunu, kameraların
yönlerinin çevrildiğini tespit ettiklerini, buna ilişkin tutanak tuttuklarını, çalıştıkları yere gelen
asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,

26- ŞİKAYETÇİ AHMET KESKİN
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Şikayetçi Ahmet Keskin'in alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 16:00 –
24:00 vardiyası için Türk Telekom binasına gelerek çalışmaya başladığını, saat 21:45 gibi
uçak seslerinin gelmeye başladığını, bir süre sonra askerlerin binaya geldiğini gördüklerini, B
Blok tarafında bulunan mutfağa gittiklerini, 22:15 sıralarında bir askeri koridorda
gördüklerini, askerin kendilerini farketmesi üzerine yanına çağırarak kendisini ve
arkadaşlarını aşağıya B Blok girişine indirdiğini, zorluk çıkarmamaları durumunda kendilerini
bırakacaklarını söylediklerini, daha sonra kurumdan ayrıldıklarını, olayla ilgili kimseden
davacı ve şikayetçi olmadığını beyan ettiği,
27- ŞİKAYETÇİ HÜSEYİN AYVALIK
Şikayetçi Hüseyin Ayvalık'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 15:00
– 23:00 vardiyası için binaya geldiğini, olağan dışı bir durum görmediğini, güvenlik görevlisi
olması nedeniyle kat kontrollerini saat 22:00 sıralarında yaptığında askerlerin merdivenlerden
çıktıklarını gördüğünü, kendisini görünce "dur teslim ol, ellerini havaya kaldır" diye bağırarak
yanına geldiklerini, kendisini yere yatırdıklarını, başına silah dayayarak silahını ve şarjörünü
alarak kendisini giriş kata indirdiklerini, bu esnada ters kelepçe takarak nöbetçi amirliğe
götürdüklerini, buraya girdiğinde güvenlik şefi Bülent Çelik ve güvenlik görevlisi Mustafa
Aşkın'ı gördüğünü, iki arkadaşının da elleri kelepçeli ve ağızlarının bantlı olduğunu, bir süre
sonra 4. katta bulunan enerji müdürlüğü personellerini de bulundukları yere getirdiklerini, bir
süre burada rehin kaldıklarını, daha sonra yarbay rütbeli askerin gelerek görevleri hakkında
bilgi aldığını, bir kısım arkadaşlarını serbest bıraktığını, kendisinin ve 5 arkadaşının askerlerin
yanında kaldıklarını ve beklemeye devam ettiklerini, bir süre sonra askerlerin patlama sesleri
duyulması üzerine kendilerinibulundukları yerden alarak mescite götürdüklerini, burada
beklemeye devam ettiklerini, saat 03:40 civarında polis özel harekatın gelerek binaya
operasyon yaptığını ve askerleri tutuklayarak binadan götürdüklerini, çalıştığı yere gelen
asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
28- ŞİKAYETÇİ MURAT YALÇIN
Şikayetçi Murat Yalçın'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 22:15
sıralarında teknisyen olarak görev yaptığı Türk Telekom A.Ş. binasına geldiğini, güvenlik
görevlisinin içerisinin askerle dolu olduğunu söylediğini, MBU salonuna çıktığını, rutin
işlerine baktığını, beraber çalıştığı arkadaşı Sebahattin Has'ın, kendisini yanına çağırması
üzerine beraber haber izlemeye başladıklarını, bir süre sonra bazı kurum çalışanlarının
kendisini arayarak askerlerin içeriye almadıklarını söylediğini, bu durumu birim amiri olan
İbrahim Eker'e ilettiğini, bir süre sonra DMS 300 diye tabir edilen santral nöbetçisi "bizim
kısıma askerler geldi, beni bıraktılar, ben eve gidiyorum" dediğini, bunun üzerine Sebahattin
beyle giriş kata indiklerini, kendilerinde gidebileceklerini düşündüğünü, burada yarbay rütbeli
bir şahsın kendilerine hitaben "ooo beyler nerden geliyorsunuz böyle" diye alaycı bir tavırla
karşıladığını, durumu anlattıklarını "biraz misafirimiz olun" diyerek bankamatiklerin oraya
kendilerini alarak burada bekletmeye aldıklarını, patlama seslerinin çoğaldığını, bu esnada
başka odaya alarak yine beklettiklerini, saat 04:30 – 05:00 sıralarında dışarıda toplanan halkın
içeriye girmek için camları kırdıklarını gördüklerini, polis özel harekatın geldiklerini, durumu
izah ettiklerini, askerlerin nerede olduğunu sorduklarını "yukarı kata kaçtıklarını" söylediğini,
yarım saat sonra normal görevine döndüğünü, vardiya değişimini yaparak ikametine gittiğini,
olay gecesi çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
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29- ŞİKAYETÇİ SEBAHATTİN HAS
Şikayetçi Sebahattin Has'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 22:30
civarında teknisyen olarak görev yaptığı kurumuna geldiğini, bir arkadaşının kuruma
giremediğini gördüğünü, askerlerin binaya girmiş olduklarını öğrendiğini, ilk etapta bundan
haberinin olmadığını, 1 saat odasında beklediğini, kendisini bırakacaklarını düşünerek zemin
kata indiğini, burada askerlerin kendisini bırakmadığını, bankamatiklerin olduğu odaya alarak
kendilerini beklettiklerini, patlama seslerinin çoğalması üzerine başka bir odaya alarak yine
orada beklemeye başladıklarını, saat 04:30 – 05:00 sıralarında polis özel harekatın gelerek
kendilerini kurtardıklarını, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu
beyan ettiği,
30- ŞİKAYETÇİ BEKİR ARSLAN
Şikayetçi Bekir Arslan'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde güvenlik
görevlisi olarak görev yaptığı iş yerine saat 20:00 sıralarında geldiğini, kurumda
kameralardan sorumlu personel olduğunu, saat 21:30 sıralarında sorumlusu olduğu odada
bulunan ekranlardan askerlerin silahlı bir şekilde kurumu bastığını, güvenlik arkadaşlarını
yere yatırarak kelepçe takmak suretiyle etkisiz hale getirdiklerini gördüğünü, sorumlu
amirlerini arayarak konuyu kendilerine aktardığını, bir süre sonra askerlerin bulunduğu kata
gelerek kendisini ve yanında görevli olan Caner Laçin'i silah zoru ile B Blok giriş zemin kata
indirdiklerini, 2 saat kadar burada beklettiklerini, tekrar buradan alarak kamera odasına
çıkardıklarını, kuruma ait giriş ve çıkış görüntülerinin silinmesini istediklerini, cihazların
teknik özelliklerini bilmediklerini söylemesi üzerine içlerinden bir tanesinin kayıt cihazının
kablolarını çektiğini, kendilerince kayıtları durdurduklarını sandıklarını, askerlerin kendi
aralarında konuştuklarını, sürekli telefonlarla oynadıklarını, sabaha karşı polis özel harekatın
gelerek giriş katta bulunan bütün askerleri gözaltına aldıklarını gördüklerini, çalışan bazı
kameralardan polislerin geldiğini görünce askerlerin paniklediklerini, teslim olacaklarını
söyleyerek polislerle konuşmalarını istediklerini, bunun üzerine durumu polislere ilettiklerini,
devamında da askerlerin teslim olduklarını, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan
şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
31- ŞİKAYETÇİ BURAK EROL
Şikayetçi Burak Erol'un alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 22:00
sıralarında tekniker olarak görev yaptığı Türk Telekom A.Ş. binasına geldiğini, MBU
servisine çıktığını, terasa çıkarak uçan uçaklara baktığı sırada 8-10 kadar asker kıyafetli
şahsın ellerinde bulunan silahlarıyla "telefonu bırak yere yat" diye bağırdıklarını, ne olduğunu
sorduğunda içlerinden bir tanesinin elindeki telefonu alarak kendisini yere yatırdıklarını,
ellerini arkadan kelepçelediklerini, yarbay olduğunu gördüğü şahsın silahların dolu olduğunu
söyleyerek hareket etmemesini istediğini, bir süre yerde hareketsiz kaldığını, yarbayın
görevini sorduğunu, binada kaç kişi olduğunu sorduğunu, hangi katta en çok çalışan olduğunu
sorduğunu, daha sonra kendisinin yanına bir asker bıraktığını, diğerleri ile ayrıldığını,
yanında kalan askere olanların ne olduğunu sorduğunda "alçaktan uçan uçakları
görmüyor musun, demek ki şaka yapmıyormuşuz" diyerek TSK'nın yönetime el
koyduğunu söylediğini, bir süre sonra cep telefonunu kendisine teslim ettiğini, devamında
yanından ayrılıp giden askerlerin 8-10 personeli daha yanlarına getirerek orada beklemelerini
söylediklerini, yarbayın tekrar gelerek 3'er kişilik gruplara kendilerini ayırdığını, asansör
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koridoruna doğru yüzlerini duvara çevirerek dizdiklerini, yarbayın herkesin mesleğini
sorduğunu, Alparslan isimli bir kişinin asistan olduğunu söylemesi üzerine "bunu alın işimize
yarayabilir" diye söyleyerek gruptan ayırdığını, kendisinin de santral teknikeri olduğunu
öğrenince "bunu da alın işimize yarar" diye yanındaki askerlere emir verdiğini, diğerlerini ise
işlerine yaramayacaklarını söyleyerek aşağıya indirerek binadan uzaklaştırdıklarını, daha
sonra kendisini ve yanındaki Alparslan isimli arkadaşını da alarak giriş kat turnikeler önüne
indirdiklerini, burada bekletmeye başladıklarını, daha sonra turnikelerin yanında bulunan
güvenlik odasına alarak burada tuttuklarını, gecenin ilerleyen saatlerinde yarbayın tekrar
gelerek kelepçelerini çözdürdüğünü, bir süre daha burada kaldıklarını, özel harekat
polislerinin gelerek binayı kuşattıklarını, çatışma çıkabileceğini düşünen askerin , kendilerini
zemin katta başka bir odaya götürerek beklemelerini söyleyip ayrıldığını, iki askerin kendi
aralarında teslim olacakları yönünde konuştuklarını duyduğunu, devamında polis özel
harekatın bina içerisine girdiğini, askerlerin nerede olduğunu sorduklarını, katlara çıkmış
olabileceklerini söyleyerek bina çıkışlarını tarif ettiğini, polislerin bina içinde dağıldıklarını,
binanın halk tarafından kuşatıldığını da gördüğünü, bu süre zarfında mesai arkadaşları Murat
Yalçın ve Sebahattin Has ile beklerken bölge müdür yardımcısı Mehmet Koç'un ve operasyon
müdürü Cengiz Şahin'in geldiğini, beraber çalıştıkları kata çıktıklarını, operasyon müdürünün,
Genelkurmay'ın, Akıncılar Hava Üssünün ve Eskişehir Hava Üssünün iletişiminin kapatılması
yönünde talimat olduğunu, kapatmalarının gerektiğini söylediğini, bunun üzerine kapama
işlemlerini yerine getirdiklerini, saat 08:00 sıralarında vardiya değişimi yaparak iş yerinden
ayrıldığını, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
32- ŞİKAYETÇİ FATİH KILIÇ
Şikayetçi Fatih Kılıç'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 20:00
sıralarında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Türk Telekom binasına geldiğini, saat 22:00
sıralarında A Blok kapı önüne bir servisin yanaştığını, servisten çok sayıda askerin indiğini,
binanın etrafını sarmaya başladıklarını kameralardan gördüğünü, devamında A Bloktan bina
içine giren askerlerin karşısına güvenlik şefi Bülent Çelik'in çıktığını, şefe "TSK yönetime el
koydu" dediklerini ve yere yatırarak arkadan kelepçe vurduklarını, birşeylerin ters
gittiğinin farkına varınca amirlerini arayarak durumu ilettiğini, bu esnada askerlerin
içeriye girdiğini, konuşmasının yarım kaldığını "TSK yönetime el koydu" diyerek
kendisini diz çöktürerek silahını ve şarjörünü alarak ters kelepçe taktıklarını, bu arada
sürekli tehdit ettiklerini, yarbay olan askerin "kıpırdayanı vururum" diye sürekli olarak
bağırdığını, üst aramasında telefonuna el koyduklarını, kapıların anahtalarını alarak B Blok
giriş kapısını kilitlediklerini, devamında binada çalışan olup olmadığını sorduklarını, bir süre
sonra katlara gönderilen askerlerin çalışanları tahliye ettiklerini, personeli meslek grubuna
göre ayırdıklarını, teknik personelin çıkışına kesinlikle izin vermediklerini, 3 güvenlik
personeli ve 5 teknik personel olmak üzere toplam 8 kişiyi B Blok girişte bulunan sistem
odasında muhafaza altına aldıklarını, kapıda da nöbetçi askerin beklediğini, ilerleyen saatlerde
2 askerin gelerek kendisini bulunduğu yerden aldığını "binanın katlarında bizi dolaştır"
dediğini, askerlerin önünde binayı dolaşmaya başladıklarını, çatı katına kadar çıkarak binayı
kontrol ettiklerini, yanında bulunan astsubaya telefon geldiğini, 15-20 dakika konuşma
yaptığını, tekrar beraber aşağıya indiklerini, bir müddet daha bekledikten sonra sabaha karşı
polislerin geldiğini, kapının açılmasını istediklerini, bir süre sonra yanına gelen bir askerin
"biz firar edeceğiz, bize yol göster" dediğini, "ben sizi çıkartamam, silahımı telefonumu
nereye attınız" dediğini, askerin silahın alt koridorda olduğunu söylediğini, telefonu da elden
aldığını, telefonu ile bir çok konuşma yapıldığını, hatta whatsapp ve twitter bile açtıklarını
gördüğünü, belirtilen yere gittiğinde silahını bulduğunu, bu esnada polislerinde içeriye
girdiğini gördüğünü, askerleri sormaları üzerine 2. katta olduklarını söylediğini, polislerin
talebi üzerine yol göstermek amacıyla yanlarında gittiğini, diğer koridordan gelen polislerin,
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askerleri etkisiz hale getirmiş olduğunu gördüğünü, olay gecesi iş yerine gelen asker kıyafetli
şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
33- ŞİKAYETÇİ BÜLENT ÇELİK
Şikayetçi Bülent Çelik'in alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 20:00
sıralarında güvenlik şefi olarak görev yaptığı Türk Telekom binasına geldiğini, akşam
saatlerinde kameradan beyaz renkli sivil bir minibüsün geldiğini gördüğünü, kurumun A blok
girişine gelen askerlerin hızlı bir şekilde araçtan inerek bina içerisine girdiklerini,
kendisine hitaben "ellerini kaldır, silahını ver, teslim ol, TSK yönetime el koymuştur"
diye bağırarak kendisini yere yatırdıklarını, ellerini arkadan bağlayarak konuşmaması
amacıyla ağzını da bantladıklarını, bu esnada rütbesinin yarbay olduğunu öğrendiği askerin
kendisine hitaben "bu kurumun en büyük müdürü kim, odası neresi" diye sorduğunu, büyük
müdür olmadığını, herkesin makamının aynı olduğunu söylemesi üzerine kelepçeli bir şekilde
1. kata çıkardıklarını, oradan asansörle 5. kata çıktıklarını, yarbaya telefon gelmesi üzerine
aynı şekilde asansörle zemin kata geri döndüklerini, indiklerinde sivil giyimli 2 şahsın
geldiğini, daha önceden tanıştıkları çok belli olan bu şahıslarla yarbayın çok samimi bir
şekilde tokalaştıklarını, sivillerle beraber dışarı çıktıklarını ancak yarbayın tek başına
bulunduğu bölüme yeniden geldiğini, ağzındaki bandın askerin soru sormak için açmış
olduğunu, yarbayın bu durumu görmesi üzerine tepki göstererek tekrardan ağzını
bantlattırdığını, yarbayın dışarı çıkması üzerine askerlerden birisinin ağzındaki bandı tekrar
çıkardığını, kelepçelerini de çıkarmasını söylediğini, onu da çıkardıklarını, bir müddet daha
beklettiklerini, ilerleyen saatlerde bomba sesleri ve alçaktan uçan uçakların seslerinden
korkmaları üzerine askerlere kendilerini daha güvenli bir yere götürmelerini söylediklerini,
bunun üzerine arka tarafta bulunan mescit tarafına aldıklarını ve yine burada beklemeye
başladıklarını, bir fırsatını bularak kurum amirlerini arayarak konu hakkında bilgi verdiğini,
durumu ve askerlerin sayısı hakkında bilgi verdiğini, içeride beklerken silah sesleri gelmeye
başlayınca kendilerini mescide kilitlediklerini, daha sonra polislerin kendilerini buradan
çıkardıklarını, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
34- ŞİKAYETÇİ FATİH POLAT
Şikayetçi Fatih Polat'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde elektrik
teknikeri olarak görev yaptığı Türk Telekom binasına saat 15:00 – 23:00 vardiyası için
geldiğini, 21:30 sıralarında uçakların alçak uçuş yaptığını gördüğünü, saat 22:15 civarında
nöbetçi amirin kendisini arayarak askerlerin kurumu bastığını söylediğini, şaka yapıldığını
zannettiğini, camdan dışarı baktığında yolun beyaz kısa bir otobüs ile ulaşıma kapatıldığını
gördüklerini, nöbetçi amir Kenan Geredelioğlu'na seslenerek ne olduğunu sorduğunu,
Kenan'ın aşağıdan el kol hareketi yaptığını, yanına çağırdığını zannetmesi üzerine aşağıya
inerken giriş katta silahlı askerlerle karşılaştığını, Ali Fuat ile beraber kendisini nöbetçi
amirlik odasına alarak ayrı ayrı oturttuklarını, kelepçe olmadığından dolayı kelepçe
takmadıklarını, diğer güvenlik arkadaşlarının kelepçeli olduğunu, tahminine göre 4 güvenlik
personelinin olduğunu, rütbesinden yarbay olduğu belli olan bir askerin gelerek herkesin
görevini sorduğunu, Ali Fuat'ın jenaratör teknikeri olduğunu, Ziya'nın kaloriferci olduğunu
öğrenmesi üzerine sert bir üslupla bulundukları yeri terketmesini istediklerini, yanında
bulunan arkadaşı Kamber'in de tekniker olduğunu öğrenince ondan da gitmesini istediğini,
kendisinin ise kalmasını istediğini, sonra askerlere dönerek güvenliklerin kelepçelerinin neden
çözüldüğünü sorduğunu, daha sonra Hüseyin ve Kamber'i bayan kuaför tarafına aldıklarını,
kendisini ve diğer 2 arkadaşının güvenlik amirliğinde kaldıklarını, uçakların seslerinden
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dolayı korktuklarından kendilerini mescit tarafına aldıklarını, askerlere polislerin geldiğini,
çatışma olabileceğini, arada mı kalacaklarını sorduğunu, askerlerin polis ile
çatışmayacaklarını söyleyerek şarjörlerini çıkardıklarını, silahlarını boşalttıklarını "polise
kurşun atmayız" diyerek "kaçacak yer varsa biz ordan kaçalım" diye kaçacak yer
sorduklarını, sabaha karşı 04:00 – 05:00 gibi özel harekat polislerinin operasyon
düzenlediklerini, kendilerini mescide kilitlediklerini, askerlerin teslim olduğunu daha sonra
öğrendiğini, kendilerini de mescitten tahliye ettiklerini, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli
şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
35- ŞİKAYETÇİ SEZAİ ÇIRAK
Şikayetçi Sezai Çırak'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 16:00
sıralarında teknik sorumlu olarak görev yaptığı Türk Telekom A.Ş. binasına geldiğini, saat
22:20 sıralarında uçak seslerinin çok yakından geldiğini duyduğunu, devamında B Blok5.
katta bulunan sigara içme alanına gitmek için kantine çıktığını, cep telefonunun çalması
üzerine görüşme yaptığı sırada bir askerin kendisine seslenerek "telefonu kapat ve buraya gel"
dediğini, ne olduğunu sorduğunda askerin "TSK yönetime el koydu, telefonunu hemen
kapat" dediğini, asker ile birlikte 5. kat kantinin oraya geldiğinde karşılarından gelen 56 tane daha asker gördüğünü, hatırladığı kadarıyla astsubay çavuş olan birisi "ellerini
kaldır, duvara dön" dediğini, ne olduğunu sorduğunda TSK'nın yönetime el koyduğunu,
ani hareket yapmaması gerektiğini, fazla konuşmamasını, silahlarının dolu olduğunu,
eğer bunları yapmazsa ateş edeceklerini söylediğini ve yere yatmasını istediğini,
devamında kendisini yere yatırarak ellerini arkadan plastik kelepçeyle kelepçelediğini, bir
müddet sonra B Blok giriş kata bir asker eşliğinde indirildiğini, burada bir süre bekledikten
sonra ellerini çözdüklerini ve beklemeden dağılmalarını söylediklerini, saat 23:00 gibi
kendilerini dışarı çıkarttıklarını, tedirginlik ile evine gittiğini, çalıştığı yere gelen asker
kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
36- ŞİKAYETÇİ METİN ATEŞ
Şikayetçi Metin Ateş'in alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde saat 16:00 –
24:00 vardiyası için bilgisayar teknisyeni olarak görev yaptığı Türk Telekom A.Ş. binasına
geldiğini, saat 21:45 gibi uçak seslerinin gelmeye başladığını, daha sonra binaya askerlerin
geldiğini gördüklerini, bulundukları kata çıkarak herkesi toplayarak B Blok 3. kattan indirerek
serbest bıraktıklarını, "TSK darbe yapmıştır, 3 ay kimse gelmesin" diyerek serbest
bıraktıklarını, çalıştığı kuruma gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan
ettiği,
37- ŞİKAYETÇİ MUSTAFA ÇETİN
Şikayetçi Mustafa Çetin'in alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 16:00
sıralarında tekniker olarak görev yaptığı Türk Telekom binasına geldiğini, akşam saatlerinde
uçak sesleri duymaya başladığını, telefonla konuşmak için koridora çıktığı sırada askerleri
gördüğünü, 2 silahlı asker arasında 6-7 civarında kurum çalışanlarının götürüldüğünü
gördüğünü, odasına döndüğünü, mesai arkadaşlarına koridorda 6-7 kişinin askerler tarafından
götürüldüğünü gördüğünü, galiba darbe olduğunu söylediğini, birim amirlerini konudan
haberdar ettiklerini, hep beraber toplu bir şekilde asansörle B Blok giriş kata indiklerini,
asansörden indikleri anda silahlı bir askerin asansör girişinde beklediğini gördüğünü,
askerlerin inenleri toplu bir vaziyette binanın holl kısmında toplayarak beklettiğini
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gördüğünü, kendisini de diğer inenlerle beraber beklettiklerini, rütbesinin astsubay üst
çavuş olduğunu gördüğü askerin bulundukları gruba "TSK yönetime el koymuştur,
sizler evlerinize gidebilirsiniz, kesinlikle sokağa çıkmayın" diyerek kendilerini serbest
bıraktıklarını, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,

38- ŞİKAYETÇİ KAMBER MENDİLLİOĞLU
Şikayetçi Kamber Mendillioğlu'nun alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat
15:00 sıralarında elektrik teknikeri olarak görev yapmakta olduğu Türk Telekom A.Ş. binasına
geldiğini, saat 22:00 sıralarında uçakların seslerinin gelmeye başlaması üzerine internete
baktığında herhangi bir habere rastlamadığını, vardiya değişimi için koridora çıktığında üst
kattan gelen askerleri gördüğünü, içlerinden bir tanesinin binayı derhal terketmesi konusunda
kendisini uyardığını, asansörden indiği esnada ise aynı uyarıyı yapan 8-9 askerle daha
karşılaştığını, çıkmak üzere kapıya yöneldiğinde kapalı olduğunu gördüğünü, bu esnada
askerlerin komutanı olan yarbayın geldiğini, yarbayın kendisini çıkarmayarak güvenlik
amirinin odasında beklemesini söylediğini, buraya gittiğinde elleri arkadan kelepçeli diz
çökmüş vaziyette 4 güvenlik görevlisinin olduğunu gördüğünü, kelepçe bulamamaları
nedeniyle kendisini kelepçeleyemediklerini ancak sessiz bir şekilde beklemesi gerektiğini
söylediklerini, güvenlik kartlarını kendilerinin alarak bina içerisinden geçiş yaptıklarını, bir
süre sonra yarbayın geldiğini ve kendilerinin kelepçesiz olduğunu görünce askerlere kelepçe
takmamaları nedeniyle bağırdığını, yarbayın gitmesi üzerine haberleri izlemeye başlayan
askerlerde panik başladığını "biz bilmiyorduk böyle olduğunu" şeklinde kendi aralarında
konuşmaya başladıklarını, içeri giren yarbayın televizyonu kapattırdığını, kendi
aralarında kısa bir konuşmadan sonra rütbelerini söktüklerini, arkadaşlarının ellerini
çözerek oradan yan tarafa alarak birazda orada beklettiklerini, askerin bir tanesinin
kurumun telekomünikasyon iletişiminin nasıl kesileceğini sorduğunu, bunun mümkün
olmadığını söylemesi üzerine ilerleyen saatlerde askerlerdeki panik halinin iyice arttığını,
daha sonra silah sesi duymaya başladıklarını, askerlerin silah seslerinden sonra kaçmak
istediğini, yarbayın bir daha hiç uğramadığını, bu esnada da zaten polislerin binaya girerek
askerleri gözaltına alarak binadan götürdüklerini, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli
şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
39- ŞİKAYETÇİ KAZIM DURAN
Şikayetçi Kazım Duran'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 21:30
sıralarında güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olduğu Türk Telekom binasına geldiğini, B
Blok 4. kat güvenlik noktasında bulunduğu esnada saat 22:15 civarında A blok 8. kat geçiş
kapısından 2 askerin bulunduğu güvenlik noktasına geldiğini gördüğünü, ne olduğunu
anlamaya çalıştığı esnada 2 askerin bağırarak "TSK yönetime el koymuştur" dediklerini
duyduğunu, karşı karşıya geldiklerinde üzerine silah doğrultarak yere yatmasını ve
dijital materyallerini teslim etmesini istediklerini, yere yatırarak üzerinde arama
yaptıklarını, daha sonra ters kelepçe taktıklarını, kurumun can damarı olan sistem odasına
girmek için manyetik kartı istediklerini, askerlerin üzerinde olan kartı görmediklerini,
kendisinin de vermediğini, çalışmayan bir kart verdiğini, o da açmayınca sistem odasına
girmekten vazgeçtiklerini, aynı katta bulunan kamera odasına çıkmak istediklerini, kayıtların
orada yapılıp yapılmadığını sorduklarını, bildiği kadarıyla kaydın orada yapılmadığını
söylediğini, bu nedenle oraya girmekten de vazgeçtiklerini, 5. kata çıkararak yarım saat
koridorda beklettiklerini, tekrar 4. kata indirdiklerini, bu katta bulunan çağrı merkezi

88/163

personelini tamamen boşalttıklarını gördüğünü, 30 dakika kadar da burada tuttuklarını, tekrar
giriş kata indirerek "atın bunu dışarı" diyerek kendisini kelepçeli bir halde dışarı
attıklarını, köşede bulunan kokoreççiye giderek bıçakla kelepçeyi kestirdiğini, daha
sonra ise kendi imkanları ile evine gittiğini, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan
şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
40- ŞİKAYETÇİ ZİYA TORUN
Şikayetçi Ziya Torun'un alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 22:30
civarında kaloriferci olarak çalıştığı Türk Telekom A.Ş. binasına geldiğini, A blok girişinde
askerleri gördüğünü, hiçbirşeyden şüphelenmediğini, nöbete geldiğini söylediğini, içeride
bekleyen güvenlik görevlilerine sorarak teyit ettirdiklerini, bunun üzerine kendisini içeriye
alarak nöbetçi amirlik odasına götürdüklerini, orada beklemesini söylediklerini, telefonları
kapattırdıklarını, yanlarına oturup beklemeye başladığını, asker kıyafetli bir şahsın daha sonra
yanına gelerek ne iş yaptığını sorması üzerine görevini söylediğini, bunun üzerine askerin
kendisini eve gönderdiklerini, bunun üzerine evine gittiğini, olay günü iş yerine gelen rütbeli
personelin Ömer Ergenekon isimli şahıs olduğunu daha sonra teşhis ettiğini, çalıştığı yere
gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
41- ŞİKAYETÇİ MUSTAFA AŞKIN
Şikayetçi Mustafa Aşkın'ın alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 20:00
sıralarında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Türk Telekom A.Ş. binasında B Blokta görevini
devraldığını, saat 22:10 civarında A Bloktan binaya askerlerin girdiğini gördüğünü, Fatih
Kılıç isimli arkadaşının bu esnada güvenlik şefi Bülent Çelik'i yere yatırarak kelepçe
taktıklarını söylediğini, neler olduğunu öğrenmek için A bloka gittiğinde askerlerin silah
zoruyla kendisini yere yatırarak ellerini arkadan kelepçeleyerek ağzını bantladıklarını,
güvenlik amirinin odasında yüzleri duvara dönük vaziyette bekletmeye başladıklarını,
askerlerin içinde yarbay olduğunu anladığı askerin ani hareketler yapmamaları konusunda
uyardığını, aksi takdirde zor kullanacağını söyleyerek uyardığını daha sonra yanlarına 2 asker
bırakarak geri kalan askerlerle bina içerisine gittiğini, bir süre sonra yanlarına askerler
tarafından 2 güvenlik görevlisi ve 4 kurum çalışanı daha getirildiğini, onları da yanlarına
bırakıp gittiklerini, askerlerin televizyonu açınca İstanbul'daki olayları görmeleri üzerine
darbe yaptıklarının farkına vardıklarını, daha sonra ellerini ve ağızlarını çözdüklerini, bir süre
sonra tekrar gelen yarbayın kelepçelerin çözülmüş olması nedeniyle askerlere bağırdığını
ancak tekrardan kendilerine kelepçe takılmadığını, mesleklerini sorarak bir kaç arkadaşını
evlerine gönderdiklerini, sonraki süreçte yarbayı bir daha görmediğini, şiddetli patlama
seslerinin gelmeye başladığını, can güvenliği için askerlerin kendilerini mescit tarafına
aldıklarını, burada da 1 ya da 2 saat tuttuklarını, ilerleyen saatlerde binaya operasyon
yapan polis özel harekatın askerleri teslim alarak binadan çıkardıklarını, çalıştığı yere gelen
asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
42- ŞİKAYETÇİ ALİ FUAT ÖZBEK
Şikayetçi Ali Fuat Özbek'in alınan ifadesinde özetle; 15/07/2016 günü saat 15:00 –
23:00 arası teknik personel olarak görev yaptığı Türk Telekom binasında olduğunu, uçak
seslerinin gelmeye başladığını, mesai arkadaşı Fatih Polat ile durumu anlamaya çalıştıklarını,
bir süre sonra A blok giriş kısmında küçük sivil bir otobüsün yolu kapattığını gördüğünü, aynı
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vardiyada çalıştıkları nöbetçi amir olan Kenan Geredelioğlu'nun askerlerin geldiğini
söyleyerek içeriye girmelerini istediğini, A Blok 4. katta bulunan odalarında son dakika
haberlerine baktıklarını, köprülerin kapatıldığını gördüklerini, bir süre sonra Fatih Polat ile
nöbetçi amirlik odasına inmeye karar verdiklerini, asansörden indikleri sırada silahlı teçhizatlı
askerleri gördüklerini, nereden geldiklerini sormaları üzerine binada görevli olduklarını
söylediklerini, bunun üzerine sert bir şekilde içeriye geçmelerini söylediklerini, odaya
girdiklerinde güvenlik görevlilerinin kelepçeli olduğunu gördüklerini, mesafeli olarak
oturttuklarını, kelepçelerinin yetmemesi nedeniyle kendilerine kelepçe takmadıklarını, sessiz
bir şekilde beklemelerini söylediklerini, astsubay rütbesindeki bir askerin daha sonra kelepçeli
personelin kelepçelerini çözdürdüğünü, kelepçe takan astsubaya hitaben ise "sizin kime, neye
hizmet ettiğiniz, kimin askeri olduğunuz belli değil" dediğini, bunun üzerine askerin "bizimde
haberimiz yok, tatbikat olarak biliyoruz, güvenliklerin tatbikatın bir parçası olduğunu
düşündük" dediklerini, yarbay rütbesindeki bir şahsın daha sonra içeriye girdiğini ve güvenlik
görevlilerinin kelepçesiz olduğunu görünce neden çözdüklerini sorduğunu, astsubay olan
şahsın cevaben "çok sıkmışız komutanım" dediğini, yarbayın ise alaycı bir tavırla "sıkarsınız,
sıkarsınız" dediğini, açık olan televizyonu görünce televizyonu astsubaya kapattırdığını, Ziya
Torun'un ne iş yaptığını sorduğunu, kazancı olduğunu öğrenince gitmesi konusunda
azarladığını, kendisinin de teknik personel olduğunu öğrenince kendisini de azarlayarak
binadan gitmesini istediğini, aracının anahtarını, kimliklerini ve diğer eşyalarını alamadan
binadan ayrılmak zorunda kaldığını, dışarıda bölge müdür yardımcısı Mahmut Bulat'ı ve
mesai arkadaşlarını gördüğünü, müdürünün ne olduğunu sorması üzerine içeride olanları
söylediğini ve askerlerin binada olduğunu söylediğini, devamında servis araçları ile ikametine
gittiklerini, çalıştığı yere gelen asker kıyafetli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,

43- ŞİKAYETÇİ SEMİH ECEVİT ÖZKAN
Şikayetçi Semih Ecevit Özkan'ın alınan ifadesinde özetle; oto tamircisi olarak
çalıştığını, 15 Temmuz 2016 tarihinde arkadaşı Hüseyin Sercan ile, Hüseyin Sercan'ın babası
adına kayıtlı bulunan 06 UB 996 plaka sayılı araç ile Cumhurbaşkanının sokağa çıkılması
konusunda verdiği talimat üzerine sokağa çıktıklarını, öncelikle araca gaz aldıklarını, daha
sonra araç ile seyretmeye başladıklarını, külliye civarına bomba atılması nedeniyle Şentepe'de
bulunan ikamete gittiklerini, tankların sokağa çıktığını televizyondan görmeleri üzerine tekrar
sokağa çıktıklarını, saat 04:00 sıralarına kadar sokağa çıkan vatandaşlarla birlikte hareket
ettiklerini, saat 04:00 sıralarında Şentepe mahallesine Ulus üzerinden gittikleri esnada Gençlik
Parkının bulunduğu yerden Hamam istikametine doğru yöneldiklerini, sokaktan geçerken
karşılarına üzerinde askeri atlet olan, alt tarafında askeri kıyafet olan bir şahsın çıktığını,
şahsın elinde 1 adet çocuk çantası olduğunu, üzerinde beylik tabancası olduğunu, araca
binerek arka koltuğa geçtiğini ve tabancayı göstererek "sür" dediğini, tabancayı çıkarmadığını
ancak kendileri ile konuşurken tabancayı tuttuğunu, yolu tarif ederek "harp okuluna
gideceğiz" dediğini, üzerinde bulunan tişörtü vermesini istediğini, kendi üzerinde bulunan
tişörtü ise vererek giymesini istediğini, tişörtü aldığını ancak giymediğini, çok korktuğunu,
titremeye başladığını, bunun üzerine yanında bulunan Hüseyin'e "sen araç kullanmayı biliyor
musun" dediğini, Hüseyin'in cevabı üzerine aracı durdurarak değişmelerini istediğini, daha
sonra şahsın kendilerini Kara Harp Okuluna götürdüğünü, şahsı Kara Harp Okuluna
bıraktıklarını, içeriye girmediklerini, şahıs araçtan inince hemen olay yerinden kaçtıklarını,
araç içerisinde şahsın 1-2 kez telefon ile görüştüğünü, kimle görüştüğünü bilmediğini, karşı
tarafla görüşürken diğer şahsa ne durumda olduklarını sorduğunu, ayrıca "satıldık,
çocukları polis aldı, ben tesisatımı atarak kaçtım, Harp Okuluna gelmeye çalışıyorum"
dediğini, bu konuşmanın saat 04:00 civarında yapıldığını düşündüğünü, şahıs araçtan indikten
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sonra yeniden Türk Telekom binası önüne doğru gittiklerini, yolu kapatan polislere durumu
anlattıklarını, başlarına gelenleri söylediklerini, "o beyaz araç sizmiydiniz" dediklerini, aracın
kendilerine ait olduğunu söylemeleri üzerine polislerin kendilerini karakola götürdüklerini,
Telekom binasına hiç girmediklerini, bina içinde bulunan askerleri hiç görmediklerini,
karakola gittiklerinde askerlerin burada olduklarını gördüğünü, aralarındaki konuşmadan
başlarındaki kişinin Ömer Ergenekon isimli şahıs olduğunu duyduğunu, kendisine fotoğrafı
gösterilen şahsı teşhis ettiğini, Ömer Ergenekon isimli şahsa ait olduğu belirtilen fotoğraftaki
şahsın olay günü araca binen, silah zoruyla kendilerini Kara Harp Okuluna götüren şahıs
olduğunu, bu şahıstan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
44- ŞİKAYETÇİ HÜSEYİN SERCAN KOCAMAN
Şikayetçi Hüseyin Sercan Kocaman'ın alınan ifadesinde özetle; tornacı olarak
çalışmakta olduğunu, 15 Temmuz 2016 tarihinde arkadaşı Semih Ecevit ile birlikte babasının
adına kayıtlı bulunan 06 UB 996 plakalı araç ile Cumhurbaşkanının sokağa çıkılması
konusunda verildiği talimat üzerine sokağa çıktıklarını, araca gaz aldıklarını, bir ara
Şentepe'de bulunan Semih'in ikametine gittiklerini, tankların sokağa çıktığını televizyondan
görmeleri üzerine tekrar sokağa çıktıklarını, sokağa çıkan vatandaşlar ile birlikte hareket
ederek görevlerini yaptıklarını, saat 04:00 sıralarında Şentepe mahallesine Ulus üzerinden
giderken Gençlik Parkının bulunduğu yerden Hamam istikametine doğru yöneldiklerini,
sokaktan geçerken karşılarına üzerinde askeri atlet olan, alt tarafında askeri kıyafet
olan bir şahsın çıktığını, şahsın elinde 1 adet çocuk çantası olduğunu, üzerinde beylik
tabancası olduğunu, araca binerek arka koltuğa geçtiğini ve tabancayı göstererek "sür"
dediğini, tabancayı çıkarmadığını ancak kendileri ile konuşurken tabancayı tuttuğunu, "harp
okuluna gideceğiz" dediğini, yolu tarif etmeye başladığını, Semih'in üzerindeki tişörtü
istediğini, kendi üzerinde bulunan tişörtü de Semih'e verdiğini ve giymesini istediğini,
Semih'in tişörtü aldığını ancak giymediğini, oldukça korkan Semih'in titremeye başladığını,
bunun üzerine aracın direksiyonuna kendisinin geçtiğini, şahsın kendilerini Kara Harp
Okuluna götürdüğünü, burada şahsı kapıda bıraktıklarını, daha doğrusu araç durunca şahsın
hemen araçtan inerek hızlı bir şekilde Kara Harp Okuluna girdiğini, zaten Kara Harp Okulu
önünde askeri bir aracın yatay bir şekilde park halinde olduğunu ve okula girişi kapatmış
olduğunu gördüğünü, araç içerisinde şahsın 1 kez komutanım dediği birisiyle telefonla
görüştüğünü, kimle görüştüğünü bilmediğini, telefonla görüşürken karşı tarafta
bulunan şahsa ne durumda olduklarını sorduğunu, ayrıca "çocuklar bizi sattı, bende
kaçmak zorunda kaldım, tesisatımı bırakarak kaçtım, arkadaşlarda beni bırakacaklar"
dediğini, bu konuşmanın saat 04:00 civarında yapıldığını düşündüğünü, şahıs araçtan indikten
sonra yeniden Türk Telekom binası önüne doğru gittiklerini, yolu kapatan polislere durumu
anlattıklarını, başlarına gelenleri söylediklerini, "o beyaz araç sizmiydiniz" dediklerini, aracın
kendilerine ait olduğunu söylemeleri üzerine polislerin kendilerini karakola götürdüklerini,
Telekom binasına hiç girmediklerini, bina içinde bulunan askerleri hiç görmediklerini,
karakola gittiklerinde askerlerin burada olduklarını gördüğünü,Ömer Ergenekon isimli şahsa
ait olduğu belirtilen fotoğraftaki şahsın siyah saçlı görünmekte olduğunu, kendilerini
gaspeden şahsın kır saçlı olduğunu ancak fotoğraftaki şahsın yüz hatlarının kendilerini
gaspeden şahsa benzemekte olduğunu, olay günü kendilerine eylemde bulunan şahıstan
şikayetçi olduğunu beyan ettiği anlaşılmıştır.
-FŞÜPHELİLERİN BEYANLARI
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1. ŞÜPHELİ ÖMER ERGENEKON
Şüpheli Ömer Ergenekon'un soruşturma ve ceza muhakemesi işlemlerinden kaçması
nedeniyle ifadesinin alınamadığı, şüpheli hakkında Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin
26/07/2016 tarih ve 2016/1170 D.İş sayılı kararı ile yakalama emrinin düzenlendiği, yakalama
emrine istinaden şüphelinin yakalanması için çalışmalara başlandığı ancak şüphelinin halen
yakalanamadığı,
Dosya içerisinde mevcut cevabi müzekkere içeriğine göre, şüphelinin örgüt mensupları
tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 09/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüphelinin Kara Harp Okulu Komutanlığında asker olduğu yönünde kayda
rastlanıldığının, şüphelinin 2013 yılında tek işlemde 5.000TL havale gönderdiği Yasin
Candemir'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar
Soruşturma Bürosunun 23/08/2016 tarih ve 2016/108299 sayılı "Fetullahçı Terör Örgütü üyesi
olduklarına dair deliller bulunan ekli listede yer alan şüpheliler, bu şüphelilerin eşleri ve
çocukları, ortak oldukları şirketlerle ilgili olarak tüm banka hesaplarının ve mal varlıklarının
incelenmesi" konulu soruşturmada adı geçen şahıslardan olduğunun, şahsın aile bireylerine
ilişkin yapılan araştırma sonucunda ise, FETÖ/PDY konulu dosya bağlantısının tespit
edilemediğinin belirlendiğinin belirtildiği,
Şüpheli adına kayıtlı S01259065 seri numaralı (S) Hususi damgalı pasaportun
bulunduğunun, Polnet Hudut Kapıları Projesinde yapılan sorgulama neticesinde ise;
şüphelinin 01/01/2015 - 18/08/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış kaydına
rastlanılmamış olduğunun belirlendiğinin belirtildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan odasına 28/07/2016 tarihinde arama
yapılmak için gidildiğinde, şahsın odasını 14 Temmuz 2016 tarihinde Kurmay Binbaşı
İbrahim Arslan'a devrettiğinin, okul içerisinde Ömer Ergenekon'a ait bir oda bulunmadığının,
şahsın odasında bulunan eşyalarını götürdüğünün anlaşılması üzerine, şüpheli hakkında
herhangi bir arama işleminin gerçekleştirilemediği,
Şüphelinin Ankara İli, Albay B. Koker Apartmanı 16 Blok Daire No 3 Dikmen
Çankaya adresine arama yapılması amacıyla gidildiğinde, söz konusu bir adresin
bulunamadığının, şüphelinin başka bir adreste ikamet ettiğinin belirlendiğinin, bunun üzerine
bahse konu adrese gidildiğinde ise, şüphelinin söz konusu adreste oturmadığının, ikamette 2
yıldır başka bir askeri personelin oturmakta olduğunun tespit edildiğinin ve şüphelinin başka
bir adresinin tespitinin mümkün olmadığının belirlendiği, bu nedenle şüphelinin ikameti ile
ilgili olarak da bir adres tespit edilememesi nedeniyle herhangi bir arama işleminin
gerçekleştirilemediğinin belirlendiği,
Kara Harp Okulunda darbe girişimine fiilen katılan ve okul komutanını hürriyetten
yoksun bırakmak suretiyle etkisiz hale getirerek okul idaresini devralan Kurmay Albay İlhami
Polat'ın kullanmakta olduğu 0 505 400 65 68 (şahsi telefon), 0 530 459 81 61 (makam
telefonu) abone numaralı telefonlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/106274
soruşturma sayılı dosyası kapsamında iletişiminin tespitine yönelik karar alındığı ve elde
edilen bilgiler neticesinde; İlhami Polat'ın yukarıda belirtilen şahsi telefonu ile şüpheli Ömer
Ergenekon'un 15/07/2016 tarihinde 14:11:40 (15sn), 19:31:15 (34sn), 16/07/2016 tarihinde
00:39:38 (39sn), 00:58:45 (33sn), 01:10:36 (45sn), 01:17:04 (41sn), 01:32:06 (75sn),
02:30:06 (35sn), 02:44:01 (73sn), 03:13:58 (23sn), 03:17:48 (81sn), 03:20:16 (12sn),
03:32:24 (22sn), 03:45:13 (94sn) görüşme yaptığının tespit edildiği,
İlhami Polat'ın yukarıda belirtilen makam telefonu ile şüpheli Ömer Ergenekon'un
15/07/2016 tarihinde 21:22:36 (8sn), 21:40:44 (32sn), 22:03:45 (32sn), 22:50:34 (36sn),
23:39:57 (64sn), 23:58:52 (74sn) görüşme yaptığının tespit edildiği,
23/02/2017 tarihli Anafartalar Caddesi Ulus Assistt Çağrı Merkezi 4. Kat Açık Kaynak
CD incelemesi neticesinde ve Türk Telekom Binasına ilişkin tüm görüntülerin incelenmesi
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neticesinde, şüpheli kurmay yarbay Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahıs
tarafından "bu saatten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Herkes
burada duracak, ikişer üçer burada asansör ile indirip sizi salıverecez, eğer karşı koyan
olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim, anlamayan var mı?" şeklinde açıklama
yapılmış olduğunun tespit edildiğinin,
23/02/2017 tarihli güvenlik kamerası inceleme raporu içeriğine göre; CAM 9'a ait
görüntünün 22:44:10 saniyesinden itibaren askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve
uzun namlulu silahlı 6 şahsın ve şüpheli kurmay yarbay Ömer Ergenekon olduğu
değerlendirilen şahsın kamera açısına girdiğinin, kurum çalışanları olarak tahmin edilen
şahıslara hitaben yukarıda belirtilen konuşmanın yapıldığının ve söz konusu görüntülerin
incelenmesi neticesinde konuşmayı yapan kişinin şüpheli Ömer Ergenekon olabileceğinin
değerlendirildiğinin, 22:45:00 saniyeden itibaren kurmay yarbay Ömer Ergenekon olduğu
değerlendirilen şahsın konuşmaya devam ettiğinin ve 22:45:29 saniyeden itibaren kurum
çalışanlarının geriye döndürüldüklerinin, bir müddet sonra da sadece bayanlar olmak üzere 2
grup halinde tahliye işlemine başladıklarının görüldüğünün tespit edildiğinin, (rapor sayfa 411-12),
CAM 9'a ait görüntünün 00:08:11 saniyesinden itibaren görüntüye 6 askeri üniformalı,
hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı şahıslarının, şüpheli Ömer Ergenekon
olabileceği değerlendirilen şahsın ve Orçun Tink olabileceği değerlendirilen şahsın görüntüye
girdiğinin ve giriş turnikesini, giriş kartı olduğu tahmin edilen bir kart yardımı ile açarak
00:08:33 saniyesinde 5 askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu
silahlı ve şüpheli Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsın ve Orçun Tink
olabileceği değerlendirilen şahsın kamera açısına göre sol taraftan, 1 askeri üniformalı, hücum
yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı şahsın ise turnikenin karşısına doğru yürüyüp
görüntüden çıktığının görüldüğünün, görüntünün 00:13:18 saniyesinden itibaren şüpheli Ömer
Ergenekon, Samet Tanrıverdi ve Orçun Tink olabileceği değerlendirilen şahısların ve askeri
üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 7 şahıs olmak üzere toplam
10 şahsın turnike önüne gelerek bir müddet burada beklediklerinin, şüpheli kurmay yarbay
Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsın telefon ile görüşme yaptığının
görüldüğünün, 00:15:00 saniyesinden itibaren görüntüde bulunan askeri üniformalı, hücum
yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 3 şahıs ile Orçun Tink ve şüpheli Ömer
Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahısların 00:15:11 saniyesinde kamera açısından
çıkmış olduklarının görüldüğünün, 00:50:43 saniyesinden itibaren görüntüye 3 askeri
üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı şahsın girdiğinin, güvenlik
kamerası (CAM 10) yönünü değiştirmek üzere kameraya temas ettiklerinin görüldüğünün,
00:50:58 saniyesinden itibaren görüntüye Orçun Tink olabileceği değerlendirilen şahsın ve
şüpheli Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsın girdiğinin, kamera açısında
görünen turnike geçiş kapısının önüne geldiklerinin ve turnikeleri açmaya çalıştıklarının,
açamayarak geri döndüklerinin görüldüğünün, 00:51:39 saniyesinden itibaren görüntüden 3
askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı şahsın ve şüpheli
Ömer Ergenekon ile Orçun Tink olabileceği değerlendirilen şahsın ve 1 tane sivil şahıs olmak
üzere toplam 6 şahsın kamera açısından çıkmış olduklarının görüldüğünün tespit edildiğinin,
(rapor sayfa 17-18-19-20)
CAM 10'a ait görüntünün 22:44:08 saniyesinden itibaren görüntüye şüpheli kurmay
yarbay Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsınaskeri üniformalı, hücum yelekli,
askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 6 şahıs dahil toplam 7 kişinin görüntüye girmiş
olduğunun, Anafartalar Caddesi Ulus Assistt Çağrı Merkezi 4. Kat Açık Kaynak görüntüsü
kaydına istinaden darbe konuşmasının burada yapıldığının ve konuşmayı yapan kişinin Türk
Telekom görüntüleri dahil tüm görüntüler incelendiğinde şüpheli Ömer Ergenekon
olabileceğinin değerlendirildiğinin, görüntünün 22:45:29 saniyesinde arkadan elleri kelepçeli
biçimde siyah tişörtlü sivil bir erkek şahsın ve başörtülü elleri arkadan kelepçeli bir bayan
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şahsınaskeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 2 şahıs
tarafından getirildiklerinin görüldüğünün, 22:44:45 saniyesinden itibaren de şüpheli Ömer
Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsınaskeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı
ve uzun namlulu silahlı 4 şahıs dahil olmak üzere 5 şahsın görüntüye girmiş olduğunun,
22:48:16 saniyeden itibaren turnike gerisinde beklemekte olan kurum görevlileri olduğu
düşünülen sivil bayan şahısların gruplar halinde kamera açısından çıktıklarının görüldüğünün
tespit edildiğinin (rapor sayfa 27-28-29-30)
CAM 10'a ait görüntünün 00:07:57 saniyesinden itibaren görüntüye askeri üniformalı,
hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 6 şahıs ile Orçun Tink ve şüpheli Ömer
Ergenekon olabileceği değerlendirilen toplam 8 şahsın girdiğinin, saat 00:08:34 saniyesinde
turnike kapısından geçerek görüntüden çıktıklarının görüldüğünün, 00:13:17 saniyeden
itibaren görüntüye Orçun Tink ve şüpheli Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen
şahısların ve askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 9 şahsın
görüntüye girdiklerinin görüldüğünün, şüpheli Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen
şahsın telefonla konuşarak görüntüye girdiğinin ve kamera açısında bulunan turnike geçiş
kapılarının yanına giderek kapıyı açmaya çalıştığının, turnike kapısının açılmadığının
görüldüğünün ve görüntünün sona ermiş olduğunun görüldüğünün tespit edildiğinin, (rapor
sayfa 35)
CAM 10'a ait görüntünün 00:50:37 saniyesinden itibaren görüntüye şüpheli Ömer
Ergenekon, Orçun Tink ve Güngör Gürcan olabileceği değerlendirilen şahısların ve askeri
üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 2 şahıs ve 1 sivil şahıs
olmak üzere toplam 6 şahsın görüntüye girdiğinin görüldüğünün tespit edildiğinin, (rapor
sayfa 36)
CAM 11'e ait görüntünün 00:10:58 saniyesinden itibaren görüntüye şüpheli Ömer
Ergenekon ve Orçun Tink olabileceği değerlendirilen şahıslar ile askeri üniformalı, hücum
yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 5 şahıs olmak üzere toplam 7 şahsın görüntüye
girdiğinin görüldüğünün, 00:11:28 saniyesinden itibaren şüpheli Ömer Ergenekon olabileceği
değerlendirilen şahsın telefon ile görüşme yapmaya başlamış olduğunun ve 00:11:36
saniyesinde görüşmenin sona erdiğinin, bu şahısların koridor boyunca yürüyerek 00:12:54
saniyesinde kamera açısından çıkmış olduklarının görüldüğünün tespit edildiğinin (rapor
sayfa 49-50) belirtildiği,
CAM 15'e ait görüntünün 22:33:26 saniyesinden kamera açısına göre en yakın
asansörden askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 5 şahsın
görüntüye girdiğinin, 22:33:41 saniyesinden itibaren kamera açısına göre ortadaki asansörden
askeri üniformalı, hücum yelekli şüpheli Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsın,
askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 5 şahsın görüntüye
girmiş olduğunun, görüntünün devamında koridorda 1 ve Bilal Ergen olabileceği
değerlendirilen askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı
şahısların kameranın 22:34:15 saniyesinde görüntü açısından çıktıklarının görüldüğünün,
22:39:39 saniyesinden itibaren askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun
namlulu silahlı bir şahsın muhtemelen kurum çalışanı olan 2 sivil şahsı yere yatırarak kelepçe
takarak etkisiz hale getirdiğinin, 22:42:03 saniyeden itibaren görüntüye elleri kelepçeli bir
bayan 2 erkek muhtemel kurum çalışanı olarak değerlendirilen şahısların geldiğinin, şüpheli
Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsın kamera açısında mevcut bulunan diğer
askeri üniformalı şahısları yönlendirdiğinin, sivil şahısları çekiştirdiğinin, kurum çalışanlarına
kötü muamele yapıldığının görüldüğünün, 22:43:41 saniyeden itibaren şüpheli Ömer
Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsın askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı
ve uzun namlulu silahlı 5 şahıs ile birlikte kamera açısından çıktığının ve CAM 10 açısına
yöneldiğinin görüldüğünün, 22:44:35 saniyeden itibaren askeri üniformalı, hücum yelekli,
askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı toplam 2 şahsın elleri arkadan kelepçeli muhtemel
kurum çalışanı olarak değerlendirilen 1 sivil bayan şahıs ile 1 erkek şahsı asansöre bindirerek
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görüntüden çıkmış olduklarının görüldüğünün tespit edildiğinin (rapor sayfa 55-56-57-5859-60) belirtildiği,
ŞÜPHELİ ÖMER ERGENEKON İLE İLGİLİ ŞİKAYETÇİ VE TANIK TEŞHİSLERİ
1-Şikayetçi Rabiye Öktem'in 06/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
2-Şikayetçi Samet Sazak'ın 06/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
3-Şikayetçi Caner Laçinok'un 05/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
4-Şikayetçi Ali Erdoğan'ın 05/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
5-Şikayetçi Yasin Gürol'un 05/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
6-Şikayetçi Hüseyin Ayvalık'ın 03/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile
15/07/2016 günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon
isimli şahıs olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
7-Şikayetçi Murat Yalçın'ın 03/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
8-Şikayetçi Burak Erol'un 03/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
9-Şikayetçi Bekir Arslan'ın 03/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
10-Şikayetçi Fatih Kılıç'ın 03/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
11-Şikayetçi Bülent Çelik'in 03/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
12-Şikayetçi Fatih Polat'ın 03/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
13-Şikayetçi Kamber Mendillioğlu'nun 02/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile
15/07/2016 günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon
isimli şahıs olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
14-Şikayetçi Ali Fuat Özbek'in 02/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile
15/07/2016 günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon
isimli şahıs olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
15-Şikayetçi Ziya Torun'un 02/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016
günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs
olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
16-Şikayetçi Mustafa Aşkın'ın 02/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile
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15/07/2016 günü Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon
isimli şahıs olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
17-Şikayetçi Semih Ecevit Özkan'ın 02/11/2016 tarihli ifadesinde, olay günü
araçlarına binerek silah zoruyla kendisini ve arkadaşı Hüseyin Sercan Kocaman'ı Kara Harp
Okuluna götüren şahsın Ömer Ergenekon isimli şahıs olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
18-Şikayetçi Hüseyin Sercan Kocaman'ın 02/11/2016 tarihli ifadesinde, olay günü
araçlarına binerek silah zoruyla kendisini ve arkadaşı Semih Ecevit Özkan'ı Kara Harp
Okuluna götüren şahsın Ömer Ergenekon isimli şahıs olduğunu teşhis ettiğini beyan ettiği,
19-Tanık Ulaş Öktem'in 06/12/2016 tarihli fotoğraf teşhis tutanağı ile 15/07/2016 günü
Türk Telekom binasına gelen rütbeli personelin yarbay Ömer Ergenekon isimli şahıs olduğunu
teşhis ettiğini beyan ettiği,
2. ŞÜPHELİ SELAMİ YILDIRIM
Şüpheli Selami Yıldırım'ın alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulu Komutanlığı
Akdeniz taburunda astsubay kursiyer öğrenci olduğunu, 5-6 ay öncesinden planlanan Afyon
Karahisar ilinde gezi programının 16/07/2016 tarihinde olduğunu, buraya gidecek olan
araçların ve kursiyerlerin korunması amacıyla 1. bölük komutanlığına 9 kişi toplamda 27
kişinin görevlendirildiğini, daha önceden Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapması
nedeniyle kendisinin görevlendirildiğini düşündüğünü, kendisini takım komutanı olan
üsteğmen Atilla Kahraman ve bölük komutanı yüzbaşı Nadir Özsoy'un görevlendirdiğini, olay
günü çarşıya çıktıklarını, 21:30 sıralarında dönmelerinin kendilerine söylendiğini, saat 21:30
sıralarında birliğe giriş yaparak 1. bölük içtima alanına geldiğini, burada üsteğmen Atilla
Kahraman'ın kendisine adı ile hitap ederek "Selami hala ne bekliyorsun, yarbay sizi bekliyor,
acele et sizleri kontrol edecek" dediğini, bunun üzerine koğuşa giderek kamuflajlarını giyerek
depoya indiğini, depodan adına zimmetli olan HK33 piyade tüfeği, kompozit başlığı ve
hücum yeleğini alarak depolar önüne geldiğini, burada diğer muhafızlar ile birlikte beklemeye
başladığını, adını sonradan öğrendiği yarbay Ömer Ergenekon'un, kendilerine hitaben "acele
edin arkadaşlar, araca binin" diyerek kendilerini yarım otobüse bindirdiğini, bu arada 2. bölük
komutan vekili üsteğmen Safa Özkan'ın elinde bir poşetle gelerek araç içerisinde bulunan
yarbay Ömer Ergenekon'a poşeti teslim ettiğini "komutanım hepsini tamamlayamadım,
ayarlamaya çalışıyorum" dediğini, yarbayında "ben garajlar bölgesine geçiyorum, oraya
yetiştir" dediğini, garaj bölgesine geldiklerinde yarbay Ömer Ergenekon'un araçtan inerek
garajda park halinde bulunan gri renkli Honda Civic marka araca gittiğini ve araçtan 2 adet
poşet alarak tekrar bulundukları araca bindiğini, sonrasında aracı süren şoföre devam etmesi
konusunda emir verdiğini, araç içerisinde aralarında muhabereci olup olmadığını, jandarma
olup olmadığını sorduğunu, kendisinin el kaldırması üzerine 1 adet Jemus marka el telsizini
verdiğini, hücum yeleğine taktığını, telsizi kaydettirmesi gerektiğini söyleyerek nereye
gittiklerini sorduğunu "ben yarbayım emrediyorum, sen sür" dediğini, nizamiyeye
geldiklerinde görevlilere bağırarak nizamiye kapısını ve lojmanların bariyerlerini açmalarını
emrettiğini, oralardan geçerek Genelkurmay kavşağına geldiklerini, Genelkurmay
Karargahının önünün polisler tarafından çevrilmiş olduğunu, hiç askeri araç görmediğini,
polis ve sivil araçların olduğunu, polisin kendilerini Kızılay istikametine yönlendirdiğini,
Kızılay'a geldiklerinde komutana nereye gittiklerini sorduklarını, kendilerine hitaben
"arkadaşlar ülke çok karıştı, kaos var, polisle birlikte hareket ediyoruz, bizlere bir binanın
emniyeti görevi verildi, şimdi dolu şarjörü olan arkadaşlar, olmayana versinler" dediğini,
bunun üzerine 2 adet dolu şarjörün kendisine verildiğini, şarjörün birini tüfeğine taktığını,
diğerini hücum yeleğine koyduğunu, Ulus bölgesinde bir binanın önüne gelerek durduklarını,
burada araçtan inme emrini verdiğini, içeride silahlı kişilerin olabileceğini söyleyerek dikkatli
ve duyarlı olmalarını istediğini, binaya önden girecek kimse olup olmadığını sorduğunu,
kimseden ses çıkmayınca kendisinin gireceğini beyan ederek binaya girdiğini, arkasından
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takip ettiklerini, buraya girdiklerinde bir güvenlik görevlisini yere yatırdığını gördüklerini,
kim olduğunu bilmediği bir arkadaşının yerde yatan güvenlik görevlisini kelepçelediğini,
yarbay Ömer Ergenekon'un, kendilerine binanın üst katlarını kontrol etmeleri konusunda emir
verdiğini, İbrahim Çok ile birlikte binanın diğer katlarına çıkarak kapısı açık olan odaları
kontrol etmeye başladıklarını, 3. katta odaların bir tanesinde bir güvenlik görevlisinin daha
olduğunu, beraber gelen arkadaşlarından bir tanesinin "yat yat" diye bağırması üzerine
güvenlik görevlisinin ve kendilerinin yere yattıklarını, sonra güvenlik görevlisinin silahının
olup olmadığını sorduklarını, silahının olmadığını söylemesi üzerine astsubay İbrahim Çok ve
kendisinin güvenlik görevlisi ile birlikte çağrı merkezi olduğunu tahmin ettiği odaya
girdiklerini, yaklaşık 100 kişinin olduğunu, sakin olmalarını, güvenlikleri için binada
olduklarını söylediklerini, İbrahim Çok'un, yarbayı çağırmak için aşağıya indiğini, 1-2 dakika
beklediğini, kimse gelmeyince aşağıya inmeye karar verdiğini, buraya indiğinde 5-6 kişinin
oturtulmuş ve yüzlerinin duvara dönük olduğunu gördüğünü, televizyondaki haberlerden
İstanbul Boğaz Köprüsünün ve Atatürk Havalimanının jandarmalar tarafından kapatıldığını
gördüğünü, güvenlik odasında yüzleri duvara dönük şahısların böyle durmalarına gerek
olmadığını söylediğini, bir süre sonra 2 arkadaşının gelerek telsizciyi yarbayın çağırdığını
söylediğini, yanına vardığında "bayrak" unsuruna çağrı yapmasını emrettiğini, kodu
sorduğunda "bayrak 12" olduğunu söylediğini, 4-5 kez çağrı yaptığını ancak cevap
alamadığını, sonrasında yarbayın binanın odalarını kontrol edelim dediğini, Ömer Ergenekon,
kendisi, Süleyman Varol, Zinnur Çetin ve adını bilmediği 2-3 kişinin daha bulundukları
binanın 2. katını kontrol ettiklerini, sonrasında yarbayın kendilerinden ayrıldığını, binanın
giriş merdiveninde Süleyman Varol, Hakan Özer ve kendisinin oturmaya başladıklarını,
yaşadıkları olayları değerlendirdiklerini, binanın 2. katındaki televizyondan haberleri takip
ettiklerini, haberlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın "bu bir kalkışmadır" dediği açıklamasını
dinlediklerini, binanın girişine indiklerini, Süleyman Varol'un cep telefonu ile bölük komutanı
yüzbaşı Nadir Özsoy'u aradıklarını, içinde bulundukları durumu arzettiklerini, kendisinin de
yarbay Ömer Ergenekon'un emrinde olduklarını, onun emrine göre hareket etmelerini,
kendisinin yarbayı tanıdığını söylediğini ve telefonu kapattığını, aynı telefondan tabur
komutanı binbaşı Dilaver'i aradıklarını, onun da kendilerine "Ömer Ergenekon'u tanımadığını,
at izinin it izine karıştığını, kimsenin hukuksuz birşeye karışmaması gerektiğini" söylediğini,
arkadaşları ile aralarında karar alarak Ömer Ergenekon'un yanına gittiklerini, haberlerden
duydukları kadarıyla paralel yapının darbeye kalkıştığını öğrendiklerini, böyle bir yapının
içerisinde olmayacaklarını, gidip teslim olacaklarını, söz konusu yerden ayrılmak istediklerini
söylediklerini, bunun üzerine böyle bir şeyin olmağını, ne demeye çalıştıklarını kızarak
sorduğunu, elinin belindeki tabancasında olduğunu, yanında daha önce hiç görmediği 35
yaşlarında bir şahsın olduğunu, şahsa asker mi sivil mi olduğunu sorduğunu, şahsın sivil
olduğunu söylediğini, bu konuşmanın arkasından odadan çıktıklarını, devamında tabur
komutanını tekrardan arayarak "komutanım biz burada haberlerde darbe yapıldığını öğrendik,
bu adam dengesiz, biz buradan çıkmak istiyoruz, ne yapalım" dediklerini, bu aramayı da
İbrahim Çok'un telefonuna kaydettiklerini, onun da kendilerine bulundukları yeri muhafaza
etmelerini, dışarı çıkmamalarını, hukuksuz birşeye karışmamalarını, dışarının emniyetli
olmadığını, linç edilebileceklerini söylediğini, bu arada vatandaşların binanın etrafını çevirmiş
olduğunu gördüklerini, binanın giriş kapısının önünde bulunan Ömer Ergenekon'a "teslim
olalım" dediklerini, onun ise teslim olmayacağını, gerekirse polislerle ve vatandaşlarla
çatışacağını, hatta bir polis görse indireceğini söylediğini ancak şahsın emirlerinin hiçbirisini
yerine getirmediklerini ve karşı çıktıklarını, vatandaşların kapının önüne kadar gelmesi
üzerine kendisinin ve arkadaşlarının binanın üst taraflarına doğru çıktıklarını, bu aradaki
kargaşadan yararlanarak Ömer Ergenekon ve yanındaki sivil vatandaşın olay yerinden kaçmış
olduğunu öğrendiğini, şahısların kaçtıklarını görmediğini, saat 03:00 sıralarında polis özel
harekatın bulundukları binaya gelerek kendilerini teslim aldığını, ellerinde bulunan silahlarını,
mühimmatlarını ve teçhizatlarını direnmeden teslim ettiklerini, Ömer Ergenekon'un emniyet
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görevi verdiğinde İŞİD saldırısı, Rusya saldırısı veya Suriye saldırısı olduğunu düşündüğünü,
olayın ne olduğunu ilk önce televizyondan öğrendiğini, sonrasında hiçbir hukuksuz olayın
içerisinde olmadığını, kimseye silah sıkmadığını, kimseye olumsuz bir talimat vermediğini,
yasadışı herhangi bir örgüt ile ilişkisinin olmadığını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının,
şüpheli Selami Yıldırım'ın kardeşi olan İsmail Yıldırım'ın toplam 10 işlemde 7.674,59TL
havale aldığı Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2014/39856 soruşturma
sayılı dosya kapsamında hakkında araştırma istenen şirketlerden olduğunun, İsmail
Yıldırım'ın 18/06/2011 - 08/08/2012 tarihleri arasında ilgili şirkette çalışmış olduğunun
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Selami Yıldırım'ın 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış
kaydına rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, herhangi bir suç
delilinin elde edilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Selami Yıldırım'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0061502 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
3. ŞÜPHELİ ŞAHİN ÇAĞLIYAN
Şüpheli Şahin Çağlıyan'ın alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulu Komutanlığı
Akdeniz taburunda astsubay kursiyer öğrenci olduğunu, 16/07/2016 tarihinde Afyon
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Karahisar iline gezi programı olduğunu, buraya gidecek olan araçların ve kursiyerlerin
korunması amacıyla bağlı bulunduğu 2. bölük komutanlığından 9 kişi olmak üzere toplam 27
kişinin görevlendirildiğini, bu gezinin 5 ay önceden planlandığını, bölük komutanı üsteğmen
Safa Özkan'ın nöbetçi olmamasına rağmen sivil olarak orada olduğunu ve takımlardan 3'er
astsubay olmak üzere toplam 9 astsubayı muhafız olarak seçtiğini ve kendilerinden
kamuflajlarını giymelerini istediğini, içtima alanında silahlarının verildiğini, Safa Özkan'ın
okul komutanı olan yarbay Ömer Ergenekon'un emrine gireceklerini söylediğini, diğer
muhafızlar ile beklemeye başladıklarını, Ömer Ergenekon'un kendilerine hitaben "acele edin
arkadaşlar araca binin" diyerek yarım otobüse bindirdiğini, bu arada üsteğmen Safa Özkan'ın
bölüğe dolu şarjörleri dağıttığını, sonrasında yarbayın aracı süren şoföre hızlı devam etmesini
söylediğini, araç içerisinde muhabereci olup olmadığını sorduğunu, şoförün nereye gidildiği
yönündeki sorusu üzerine "ben yarbayım, emrediyorum, sen sür" dediğini, nizamiyeye
geldiklerinde görevlilere bağırarak nizamiye kapısını ve bariyerleri açmalarını emrettiğini,
gittikleri yerde birbirlerinden haber alamama durumuna karşı Ömer Ergenekon'un kendilerine
cep telefonu numarasını verdiğini, Genelkurmay kavşağına geldiklerini, Genelkurmay
Karargahının önünün polisler tarafından çevrilmiş olduğunu, hiç askeri araç görmediğini,
polis ve sivil araçların olduğunu, polisin kendilerini Kızılay istikametine yönlendirdiğini,
Kızılay'a geldiklerinde komutana nereye gittiklerini sorduklarını, kendilerine hitaben
"arkadaşlar ülke çok karıştı, kaos var, polisle birlikte hareket ediyoruz, bizlere bir binanın
emniyeti görevi verildi, şimdi dolu şarjörü olan arkadaşlar, olmayana versinler" dediğini,
akabinde Ulus bölgesinde bir binanın önüne gelerek durduklarını, burada araçtan inme emrini
verdiğini, içeride silahlı kişilerin olabileceğini söyleyerek dikkatli ve duyarlı olmalarını
istediğini, binaya önden girecek kimse olup olmadığını sorduğunu, kimseden ses çıkmayınca
kendisinin gireceğini beyan ederek binaya girdiğini, arkasından takip ettiklerini, buraya
girdiklerinde bir güvenlik görevlisini yere yatırdığını gördüklerini, ardından yan binaya
girdiklerini, Ömer yarbay, Hasbi Eray Karaaslan ve ismini bilmediği bir kişi ile birlikte
kendisinin kantinin olduğu kata çıktıklarını, yarbay Ömer'in sivillerin olma ihtimaline binaen
odalara bakmalarını ve kontrol etmelerini söylediğini, Ömer yarbayın emri ile gördükleri bir
kaç sivil vatandaşa kelepçe vurduklarını ve başında beklemelerini söylemesi üzerine Hasbi
Eray Karaaslan ile birlikte şahısların başında 1 saate yakın beklediklerini, bu sırada telefondan
haberlere baktığını, Ankara'nın karıştığını, silah sesleri olduğunu öğrendiğini, Hasbi Eray
Karaaslan ile birlikte neler olduğunu anlamak için aşağıya indiklerini ve ellerini
kelepçeledikleri vatandaşların ellerini çözdüklerini, daha sonrasında ismini bilmediği, kendi
grubundan arkadaşları ile birlikte uzun boylu, genç, diğeri ise kısa boylu beyaz saçlı 2 sivilin
gezdiğini gördüğünü ve üst tarafa çıktıklarını gördüğünü, whatsapp üzerinden bir sivil
vurulduğunu ve tankın bir sivili öldürdüğünü bir arkadaşının söylemesi üzerine yanında
yarbay Ömer Ergenekon'un belirdiğini ve sıkıntı olmadığını, merak etmemeleri gerektiğini
söyleyerek yanlarından ayrıldığını, 2'şer kişi olmak üzere sırayla kapıyı gözetlediklerini, sıra
kendisine gelince yerini alarak oturmaya başladığını, saat 02:00 sıralarında bina önüne bir
aracın yaklaştığını ve araçtan inen 4-5 kişinin kapıya yaklaştığını, kapıyı açmak için anahtarı
alarak kapıya doğru yöneldiği sırada yarbay Ömer'in, kendisine hitaben "dur geri çekil"
dediğini, sonra kendisinin kapının önüne gittiğini, gelen şahıslara kim olduklarını sorduğunu,
"polis" demeleri üzerine 1 dakika diyerek işaret ettiğini, onları bir süre oyaladığını, bu esnada
çelik yeleğini giydiğini "komutanım ne yapacağız" dediğini, kendisine hitaben "ya
çatışacağız, ya da kaçacağız" dediğini, bunun üzerine öyle birşey yapmayacağını, polis ile
çatışmayacağını, dışarıda vatandaşların olduğunu söylediğini, elindeki anahtarı yere bırakmak
için eğildiğini, doğrulduğunda kendisinin yukarıya doğru çıktığını gördüğünü, kendisi ve
kendisi ile birlikte olan arkadaşlarının Ömer Ergenekon'un verdiği emirlerin hiçbirine
katılmadıklarını, onun da panik halinde kaçtığını, sonrasında tabur komutanı binbaşı Dilaver
Uslu'yu, Süleyman Mert Varol'un telefonu ile aradıklarını, başlarındaki yarbayın kaçtığını
söyleyerek ne yapmaları gerektiğini sorduklarını, komutanlarının da kendilerine "içinizde en
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kıdemli kimse emir ve komutayı o alsın, kanunsuz birşey yapmayın, bulunduğunuz yerde
kalın, en emniyetli yer orası, dışarısı çok karışık" dediğini, yanlarında bulunan güvenlik
görevlilerine, polise giderek durumu anlatmalarını söylediğini, özel harekat polislerinin daha
sonra gelerek teker teker koridora çıkmalarını söylediğini, üzerlerinde boş halde bulunan ters
asılı silahlarını bırakarak teslim olduklarını, olayın ülke adına bir tehdit değil darbe girişimi
olduğunu anladıktan sonra yarbayın emirlerine itaat etmeyerek teslim olduklarını, bahsi geçen
örgüt ile fikir veya eylemsel olarak herhangi bir alakasının bulunmadığını, kendisini bilmediği
bir göreve götüren yarbay Ömer Ergenekon, ona teslim eden bölük komutanı vekili üsteğmen
Safa Özkan ve bu olayı planlayan kişi ya da kişilerden şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Şahin Çağlıyan'ın 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış
kaydına rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet Iphone 5S
marka cep telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi
amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği
ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara
alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin
tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Şahin Çağlıyan'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0061830 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
1 adet Avea marka sim kartın, 1 adet Turkcell marka sim kartın ele geçirildiği, şüpheliden elde
edilen materyallerin incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
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Şube Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu
olması hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman
alabileceği, incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Dosya içerisinde mevcut iletişimin tespiti evrakının içeriğine göre şüpheli Şahin
Çağlıyan'ın 16/07/2016 tarihinde kullanmakta olduğu 0507 972 64 49 abone numaralı
telefonundan şüpheli Ömer Ergenekon tarafından 0553 600 70 31 abone numaralı telefon ile
arandığı ve şahıslar arasında 01:40:23 sıralarında 37 saniye süre ile görüşme yapıldığının
tespit edildiği,
4. ŞÜPHELİ ÖMER KARAYOLUK
Şüpheli Ömer Karayoluk'un alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulu Komutanlığı
Akdeniz taburunda astsubay kursiyer öğrenci olduğunu, 5-6 ay öncesinden planlanan Afyon
Karahisar ilinde gezi programının 16/07/2016 tarihinde olduğunu, her takımdan 3'er astsubay
olmak üzere toplam 9 astsubayın muhafız olarak seçildiğini, Atilla Kahraman'ın emri üzerine
odasının önünde toplandıklarını, daha sonra yarbay Ömer Ergenekon'un geldiğini "5
dakikanız var, hemen kamuflaj elbiselerinizi giyin" dediğini, ne olduğunu sorduklarında
anlatacağını söylediğini, kamuflaj elbiselerini giyip piyade üsteğmen Atilla Kahraman'ın
odasına gittiklerini, Ömer Ergenekon'un silahlarını ve teçhizatlarını alarak arkada
toplanmalarını istediğini, depoya giderek 64012 seri numaralı HK33 silahını, boş şarjörünü,
kompozit başlığını ve hücum yeleğini alarak Harp Okuluna bakan bahçeye geçtiklerini, Ömer
Ergenekon'un yarım minübüs olan araca binmelerini söylediğini, araçlara bindiklerini,
komutanlarına ne olduğunu sorduklarında Afyon gezisi ile ilgili bilgi vereceğini, ne yapmaları
gerektiğini söyleyeceğini ve okul komutanının kendilerini göreceğini söylediğini, garajlar
bölgesine geldiklerinde Ömer Ergenekon'un araçtan inerek Honda Civic marka araca gittiğini,
araçtan birşeyler aldığını ve yanına sivil giyimli biri geldiğini, bir adet poşet ve sırt çantası ile
tekrar Ömer Ergenekon'un bulundukları araca döndüğünü,
şoförün nereye gittiklerini sorduğunu "ben yarbayım emrediyorum, sen sür" dediğini,
nizamiyeye geldiklerinde görevlilere bağırarak nizamiye kapısını ve lojmanların bariyerlerini
açmalarını emrettiğini, oralardan geçerek Genelkurmay kavşağına geldiklerini, Genelkurmay
Karargahının önünün polisler tarafından çevrilmiş olduğunu, hiç askeri araç görmediğini,
polis ve sivil araçların olduğunu, polisin kendilerini Kızılay istikametine yönlendirdiğini,
Kızılay'a geldiklerinde komutana nereye gittiklerini sorduklarını, kendilerine hitaben
"arkadaşlar ülke çok karıştı, Genelkurmay Başkanı rehin alındı, kaos var, polisle birlikte
hareket ediyoruz, bizlere bir binanın emniyeti görevi verildi, şimdi dolu şarjörü olan
arkadaşlar, olmayana versinler" dediğini, kendisinin aklına bir kaç gün önce Fransa'da
patlayan bombadan dolayı ülkeye de bir saldırı olduğunu düşündüğünü, akabinde Telekom
binasının önüne geldiklerini ve burada durduklarını, araçtan inme emri verdiğini, içeride
silahlı kişilerin olabileceğini söyleyerek dikkatli ve duyarlı olmalarını istediğini, binaya önden
girecek kimse olup olmadığını sorduğunu, kimseden ses çıkmayınca kendisinin gireceğini
beyan ederek binaya girdiğini, arkasından takip ettiklerini, bina içerisine girdiklerinde bir
güvenlik görevlisini yere yatırılmış vaziyette elleri kelepçeli olduğunu gördüğünü, bu durumu
görünce şoka girdiğini, bir müddet burada beklediğini, astsubay Sadık Emre Oral'a, Ömer
Ergenekon için "bu şerefsiz başımıza iş açacak, ne yapmaya çalışıyor" dediğini, bir müddet
sonra Ömer Ergenekon "ne yapıyorsunuz, silahlarınızı ellerinize alın" dediğini, ismini
hatırlamadığı kursiyer astsubaydan 1 adet dolu şarjör aldığını, sonra alt katta elleri kelepçeli
sivil giyimli şahısları gördüğünü, arkadaşları ile bu şahısların ellerinin neden kelepçelendiğine
anlam veremediklerini, ellerini çözmeye başladıklarını, bu sırada takım komutanı Samet
Şahin'i arayarak durumu izah ettiğini, takım komutanının olanlardan haberinin olmadığını,
bölük komutanını aradığını ancak ulaşamadığını, kendisinin evde beklediğini söylediğini, bir
müddet sonra durumu anlamak için astsubay Sadık Emre Oral ile birlikte bulunduğu binanın

101/163

önüne çıktıklarını, burada bekledikleri sırada binanın amiri olduğunu söyleyen bir kişinin
geldiğini, konuyu bilmediklerini, B blokta yarbay olduğunu, ona sormasını söylediklerini,
yaklaşık 1 saat sonra 2. takım komutanı Mehmet Fatih Çankal'ı aradığını, kendilerinin Ulus'ta
olduğunu, buradan alınıp alınamayacaklarını sorduklarını, kendisine hitaben "Ömer biz
askeriz, bize ne emir verilirse onu yaparız, bana da nizamiyede de görev verdiler, yanıma da
harbiyelileri alarak geldim, yapacak birşey yok, başınızdaki adam ne emir verirse onu yapın"
dediğini, daha sonra ilk girdikleri bloğa geçtiklerini, burada güvenlik görevlisinin açarak
kendilerine gösterdiği bir bilgisayardan güvenlik kameralarını, dışarıda ne olup bittiğini
anlamak için izlemeye başladıklarını, tekrar 2. bloğa geçtiklerini, buradan televizyondaki
haberleri izlemeye başladıklarını, gördükleri haberleri Ömer Ergenekon'a söylediklerinde
"onlara inanmayın, onlar havuz medyasının kanalları, polis bile bizimle beraber" dediğini,
buradan ayrıldıktan sonra bölük komutanı üsteğmen Ahmet Önder Biberoğlu'nu arayarak
olayları anlattığını, onun da kendisine "başınızdaki komutan ne emir verirse onu yapın"
dediğini, bölük komutanı Ahmet üsteğmenin, kendisini aramış olduğunu, duymadığını, dönüş
yaptığında polislerin gelmiş olduğunu, telefonda komutanına bulundukları yere polislerin
geldiğini, yarbayın kaçtığını, teslim olmak istediklerini, gidip herşeyi anlatacaklarını
söylediğini, kendisine hitaben "sizin hiç gururunuz, onurunuz yok mu, siz nasıl askerlersiniz,
teslim olmak, polise gitmek nedir, içinizdeki en kıdemli olan emir komutayı alsın" dediğini,
burada olanların tamamını tanımadığı, teslim olmak istediğini tekrar söylediğini, onun da
kendisine "içeri girmek isterlerse önce havaya sonra ayaklarına ateş edin" dediğini, bu
dediklerini yaptıktan sonra ne yapacaklarını sorduğunda "sonrasına bakın işte" diyerek
telefonu kapattığını, bu görüşmeden önce polisler geldiğinde Ömer Ergenekon'un polislere
teslim olmayacağını, gerekirse çatışıp şehit olacağını, çocuklarının geleceğini sağlamak için
bunu yapacağını söylediğini ancak komutanlarının kendilerine vermiş olduğu kanunsuz
emirlerin hiçbirisini yerine getirmediklerini, ateş etmeyeceklerini, çatışmaya girmeyeceklerini
söylediğini "kaçalım" demesi üzerine "bir suç işlemedik ki kaçalım" dediklerini, konuşmadan
sonra yarbayın olay yerinden kaçtığını, yarbay ile yaptıkları görüşmeleri telefonuna kaydeden
arkadaşlarının olduğunu, yanlarında bulunan güvenlik görevlilerine, polislere giderek durumu
anlatmlarını söylediklerini, silahlarını ve teçhizatlarını bir kenara bıraktıklarını, devamında
binadan dışarı çıkarak direnmeden teslim olduklarını, hiçbir şekilde silah kullanmadığını,
polise teslim olurken direnmediğini, emir vermek gibi bir yetkisinin olmadığını, emrinde de
kimsenin olmadığını, kendisini bu duruma düşüren Ömer Ergenekon, Ahmet Önder
Biberoğlu, Atilla Kahraman'dan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet Samsung E5
marka cep telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi
amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği
ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara
alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin
tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Ömer Karayoluk'un üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0062014 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
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yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
1 adet 355 594 070 082 956 İMEİ numaralı cep telefonunun ve 1 adet üzerinde el yazısı ile
"murtaza" ile başlayan "0097" ile biten küçük not kağıdının ele geçirildiği, şüphelinin Kara
Harp Okulu içerisinde bulunan 06 AS 0741 plaka sayılı aracında yapılan aramada ise 3 adet
CD'nin ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen materyallerin incelenmesi amacıyla İl Emniyet
Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme
sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara alındığında, inceleme
sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin tamamlanmasını takiben
ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
5. ŞÜPHELİ FATİH KARAASLAN
Şüpheli Fatih Karaaslan'ın alınan ifadesinde, özetle; FETÖ terör örgütü ile bir ilgi ve
alakasının olmadığını, Kara Harp Okulunda subaylık eğitim kursu kursiyeri olarak görevli
bulunduğunu, asıl görev yerinin Diyarbakır olduğunu, 15/07/2016 günü saat 15:00 sıralarında
Afyon iline 16/07/2016 günü düzenlenecek harp tarihi gezisi için otobüslerde muhafız olarak
görevlendirildiklerinin yazılı olarak idari takım komutanı piyade üsteğmen Atilla Kahraman
tarafından tebliğ edildiğini, tüm kurs taburunun saat 21:30 sıralarında Kara Harp Okulunda
olmasının istenilmesi üzerine Harp Okuluna geldiğini, tabur binası önünde karşılaştığı piyade
üsteğmen Atilla Kahraman'ın üzerlerini, teçhizatlarını giymelerini, silahlarını ve hücum
yeleklerini almalarını emrettiğini, okula, okul karargahından bir yarbayın geldiğini ve
teçhizatlarını kontrol edeceğini, yarın yapılan gezi faaliyetleri için hareket tarzlarını
görüşeceklerini söylediğini, silahlarını ve teçhizatlarını alarak takım komutanının odası
önünde toplandıklarını, daha önce hiç görmediği P. Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon'un
geldiğini, 27 kişinin araca binmesini istediğini, devamında şoföre hareket etmesini
söylediğini, şoförün araç görev kağıdı imzalatması gerektiğini söylemesi üzerine "ben
yarbayım , sen aracı sür" dediğini, nizamiyeden çıktıklarını, Telekom binasının önüne
geldiklerini, daha önceden araca yüklenmiş, içerisinde ne kadar mermi olduğunu bilmediği 1
adet şarjör mermi aldığını, Ömer Ergenekon'un bir binanın emniyetini alacaklarını, ülkenin
çok karışık olduğunu söylediğini, araçtan inerek Türk Telekom binasına girdiklerini, burada
bulunan güvenlik görevlilerinin silahlarını ve telefonlarını Ömer Ergenekon'un aldırarak
şahısların ellerine kelepçe taktırmış olduğunu gördüğünü, binaya sonradan girdiğini, kelepçe
takılırken kendisinin de orada olduğunu, B bloka geçmeden yan tarafı kontrol ettiğini,
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sonrasında B bloka geçtiklerini, yanlarında ellerinde kelepçeli güvenlikçi olduğunu, asansör
ile 5. kata çıktıklarını, orada 5 sivil vatandaşın olduğunu, bunlara da kelepçe taktıklarını,
Ömer Ergenekon'un orada bulunan kantinci olduğunu söyleyen yaşlı bir amcaya kelepçe
takmasını söylemesi üzerine kelepçe taktığını, sivil vatandaşları aşağı indirdiklerini, Ömer
Ergenekon'un yanlarından ayrıldığı sırada şahısların ellerinde bulunan kelepçeleri
çözdüklerini, saat 23:00 sıralarında uçak seslerini ve bomba seslerini duyduklarını, olanlara
anlam veremediklerini, sonrasında darbe yapılmış olduğunu saat 23:30 civarında
anladıklarını, arkadaşları ile birlikte Ömer Ergenekon ile konuştuklarını, ne için
getirildiklerini sorduklarını, kendilerine "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur"
dediğini, darbeyi desteklemediklerini, gitmek istediklerini beyan etmeleri üzerine Ömer
Ergenekon'un, kendilerini ikna etmeye çalıştığını, bu konuşmaları İbrahim Çok'un telefonuna
kaydettiğini öğrendiğini, Ömer Ergenekon'un yanlarından ayrılması üzerine Süleyman Arif
Varol'un bölük komutanı Nadir Özsoy'u telefon ile aradığını, İbrahim Çok'un ses kaydı
yaptığını, bölük komutanına "biz darbeyi desteklemiyoruz, ne yapalım" diye sorduklarını,
kendisinin ise Ömer Ergenekon'un emrine itaat etmelerini söylemiş olduğunu, daha sonra
tabur komutanı Dilaver Uslu'yu aradıklarını, tabur komutanının olaydan bilgisinin olmadığını,
öğreneceğini, tekrar döneceğini söylediğini, döndüğünde emirlerin okuldan çıktığını,
başlarındaki komutanın emirlerine uymaları gerektiğini, hukuksuz bir şey yapmamaları
gerektiğini söylediğini, Ömer Ergenekon ile görüşmek istediğini söylediğini ancak Ömer
Ergenekon'un binbaşı ile görüşmek istemediğini, Ömer Ergenekon'un kendilerine "bu durum
önemli, gerekirse polisle çatışacağız, polisi vurun" dediğini, kesinlikle polisle
çatışmayacaklarını söyleyerek gitmek istediklerini söylediklerini, saat 03:00 sıralarında
polislerin geldiğini, Ömer Ergenekon'un aşağıya indiğini, peşinden indiklerini, polislere
sıkmaları talimatı verdiğini, kabul etmediklerini, tekrar üst kata çıktıklarını, arkalarından
Ömer Ergenekon'un da geldiğini "kaçalım" dediğini, kaçmayacaklarını, teslim olacaklarını
söylediğini, kendisinin ise yanlarından ayrılarak kaçmış olduğunu, kamera odasına
geçtiklerini, güvenlik görevlisini aşağıya göndererek silahsız olduklarını, polise teslim
olacaklarını söylediklerini iletmesini istediklerini, özel harekat polislerinin gelerek kendilerini
teslim aldığını, darbe olayı ile ilgili bilgisinin ve alakasının olmadığını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili olabilecek
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirtildiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Fatih Karaaslan'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0061570 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,

104/163

söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
6. ŞÜPHELİ ERDOĞAN GEZER
Şüpheli Erdoğan Gezer'in alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulu Komutanlığında
subay eğitim kursuyeri olduğunu, 16/07/2016 tarihinde Afyon ilinde düzenlenecek Harp
Tarihi Gezisi olduğunu, bunun için 15/07/2016 günü saat 21:30 sıralarında içtima yaptıklarını.
Bölük komutanı vekili üsteğmen Safa Özkan'ın hızlı bir şekilde askeri kamuflaj giymelerini
istediğini, tekrar üstünü giyerek içtima alanında toplandıklarını, başka birilerinin silah ve
mühimmat getirtmiş olduklarını gördüklerini, seri numarasını bilmediği G3 tüfeğini
verdiklerini, araç içerisinde ise mühimmatları verdiklerini, Safa Özkan'ın talimatı ile araca
bindiklerini, şahsın otobüsle hafta sonu yapılacak gezi ile ilgili muhafızlık görevi hakkında
eğitim yapılacağını, okul komutanına muhafız olacak kişilerin gösterileceğini, başlarında da
okuldan bir yarbayın olacağını söylediğini, daha sonra daha önceden hiç görmediği yarbay
Ömer Ergenekon'un araca bindiğini, onun emir ve komutasında hızlı bir şekilde haraket
etmeye başladıklarını, araç şoförünün resmi olarak çıkış işlemlerinin yapılmasını söylediğini
ancak yarbay'ın devam edilmesini istediğini, şoförü gidecekleri yer konusunda
yönlendirdiğini, yolda ise kendilerine önemli bir görev yapacaklarını, ülkenin karışık
olduğunu, devlet kurumlarının kendileri ile beraber olduğunu, kritik yerin güvenliğini
sağlamalarının kendilerinin görevinde olduğunu söylediğini, Türk Telekom binasına
geldiklerini, olayın kendileri için eğitim proğramı olduğunu düşündüğünü, binaya girdiklerini,
Ömer Ergenekon'un bina girişinde bulunan güvenlikçilere silah doğrulttuğunu ve şahısları
yere yatırarak ellerine arkadan kelepçe taktırdığını, güvenlikçileri bir odaya götürdüğünü,
herkese görev taksimi yaptığını, binanın katlarına çıktığını, kendisinin peşinden gittiğini,
binada bulduğu kişilere kendileri aracılığı ile kelepçe taktırdığını, üçüncü katta çok kalabalık
bir grup olduğunu, bunların bir kısmı aşağıya götürdüklerini, saat 22:30 sıralarında şahıslara
hitaben Ömer Ergenekon'un "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu" dediğini
duyduğunu, bu sözleri duyunca şok geçirdiğini, ilk defa orada askeri darbe olduğunu
öğrendiğini, arkadaşlarının da orada öğrendiğini, üçüncü katta bulunan sivil şahısların yanına
bir kaç arkadaşını bıraktığını, devamında diğer katlara bakıp dolaşmaya başladıklarını,
yanlarına bir güvenlikçi alarak katların kapılarını açtırdıklarını, bütün binayı kontrol etmeye
başladıklarını, askeri darbe olayını öğrendikten sonra yarbay ile konuşma konusunda karar
aldıklarını ve askeri darbeye karşı olduklarını söylediklerini, buna rağmen Ömer
Ergenekon'un "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur" dediğini, darbeyi
desteklemediklerini, oradan gitmek istediklerini söylediklerini ancak Ömer Ergenekon'un
kendilerini ikna etmeye çalıştığını, İbrahim Çok'un söz konusu görüşmeyi kayda altığını,
yanlarından ayrılan Ömer Ergenekon'un kamera kayıtlarının olduğu odaya gittiğini, Süleyman
Arif Varol tarafından aranan Nadir Özsoy'un telefonda başlarında bulunan Ömer
Ergenekon'un emrine itahat etmelerini söylediğini, tabur komutanını aradıklarında olaylardan
bilgisinin olmadığını söylediğini, bir süre sonra döndüğünde hukuksuz bir şey yapmamalarını
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söylediğini, Ömer Ergenekon ile görüşmek istediğini ancak yarbay'ın binbaşı ile görüşmek
istemediğini, Ömer Ergenekon'un "bu durum önemli, gerekirse polisle çatışacağız, polisi
vurun" dediğini, kesinlikle polisle çatışmayacaklarını, gitmek istediklerini söylediklerini,
Ömer Ergenekon'un sürekli olarak telefonla birilerine bilgi verdiğini, Telekom binasına iki
sivil şahsın geldiğini, bu şahıslar ile Ömer Ergenekon'un binanın en üst kamera odasına ve
kayıt odasına çıktıklarını, odada bulunan cihaza bakıp kontrol ettiklerini, şahısların yaklaşık 2
saat binada kaldıklarını, binanın odalarını kontrol ettiklerini, bir tanesinin binanın kapısından
çıkıp gittiğini, diğer şahsın binadan nasıl çıktığını bilmediğini, saat 03:00 sıralarında polislerin
geldiğini, aşağı inen yarbayın peşinden gittiklerini, polislere sıkmalarını söylediğini ancak
kabul etmediklerini, "kaçalım" dediğini, kendilerinin ise "kaçmayacağız, teslim olacağız"
dediklerini, eli belindeki silaha gittiği için kendilerine ateş edip yaralamasından ya da
öldürmesinden korktuklarını, şahsın yanlarından ayrılarak kaçmış olduğunu, kamera odasına
geçtiklerini, güvenlik görevlisini aşağıya göndererek teslim olacaklarını söylediklerini, özel
harekat polislerinin gelerek kendilerini teslim aldığını, darbe olayı ile bir alakası olmadığını,
herhangi bir örgüt ile ilişkisinin bulunmadığını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının,
şüpheli Erdoğan Gezer'in 2 işlemde toplam 10.054TL havale gönderdiği Ar Tüketim Malları
Tic. Ltd. Şti.'nin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının 15/10/2015 tarih ve 2015/1846
soruşturma sayılı dosya kapsamında hakkında araştırma istenen şirketlerden olduğunun
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet Samsung marka
eski model cep telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin
incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne
gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da
nazara alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği,
incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Erdoğan Gezer'in üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0061889 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği, ayrıca olay yerinde elde edilen silahlar arasında
şüphelinin üzerine zimmetli silahın bulunmadığının tespit edildiği, şüphelinin bu nedenle olay
yerine başkasının üzerine zimmetli bir silah ile gelmiş olduğunun belirlendiği, askeri darbeyi
yöneten konseyin silahların zimmetli olduğu kişilerden başkasına kullandırarak, kimin, kimi
öldürüp yaraladığının belirlenememesi için böyle bir uygulamaya gittiğinin ve silahların bu
nedenle rastgele olarak personele dağıtıldığının, bununla meydana gelen darbeye teşebbüs
olayı ile ilgili ve meydana gelecek ölüm veya yaralama olayları ile ilgili olarak hiç kimsenin
sorumlu tutulamamasının amaçlandığının belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa

106/163

kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
7. ŞÜPHELİ BİLAL ERGEN
Şüpheli Bilal Ergen'in Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/07/2016 tarih ve
2016/454 sorgu sayılı duruşmasındaalınan ifadesinde özetle; Astsubaylıktan subaylığa geçiş
sınavını kazandığını, astsubay kıdemli çavuş rütbesinde olduğunu, Afyon ilinde yapılacak
gezi maksadıyla Ankara'ya geldiklerini, olay günü saat 21:30 sıralarında içtimaya geldiklerini,
bir gün sonraki gezinin emniyeti maksadıyla muhafızların seçileceğini söylediklerini, diğer
bölüklerden daha önce seçilmiş olduğunu ancak kendi bölüğünden seçilmemiş olduğunu
öğrendiğini, her takımdan üçer kişi seçtiklerini, kendi takımından da rastgele kendisinin
seçtiklerini, daha sonra bölük komutan vekili Safa Özkan'ın üzerlerini giyip gelmelerini,
olayın provasının yapılacağını, okul komutanının kendilerini görecek olduğunu söylediğini,
denileni yaptıklarını, silah getirerek kendilerine verdiğini, arkadaşlarından bir tanesinin
verilen silahın kendisinin silahı olmadığını söylediğini, bunun üzerine Safa Özkan'ın okul
komutanının kendilerini bu şekilde görmesini, ertesi gün zaten zimmetli silahlarını
vereceklerini söylediğini, diğer kalan arkadaşlarına mühimmat verdiğini, mühimmatların
şarjöre basılmasını ve diğer arkadaşlara verilmesini istediğini, daha önceden tanımadığı Ömer
Ergenekon isimli yarbayın yanına götürdüğünü, devamında Safa Özkan'ın Ömer Ergenekon'a
"komutanım şarjörler hazır hemen getiriyorum, ama kompozit başlıkları hazır değil
arkadaşların, isterseniz biraz bekleyin öyle getirelim" dediğini, komutanın ise acelesi
olduğunu söylediğini, bunun üzerine Safa Özkan'ın arkadan göndereceğini söylediğini, araca
binerken kendilerine beşer tane şarjör verdiklerini, bazılarının şarjör almamış olduğunu,
bunun üzerine Ömer Ergenekon'un "göstermelik maksadıyla herkesde birer şarjör olsun, hazır
değilmiş gibi görünmeyelim " dediğini, kendisinin bir şarjör aldığını, diğerlerini arka tarafa
verdiğini, hemen araca bindiklerini, otoparkın civarında Ömer Ergenekon'un içerisinde ne
olduğu bilmediği bir sırt çantası ve bir poşeti askerden aldığını, şoförün çıkma izinlerinin
olmadığını söylemesi üzerine, şoföre bağırdığını, nizamiyedeki Er'e de bağırdığını, kapıyı
açmasını istediğini, Kızılay üzerinden Ulus'a geçtiklerini, burada "arkadaşlar zaten helikopter
seslerinide, uçak seslerini de duyuyorsunuz, ülkenin durumu tehlikede, bir yerin bize emniyet
alma görevi verildi, polisle birlikte oranın emniyetini alacağız" dediğini, devamında Türk
Telekom binasına gittiklerini, kendisinin görevlilerin eline kelepçe takmış olduğunu
gördüğünü, dışarıda emniyet almalarını söylemesi üzerine dışarıda beklediklerini, içeri
girdiğinde bir kişinin elinin kelepçeli olduğunu gördüğünü, A Binasında durmadıklarını, direk
olarak B binasına geçtiklerini yine aşağıda beklediklerini, binada bekleyenleri toplamış
olduğunu, asker idareye el koydu gibi sözler kullanmış olduğunu, bunu aşağıya inen
arkadaşlarından duyduğunu, böyle bir şeyin olmasına ihtimal vermediklerini konuştuklarını,
arkadaşları ile aralarında toplanmaya başladıklarını, Ömer Ergenekon'un yanına giderek darbe
ile alakalarının olmadığını, kendilerine bir açıklama yapıp yapmayacağını sorduklarını,
kendilerini geçiştirdiğini, Ömer Ergenekon devamında yukarı çıkıp aşağı indiğini, bir kaç
kişiyi kendisine verdiğini, aşağıya indirmesini istediğini, binadakileri çıkarmaya

107/163

başladıklarını, aşağı inince yine kendilerine açıklamaya yapıp yapmayacağını sorduklarını,
"sözleşmeli arkadaşlar var, dış kaynaktan gelen onları mı seçseydim, onlar mal gibi etrafa
bakıyor, siz astsubaysınız diye sizi seçtim, normalde harbiyelileri seçecektim, onlarda
yetişemedi, gelemedi, şuan geliyorlar helikopterle, gelsinler zaten sizi değiştirecem" dediğini,
arkadaşlarının içerisinden Sadık Emre Oral, Uğur Yılmaz ve Şahin Çağlıyan'ın tanıdığını, bir
arkadaşının tabur komutanını aramış olduğunu, tabur komutanının kendisinin de içeriye
alınmadığını söyleyerek en emniyetli yerin bulundukları yer olduğunu, o yüzden orada
kalmaları gerektiğini, hiçbir şey yapmayın demiş olduğunu, devamında herkesin silahındaki
şarjörleri kimseye zarar vermeyelim diye çıkarmaya başladığını, bir süre sonra iki sivilin
geldiğini, galiba birisinin asker olduğunu, ikisini alarak üçüncü kata bir yere Ömer
Ergenekon'un çıktığını, sonra ne yaptıklarını bilmediğini, o sivilleri sonradan hiç görmediğini,
saat 02:00-03:00 gibi binanın önünde halkın iyice birikmeye başladığını, sonra polis geldiğini,
teslim olalım dediklerini, Ömer Ergenekon'un hücum yeleğini, çelik yeleğini giydiğini,
silahına durmadan elinin gittiğini gördüğünü, "ben ölürüm, teslim olmam, çatışacağız"
dediğini, bütün arkadaşlarının çatışmayı kabul etmediklerini, polise silah sıkmayacaklarını
söylediklerini, yukarıya çıkmaya başladıklarını, yukarı çıkınca silahlarını bıraktıklarını, bazı
arkadaşlarının silahlarını ters astıklarını, bazı güvenlik görevlilerinin polislerle görüşmek
üzere aşağıya indiklerini, daha sonra polislerin gelerek kendilerini aldıklarını, suçsuz
olduğunu beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili niteliğinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Bilar Ergen'in üzerine zimmetli silahın seri numarasının
L0064666 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben üzerlerinde
bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli tarafından
kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay yerinde bulunan
silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
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Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
23/02/2017 tarihli güvenlik kamerası inceleme raporu içeriğine göre; CAM 15'e ait
görüntünün 22:33:26 saniyesinden kamera açısına göre en yakın asansörden askeri üniformalı,
hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 5 şahsın görüntüye girdiğinin, 22:33:41
saniyesinden itibaren kamera açısına göre ortadaki asansörden askeri üniformalı, hücum
yelekli Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsın, askeri üniformalı, hücum yelekli,
askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 5 şahsın görüntüye girmiş olduğunun, görüntünün
devamında koridorda 1 ve şüpheli Bilal Ergen olabileceği değerlendirilen askeri üniformalı,
hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı şahısların kameranın 22:34:15
saniyesinde görüntü açısından çıktıklarının görüldüğünün, 22:39:39 saniyesinden itibaren
askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı bir şahsın
muhtemelen kurum çalışanı olan 2 sivil şahsı yere yatırarak kelepçe takarak etkisiz hale
getirdiğinin tespit edildiğinin (rapor sayfa 55-56-57) belirtildiği,
8. ŞÜPHELİ MUSTAFA KILIÇ
Şüpheli Mustafa Kılıç Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23/07/2016 tarih ve
2016/612 sorgu sayılı duruşmasındaalınan ifadesinde özetle; Kursiyer Astsubay öğrenci
olduğunu, Mardin'de görev yaptığını, Astsubaylıktan Subaylığa geçiş sınavını kazandığını,
16-17 Temmuz'da Afyon gezisi olduğunu, cuma günü bir arkadaşının gelerek otobüsler için
üçer kişilik muhafız seçildiğini, bir tanesinin de kendisinin olduğunu söylediğini, saat 21:30
sıralarında içtima olduğunun nöbetçi Subay Atilla Kahraman tarafından söylendiğini,
belirtilen saatte içtimaya geldiğini, kamuflajını giydiğini, tabur karargahında okulun G3'ü
olduğunu sonradan öğrendiği bir Yarbay'ın olduğunu gördüğünü, silahlarını almaları
konusunda verilen talimat üzerine silahlarını alarak onu beklediklerini, daha sonra kendilerini
arabaya bindirdiğini, nereye gideceklerini anlayana kadar kışladan çıktıklarını,
Genelkurmay'ın önüne vardıklarında polis araçlarını gördüklerini, helikopterlerin uçtuğunu
gördüklerini, nereye gittiklerini sorduklarında "arkadaşlar işte ülke sıkıntılı bir durumda,
polisle beraber biz bir yerin emniyetini alacağız" dediğini, bir binanın önünde aracın acil
durduğunu, kendisinin önden koşarak indiğini, arkasından 27 kişi ve bir tane şoför olmak
üzere 28 kişinin indiklerini, binaya girdiklerinde güvenlik görevlisini yatırmış olduğunu
gördüğünü, kelepçelenmesini istediğini, Harp Okulundan çıkmadan şahsın sivil bir araçtan bir
sırt çantası aldığını, sırt çantası içerisinde kelepçesi falan olduğunu, birkaç kişinin
bulundukları yerde kalmasını söyleyerek diğer arkadaşlarının kendisi ile gelmesini
söylediğini, binaları dolaştıklarını, sivil çalışanları tahliye ettiklerini, bu esnada bazı
bayanların ağlamaya başladığını, sivilleri dışarıya çıkarttıklarını, aşağıya indiklerinde telefonu
olan arkadaşlarının internete baktıklarını, Başbakan'ın bu olay bir darbe girişimidir şeklindeki
açıklamalarını öğrendiğini, bu olayları öğrendikten sonra kendini geri çektiğini, kapıda
oturmaya başladıklarını, iki tane sivil şahsın geldiğini, Yarbay ile birlikte yukarıya çıktıklarını,
sistem odasının neresi olduğunu sorduklarını, Yarbaya darbe girişimi içerisinde olmak
istemediklerini, Harp Okuluna gitmek istediklerini söylediğini, Harp Okulunun muhalifler
için mahkeme olduğunu söylediğini, takım komutanları Fatih Çankal'ı aradıklarını, Yarbay'ın
emir komutasından çıkmamalarını söylediğini, bölük komutanı Ahmet Önder Biberoğlu'nu
aradıklarını, yarbayın emir komutasından çıkmamalarını söylediğini, bir süre sonra yarbayın
aşağıya geldiğini, "zaten ben sizi getirmeyecektim, harp okulu öğrencilerini getirecektim,
İzmir'de oldukları için onlar yetişemedi, ben de sizi getirdim" dediğini, vatandaşların gelmesi
üzerine üst kata çıktığını, üst katta kameraların bakıldığı bir sistem odası olduğunu, Yarbayın
hızlıca oraya girdiğini, daha sonra arka kapıdan kaçıp gittiğini, arkadaşları ile bir odada
toplandıklarını, güvenlik görevlisine teslim olacaklarını söylediklerini, halka karşı birşey
yapmadıklarını, terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını, ülkesini vatanını seven bir köy
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çocuğu olduğunu beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının,
şüpheli Mustafa Kılıç'ın kardeşi olan Ayşe Karakuş'un tek seferde 570TL havale aldığı Ana
Fen Eğitim Öğretim ve Danış. Hizmetleri Tic. Sanayi A.Ş.'nin, Kayseri Cumhuriyet
Başsavcılığının 2016/32549 soruşturma sayılı dosya kapsamında hakkında araştırma istenen
şirketlerden olduğunun belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Mustafa Kılıç'ın 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış kaydına
rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Mustafa Kılıç'ın üzerine zimmetli silahın seri numarasının
L0064684 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben üzerlerinde
bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli tarafından
kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay yerinde bulunan
silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
9. ŞÜPHELİ GÜNGÖR GÜRCAN
Şüpheli Güngör GürcanAnkara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 24/07/2016 tarih ve
2016/455 sorgu sayılı duruşmasındaalınan ifadesinde özetle; Astsubaylıktan subaylığa geçiş
sınavını kazandığını, Kara Harp Okulunda kursiyer öğrenci olduğunu, 16 ve 17 Temmuz
gününde Afyonda Harp Tarihi gezisi olduğunu, bu gezi için herkesin saat 21:30'da içtimada
olunmasının istendiğini, her bölükten 9 öğrencinin emniyetçi olarak seçildiğini, bu kişilerden
birisinin de kendisinin olduğunu, belirtilen saatte içtima alanında olduklarını, kıyafetlerinin
kontrol edileceğinin söylenmesi üzerine hızlıca giyinerek aşağıya indiklerini, burada nöbetçi
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subay Atilla Kahraman ile yanında Safa Özkan olduğunu gördüğünü, emniyet görevi alanların
silahlarını alarak gelmelerinin söylendiğini, kendi silahlarının verildiğini, birer tane hücum
yeleği ve bir tane boş şorjör verildiğini, bir de çelik başlık verildiğini, bu şekilde
komutanlarının yanlarına çıktıklarını, burada bir tane yarbay rütbesinde birisini gördüğünü,
nöbetçi subayın yarbayın kendilerini kontrol edeceğini, okul komutanının gezi öncesi
emniyetçileri görmek istediğini, yarbayın yanında gideceklerini söylediğini, bir süre sonra
orada bulunan bir araca binmelerinin istendiğini, görev çıkış belgesini imzalatması gerektiğini
söyleyen askere yarbayın bağırarak emirleri kendisinin verdiğini söylediğini, nizamiyeden
çıkarak Kızılay'a doğru gitmeye başladıklarını, burada polis araçlarını gördüklerini, nereye
gittiklerini sorduklarında yarbayın bir yerin emniyetini alma görevi verildi, gidince
öğreneceksiniz dediğini, herkesin silahının dolu olup olmadığını sorduğunu, mühimmat
dağıtıldığını, herkese birer tane şarjör verildiğini, Ulus'da Telekom binasının önüne
geldiklerini, burasının emniyetini alacaklarını, binada silahlı şahıslar olabileceğini söylediğini,
önden kendisinin girdiğini, arkasından da diğer arkadaşlarının girdiğini, bir süre sonra üst
kattan önden çıkan grupla beraber yarbayın geldiğini, güvenlikçiden binada olanların nerede
olduğunu sorduğunu, güvenlikçiyi yanlarına alarak yola çıktıklarını, kendilerinin arkadan
takip ettiğini, büyük bir salona girdiklerini, burada bulunan şahısların hepsinin turnikelerin
önünde toplanmış olduğunu gördüğünü, elinde bulunan silahı insanları yöneltmiş şekilde
birşeyler konuştuğunu duyduğunu, duyduğu kadarıyla yarbayın "yönetime el konuldu, bundan
sonra harp hükümleri geçerlidir, komutlarıma uymayan kim olursa olsun vururum" dediğini,
ilk başta ne olduğunu anlayamadıklarını, şaka mı yaptığını yoksa sarhoşmu olduğunu
anlayamadıklarını, kendilerine neden haber verilmediğini sorduklarında "söyleseydim zaten
gelmezdiniz" dediğini, okula geri dönmek istediklerini söyleyince okulun mahkeme
olduğunu, muhaliflere de emirlere uymayanlarında orada yargılanacaklarını söylediğini,
topladıkları insanların hepsinin bulundukları yerde bekleyeceklerini, topluca duracaklarını
söylediğini, insanların korktuklarını söyleyerek ikna etmeye çalıştıklarını, bir süre sonra
insanların çıkmasına güvenlikçiler hariç izin verdiğini, bir kısım personeli ayırdığını, bunlar
dışındaki personelin çıkabileceğini söylediğini, bazı personeli dışarıya çıkardıklarını, Samet
teymeni arayarak durumu anlattıklarını, evde olduğunu, haberinin olmadığını söylediğini,
Fatih Çankal üstteğmeni arayarak durumu anlattıklarında başlarında bulunan komutanın
emrine uymalarını söylediğini, Seyfullah Özkara üstteğmeni aradıklarında onun da aynı
şekilde başlarındakinin komutlarına uymalarını söylediğini, Süleyman isimli arkadaşının
Nadir Özsoy yüzbaşı ile görüşmüş olduğunu, bu şahsın başlarındaki şahsın okulun harekat
eğitim subayı olduğunu söyleyerek emirlerine uymalarını söylemiş olduğunu öğrendiğini,
yarbayın yanına gittiklerinde yanında iki tane sivil şahıs olduğunu gördüklerini, dönmek
istediklerini söylediklerini ancak kendilerini dinlemediğini, söz konusu yerin sistem
merkezini güvenlikçiye yarbayın sorduğunu, orayı tarif ettirdiğini, devamında kimsenin
gidemeyeceğini söylediğini, bulundukları yere kim gelirse gelsin çatışacaklarını, polis gelirse
polise de sıkacaklarını söylediğini, Ayhan isimli arkadaşının polisin kafasına sıkacak kişiye
kendisinin sıkacağını söylemesi üzerine yarbayın yanlarından ayrıldığını, Ömer Karayoluk'un
Ahmet Önder Biberoğlu'nu aradığını, bölük komutanına durumu ilettiklerini, bölük
komutanının ise "siz ne biçim askersiniz, onursuz musunuz, gurursuz musunuz, polise teslim
olmak ne demek, size ne görev veriliyorsa onları yapacaksınız" demiş olduğunu, bunu
arkadaşından öğrendiğini, tabur komutanını aradıklarını, durumu anlattıklarını, tabur
komutanının "at izi it izine karışmış durumda, kendi taburuma ben bile giremiyorum, sizin
için en emniyetli yer orası, kanunsiz bir iş yapmadan orada bekleyin" dediğini, yarbayın
yanına giderek darbenin içinde bulunmak istemediklerini, teslim olacaklarını söylediklerini,
aşağı kata indiklerini, üç defa 156'yı aradıklarını,cevap veren olmadığını, kapıya
yöneldiklerinde ise dış kapının kilitli olduğunu gördüğünü, kapının kim tarafından
kilitlendiğini bilmediğini, polis gelene kadar beklediklerini, önden güvenlikçiyi
gönderdiklerini, polisin kapıyı açmasını söylediğini, anahtarın bulunmadığını, kapının kilitli

111/163

olduğunu anlattığını, devamında kapıyı kırarak içeriye girdiklerini, kendilerinin de silah zoru
ile karakola götürdüklerini beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Güngör Gürcan'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0064719 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
1 adet Samsung marka 354 156 054 627 379 İMEİ numaralı cep telefonunun ve bu telefona
takılı vaziyette Turkcell marka sim kartın ve 2GB micro hafıza kartın, 1 adet üzerinde mavi
tükenmez kalem ile adres ve telefon numaraları yazılı arkalı önlü küçük not kağıdının, 1 adet
çizgisiz A4 kağıdına mavi tükenmez kalem ile çeşitli notlar yazılı kağıdın ele geçirildiği,
şüpheliden elde edilen materyallerin incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının
dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının
beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun
dosyasına gönderileceği,
23/02/2017 tarihli güvenlik kamerası inceleme raporu içeriğine göre; CAM 10'a ait
görüntünün 00:50:37 saniyesinden itibaren görüntüye Ömer Ergenekon ve Orçun Tink
olabileceği değerlendirilen şahısların ve Güngör Gürcan olabileceği değerlendirilen şahısların
ve askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 2 kişi ile 1 sivil
kişi olmak üzere toplam 6 şahsın görüntüye girdiğinin, 00:51:11'den itibaren kameranın
açısının değiştirilmiş olduğunun ve bu andan itibaren görüntünün tamamen kararmış
olduğunun tespit edildiğinin (rapor sayfa 36-37) belirtildiği,
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10. ŞÜPHELİ FİKRET ERDOĞAN
Şüpheli Fikret Erdoğan'ın Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23/07/2016 tarih ve
2016/612 sorgu sayılı duruşmasındaalınan ifadesinde özetle; astsubay kursiyer öğrenci
olduğunu, olay gününden 1 gün sonra Afyon gezisinin olduğunu, her bölükten 9 kişinin
belirlenmiş olduğunu, 21:30 sıralarında içtima alanına geldiğini, tam teçhizat hazır
olmalarının Atilla üsteğmen tarafından söylendiğini, kıyafetlerini giyerek aşağıda beklemeye
başladıklarını, bu arada bir yarbayın "hazır olanlar aşağıda arabada beklesinler" dediğini,
hazır vaziyette gelen servise bindiklerini, nereye gittiklerini bilmediklerini, okul komutanının
kendilerini göreceğinin söylendiğini, servis kapıları kapıları kapanırken Safa üsteğmenin
arabanın ortasına mühimmat bıraktığını, bu saatten sonra gece atışı yapılacağını düşünmeye
başladıklarını, otoparkta da 2 ya da 3 kişinin aracın içerisine poşet bıraktıklarını, nizamiyeye
hızlı bir şekilde geldiklerini, şoförün kayıt yapılmasını, bu şekilde çıkılamayacağını söylemesi
üzerine yarbayın kapıların açılmasını istemesi üzerine bariyerlerin kaldırıldığını, okul
komutanına gideceklerinin söylendiğinin hatırlatılması üzerine yarbayın "bir yere gidip
geleceğiz arkadaşlar" tarzında birşeyler söylediğini, Kızılay meydanında polis ekiplerini,
uçakları gördüklerini, bunun üzerine yarbayın "Ülke karışık durumda arkadaşlar, bir yerin
emniyetini almaya gidiyoruz" dediğini, yolu tarif edeceğini söylediğini, kendilerini Telekom
binasında bulduklarını, otobüsten en son kendisinin indiğini, herkese bir tane dolu şarjör
dağıtıldığını, yarbayın en önden indiğini, diğer arkadaşlarının arkasından takip ettiklerini, ilk
olayda ne olduğunu görmediğini, güvenlikçinin muhtemelen yere yatırıldığını, kelepçeyi
kimin vurduğunu görmediğini, soğuk kanlı davranmaya çalıştığını, içeri girdikten sonra
güvenlikçilerin kelepçelendiğini gördüğünü, sol taraftaki bekleme salonunda beklediğini,
kendisinden başka Mehmet Aslan, Aykan Kılıçaslan'ın olduğunu, daha sonra televizyonu
açtıklarında Boğaz Köprüsünün kapatıldığını öğrendiklerini, devamında da darbe olduğunu
öğrendiklerini, arka taraftaki mescide geçtiklerini, kendisinden başka Aykan, Mehmet ve
sonradan gelen Fatih'in olduğunu, burada beklediklerini, mümkün olduğunca olaylara
karışmamaya çalıştıklarını, silah seslerini, halkın sesini duyduklarını, burada çalışanlara darbe
için gelmediklerini söylediklerini, çıkıp çıkmama konusunda halkında tepki vermesi
nedeniyle kararsız kaldıklarını, bir ara yarbayın yanına gittiklerini, izleme odasında
gördüklerini, yarbayın olanları inkar ettiğini, tüm arkadaşları ile beraber kamera odasına
geçtiklerini, şarjörlerini çıkartarak tüfeklerini ters astıklarını, orada teslim olduklarını,
Fetullah Gülen terör örgütü ile herhangi bir bağlantısının olmadığını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Fikret Erdoğan'ın 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış
kaydına rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Fikret Erdoğan'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0063837 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
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yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
1 adet Samsung marka 358 909 052 368 792 İMEİ numaralı içerisinde sim kart bulunmayan
cep telefonunun ele geçirildiği, yine şüphelinin Kara Harp Okulu içerisinde bulunan 06 FE
2204 plaka sayılı aracında yapılan aramada 1 adet Samsung marka GT-18190 model 355 577
059 969 350 İMEİ numaralı cep telefonu ve bu telefona takılı olarak bulunan 2GB microcd
kart ve Vodafone marka sim kartın, Sandisk marka 8GB kapasiteli flash belleğin, 1 adet
B59897879M seri numaralı 1 ABD dolarının ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen
materyallerin incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması
hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği,
incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Şüpheli Fikret Erdoğan'ın Esertepe Mah. 289 Sk. No:14/10 Keçiören Ankara adresinde
bulunan ikametinde yapılan arama neticesinde, 150 adet 9X19mm MKE tabanca fişeğinin, 1
adet Toshiba marka 5C631244AG seri numaralı harddiskin, 1 adet Samsung marka
ZR4Y93EZ500469R seri numaralı laptopun, 1 adet 1GB kapasiteli Sandisk microsd kartın, 1
adet Toshiba marka 2D077318R seri numaralı laptopun, 1 adet 9mm çapında T6368B33860
seri numaralı Yavuz 16 marka tabanca ve şarjörün ele geçirildiği, adli emanetin 2016/15132
sırasında kayıtlı bulunan eşyaların incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ilgili Şube
Müdürlüklerine gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu
olması hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman
alabileceği, incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
11. ŞÜPHELİ İBRAHİM ÇOK
Şüpheli İbrahim Çok'un alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulu Komutanlığına
SUTASAK kursu için geldiğini, 16 Temmuzda yapılacak gezi için seçilen 27 muhafızdan
birisi olduğunu, saat 21:30 sıralarında içtima alınacağının söylendiğini, nöbetçi subay piyade
üsteğmen Atilla Kahraman'ı gördüğünü, kamuflajını giyerek tam teçhizatlı bir şekilde içtima
alanına gitmesini söylediğini, buraya gittiğinde diğer arkadaşlarının da tam teçhizatlı
olduğunu gördüğünü, silahını, hücum yeleğini ve kompozit başlığını Atilla Kahraman'ın
talimatı üzerine depodan aldığı sırada Safa üsteğmenin elinde mühimmatları gördüğünü,
Mustafa Timo'ya şarjörleri sorduğunu duyduğunu, devamında Anafartalar Tabur Binası giriş
katında diğer kursiyer arkadaşları ile toplandıklarını, ismini daha sonradan öğrendiği tabur G3
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subayı yarbay Ömer Ergenekon'un kendilerini binadan çıkartarak binanın arkasında
topladığını, kendilerini gruplara ayırdığını, kendilerine 10 adet mermi dolu şarjör dağıttığını,
okul komutanının kendilerini kontrol edeceğini zannettiğini, gelen araca bindiklerini,
otoparktan Ömer yarbayın bir çanta aldığını, nizamiyeye doğru hızlı bir şeklide gittiklerini,
şoföre nizamiyede durmaması için selektör yapmasını söylediğini, şoförün çıkışı komuta
merkezine bildirmesi gerektiğini söylemesi üzerine sürmesini istediğini, nizamiyede kapıları
açtırdığını, saat 22:10 civarında nizamiyeden çıktıklarını, Kızılay üzerinden Ulus'ta bulunan
Türk Telekom binasına geldiklerini, buranın emniyetini alacaklarını söyleyerek araçtan
indiğini, ilk önce Ömer yarbayın A bloğa girdiğini, burada bulunan güvenlik görevlisini
kelepçeleyip yere yatırdığını, sonra kendisini işaret ederek yanına bir kaç kişi alarak yukarıları
kontrol etmesi yönünde emir verdiğini, bunun üzerine Selami Yıldırım ile katları kontrol
etmeye çıktıklarını, 3. katta temizlik görevlilerini gördüklerini, silah doğrultmadan sakin
olmalarını söylediğini, kendileri gibi görevlilerinde ne olduğunu bilmediklerini, koridora
doğru yürürken önlerine bir kapı çıktığını, kapıyı açıp içeri girdiklerinde 70-80 civarında
çalışan insan gördüklerini, güvenlik görevlisinin gelip durumu sorduğunda orada
beklemelerini söyleyerek aşağıya indiğini, Ömer yarbayı telefon ile arayarak üst katta insanlar
olduğunu söylediğini, burada beklediği esnada arkadaşlarının darbe girişimi olduğunu
internetten öğrendiklerini söylediğini, arkadaşlarına bir yolunu bulup binadan çıkmaları
gerektiğini, emniyetli bir yere gitmeleri gerektiğini, polisten yardım alabileceklerini, vatana
ihanet etmemeleri gerektiğini söylediğini, bu esnada yarbay Ömer'in B blokta bulunduğunu,
arkadaşlarından birisinin konuşmasından sonra güvenlik görevlisinin kelepçesini çözdüğünü,
devamında nasıl bir olay içerisinde olduğunu net bir şekilde anladığını, devamında B blokta
bulunan güvenlik görevlilerininde kelepçesini çıkartmak amacıyla yanlarına gittiğini,
onlarında kelepçesiz bir şekilde arkadaşları ile oturduğunu gördüğünü, burada beklemeye
başladığını, Ömer yarbayın bulundukları blokta bulunan çalışanları tahliye ettiğini gördüğünü,
olaya dahil olmak istemediklerini söylemek için Ömer yarbayın yanına gittiklerini, cep
telefonunu ses kaydı için hazır ettiğini, daha sonra Ömer yarbaya "komutanım televizyonda
ve internette Birinci Ordu Komutanı ve Kolordu Komutanı açıklama yapmış, Silahlı
Kuvvetlerde bulunan Fetullahçı grubun darbeye teşebbüs ettikleri yönünde açıklaması var,
ben bu olayın içerisinde olmak istemiyorum, ben vatanını ve milletini seven birisi olarak bu
darbe olayında anılmak ve bulunmak istemiyorum" dediğini, Ömer yarbay ve yanında
bulunan sivilin bu haberlere inanmamaları gerektiğini, yandaş medyanın haberleri olduğunu,
akıllarını karıştırmak için böyle haber yaptıklarını söylediğini, bu konuşmanın 20-25 dakika
kadar devam ettiğini, Süleyman Arif Varol'un telefonundan tabur komutanını aradıklarını,
Süleyman Arif Varol'un durumu anlattığını, tabur komutanı Dilaver Uysal'ın kendilerine
"bende Harp Okuluna gittim ancak beni içeri almadılar, siz orada bekleyin, hukuk dışı birşey
yapmayın" dedikten sonra telefonu kapattığını, tüm konuşmaları da telefona kaydettiğini,
daha sonra polislerin geldiğini duyduklarını, Ömer yarbayın "gerekirse çatışın ancak teslim
olmayın, ben tek başıma kalsam da çatışacağım" demesi üzerine polislerle çatışmayacaklarını
söylediklerini, Ömer yarbayın binadan kaçmayı teklif ettiğini, suçlu olmadıkları için
kaçmayacaklarını söylediklerini, devamında Ömer yarbayın oradan kaçtığını, güvenlik
görevlilerini yanlarına alarak izleme merkezine gittiklerini ve polislerin gelmesini
beklediklerini, sivil bir vatandaşın dışarı çıkmamaları yönünde telkinde bulunması üzerine
beklemek zorunda kaldıklarını, polislerin gelerek kendilerini teslim aldıklarını, darbeyle bir
alakasının olmadığını, kendisini bu olaya dahil edenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını
istediğini, şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
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haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli İbrahim Çok'un 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında 4 defa yurda giriş - çıkış
kaydının bulunduğunun belirlendiğinin belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli İbrahim Çok'un üzerine zimmetli silahın seri numarasının
L0063849 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben üzerlerinde
bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli tarafından
kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay yerinde bulunan
silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
23/02/2017 tarihli güvenlik kamerası inceleme raporu içeriğine göre; CAM 9'a ait
görüntünün 22:25:19 saniyesinde özel güvenlik görevlisi olduğu tahmin edilen şahsın yere
yattığının, 22:25:25 saniyesinde ise görüntüye askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri
başlıklı ve uzun namlulu silahlı 1 şahsın girdiğinin, 22:26:27 saniyesinden itibaren güvenlik
görevlisinin yerden kalktığının ve 22:26:42 saniyede görüntüye şüpheli İbrahim Çok
olabileceği değerlendirilen şahsın ve askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı, uzun
namlulu silahlı 1 şahsın görüntüye girdiğinin, 22:29:38 saniyede İbrahim Çok olabileceği
değerlendirilen şahsın görüntüden çıktığının, bu iki şahsın belirtilen süreler içerisinde kamera
açısına giren sivil şahıslara birşeyler anlattıklarının görüldüğünün tespit edildiğinin, (rapor
sayfa 10),
CAM 11'e ait görüntünün 22:30:00 saniyesinden itibaren görüntüye şüpheli İbrahim
Çok olabileceği değerlendirilen şahsın girdiğinin ve 22:30:10 saniyesinde görüntüden
çıktığının görüldüğünün tespit edildiğinin (rapor sayfa 43) belirtildiği,
12. ŞÜPHELİ RIFAT ÇALIK
Şüpheli Rıfat Çalık'ın alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulu Komutanlığında
subay eğitim kursu kursiyeri olduğunu, 16/07/2016 tarihinde düzenlenecek Harp Tarihi gezisi
için 15/07/2016 günü saat 21:30 sıralarında içtima yaptıklarını, bölük komutanı vekili Safa
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Özkan'ın kendi aralarından 3 kişi seçmelerini istediğini, devamında acilen kamuflajlarını
giymelerini söylediğini, giyinip geldiklerini, bu esnada silah ve mühimmat getirtmiş olduğunu
gördüğünü, kendilerine seri numarasını ve marka modelini bilmediği tüfek verdiklerini,
mühimmatları daha sonra aracın içerisine girdiklerinde aldıklarını, Safa Özkan'ın talimatı
üzerine araca bindiklerini, bir adet şarjör içerisinde 20 veya 30 adet mermi aldığını, Safa
Özkan'ın hafta sonu yapılacak gezi ile ilgili muhafızlık görevi için eğitim yapılacağını,
başlarında da bir yarbayın olacağını söylediğini, daha önceden hiç görmediği sonradan
isminin Ömer Ergenekon olduğunu öğrendiği şahsın araca bindiğini, onun emir ve
komutasında hızlı bir şekilde hareket etmeye başladıklarını, gideceği yere şoförü
yönlendirdiğini, önemli bir görev yapacaklarını, ülkenin karışık olduğunu, bir yerin
güvenliğini sağlamalarının görevleri olduğunu söylediğini, Türk Telekom binasına
geldiklerini, bu olayın bir eğitim programı olduğunu düşündüğünü, kendisinden Ömer
Ergenekon'un tüfeğini istemesi üzerine tüfeğini verdiğini, Türk Telekom binasına girdiklerini,
yarbayın kapının kenarında bulunan güvenlikçilere silah doğrultarak yere yatırarak ellerine
arkadan kelepçe taktırdığını, güvenlikçileri, güvenlik amirinin odasına ilk girişte sağda
bulunan odaya götürdüğünü, herkese görev taksimi yaparak binanın katlarına çıktığını,
kendisinin ise elleri kelepçeli güvenlikçilerin başında beklemeye başladığını, arkadaşlarının
yarbayın peşinden gittiğini, binanın katlarında bulunan şahısları bir zaman sonra aşağıya
indirerek salıverdiklerini, içeride bulunan televizyonu açtığını ve askeri darbe yapıldığını
anladıklarını, bu esnada Ömer Ergenekon'un aşağıya indiğini, kapıya Fiat Linea marka bir
araç geldiğini, içinden 2 şahıs çıktığını, şahıslardan birisinin subay kimliğini gösterdiğini,
diğer şahsın sivil olduğunu söylediğini, sivil şahsa neden geldiğini sorduğunda teknik eleman
olduğu için binada bulunan kamera kayıtlarını sileceğini söylediğini, bu şahısların yarbay ile
birlikte girişte bulunan kamera odasına girdiklerini, sivil şahsın kamera görüntülerini silmek
için bilgisayarın başına oturduğunu, görüntüleri buradan silemeyeceğini söylediğini, kapıyı
gören kameranın yönünü duvara çevirdiğini, sonra Ömer Ergenekon ile yukarıya çıktıklarını,
yarım saat sonra bazı kameraların görüntülerinin gittiğini aşağıdaki kamera monitöründe
gördüğü, aşağıda Eray isimli arkadaşı ile güvenlikçilerin odasında bulundukları sırada darbe
olayını öğrendikten sonra elleri kelepçeli güvenlikçilerin kelepçelerini çözdüklerini, aileleri
ile telefonda görüştürdüklerini, uçak ve bomba seslerinden korkarak Eray ile birlikte mescide
gittiklerini, burada yarım saat beklediklerini, özel harekat polislerinin gelerek kendilerini
teslim aldığını, Eray ile kendisinin silahının mescitte kaldığını, darbe olayıyla bir alakasının
olmadığını, yasa dışı bir örgüt ile ilişkisinin bulunmadığını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının,
şüpheli Rıfat Çalık'ın 4 işlemde toplam 2.900TL havale aldığı, 6 işlemde toplam 3.610TL
havale gönderdiği İdris Akbıyık'ın banka hesabı bilgilerine göre, asker, kamu görevlisi
olduğunun anlaşıldığının, İdris Akbıyık'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103566
soruşturma sayılı dosya kapsamında hakkında rapor tanzim edilmesi istenen kişilerden
olduğunun belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Rıfat Çalık'ın 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış kaydına
rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet LG G4 marka
cep telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi
amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği
ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara
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alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin
tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Rıfat Çalık'ın üzerine zimmetli silahın seri numarasının
L0064763 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben üzerlerinde
bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli tarafından
kullanıldığının belirlenemediği, ayrıca olay yerinde elde edilen silahlar arasında şüphelinin
üzerine zimmetli silahın bulunmadığının tespit edildiği, şüphelinin bu nedenle olay yerine
başkasının üzerine zimmetli bir silah ile gelmiş olduğunun belirlendiği, askeri darbeyi
yöneten konseyin silahların zimmetli olduğu kişilerden başkasına kullandırarak, kimin, kimi
öldürüp yaraladığının belirlenememesi için böyle bir uygulamaya gittiğinin ve silahların bu
nedenle rastgele olarak personele dağıtıldığının, bununla meydana gelen darbeye teşebbüs
olayı ile ilgili ve meydana gelecek ölüm veya yaralama olayları ile ilgili olarak hiç kimsenin
sorumlu tutulamamasının amaçlandığının belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
13. ŞÜPHELİ SEMİH KUVVET
Şüpheli Semih Kuvvet'in Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/07/2016 tarih ve
2016/482 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; astsubay olarak görev yaparken
subaylık sınavını kazandığını, Kara Harp Okulunda eğitimlere başladıklarını, daha önceden
planlanan Afyon'da Harp Tarihi gezisi olduğunu, 3 bölükten 9'ar tane olmak üzere toplam 27
personelin muhafız olarak görevlendirildiğini, Cuma günü saat 21:30'da içtima olduğunun
takım komutanı üsteğmen Safa Özkan tarafından geç kalınmaması gerektiğinin söylediğini,
saat 21:30'da içtimada hazır bulunduklarını, kendilerinin o anda rastgele muhafız olarak
seçildiklerini, üzerlerini değiştirdiklerini, Safa Özkan üsteğmenin mühimmat verdiğini,
nöbetçi amirin kendilerini göreceğinin söylendiğini, Ömer Ergenekon isimli bir yarbaya
teslim edildiklerini, bir araca bindirildiklerini, hızlıca dışarıya hareket ettiklerini, prova
olduğunu düşündüklerini, sivil bir araçla Ulus'a doğru hareket ettiklerini, aracı kullanan
askerin sivil olduğunu, yarbayın ülkenin çok karışık olduğu ve bir yerin emniyetini almaya
gittikleri, polislerin kendileri ile birlikte olduğu konusunda açıklama yaptığını, kendisinin
telefonunun olmadığını ancak bazı arkadaşlarının telefonunun olduğunu, Türk Telekom
binasının önünde durduklarını, önden yarbayın girdiğini, güvenlik görevlisini plastik kelepçe
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ile kelepçelediğini, içeriye girmeden önce emniyet alınacağı için tehlikeli durumlar
olabileceğini söylediğini, kelepçelenen güvenlikçinin şaşkın bir vaziyette olduğunu, yarbay B
bloğa gittiği için güvenlik görevlisini neden kelepçelediklerini soramadıklarını, üniformalı
oldukları için Hakan astsubay ile birlikte yukarıya giderek herhangi birisi var mı diye
baktıklarını, binayı gezerken kafeteryada diğer arkadaşları ile karşılaştıklarını, saat 22:30
sıralarında MİT'in ateş altına alındığını duyduklarını, B bloğa indiklerini, içeride konuştuğu
kişilere durumdan haberdar olmadıklarını söylediğini, en kısa zamanda göndereceklerini
söylediğini, saat 22:30 gibi televizyonda bombalanan, ateş altına alınan yerleri gördüklerini,
yavaş yavaş taşların yerine oturmaya başladığını, Birinci Ordu Komutanının açıklamasını
gördüğünü, kendisinin ve arkadaşlarının tamamıyla şok olduklarını, diğer arkadaşlarının da
telefondan bu olayı yavaş yavaş öğrendiklerini, Ömer Ergenekon'un darbeye karıştığını kabul
ettiğini "söylesem zaten gelmezdiniz" dediğini, 27 kişi ve 1'de sivil asker olmak üzere böyle
birşeyin içinde olamayacaklarını söylediğini, bir kısım arkadaşının A blokta olduğunu, bu
nedenle yarbayı etkisiz hale getiremediklerini, Kara Harp Okulunun mahkeme olduğunu,
gitmeleri durumunda firari sayılacaklarını ve savaş hükümlerinin geçerli olacağını
söylediğini, hukuk dışı birşey yapmayacaklarını söylediklerini, devamında bir sivil ve
yarbayın yukarı asansörle çıktıklarını, devamında sırayla takım komutanlarını, bölük
komutanlarını, tabur komutanlarını aradıklarını, komutanlarının hepsinin ses kaydını
aldıklarını, Nadir yüzbaşının komutanın emirleri doğrultusunda hareket etmelerini
söylediğini, Ömer Ergenekon'un tabur komutanı olmadığını daha sonradan öğrendiklerini,
Kara Harp Okulunun G3'ü olduğunu öğrendiklerini, yavaş yavaş halkın gelmeye başladığını,
polislerin gelmesi üzerine yarbayın çatışacağını, gerekirse öleceğini söylediğini, yarbayın
aşağıya inerken yanında kimseyi görmeyince tekrar yukarı çıktığını, gelip gelmeyeceklerini
sorduğunu, gelmek istemediklerini söylediklerini, şahsın arkadan bir yerden çıkarak kaçtığını,
halktan korktukları için dışarı çıkamadıklarını, üst kata çıktıklarını, askeri kıyafetlerini yere
bıraktıklarını, güvenlik görevlilerinin kendilerine yardım ettiğini, teslim olduklarını, seçilmiş
hükümete karşı hiçbir zaman saygısızlık yapmadığını, kurşun sıkmadığını, polise, vatandaşa
hiçbir zaman namlu doğrultmadığını, terör örgütü ile bağlantısının olmadığını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Semih Kuvvet'in 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında 15/06/2016 tarihinde
yurttan çıkış yaptığına ve 19/06/2016 tarihinde yurda giriş yaptığına dair kaydın
bulunduğunun belirlendiğinin belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Semih Kuvvet'in üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0064755 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği, ayrıca olay yerinde elde edilen silahlar arasında
şüphelinin üzerine zimmetli silahın bulunmadığının tespit edildiği, şüphelinin bu nedenle olay
yerine başkasının üzerine zimmetli bir silah ile gelmiş olduğunun belirlendiği, askeri darbeyi
yöneten konseyin silahların zimmetli olduğu kişilerden başkasına kullandırarak, kimin, kimi
öldürüp yaraladığının belirlenememesi için böyle bir uygulamaya gittiğinin ve silahların bu
nedenle rastgele olarak personele dağıtıldığının, bununla meydana gelen darbeye teşebbüs
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olayı ile ilgili ve meydana gelecek ölüm veya yaralama olayları ile ilgili olarak hiç kimsenin
sorumlu tutulamamasının amaçlandığının belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
1 adet Sony Xperia marka beyaz renkli akıllı cep telefonu ve bu telefona takılı vaziyette
bulunan Avea marka sim kart, Sandisk Ultra marka 64GB micro hafıza kartı, 2 adet
J48554277C ve B37553084F seri numaralı 1 ABD dolarının ele geçirildiği, şüpheliden elde
edilen materyallerin incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu
olması hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman
alabileceği, incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
23/02/2017 tarihli güvenlik kamerası inceleme raporu içeriğine göre; CAM 9'e ait
görüntünün 23:31:55 saniyesinden itibaren görüntüye giren şüpheli Semih Kuvvet olabileceği
değerlendirilen şahsın askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı
1 şahıs ile birlikte görüntüye girdiklerinin, şüpheli Semih Kuvvet olabileceği değerlendirilen
şahsın serbest geçiş turnikesinden atlayarak kamera açısı içerisinde gezinmiş olduğunun ve
23:32:30 saniyesinden itibaren görüntüden çıkmış olduğunun tespit edildiğinin, (rapor sayfa
16)
CAM 10'a ait görüntünün 23:31:42 saniyesinden itibaren şüpheli Semih Kuvvet
olabileceği değerlendirilen şahıs ve askeri üniformalı, hücum yelekli, kompozit başlıklı ve
uzun namlulu silahlı bir şahsın görüntüye girdiğinin ve 23:32:30 saniyede görüntüden
çıktıklarının görüldüğünün tespit edildiğinin, (rapor sayfa 34)
CAM 11'e ait görüntünün 23:29:51 saniyesinden itibaren şüpheli Semih Kuvvet
olabileceği değerlendirilen şahsın ve arkası dönük olarak askeri üniformalı, hücum yelekli,
askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı bir şahsın görüntüye girmiş olduğunun ve akabinde
görüntünün 23:30:00'a sona ermiş olduğunun tespit edildiğinin, (rapor sayfa 47)
CAM 11'e ait görüntünün 23:32:35 saniyesinden itibaren şüpheli Semih Kuvvet
olabileceği değerlendirilen şahıs ve askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun
namlulu silahlı bir şahsın koridorun başından görüntüye girmiş olduğunun, koridor boyunca
yürüyüp 23:33:03 de kamera açısından çıktığının görüldüğünün tespit edildiğinin (rapor
sayfa 48) belirtildiği,
14. ŞÜPHELİ SÜLEYMAN ARİF VAROL
Şüpheli Süleyman Arif Varol'un Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/07/2016 tarih ve
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2016/459 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulunda öğrenci
kursiyer olarak görev yaptığını, olay günü 21:30 sıralarında içtima alanında olmalarının bölük
komutanı yüzbaşı Nadir Özsoy tarafından emredildiğini, devamında tabur nöbetçi subayı
Atilla Kahraman'ın üzerlerini giymelerini söylediğini, 16-17 Temmuz günü Afyon'a yapılacak
gezide kendilerinin muhafız olarak görevlendirildiklerini ve muhafızların okuldan gelen
harekat eğitim subayı tarafından denetleneceğini söylediğini, 27 personelin
görevlendirildiğini, Ömer Ergenekon'un, kendisinden acilen ulaştırmadan bir servis aracı
getirmesini söylediğini, servis aracını getirdikten sonra bütün arkadaşlarını araca bindirdiğini,
nereye gittiklerini sorduklarında, kendilerini susturduğunu, Genelkurmay çevresinde çok fazla
polis arabası gördüklerini, ne olduğunu sorduklarında yarbayın "arkadaşlar ülkenin durumu
çok karışık, kaos var, bize de bir binanın emniyetini alma görevi verildi ve polisle beraber
hareket edeceğiz" dediğini, daha sonra Türk Telekom binasına gittiklerini, binaya girince
güvenlik görevlilerinin çevrede olduğunu gördüğünü, saat 23:00 – 23:30 sıralarında Boğaz
Köprüsünün kapatıldığını duyduğunu, darbe girişimi olduğunu anlayınca Nadir Özsoy'u
arayarak durumu ilettiğini ve okula dönmek istediğini söylediğini, kendisinin ise Ömer
Ergenekon'un emir komutasında olduklarını söylediğini, tekrar aradığında da aynı şeklide
cevap verdiğini, bunun üzerine piyade binbaşı Dilaver Uysal'ı aradığını, Dilaver komutanın
ise kendisinin de okula giremediğini, daha sonra tekrar arayacağını söylediğini, aradığında da
hukuka aykırı birşey yapmamalarını ve kendisinin emrini beklemelerini söylediğini, bir süre
sonra ise hukuka aykırı bir şekilde hareket etmemeleri, herhangi bir şahsa silah
doğrultmamaları emrini verdiğini, tabur komutanı ile Ömer Ergenekon'u görüştürmek
istediğini ancak yarbayın görüşmek istemediğini, bir süre sonra Ömer yarbayın yanına
giderek böyle bir yapı içinde bulunmak istemediklerini söylediklerini, arkadaşları ile beraber
ses kaydı aldıklarını, bunu da kandırıldıklarını, bu işle alakaları olmadığını ispat etmek için
yaptıklarını, yarbayın kabul etmediğini, gerekirse polisle çatışacaklarını söylediğini ancak
herhangi bir çatışmaya girmeyeceklerini, polise atış yapmayacaklarını, suçlu olmadıklarını
söylediklerini, bir süre sonra yarbayın kaçtığını farkettiklerini, devamında polislerin gelmesini
beklediklerini, güvenlik görevlilerini polislere gönderdiklerini beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet Iphone 5 marka
cep telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi
amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği
ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara
alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin
tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Şüphelinin kalmakta olduğu Tandoğan Orduevinde yapılan kontroller neticesinde; 1
adet Toshiba marka dizüstü bilgisayarın, bilgisayar şarj adaptörünün, 1 adet flash diskin,
T.T.ec. Markalı 1 adet powerbankın, 1 adet 356 171 079 065 115 İMEİ numaralı Samsung
marka telefonun, bu telefona ait sim kartının ve WD4612BP/N:WDBPCK5000ABK-01
numaralı hard diskin ele geçirildiği, el konan dijital materyallerin incelenmesi amacıyla İl
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz
inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara alındığında, inceleme
sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin tamamlanmasını takiben
ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi

121/163

müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Süleyman Arif Varol'un üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0063830 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
üzerinde kırmızı tükenmez kalem ile telefon numarası yazılı 1 adet not kağıdının ele
geçirildiği, şüpheliden elde edilen materyalin incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne
gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da
nazara alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği,
incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Dosya içerisinde mevcut iletişimin tespiti evrakının içeriğine göre şüpheli Süleyman
Arif Varol'un 15/07/2016 tarihinde saat 23:56:36 sıralarında ve 16/07/2016 tarihinde saat
02:33:00 sıralarında kullanmakta olduğu 0532 053 93 02 abone numaralı telefon ile şüpheli
Ömer Ergenekon'un kullanmakta olduğu0553 600 70 31 abone numaralı telefonu 2 kez
aradığı ve taraflar arasında sırasıyla 12 saniye ve 10 saniye süreyle görüşme yapıldığının
tespit edildiği,
15. ŞÜPHELİ UĞUR YILMAZ
Şüpheli Uğur Yılmaz'ın Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/07/2016 tarih ve
2016/459 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; jandarma bakım astsubay
kıdemli çavuş rütbesinde olduğunu, astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavını kazandığı için
Kara Harp Okulunda kursiyer olarak bulunduğunu, olay günü saat 21:30 sıralarında haftasonu
Afyon iline yapılacak gezi için içtima alındığını, bölük komutanlığına vekalet eden topçu
üsteğmen Safa Özkan'ın 3'er tane emniyetçi astsubay ayrılacağını söylediğini, gönüllü olarak
takımından ayrıldığını, takım komutanının, yarbayın emir komutasında olacaklarını söylemesi
üzerine endişelendiklerini, bölük komutanının daha sonra kendilerini otobüse bindirdiğini, 28
kişi olarak bölük komutanının kendilerini araca bindirdiğini, gidecekleri gezinin provasını
yapacaklarını düşündüklerini, nizamiyeden çıktıklarını, yarbayın nereye gittikleri konusunda
birşey söylemediğini, Ulus'ta bulunan Türk Telekom binasına gittiklerini, başlarındaki
komutanın güvenliğe kelepçe taktığını, böyle birşeyin mantıksız olduğunu
değerlendirdiklerini, binanın emniyetini alma görevinin verildiğini söyleyen yarbayın darbe
ya da başka bir olaydan bahsetmediğini, telefon kullanımı yasak olduğu için çoğu arkadaşında
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telefon olmadığını, önce A bloğa giderek güvenlik olup olmadığı hususunda arkadaşlarına
odaları gezdirttiğini, bazı güvenliklere arkadaşlarına plastik kelepçeden taktırttığını, diğer
binalara gitmelerini söylediğini, diğer binalara gittiklerinde çalışan sivil vatandaşlar olduğunu
gördüklerini, bağırarak bunları binadan dışarı çıkarttıklarını, eski tabur komutanını arayarak
durumu sorduğunu, yine bir başçavuşu aradığını, onların da ne olduğunu bilmediklerini
söylediğini, sivil vatandaşlara herhangi bir müdahalelerinin, yaptırımlarının olmadığını,
yarbayın endişeli bir şekilde katları inip çıktığını, sürekli telefon ile birilerinden talimat
aldığını gördüğünü, 156'yı aradığını ancak orasının da cevap vermediğini, gecenin ilerleyen
saatlerinde ekip arabalarının kapı önünde olduklarını gördüklerini, yarbayın çatışacaklarını,
teslim olmanın olmayacağını söylediğini, kendilerinin ise polis ile çatışmayacaklarını
söylediklerini, yarbayın üst kata çıktığını, devamında güvenliklerden 2 kişiyi özel harekata
teslim olduklarını iletmeleri amacıyla gönderdiklerini, özel harekat binaya girdiğinde teslim
olma vaziyetine geldiklerini, silahlarını aşağıya indirdiklerini, 27 kursiyer ve 1 er olmak üzere
28 kişinin herhangi bir mukavemet göstermeden teslim olduklarını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet Nokia marka
cep telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi
neticesinde 28/02/2017 tarihli inceleme raporunun tanzim edildiği, rapor içeriğine göre söz
konusu dijital materyal içerisinde soruşturmaya konu bulguya rastlanılmamış olduğunun
belirtildiği,
Şüphelinin kalmakta olduğu Tandoğan Orduevinde yapılan kontroller neticesinde; 1
adet Samsung CD çaların, NKM815P00009L07170 seri numaralı Exper notebookun,
13SXTJA8TSX3 seri numaralı Toshiba marka harici harddiskin ele geçirildiği, el konan dijital
materyallerinincelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması
hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği,
incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Uğur Yılmaz'ın üzerine zimmetli silahın seri numarasının
L0061895 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben üzerlerinde
bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli tarafından
kullanıldığının belirlenemediği, ayrıca olay yerinde elde edilen silahlar arasında şüphelinin
üzerine zimmetli silahın bulunmadığının tespit edildiği, şüphelinin bu nedenle olay yerine
başkasının üzerine zimmetli bir silah ile gelmiş olduğunun belirlendiği, askeri darbeyi
yöneten konseyin silahların zimmetli olduğu kişilerden başkasına kullandırarak, kimin, kimi
öldürüp yaraladığının belirlenememesi için böyle bir uygulamaya gittiğinin ve silahların bu
nedenle rastgele olarak personele dağıtıldığının, bununla meydana gelen darbeye teşebbüs
olayı ile ilgili ve meydana gelecek ölüm veya yaralama olayları ile ilgili olarak hiç kimsenin
sorumlu tutulamamasının amaçlandığının belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
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atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
1 adet Kodak marka 700MB kapasiteli ibaresiz CD'nin ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen
materyallerin incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması
hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği,
incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
16. ŞÜPHELİ HASBİ ERAY KARAASLAN
Şüpheli Hasbi Eray Karaaslan'ın Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/07/2016 tarih
ve 2016/482 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; olay günü Kara Harp
Okulunda bulunduğunu, haftasonu Afyon iline yapılacak gezi faaliyeti için güvenlikçi olarak
seçilen kişilerden birisi olduğunu, çoğunluğunun tecrübeli olduğu için astsubaylardan
seçildiğini, akşam saatlerinde gelmelerinin söylediğini, sayımlarının yapıldığını, içtima
aldıklarını, takım komutanı odasına çağırıldıklarını, oraya gittiklerinde Ömer Ergenekon diye
bir yarbayı ilk defa gördüklerini, nöbetçi heyetindeki komutanlarının emirlerini dinleyecekleri
komutanın Ömer Ergenekon olduğunu söylediğini, Ömer Ergenekon'un hızlı bir şekilde
kamuflajlarını giymelerini, silahlarını almalarını, kendilerini okul komutanına götüreceğini
söylediğini, daha sonra İveco marka bir minibüse bindiklerini, üzerlerinde mühimmat
olmadığını, bölüklerden bir tanesinin takım komutanının kendi bölüğündeki personele
mühimmat getirdiğini, yola çıktıklarında Ömer Ergenekon'un "gençler hakkınızı helal edin"
dediğini, hiçbirşeyin farkında olmadıklarını, Genelkurmay'ın oraya geldiklerinde "arkadaşlar
ülke zor bir durumdan geçiyor, zor bir zamandan geçiyor şuanda, okul komutanımızla
Genelkurmay başkanımızı rehin aldılar, işte polis bizimle beraber, biz şuanda bir binanın
güvenliğini almaya gidiyoruz" şeklinde açıklama yaptığını, o esnada İŞİD ya da PKK
tarafından eylem yapıldığını zannettiğini, gittikleri yeri ilk defa gördüğünü, Ulus'taki Telekom
binası olduğunu öğrendiğini, telefon danışmanlığı yapılan bir yer olduğunu gördüğünü,
yarbayın burasının güvenliğini alacaklarını söylediğini, darbe girişiminin olduğunun farkında
olmadıklarını, binadan içeri girdiklerini, güvenlikçilerin hepsini bir yere topladıklarını,
binadaki çalışanlar, güvenlikçiler aşağı yukarı 15-20 kişi olduğunu, topladıkları insanların
sıradan insanlar olduğunu görünce ne yaptıklarını sorgulamaya başladıklarını, telefonlarının
açık olduğunu, telefondan TSK'nın yönetime el koyduğu şeklinde haber gördüklerini, bunun
üzerine yarbaya böyle bir haber olduğunu söylediklerinde "biz darbe yaptık" dediğini, neden
kendilerine bu hususta açıklama yapmadığını sormaları üzerine "söyleseydim gelmezdiniz"
dediğini, bunun üzerine orada gereksiz olduklarını, ateşin içinde olduklarını farkettiklerini,
İbrahim Çok'un ses kaydı yaptığını, bazı arkadaşlarının 155 ve 156'yı aradıklarını, yani
bulundukları yerden kurtulmak istediklerini, bir arkadaşının tabur komutanı ile görüştüğünü
söylediğini, tabur komutanının bulundukları yerin güvenli yer olduğunu söyleyerek kendi
güvenliklerini sağlamalarını söylediğini, devamında zarar verilebilir korkusuyla mescide
geçtiklerini, burada bulunan güvenlikçilerle darbeden haberlerinin olmadığı konusunda
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konuştuklarını, bazı arkadaşlarının Ömer Ergenekon'a gitmek istediklerini söylemesi üzerine
şahsın Harp Okulunda Mahkeme kurulacağını, idam edileceklerini ya da müebbet hapse
mahkum olacaklarını söylemiş olduğunu, mescitte otururken gecenin sona ermesini
beklediklerini, halktan önce polisin geldiğini, Ömer Ergenekon'un kendilerinden yüz
bulamayınca binayı terketmiş olduğunu öğrendiğini, saat 03:30 sıralarında A bloğun girişinde
Rıfat isimli arkadaşı ile silahlarını boşlattıklarını, bir süre sonra özel harekat polislerini kapıda
gördüğünü, halk girmesin diye kapıyı kilitlemiş olduklarını, polisleri görünce mutlu olduğunu,
polislerin yere yatmalarını söylemeleri üzerine yere yattıklarını, kapının kırılıp içeriye
girildiğini, devamında diğer binadaki arkadaşlarını da bulundukları yere getirdiklerini, daha
sonra karakola götürdüklerini, FETÖ terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Hasbi Eray Karaaslan'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0067786 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
17. ŞÜPHELİ SADIK EMRE ORAL
Şüpheli Sadık Emre Oral'ın Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/07/2016 tarih ve
2016/454 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulunda
astsubaylıktan subaylığa geçiş eğitimi almakta olduğunu, kursiyer olduğunu, 16-17 Temmuz
günlerinde Afyon iline gezi olacağının söylendiğini, kendisininde bu gezide emniyet personeli
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olarak seçildiğini, her bölükten 9 kişi olacak şekilde 27 kişinin seçildiğini, olay günü saat
21:30 sıralarında içtima olduğunun bölük komutanı Önder Biberoğlu tarafından söylendiğini,
içtima alanında hazır bulunduklarını, nöbetçi subay Atilla Kahraman'ın muhafız olarak seçilen
27 kişiye kıyafetlerini giymeleri, silahlarını depolardan almaları konusunda emir verdiğini, bir
yarbayın kendilerini beklediğini, okul komutanına götürecek olduğunu, bir gün sonraki gezi
ile ilgili prova yapılacağını söylediğini, bunun üzerine kıyafetlerini giydiklerini, yukarı
çıktıklarını, nöbetçi subay Atilla Kahraman'ın, yarbaya yönlendirdiğini, Ömer Ergenekon
ismindeki yarbay ile birlikte bir askerin getirdiği küçük bir araca bindiklerini, ne olduğunu
bilmediklerini, yarbayın hareket edilmesi konusunda emir verdiğini, nizamiyede de kapıyı
açmayan askerlere bağırdığını, bu şekilde okuldan çıktıklarını, Genelkurmay'ın orada polisleri
gördüğünü, yarbayın kendilerine "arkadaşlar şuanda ülkenin durumu, ülke çok kötü bir
durumdan geçiyor, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, polislerde bizimle birlikte, bizlere bir yerin
emniyetini alma görevi verildi" dediğini, bir süre sonra Ulus'taki Telekom binasına
geldiklerini, kendisinin en son binaya girenlerden olduğunu, yarbayın odada bulunan bir
güvenlikçinin elini kolunu plastik kelepçe ile bağlamış olduğunu, arkadaşlarının hepsinin şok
içinde olduğunu gördüğünü, devamında diğer bloğa yarbayın bir kaç öğrenci ile birlikte geçiş
yaptığını, 2-3 kişinin yukarıya çıktığını, A blokta ilk girdikleri yerde bulunan güvenlikçilerin
ellerini kollarını açtıklarını, yanında Rıfat, Ömer Karayoluk ve Eray Karaaslan olduğunu,
birlikte güvenlikçilerin ellerini açtıklarını, güvenlikçiler ile konuştuklarında onlarında bir şey
bilmediklerini öğrendiklerini, bir süre sonra binanın sorumlusunu olduğunu söyleyen bir
şahsın geldiğini, ne olduğunu sorduğunu, bilmediklerini, başlarındaki yarbaya sormaları
gerektiğini söylediklerini, güvenlikçilerle sohbet ettiklerini, sigara içtiklerini, daha sonra
Ömer Karayoluk ile ne olup bittiğine bakmak için yan bloğa geçtiklerini, burada insanların
dışarıya çıktığını gördüklerini, ağlayanlar olduğunu gördüklerini, arkadaşlarının
sakinleştirmeye çalıştığını, daha sonra şahısları yarbayın bırakmak istemediğini ancak
arkadaşlarının sivil olduğunu söyleyerek bıraktırdıklarını öğrendiğini, devamında çağrı
merkezi gibi olan yere girdiklerini, başka insanlar varsa onların da çıkmasını sağlamak
amacıyla böyle yaptıklarını, Ömer Karayoluk ile sadece koridorda yürüdüklerini, devamında
aşağıya indiklerini, daha sonra arkadaşlarına ne olduğunu anlamak için yan tarafa geçmeye
karar verdiklerini, A blokta arkadaşlarının güvenlikçiler ile muhabbet ederek ne olduğunu
anlamaya çalıştıklarını gördüğünü, burada yarbayın kapattırdığı televizyonu açtırdıklarını, bu
olayların saat 22:30 civarında olduğunu, devamında ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını,
bütün arkadaşlarının bir şey yapmaya çalıştıklarını gördüğünü, ses kaydı yapmaya karar
verdiklerini, bazı arkadaşlarının da takım komutanlarını ve bölük komutanlarını aradıklarını,
telefonla aranan bölük komutanının yarbayın yanında kalmaları konusunda emir verdiğini,
bölük komutanının Önder Biberoğlu olduğunu, hatta Ömer'e "siz orada kalacaksınız, dönmek
ne demek, işte o kadar onursuz, şerefsiz insanlarmısınız" dediğini, bunu duyduğunu, arayacak
kimsenin kalmadığını, İbrahim Çok arkadaşının telefonunda da ses kaydının olduğunu, kaydın
içeriğinde terör örgütünün elemanı olmadıkları, Fetullahçı terör örgütü ile bir bağlantılarının
olmadığı, polise askere kurşun sıkmayacakları şeklinde kayıt olduğunu, Süleyman isimli
arkadaşlarının da tabur komutanını aradığını, tabur komutanının suç olabilecek bir şey
yapmamaları, bulundukları yerde kalmaları konusunda talimat verdiğini, tabur komutanının
dediği şekilde hareket etmeye karar verdiklerini, Şahin isimli arkadaşının da ses kaydı
yaptığını, A blokta sadece Rıfat ve Eray'ın kaldığını, B blokta ise kendilerinin olduğunu,
devamında yarbayla konuştuklarını, gerekirse halka sıkmaları, polise ateş etmeleri konusunda
sözler söylediğini, halka ateş etmeyeceklerini, polise ateş etmeyeceklerini, ateş edenlere ateş
edeceklerini söylediklerini, şahsın dediklerini yapmayacaklarını anlaması üzerine oradan
kaçarak gitmiş olduğunu, ne taraftan gittiğini de anlamadıklarını, yarbay kaçtıktan sonra
güvenli bir yere geçerek polisleri beklemek konusunda karar aldıklarını, aşağıda cam pencere
kırıldığını, bunun üzerine yukarıya çıktığını, silahlarını bıraktıklarını, oturduklarını, kimseye
silahlarını doğrultmadıklarını, kimseye ateş edilmediğni, güvenlikçileri polislere
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gönderdiklerini, teslim olacaklarını söylediklerini, devamında özel harekat polisleri gelerek
kendilerini teslim aldıklarını, vatanını milletini seven insanlar olduklarını, oraya kandırılarak
götürüldüklerini, gittikten sonra kesinlikle suç unsuru olabilecek herhangi bir şey
yapmadıklarını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Sadık Emre Oral'ın 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış
kaydına rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Sadık Emre Oral'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0067802 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
1 adet Nokia marka 356 232 043 748 887 İMEİ numaralı içerisinde sim kart bulunmayan cep
telefonunun ve şüphelinin yatağı üzerinden 1 adet İphone marka 359 267 062 977 667 İMEİ
numaralı cep telefonunun ve bu telefona takılı vaziyette bulunan Avea marka sim kartın ele
geçirildiği, şüpheliden elde edilen materyallerin incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının
dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının
beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun
dosyasına gönderileceği,
18. ŞÜPHELİ MELİH İSA AKTAŞ
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Şüpheli Melih İsa Aktaş'ın Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/07/2016 tarih ve
2016/482 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulunda
astsubaylıktan subaylığa geçiş kursiyeri olarak kurs gördüklerini, akademik takvime göre 16 –
17 Temmuz 2016 günleri Afyon ilinde Harp Tarihi gezisinin planlandığını, olay günü saat
21:30 da içtima olacağının söylendiğini, içtima alanında toplandıklarını, geziyle ilgili olarak
her takımdan 3 kişi olmak üzere her bölükten 9 kişinin muhafız olarak görevlendirilmesi
konusunda emir verilmiş olduğunu öğrendiğini, kendi bölüklerinden kıdemli olduğu için
kendisinin seçildiğini, itiraz etmediklerini, giderek üstlerini değiştirdiklerini, ertesi gün
nezaretçi olarak görevlendirildikleri için Safa Özkan üsteğmenin kendilerine silah verdiğini,
sonra şarjörlere mermi bastırdıklarını, emniyetçi oldukları için terörün nerede, ne zaman
olacağının belli olmaması nedeniyle mühimmatları verdiklerini söylediklerini, 5 şarjör
verdiklerini, mühimmat yeleğinin üzerinde olduğunu, daha sonra Kara Harp Okulunun
harekat eğitim plan subayı olduğu söyleyen Ömer Ergenekon isimli şahsın, kendilerini
çağırdığının söylendiğini, kendilerine eğitim vereceğini zannettiklerini, kendilerine ait olan
silahların verilmediğini, herhangi bir silah verildiğini, durumu anlattığında "çok önemli değil"
şeklinde karşılık verildiğini, yanlarına yaklaşan bir otobüse binmelerinin söylendiğini, okul
komutanının kendilerini göreceğinin, kılık kıyafetlerine bakacağının, teçhizatlarına
bakacağının söylendiğini, orada bulunan bir komutanlarının "bu komutanın emrindesiniz"
demeye gelecek sözler söylediği için yarbayın emirlerine uyduklarını, aracın otoparkta
durduğunu, yarbayın aracından bir çanta aldığını, şoföre ve nizamiyedeki görevliye bağırarak
kapıyı bir şekilde açtırdığını, okulun dışına çıktıklarını, nereye gittiklerini sorduklarında
"emniyet alacağız" şeklinde cevap verdiğini, Ulus Telekom binasında tehlikeli bir durum
olduğunu, buranın emniyetini almakla görevlendirildiklerini yarbayın söylemesi üzerine
neden yeni açıklama yapıldığını sorduklarını, bunun üzerine yarbayın kendisinin komutan
olduğunu, emir komutanın kendisinde olduğunu söylediğini, Türk Telekom binasına
geldiklerini, yarbayın elinde bulunan kelepçe ile apar topar yere yatırdığı güvenlikçiyi
kelepçelediğini, ne olduğunu anlayamadıklarını, devamında yarbayın binayı kontrol
etmelerini, tehlikeli bir durum olup olmadığını kontrol etmelerini, bina arama usulüne göre
binayı aramalarını söylediğini, devamında B girişine de bakmalarının gerektiğini söylediğini,
diğer girişe 5-10 tane arkadaşı ile birlikte götürdüğünü, güvenlikçilerin aynı şekilde ellerini
bağladığını, binada kimlerin olduğunu sorduğunu, güvenlikçilerin neden bağlandığını
sorduklarında ise "siz birşeye karışmayın, benim emir komutamdasınız, ne dersem
dinleyeceksiniz" demeye başladığını, devamında bazı arkadaşlarıyla yarbayın üst kata
çıktıklarını, kendisinin giriş katında kaldığını, ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını, jet
seslerini duymaya başladıklarını, yukarıdan aşağıya insanların inmeye başladığını, bunların
dışarı çıkarılmasını istediğini, dışarı çıkmalarına nezaret ettiklerini, bir şekilde evlerine
gitmelerini söylediklerini, 3-5 tane personelin kaldığını, bunları tahliye ettirmediğini,
yarbayın "binada ne var ne yok onları gösterecekler" dediğini, öyle beklerken bir kaç saat
geçtiğini, devamında güvenlikçilerin ellerindekileri çözdüklerini, ne olduğunu bilmediklerini
söylediklerini, silahlarını hiçbir şekilde kullanmadıklarını, onları darp edecek herhangi bir şey
yapmadıklarını, saat 24:00 civarında halk grubunun ve polislerin geldiğini, yarbayın
çatışmalarını söylediğini, kimle çatışacaklarını sorduklarında "işte karşımızda, onlar bizim
düşmanımız" şeklinde sözler söylediğini, polis ve halkın düşmanları olmadığını söyleyerek
çatışmayacağını beyan ederek hemen yarbayın yanından çekildiklerini, üst katlara çıkmaya
başladıklarını, yarbayında arkalarından geldiğini, yukarıda da kimseye silah sıkmayacaklarını,
tatbikat ya da eğitim için geldiklerini söylediklerini, daha sonra yarbayın ortadan
kaybolduğunu, bir saat falan geçtiğini, arkadaşları ile polisle çatışmama konusunda ortak
kararda birleştikleri için yarbayın yanlarından uzaklaştığını, söylediklerine göre yarbayın
üniformalı bir şekilde bir pencereden kaçmış olduğunu, 2 tane sivil vatandaşın aracı ile Kara
Harp Okuluna dönmüş olduğunu, araçta da "astsubaylar beni sattı" şeklinde telefon görüşmesi
yapmış olduğunu öğrendiğini, güvenlikçilerden kendilerine yardım etmelerini isteyerek teslim
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olacaklarını polislere iletmesini istediklerini, bu şekilde teslim olduklarını, çatışmadıklarını,
polise, askere veya halka karşı kurşun sıkmadıklarını, sıkanın arkasında durmadıklarını, her
zaman seçilmiş hükümetin yani demokrasinin arkasında olduklarını, Cumhurbaşkanının
arkasında olduklarını, herhangi bir şekilde örgüte üye olmadıklarını, farklı bölüklerde
olduklarını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Melih İsa Aktaş'ın 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış
kaydına rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Melih İsa Aktaş'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0063283 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği, ayrıca olay yerinde elde edilen silahlar arasında
şüphelinin üzerine zimmetli silahın bulunmadığının tespit edildiği, şüphelinin bu nedenle olay
yerine başkasının üzerine zimmetli bir silah ile gelmiş olduğunun belirlendiği, askeri darbeyi
yöneten konseyin silahların zimmetli olduğu kişilerden başkasına kullandırarak, kimin, kimi
öldürüp yaraladığının belirlenememesi için böyle bir uygulamaya gittiğinin ve silahların bu
nedenle rastgele olarak personele dağıtıldığının, bununla meydana gelen darbeye teşebbüs
olayı ile ilgili ve meydana gelecek ölüm veya yaralama olayları ile ilgili olarak hiç kimsenin
sorumlu tutulamamasının amaçlandığının belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
19. ŞÜPHELİ MERT ERDİ KURTOĞLU
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Şüpheli Mert Erdi Kurtoğlu'nun Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 21/07/2016 tarih
ve 2016/598 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulunda
kursiyer olarak görev yaptığını, 16 Temmuz günü Afyon'da Harp Tatbikatı gezi olduğunu, bu
gezi amacıyla görevli otobüslerden birisinde araç muhafızı olarak görevlendirildiğini, olay
günü 21:30 da içtima olduğunun söylendiğini, nöbetçi subayın muhafızların üstlerini giymesi
gerektiğini, okul komutanının kontrol edeceğini söylediğini, aceleyle kamuflajını, hücum
yeleğini giydiğini, başlığını ve silahını alarak taburun arkasında duran arkadaşlarının yanına
gittiğini, gelen bir tane otobüse kendilerini bindirdiklerini, okul komutanının yanına
gideceklerinin, kılık kıyafetlerinin ve eğitimlerinin kontrol edileceğinin söylediğini, Ömer
yarbay diye birisini gördüğünü, 1 nolu nizamiyeden aracın dışarı çıktığını, nereye gittiklerini
sorguladıklarını ancak komutanın kesin bir bilgi vermediğini, Ulus'a yaklaştıklarında devletin
kötü durumda olduğunu söyleyerek bir binanın emniyetini alacaklarını söylediğini, zaten
üzerlerinde mühimmat olmadığını, o sırada mühimmatları birer birer dağıttıklarını, kendisine
2 şarjör düştüğünü, araç durur durmaz yarbayın arabadan atlayarak Telekom'un içine doğru
koştuğunu, kendisinin ortalarda araçtan indiğini, içeriye girdiğinde güvenlik görevlilerini
yarbayın yere indirdiğini gördüğünü, kendilerinden de üst araması yapmalarını istediğini,
arkadaşlarının üst aramasını yaptıklarını, devamında da güvenlikçilere kelepçe vurarak bir
kenara koyduklarını, devamında da kendilerine de binanın emniyetini almak maksadıyla sivil
personeli dışarı çıkarmaları konusunda emir verdiğini, kim olduğunu hatırlamadığı 3 arkadaşı
ile yukarı kata çıkıp sivil personeli fiziki zorluk göstermeden, bağırmadan, çağırmadan aşağı
indirdiklerini, emir gereğince bunu yaptıklarını, zorunlu olduklarını söylediklerini,
personelinde hiç problem çıkarmadıklarını, anlayışla karşıladıklarını, aşağıya indiğinde
telefonuna durumun ne olduğuna bakmak için baktığında darbe yapıldığına dair bilgiler
olduğunu gördüğünü, yanında bulunan bir kaç tane arkadaşının da aynı şekilde darbe
yapıldığına ilişkin haberlere dikkat çektiklerini, merdivenlerde 15-20 dakika arkadaşları ile
beklediğini, devamında en aşağıda bulunan santral ya da güvenlik odası gibi bir odaya
gittiğini, burada 2-3 tane güvenlik görevlisi ve bir tane de bayan gördüğünü, sayıyı tam
hatırlamadığını, bayanı içeride tuttuklarını gördüğünü, ailelerini aramaya başladıklarını,
konuyu iyice araştırdıktan sonra darbe olduğunu öğrendiklerini, devamında bunun yanlış
olduğunu, kanunsuz bir şey olduğunu, arkadaşları ile tartıştıklarını, televizyon bulmak için
odaları dolaştığını, meclisin bombalandığını gördüğünü, tekrar yarbayın yanına giderek
konuşmaları gerektiğini arkadaşlarına söylediğini, yarbaya yapılanın kanunsuz olduğunu,
gitmek istediklerini, emirleri yerine getirmek istemediklerini söylediklerini, bu konuşmayla
ilgili İbrahim Çok'un ses kaydı yaptığını, orada niyetlerini belli ettiklerini, yarbayın biraz
şaşırdığını, sürekli telefonla konuşmaya başladığını, Adil Cumhur İpekçi ile sıralı amirlerini
de aramaya karar verdiklerini, onlarında emirlerini almak istediklerini, aradıkları Seyfullah
üsteğmenin, Ömer yarbayın emrine uymaları gerektiğini söylediğini, bölük komutanı Ahmet
Önder Biberoğlu'nun da aynı şekilde emirlere uymaları gerektiğini, yarbay ile birlikte hareket
etmeleri gerektiğini söylediğini, aşağı katta 2 arkadaşlarını bırakarak kesinlikle çatışmaya
girmeyeceklerini, teslim olacaklarını söylediklerini, görüntü odasına çekildiklerini, askeri
kıyafetlerini bıraktıklarını, güvenlik görevlilerini polislere gönderdiklerini, özel harekat
polislerinin kendilerini teslim aldıklarını, hiçbir şekilde ateş eden olmadığını, Ahmet Önder
Biberoğlu komutanlarının "siz ne biçim askersiniz, çatışmaya devam edin, gerekirse çatışın,
oradan ayrılmayın, Ömer yarbayın emirlerini yapın" dediğini, gitmek istediklerini
söylediklerinde Ömer yarbayın Harp Okulunda divan kurulduğunu, orada yargılanacaklarını
söylediğini, tabur komutanını aradıklarını, tabur komutanının ise kanunsuz bir iş
yapmamalarını söylediğini, ondan cesaret aldıklarını, o yüzden teslim olduklarını, linç
edileceklerini düşünerek dışarı çıkmadıklarını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
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Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Mert Erdi Kurtoğlu'nun 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında 15/06/2015
tarihinde yurttan çıkış yaptığına ve 20/06/2015 tarihinde yurda giriş yaptığına dair kayıt
bulunduğunun belirlendiğinin belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet Iphone 5S
marka cep telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi
amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği
ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara
alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin
tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Mert Erdi Kurtoğlu'nun üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0067811 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği, şüphelinin Kara Harp Okulu
içerisinde bulunan 01 AUE 82 plaka sayılı otosunda yapılan aramada Princo marka üzerinde
"Karışık 2014 MP3" yazılı ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 2 adet CD'nin ele
geçirildiği, şüpheliden elde edilen materyallerin incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının
dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının
beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun
dosyasına gönderileceği,
20. ŞÜPHELİ HAKAN ÖZER
Şüpheli Hakan Özer'in Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 24/07/2016 tarih ve
2016/466 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; astsubaylıktan subaylığa geçiş
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sınavını kazandığını, 5 ay önceden belirlenen Afyon gezisinin olduğunu, bölük komutanı
Nadir Özsoy tarafından gezide muhafız olarak seçilmiş olduğunu, olay günü saat 21:30
sıralarında piyade üsteğmen Atilla Kahraman'ın bir tane yarbayın kendilerini kontrol
edeceğini söyleyerek üstünü giymesini istediğini, sonrasında kurmay yarbayın kendilerinden
teçhizatlarını almalarını istediğini, kendilerini götüreceklerini söylediğini, teçhizatlarını
aldıktan sonra mühimmatsız olarak bir araca bindiklerini, 1 nolu nizamiyeden çıktıklarını,
şoförün sözlerini yarbayın dinlemediğini, sokakta polis araçlarını gördüklerini, uçakların
uçtuğunu gördüklerini, nereye gittiklerini sorduklarında yarbayın "arkadaşlar ülkenin durumu
şuan çok kritik, poliste bizimle hareket ediyor, bir yerin emniyetini almaya gidiyoruz"
dediğini, devamında kendilerini Türk Telekom binasında bulduklarını, önden giren yarbayın
güvenlik görevlilerini yere yatırdığını ve onlara silah doğrulttuğunu, diğer binadaki kişileri
sorduğunu, bu arada darbe olduğu konusunda bir bilgilerinin olmadığını, televizyonda
açıklamaları görünce yarbayın yanlış iş yaptığını anladıklarını, hukuksuz hiç bir emrini yerine
getirmemeye başladıklarını, kendisinden uzak kalmak amacıyla üst kata çıktıklarını,
merdivende 4-5 arkadaşı ile saatlerce oturduğunu, yarbayın B bloğa giderek oradaki insanları
tahliye ettiğini öğrendiğini, hiçbir olumsuz olaya karışmadıklarını, yüzbaşı Nadir Özsoy'u
arayarak durumu ilettiklerini, komutanın emrine itaat etmeleri konusunda talimat verdiğini,
herhangi bir olaya karışmadıklarını, bulundukları yerde oturmaya devam ettiklerini, daha
sonra tabur komutanı Dilaver Uysal'ı aradıklarını, tabur komutanının da yarbayın hiçbir
hukuksuz emrini yerine getirmemelerini söylediğini, bu süreçte de yarbayın emirlerini yerine
getirmediklerini, bir süre sonra yarbayın yanına gittiklerini, darbeci gruplarla anılmak
istemediklerini, bulundukları yerde bulunmak istemediklerini söylediklerini, bunun üzerine
yarbayın "150-200 kişilik harbiyeli grubu Menteş'ten kargo uçağıyla geliyor, sizi
değiştireceğim, siz çok konuşuyorsunuz zaten" dediğini, devamında yarbayın yanlarından
uzaklaştığını, yarbayın gerekirse çatışacağını, öleceğini söylediğini, bunun üzerine bunu kabul
etmediklerini, çatışmayacaklarını söylediklerini, yarbayın kendilerinden uzaklaşmadan önce
Harp Okulunda mahkeme kurulduğu, muhalif grupların asılacağı, harp hükümlerinin geçerli
olacağı, kendilerinin çıkmaları durumunda yargılanacakları hususunda konuşma yaptığını,
yine dışarı çıkmaları durumunda halkın kendilerini linç edeceğini söyleyerek kendilerini
korkuttuğunu, İbrahim Çok isimli arkadaşlarının ses kaydı yaptığını, emniyetli bölgeye
geçtiklerini, yarbayın bir şekilde kaçmış olduğunu öğrendiklerini, güvenlikçilerden teslim
olacaklarını polislere iletmelerini istediklerini, görevlilerin gittiğini, bir süre sonra polislerin
kendilerini alarak karakola götürdüklerini, karakolda da yarbayın 2 sivil kişinin aracını gasp
ettiğini öğrendiğini beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının, asker,
kamu görevlisi olan şüpheli Hakan Özer'in toplamda 2 işlemde 2.000TL havale gönderdiği
Fatih Arslan'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103583 soruşturma sayılı dosya
kapsamında hakkında araştırma istenen şahıslardan olduğunun, şüpheli Hakan Özer'in tek
işlemde 20.000TL havale gönderdiği Fahri Polatlı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının
2016/127399 soruşturma sayılı dosya kapsamında hakkında araştırma yapılması istenen
şahıslardan olduğunun belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Hakan Özer'in 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış kaydına
rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
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Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Hakan Özer'in üzerine zimmetli silahın seri numarasının
L0061718 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben üzerlerinde
bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli tarafından
kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay yerinde bulunan
silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
Şüpheli Hakan Özer'in Tepeköy Mah. İzel Sk. No:4 İç Kapı No:1 İzmit Kocaeli
adresinde bulunan ikametinde yapılan arama neticesinde, 1 adet siyah renkli Sarsılmaz Kılınç
2000 mega marka T1102-141528395 seri numaralı tabancanın ve bu tabancaya ait şarjörün ve
8 adet MKE yapımı dolu fişeğin ele geçirildiği, adli emanetin 2016/15133 sırasında kayıtlı
bulunan eşyaların incelenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ilgili Şube Müdürlüğüne
gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da
nazara alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği,
incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Şüphelinin yukarıda belirtilen ikametinde yapılan aramada ayrıca bir kısım dijital
materyalin ele geçirildiği, söz konusu dijital materyallerin gerekli incelemelerin yapılması
amacıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının
dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının
beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun
dosyasına gönderileceği,
21. ŞÜPHELİ SAMET TANRIVERDİ
Şüpheli Samet Tanrıverdi'nin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 23/07/2016 tarih ve
2016/466 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulunda kursiyer
öğrenci olarak görev yaptığını, 16 Temmuz günü gezi olduğunu, 15 Temmuz günü saat 21:30
sıralarında içtimaya geldiklerini, Safa Özkan'ın her takımdan 3 astsubay istediğini,
kendilerinin çıktıklarını, kamuflajlarını, hücum yeleklerini giymelerini söylediğini, 12
astsubay giderek 10 dakika içerisinde hazırlandıklarını, daha sonra gelerek beklemeye
başladıklarını, yarbayın bir tanesinin yanlarına gelerek üstlerine başlarına baktığını, taburun
arkasına geçmelerini söylediğini, 27 arkadaş olarak oraya geçerek beklediklerini, nöbetçi
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amirin kendilerini okul komutanına göstereceğini, kıyafetlerine bakacağını, edindiği
tecrübeleri kendilerine aktaracağının söylendiğini, daha sonra orada bulunan bir araca
binmelerinin söylendiğini, araca binerken bölük komutan vekili Safa Özkan'ın herkese 5 tane
olmak üzere şarjör getirdiğini ve kendi bölüğündekilere 5 tane şarjör verdiğini, diğer
bölüklerdeki arkadaşlarında şarjör olmadığını, araca bindiklerini, nereye gideceklerinin
söylenmediğini, daha sonra aracın Harp Okulu içerisinde Bozpark bölgesinde durduğunu,
Ömer Ergenekon'un Honda Civic marka bir araca indiğini, sonra tekrar bulundukları araca
binerek hareket ettiklerini, aracın hızlı bir şekilde gittiğini, 1 nolu nizamiyeden çıktıklarını,
Kızılay istimaketinden Ulus istikametine doğru gittiklerini, sorduklarında yarbayın ülkenin
olağanüstü bir durumda olduğunu, bir binanın emniyetini almaları gerektiğini, polisle birlikte
hareket ettiklerini söylediğini, daha sonra kendilerini Ulus'ta bulunan Türk Telekom binası
önünde bulduklarını, araçtan inerek binaya girdiklerini, güvenliği bir odaya topladığını, diğer
kapılara gideceklerini söylediğini, güvenliği yere yatırdığını "seni anam avradım olsun
vururum" dediğini, şoka girdiklerini, kendilerine talimatlar yağdırmaya başladığını, şahsı
kelepçelemelerini istediğini, güvenliği orada kelepçelediklerini, üst katta çağrı merkezinde
150-200 kişinin olduğunu duymaları üzerine bu şahısları tahliye etmeyi düşündüklerini ve
öyle yaptıklarını, herkese dışarı çıkmalarını söylediklerini, yarbayın yakaladığını
kelepçelediğini, kendisinin ise aşağıya gönderdiğini, arkadaşlarına toplanmalarını söylediğini,
olağanüstü bir durum olduğunu söylediğini, oda oda gezmeye başladığını, bunu binadakileri
tahliye etmek amacıyla yaptığını, televizyondan bu esnada Boğaz Köprüsünün kapatıldığını
görünce darbe olduğunu kesin olarak anladığını, devamında binada kimsenin kalmamasını
sağladıklarını, tahliye ettiklerini, yarbayın belli kişileri ayırdığını, güvenlik görevlileri ile
kantinciyi ve sistemci olan bir bayanı bırakmadığını, kendisine tepki gösterdiklerini, bu
durumu gelmeden neden anlatmadığını sorduklarını, söylemesi durumunda gelmeyecekleri
için söylemediğini kendilerine ilettiğini, bunun üzerine Kara Harp Okuluna gitme yönünde
isteklerini dile getirdiklerini "bu saatten sonra harp hükümleri uygulanır, giderseniz firar
olarak yargılanırsınız, Kara Harp Okulu mahkeme olacak, sizi infaz ederim" dediğini,
darbenin gerçekleşmiş olması durumunda kendilerinin yarbaya birşey yapmaları durumunda
bütün arkadaşları ile birlikte orada infaz edileceklerini düşündüğünü, yarbayın yukarı çıkması
üzerine arkadaşlarının takım, bölük komutanlarını aradıklarını, tabur komutanının "hukuksuz
bir şey yapmayın" emri üzerine yarbayın emrini dinlemediklerini, polisin gelmesini
beklediklerini, polisin gelmesinden sonra yarbayı teslim olmaya ikna etmeye çalıştıklarını,
devamında yarbayın birisine telefon ederek "komutanım polis geldi, ne yapayım, arkadaşlar
benimle değil" dediğini, ondan sonra da kendilerine "arkadaşlar kaçıyoruz" dediğini, kaçacak
birşey yapmadıkları için kaçmayacaklarını söylediklerini, kendi aralarında konuşurken
yarbayı gözden kaybettiğini, aşağıya indiklerinde halkın orada olduğunu gördüklerini, linç
girişiminden korkarak en üst kata çıktıklarını, güvenlik görevlilerini teslim olacaklarını
söylemek için gönderdiklerini, devamında özel harekat polislerine teslim olduklarını beyan
ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının,
şüpheli Samet Tanrıverdi'nin kardeşi olan Hakan Tanrıverdi'nin tek işlemde 563,61TL havale
aldığı İhtiyaç Yayın. Dersh. Uz. Eğt. Bil. Hi. Tu. Re. Ot. İ. Or. San. Ti. Ltd. Şti.'nin Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/93206 soruşturma sayılı dosya kapsamında hakkında
araştırma istenen şirketlerden olduğunun, Hakan Tanrıverdi'nin 29/03/2014 - 24/04/2014
tarihleri arasında söz konusu şirkette çalışmış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
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herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Samet Tanrıverdi'nin üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0061904 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği, ayrıca olay yerinde elde edilen silahlar arasında
şüphelinin üzerine zimmetli silahın bulunmadığının tespit edildiği, şüphelinin bu nedenle olay
yerine başkasının üzerine zimmetli bir silah ile gelmiş olduğunun belirlendiği, askeri darbeyi
yöneten konseyin silahların zimmetli olduğu kişilerden başkasına kullandırarak, kimin, kimi
öldürüp yaraladığının belirlenememesi için böyle bir uygulamaya gittiğinin ve silahların bu
nedenle rastgele olarak personele dağıtıldığının, bununla meydana gelen darbeye teşebbüs
olayı ile ilgili ve meydana gelecek ölüm veya yaralama olayları ile ilgili olarak hiç kimsenin
sorumlu tutulamamasının amaçlandığının belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
23/02/2017 tarihli güvenlik kamerası inceleme raporu içeriğine göre; CAM 9'a ait
görüntünün 00:11:36 saniyesinde askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun
namlulu silahlı 3 şahsın görüntü alanı içerisinde bir müddet dolaştıktan sonra 00:12:03
saniyesinde görüntüden çıkmış olduğunun, 00:13:18 saniyesinden itibaren şüpheli Samet
Tanrıverdi olabileceği değerlendirilen şahsın yine askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri
başlıklı, uzun namlulu silahlı 7 şahıs olmak üzere toplam 10 kişinin turnike önüne gelerek
beklemekte olduklarının tespit edildiğinin, (rapor sayfa 18) CAM 11'e ait görüntünün
incelenmesi neticesinde kamera açısına göre sol tarafta bulunan 2. Giriş kapısından 22:47:30
saniyesinden itibaren şüpheli Samet Tanrıverdi olabileceği değerlendirilen şahsın ve asker
üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı, uzun namlulu silahlı bir şahsın görüntüye girerek
22:47:41 saniyesinden itibaren kamera açısından çıkmış olduklarının tespit edildiğinin (rapor
sayfa 44) belirtildiği,
22. ŞÜPHELİ İSA AKGÜL
Şüpheli İsa Akgül'ün Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 24/07/2016 tarih ve 2016/466
sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulu 5. Akdeniz Tabur
Komutanlığı 3. Bölükte astsubay kursiyer öğrenci olarak görev yaptığını, haftasonunda Afyon
ilinde gezi olduğunu, bu nedenle komutanlarının evlerine gidemeyeceklerini, o gün okulda
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kalınacağını söylediğini, kendisinin de gezide muhafız olarak görev alacağının 3. bölük
komutanı Ahmet Önder Biberoğlu tarafından kendisine tebliğ edildiğini, olay günü saat 21:30
sıralarında içtima yapılacağının nöbetçi subay Atilla Kahraman tarafından söylendiğini,
nöbetçi subay, gezide emniyetçi olarak görevlendirilen toplam 27 kişinin silah ve teçhizat
almasını, komutanın kendilerini kontrol edeceğini söylediğini, silahlarının ayrılmış vaziyette
olduğunu gördüğünü, kendisi adına zimmetli HK33 piyade tüfeğini ve 1 tane boş plastik
şarjör aldığını, yukarı çıktığında bir tane yarbay gördüğünü, Atilla Kahraman'ın bu yarbayın
emir komutasında olduklarını ve onunla gideceklerini, okul komutanını kendilerini geziden
dolayı denetleyeceğini söylediğini, yine komutanın emrinde hareket etmeleri gerektiğini
söylediğini, devamında yarbayın kendilerini sivil bir askeri araca bindirdiğini, taburda görevli
üsteğmen Safa Özkan'ın, kendi bölüğüne mühimmat verdiğini, araç şoförünün sivil kıyafetli
olduğunu, nizamiyeye doğru hareket ettiklerini, yarbayın kendilerine herhangi bir açıklama
yapmadığını, çıkmadan önce otoparktan birşeyler aldığını, nizamiyede kapıyı "yarbayım"
diyerek açtırdığını, Kızılay tarafından geçerken polisleri gördüklerini, hızlı bir şekilde jet
uçtuğunu, çıktıklarında saatin 22:00 civarında olduğunu, yarbayın, kendilerine ülkenin karışık
olduğunu, bir yerin emniyetini alacaklarını, polisin de kendileri ile birlikte hareket ettiğini
söylediğini, Türk Telekom yazan bir yere gittiklerini, buranın emniyetini alacaklarını
söylediğini, yarbayın önden gittiğini, Mehmet Ali Bulazar ile en son indiklerini, geride
kaldıklarını, içeri girdiğinde güvenlikçilerin yere yatırılmış vaziyette olduğunu, yarbayında
başlarında olduğunu gördüğünü, kimsenin ne olduğunu bilmediğini, bir kargaşa ortamı
olduğunu, diğer tarafa geçtiklerinde galiba arkadaşlarının içeridekileri rehin almaya
çalıştıklarını ve tahliye etmeye başladıklarını, çıkanlara ne olduğunu sorduklarını, Seyfullah
üsteğmen ve Fatih Çankal üsteğmeni aradıklarını, başlarında bulunan komutanın emirlerine
riayet etmelerini söylediklerini, Ahmet Önder Biberoğlu'nu aradıklarında "siz ne biçim
askersiniz, sizde hiç onur, gurur yok mu, çatışacaksınız" şeklinde beyanda bulunduğunu
duyduğunu, Süleyman Arif Varol isimli arkadaşının ise tabur komutanını aradığını, durumu
anlattığını, tabur komutanının hukuksuz bir şey yapmamalarını söylediğini, biraz zaman
geçtikten sonra arkadaşlarının haberlerden bakmaları neticesinde bunun bir darbe olduğunu
anladıklarını, devamında yarbayın yanına giderek okula gitmek istediklerini, geri dönmek
istediklerini söylediklerini, yarbayın kaçma teklifinde bulunduğunu, kaçmaları durumunda
vatandaşlarla karşılaşabileceklerini, kalmaları durumunda da polisle çatışmak zorunda
kalacaklarını düşündüklerini, yarbayın "o zaman polisle çatışacağız" dediğini ancak polisle de
çatışmayacaklarını söylemeleri üzerine yarbayın kaçıp gittiğini, 2 tane güvenlik görevlisini
teslim olacaklarını iletmeleri hususunda polislere gönderdiklerini, daha sonra gelen polislere
teslim olarak silahlarını verdiklerini, herhangi bir çatışma olmadığını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir suç eşyasının ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli İsa Akgül'ün üzerine zimmetli silahın seri numarasının
L0067817 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben üzerlerinde
bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli tarafından
kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay yerinde bulunan
silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
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L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
23. ŞÜPHELİ ADİL CUMHUR İPEKÇİ
Şüpheli Adil Cumhur İpekçi'nin Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 21/07/2016 tarih
ve 2016/598 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; kursiyer astsubay olduğunu,
Kara Harp Okuluna subaylık sınavını kazandığı için geldiğini, 15 Temmuz günü nöbetçi
olduğunu, devamındaki günlerde de Afyon gezisinin olduğunu, kendisi gibi Atilla
Kahraman'ın da nöbetçi subay olduğunu, ertesi gün gidecekleri gezi için hazırlıklara
başladıklarını, bununla ilgili kumanyaların dağıtımı ile ilgili işlemleri yaptıklarını, Atilla
üsteğmenin odasına üzerinde çelik yelek, silah ve kompozit başlığı olan bir yarbayın girdiğini,
bir müddet konuştuklarını, devamında Atilla üsteğmenin kapıdan çıktıktan sonra kendisini
yanına çağırdığını, listelerin nerede olduğunu sorduğunu, haberinin olmadığını söylemesi
üzerine hatta biraz kendisine kızdığını, olay günü saat 21:30 da Atilla üsteğmenin emri ile
içtima olduğunu, içtimanın normalde saat 22:00 de olduğunu ancak Atilla üsteğmenin emri ile
21:30'a çekildiğini, üsteğmenin odasının önünde 2. bölük komutan vekili Safa üsteğmeni
gördüğünü, uzun kollu giymesinin gerektiğini söylediğini, bir süre sonra yarbay rütbesinde
olan Ömer Ergenekon'u gördüğünü, silahını alıp almayacağını sorduğunu, devamında depoya
giderek silahını almasını istediğini, bunun üzerine depoya doğru gittiğini, kendi bölüğünde
olan ve listede isimleri yazılı kişilerin orada olduğunu, herkesin malzemelerini, teçhizatlarını
aldıklarını, silahlarını aldıklarını, silahlarının daha önceden hazırlanmış olduğunu, silahının
kendi silahı olmadığını, farklı bir silah verildiğini, kendisine zimmetli olmayan bir silahın
alalacele verildiğini, devamında toplam 10-15 kişilik bir topluluk oluşturduklarını, Atilla
üsteğmenin odasının önünde toplandıklarını, bir süre sonra yanlarına bir minibüs yaklaştığını,
yarbayın Atilla üsteğmen ile beraber minibüse binmelerini söylediğini, minibüse bindiklerini,
araca binen kimsenin birbirini tanımadığını, araca bindiklerinde mühimmatları ve çelik
yeleklerinin olmadığını, sadece silah, hücum yeleği ve kompozit başlıklarının olduğunu, o
esnada Safa üsteğmenin arkadan gelen 2. bölüğün personeline mühimmat dağıttığını ve
onlarında mühimmatı alarak otobüse bindiklerini, araca bindikten sonra şoföre sürmesini
söylediğini, şoförün hareket merkezine çıkış yapıldığını bildirmesi gerektiğini söylemesi
üzerine yarbayın yürümesini emrettiğini, 1 nolu nizamiyede bulunan görevlilere bağırıp
çağırarak kapıyı açtırdığını, bu şekilde dışarı çıktıklarını, sürücüye yol tarif etmeye
başladığını, bu esnada savaş uçaklarının geçmeye başladığını, arka tarafta oldukları için
seslerini iletemediklerini, ön taraftaki arkadaşlarının yarbaya soru sorduğunu, bunun üzerine
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şahsın ülkenin durumunun çok karışık olduğunu, Genelkurmay Başkanının rehin alındığını ve
buna binaen polisin yanlarında olduğunu, bir yerin emniyetini almaya gittiklerini söylediğini,
Türk Telekom binasının önünde durduklarını, en son inenlerden birisinin kendisi olduğunu,
içeri girdiğinde bir güvenlik görevlisinin ellerinin kelepçeli olduğunu ve titremekte olduğunu
gördüğünü, daha sonra Ömer yarbayın katlara çıkmalarını ve oradaki insanları dışarı
çıkarmalarını söylediğini, topluca arkadaşları ile beraber 27 kişi çıktıklarını, ilk binada fazla
kişi olmadığını, arkadaşlarının yönlendirmesi üzerine çıktıklarını, kesinlikle silah
kullanılmadığını, tehdit etmediklerini, diğer binaya girdiklerini, diğer binada da aynı şekilde
binada bulunanları dışarı çıkartmalarını Ömer yarbayın söylediğini, katlara çıktıklarını,
katlarda bir takım insanlar olduğunu gördüğünü, insanları güzelce uyardıklarını, binayı
boşlatmalarını istediklerini, ne olduğunu sorduklarında bilmediklerini, emrin bu yönde
olduğunu söylediklerini, onları da güzelce aşağıya yönlendirdiklerini, herkes binadan indikten
sonra giriş katın olduğu yerde Ömer yarbayın kendilerine bağırdığını, ne olduğunu
sorduklarında Genelkurmay Başkanının rehin alındığını, ülkenin kötü bir durumda olduğunu
söylediğini, durumdan şüphelenmeye başladıklarını, cep telefonu ile eşine ve kardeşine mesaj
attığını, kardeşinin herkesin dışarı döküldüğünü, birşeyler almaya çalıştığını söylediğini,
devamında kendilerinin binada aylak aylak dolaşmaya, merdivenlerde yatmaya, toplu olarak
durmaya başladıklarını, 2 tane arkadaşının polise teslim olmak için önden indiklerini ancak
anahtar olmadığı için kapıyı açamadıklarını, kapının daha sonra kırıldığını söylediklerini,
Ömer yarbayın personelden bazı kişilerin gitmesine izin vermediğini, onları da giriş katında
güvenliğin olduğu yerde olduklarını, kendilerinin de orada oturduklarını, güvenliklere
konudan haberdar olmadıklarını söylediklerini, devamında sıralı amirlerini aradıklarını,
Seyfullah Özkara'yı aradığını "başınızdaki adamın emirlerine riayet edin" dediğini, daha sonra
bölük komutanını aradığını, onun da "başınızdaki adamın emirlerine riayet edin" diye
söylediğini, devamında ailelerinin kendilerine attığı mesajlarla bir kalkışma olduğunu
anladıklarını, binanın içindeki televizyondan haberleri gördüklerini, kanalları izlediklerini, 3.
katın girişinde 10 kişilik grupla yarbay ile tekrardan buluştuklarını, yarbayın yanında bir tane
de sivil şahıs olduğunu, burada yarbayla konuştuklarını, konuşmaları İbrahim Çok'un kayıt
yaptığını, Başbakanın açıklama yaptığını, Cumhurbaşkanının açıklama yaptığını, olayın bir
darbe girişim olduğunu öğrendiklerini, bulunmak istemediklerini söylediklerini, devamında
"bunlar Hükümetin kanalları, bunlara inanmayın, açık TRT'yi izleyin" dediğini, sürekli olarak
kendilerini ikna etmeye çalıştığını "muzaffer olacağız, muzaffer olduktan sonra yakalananlar
Harp Okulunda kurulacak Harp Divanında yargılanacaklar" dediğini, kendisinin silahı olması
nedeniyle korktuklarını, bir süre sonra kursiyer Süleyman'ın tabur komutanını aradığını,
komutanın hukuksuz herhangi bir iş yapmamaları, binada kalmaları gerektiğini söylediğini,
Ömer yarbayın tabur komutanı ile görüşmek istemediğini, 155 ve 156'yı aradıklarını,
ulaşamadıklarını, kendisini arayan bülük komutanı Ahmet Önder Biberoğlu'nun "oğlum
teslim olacağınızı duydum, kesinlikle teslim olmayın, çatışın" emrini verdiğini, polisle
çatışmayacaklarını, bunu nasıl yapacaklarını sorduklarında ise "başınızdaki adamın emirlerine
uyun, riayet edin, onurlu şerefli asker olun" dediğini, daha sonra tekrar görüştüklerinde ve
yarbayın ortalıkta görünmediğini söylemesi üzerine "en kıdemli olanınız emir komutayı alsın,
teslim olmayın" dediğini, daha sonra arkadaşları ile konuşarak teslim olmaya karar
verdiklerini, yarbayla buluştuklarını, teslim olmaları gerektiğini, polislere, halka ateş
edemeyeceklerini söylediklerini, bunun üzerine yarbayın "ben kesinlikle teslim olmam, aşağı
inersem o şerefsizlerden bir tanesini vururum" dediğini, daha sonra yanındaki sivil şahısla
beraber yukarıya doğru gittiğini, yukarıdan kaçtığını düşündüğünü, arkadaşları ile kamera
kayıt odasına geçtiğini, sürekli aşağı yukarı çıktıklarını, özel harekat polislerinin geldiğinde
onlarla çatışacaklarını düşünmemeleri, binayı ele geçirdiklerini düşünmemeleri için kamera
odasına geçtiklerini, en sonunda yukarı çıkmaya karar kıldıklarını, güvenlik görevlileri ile
konuşarak teslim olacaklarını polislere iletmelerini söylediklerini, polislerle görüştükten sonra
geldiklerini, devamında kompozit başlıklarını, şarjörlerini çıkarttıklarını, silahlarını ters
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astıklarını, özel harekat polislerinin gelerek kendilerini teslim aldığını ve devamında karakola
götürdüklerini beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Adil Cumhur İpekçi'nin 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış
kaydına rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet LG marka cep
telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi
neticesinde 24/01/2017 tarihli inceleme raporunun tanzim edildiği, rapor içeriğine göre
soruşturma konusu ile ilgili olarak herhangi bir suç unsuru olmadığının değerlendirildiğinin
ancak rapor içeriğinin ilgili birim tarafından da değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Adil Cumhur İpekçi'nin üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0067801 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği, ayrıca olay yerinde elde edilen silahlar arasında
şüphelinin üzerine zimmetli silahın bulunmadığının tespit edildiği, şüphelinin bu nedenle olay
yerine başkasının üzerine zimmetli bir silah ile gelmiş olduğunun belirlendiği, askeri darbeyi
yöneten konseyin silahların zimmetli olduğu kişilerden başkasına kullandırarak, kimin, kimi
öldürüp yaraladığının belirlenememesi için böyle bir uygulamaya gittiğinin ve silahların bu
nedenle rastgele olarak personele dağıtıldığının, bununla meydana gelen darbeye teşebbüs
olayı ile ilgili ve meydana gelecek ölüm veya yaralama olayları ile ilgili olarak hiç kimsenin
sorumlu tutulamamasının amaçlandığının belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
24. ŞÜPHELİ ORÇUN TİNK
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Şüpheli Orçun Tink'in alınan ifadesinde, özetle; 2015 yılı Kasım ayında vatani
görevini yapmak üzere askere alındığını, Ankara Kara Harp Okulunda ulaştırma bölüğünde
görevine başladığını, 011052 plaka sayılı Otokar Sultan askeri aracını Batıkent hattına servis
olarak götürdüğünü, olay günü saat 21:30 sıralarında koğuşta yatmakta iken koğuşcunun
kendisini kaldırdığını, dış görev olduğunu, Afyon'a gideceğini söylediğini, bölükten 20 er
arkadaşı ile beraber garaja gittiklerini, sivil kıyafetleri ile kullanmış olduğu 011052 askeri
plakalı araca bindiğini, nöbetçi başçavuş Bekir Uyanık'ın otoparkın oraya gitmesini, kendisini
orada Ömer isimli yarbayın ve kursiyer öğrencilerin beklediğini söylediğini, bunun üzerine
oraya gittiğini, hepsinin acele bir şekilde araca bindiklerini, üzerlerinde şarjörleri takılı
vaziyette G3 silahlarının olduğunu, içerisinde mühimmat olup olmadığını bilmediğini, araca
binenleri daha önce hiç görmediğini, isminin Ömer olduğunu öğrendiği komutana nereye
gittiklerini sorduğunu, tatbikata gittiklerini söyleyerek sürmesini istediğini, güvenlik
merkezine bildirmesi gerektiğini söylemesi üzerine kendisine bağırarak "sana emrediyorum,
ben yarbayım, onların hepsinin haberi var, sür diyorsam süreceksin" dediğini, sürekli olarak
tabancası ile oynadığı için korktuğunu, hareket ettiğini, tatbikata gittiklerini söylediğini, 1
nolu nizamiyeden çıktıklarında güzergah sorduğunu, tatbikatı nerede yapacaklarını sorması
üzerine Ulus'ta yapacaklarını söylediğini, kendisine yolu tarif ettiğini, kendisinin ve kursiyer
öğrencilerin ne için Ulus'a geldiklerini sorduklarını "Telekom binasını korumaya geldik,
güvenlik alacağız, devlet yönetimi zor günler geçiriyor, poliste bizim arkamızda" dediğini,
inmeye başlarken aracın içerisinde bulunması gerektiğini söylediğini, kendisine bağırarak
"sana emrediyorum, sende yanımdan ayrılmayacaksın" dediğini, beraber indiklerini, herkesin
silahının olduğunu, bir tek kendisinin silahının olmadığını, Telekom binasından herkesin
çıkartılması gerektiği yönünde talimat verdiğini, girişte bulunan güvenlikçilerle konuştuğunu,
yan yana A ve B isminde 2 bina olduğunu, kursiyerleri binalara böldüğünü, herkesin binadan
çıkartılması konusunda talimat verdiğini, kardeşini arayarak kendilerini zorla bir yere
getirdiklerini söyleyerek ne olduğunu sorduğunu, bunun üzerine kardeşinin darbe girişiminin
başladığını söylediğini, devamında yukarıdan aşağıya doğru bütün personeli dışarı doğru
çıkarmaya başladıklarını, çalışan bir bayan, bir erkek şahsı ise dışarı çıkartmadıklarını,
komutanın bunların yanına kursiyer bıraktığını, güvenlikçilere "kamera kayıtlarını silmemiz
gerekiyor" dediğini, güvenlikçilerin kamera odasını gösterdiklerini, bu olaylar olurken
öğrencilerden de telefonla ailelerini arayanların olduğunu, zaten kameralardan Kızılay'da
vatandaşların yürüyüşe geçtiğini gördüklerini, kursiyerlerle bunun yanlış olduğu şeklinde
konuşmalar yaptıklarını, cep telefonundan okulu aradığını, devamında Bekir komutanla
görüştüğünü "başınızdaki komutan ne diyorsa onu yapın, buraya dönmeyin" dediğini, kursiyer
arkadaşlarının da kendi bölük komutanlarını aradıklarını, onlarında aynı şeyi söylediklerini,
bu esnada yarbayın birilerini aradığını, daha sonra kendisini görmediği 2 sivil giyimli erkek
şahsın geldiğini, birincisinin 40 yaşlarında, kır saçlı bir kişi olduğunu, diğer şahsın 35
yaşlarında uzun boylu birisi olduğunu, içeri girince Ömer yarbaya "komutanım" dediklerini,
birlikte direk olarak kamera odasına gittiklerini, aralarında birbirlerine "komutanım" diye
hitap ettiklerini, 30 dakika kadar kamera kayıtlarını silmeye çalıştıklarını fakat
beceremediklerini, birinci şahsın birisini aradığını, cevap alamadığını "ben bunları silmek için
başka birisini getireceğim, 2 saatimi alır" diyerek dışarı çıktığını, diğer şahsın kendileri ile
kaldığını, birinci şahsın bir daha gelmediğini, kameralardan halkın binanın önünde çoğalmaya
başladığını gördüklerini, kursiyerlerden "komutanım biz ne yapıyoruz, kime hizmet ediyoruz,
niye bizi getirdiniz, okula dönmek istiyoruz" diyenler olduğunu, yarbayın ise "buraya bir kere
geldik, burdan çıkış yok" dediğini, onu bırakarak aşağıya indiklerini, polislerin teslim
olmaları şeklinde anonsta bulunmaya başladıklarını, birinci kat koridorunda beklemeye
başladıklarını, yarbayın aşağıya indiğini, çelik yeleğini ve kompozitini taktığını, beylik
tabancasını çıkarttığını fakat geri yerine bıraktığını, kendilerini bırakarak yukarıya kaçmaya
başladığını, elinde bulunan pembe renkli sırt çantasını kendisine uzattığını, kendisinde
kalmasını istediğini ancak çantayı komutana geri verdiğini "benimle gelmek isteyen varsa
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gelsin" dediğini, kimsenin onu dinlemediğini, daha sonra olay yerine gelen ikinci şahsında
yarbayı takip ettiğini, güvenlik görevlisinden kendisini binadan çıkartmasını istediğini,
beraber gittiklerini, geri gelen güvenlikçinin ne yapacaklarını sorduğunu, teslim olacaklarını
söylediklerini, özel harekat polislerine bunu iletmesini istediklerini, o esnada özel
harekatçıların geldiğini, kursiyerlerin silahlarını yere bıraktıklarını, kendilerini
yakaladıklarını, darbe olayından bilgisinin olmadığını, darbelere karşı olduğunu, yasa dışı
örgüt ile ilişkisinin olmadığını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet 1 ABD
dolarının ele geçirildiği, yine 1 adet Samsung marka cep telefonunun ele geçirildiği,
şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde 10/02/2017 tarihli
inceleme raporunun tanzim edildiği, rapor içeriğine göre; telefon içeriğinde FETÖ/PDY
örgütüne üye kişilerin kullandığı Bylock ve Eagle yazılımlarına dair herhangi bir kalıntı ve
içeriğe ulaşılamadığının, içeriklerin incelenmesi neticesinde soruşturma konusuyla alakalı
olabileceği düşünülen herhangi bir bulguya rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Orçun Tink'in üzerine zimmetli G3 piyade tüfeğinin seri
numarasının 226803 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olmadığının belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
23/02/2017 tarihli güvenlik kamerası inceleme raporu içeriğine göre; CAM 9'a ait
görüntünün 00:08:11 saniyesinden itibaren görüntüye 6 askeri üniformalı, hücum yelekli,
askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı şahıslarının, Ömer Ergenekon olabileceği
değerlendirilen şahsın ve şüpheli Orçun Tink olabileceği değerlendirilen şahsın görüntüye
girdiğinin ve giriş turnikesini, giriş kartı olduğu tahmin edilen bir kart yardımı ile açarak
00:08:33 saniyesinde 5 askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu
silahlı ve Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsın ve Orçun Tink olabileceği
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değerlendirilen şahsın kamera açısına göre sol taraftan, 1 askeri üniformalı, hücum yelekli,
askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı şahsın ise turnikenin karşısına doğru yürüyüp
görüntüden çıktığının görüldüğünün, görüntünün 00:13:18 saniyesinden itibaren Ömer
Ergenekon, Samet Tanrıverdi ve şüpheli Orçun Tink olabileceği değerlendirilen şahısların ve
askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 7 şahıs olmak üzere
toplam 10 şahsın turnike önüne gelerek bir müddet burada beklediklerinin, Ömer Ergenekon
olabileceği değerlendirilen şahsın telefon ile görüşme yaptığının görüldüğünün, 00:15:00
saniyesinden itibaren görüntüde bulunan askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve
uzun namlulu silahlı 3 şahıs ile Orçun Tink ve Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen
şahısların 00:15:11 saniyesinde kamera açısından çıkmış olduklarının görüldüğünün, 00:50:43
saniyesinden itibaren görüntüye 3 askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun
namlulu silahlı şahsın girdiğinin, güvenlik kamerası (CAM 10) yönünü değiştirmek üzere
kameraya temas ettiklerinin görüldüğünün, 00:50:58 saniyesinden itibaren görüntüye şüpheli
Orçun Tink olabileceği değerlendirilen şahsın ve Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen
şahsın girdiğinin, kamera açısında görünen turnike geçiş kapısının önüne geldiklerinin ve
turnikeleri açmaya çalıştıklarının, açamayarak geri döndüklerinin görüldüğünün, 00:51:39
saniyesinden itibaren görüntüden 3 askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun
namlulu silahlı şahsın ve Ömer Ergenekon ile şüpheli Orçun Tink olabileceği değerlendirilen
şahsın ve 1 tane sivil şahıs olmak üzere toplam 6 şahsın kamera açısından çıkmış olduklarının
görüldüğünün tespit edildiğinin, (rapor sayfa 17-18-19-20)
CAM 10'a ait görüntünün 00:07:57 saniyesinden itibaren görüntüye askeri üniformalı,
hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 6 şahıs ile şüpheli Orçun Tink ve Ömer
Ergenekon olabileceği değerlendirilen toplam 8 şahsın girdiğinin, saat 00:08:34 saniyesinde
turnike kapısından geçerek görüntüden çıktıklarının görüldüğünün, 00:13:17 saniyeden
itibaren görüntüye şüpheli Orçun Tink ve Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen
şahısların ve askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 9 şahsın
görüntüye girdiklerinin görüldüğünün, Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen şahsın
telefonla konuşarak görüntüye girdiğinin ve kamera açısında bulunan turnike geçiş kapılarının
yanına giderek kapıyı açmaya çalıştığının, turnike kapısının açılmadığının görüldüğünün ve
görüntünün sona ermiş olduğunun görüldüğünün tespit edildiğinin, (rapor sayfa 35)
CAM 10'a ait görüntünün 00:50:37 saniyesinden itibaren görüntüye Ömer Ergenekon,
şüpheli Orçun Tink ve Güngör Gürcan olabileceği değerlendirilen şahısların ve askeri
üniformalı, hücum yelekli, askeri başlıklı ve uzun namlulu silahlı 2 şahıs ve 1 sivil şahıs
olmak üzere toplam 6 şahsın görüntüye girdiğinin görüldüğünün tespit edildiğinin, (rapor
sayfa 36)
CAM 11'e ait görüntünün 00:10:58 saniyesinden itibaren görüntüye Ömer Ergenekon
ve Orçun Tink olabileceği değerlendirilen şahıslar ile askeri üniformalı, hücum yelekli, askeri
başlıklı ve uzun namlulu silahlı 5 şahıs olmak üzere toplam 7 şahsın görüntüye girdiğinin
görüldüğünün, 00:11:28 saniyesinden itibaren Ömer Ergenekon olabileceği değerlendirilen
şahsın telefon ile görüşme yapmaya başlamış olduğunun ve 00:11:36 saniyesinde görüşmenin
sona erdiğinin, bu şahısların koridor boyunca yürüyerek 00:12:54 saniyesinde kamera
açısından çıkmış olduklarının görüldüğünün tespit edildiğinin (rapor sayfa 49-50)
belirtildiği,
25. ŞÜPHELİ MEHMET ASLAN
Şüpheli Mehmet Aslan'ın Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 21/07/2016 tarih ve
2016/599 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; astsubaylıktan subaylığa geçiş
sınavını kazandığını, Kara Harp Okulunda öğrenci kursiyer olduğunu, olay gününden 1 gün
önce Afyon ilinde düzenlenecek geziye gideceklerinin ve kendisinin bu gezide muhafız olarak
görev yapacağının kendisine tebliğ edildiğini, geziye gidileceği için 15 Temmuz günü
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herkesin evlerinde kalmayacağının, Kara Harp Okulunda kalacağının söylendiğini, olay günü
21:30 da içtima olduğunun söylenmesi üzerine biraz geçte olsa içtimaya gittiğini, komutanın
kendilerini göreceğini söyleyerek kıyafetlerini değiştirmelerinin istendiğini, silahlığa
göndermeleri üzerine buradan silah alarak hazır olan bir araca üçer bölükten 9 kişi olmak
üzere toplam 27 kişinin bindirildiğini, bir tane de yarbayın bindiğini, yanlarına mühimmat
almadıklarını, aracın arka kapısından son anda piyade üsteğmen Safa Özkan'ın bir kaç
kursiyerle mühimmat getirerek bıraktığını, herkese 1 şarjör mühimmat dağıttıklarını,
nizamiyede görevli personele Ömer yarbayın bağırması üzerine kapıyı açtıklarını, nereye
gittiklerini sorduklarında yarbayın kendilerini geçiştirdiğini, uçak seslerini duyduklarını,
ısrarlarına dayanamayarak "arkadaşlar ülke şuan sıkıntılı bir durumda, polisle bize bir görev
verildi, bir yerin emniyetini alacağız" dediğini, aracın daha sonra Türk Telekom binası önünde
durduğunu, kendisinin sonlarda olduğunu, içeri girdiğinde güvenlikçinin bir tanesinin yerde
yattığını, yarbayın güvenlikçinin elini arkadan bağlamış olduğunu gördüğünü, şaşkın bir
şekilde dolanmaya başladığını, bir süre sonra güvenlikçilerin ellerini çözdüklerini, Ömer
yarbayın "binanın emniyetini almamız lazım" şeklinde sözler söylediğini, daha sonra sağda
solda dolaştıklarını, güvenlikçilere ne olup bittiğini sorduklarında onlarında haberinin
olmadığını öğrendiklerini, bir süre sonra televizyondan Başbakanın yaptığı açıklamayı
gördüğünü ancak darbe girişimi olduğunu öğrenince duyduklarına inanamadığını, Boğaziçi
Köprüsünün kapatıldığını görünce darbenin yapıldığını kesin olarak anladığını, bunun üzerine
arkadaşları ile birlikte yarbayla konuştuklarını "komutanım yapmayın, etmeyin, bu darbe, bazı
kuvvet komutanları bunu kabul etmiyor, ordu komutanları kabul etmiyor, bizim birliğimize
dönmemiz lazım" dediklerini ancak yarbayın bir yola girdiklerini, çıkış olmadığını, dönüşün
olmadığını söylediğini, devamında bölük komutanı Nadir Özsoy'u aradıklarını "olduğunuz
yerde bekleyin" şeklinde talimat verdiğini, bazı arkadaşlarının tabur komutanını aradıklarını,
durumu anlattıklarını, tabur komutanının ise kendisinin de okula giremediğini söyleyerek
güvenli bir şekilde beklemelerini, hukuk dışı birşey yapmamalarını söylediğini, devamında
Aykan Kılıçarslan ve Fikret Erdoğan ile birlikte mescide girerek kapıyı üzerlerine
kitlediklerini, daha sonra buradan çıkarak ilk girişe geldiklerini, Ömer yarbayın kendilerini
alarak Türk Telekomun başka bir binasına götürdüğünü, yukarı çıkardığını, yani etrafta
dolaşıp durduklarını, sonra arkadaşları ile biraraya geldiklerini, acilen okula dönmeleri
gerektiğini konuştuklarını, halkın dışarıda toplanmış olması nedeniyle dışarı çıkmayı da göze
alamadıklarını, şoföre de "gidelim" dediklerini ancak dışarının kalabalık olması nedeniyle
çıkamadıklarını, yarbayın geldiğini, İbrahim Çok isimli arkadaşının ses kaydı almaya
başladığını, komutana yanlış bir yolda olduklarının söylendiğini ancak komutanın geri adım
atmadığını, ne yapacaklarını bilmeden dolaşmaya başladıklarını, izleme merkezinde 2 tane
güvenlikçi, 2 tane de sivil şahıs olduğunu, onlarla birlikte karşılıklı olarak ne olup bittiğini
birbirlerine sorduklarını, bir süre sonra Ömer yarbayın yanlarına gelerek "çıkıyoruz
arkadaşlar" dediğini, yanında Mustafa Kılıç ile Aykan Kılıçarslan'ın olduğunu, bu arada
yarbayın sürekli olarak sert konuşmalar yaptığını, elinin sürekli olarak beline gittiğini, nereye
gideceklerini sorduklarında "arkadaşlarınız bekliyor" dediğini, peşinden gittiklerini, bir anda
bir tel örgüden atlayarak kaçtığını, arkasından baktıklarını, arkadaşlarının orada olmadığını
gördüklerini, geri dönerek yukarı çıktıklarını, arkadaşları ile konuşmaya başladıklarını, izleme
merkezinden ne olup bittiğine bakmaya başladıklarını, sivilleri ve polisleri gördüklerini,
arkadaşları ile tekrar konuştuklarını, teslim olma konusunda karar aldıklarını, güvenlikçileri
gönderdiklerini, bir süre sonra üzerlerindeki şarjörleri çıkardıklarını, silahları bir kenara
koyduklarını, polislerin geldiğini ve onlara teslim olduklarını, daha sonra kendilerini karakola
götürdüklerini beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
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içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüpheli Mehmet Aslan'ın 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış
kaydına rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet Iphone 5S
marka cep telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi
amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği
ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara
alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin
tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Mehmet Aslan'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0061530 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
26. ŞÜPHELİ ZİNNUR ÇETİN
Şüpheli Zinnur Çetin'in Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 21/07/2016 tarih ve
2016/599 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; astsubaylıktan subaylığa geçiş
sınavını kazandığını, eğitimlerinin bir kısmını tamamladığını, Kara Harp Okuluna geldiğini,
16-17 Temmuz günlerinde Afyon'da Harp Tarihi gezisi olduğunu, bu gezinin önceden
planlandığını, geziyle ilgili olarak muhafız olarak seçildiğini Perşembe günü takım
komutanından öğrendiğini, takım komutanının Atilla Kahraman olduğunu, kendisinin aynı
zamanda 15/07/2016 günü nöbetçi subay olduğunu, saat 21:30 sıralarında herkesin içtimaya
gelmesini istediğini, apar topar gelerek üstlerini giyindiklerini, depodan kendi silahını bile
almadığını, bir koşuşturmaca olduğunu, kimsenin ne yaptığını bilmediğini, arabaya
bindiklerini, binanın arka tarafında beklediklerini, gelen araca bindiklerini, tam kalkmak
üzereyken Safa üsteğmenin bir poşet getirdiğini, poşette ne olduğunu bilmediğini, hatta bir
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kişiyi daha söylediğini, yarbayın "gerek yok" diyerek harekete geçtiklerini, aracın 1 nolu
nizamiyeye doğru gittiğini, şoförün çıkış için kayıt yaptırması gerektiğini söylemesi üzerine
"ben yarbayım, sür" dediğini, lojman nizamiyesinden çıktıklarını, yanında Fikret astsubayın
olduğunu, kendi aralarında silahların olması ve bir gün sonra gezinin olması nedeniyle atış
eğitimi ya da tatbikatı olacağını düşündüklerini, buna ilişkin konuştuklarını, Kızılay'ı
geçtiklerini, alçak uçuştan uçakların geçtiğini duyduğunu, yarbayın bir yerin emniyet
tedbirinin alanıcağını söylediğini, Türk Telekom binasına geldiklerini, dolu şarjörü
takmadığını, üzerinde boş şarjör olduğunu, içeri girdiğinde bir güvenlikçinin elleri arkasından
bağlı vaziyette yüzü koyun yattığını gördüğünü, yarbayın garaj bölgesi gibi bir yere gitmesini
istediğini, üzerinde mühimmat olmadığını söylemesi üzerine orada bulunan arkadaşlarından
bir tanesinin fazla şarjörünü kendisine verdiğini, devamında kendi aralarında konuşmaya
başladıklarını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu öğrendiklerini, şok
olduğunu, Selami ile birlikte 3. kata çıktıklarını, burada 2 tane bayan gördüğünü, tekrar
aşağıya indiğini, büyük bir çoğunluğun B bloğa geçmiş olduğunu gördüğünü, tek başına B
bloğa geçtiğini, oradan tekrar bir kata çıktığını, nefes almakta zorlandığı için yukarı çıkarak
oturduğunu, bir süre sonra bölük komutanı Nadir yüzbaşıyı aradığını, olayları anlattığını, geri
dönmek istediklerini söylediğini "...o adamın emir komutasında hukuk kapsamında suç
işlemeyerek durun" dediğini, devamında Süleyman isimli arkadaşının tabur komutanı olan
Dilaver Uysal'ı aradığını, telefonun hoparlörünü açtığını, Süleyman'ın başlarından geçeni
anlattığını, komutanın ise "at izi ile it izi birbirine karışmış, neyin ne olduğu belli değil, bende
zaten durumu kavrayamıyorum, tabura girmek üzereyim" dediğini, daha sonra tekrar
aradığında "o adamın emin komutasında hukuk kapsamında yine orada durun, onun emir
komutasındasınız, işte ben tabura giremiyorum ki siz nasıl geleceksiniz" dediğini, İbrahim
isimli arkadaşının ses kaydı yaptığını, orada beklemeye başladıklarını, arkadaşlarının bir
koşturmaca içerisinde olduğunu gördüğünü, televizyonlardan ise bomba atıldığını gördüğünü,
şoföre geri gidip gidemeyeceklerini sorduğunu, şoförün geri gidemeyeceklerini, isabet
alabileceklerini, heryerin bombalandığını söylediğini, arkadaşları ile yarbayla konuşma
konusunda karar aldıklarını, bunun üzerine yarbayın ülkede harp, seferberlik ilan edildiğini,
harp hükümlerinin uygulanacağını, Kara Harp Okuluna isteselerde dönemeyeceklerini,
orasının yargılanma ya da tutukevi olarak adli işlemlerin yürütüleceği bir yer olacağını,
bulundukları yerde kalmaları gerektiğini söylediğini, bir süre sonra çelik yelekli, eli sürekli
olarak belindeki tabancanın üzerinde geldiğini "burayı savunacağız, polisi ve vatandaşı içeri
sokmayacağız" dediğini, diğer arkadaşları ile birlikte bu işin içinde olmadıklarını
söylediklerini, kendilerini ikna edemeyince bir aşağı bir yukarı inip çıktığını, daha sonra
"binadan çıkacağız" dediğini, kendilerinin ise binadan kaçmalarını gerektiren bir durum
olmadığını söylediklerini, arkasından kimsenin gitmediğini, 155 ve 156'yı aradıklarını ancak
telefonu açan olmadığını, güvenlikçileri polislerle konuşmaları için gönderdiklerini, daha
sonra özel harekatın geldiğini, polis karakoluna gittiklerini, karakolda Ömer yarbayın
kendilerinin yanından ayrıldıktan sonra 2 kişinin aracını durdurduğunu ve araçta telefon
konuşması yaptığında konuştuğu kişiye "emrimi dinlemiyorlar, yerine getirmediler, sattılar"
gibi bir kelime kullandığını öğrendiğini, olay günü şehiriçi servis minibüsü ile çıktıklarını,
aracın oradan çıkmış olması nedeniyle okulun bilgisi olduğunu düşündüklerini, kendisinin
kursiyer olduğunu, emretme yetkisinin olmadığını, sorumluluğun olmadığını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Dosya içerisinde mevcut 09/11/2016 havale tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,

145/163

şüpheli Zinnur Çetin'in 01/07/2015 - 15/07/2016 tarihleri arasında yurda giriş - çıkış kaydına
rastlanılmamış olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet Samsung E5
marka cep telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi
neticesinde 28/02/2017 tarihli inceleme raporunun tanzim edildiği, rapor içeriğine göre;
FETÖ/PDY örgütüne üye kişilerin kullandığı Bylock ve Eagle yazılımlarına dair herhangi bir
kalıntı ve içeriğe ulaşılamamış olduğunun, içeriğin incelenmesi neticesinde soruşturma
konusu ile alakalı olabileceği düşünülen herhangi bir bulguya rastlanılmamış olduğunun
belirtildiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Zinnur Çetin'in üzerine zimmetli silahın seri numarasının
L0063531 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben üzerlerinde
bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli tarafından
kullanıldığının belirlenemediği, ayrıca olay yerinde elde edilen silahlar arasında şüphelinin
üzerine zimmetli silahın bulunmadığının tespit edildiği, şüphelinin bu nedenle olay yerine
başkasının üzerine zimmetli bir silah ile gelmiş olduğunun belirlendiği, askeri darbeyi
yöneten konseyin silahların zimmetli olduğu kişilerden başkasına kullandırarak, kimin, kimi
öldürüp yaraladığının belirlenememesi için böyle bir uygulamaya gittiğinin ve silahların bu
nedenle rastgele olarak personele dağıtıldığının, bununla meydana gelen darbeye teşebbüs
olayı ile ilgili ve meydana gelecek ölüm veya yaralama olayları ile ilgili olarak hiç kimsenin
sorumlu tutulamamasının amaçlandığının belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığının belirlendiği,
27. ŞÜPHELİ ABBAS GÜNGÖREN
Şüpheli Abbas Güngören'in Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 23/07/2016 tarih ve
2016/466 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; astsubaylıktan subaylığa geçiş
sınavını kazandığını, Kara Harp Okulunda kurs görmekte olduğunu, olay günü sonrasında
Harp Tarihi gezisinin olduğunu, bu gezi için muhafız olarak seçildiklerini, olay günü 21:30
sıralarında içtimada bölük komutanı vekili Safa üsteğmenin kendisini muhafız olarak
seçtiğini, üzerini değiştirerek geldiğini, kendisine silah verdiğini, Ömer Ergenekon isimli bir
yarbaya kendilerini teslim ettiğini, o sırada da arkalarından Safa üsteğmenin dolu 5'er tane
şarjör verdiğini, şarjörleri aldıklarını, çelik başlık bile alamadan yarbayın kendilerini otobüse
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götürdüğünü, görev kağıdı olmadan çıkamayacağını söyleyen askere bağırdığını, bu şekilde
nizamiyeden çıktıklarını, Kızılay'ı geçerken ülkenin tehdit altında olduğunu söylediğini, Türk
Telekom binasının emniyetinin alınması gerektiğini söylediğini, kısa süre içerisinde Telekom
binasına geldiklerini, ilk başta yarbayın özel güvenlik görevlisinin ellerini bağladığını, üst
kata çıktıklarını, buradaki bir özel güvenliği silahından ayırdıklarını, herhangi bir kelepçeleme
yapmadıklarını, burasının A binası olduğunu, buradan çıkarak B binasına girdiklerini, binanın
sol tarafında bulunan dolmuş şoförlerine ne olduğunu sorduklarında onlarında bilmediklerini
öğrendiklerini, B binasına girdiklerini, bazı arkadaşlarının yukarı çıktığını, bir kaç sivilin
aşağıya indiğini, ilk başta onları kendilerinin tuttuğunu, sonra sayı artınca ve yukarıdan gelen
arkadaşlarının televizyondan darbe girişimi olduğunu söylemeleri üzerine oradaki şahısları
bıraktıklarını, yarbayın o sırada başlarında olmadığını, bunun üzerine yarbaya durumu
anlattıklarını, hukuksuz bir iş yaptıklarını söylediklerini ancak yarbayın kendilerini
dinlemediğini, daha sonra ise yarbayın emirlerini yerine getirmediklerini, kelepçeli olan
güvenlik görevlilerinin kelepçelerini açtıklarını, herhangi bir kargaşaya meydan vermemek
için ışıkları söndürdüklerini, bölük komutanı Nadir Özsoy'u aradıklarında yarbaya uymaları
gerektiğini, onun sözünden, emrinden çıkmamaları gerektiğini söylediğini, daha sonra tabur
komutanını aradıklarını, tabur komutanının hukuksuz bir şey yapmamalarını söylediğini,
bunun üzerine hukuksuz birşey de yapmadıklarını, kendilerine çatışmaya girmelerini emreden
yarbayın emrine uymadıklarını, daha sonra yarbayın kaçtığını duyduğunu, teslim olmaya
karar verdiklerini, bu amaçla güvenlik görevlilerini gönderdiklerini, askeri kıyafetlerini
üzerlerinden çıkardıklarını, özel harekatçılara teslim olduklarını beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, 1 adet General Mobile
marka cep telefonunun ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi
amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği
ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara
alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin
tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Abbas Güngören'in üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0064657 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği, ayrıca olay yerinde elde edilen silahlar arasında
şüphelinin üzerine zimmetli silahın bulunmadığının tespit edildiği, şüphelinin bu nedenle olay
yerine başkasının üzerine zimmetli bir silah ile gelmiş olduğunun belirlendiği, askeri darbeyi
yöneten konseyin silahların zimmetli olduğu kişilerden başkasına kullandırarak, kimin, kimi
öldürüp yaraladığının belirlenememesi için böyle bir uygulamaya gittiğinin ve silahların bu
nedenle rastgele olarak personele dağıtıldığının, bununla meydana gelen darbeye teşebbüs
olayı ile ilgili ve meydana gelecek ölüm veya yaralama olayları ile ilgili olarak hiç kimsenin
sorumlu tutulamamasının amaçlandığının belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
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tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
1 adet Nokia marka 356 403 018 625 323 İMEİ numaralı içerisinde sim kart bulunmayan cep
telefonunun ve 3 adet CD'nin ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen materyallerin incelenmesi
amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği
ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara
alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin
tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
28. ŞÜPHELİ MEHMET ALİ BULAZAR
Şüpheli Mehmet Ali Bulazar'ın Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 24/07/2016 tarih ve
2016/466 sorgu sayılı duruşmasında alınan ifadesinde, özetle; Kara Harp Okulunda kursiyer
öğrenci olduğunu, 16 Temmuz 2016 günü daha önceden planlanan Ayfon gezisinin olduğunu,
olay günü saat 21:30 sıralarında içtimaya toplandıklarını, burada gezi için muhafız olarak
seçildiğini öğrendiğini, geldiği zaman kendisine buna ilişkin tebliğ yapıldığını, devamında
nöbetçi subayın, okul komutanının kendilerini kontrol edeceğini söyleyerek kıyafetlerini
değiştirmelerini, teçhizatlarını almalarını istediğini, depoya giderek silahlarını aldıklarını, boş
şarjör aldıklarını, daha sonra kendilerini Ömer Ergenekon isimli bir yarbayın karşıladığını,
apar topar kendilerini bir minibüse bindirdiğini, otopark civarında aracın durduğunu,
otoparktan yarbayın bir çanta alarak geldiğini, şoförün gidecekleri yeri bildirmeleri gerektiği
yönündeki sözlerine aldırış etmeden yarbayın kendilerini nizamiyeden çıkardığını, Kızılay
civarında polis arabalarını gördüğünü, Ulus'a yaklaşırken uçak seslerini duyduklarını,
yarbayın bu esnada ülkenin durumunun karışık olduğunu, bir yerin emniyetini almaya
gittiklerini, polisle birlikte hareket ettiklerini söylediğini, çok zaman geçmeden Türk Telekom
binasının önünde kendilerini bulduklarını, binaya yarbayın önden girdiğini, arkasında İsa
Akgül ile kendisinin olduğunu, yarbayın güvenlikçiyi arkadan kelepçelediğini gördüğünü,
yarbayın devamında bulundukları yerde 3 kişinin emniyetçi olarak kalmasını söylediğini,
emrini yerine getirmemek amacıyla dışarı çıktıklarını, başka bir binanın daha olduğunu, esas
personelin orada olduğunu öğrendiklerini, vatandaşların oradan çıktığını, ikinci binanın içine
kendilerinin de girdiğini, turnikelerden öteye geçmediklerini, bekleme hollünde
beklediklerini, okuldan çıkarken kendilerine boş şarjör verildiğini ancak yolda kendilerine
birer tane dolu şarjör dağıtıldığını, İsa Akgül isimli arkadaşı ile tam olarak ne olduğunu
anlayamadıklarını, bir kaç arkadaşı ve yarbayın binanın içinden personeli tahliye etmeye
başladıklarını, bazılarını kelepçeyle aşağıya getirdiklerini, kelepçe ile getirilenlerin
kelepçelerini çözerek tahliye ettiklerini, yarbayın verdiği kanunsuz hiçbir emri yerine
getirmediğini, içerideki faaliyete ilişkin bir tane ampülü dahi kapatmadığını, 155 ve 156'yı
aradıklarını ancak telefonu düşüremediklerini, daha sonra haberlere bakmaya başladıklarını,
haberlere de yavaş yavaş durumun düşmeye başladığını, bunun üzerine yarbayla
görüştüklerini, yine takım ve bölük komutanlarını aradıklarını, komutanlarının başlarındaki
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adamın emirlerine uymaları konusunda talimat verdiğini ancak yine de uymadıklarını, tabur
komutanını aradıklarını, tabur komutanının kanunsuz hiç bir şey yapmamalarını söylediğini,
orada kalarak kanunsuz hiç birşey yapmadıklarını, dışarı çıkmaları durumunda halk tarafından
linç edileceklerini, polislerin ise kendilerini vuracağını düşündüğünü, bu nedenle dışarı
çıkmayarak orada beklediğini, polislerin bir süre sonra geldiğini, bunu duyan yarbayın
çatışacağını söylediğini, kendilerinin ise bunu kabul etmediklerini, yarbayın destek
alamayınca yukarı doğru sıyrılmaya başladığını, polisler gelince ellerini kaldırarak teslim
olduklarını, bu esnada da yukarıdaki arkadaşlarının güvenlik görevlilerini teslim olmak
amacıyla aşağıya gönderdiklerini, daha sonra arkadaşlarının da polisler tarafından teslim
alındığını, herhangi bir suç kastının olmadığını, devletini sevdiğini beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının, asker,
kamu görevlisi olan şüpheli Mehmet Ali Bulazar'ın toplam 7 işlemde 10.400TL havale
gönderdiği, toplam 7 işlemde 13.530TL havale aldığı Şaban İba'nın mesleğinin uzman çavuş
olduğunun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 20/10/2016 tarih ve 2016/145517 soruşturma
sayılı dosya kapsamında hakkında araştırma istenen şahıslardan olduğunun belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Mehmet Ali Bulazar'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0064714 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
1 adet İphone marka 358 547 050 734 522 İMEİ numaralı cep telefonunun ve bu telefona
takılı 4,5G sim kartın ele geçirildiği, şüpheliden elde edilen materyallerin incelenmesi
amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği
ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması hususu da nazara
alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği, incelemelerin
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tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği,
29. ŞÜPHELİ AYKAN KILIÇARSAN
Şüpheli Aykan Kılıçarslan'ın alınan ifadesinde, özetle; Fetullahçı terör örgütüne üye
olmadığını, Harp Okulu Komutanlığı Akdeniz taburunda astsubay kursiyer öğrenci olduğunu,
daha önceden planlanan Afyon Karahisar gezisinin hafta sonu yapılacak olduğunu, buraya
gidecek kursiyerlerin korunması amacıyla bağlı bulunduğu 1. Bölük komutanlığından 9 kişi,
toplamda 27 kişinin görevlendirildiğini, kendisini takım komutanı üsteğmen Atilla Kahraman
ile bölük komutanı yüzbaşı Nadir Özsoy'un görevlendirdiğini, saat 21:40 da birliğe giriş
yaparak içtima alanına geldiğini, burada nöbetçi amir Atilla Kahraman'ın adına hitap ederek
kamuflajını giymesini, silahını ve başlığını alarak içtima alanına gelmesini söylediğini, kendi
adına zimmetli olan 063868 seri numaralı piyade tüfeğini, kompozit başlığını, hücum yeleğini
alarak depolar önüne geldiğini, burada adını sonradan öğrendiği yarbay Ömer Ergenekon'un
acele bir şekilde araçlara binmelerini söyleyerek otobüse bindirdiğini, bu esnada 2. Bölük
komutan vekili Safa Özkan'ın elinde bir poşetle gelerek araç içerisinde bulunan yarbay Ömer
Ergenekon'a teslim ettiğini, garajlar bölgesinde araçtan inen yarbayın, park halinde bulunan
bir araçtan 2 adet poşet alarak tekrar bulundukları araca bindiğini, şoförün çıkışı kaydettirmesi
gerektiğini söylemesine rağmen aracın sürülmesini istediğini, nizamiye görevlilerine de
bağırarak nizamiye kapısını açtırdığını, Genelkurmay Karargahının önünün polisler tarafından
çevrilmiş olduğunu gördüğünü, Kızılay mevkine geldiklerinde nereye gittiklerini
sorduklarında, komutanın kendilerine "arkadaşlar ülke çok karıştı, kaos var, polisle birlikte
hareket ediyoruz, bizlere bir binanın emniyeti görevi verildi, şimdi dolu şarjörü olan
arkadaşlar, olmayana versinler" dediğini, akabinde Ulus'ta bulunan bir binanın önünde araçtan
inme emrini verdiğini ve içeride silahlı şahısların olma ihtimalinin bulunması nedeniyle
dikkatli ve duyarlı olunmasını istediğini, önden binaya girecek kimsenin olup olmadığını
sorduğunda, kimseden ses çıkmaması üzerine kendisinin binaya girdiğini, arkasından takip
ettiklerini, içeri girdiklerinde bir güvenlik görevlisinin yerde yatılı vaziyette, ellerinin
kelepçeli vaziyette olduğunu gördüğünü, yarbayın binanın üst katlarını kontrol etmelerini
emrettiğini, Mehmet Aslan ve Fikret Erdoğan ile birlikte giriş katta binanın girişe göre sol
tarafında bulunan koridor gibi bir yere gittiklerini, yaklaşık 1 saat kadar burada beklediklerini,
sonra bir araya geldikleri arkadaşları ile Nadir Özsoy'u aramaya karar verdiklerini, Nadir
Özsoy'un yarbay Ömer Ergenekon'un emrinde olduklarını, onun emrine göre hareket
etmelerini, kendisinin yarbayı tanıdığını söylediğini, devamında tabur komutanını
aradıklarını, onunda kimsenin hukuksuz bir şey yapmaması konusunda talimat verdiğini,
bunun üzerine arkadaşları ile birlikte Ömer Ergenekon'un yanına giderek paralel yapının
darbeye kalkıştığını öğrendiklerini, böyle bir yapının içinde yer almak istemediklerini, okula
dönmek istediklerini söylediklerini, bunun üzerine yarbayın dışarı çıkamayacaklarını,
dışarının halk ve polisler ile dolu olduğunu, Harp Okulunun da Harp Mahkemelerine
dönüştüğünü söylediğini, kendisini ve Mehmet Aslan ile tanımadığı iki arkadaşını yanına
alarak yan binaya götürdüğünü, görüntü izleme odasına gittiklerini, 2 sivil şahsın gelerek
güvenlik görevlilerine kayıt cihazlarının yerini sorduğunu, güvenlik görevlilerine bu
şahısların çalışıp çalışmadıklarını sorduklarında Türk Telekomda çalışmadıklarını, komutan
olduklarını söylediklerini, 2 şahıstan birisinin bulundukları yerden ayrıldığını, diğerinin ise
odaları dolaşarak bilgisayar ve kablolar ile uğraşmaya başladığını, bilgisayarların HDD'lerini
sökmeye çalıştığını ancak başaramadığını, güvenlik görevlilerinden, güvenlik müdürünün
gelmesini istediklerini, güvenlik görevlisinin dışarıda sivil ve polislerin olduğunu söylemesi
üzerine yarbayın gelirlerse ateş edeceğini söylediğini, bunun üzerine halka ateş etmesi
durumunda kendisine ateş edeceğini söylediğini, yarbayın tedirgin olduğunu, yarım saat
sonra ise telaşlı bir şeklide "binayı tahliye ediyoruz" dediğini, güvenlik görevlisine arka
giriş çıkışı sorduğunu, bunun üzerine diğer arkadaşlarının durumunu sorduğunu,
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yarbayın ise arkadaşlarının ön tarafta olduğunu, orada halk ve polislerin olduğunu, ön
taraftakilerin aracı arka tarafa getireceğini ve beraber gideceklerini söylediğini, arka
girişe güvenlik görevlileri ile birlikte gittiklerini, kapının sağ tarafında bulunan demir
parmaklıklardan Ömer yarbayın atlayarak dışarı çıktığını, küçük çantasını ise
güvenlikçiden istediğini, yanında bulunan sivil kıyafetli şahsın da çıkışın tam karşısında
bulunan duvardan atlayarak kaçtığını, arkadaşlarının gelmemesi üzerine güvenlik
görevlileri ile birlikte binanın içerisine girerek yukarı çıktıklarını, binanın diğer tarafında
bulunan arkadaşları ile buluştuklarını ve onlara Ömer Ergenekon'un kaçtığını söylediğini,
daha sonra güvenlik görevlilerini aracı kılarak polislere direnmeden teslim olduklarını,
polislere mukavemet göstermediklerini, kurum ve çalışanlarına zarar vermediklerini,
kendisini bu olayların içerisine sürükleyen Ömer Ergenekon, Nadir Özsoy, Ahmet Önder
Biberoğlu ile bu teşebbüste parmağı olan kişilerden şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
Dosya içerisinde mevcut 08/11/2016 tarihli cevabi müzekkere içeriğine göre,
şüphelinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock isimli programı
kullanmadığının belirlendiği,
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından tanzim edilen 30/11/2016 tarihli rapor
içeriğine göre; şüpheli ve birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
haklarında MASAK'tan rapor tanzim edilmesi istenilen kişiler arasında yer almadığının
belirtildiği,
Yakalandığı gün şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde, suç delili mahiyetinde
herhangi bir eşyanın ele geçirilemediğinin belirlendiği,
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının 24/02/2017 tarihli cevabi
müzekkeresi içeriğine göre; şüpheli Aykan Kılıçarslan'ın üzerine zimmetli silahın seri
numarasının L0063867 olduğunun belirtildiği, şüphelilerin olay günü yakalanmalarını takiben
üzerlerinde bulunan silahları toplu olarak bırakmaları nedeniyle hangi silahın, hangi şüpheli
tarafından kullanıldığının belirlenemediği ancak şüphelinin üzerine kayıtlı silahın olay
yerinde bulunan silahlardan birisi olduğunun belirlendiği,
Olay günü Türk Telekom Binasına giden şüphelilerden toplu olarak teslim alınan
L0061830, L0063837, L0064719, L0064012, L0062014, L0064000, L0067817, L0064661,
L0061502, L0063849, L0064666, L0064663, L0064714, L0064684, L0064664, L0063830,
L0061832, L0064662, L0067811, L0061570, L0067786, L0064496, L0064493, L0061530,
L0061718, L0063867, L0067802 seri numaralı silahlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde
tanzim edilen 02/11/2016 tarihli uzmanlık raporu içeriğine göre; ele geçirilen silahların
atışlarına mani arızalarının bulunmadığının, şart ve tiplerine uygun fişekleri patlattıklarının,
söz konusu silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında kaldıklarının ve 6136 Sayılı Yasa
kapsamında vahamet arz eden silahlardan olduğunun belirtildiği, yine 15/07/2016 tarihinde
meydana gelen darbe girişimi olayı ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne
intikal eden ve etmekte olan bulguların tasnif ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle ele
geçirilen silahların söz konusu silahlarla karşılaştırmalarının yapılamadığının, söz konusu
silahlardan elde edilen mukayese kovanlarının darbe girişimi olayına ait olan ve ayrıca silahı
tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlarla
incelemelerinin tamamlanmasına müteakip herhangi bir irtibatlarının bulunması halinde
ayrıca bilgi verileceğinin belirtildiği, incelemeleri tamamlanan silahların 10/11/2016 tarihinde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği,
Şüphelinin Ankara Kara Harp Okulunda bulunan dolabında yapılan arama neticesinde,
1 adet üzerinde el yazısı ile "Valilik binasının kuşak emniyeti alınacak - keskin nş.
Tarafından adamım vurulabilir, rapor et! ÖNEMLİ" yazılı 1 adet not kağıdının ele
geçirildiği, şüpheliden elde edilen materyallerin incelenmesi amacıyla İl Emniyet
Müdürlüğüne gönderildiği ancak henüz inceleme sonuçlarının dönmediği, işin tutuklu olması
hususu da nazara alındığında, inceleme sonuçlarının beklenmesinin uzun zaman alabileceği,
incelemelerin tamamlanmasını takiben ilgili raporun dosyasına gönderileceği anlaşılmıştır.
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-GTANIK İFADELERİ
1-TANIK DİLAVER UYSAL
Tanık Dilaver Uysal'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/106274 soruşturma sayılı
dosyası kapsamında alınan ifadesinde özetle; Kara Harp Okulunda Kurs Tabur Komutanı
olarak görev yapmakta olduğunu, olay tarihinde 20:00 sıralarında okuldan ayrıldığını, önemli
gördüğü iki hususa değinmek istediğini, taburunda bulunan kursiyerlerin 16 Temmuz 2016
gününde daha önceden planlanan Afyon – Polatlı tatbikatı, diğer adıyla kültür gezisinin
olduğunu, 14 Temmuz 2016 gününde albay Erhan Serdengeçti'nin kendisini arayarak geziye
gidecek personelin 15/07/2016 günü akşamdan hazırlanmasını istediğini, sabahleyin geç
kalınabileceğini söylediğini, ayrıca 15/07/2016 günü sabah saatlerinde İzmir'den alay
komutanı Enver Topal'ın kendisini arayarak "akşam saatlerinde kursiyerleri hazır edeceksin
değil mi, sabah saatlerinde geç kalabilirler" dediğini, devamında gerekli tedbirlerin alındığını
söylediğini, aynı gün sabah saatlerinde Rafettin Öztürk'ün kendisini arayarak kurmay başkanı
İlhami Polat'ın emri olduğunu söyleyerek kursiyerlerin kendi emniyetini alması konusunda
her otobüste 3, minibüste de 1 kişi olmak üzere toplam 28 kursiyerin hazırlanmasını
istediğini, her personelin 5 şarjör alması gerektiğini, bu emrin İlhami Polat tarafından
verildiğini söylediğini, böyle bir emrin geçmiş yıllarda alınması durumu olmadığını,
mühimmat hazırlıkları yetişmediği için saat 21:30 sıralarında her bölükten 1 kişinin gelerek
hazırlıkları kontrol etmesini istediğini, saat 20:00 sıralarında okuldan ayrıldığını, Erhan
Serdengeçti'nin alay komutan yardımcısı olduğunu, geçici görevle İzmir Menteş'te görev
yaptığını, olaylar başladıktan sonra albay Enver Topal'ın birlikleri intikal ettirmesi üzerine
birliklerin intikaline engel olan ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmasını sağlayan kişi
olduğunu, Enver Topal'ın ise tutuklu olduğunu, TSK'dan ihraç edildiğini, o gün kendisine
verilen emirlerin hizmete bağlı emirler olmasına rağmen bulunduğu gün itibariyle bu
emirlerin planlanmış emirler olduğunu düşündüğünü, ayrıca bu gezinin de bugüne denk
getirilmiş olduğunu veya bu olay çerçevesinde daha önceden planlanan gezinin kullanıldığını
düşündüğünü, o gün silahlandırılan 28 kursiyerden 27 tanesinin daha sonra Ömer Ergenekon
isimli şahıs tarafından Ulus'ta bulunan Telekom binasına götürüldüğünü öğrendiğini, okuldan
ayrıldıktan sonra eve gittiğini, televizyon izlediği esnada köprünün askerler tarafından
tutulmuş olduğunu, uçakların uçmaya başladığını gördüğünü, olağanüstü bir durum olduğunu
düşünerek hemen birliğe gitmesi gerektiğini düşündüğünü, devamında albay Rafettin Öztürk'ü
arayarak ne olduğunu sorduğunu, şahsın net birşey söylemediğini, bölük komutanlarını
arayarak görüştüğünü, onların içtima ettiklerini, nizamiye bölgesine takviye konusunda emir
aldıklarını söylediklerini, ertesi gün kendileri ile birebir görüştüklerinde, kendilerine
nizamiyeye takviye konusunda emri İlhami Polat ve Sait Tosun isimli yarbayın verdiklerini
söylediklerini, bu emri aldıkları sırada okul dekanı olan Kerim Acar'ın da şahısların arkasında
durduğunu söylediklerini, bunu söyleyen komutanların Nadir Özsoy ve Ahmet Önder
Biberoğlu olduklarını söylediğini, her iki komutanın da halen tutuklu olduklarını, eski tabur
komutanı Oğuzhan Pehlivan'ın kendisini arayarak sokaklarda gerginlik olduğunu, dışarı
çıkmaması gerektiğini, ortalığın karışık olduğunu söylemesi üzerine tavsiyeye uyarak bir süre
beklediğini ancak haberleri takip ettikten sonra meselenin ne olduğunu anladığını ancak görev
yaptığı okulun durumunu bilmediğini, bu sebeple okula gitmeye karar verdiğini, saat 02:00
sıralarında 2 numaralı nizamiye bölgesinden okula girmeye çalıştığını, buradan kendisini
içeriye almadıklarını, içeriye girememesi nedeniyle 6-7 kez Serhat Ekemen ve Rafettin
Öztürk ile telefon görüşmesi yaptığını, her ikide kurmay başkanı olan İlhami Polat'ın emri ile
içeriye giremeyeceğini, Rafettin ile birden fazla görüşme yaptığını, son görüşmesinde
Rafettin'in başka bir telefonla ya da yüzyüze İlhami Polat ile yüzyüze görüştüğünü
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duyduğunu, tabur komutanı olan kendisinin geldiğini, içeriye girmek istediğini, "tabur
komutanı alınmayacak mı" şeklinde sözler söylediğini duyduğunu, İlhami Polat'ın ise "hayır
girmeyecek" şeklinde cevap verdiğini duyduğunu, Rafettin'in daha sonra "kurmay başkanı
seni almıyor" dediğini, emrin ne olduğunu, dönüp dönemeyeceğini sorduğunu, Rafettin'in
dönebileceğini söylemesi üzerine eve gittiğini, kendisinin içeriye girememesine rağmen
dekanlık personelinin veya başka personelin içeriye alınmasını iki sebebe bağladığını, tabur
komutanı olduğu için okul içerisinde kendilerine zorluk çıkaracağını, taburu ile birlikte
kendilerine engel olacağını, dışarıya personel yollayamayacaklarını düşündükleri için
kendisini almadıklarını düşündüğünü, diğer nedenin ise şu olduğunu, kendisinin bir taburu
yönettiğini, diğer şahısların ise bireysel kişiler olduğunu, diğer kişilerin rahatlıkla bireysel
olarak kullanılabilecek kişiler olması nedeniyle alındıklarını düşündüğünü, ayrıca şahısların
kendi görüşlerinde olmadığını bildiklerini, FETÖ isimli terör örgütü aleyhinde açıkça
konuştuğunu bildiklerini, bu sebeple kendisini almadıklarını düşündüğünü, içeriye
alınmayınca eve gittiğini, saat 03:00 sıralarında astsubay kursiyer olan ismini hatırlayamadığı
bir kursiyerin kendisini arayarak Telekom binasına götürüldüklerini, başlarında da bir
yarbayın olduğunu söylediğini, yarbayı telefona vermesini istediğini ancak yarbayın telefonda
kendisi ile görüşmek istemediğini, buna telefondan şahit olduğunu, astsubaya meseleyi tam
olarak anlayamadığını, kimin kimi temsil ettiğini bilmediğini, yarbayın ne düşüncede
olduğunu bilmediğini ancak devlet otoritesine bağlılığın hukuk kuralları içerisinde hareket
etmenin esas olduğunu söylediğini, halkın camları kırdığını söylemesi üzerine masuma ve
halka ateş etmemeleri, meşru güçlere direnmemeleri konusunda emir verdiğini, kursiyerin
emri anladığını gösterir şekilde emredersiniz diye karşılık verdiğini, aynı konuşmayı
Genelkurmay'a giden kursiyerlerin başında olan Hasan Ali Seyrek'e de verdiğini, bu şahsında
kendisini telefonla arayarak Genelkurmay'a getirildiklerini söylediğini, olay gecesi taburunda
bulunan kursiyerlerin Telekom binasına ve Genelkurmay'a götürüldüklerini kendisini
telefonla aramaları neticesinde öğrendiğini, bunun dışında başka yere götürülen personelinin
bulunmadığını, personelin dışarıya götürüldüğünü öğrenmesi üzerine Rafettin Öztürk ile
Nadir Özsoy isimli yüzbaşıyı aradığını, dışarıya giden personelden haberlerinin olup
olmadığını sorduğunu, Türk Telekom binasına adam gönderildiğini bilmediklerini
söylediklerini, zaten telefonda Telekomu sorduğunu, çünkü bu görüşmeyi yaptığında
kursiyerlerin Genelkurmay'a gittiklerinden haberinin olmadığını, olay günü olayların bu
şekilde cereyan ettiğini beyan ettiği,
2-TANIK ÖMER FARUK ÖZDEMİR
Tanık Ömer Faruk Özdemir'in Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/106274 soruşturma
sayılı dosyası kapsamında alınan ifadesinde özetle; kurmay başkanı İlhami Polat'ın habercisi
olarak görev yapmakta olduğunu, 14 Temmuz 2016 tarihinde kurmay başkan olan İlhami
Polat'ın akşam saatlerinde Ömer Ergenekon ile birlikte yemek yiyeceklerini söylediğini,
bunun üzerine kendisini Ömer Ergenekon'un lojmanına bıraktıklarını, sabah saatlerinde ise
komutanı almaya gidecekleri sırada komutanın şahsi aracıyla geleceğini öğrendiklerini, öğlen
saatlerinde eğitim kıyafetinin akşam 17:00'ye kadar hazır olmasını istediğini, mesai bittikten
sonra Ömer Ergenekon'un elinde yemek paketiyle geldiğini, yemek yiyeceklerini söylediğini,
toplantı salonunu açmasını istediklerini, anahtarı da kendisinden alarak kapıyı kitlediklerini,
yaklaşık 40-45 dakika İlhami Polat, Ömer Ergenekon ve Sait Tosun'un içeride kaldıklarını,
odadan çıktıktan sonra İlhami Polat ile Ömer Ergenekon'un sigara içtiklerini, bir süre sonra
Ömer Ergenekon'un sivil bir şekilde okuldan ayrıldığını, saat 20:00 sıralarında Ömer
Ergenekon'un eğitim kıyafeti giymiş bir vaziyette İlhami Polat'ın odasına girdiğini, bir süre
sonra Tolga Sıçrar'ın da gelerek odaya girdiğini, bir süre sonra Ömer Ergenekon'un hızlı bir
şekilde odadan çıktığını, Ömer Ergenekon'un daha sonra kendisini telefonla arayarak "arabayı
kurs taburuna gönder" dediğini, aracı oraya gönderdiğini, aracın şoförünün Rahmi Aksu
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olduğunu, Rahmi'nin oraya varmasını takiben Ömer Ergenekon'un kendisine bir çanta dolusu
telsiz, dolu şarjör ve dörde katlanmış bir kağıt vermiş olduğunu, bu kağıdı İlhami Polat'a
vermesini, diğer eşyaları ise ani müdahale mangasına bırakmasını söylediğini öğrendiğini, söz
konusu kağıt parçasının olaylardan sonra İlhami Polat'ın eğitim elbisesi cebinde bulduğu kağıt
olduğunu tahmin ettiği, sabah saatlerinde saat 07:00 sıralarında İlhami Polat odasında
bulunduğu esnada okuldan ayrılmadan önce Atakan Adaşoğlu, Ömer Ergenekon, Tolga
Sıçrar'ın geldiklerini, bir süre görüştüklerini, daha sonraki saatlerde İlhami Polat'ın okuldan
ayrıldığını, sabah 07:00'den sonra bahsettiği şahısların sürekli olarak "nasıl teslim edeceğiz"
diye kendi aralarında konuştuklarını, İlhami Polat'ın, Kerim Acar geldiğinde de bu konuşmayı
yaptığını beyan ettiği,
3-TANIK BEKİR UYANIK
Kara Harp Okulunda bakım astsubay başçavuş olarak görev yapmakta olan ve
15/07/2016 tarihinde araç sevk amirliği nöbetçi astsubayı olarak görev yapmakta olan tanık
Bekir Uyanık'ın idari tahkikat kapsamında alınmış olan ifadesinde özetle; saat 21:00
sıralarında SUTASAK kursiyerlerinden üstçavuş ya da kıdemli üstçavuş rütbesinde birisinin
gelerek kuvvetten bir yarbayın geldiğini, bir tane Sultan marka midibas istediğini söylediğini,
araç talebinin bu şekilde yapılamayacağını belirterek okul nöbetçi amirini araması ya da bu
kişinin emir vermesi gerektiğini söylediğini, nöbetçi amiri aradığını ancak ulaşamadığını,
okul nöbetçi amiri daha sonra Barış Hacıoğlu'nu arayarak bütün servis araçlarının öğrenci
alımlarında görevli personeli evlerine bırakmak üzere dışarı çıkmak için hazırlanmasını
emrettiğini, bölük komutanı planlama dışında olduğundan ve şoförlerin sabah göreve çıkacak
olmaları nedeniyle bu hususu hatırlattığını, okul nöbetçi amiri olan Tolga Sıçrar'ın araçların
hazırlanması ve dışarı çıkması konusunda ısrarcı olduğunu, saat 21:30 sıralarında SUTASAK
kursiyeri tarafından istenen ve okul nöbetçi amirince doğruluğu teyit edilen bir midibasa
SUTASAK taburu binasının önüne giden yolun üzerinden 25-30 civarı SUTASAK
kursiyerinin ve başlarında rütbeli olduğunu tahmin ettiği birisinin bindiğini, uzaktan gördüğü
kadarıyla araca binenlerin teçhizatlı ve silahlı olduğunu, birlik dışına çıkan midibasın
şoförünün saat 24:00 – 01:00 sıralarında kendisini harici telefondan arayarak "komutanım biz
Telekom binasına geldik" dediğini, aracın kuvvete gidebileceğini düşünmesi nedeniyle
telefonu duyunca komuta merkezini arayarak durumu bildirmek istediğini ancak kimseye
ulaşamadığını, yaklaşık saat 02:00 – 03:00 sıralarında aynı askerden bir daha telefon geldiğini
başlarındaki yarbayın "ben arkadaşlar kaçıyorum, isteyen benimle gelsin, isteyen polise teslim
olsun" dediğini, kendisinin ne yapacağını, yarbayın yangın merdiveninden kaçtığını,
kendisinin kaçması mı yoksa teslim mi olması gerektiğini sorduğunu, biraz bekleyerek yarbay
uzaklaştıktan sonra polise teslim olmak için ellerini kaldırarak dışarıya çık dediğini, askerin
üçüncü kez arayarak Ulus Anafartalar karakoluna getirildiklerini, aracında aynı karakola
çekildiğini söylediğini, söz konusu saatler içerisinde olayların anlaşılmaz hal alması nedeniyle
sorumluluk sahasında olan askerlerin emniyeti ve diğer faaliyetlere iştirak etmemeleri için
araçları garajın muhtelif yerlerine sonradan kademe binasının içerisine sakladığını, araç sevk
amirliğinde durmaya devam ettiğini, saat 05:00 – 06:00 sıralarında Bozpark bölgesinde
bekleyen araçları peyderpey garaja sevk ettiğini, yaptığı görüşmede araçların okul dışına
çıkmadığını tespit ettiğini, araçların nizamiyeleri dolaştıklarını ve SUTASAK kursiyerlerini
bulundukları yerden Celal Doraya sevk ettiklerini söylediklerini, sabah saatlerinden itibaren
bir daha araç isteyen kimsenin olmadığını beyan ettiği,
4-TANIK ULAŞ ÖKTEM
Tanık Ulaş Öktem'in alınan ifadesinde özetle; özel bir şirkette pazarlama elamanı
olarak çalışmakta olduğunu, eşi Rabiye Öktem'in Türk Telekom A.Ş. isimli şirkette çalıştığını,
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olay günü eşinin nöbetçi olduğunu, saat 21:30 sıralarında kendisini arayarak iş yerinde
askerlerin bulunduğunu, her kata askerlerin çıktığını ve kendilerini çıkartmadıklarını
söylediğini, bunun üzerine televizyon izlemeye başladığını, darbe girişimi olduğunu
öğrenerek eşinin aradığını ve darbe girişimi olduğunu söylediğini, devamında eşinin yanına
gitmeye karar verdiğini, saat 22:00 sıralarında eşinin çalışmış olduğu Telekom binasına
gittiğini, binanın içerisinde askerlerin olduğunu ve binanın kapılarının kilitli vaziyette
olduğunu gördüğünü, içeriye girmek istediğinde hatta askerlere bunun bir darbe girişimi
olduğunu söylediğinde rutbesiz askerlerin olaydan habersiz bir şekilde "bizim haberimiz yok"
gibi söylemlerde bulunduklarını, tekrar ikametine gittiğini, telefonla eşi ile irtibat halinde
olduğunu, eşinin kendilerini dışarı çıkarmadıklarını, darbe olduğunu, oradaki rütbeli bir
yarbay tarafından tehdit edildiklerini söylediğini, bunun üzerine televizyonda Başbakanımızın
açıklamasının olduğunu, bunun darbe olmadığını, FETÖ'cü cuntacıların yaptığı bir girişim
olduğunu söylediği, devamında yeniden eşinin iş yerine gittiğini, ilk geldiğinden farklı olarak
askerlerin bina dışarısında silahlı bir şekilde bulunduklarını gördüğünü, herkesin darbe
girişimi olduğunu öğrendiğini anladığını, askerlerin araç içerisinde iken kendisine direk silah
doğrulttuklarını, uzaklaşmasını söylediklerini, askerlere eşinin bu binada çalıştığını, onu
görmesi gerektiğini söylediğini, rütbeli gelen bir kişinin kendisine hitaben "kimsenin malına,
canına zarar gelmeyecek, ordu yönetime el koymuştur" dediğini ancak kendisini binadan
gönderdiğini, eşini ise bırakmadıklarını, tekrar eve gelerek gece boyunca eşi ile telefonla
görüştüğünü, bir ara eşine ulaşamadığını, başka bir numaradan kendisini arayan eşinin
askerler tarafından telefonlarının toplandığını, kendisini merak etmemesini söylediğini, saat
04:00 sıralarında ise polislerin iş yerine geldiğini söylediğini, bunun üzerine tekrar iş yerine
gittiğini, eşini de alarak ikametine döndüğünü, olay günü eşini mağdur eden kişinin yarbay
Ömer Ergenekon ve komutasında bulunan askerler olduğunu beyan ettiği anlaşılmıştır.
-HŞÜPHELİLERİN BEYANLARINDA GEÇEN VE CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞIMIZIN 2016/106274 SORUŞTURMA SAYILI DOSYASI
KAPSAMINDA TUTUKLU BULUNAN ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ
1-NADİR ÖZSOY'UN 23/07/2016 TARİHLİ SORGU İFADESİ
Şüpheli Nadir Özsoy'un 23/07/2016 tarihinde Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinde
yapılan sorgusunda özetle; 15 Temmuz Cuma günü tabur komutanı ile bir toplantı
yaptıklarını, toplantının asıl amacının 16 Temmuz sabahı yapacak oldukları Afyon Kocatepe
gezisi olduğunu, bu gezi ile ilgili son kordineyi yapmak için toplandıklarını, tabur
komutanının emniyet maksadıyla mühimmat alınacağını, mühimmatında her otobüsteki 3
astsubaya verileceğini söylediğini, bu konuda emirlerin verildiğini, saat 21:30 sıralarında
kursiyerlerin izin dönüşü dönmelerini emrettiğini, astsubay kursiyer ve sözleşmeli subay
adayı kursiyeri olmak üzere 2 tip kursiyerlerinin olduğunu, saat 21:50 sıralarında nöbetçi
subayı arayarak yoklama alması durumunda geziyle ilgili "son kontrolleri yapalım" dediğini,
bunun üzerine nöbetçi subayın yoklamayı tam alamadığını, Ömer Ergenekon adında bir
yarbayın geldiğini, gezide görevli olan emniyetçi astsubayları alarak okul komutanının emri
ile emniyet için tatbikat yapacağını söylediğini ilettiğini, bunun üzerine "tamam" dediğini,
saat 22:30 gibi yoklamanın bittiğini düşünerek okula geçtiğini, koşan harbiyelileri görünce ne
olduğunu sorduğunu, alarm verildiğini öğrendiğini, odasına giderek odasında üzerini
değiştiğini, teçhizatını aldığını, taburun toplandığını, burada okul kurmay başkanı İlhami
Polat'ın ve yarbay Tosun'un olduğunu, okul nöbetçi amirinin olduğunu, personel yarbay Ali
Tolga Sıçrar'ın, kurmay binbaşı Hasan Hüseyin Eçik'in olduğnu gördüğünü, 5-10 dakika
düzenin sağlanmasının beklendiğini, kurmay başkanının kendisini yanına çağırdığını, bu
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esnada öğrenci alayının diğer taburlarının takım ve bölük komutanlarının da gelmeye
başladığını, öğrencilere ne için mühimmat aldırmadığını sorduğunu, "mühimmat alınsın"
şeklinde talimat verdiğini, daha sonra bir tane uzman çavuşun mühimmat getirdiğini
gördüğünü, orta yere mühimmatın konduğunu, alarm verildiği için emniyet için nizamiyelerde
emniyetin alınmasını istediğini, herhangi bir terör saldırısı olabileceğini söylediğini, bunu
kurmay başkanı İlhami Polat ile yarbay Tosun'un söylediğini, 50'şerli 2 tane grup yapıldığını,
daha sonra 10'arlı grup yapıldığını, orada komutanların biraz tedirgin hareketleri olduğunu
hissettiğini, verdikleri emirleri aralarında konuşarak değiştirdiklerini gördüğünü, kurmay
başkanının mühimmatlı gelinmesini emretmesinden dolayı arkadaşlarına galeyana
gelmemeleri, sakin olmaları konusunda uyarıda bulunduğunu, bir süre sonra dekanlık
personelinin geldiğini, öğrenci alayının tüm unsurlarının geldiğini, burada kalabalık subay
grubunun oluştuğunu, daha sonra oluşturulan grupların başlarında birer takım komutanıyla
kurmay başkanı tarafından öncelikle nizamiyelere gönderildiğini, 6 nizamiyeye başında bir
subayla 10'arlı grupların gönderildiğini, devamında kalan taburdaki öğrencileri ağaç altına
aldıklarını, oradan da daha emniyetli olsun diye yemekhaneler bölgesine alınmalarını kurmay
başkanının emrettiğini, yemekhaneler bölgesine personeli topladıklarını, daha sonra kalan
personeli toplayarak "subaylar toplansın" dediğini, bölük komutanlarını tekrar böldüğünü,
Fatih teğmen ile kendisini 1 nolu nizamiye lojman bölgesinin devriyesini yapması amacıyla
gönderdiğini, diğer bölük komutanlarına da diğer nizamiyelerin görevlerini verdiğini, Fatih
teğmen ile nizamiye bölgesine geçtiklerini, astsubay kursiyerlerinden Zinnur astsubayın
kendisini telefonla aradığını, Ömer Ergenekon yarbay ile beraber Ulus'ta olduklarını ve
gelmek istediklerini söylediğini, bunun üzerine emir komutanın kendisinde olmadığını,
dışarısının güvenli olmadığını, gelmelerinin zor olduğunu söylediğini, bulundukları yerde
kalmalarını ve emniyetlerini almalarını, konumlarını değiştirmemelerini söylediğini, aynı
görüşmeyi o gruptan Süleyman astsubayla da yaptığını, yemekhaneler bölgesindeki bir tane
takım komutanının Celal Dora tören alanına gittiklerini, alay nöbetçi amirinin kendilerini
oraya götürdüğünü, emniyet maksadıyla başka bir yere alacaklarını söylediğini ilettiğini,
oraya gittiğinde Genelkurmay'a götürüldüklerini öğrendiğini, okul kurmay başkanı İlhami
Polat'ın ve tuğgeneral Kerim Acar ile 2 kişi daha olduğunun kendisine iletildiğini, Rıdvan
teğmenin Genelkurmay'a gittiklerini söylediğini, daha sonra kendisini tekrar arayarak
Genelkurmay'a gittiklerini, mühimmatlarının da olmadığını, kendileri ile kimsenin
ilgilenmediğini, mescide girerek beklediklerini söylediğini, tabur komutanı ile bu durumu
yine görüştüğünü, tabur komutanının otoriteye karşı gelinmemesi, hukuk dışı davranılmaması,
kanun dışı davranılmaması, polis geldiğinde teslim olunması konusunda talimat verdiğini,
sabah saatlerinde Genelkurmay'daki ekibin de polise teslim olduklarını öğrendiğini,
kendisinin okulda kaldığını, dışarı çıkmadığını, taburun kalan kısımlarını Dumlupınar tabur
bölgesine aldığını, orada Önder üsteğmen ile beraber öğrencilerin beklemekte olduğunu
gördüğünü, alay komutanının geldiğini, alay komutan yardımcısı Rafettin Öztürk albayın
kendi tabur bölgelerine geçmelerini, adamlarının yoklamalarını çıkarmalarını, binanın
kontrolünü yapmalarını söylediğini, malzemeleri malzemeliklere koymalarını söylediğini,
sabah saatlerinde yoklamayla uğraştıklarını, öğleden sonra da okul karargahında ifadelerinin
alındığını, askeri inzibat ile birlikte merkez komutanlığına gittiklerini beyan ettiği,
Şüpheli Nadir Özsoy'un 22/08/2016 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinde
yapılan sorgusunda ise özetle; Aykan Kılıçarslan'ın kursiyer astsubay olduğunu, o gece onu
hiç görmediğini, kendisi ile bir irtibatının olmadığını, sonradan darbecilerden olduğunu
öğrendiği yarbay Ömer Ergenekon'a bir poşet teslim ettiği iddiasını kabul etmediğini,
Süleyman Mert Varol'un da kursiyer astsubay öğrenci olduğunu, olay gecesi kendisini
arayarak emirlerini sorduğunu, kendisine "tabur komutanından emir almamız gerekiyor, önce
onun emirlerini tespit edelim, ona göre hareket edelim" dediğini, bu konuşmadan sonra tabur
komutanı Dilaver Uysal'ın kendisini arayarak "Ömer Ergenekon hangi tarafta" diye
sorduğunu, kafalarının karıştığını, emin olamadıklarını, olay anında Kara Harp Okulu
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içerisinde bulunan stajerleri gruplara ayırarak silahlandırıp helikopterlerle başka yerlere
göndermediğini beyan ettiği,
2-ATİLLA KAHRAMAN'IN 23/07/2016 TARİHLİ SORGU İFADESİ
Şüpheli Atilla Kahraman'ın 23/07/2016 tarihinde Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinde
yapılan sorgusunda özetle; Ankara Kara Harp Okulunda takım komutanı olarak piyade
üsteğmen rütbesiyle çalışmakta olduğunu, olay gecesi nöbetçi olduğunu, ertesi gün 5 ay
önceden planlanmış Afyon Harp Tarihi Tatbikatı gezilerinin olduğunu, hazırlanan
kumanyaların dağıtımı için öğrencileri görevlendirdiğini, bu kumanyaların bölüklere
dağıtılmaya başlandığını, saat 21:00 gibi odasına girdiğini, odasında oturduğu sırada isminin
Ömer yarbay olduğunu söyleyen birisinin gelerek geziye gidecek personelin güvenliği için
seçilen personeli çağırmasını istediğini, söz konusu personelin çarşıda olduğunu söylemesine
rağmen kendisini çok sıkıştırdığını, yanına gelmelerini istediğini, teçhizatlarını kuşanıp
tatbikat yapacaklarını söylediğini, bunun üzerine nöbetçi kursiyerleri çağırdığını, Ömer
yarbayın tatbikat yapacağını söylediğini, gelen öğrencilere teçhizatlarını kuşanarak Ömer
yarbayın yanına tatbikat için gitmeleri gerektiğini söylediğini, devamında teçhizatlarını
kuşanarak Ömer yarbayın yanına gittiklerini, bir süre sonra Ömer yarbayın kursiyerleri alarak
bir araca bindirip gittiğini gördüğünü, bunun üzerine kendisinin takım takım kumanya
dağıtmaya karar verdiğini, odasına geçtiğini, bu esnada Ahmet Önder Biberoğlu'nun okul
kurmay başkanının alarm verdiğini, herkesi silah başına çağırdığını, bütün öğrencilerin
silahlarını alarak Bozpark'ta toplanmalarını söylediğini ilettiğini, bunun üzerine bütün
personelin Bozparka doğru gittiğini, bu esnada Nadir yüzbaşının, kendisini arayarak ne
olduğunu sorduğunu, Ömer yarbay diye birisinin gelerek kursiyerleri tatbikat için götürmek
istediklerini söylediğini ilettiğini, bunun üzerine Nadir yüzbaşının kendisine Ömer yarbayın
okulun harekat eğitim şube müdürü olduğunu söylediğini, kendisinin de hemen geleceğini
söylediğini, Bozpark'ta toplanıldığında kursiyerlere ve takım komutanlarına mühimmatlarının
nerede olduğunun sorulduğunu, mühimmat almadıklarını söylemeleri üzerine mühimmat
almalarının söylendiğini, Ömer yarbayın daha önce Safa üsteğmene şarjörlere mühimmat
basması konusunda talimat verdiğini, tatbikat yapmaya gideceğini söylediğini, bunun üzerine
Safa üsteğmeninde mühimmatları şarjörlere doldurup Ömer yarbaya teslim etmiş olduğunu,
hatta kendisinin yanında şarjörlere doldurulduğunu, kendisinin "neden içtima alanında şarjör
dolduruyorsunuz" dediğini, onun da "sen kendi işine bak" dediğini, mühimmat alınması
konusunda talimat verilmesi üzerine Bozpark'ta toplanan personele dağıtılmak üzere
mühimmatların konduğunu, AMM'den beyaz renkli bir aracın gelip o bölgeye mühimmat
koyduğunu, bu esnada okul kurmay başkanı olduğunu sonradan öğrendiği İlhami Polat'ın
"arkadaşlar emir komuta bende, mevcut hükümet teröristlerle iş birliği yapmıştır, bu yüzden
Silahlı Kuvvetler yönetime el koymuştur ve bunu sizde yakında göreceksiniz" dediğini, bunun
üzerine kursiyerlere dönerek kesinlikle kanun ve hukuk dışında harekette bulunmamalarını
söylediğini, bölük komutanın da galeyana gelmemeleri, akıllı olmaları şeklinde konuşma
yaptığını, sonradan soyadının Tosun olduğunu öğrendiği bir yarbayın, Hasan Hüseyin isimli
bir binbaşının, okul dekanı Kerim Acar'ın orada mevcut olduğunu gördüğünü, İlhami Polat'ın
daha sonra nizamiyelerin emniyetinin alınması amacıyla kursiyerleri 10'arlı gruplara ayırarak
birer şarjör verdiğini, gruplar halinde araçlara bindirilen personele harbiyeli takım
komutanlarının emir komutasında nizamiyenin emniyetinin alınması konusunda İlhami
Polat'ın talimat verdiğini, güvenlik nedeniyle kalan personeli yemekhaneler bölgesine
aldıklarını, devamında kendilerini çağıran İlhami Polat'ın nimaziyeleri takviye etmeye
gitmelerini istediğini, 3 nolu nizamiyeye gittiği sırada Hasan Hüseyin binbaşının kendisini
alarak Celal Dora tören alanına götürdüğünü, burada bütün öğrencileri topladıklarını,
helikopterlerin inip kalktığını gördüğünü, öğrencilere ne için toplandıklarını sorduğunda
öğrencilerin söz konusu yerin güvenli bir yer olmaması nedeniyle kendilerini emniyetli bir
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yere tahliye edeceklerini söyleyerek topladıklarını ilettiklerini, devamında gönderebildiklerini
gönderdiklerini, kendisini de bir helikoptere bindirip gönderdiklerini, tam olarak nereye
gittiklerini bilmediğini, helikoptere ateş edilmesi ve helikopterin inememesi nedeniyle
helikopterin tekrar kendilerini Harp Okuluna bıraktıklarını, kendilerini bıraktıktan sonra
yaklaşık 200 tane Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesini sağladıklarını, onları da
Etimesgut Askeri Havaalanına götüreceklerini söylediklerini, orada beklemeye başladıklarını,
Genelkurmay'a giden arkadaşları ile görüştüklerini, ciddi çatışmalar olduğunu, mescite
geçtiklerini, silahlarını bırakıp polise teslim olacaklarını söylediklerini, tatbikat amacıyla
götürdükleri öğrencileri Ulus'ta PTT binasını basmaya götürmüş olduklarını, öğrencilerle
görüştüklerinde kanun ve hukuk dışı birşey yapmamalarını istediklerini, onlarında oyuna
geldiklerini anladıklarını, onların bir suçunun olmadığını, normal bir askeri faaliyet
zannettiklerini, o yüzden öyle bir faaliyete gittiklerini, haberlerinin olması durumunda
gitmeyeceklerini, orada kesinlikle silah kullanmadıklarını, polise mukavemet
göstermediklerini, sabah saatlerinde alay komutan yardımcısı Rafettin albayın gelerek normal
faaliyetlere devam edilmesini istediğini, mühimmatı olanlardan mühimmatları aldıklarını,
silahları depoya kaldırdıklarını beyan ettiği,
3-AHMET ÖNDER BİBEROĞLU'NUN 23/07/2016 TARİHLİ SORGU İFADESİ
Şüpheli Ahmet Önder Biberoğlu'nun 23/07/2016 tarihinde Ankara 3. Sulh Ceza
Hakimliğinde yapılan sorgusunda özetle; Kara Harp Okulu SUTASAK taburunda 3. bölük
komutanı olarak görev yapmakta olduğunu, olaydan 1 gün sonra Afyon Kocatepe gezisi
olduğunu, bu geziyle ilgili hazırlıkların olduğunu, kumanyaların ve mühimmatların
alınmasına ilişkin toplantılar yaptıklarını, 15 Temmuz günü akşam saat 22:30 gibi tabur
bölgesine gittiğini, oraya gittiği zaman nöbetçi subay Atilla Kahraman'ın kapıda sinirli bir
şekilde olduğunu gördüğünü "komutanım bir tane yarbay geldi, bizim öğrencilerimizi aldı, ne
adam akıllı yoklama alabildim ne de birşey yapabildim" şeklinde serzenişte bulunduğunu,
yoklamayı tamamlayamamalarına rağmen kumanyaların hazırlanması ile ilgili bir kısım
öğrenciyi yanına alarak o bölgeye gittiğini, kurmay başkanının şoförünün gelerek acil
toplanmaları gerektiğini, alarm olduğunu ve herkesin silahlı teçhizatlı şekilde okul karargah
binasının önüne gelmesini söylediğini, uçak sesleri ve patlama sesleri duyduğunu, Rusya ile
savaş çıktığını düşündüğünü, okul karargah binasının önüne gittiği zaman kurmay albay
İlhami Polat'ın yoklama almalarını söyleyerek mühimmatların gelip gelmediğini sorduğunu,
mühimmatların getirilmediğini öğrenmesi üzerine "size mühimmat verilmiş olması lazımdı, o
mühimmatları süratle getirin" şeklinde emir verdiğini, mühimmatların gelmesi üzerine hepsini
şarjörlere orada bastırılması hususunda emir verdiğini, bir kaç tane kursiyeri ayırarak
mühimmatları şarjöre bastırdığını, mühimmatlara kimsenin yaklaşmaması konusunda emir
vererek ayrı bir yerde tuttuğunu, bölükteki kursiyerlerden 50'şerli 2 tane grup oluşturduğunu,
sırayla çağırarak her birine birer tane mühimmat doldurulmuş şarjör vererek araçlara
sevkettiğini, bunun öncesinde birde "arkadaşlar, hükümetin teröristlerle iş birliği yaptığı tespit
edildi, Türk Silahlı Kuvvetleri bu nedenden dolayı yönetime el koymuştur, şu saatten sonra
sıkı yönetim ilan edildi, herkes verilen emirlere uyacak" şeklinde konuşma yaptığını, süratle
araçlara kursiyerleri yerleştirerek başlarına birer rütbeli vererek okulun çevresini çepeçevre
emniyet almak üzere görevlerinin olduğunu söylediğini ve bütün 10'arlı grupları dağıttığını,
geri kalan grubu ise karargah binasının yanında ağaçlık bölgeye aldığını, sonra da yemekhane
bölgesine aldığını, onların başında Hasan üsteğmen ve Rıdvan teğmen olmak üzere 2 subay
olduğunu, kendisinin tabur personelini toplayarak herkese birer bölge tahsis ettiğini, Fatih
üsteğmen ile kendisine lojman nizamiyesini verdiğini, bunun üzerine o bölgeye gittiklerini,
sadece o bölgede beklediklerini, tekrar toplanmaları emri verilince Celal Dora denilen alanda
toplandıklarını, güvenli bölgeye sevk edilmek için bekleyen Hava Harp Okulu öğrencilerinin
olduğunu gördüğünü, burada güvenli bir yere gönderilecekleri gerekçesiyle 100 kişiye yakın
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öğrencinin Genelkurmay Başkanlığı bölgesine gönderildiğini, sabaha kadar o bölgede
öğrenciler ile birlikte olduklarını ancak hiçbir çatışmaya girmediklerini, sabahleyinde
durumun farklı olduğunu öğrendiklerini, TSK silsilesi içerisinde yapılan birşeyin olmadığını,
farklı birşeyin olduğunu anladıklarını, kendi bölüğüne faaliyetin uygun bir faaliyet
olmadığını, emir komuta zinciri içerisinde olmadığını, dolayısıyla toplanmaları gerektiği
yönünde emir verdiğini, kalanları tabur bölgesine alarak malzemelerin hepsini teslim aldığını,
mühimmatları tek tek saydıklarını, tabur komutanları başlarında olmadığı için ve okul kurmay
başkanı da okuldaki ikinci adam olduğu için ona birşey diyemediklerini, sadece kendisine
verilen emniyet görevi ile ilgili öğrencilerin başında kaza, belaya sebebiyet vermemek için o
bölgede bulunduğunu beyan ettiği,
Şüpheli Ahmet Önder Biberoğlu'nun 22/08/2016 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza
Hakimliğinde yapılan sorgusunda özetle; olay günü birliğinde olduğunu, Atilla Kahraman'ı
telefonla arayarak yoklama alıp almadığını sorduğunu, onun da tanımadığı bir yarbayın gelip
her bölükten 9'ar kişi olmak üzere toplam 27 kursiyeri aldığını ve tatbikat yapmak maksadıyla
götürdüğünü bu nedenle sağlıklı yoklama yapamadığını söylediğini, bunun üzerine
kursiyerlerin bulunduğu yere gittiğini, bir süre sonra kendisini arayan albay İlhami Polat'ın,
kursiyerlere silah vermesini ve teçhizatlanmalarını istediğini, bunun üzerine emri yerine
getirdiğini, kursiyerleri okul karargah binasının önünde Bozpark denilen bölgede topladığını,
yaklaşık 1 saat orada beklediklerini, kendisi ile birlikte Nadir Özsoy, Fatih Çankal ve Safa
Özkan'ın da orada olduğunu, bir süre sonra İlhami Polat'ın yanlarına geldiğini, toplanan
kursiyerlerin sayısını az bulmuş olması nedeniyle gelmeyen rütbelileri çağırmasını istediğini,
whatsapp grubundan rütbelilerin okula gelmesi için çağrı yaptığını, albay İlhami Polat'ın
yanında onun yerine kısa süre önce atanmış olan ismini bilmediği albayında olduğunu, ayrıca
Hasan Hüseyin Eçik'in de İlhami Polat ile birlikte olduğunu, devamında okul dekanının da
geldiğini, önce talimat gereği kursiyerleri 50'şerli gruplara ayırdıklarını, daha sonra 10'arlı
gruplarla kursiyerlerin araçlara bindirerek nizamiyelere sevk edildiğini, yarbay Ali Demir'in
emri üzerine 5 nolu nizamiye bölgesine gittiğini, Fatih Çankal'ın da kendisi ile birlikte
olduğunu, 2 – 2,5 saat orada kaldıklarını, dolayısıyla kursiyerlerin sevki sırasında orada
olmadığını, toplanma bölgesine gittiğinde kursiyerlerden bir kısmının emniyetli bir yere
gidildiği gerekçesiyle helikopterlerle başka bir yere götürüldüklerini öğrendiklerini, toplanma
bölgesine vardığında helikopter faaliyetinin bitmiş olduğunu beyan ettiği,
4-SAFA ÖZKAN'IN 23/07/2016 TARİHLİ SORGU İFADESİ
Şüpheli Safa Özkan'ın 28/07/2016 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde alınan
ifadesinde özetle; atılı suçlamayı kabul etmediğini, olay gününden 1 gün sonra yapılacak olan
gezi faaliyetlerini koordine etmek amacıyla saat 21:30 sıralarında okula geldiğini, Atilla
Kahraman'ın yoklama için taburu topladığını gördüğünü, bölüğünün başına geçtiğini, 5 dakika
sonra yarbay Ömer Ergenekon'un tabura gelerek Cumartesi yapılacak Afyon gezisi için
görevli ek emniyetçi astsubayların teçhizatları ile birlikte yanına gelmesini söylediğini, bunun
üzerine bölük içinden 9 astsubayı seçerek kıyafet ve teçhizatlarını almaları için koğuş
bölgesine gönderdiğini, kurmay yarbay Ömer Ergenekon'un Cumartesi günü yapılacak olan
tatbikatın emniyet amaçlı provasını yapacaklarını söyleyerek astsubayları alarak götürdüğünü,
Pazar günü sabah saatlerinde giden astsubayların Ulus'ta bulunan Türk Telekom binasına
götürüldüğünü ve burayı ele geçirdiklerini tabur komutanı piyade binbaşı Dilaver Uysal'dan
öğrendiğini, daha sonra kursiyerlere gezi ile ilgili bilgi verirken uçakların alçak uçuş yaptığını
gördüğünü, taburdan ayrılarak evine gittiğini, televizyonda ülkede terör saldırısı beklendiğini
ve askerlerin Boğaziçi Köprüsünü kapattıklarına dair alt yazıyı okuduğunu, 22:30 sıralarında
alarm verildiği için okula gittiklerini söyleyen rütbelileri gördüğünü, okula gidip tabur
binasına geçtiğini, tabura geldiğinde alarm verildiğini ve kursiyerlerin Bozpark bölgesine
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toplandıklarını öğrendiğini, oraya gittiğini, buradaki personelin kamuflajlı olduğunu görmesi
üzerine tabura giderek kamuflaj elbiselerini giydiğini, silahsız olarak Bozpark bölgesine
indiğini, astsubay kursiyerlerin 50'şerli 2 gruba ayrıldıklarını, subay adayı kursiyerlerin de
bölük bölük ayrıldıklarını gördüğünü, daha sonra her iki tip kursiyerlerin 10'arlı gruplara
ayrılarak silahlı ve mühimmatlı bir şekilde nizamiyeler bölgesine dağıtıldıklarını, kalan
kursiyerlerin uçaklardan ve helikopterlerden zarar görmemesi için ağaçlık bölgede emniyete
alındığını, daha sonra da yemekhaneye götürüldüğünü, kursiyerleri emniyet amaçlı
yemekhane bölgesine gönderdikten sonra diğer rütbeliler ile birlikte karargah binası yanında
saat 23:20 sıralarında oturmaya başladıklarını, piyade yarbay Ali Demir, soyismi Tosun olan
bir yarbayın taburun rütbeli personellerini yanına çağırdıklarını, kendisini de taburda bulunan
misafir askeri personelin kontrolü ve tabur binasının kontrolü için tabur binasına
gönderdiğini, daha sonra televizyondan ve internetten TSK içinde bir grubun kalkışma içinde
olduğunu öğrendiğini, Meclisin uçaklar tarafından bombalandığını gördüğünü, sabah saat
08:00'e kadar taburun bahçesinde beklediğini, bu saatte Nadir yüzbaşı ve Fatih teğmenin
yanına geldiklerini, birlikte 3 nolu nizamiyeye gittiklerini, daha sonra Nadir yüzbaşının
kendisini buraya bıraktığını, bir süre sonra taburun yoklamasını hazırlamak için tabura
gelmesini söylediğini, kursiyerlerin yoklamasını hazırladığını, 18/07/2016 tarihinde
tümgeneral İzzet Çetingöz'ün tüm personeli toplayarak yaptığı açıklama neticesinde darbe
girişimi yapanların Kerim Acar, İlhami Polat ve Ömer Ergenekon isimli şahıslar olduğunu
söylediğini, daha öncesinden bilgisinin olmadığını beyan ettiği,
Şüpheli Safa Özkan'ın 22/08/2016 tarihinde tahliye edilmesini mütakiben yakalanarak
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgusunda özetle; tutanakta belirtilen hususların
doğru olmadığını, Kara Harp Okulu içerisinde bulunan kişileri silahlandırmadığını,
gruplandırarak helikopterle nakillerinde görev yapmadığını, zira olaydan kısa süre önce
yarbay Ali Demir'in, kendisini ve yüzbaşı Nadir Özsoy'u, Ahmet Önder Biberoğlu, Mehmet
Fatih Çankal, Mehmet Fatih Göktaş, Seyfullah Özkara isimli rütbelileri çağırdığını, her birini
kursiyerlere refakat etmeleri için farklı yerlere gönderdiğini, kendisini de tabur binasına
gönderdiğini, sabah 08:00'e kadar tabur binasında beklediğini, herhangi bir eyleme
katılmadığını, kanunsuz bir emir vermediğini beyan ettiği anlaşılmıştır.
-IBİLİRKİŞİ RAPORU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/103566 soruşturma sayılı dosyası
kapsamında darbe faaliyetine katılan şüphelilerin olay gecesi tatbikat yapıldığı gerekçesiyle
sevk edildikleri yönünde savunmada bulunmaları nedeniyle 15 Temmuz gecesi yaşananların
Türk Silahlı Kuvvetlerinde alarm ve tatbikatlarla izah edilip edilemeyeceği, bu alarm ve
tatbikatların kimseye haber verilmeden ani olarak planlanıp planlanmayacağı, bu tür
eğitimlerin hangi seviyedeki birlikler tarafından yapılacağı v.s. Hususlarla ilgili olarak rapor
tanzim edilmesinin talep edildiği, bunun üzerine Hava Personel Albay Orhan Gürdal, Hava
Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu ve Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu'ndan oluşan bilirkişi
heyeti tarafından konuyla ilgili olarak bilirkişi raporunun tanzim edildiği,
Bilirkişi raporu içeriğine göre özetle; tüm eğitim faaliyetleri gibi tatbikatların da
önceden belirlenmiş bir eğitim faaliyet takvimine dayalı olarak planlanıp icra edileceğinin,
tatbikatların çaplarına göre bölük, tabur, alay, tugay veya daha üst seviyedeki birlikler
tarafından ve birlik bütünlüğü muhafaza edilerek icra edileceğinin, tatbikatların mutlaka
birliğin plan görevlerine yönelik önceden belirlenmiş bir senaryo dahilinde ve dost kuvvet,
karşıt kuvvet, hakem heyeti gibi uygun bir teşkilatlanmaya geçilerek gerçekleştirilmekte
olduğunun, dolayısıyla tatbikatların icra edecek birliğin seviyesine göre haftalar veya aylar
önceden hazırlık yapılmasını gerektiren faaliyetler olduğunun, hangi seviyede olursa olsun
TSK bünyesinde alarm ve tatbikatlar esnasında gerçek mermi kullanılmasının ancak bu
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maksat için özel olarak belirlenmiş atış sahalarında ve son derece detaylı emniyet tedbirleri
alınmak suretiyle mümkün olduğunun, bu atış alanlarının meskun mahallerden özellikle şehir
merkezlerinden kilometrelerce uzakta yerler olduğunun, atış eğitimleri de dahil olmak üzere
hiçbir şekilde mühimmatın kışlada personele veya araçlara dağıtılmamakta olduğunun,
mühimmatın yetkili personel vasıtasıyla emniyet tedbirleri alınarak topluca atış alanına
taşınmakta olduğunun ve atış yapmadan çok kısa bir süre önce kayıt altına alınmak suretiyle
dağıtılmakta olduğunun belirtildiği,
Yine birlik personelinin mesai saatleri dışında ikametgahlarından veya bulundukları
yerlerden celp edilerek, birlik bütünlüğü sağlanmadan araçlara bindirilmek suretiyle kışla
dışına çıkarılması gibi bir faaliyetin normal şartlarda TSK'da mümkün olmadığının, eğitim
maksatlı dahi olsa herhangi bir kontrol tedbiri almadan tekerlekli zırhlı araçların meskun
mahaller içerisinde trafiğe açık yolları kullanarak geceleyin intikal etmesinin söz konusu
olmadığının, ilave olarak geceleyin habersiz olarak aniden alarm verilerek personelin
toplanmasına yönelik eğitimlerin Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde tatbikinin çok zor
olması nedeniyle uygulanmamakta olduğunun belirtildiği,
15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayların TSK'da icra edilen alarm ve tatbikatlar
açısından değerlendirilmesi konusunda ise, 15 Temmuz tarihinin normal şartlarda alarm ve
tatbikat gibi eğitimlerin asgari 1 ay önceden tamamlanmış olduğu ve atama gören personelin
ilişik kestiği, mehil müddeti kullandığı veya izinli bulunduğu bir dönem olduğunun, böyle bir
dönemde kendisine tatbikat olduğu emri verilen profesyonel bir TSK mensubunun böyle bir
emri hayatın olağan akışına aykırı bularak sorgulaması gerektiğinin, plansız bir şekilde aniden
tatbikat olmayacağının, alarm eğitiminin de aniden verilse bile kışla içerisinde icra
edileceğinin, dışarı çıkılmayacağının, günümüz haberleşme imkanları da gözönüne
alındığında, şehir içlerinde sivil araçlara zarar vererek tatbikat icra edilemeyeceğinin, 15
Temmuz gibi planlı tatbikatlarla alakasız bir tarihte kışlasına çağrılan şahısların alarm ve
tatbikatlarda icra edilen rutin faaliyetlerin tam aksine olacak şekilde yoklama alınmadan,
birlik bütünlüğü oluşturulmadan, rastgele toplanılarak, gerçek mühimmat alarak, birliğin
planlı görevleri ile uyuşmayan sivil veya askeri yerlere intikal etmesi ve o mahalde silahsız
insanlara dahi ateş açacak şekilde davranmasının ancak örgüt saiki ile hareket ederek darbe
yapmak düşüncesiyle izah edilebileceğinin, bunun alarm veya tatbikat kavramları ile
ilişkilendirilmesinin asla mümkün olmadığının, ... 15 Temmuz günü yaşanan olaylarla ilgili
dikkat edilmesi gereken konulardan birisinin de darbeye katılan şahısların yaptığı her türlü
eylemin ancak bilinçli olarak darbe maksadıyla ve önceden haberli ve hazırlıklı olmak
suretiyle yapılabileceği olduğunun, örnek olarak Özel Kuvvetler Komutanlığının,
Genelkurmay Karargahının veya Muhafız Alay Komutanlığı Kışlasının emniyetini almak,
takviye etmek gibi planlı vazifesinin olmadığının, bu kapsamda silah ve teçhizatını kuşanarak
silah ve araçlarına gerçek mermi yükleyerek bu yerlere gelen, bu birliklerde en üst düzey
personelin görev yaptığı komuta makamlarının bulunduğu koridorlarda kendilerine karşı
gelenlere hedef alarak ateş açan kişilerin, bütün bu olanları tatbikat kavramı ile açıklamasının
kabul edilemez olduğunun,
15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili en önemli hususlardan birisinin de TSK'nın
toplumsal olaylarda kullanılması olduğunun, böyle bir durumun ancak bulunulan
yerdeki en yüksek mülki amirin talebi üzerine, yeniden teşkilatlanarak ve diğer kolluk
kuvvetleri ile planlama ve koordine neticesinde gerçekleşebileceğinin, 15 Temmuz
tarihinde olduğu gibi hafta sonu tatilinin başladığı, gecenin ilerleyen saatlerinde,
önceden herhangi bir toplumsal eylem, ikaz ve haberi olmadan aniden çağrılarak emir,
komuta ve birlik bütünlüğü olmaksızın rastgele kuvvetler şeklinde silahlı eylem
gerçekleştirilmesinin,
toplumsal
olaylara
müdahale
kavramıyla
da
bağdaştırılamayacağının,
Sonuç olarak 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların TSK'da icra edilen alarm, eğitim ve
tatbikat faaliyetleri ile izah edebilmenin hiçbir şartta mümkün olmadığının, hangi faaliyet
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olursa olsun ve ne maksatla icra edilirse edilsin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harp silah ve
araçları ile sivil halka zarar verebilecek bir faaliyet icra edilemeyeceğinin, aniden
birliğine çağrılan bir personelin zırhlı araca, helikoptere veya uçağa binerek başka bir birliğe
baskın düzenlemesinin, bir yolu kapatmasının, bir köprüyü kesmesinin veya bir
havaalanı, medya kuruluşları, telekomünikasyon tesisleri gibi yerleri işgal etmesinin,
Meclisi, kamuya ait bina ve tesisleri ateş altına almasının, halka ateş etmesinin ancak
darbeye iştirak etmek maksadıyla açıklanabileceğinin, bu faaliyetler içerisinde yer
almanın, bu faaliyetlere yardım etmenin, destek olmanın veya bu faaliyetleri kolaylaştırmanın
hiçbir suretle eğitim, alarm veya tatbikat gibi kavramlarla açıklanamayacak olduğunun
belirtildiği anlaşılmıştır.
-JH U K U K İD E Ğ E R L E N D İ R M E :
Yukarıda belirtilen hususlar, taraf beyanları, tanık beyanları , inceleme raporları
içeriği , uzmanlık raporu içeriği,idari tahkikat raporu içeriği, bilirkişi raporu içeriği, tutanaklar
ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında;
1-Şüphelilerin tamamının, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırıp, bu düzenin yerine Fetullah GÜLEN'in
liderliğinde bir askeri cunta yapılanmasınıgetirmek amacıyla askeri darbe girişiminde
bulunmak suretiyle Türk Ceza Kanununun 309/1.maddesini ihlal ettikleri,
2-Sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından düzenlenen sıkıyönetim direktifinde Türkiye
Büyük Millet Meclisinin feshedildiğinin ve siyasi partilerin tüm faaliyetlerinin
sonlandırıldığının açıkça yazılı olmasıayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinin darbeci pilotlar
tarafından bombalandığının da sabit olması karşısında şüphelilerin tamamının, cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet
Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek
amacıyla askeri darbe girişiminde bulunmak suretiyle Türk Ceza Kanununun 311/1.maddesini
ihlal ettikleri,
3-Sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından düzenlenen sıkıyönetim direktifinde yürütme
erkinin görevden el çektirildiğinin, tüm valilerin görevden alındıklarının, polis teşkilatının
sıkıyönetim komutanlıklarının emrine alındığının açıkça yazılı olmasıayrıca darbeci askerler
tarafından gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'a karşı suikast girişiminde
bulunulmasının, gerekse Başbakan Binali YILDIRIM’ın aracının bulunduğu konvoya silahla
ateş edilmesinin bu amaca matuf olduğunun da sabit olması karşısında şüphelilerin
tamamının, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya
veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek amacıyla
askeri darbe girişiminde bulunmak suretiyle Türk Ceza Kanununun 312/1.maddesini ihlal
ettikleri,
4-Okuldaki görev süresini tamamlayarak 14 Temmuz 2016 tarihinde ilişiği kesilen,
Kurs Taburuna hiç bir emir komuta yetkisi olmamasına rağmensöz konusu taburu emir
komuta etmeye çalışan şüpheli Ömer Ergenekon ve bu şüphelinin kanunsuz emirleri
doğrultusunda hareket eden diğer şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'nin
hukuk dışı amaç ve çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri ve söz konusuFetullahçı
Terör Örgütü(FETÖ/PDY)'nün üyeleri olmaları nedeniyleTCK'nun 314/2. maddesini ihlal
ettikleri,
5-Şüphelilerin tamamının aralarında iştirak iradesi olduğu haldesuç işlemek üzere
kurulmuş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)nin askeri darbe girişiminde bulunmak
şeklindeki terör faaliyeti kapsamında gittikleri Ankara İli, Türk Telekom Binasında bulunan
TCK.nun 6. Maddesi gereğince kamu görevlisi sayılan kurum çalışanlarınıyapmakta oldukları
görevlerinden dolayı , birden fazla kişi ile silahla,cebir ve tehdit kullanmak suretiyle hukuka
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aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak suretiyle
TCK.nun 109/2maddesini birden çok kez ihlal ettikleri,
6- Şüpheli Ömer Ergenekon'un darbe girişimi faaliyeti kapsamında işgal amacıyla
geldiği Türk Telekom Binasının çevresinin polislerve halk tarafından kuşatılmasını takiben
Kara Harp Okuluna dönmek amacıyla şikayetçi Hüseyin Sercan Kocaman'ın sevk ve
idaresinde bulunan 06 UB 996 plaka sayılı aracı ve şikayetçi Semih Ecevit Özkan'ın üzerinde
bulunan tişörtü Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY'nin terör faaliyeti kapsamında TCK'nun
6. maddesi gereğince gece sayılan bir zaman diliminde silahla, yol kesmek suretiyle,
kendilerinin veya yakınlarının hayatına, vücut dokunulmazlıklarına yönelik bir saldırı
gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmek suretiyle TCK'nun149. Maddesini2 kez ihlal ettiği
ve şüphelinin bu eylemlerini gerçekleştirdiği sırada şikayetçiler Hüseyin Sercan Kocaman ve
Semih Ecevit Özkan'ı tek bir fiille hukuka aykırı olarak cebir ve tehdit kullanmak suretiyle
silahla bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak suretiyle
TCK'nun 109/2. maddesini ihlal ettiği,
Böylece şüphelilerin üzerlerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen
getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, silahlı terör
örgütüne üye olmak, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan
kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen
yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen
engellemeye teşebbüs etmek, terör amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve terör amaçlı
yağma suçlarını işledikleri anlaşılmıştır.
Şüpheliler Ömer Ergenekon, Ömer Karayoluk, Aykan Kılıçarslan, Şahin Çağlıyan,
Selami Yıldırım, Fatih Karaaslan, Erdoğan Gezer, Bilal Ergen, Hakan Özer, Orçun Tink,
Zinnur Çetin, Samet Tanrıverdi, İsa Akgül, Adil Cumhur İpekçi, Melih İsa Aktaş, Mert Erdi
Kurtoğlu, Mehmet Aslan, Mehmet Ali Bulazar, Abbas Güngören, Güngör Gürcan, Süleyman
Arif Varol, Semih Kuvvet, Sadık Emre Oral, Rıfat Çalık, İbrahim Çok, Hasbi Eray Karaaslan,
Uğur Yılmaz, Fikret Erdoğan ve Mustafa Kılıç'ın üzerlerine atılı suçlardan yargılamalarının
yapılarak eylemlerine uyan yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı
cezalandırılmalarına, şüphelilerhakkında TCK.nun 53. maddesindeki güvenlik tedbirlerinin
uygulanmasına, şüphelilerin gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin TCK'nun 63.
maddesi gereğince cezalarından ayrı ayrı mahsubuna,şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde,
araçlarında, iş yerlerinde yapılan arama neticesinde ele geçirilen ve suç delili mahiyetindeki
belge, 1 dolar v.s. dökümanların dosyada delil olarak saklanmasına, şüphelilerin
ikametlerinde, üzerlerinde yapılan arama neticesinde ele geçirilen ve adli emanetin
2016/15133, 2016/15132 sıralarında kayıtlı bulunan bulundurulması ve taşınması suç teşkil
eden eşyaların TCK'nun 54. maddesi gereğince müsaderesine ve şüphelilerin üzerlerinde,
ikametlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan arama neticesinde ele geçirilen dijital
materyallerin incelemelerinin bitmesini takiben sahiplerine iadesine karar verilmesi, adli
emanetin 2017/4278, 2017/3912, 2017/3996 sıralarında kayıtlı bulunan dijital materyallerden
alınan imajların bulunduğu dijital materyallerin ve adli emanetin 2017/4448 sırasında kayıtlı
bulunan 1 adet sim kartın ise dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmesi kamu adına
talep ve iddia olunur.
ADEM AKINCI
Cumhuriyet Savcısı 97955
E-imzalıdır
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