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TUTUKLU-İŞ
Soruşturma No
Esas No
İddianame No

: 2016/177016
: 2017/26
: 2017/2
İDDİANAME
ANKARA (

)AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI

: K.H.

ÖLEN

: 1- AHMET ÖZSOY, TAHSİN Oğlu ARİFE'den olma, 28/02/1967
doğumlu.
2- ALİ KARSLI, YILDIRIM Oğlu AYSER'den olma, 07/10/1971
doğumlu.

MÜŞTEKİLER
(MAKTUL YAKINLAR)

: 1- ABDULLAH ENES ÖZSOY, AHMET Oğlu YASEMİN'den olma,
23/11/1992 doğumlu, Yağlıpınar Mah. Türksat Küme Evleri No:1L İç
Kapı No:7Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
2-

MUHAMMED

SAD

TAHSİN

ÖZSOY,

AHMET

Oğlu

YASEMİN'den olma, 15/10/1991 doğumlu, Cumhuriyet Mah. Melisa
Sok. No: 1-4/57Çerkezköy/ TEKİRDAĞ ikamet eder.
3- YASEMİN ÖZSOY, YEMLİHA Kızı REMZİYE'den olma,
09/03/1970 doğumlu, Yağlıpınar Mah. Türksat Küme Evleri No:
1L/7Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
VEKİLİ

: Av. MİHAN HAYRUNNİSA BARCA,
Gmk Bulvarı No:72/12 Maltepe Çankaya / ANKARA
4-

NİLGÜN

KARSLI,

MUSTAFA Kızı

SEYHAN'den

olma,

17/07/1976 doğumlu, Yağlıpınar Mah. Türksat Küme Evleri No:1M İç
Kapı No: 1Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
MÜŞTEKİLER

: 1- TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME
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A.Ş, 'den olma,doğumlu, Yağlınıpar Mah. Mevki Konya Yolu 40.Km.
Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
VEKİLİ

: Av. MEHMET ÇERİKCİ,
Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv Ve İşletme A.Ş. Hukuk Müşavirliği
Konya Yolu 40.Km Gölbaşı/Ankara 06839 Gölbaşı / ANKARA

MÜŞTEKİLER

:1- ABDULLAH BULUT, BEKİR Oğlu NAZMİYE'den olma,
04/08/1981 doğumlu, Yakacık 3. Cad.16/13 Yenimahalle/ ANKARA
ikamet eder.
2- AHMET SARIKAYA, MEHMET Oğlu KEZBAN'den olma,
15/12/1974 doğumlu, Doğantepe Mah. Şehit Hacı Osman Dugan Cad.
No:14 İç Kapı No:11Altındağ/ ANKARA ikamet eder.
3- AHMET ŞEFLEK, VEDAT Oğlu SALİHA'den olma, 11/07/1987
doğumlu, Gayret Mah. Ahmet Hamdi Cad. No:25 İç Kapı
No:16Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
4- ALAETTİN ALTINTAŞ, ALİ Oğlu MÜRVET'den olma, 23/01/1980
doğumlu, Yağlıpınar Mah. Türksat Küme Evleri No:1M İç Kapı
No:5Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
5- ALİ BOLAT, HÜSEYİN Oğlu ZEMZİNUR'den olma, 04/03/1989
doğumlu, Aktepe Mah. 1000 Sk. No:7 İç Kapı No:6Keçiören/
ANKARA ikamet eder.
6- ASIM AKKAYA, CENGİZ Oğlu GÜLSEN'den olma, 14/09/1981
doğumlu, Eymir Mah. Yedigöller Cad. C2-45 Blok No:6N İç Kapı No:8
Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
7- BAYRAM İNAÇ, ŞAHİN Oğlu SATI'den olma, 23/11/1978
doğumlu, Topçu Mah. 1508 Sk. No:10 İç Kapı No:3Etimesgut/
ANKARA ikamet eder.
8- BİLAL DAVUT HASETCİ, ALİ Oğlu HACİLE'den olma,
11/04/1990 doğumlu, 379 Sk. Demetevler Mah. No:8C İç Kapı
No:30Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
9- CENGİZ DEĞİRMENCİ, SATILMIŞ Oğlu HATİCE'den olma,
04/04/1964 doğumlu, Uydu Haberleşme Lojmanları C- Blok No:2
GölbaşıANKARA ikamet eder.
10- CENGİZHAN KURUYÜZ, AHMET Oğlu AYŞE'den olma,
15/08/1985 doğumlu, Park Eymir Konutları C-2 No: 4Gölbaşı/
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ANKARA ikamet eder.
11- CENGİZHAN SOLAK, AHMET Oğlu EMİNE'den olma,
24/05/1985 doğumlu, Naci Çakır Mah. 758 Cad. No:33 İç Kapı
No:11Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
12- CENK ŞEN, NAİL Oğlu ALİYE'den olma, 10/09/1970 doğumlu,
Yukarı Dikmen Mah. 630 Cad. No:3 İç Kapı No:16Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
13- ERAY ÜNLÜ, ERHAN Oğlu SEHER'den olma, 25/06/1975
doğumlu, Eymir Mah. Toki Konutları C18/14 Gölbaşı/ ANKARA
ikamet eder.
14- ERDAL SÖĞÜNMEZ, CEBBAR Oğlu HATUN'den olma,
01/05/1971 doğumlu, Karşıyaka Mah. İlkokul Sok. Derman Apt. 7/5
Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
15- ERKAN KAYA, TURAN Oğlu DİLFEZ'den olma,doğumlu,
Osmanlı Mah. Sulu Sok. 10/116930 Sincan/ ANKARA ikamet eder.
16- EROL ÖLÇER, MEHMET Oğlu ZEYNEP'den olma, 20/05/1983
doğumlu,

Kayalar

Mah.

Demirdağ

Cad.

No:19

İç

Kapı

No:8Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
17- FATİH AKSOY, MUSTAFA Oğlu NAİMA'den olma, 10/08/1975
doğumlu, Eymir Mah. 914/1 Sokak C Blok Daire 10Gölbaşı/ ANKARA
ikamet eder.
18- FATİH POLAT, KADİR Oğlu PENBE'den olma,doğumlu, Uyanış
Mah. Itri Cad. 103/7Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
19- FATİH UÇAR, SALİH Oğlu ZAHİDE'den olma, 01/07/1978
doğumlu, Piyade Mah. 2008 Sk. Akyüz Apt Blok No:21 İç Kapı No:8
Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
20- FATİH ÜNVER, KEMAL Oğlu MAŞIKA'den olma, 03/01/1988
doğumlu, Elvan Mah. 1957 Cad. No:14 İç Kapı No:13Etimesgut/
ANKARA ikamet eder.
21- FATİH MEHMET KAYABAŞI, HASAN Oğlu HATİCE'den olma,
24/07/1976 doğumlu, Eymir Mah. Manyas Gölü Cad. No:6R İç Kapı
No:8Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
22- FERHAT DERECİK, YAŞAR Oğlu ZELİHA'den olma, 22/04/1978
doğumlu, Seğmenler Mah. 924. Sok. No:2/9Gölbaşı/ ANKARA ikamet
eder.
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23- GÜNER GANİ, İSMAİL Oğlu FATMA'den olma, 01/06/1967
doğumlu, Serhat Mah. 1288 Sk. No:8A İç Kapı No:8Yenimahalle/
ANKARA ikamet eder.
24- HACI BÖLÜKBAŞI, ŞEVKET Oğlu ASUMAN'den olma,
04/02/1974 doğumlu, Şafak Mah. Şehit Selami Atabey Cad. No:76 İç
Kapı No:2Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
25- HAKAN İLHAN, DURALİ Oğlu ANAKIZ'den olma, 09/05/1990
doğumlu, Tepebaşı Mah. Batur Cad. No:3 İç Kapı No:5Keçiören/
ANKARA ikamet eder.
26- HALİL ERSOY, BİLAL Oğlu MÜNEVVER'den olma, 03/05/1962
doğumlu, Yağlıpınar Mah. Türksat Küme Evleri No:1G İç Kapı
No:6Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
27- HALİL YEŞİLÇİMEN, ABDÜLGAFUR Oğlu HASİME'den olma,
14/07/1962 doğumlu, İhsaniye Mah.Can(110) Sk.No 6/3 Nilüfer Bursa
Nilüfer/ BURSA ikamet eder.
28- HÜSAMETTİN DEMİREL, BEŞİR Oğlu MUZAFFER'den olma,
03/05/1976 doğumlu, Eymir Mah. Yedigöller Cad. L5-25 Blok No: 12F
İç Kapı No: 8 Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
29- HÜSEYİN TÜRKMEN, MUSTAFA Oğlu KEMAN'den olma,
17/07/1984 doğumlu, Serhat Mah. 1284 Sok. 1A/11Yenimahalle/
ANKARA ikamet eder.
30- İBRAHİM ATİLA, ABDİ Oğlu SÜNDÜS'den olma, 29/05/1972
doğumlu, Yunus Emre Cad. Recep Tayyip Erdoğan Mah. No:47 İç Kapı
No:14Merkez/ BİNGÖL ikamet eder.
31- İSMAİL AÇIKAL, ABDULLAH Oğlu MENŞURE'den olma,
03/12/1980 doğumlu, Gop Mah.389.Sok.Çelikten Apt. 6/15Gölbaşı/
ANKARA ikamet eder.
32- KADİR KARABIYIK, SUFAT Oğlu MÜZEYDE'den olma,
05/11/1982 doğumlu, Atapark Mah. 1327 Sk. No:4 İç Kapı
No:9Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
33- LOKMAN SONSOY, NEVZAT Oğlu AYSEL'den olma, 01/01/1982
doğumlu, Yaylabağ Mah. YaylabağKüme Evleri No:128Gölbaşı/
ANKARA ikamet eder.
34- MAHMUT BAŞPINAR, EMİN Oğlu RUKİYE'den olma,
01/11/1971 doğumlu, Şafak Mah. 842. Cadde No:44/5 Gölbaşı/
4/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
ANKARA ikamet eder.
35- MEHMET BAYAR, MUZAFFER Oğlu SONGÜL'den olma,
10/05/1984 doğumlu, Güzelyaka Mah. Güventepe Cad. No:41 İç Kapı
No:6Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
36- MEHMET GÖKSEL, MUSTAFA Oğlu EMİNE'den olma,
11/02/1980 doğumlu, Eymir Mah. Köyceğiz Gölü Cad. No:5E İç Kapı
No:21Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
37- MEHMET ALİ ORTAYATIRTMACI, AHMET Oğlu ZADE'den
olma, 07/08/1980 doğumlu, Yağlıpınar Mah. Türksat Küme Evleri
No:1H İç Kapı No:5Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
38- MEHMET CEMİL ÖZTEGİL, MESUT Oğlu NURİYE'den olma,
09/01/1976 doğumlu, Çamlıca Mah. 123 Cad. No:17 İç Kapı
No:12Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
39- MUHAMMED EMİN SERGİLİ, OSMAN Oğlu EMİNE'den olma,
25/03/1980 doğumlu, Seğmenler Mah. Cemal Gürsel Cad. No:111 İç
Kapı No:3Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
40- MUHAMMET SAİT GÜNEŞ, ABDULLAH Oğlu NAİME'den
olma, 01/10/1986 doğumlu, Aktepe Mah. 954 Sok. 3/3Keçiören/
ANKARA ikamet eder.
41- MUSTAFA KARADAYI, HASAN Oğlu AYFER'den olma,
29/10/1983 doğumlu, Göksu Mah. 2. Tbbm. Cad. Park İnci Sitesi 2 B
D/9/9 EryamanEtimesgut/ ANKARA ikamet eder.
42- ÖMER KUZU, MUAMMER Oğlu GÜLTEN'den olma, 14/06/1978
doğumlu, Ata Mah. 1081 Sk. No:7 İç Kapı No:15Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
43- ÖZCAN ŞEN, MUSTAFA Oğlu EMİNE'den olma, 01/05/1975
doğumlu, Eymir Mah. Işıklı Gölü Cad. No:1C İç Kapı No:8Gölbaşı/
ANKARA ikamet eder.
44- RAMAZAN TEKTAŞ, MEHMET Oğlu NEZAKET'den olma,
16/09/1984 doğumlu, Altıntepe Sk. Ergenekon Mah. No:19 İç Kapı
No:3Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
45- SERDAR GÖZÜM, MEVLÜT Oğlu ŞÜKRAN'den olma,
14/02/1980 doğumlu, Atapark Mah. 1318 Sk. No:1 İç Kapı
No:6Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
46- SERKAN BİLEN, ALİ Oğlu HAVVA'den olma, 09/04/1982
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doğumlu, Bağlarbaşı Mah. Bursa Cad. No:1 İç Kapı No:5Keçiören/
ANKARA ikamet eder.
47- TAHA TETİK, İRFAN Oğlu DİLEK'den olma, 13/06/1982
doğumlu, Yağlıpınar Mah. Türksat Küme Evleri No:1M İç Kapı
No:10Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
48- TARIK İNCEDERE, MUSTAFA Oğlu AYFER'den olma,
24/09/1983 doğumlu, Yayla Mah. 1466 Sk. No:8 İç Kapı No:4Keçiören/
ANKARA ikamet eder.
48- TARIK FURKAN ERBAY, FEVZİ Oğlu İLKAY'den olma,
17/09/1991

doğumlu,

Keçiören

Tepebaşı

Mah.

Fatih

Cad.

No:105/1Merkez/ ANKARA ikamet eder.
50- TAYFUN ÖĞÜTLÜ, EROL Oğlu ZEYNEP'den olma, 10/03/1979
doğumlu, Ergenekon Mah. Sinop Cad. No:16 İç Kapı No:5Yenimahalle/
ANKARA ikamet eder.
51- TURGUT AYÇİÇEK, SADETTİN Oğlu EMİNE'den olma,
01/02/1980 doğumlu, Şafak Mah. 843 Sk. No:14 İç Kapı No:6Gölbaşı/
ANKARA ikamet eder.
52-

UMUT

01/03/1989

USLU,

MEHMET Oğlu

doğumlu,

Elvan

GÜLBAHAR'den
Mahallesi,

olma,
1945.

Sok.33/3EmirlerEtimesgut/ ANKARA ikamet eder.
53- ÜZEYİR YAVUZ, ÜZEYİR Oğlu FERİDE'den olma, 17/02/1981
doğumlu, Eymir Mah. Yedigöller Cad. No:4N İç Kapı No:17Gölbaşı/
ANKARA ikamet eder.
54- VOLKAN SEÇEN, ŞÜKRÜ Oğlu TÜLAY'den olma, 08/10/1989
doğumlu, Fatih Mah. Büyükdere Cad. No:46 İç Kapı No:3Pursaklar/
ANKARA ikamet eder.
55- YASİN BURAK KAYA, SELAMİ Oğlu FATMA'den olma,
12/02/1986 doğumlu, Eryaman Mah. 312 Sk. No:7 İç Kapı
No:13Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
56- YILMAZ YORULMAZ, OSMAN Oğlu NURİYE'den olma,
10/03/1977 doğumlu, Karagedik Mah. Serpme Kümeleri No:171
Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.
ŞÜPHELİLER

:
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ŞÜPHELİ

: 1- ERAY UÇKUN, SALİHOğlu HASİBE'den olma, 22/08/1972
doğumlu, BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçesi, GAZİOSMANPAŞA
köy/mahallesi, 148 cilt, 173 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı
ikamet eder.

MÜDAFİİ

: Av. FATMA SÜMER, ANKARA
Bahçelievler Mahallesi 274/1 Sokak No:1/10 Gölbaşı / ANKARA

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016, ANKARA/GÖLBAŞI.

TUTUKLAMA TARİHİ

: 01/12/2016 Gölbaşı(Ankara) Sulh Ceza Hâkimliğinin 01/12/2016 tarih
2016/173 sayılı kararı

SEVK MADDESİ

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7, 3713SY.5/1-2
mad.(30 kez)
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ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
ŞÜPHELİ

:3-

İBRAHİM ALTINOK,

VELİOğlu

MENZUME'den

olma,

12/03/1987 doğumlu, YOZGAT ili, ÇAYIRALAN ilçesi, KALETEPE
köy/mahallesi, 24 cilt, 1 aile sıra no, 43 sıra no'da nüfusa kayıtlı G.
YURT /KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ikamet eder.
MÜDAFİİ

: Av. MAHMUT ERBİZ, ANKARA
Necatibey Caddesi Lale Sokak No:15/15Sıhhiye Çankaya / ANKARA
Av. EMİR YAKIN, ANKARA
Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu Şiringölköy Sitesi No:44Gölbaşı /
ANKARA

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

TUTUKLAMA TARİHİ

: 29/07/2016 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 29/07/2016 tarih
2016/537 sayılı kararı

SEVK MADDESİ

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
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3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,3713 S Y.5/1-2
mad.(30 kez)
ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
ŞÜPHELİ

:4- MELİH VAROL, KUDRETOğlu FUNDA'den olma, 03/06/1990
doğumlu,

KIRIKKALE

ili,

MERKEZ

ilçesi,

KARACALI

köy/mahallesi, 50 cilt, 52 aile sıra no, 158 sıra no'da nüfusa kayıtlı
Gündoğdu Mah. 1587 Sk. No:18 İç Kapı No:1Merkez/ KIRIKKALE
ikamet eder.
MÜDAFİİ

: Av. KEMAL YILDIRIM, ANKARA
Bahçelievler Mahallesi Ankara Caddesi Özkan İşhanı No:97/5 06830
Gölbaşı / ANKARA

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

TUTUKLAMA TARİHİ

: 24/07/2016 Gölbaşı(Ankara) Sulh Ceza Hâkimliğinin 24/07/2016 tarih
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T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
2016/79 sayılı kararı
SEVK MADDESİ

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7, 3713SY.5/1-2
mad.(30 kez)
ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
ŞÜPHELİ

: 5- MUSTAFA ALTUNAY, SAİTOğlu MERYEM'den olma,
15/04/1984 doğumlu, SAMSUN ili, KAVAK ilçesi, SARALAN
köy/mahallesi, 81 cilt, 42 aile sıra no, 12 sıra no'da nüfusa kayıtlı Aşağı
Dikmen Mah. 585 Sk. No:1 İç Kapı No:29Çankaya/ ANKARA ikamet
eder.

MÜDAFİİ

: Av. YENER TANYILDIZ, İSTANBUL
Rıfkı Tongsir Cad. Gözen Apt. No: 42/5 K.1 D.5 İdealtepe Maltepe /
İSTANBUL
Av. ALİ ÇAKMAK, ANKARA
Bahçelievler Mahallesi 278. Cadde No:4/23 Yıldırım İş Merkezi
Gölbaşı / ANKARA

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
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T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

TUTUKLAMA TARİHİ

: 01/12/2016 Gölbaşı(Ankara) Sulh Ceza Hâkimliğinin 01/12/2016 tarih
2016/173 sayılı kararı

SEVK MADDESİ

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7, 3713SY.5/1-2
mad.(30 kez)
ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
ŞÜPHELİ

: 6- MESUT SANCAK, FADILOğlu SEMİHA'den olma, 29/02/1988
doğumlu,

KAYSERİ

ili,

PINARBAŞI

ilçesi,

DİKİLİTAŞ

köy/mahallesi, 46 cilt, 2 aile sıra no, 31 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gesi
Cumhuriyet Mah. Saffet Arıkan Bedük Cad. No:17 İç Kapı
No:3Melikgazi/ KAYSERİ ikamet eder.
MÜDAFİİ

: Av. MÜJDAT KORKUTATA, ANKARA
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T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
Bahçelievler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi 2/2 - GölbaşıGölbaşı /
ANKARA
SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

TUTUKLAMA TARİHİ

: 01/11/2016 Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 01/112/2016 tarih
2016/868 sayılı kararı

SEVK MADDESİ

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7, 3713SY.5/1-2
mad.(30 kez)
ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
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T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)

ŞÜPHELİ

: 7- ERGÜN ÖZYURT, ŞEREFOğlu EMİNE'den olma, 20/01/1982
doğumlu, SAMSUN ili, İLKADIM ilçesi, İLYASKÖY köy/mahallesi,
10 cilt, 240 aile sıra no, 5 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çıtlakkale Mah.
Petek Sk. No:33 İç Kapı No:3Merkez/ GİRESUN ikamet eder.

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

YAKALAMA KARAR TARİHİ
SEVK MADDESİ

: 01/12/2016

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7, 3713SY.5/1-2
mad.(30 kez)
ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
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T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
ŞÜPHELİ

:8- ERSAN KULUÇLU, RASİMOğlu GÜLSEVEN'den olma,
01/06/1982

doğumlu,

ZONGULDAK

ili,

GÖKÇEBEY

ilçesi,

NAMAZGAH köy/mahallesi, 20 cilt, 7 aile sıra no, 179 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Hürel Mah. 14 Sk. No:4H İç Kapı No:39Mamak/
ANKARA ikamet eder.
SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

YAKALAMA KARAR TARİHİ
SEVK MADDESİ

: 01/12/2016

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7, 3713SY.5/1-2
14/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
mad.(30 kez)
ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
ŞÜPHELİ

: 9- OSMAN KEMAL KÜÇÜK, OSMANOğlu NACİYE'den olma,
01/12/1978 doğumlu, MERSİN ili, SİLİFKE ilçesi, UZUNCABURÇ
köy/mahallesi, 68 cilt, 36 aile sıra no, 99 sıra no'da nüfusa kayıtlı Aşağı
Dikmen Mah. 585 Sk. No:4 İç Kapı No:4Çankaya/ ANKARA ikamet
eder.

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

YAKALAMA KARAR TARİHİ
SEVK MADDESİ

: 01/12/2016

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
15/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7, 3713SY.5/1-2
mad.(30 kez)
ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
ŞÜPHELİ

: 10- İBRAHİM YILMAZBAŞ, ALİOğlu SEMRA'den olma,
09/07/1991 doğumlu, MANİSA ili, YUNUSEMRE ilçesi, MURADİYE
köy/mahallesi, 106 cilt, 450 aile sıra no, 26 sıra no'da nüfusa kayıtlı
Aktepe Mah. 123 Sk. No:22 İç Kapı No:3Gaziemir/ İZMİR ikamet
eder.

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

YAKALAMA KARAR TARİHİ
SEVK MADDESİ

: 01/12/2016

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
16/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7, 3713SY.5/1-2
mad.(30 kez)
ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
ŞÜPHELİ

:11- İSMAİL DONAT, KADİROğlu GÜLŞEN'den olma, 10/07/1986
doğumlu, BALIKESİR ili, KARESİ ilçesi, MALTEPE köy/mahallesi,
153 cilt, 28 aile sıra no, 7 sıra no'da nüfusa kayıtlı Zübeyde Hanım
Mah. Çamlıdere Cad. No:23 İç Kapı No:2Altındağ/ ANKARA ikamet
eder.

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

YAKALAMA KARAR TARİHİ
SEVK MADDESİ

: 01/12/2016

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
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d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7, 3713SY.5/1-2
mad.(30 kez)
ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
ŞÜPHELİ

:12-TAYFUN KARAÖZ, TURGUTOğlu GÜLÜMSER'den olma,
23/04/1982 doğumlu, MUĞLA ili, YATAĞAN ilçesi, HİSARARDI
köy/mahallesi, 27 cilt, 6 aile sıra no, 59 sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet
eder.

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,
e) Nitelikli Kasten Öldürme
f) Nitelikli Kasten Öldürmeye teşebbüs
g) Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma,
h) Nitelikli Yağma
ı) Kamu Malına Zarar Verme
i) Mala Zarar

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

YAKALAMA KARAR TARİHİ
SEVK MADDESİ

: 01/12/2016

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
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b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
e)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h,37/1, 53/1, 58/6-7,63,
3713 SY.5/1-2 mad. (2 kez)
f)Türk Ceza Kanunu 82/1-g,h, 35/1, 37/1 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(25kez)
g)Türk Ceza Kanunu 109/2,3/a,b, c, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(36 kez)

h) Türk Ceza Kanunu 149/1.a,c,g,h,37/1, 53/1, 58/6-7, 3713SY.5/1-2
mad.(30 kez)
ı) Türk Ceza Kanunu 152/1.a, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY. 5/1-2
mad.(2 kez)
i) Türk Ceza Kanunu 151/1, 37/1, 53/1, 58/6-7, 3713 SY.5/1-2
mad.(3 kez)
ŞÜPHELİ

: 13- AYDIN YAVUZ, AHMETOğlu HANİFE'den olma, 02/06/1970
doğumlu, YALOVA ili, ALTINOVA ilçesi, AKTOPRAK köy/mahallesi,
27 cilt, 13 aile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı Osman Yılmaz Mah.
634/1. Sk. No:6 İç Kapı No:6Gebze/ KOCAELİ ikamet eder.

MÜDAFİİ

: Av. EMİR YAKIN, ANKARA
Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu Şiringölköy Sitesi No:44Gölbaşı /
ANKARA
Av. BİROL TAŞ, ANKARA
Çetin Emeç Bulvarı 1322.Cadde No:63/1Çankaya Çankaya /
ANKARA

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

TUTUKLAMA TARİHİ

: 18/07/2016 Gölbaşı(Ankara) Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/07/2016 tarih
2016/72 sayılı kararı
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SEVK MADDESİ

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
ŞÜPHELİ

:14-BİROL BAKİ,

DEMİROğlu AYŞE'den

olma,

17/01/1969

doğumlu, İSTANBUL ili, GAZİOSMANPAŞA ilçesi, KARLITEPE
köy/mahallesi, 2 cilt, 188 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı
Çamlık Mah. Şenli Sk. No:37 İç Kapı No:9Ümraniye/ İSTANBUL
ikamet eder.
MÜDAFİİ

: Av. MEHMET TÜRKARSLAN, ANKARA
Fevzi Çakmak 1 Sokak Oran Apartmanı No.15/12... Çankaya /
ANKARA
Av. HASAN HELVACI, ANKARA
Kızılay Mah. İzmir 2 Cad. No:48 İç Kapı No:18Çankaya / ANKARA

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

TUTUKLAMA TARİHİ

: 18/07/2016 Gölbaşı(Ankara) Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/07/2016 tarih
2016/72 sayılı kararı

SEVK MADDESİ

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
ŞÜPHELİ

: 15- BURHAN GÜNEŞ, MEVLÜTOğlu AYŞE'den olma, 20/09/1973
doğumlu, BOLU ili, GEREDE ilçesi, YUNUSLAR köy/mahallesi, 137
cilt, 11 aile sıra no, 54 sıra no'da nüfusa kayıtlı FetıhMah. Eski Çiftlik
Yolu Cad. No:12B İç Kapı No:8Ataşehir/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ

: Av. EMİR YAKIN, ANKARA
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Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu Şiringölköy Sitesi No:44Gölbaşı /
ANKARA
Av. HASAN HELVACI, ANKARA
Kızılay Mah. İzmir 2 Cad. No:48 İç Kapı No:18Çankaya / ANKARA
SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

TUTUKLAMA TARİHİ

: 18/07/2016 Gölbaşı(Ankara) Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/07/2016 tarih
2016/72 sayılı kararı

SEVK MADDESİ

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
ŞÜPHELİ

:16-SALİH MEHMET DAĞKÖY, RECEPOğlu MAZES'den olma,
23/04/1974 doğumlu, EDİRNE ili, SÜLOĞLU ilçesi, AKARDERE
köy/mahallesi, 21 cilt, 29 aile sıra no, 24 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fırat
Mah. 272/9 Sok. No 2/13Buca/ İZMİR ikamet eder.

MÜDAFİİ

: Av. FATİH HAKAN GÜVENÇ, İZMİR
Mucibur Rahman Cad. No:6 İzmiroğlu İşmerkezi K:7/70535250 Konak
/ İZMİR
Av. HASAN HELVACI, ANKARA
Kızılay Mah. İzmir 2 Cad. No:48 İç Kapı No:18Çankaya / ANKARA

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.
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TUTUKLAMA TARİHİ

: 18/07/2016 Gölbaşı(Ankara) Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/07/2016 tarih
2016/72 sayılı kararı

SEVK MADDESİ

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
ŞÜPHELİ

: 17- UĞUR ÖZÜDOĞRU, İSMAİLOğlu HATİCE'den olma,
22/03/1979 doğumlu, KAYSERİ ili, DEVELİ ilçesi, TOMBAK
köy/mahallesi, 43 cilt, 12 aile sıra no,sıra no'da nüfusa kayıtlı Emek
Mah. Kazakistan Cad. No:40 İç Kapı No:4Çankaya/ ANKARA ikamet
eder.

MÜDAFİİ

: Av. KEMAL YILDIRIM, ANKARA
Bahçelievler Mahallesi Ankara Caddesi Özkan İşhanı No:97/5 06830
Gölbaşı / ANKARA

SUÇ

: a) Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme,
c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
d) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 15/07/2016 ANKARA/GÖLBAŞI.

TUTUKLAMA TARİHİ

: 06/09/2016 Gölbaşı(Ankara) Sulh Ceza Hâkimliğinin 06/09/2016 tarih
2016/120 sayılı kararı

SEVK MADDESİ

:a) Türk Ceza Kanunu 309/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.

b) Türk Ceza Kanunu 311/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
c) Türk Ceza Kanunu 312/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
d) Türk Ceza Kanunu 314/1, 53/1, 58/6-7,63, 3713 SY.5/1-2 mad.
DELİLLER

: Müşteki beyanları, teşhis tutanakları, şüpheli savunmaları, arama-el
koyma karar ve tutanakları, emanet makbuzları, olay yeri inceleme
raporları, uzmanlık raporları, kamera incelemesine ilişkin bilirkişi
raporu, Kamera kayıtlarının bulunduğu dosya için çıkarılan bir
kopyanın bulunduğu hard disk, personel tanıtım bligi formları,
şüphelilerin fotoğrafları ile tüm dosya kapsamı.
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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
FETÖ/PDY silahlı terör örgütününAnayasal düzenekarşı icra ettiği ve ülke genelinde ortaya
koydukları darbeye teşebbüs faaliyetlerinin bir parçası olarak; "Türksat Uydu Haberleşme Kablo
TV ve İşletme A.Ş'"nin ele geçirilerek TV. yayınlarının kesilmesine yönelik yapılan saldırının
soruşturmasına ilişkin olarak yürütülen soruşturmada;
Genel olarak;
"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
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“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 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)"bu genelaçıklamalarda dikkate alınarak;
- FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 15/07/2016 günü, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere
ülkenin muhtelif yerlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan, aralarında generallerve
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 vebu kapsamda; saat 22:00 sularında İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet
Köprülerinin silahlı FETÖ/PDY 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
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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, eş zamanlı olarak Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Genelkurmay
Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinde F-16 savaş jetlerinin alçak uçuşyapmaya
başladıkları, ağır silahlarla donatılmış helikopterlerin onlara eşlik ettiği, Meclis ana binasının
bulunduğu yerleşkenin bombalandığı, sokağaçıkan 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
ilçesinde bulunan Polis Özel Harekât Eğitim Merkezi binasının tank ve savaş uçaklarının yoğun
bombardımanına maruz kaldığı, saldırılar esnasında 47 özel harekât polisinin şehit düştüğü, halkın
meydanlara çıkmasını engellemek amacıyla savaş uçakları ile sürekli sorti yapıldığı, TBMM,MİT ve
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere kamu binaları önünde, cadde ve meydanlarda
toplanan vatandaşlara karşı uzun namlulu silahlar ile saldırıldığı, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden
silahsız ve savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açıldığı şeklinde gelişen gecenin sonrasında ülke
çapında İkiyüzkırkyedi (247) vatandaşımızın şehit olmasına veikibinyüzdoksandört (2194) kahraman
vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan bu darbe kalkışmasının, 17/07/2016 günü saat 16:00 itibari
ile tüm yurt genelinde bastırıldığı olaylar meydana gelmiştir.
ÖncelikleFetullahcı silahlıterör örgütü yapısına, ilerleyen bölümlerde de şüphelilerin
eylemlerine yönelik delillerle ilişkilendirilmiş iddia, savunma özetleri, delliler, delillerin
değerlendirilmesi ve sonuç kısmına yer verilecektir.

I-Fetullahcı silahlı terör örgütü (FETÖ/PDY)
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından FETÖ/PDY’nin milli güvenliği tehdit ettiğine, bir
terör örgütü olduğuna ve diğer terör örgütleri ile işbirliği yaptığına dair kararları, Erzincan Ağır Ceza
Mahkemesinin 2016/74 esas, 2016/127 karar sayılı " FETÖ/PDY'nin yapısı ve durumu açıklanarak
sanıkların eylemlerinin değerlendirilmesinde "sanığın....örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına
suç işlediği anlaşılmakla eylemine uyan 3713 sayılı yasanın 71/1 ve TCK. 220/6 mad. delaletiyle
TCK.nun 314 mad. uyarınca cezalandırılmasına" şeklinde verdiği örgütün varlığını ortaya koyan ve
kabul edenkarar, Anayasa mahkemesinin 04/08/2016 tarih ve 2016/6 D. İşler ve 2016/12 karar sayılı
kararı, Hakimler ve Savcılar yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 karar sayılı kararı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının 29/10/2016 tarih ve 4520-158340
sayılı cevabi yazı ile gönderdiği FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapısına ilişkin soruşturma
dosyalarından elde ettikleri bilgive belgeler, açık kaynak araştırmalar sonucunda hazırlanan bilgi
notuçerçevesinde;
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.
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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 dini
motifleri de kullanmak (istismar etmek) suretiyle örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakil
hareket etmeye başlamış, faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim
üzerinde yoğunlaştırarak, teyp/video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları, sohbet toplantıları ve
özellikle yaz kamplarında görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubu ile kendi adı ile anılan örgütünü
kurmuştur.
Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren yurt dışına da açılmaya başlayan yapı, zaman
içerisinde hayatın doğal akışına aykırı şekilde dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösterir hale
gelmiştir.
2-)Örgütün Amacı
Kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini duygularını suiistimal ederek ‘Himmet’ adı altında
topladığı finans ile yurtiçi/yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri üzerinden amaç ve
ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği mensuplarını, elde ettiği finans ve siyasi gücünü, örgütsel menfaat
ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm anayasal kurumlarını
(yasama, yürütme, yargı erklerini) ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili
siyasi/ekonomik güç haline gelmek olduğu bir çok beyan ve delillerdenanlaşılmaktadır.
FETÖ/PDY’nin kamu kurumlarına sızma amacı irdelendiğinde ise;örgütlenme amacının
sadece tek bir kurumu değil, bir bütün olarak bürokrasiyi ele geçirmek olduğu görülmektedir. Bugüne
kadar soruşturulan olaylara bakıldığında Emniyetten yargıya, Tsk’ya, Tübitak’tan Ösym’ye kadar
birçok kuruma örgüt elemanlarının yerleştirildiği anlaşılmaktadır.
Örgütün kamu kurumlarına sızma amaçlarına bakıldığında;
-Örgüt menfaatleri açısından kritik olan Emniyet, Yargı, TSK, MİT gibi kurumlara kendi
elemanlarını yerleştirerek bürokraside etkin olma ve bu şekilde devlet erkini örgüt menfaatleri
doğrultusunda kullanma,
-Diğer kurumlarda da kendi elemanlarının iş sahibi olmasını sağlayarak örgüt tabanının üst
yönetime bağlılığının arttırılması ve özellikle eğitim alanındaki örgüt elemanları aracılığıyla örgüte
yeni ve kaliteli eleman kazandırma,
-Her yerde kendi elemanlarının olduğu algısının yaratılarak kendilerinden olmayanlara karşı
tehdit ve baskı unsuru olarak korku duygusu yaratılması,
-Devleti kendi organlarının kararları dışında, örgüt kararları doğrultusunda harekete
zorlama/yöneltme,
-Demokratik yollarla gelmiş iradelerin dışında, örgütün iradesinin hakim kılınması,
-Nihai olarak devletin görünür organlarının dışında yönetilmesi, olarak temelde altı saik göze
çarpmaktadır.
Bu konuya yönelik incelenen bazı soruşturmalarda tespit edilen hususlara aşağıda yer
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verilmiştir:

- Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce 18.03.2015 tarih ve 9789 sayılı yazı
ekinde gönderilen ve Fetullah Gülen’in geçmiş zamanlarda kendisine tabi elemanlarına verdiği
talimatlara yönelik sesini içeren ses kayıtlarının çözümünü ihtiva eden Yeminli Bilirkişi Tutanakları
incelendiğinde, ATV’de yaptığı devlete sızmayı esas alan konuşmasında; “… Adliyede, Mülkiye’de
veya hayati bir müessesede bizim arkadaşımızın mevcudiyeti öyle ferdi mecburiyetler şeklinde ele
alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bu
açıdan bu taraftan bu kanun ve kuralları kullanma, biraz önce arz ettiğim esneklik içerisinde, diğer
taraftan da bir kanun ve kural adamı olma imajını uyarmak, yani harfiyle riayet ediyorlar bunun
denmeli, denmeli ki mümtazen terfilerin bu ölçüde arkasında bu vardır ve sizin ileriki dönemde daha
hayati daha önemli yerlere gelmenizin arkasında da bu vardır. Yani sivrilmeden hissettirmeden çok
ilerilere gitmek. İşte iki müessese olduğu gibi hayatı dinamik bir kısım müesseselerde söz konusudur.
Ta ilerilere gitme böyle, can damarları içinde dolaşma ve dönülüp gelinecekse yara alınmadan
hissedilmeden dönüp geriye gelme meselesi geleceğimizin adına çok önemli esaslardır, hususlardır.
Bu da meselenin bir diğer yanıdır. Bir diğer yanı da ister adliyede ister mülkiye de arkadaşlarımızın
gittikleri yerlerde daha rahat iş yapmaları tutunmaları, kaymakam iseler vali olmaları, sıradan bir
hakim iseler takdir toplayan hakim olmaları. Toprak firavunu bitirmek için pek mümbit böyle bir
dönemde tam özümüzü bulacağınız kıvama ereceğiniz ana kadar dünyayı sırtınızda taşıyabilecek güce
ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağınız ana kadar, Türkiye’deki
devlet yapısı ölçüsüne göre bütün Anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana
kadar her adım erken sayılır.” Şeklinde söylemler bulunduğu (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının
2015/3110 Sayılı iddianamesi sayfa 302),

- Fetullah Gülen’in 02.08.1999 Tarihli Bilirkişi Çözüm Tutanağında yer alan konuşmasında;
“… yani bizim cepheyi öğrenmeleri lazım arkadaşların, yani bizim hukuk sitemimizi didik didik
etmelidirler, biz bir taraftan çalışıp onların istifade edecekleri şekle getirmeliyiz, onu öyle formüle
etmeliyiz, öyle tertip ve temkide tabi tutmalıyız. Bu açıdan bir taraftan bu kanun ve kuralları
kullanma biraz önce arz ettiğim esneklik içerisinde, diğer taraftan da bir kanun ve kural adamı olma
imajını uyarma yani harfiyen riayet ediliyor bunlar denmeli, denmeli ki mümtazen terfilerin bir
ölçüde arkasında bu vardır. Yani sezilmeden mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme işi bu
iki müessese olduğu gibi hayatı dinamik bir kısım müesseselerde söz konusudur …” şeklinde
söylemler bulunduğu,(Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/3110 Sayılı iddianamesi sayfa 302),

- Ses çözümü ile ilgili Yeminli Bilirkişi Tutanakları incelenip değerlendirildiğinde, Fetullah
Gülen tarafından kendine bağlı örgüte yönelik;
Örgüt üyelerinin adliye ve mülkiyede sadece bir memur olmadığı, bunların bu yerlerde
bulunmalarının örgütün garantisi olduğu ve bu kişilerin örgütün bulunduğu kurumdaki varlığını
temsil ettiği,
Bu örgüt elemanlarının korunması, zayiat verilmemesi, bilakis bunların takviye edilmesi, eğer
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korunamazlarsa arkadan gelenlerin korunmasında zorluklar yaşanacağı, bu koruma işlemini de
gizleme tedbirlerine uyarak gerçekleştirmeleri gerektiği,
Türkiye’de kendisine bağlı örgütün önünün kesildiği, bu durumda en kötü ihtimalde
yerlerinde zıplayarak beklemeleri, geri gitmemeleri ve fırsatını buldukları zaman ilerlemeleri
gerektiği,
Tüm anayasal müesseselerdeki güç ve kuvvet dengesini kendi örgütlerinin lehine
döndürünceye kadar her adımın erken sayılacağı ve harekete geçilmemesi gerektiği,
Örgüt elemanlarının hukuku çok iyi inceleyerek kendilerine uygun düzeltmeleri yapmaları
gerektiği çünkü Danıştay ve daha yüksek mahkemelerin kendileri hakkında ters kararlar vermeleri
durumunda istikbale yürümelerinin önünün kesileceği, o nedenle kanunlara uyuyor gözükerek bu
kanunları kendi lehlerine değiştirmeleri gerektiği,(Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/3110
Sayılı iddianamesi sayfa 303)
-Maliye ve Emniyet içerisindeki kadrolaşmanın temel amacının toplanan istihbari bilgiler
doğrultusunda ülke üzerinde finansal söz sahibi olmak, kendilerine finans desteği sağlamayan
şirketleri denetlemek ya da yetkililerinin özel hayatına ait bilgileri kullanarak hem hükümete hem de
şirketlere ekonomik baskı oluşturmak, adliye içerisinde ki gücü ile de her şeye rağmen etkisi altına
alamadığı şirket ya da hükümet üyeleri hakkında adli süreci başlatarak, mal varlıklarına el koydurmak
ya da hükümet üyelerini kirli ilişkiler içerisindeymiş gibi gösterip medya aracılığıyla kamuoyunda
algı oluşturularak baskı yapmak olduğunun görüldüğü (Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame no:
2015/1749 sayfa 10), şeklinde tespitlerinin yer almaktadır.
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,

e-Devlet dışında kendisine bağlı bir ekonomik sistem kurma, şirket birlikleri ve
konfederasyonlar kurarak zenginler kulübü oluşturma böylelikle ulusal ve uluslararası ticarette söz
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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
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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. 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 Veli 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.
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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
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.
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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 olup,
alınan ifadeler ve yapılan soruşturmalarda 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 kurucu ve yöneticiliğini yaptığı örgüt; Danışman Kadrosu, Kıta İmamları, Ülke İmamları,
Bölge İmamları, İl İmamları, İlçe İmamları, Esnaf İmamları, Semt İmamları, Ev İmamları üzerinden
32/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
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 takip edilmemek için diğer örgüt mensuplarına nazaran daha fazla 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.
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Bu arada her küçük bölge en az yedi - sekiz evden oluşur; kimi bölgelerde ise on üç-on 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' 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
1- Gücüm yettiği kadar Kuran’ı hayatıma gaye edineceğime;
2- Kardeşlerime karşı sadakat izinde bulunacağıma;
3- Halkın ve talebe arkadaşların izzet ve onurlarını izzetim ve onurum kadar yükseltmeye
çalışacağıma;
4- Kusurlarımın hatırlatılması karşısında memnuniyet ihzar edeceğime;
5- Dahilden ve hariçten gelen bilumum taarruz ve tenkitleri, 'nefsime yapılmış' gibi 'ret'
edeceğime;
6- Bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma;
7- Hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen mükellefiyetleri,
'itirazsız' yerine getirmeye çalışacağıma;
8- Kur’an’a sadakatten hiçbir surette ayrılmayacağıma;
9- Münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an, ihtiyarımla bu kadrodan
kendimi ıskat edip, 'herhangi bir talebe gibi' dershanede vazifeme devam edeceğime;
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10- 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 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
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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.
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
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oldukça doğaldır. Örgüt, Emniyet Teşkilatı'ndaki kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra,
buradaki gücünü operasyonlarının ana aracı olarak kullanmaya başlamıştır.
Bu bağlamda yürütülen soruşturmalardan elde edilen bilgi ve delillere yer verilmiştir ve
açıklanan olaylarda da görüldüğü üzere örgütün devlete sızma yönteminin örgüt mensuplarına sınav
sorularının verilerek sınavları kazanmalarının sağlandığı, daha sonra örgüt mensuplarının örgüt
tarafından belirlenen okullara ya da kurumlara yerleştirildikleri anlaşılmıştır.
-10 Temmuz 2010 tarihinde, KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Genel Kültür ve KPSS Genel
Yetenek alanlarında gerçekleştirilen 3 ayrı sınav öncesinde, sınav sorularının, Fetullah Gülen
cemaatine yakınlığı ile bilinen bir dernekte çalışan şüpheli şahıs tarafından, diğer şüpheli iki şahsa eposta yoluyla gönderildiğine dair deliller elde edilmiştir. Buradan hareketle, sınavlarda usulsüzlük
yapıldığı ve soruların sınav öncesinde aralarında irtibat bulunan bazı kişiler tarafından elde edildiği ve
paylaşıldığı anlaşılmıştır. Devam eden soruşturmada; olayın sadece yerel ölçüde kalmadığı, soruların
bu şahıslar haricinde sınava giren birçok adaya da örgütlü bir şekilde ulaştırıldığı, şüpheli konumunda
bulunan kişilerin birlikte hareket ettikleri, bu birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olmadığı ve
birçok ortak noktalarının olduğu, dosya kapsamında bulunan şüpheli ve müşteki ifadeleri, dijital veri
incelemeleri, bilirkişi raporları ve dosya kapsamındaki diğer delillerle birlikte tespit edilmiştir. Elde
edilen tüm delillerin değerlendirilmesinde, eylemlerin hiyerarşik ve örgütlü bir biçimde
gerçekleştiği(Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/3110 Sayılı iddianamesi sayfa 380),
-KPSS sınav soruşturmasında şüphelilerin profilleri, çalıştıkları işyerleri, aralarındaki irtibat,
ilişki ve beraberlikleri göz önüne alındığında, soruşturma konusu eylemleri gerçekleştiren suç
örgütüne mensup şüphelilerin, kamuoyunda sıkça gündeme getirilen, yıllarca kamu kurumları içine
sızan ve kadrolaşan, yürüttükleri kamu görevinde hiyerarşik üst ve amirlerinin yerine, Fetullah Gülen
ve örgüt yöneticilerinden talimat alan, son dönemde haklarında adli ve idari birimlerce soruşturmalar
yürütülen Paralel Devlet Yapılanması içerisinde yer aldıkları (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının
2015/3110 Sayılı iddianamesi sayfa 92),
-Bir şahıs ifadesinde, 2011 yılından beri Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda infaz
koruma memuru olarak görev yaptığını, 2009-2010 yılında üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla
Ağrı FEM dershanesine gittiğini, 2011 yılının Ocak veya Şubat aylarında İnfaz Koruma Memurluğu
sınav sonuçlarının açıklandığını öğrendiğini, aynı gün Ağrı Endüstri Meslek Lisesinde Mobilya
Dekorasyon öğretmeni olan soy ismini bilmediği ve daha önceden tanıdığı Naci isimli şahsın
kendisini telefon ile arayarak F. Dershanesine davet ettiğini dershaneye gittiğinde kendisi ile birlikte
İnfaz Korama Memurluğunu kazanan 12-13 kişinin dershanede olduğunu, burada Naci Hoca'nın
toplantıya katılan kişilere hitaben "İnfaz Koruma Memurluğu sınavını biz size kazandırdık, bunun bir
bedeli var, ilk maaşınızın % 70'lik kısmını hibe olarak hizmete vermeniz gerekiyor, bunun dışında
aylık gelirinizin %20'sini her ay düzenli olarak burs olarak vermelisiniz" dediğini(İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame no: 2015/ 2872 sayfa 254 ),
-FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturmada şüpheli bir şahsın ikametinde ele geçirilen
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dijital materyaller arasında bulunan dosyada, kamu kurum ve kuruluşlarına (Adliye, Emniyet ve
Askeriye) eleman yerleştirme, Askeri Lise ve Polis Okullarına öğrenci yerleştirme ve bu sayılan
kurumların ve okulların sınavları ile ilgili yönlendirmede bulunma şeklinde yapan şüphelinin de
adının yer aldığı ve şahsın örgüt içerisindeki örgütsel konumu ile aynı konumda 80 ilin sorumluları
oldukları değerlendirilen şahısların kod adları veya gerçek isimleri yazılı belge elde edildiği ( Bursa
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015/52389 sayılı soruşturması), şeklinde tespitlerinin yer almaktadır.
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.
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Kamu kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının bilgileri de örgüt tarafından güncel olarak
arşivlenmektedir.
FETÖ/PDY 'abilik' ve 'ablalık' müessesi sayesinde temas kurduğu öğrencilerin aileleri
hakkında da bilgi toplayarak; ailelerin dini, siyasi, ekonomik, etnik köken vb. durumlarını kayıt altına
almaktadır.
Bu kapsamda ışık evlerinden, mahalle, ilçe, il, bölge ve Türkiye geneline, yurt dışında ise
yine örgütün faaliyet gösterdiği her bir yerleşim yerine ve alanına kadar, örgütün hafızası niteliğinde
arşivleri vardır.
Her bir sorumlunun, sorumluluğu altındaki birime ya da alana dair tuttuğu ve bir üstüne
gönderdiği kayıtları/arşivi vardır.

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.
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**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 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
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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
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
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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.
•

Temas sağlanan öğrenciler, abilerin sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır.

•

Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa, sınavlara birkaç ay kala

gruplar halinde farklı yurtlara çıkarılmaktadır. Bu gruplar, daha sonra daha küçük gruplara
ayrılmaktadır.
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•

Her öğrenciye 'kod' adı verilmektedir. 'Paralel Devlet' yapılanması içerisinde,

aslında bölgesinden birimlerine kadar herkes 'kod isim' kullanmıştır.
•

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.
•

Özellikle Hukuk Fakültelerinde okuyan öğrencilere 'top-sakal bıraktırıp, küpe

taktırarak, girecekleri ortamda kimliklerini gizlemeleri için 'stil çalışması' yaptırdıkları
bilinmektedir.
•

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.
•

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 oluşturmuştur.
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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.
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
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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
16-)Örgütün Gelir Kaynakları
-Kamu kaynaklarından elde edilen gelirler (Borsa Spekülasyonları, Devlet ihaleleri, Teşvik ve
Hibeler)
-İşadamlarından sağlanan gelirler (Şantaj, Tehdit)

-Gönüllülük esaslı sağlanan gelirler (Himmet, Kurban)
-Örgüte ait şirket, holding, banka, vakıf ve dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler
-Eğitim faaliyetleri gelirleri (Dershaneler, Özel Okullar, Öğrenci Yurtları, Yardımcı Sınav
Kitapları)

-Örgüte ait basın ve yayın organlarına verilen reklam ve aboneliklerden elde edilen gelirler
-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.
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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 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
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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
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 06/06/2016 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
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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.
anlaşılmıştır.
Ayrıca 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 öğrencileri çağın gereksinimleri doğrultusunda yönlendirmiş ve geleceğin elitlerini
yetiştirmeye başlamıştır. Eğitim gönüllüsü diğer kuruluşların ve dini referanslı yapıların aksine
FETÖ/PDY, ihtiyaç sahibi olan öğrencileri değil, zeki ve başarılı öğrencileri hedef almış, hatta bu
öğrencilere IQ testleri yaptırmıştır. Böylelikle örgütün devleti ele geçirme amacına ulaşmasına katkı
sağlayacak kadrolaşma faaliyetlerini önü açılmıştır.
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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 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.”
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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.”
Buna göre;
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, Fetullah Gülen'in kurucu ve yöneticisi olduğu, amacı
doğrultusunda üçten fazla kişinin bir araya geldiği, hiyerarşi görev dağılımının yapıldığı, gizliliğin
esas alındığı, iş bölümünün, faaliyet alanlarının, sorumluluklarının önceden tespit edildiği, eleman ve
finansal kaynak temini ile üyelerinin temini ile eğitiminin neşekilde yapılacağı hususların açıkça
ortaya konulduğu,iletişimde gizliliğe riayet edilerek bylock vs. gibi özel geliştirilmişprogramlar ve
yüz yüze görüşme şeklinde yöntemler kullanıldığı, kod isimler ve yemin uygulaması ile ödül, atama,
ceza gibi sistem uygulamalarınınbulunduğu,örgütün amaçlarını gerçekleştirmek üzere kamu kurum ve
kuruluşlarına çoğunlukla usulsüz ve yasadışı yöntemler ile sızdırdığı mensupları aracığılıyla kamu
görevinden kaynaklanan nüfuzu, kamu gücünü, gerektiğinde görevi gereği elinde bulundurdukları
silah, araç ve gereçleri kullanarakörgüt faaliyetleri çerçevesinde tehdit, şantaj, sahtecilik,
dolandırıcılık, iftira, yalan tanıklık,özel hayatın gizliliği, mala zarar, kasten öldürmegibi suçlar ile
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları işleyen silahlı bir terör örgütüdür.
Ceza mevzuatımızdaki hükümlere göre; Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçları
işlemek amacıyla ortaya çıkmış olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kurucusu, yöneticisi ve üye
olanlar hakkında"Silahlı Örgüt" başlıklıTCK'nın 314. maddesi uygulanacaktır.
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
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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 yılmdan 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 Alman 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
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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

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
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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 2010-2011 döneminde kendisinden Türk
Telekom’da çalışan bir cemaat abisinin sorumlu olduğunu, 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
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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 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.
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•

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
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
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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,
56/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
Kara Harp Okulunun ilk 6 ayından sonra kod adı Ahmet olan abinin mezun oluncaya
kadar kendisi ile ilgilendiğini, başka kimse ile teması olmadığını, bazen Cebeci'deki örgüt evlerine
gittiklerini, 1997'de göreve başladığını, Polatlı'da çalıştığı dönemde İstanbul'a giderek Ahmet abisi ile
temaslarının devam ettiğini, 2002 yılında adını hatırlamadığı devredildiği abi ile temasını kendi isteği
ile kestiğini, 2003-2004 yıllarında Ahmet abisi ile yeniden görüşmesi üzerine “Adil Abi” diye birine
kendisini devrettiğini, devredildikten sonra diğer abilerle görüşmenin yasak olduğunu,
Kod adının “Salih” olduğunu, maaşının onda birini himmet olarak elden verdiğini,
Batman'da Fevzi abisinin kendisi ile ilgilendiğini, Ankara'da Türk Telekom'da çalışan Recai Abinin
ilgilendiğini, Genelkurmay Başkanının Emir Subayı 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
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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 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
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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.
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.
A-) DELİLLER İLEİLİŞKİLENDİRİLENİDDİAYA KONU OLAYLAR

:

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ara yüz olarak kullandığı "Yurtta Sulh Konseyi Başkanı "
adına

hazırlanmış

sıkı

yönetim

direktiflerini,

tüm

ülke

genelindeki

komutanlıklara

ve

bakanlıklaramesaj emri şeklinde Genel Kurmay Başkanlığı 15.07.2016 saat:22:15' tarih ve
saatteYSK: 26702250-1920-97480-16/ PEr.Pl. ve Ynt. D. Gen. Amiral/1 sayılı olarak gönderilen
"Sıkıyönetim Direktifi" konulu Mesaj Formu ve eki atama listesinigönderdikleri tespit edilmiştir.
Mesaj Formu incelendiğinde ;(Sözde) Sıkıyönetim Direktiflerinin 20 maddeden oluştuğu ve 3
sayfadan ibaret olduğu (ekler hariç)Yurta Sulh Konseyi Başkanı imzalıdır ibaresi taşıdığı, 1. Maddede
(özetle ) TürkSilahlı Kuvvetlerinin 16. Temmuz 20016 Saat: 03:00 itibariyle yönetime el koyduğu, 2.
Maddede (özetle) aynı saatten itibaren tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildiği belirtilmiş ve diğer
maddelerde

sıkıyönetim

uygulamasına

ilişkin

düzenlemelerin

yer

aldığı

ayrıca

Mesaj

FormununKaleme Alanın İmza Bloku kısmında " (İmzalı) Cemil TURHAN Kurmay Albay GeneralAmiral Ş.Md.";Müsaade edenin İmza Bloku kısmında "(imzalı ) Mehmet Partigöç Tuğgeneral Per. Pl.
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Ve Ynt. D. Bşk." ibarelerinin yer aldığı ayrıca ekinde atama listesinin yer aldığı tespit edilmiştir.
Örgütün darbeye teşebbüse yönelik hazırlıklarını esasında 16.07.2016 tarih saat:03:00
itibariyle gerçekleştirmek üzere yaptığı ancak deşifre oldukları düşüncesi ile saat:21:00 sularında
örgütün amacın uygun faaliyette bulunacak stratejik birliklere daha önceden planlayarak verdikleri
görevleri yerine getirmeleri için haber verip adeta düğmeye bastıkları yürütülen soruşturma
evraklarından elde edilen delillerden anlaşılmıştır.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gerçekleştirilmesini planladığı darbeye teşebbüs
faaliyetleri için TURKSAT, TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı), Telekomgibi iletişim ve
yayınların gerçekleştiği yerlerin ele geçirilerek yayınların ve iletişimin kesilmesinin oldukça önem arz
ettiği, bu amaçla Polatlı 58. Topçu Tugayında hazırlanan birliklerden 34 kişiden oluşan bir birliğin
TURKSAT'ı, 32 kişiden oluşan bir birliğin ise TİB'iele geçirmek üzere görevlendirildiği ve fakat
yolların halk tarafından kapatılarak engellenmeleri nedeniyle ulaşamadan yakalandıkları tespit
edilmiştir. (Polatlı Cumhuriyet başsavcılığının 2016/2847 srş- 2016/121 Fezleke no./ Ankara
Cumhuriyet başsavcılığı 2016/180535 srş- 2016/2856 esas iddianamesi)
Bu bağlamda;
Yukarıda açık kimliği yazılı şüphelilerin bir kısmının Özel kuvvetler komutanlığında çeşitli
rütbelerde görev yapan kişiler ile diğer bir kısmının ise Özel kuvvetler komutanlığında astsubay
rütbesi ile görev yapar iken subaylık sınavını kazanmalarından ötürü Kara Harp Okulunda eğitimde
bulunan kişiler oldukları anlaşılmış olup buna göre;
Şüpheli Eray UÇKUN'un Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olarak yarbay
rütbesi ile görev yaptığı; Ergün ÖZYURT'unÖzel Kuvvetler Komutanlığı'nda üsteğmen rütbesi ile
ölçme ve değerlendirme subayı olarakgörev yaptığı, Mustafa ALTUNAY'un Özel Kuvvetler
Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyleözel kuvvetler tim komutanı olarak görev yaptığı, Tayfun
KARAÖZ'ün Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda üsteğmen rütbesiyle özel kuvvetler tim komutan
yardımcısıolarak görev yaptığı, Osman Kemal KÜÇÜK,Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay
başçavuş rütbesiylegörev yaparkenKara Harp Okulundasubaylık kursu gördüğü, Ersan KULUÇLU
Özel Kuvvetler Komutanlığında Sıhhiye Simülasyon öğrenmeni olarak görev yaptığı,Ercan Şen Özel
Kuvvetler Komutanlığında astsubay başçavuş rütbesi ile beslenme ve servis takımı kısım komutanı
olarak görev yaptığı, İsmail DONAT'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay kıdemli çavuş
rütbesiylegörev yaparkenKara Harp Okulunda subaylık kursu gördüğü; Mesut (DOKUZ) SANCAK'ın
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay kıdemli çavuş rütbesiylegörev yaparkenKara Harp
Okulundasubaylık kursu gördüğü; İbrahim ALTINOK'unÖzel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay
üstçavuş rütbesiylegörev yaparken Kara Harp Okulunda subaylık kursu gördüğü; İbrahim
YILMAZBAŞ'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaastsubay kıdemli çavuş rütbesiylegörev yaparken
Kara

Harp

Okulundasubaylık

kursu

gördüğü;

Fatih

ARSLAN'ınÖzel

Kuvvetler

Komutanlığı'ndaastsubay kıdemli çavuş rütbesiylegörev yaparken Kara Harp Okulundasubaylık kursu
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gördüğü; Melih VAROL'un Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaastsubay kıdemli çavuş rütbesiylegörev
yaparken Kara Harp Okulundasubaylık kursu gördüğü savunmaları ve personel tanıtım bilgilerinden
anlaşılmıştır.
15.07.2016 günü Anayasal düzene karşı gerçekleştirilmeye çalışılan darbeye teşebbüsü başarılı
kılmak içinşüphelilerin önceden yapılan bir planlamanın parçası olarak kendilerine verilen TÜRKSAT
uydu tesislerini ele geçirip ulusal yayınları durdurmakve kontrol altına almak şeklindeki görevi yerine
getirmek üzere gruplar halinde Çankaya /Başbakanlık yerleşkesi içerisinde bulunanCumhurbaşkanlığı
muhafız alayına geldikleri,
Şüphelilerin savunmalarının ilgili kısımlarının incelenerek ikrar ve tevilli ikrarlarına
göre;şüphelilerdenEray UÇKUN'un kendi aracı ile tek başına, şüphelilerden İbrahim YILMAZBAŞ ve
Fatih ARSLAN'ın şüpheli Mesut SANCAK'ın aracı ile hep birlikte, şüpheli İbrahim ALTINOK'un açık
kimliklerini vermek istemediği iki kişi ile birlikte, şüpheli Mustafa ALTUNAY aynı lojmanda
oturduğunu belirttiği şüpheli Tayfun KARAGÖZ'ün aracı ile birlikte, diğer şüpheliler Mustafa
ALTUNAY, Ercan ŞEN,Melih VAROL, İsmail DONAT, Ersan KULUÇLU,Osman Kemal KÜÇÜK'ün
de Çankaya /Başbakanlık yerleşkesi içerisinde bulunanCumhurbaşkanlığı muhafız alayına yanlarına
aldıkları kamufulajlı resmikıyafetleri ile sivil kıyafetli olarak geldikleri, kamufulajlı resmi
kıyafetlerinden rütbe ve isimlerinin olduğu kısımları çıkararak giyip bu şekilde söz konusu yerde
toplandıktan sonra;
Hakkında tefrik kararı verilen (şüpheli) Harun OLGUN ve şüpheli Eray UÇKUN'un diğer
şüphelileriburada guplara ayırıp daha önceden hazır halde bulundurulanM-16 ve HK-416 model
piyade tüfekleri bu tüfeklere ait mühimmat ve teçhizatları şüphelilere dağıttıkları, dağıtım sırasında
herhangi bir kaydın tutulmadığı;bu şekilde ekibin hazır hale geldiği, bir süre bekledikten sonra şüpheli
Harun OLGUNorganize etmesi ile iki adetskorsky marka askeri helikopterin geldiği,
Gelen bu helikopterlere iki grup halinde şüpheli (Yarbay) Eray UÇKUN'un emir komutasında
olan şüpheliler (Yüzbaşı) Mustafa ALTUNAY, (P. Üsteğmen) Tayfun KARAÖZ, (P. Üsteğmen) Ergün
ÖZYURT,(Dz. Sağ. Bçvş) Osman Kemal KÜÇÜK,(Sağ. Asb. Kd. Çvş.) Ersan KULUÇLU,(İkm.
Bçvş.) Ercan Şen,(Asb. Kd. Çvş.) Mesut (DOKUZ) SANCAK, (Asb.Üçvş.) İbrahim ALTINOK, (P.
Kd. Çvş.) İbrahim YILMAZBAŞ, (Asb. Kd.Çvş.) Fatih ARSLAN, (Asb.Kd.Çvş.) Melih VAROL,
(astsubay) İsmail DONAT'ın bindikleri ve akabinde helikopterlerin Türksat'a gitmek üzere havalandığı
ve bu şekilde (16.07.2016) saat 00:47 sıralarında Gölbaşı Konya Yolu 40. kilometrede Yağlıpınar
Mevkiinde bulunanTürksat A.Ş.’nin yerleşkesine intikal ettikleri,
Helikopterlerin şüphelileri indirmeden önce, helikopterden birindebulunan 12,7 x 99 MKE 13
ibareli kovanın çap ve tiplerine uygun tek bir ateşli silahla kurumun ana nizamiyenin bulunduğu
bölgeyeateş ettikleri, nizamiye güvenlik görevlisi müşteki Tarık İNCEKARA'nın helikoptere karşı
HK-33 marka tüfeği ile karşılık verdiği, olay yerinde 12,7 x 99 MKE 13 ibareli toplam 17 adet boş
kovan ele geçirildiği, bu yoğun ve ağır silahla yapılan atış sonucundaana nizamiye bölgesinde bulunan
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müştekiler güvenlik şefi Muhammed Emin SERGİLİ, kaloriferci Halil ERSOY ve nizamiye
görevlisi müşteki Tayfun ÖGÜTLÜ'nün yaralandığı vediğer müştekiler Serdar GÖZÜM, Tarık
İNCEDERE, İsmail AÇIKAL, Serkan BİLEN, Lokman SONSOY, Üzeyir YAVUZ, Fatih ÜNVER'in
bu ateş altında kaldıkları; ancak bir yaralanmalarının olmadığı, nizamiye bölgesindeki yapılar ve
müşteki Yasin Burak KAYA’nın 06 EY 3139 plakalı aracının ve Oytaş firma yetkilisi müşteki Yılmaz
YORULMAZ'ın binasının zarar gördüğü tespit edilmiştir.
- Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-21083 Uzmanlık numaralı
raporuna göre özetle; Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2016/244 sayılı olay yeri inceleme
raporu (Türksat) ile tespit edilip incelenmek üzere gönderilen 16 adet 12,7 x 99 MKE 13 ibareli
kovanın çap ve tiplerine uygun tek bir ateşli silah ile atıldıklarının belirlenmiştir.
- Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-21083 Uzmanlık numaralı
raporuna göre özetle; 2016/244 Ek-1sayılı olay yeri inceleme raporu ile tespit edilip incelenmek
üzere gönderilen bir adet 2,7 x 99 MKE 13 ibareli bir adet kovanın'ın da 16 adet kovan ile birlikte
tek ateşli silah ile atıldığının belirlendiği,bildirilmiştir.

Akabinde saat:00:48 sularında söz konusu askeri helikopterlerde bulunan silahlı ve tam
teçhizatlı, üzerlerindeki üniformalarda rütbe ve isimlerin bulunduğu kısımları olmayan 13 kişiden
oluşan şüphelilerin kurumun idari bina arka tarafındaki helikopter pistine indirildiği,
Şüphelilerin buradan dağılarak iki ekip halinde öncelikle nizamiye bölgesinde güvenlik
görevlilerinin bulunduğu yeri ve akabinde tüm tesisi kontrol altına almak ve yayınları kesmeküzere
harekete geçtikleri anlaşılmışbu kapsamda;
Özellikle

güvenlik

kamera

kayıtları

ve

müşteki

beyanları

ile

teşhislerin

göre;

şüphelilerdenErcan ŞEN(ölü), Ersan KULUÇLU, Osman Kemal KÜÇÜK, İsmail DONAT, Mustafa
ALTUNAY, Fatih ARSLAN, İbrahim YILMAZBAŞ, Ergün ÖYURT, İbrahim ALTINOK olmak üzere
9 (dokuz) 'unun saat 00:50 sıralarında ana nizamiye bölgesine yönelip oradaki güvenlik
görevlilerinden ilk olarak Üzeyir YAVUZ'un silahını alarak teslim aldıkları; diğer şüphelilerden Eray
UÇKUN, Tayfun KARAÖZ, Mesut (DOKUZ) SANCAK ve Melih VAROL olmak üzere 4 (dört)
'ünün isetesisin diğer bölgelerindeki çalışanları toparlamaya ve tesisin tamamını kontrol altına almaya
ve yayınları kesmeye çalıştıklarının belirlendiği,
Bu sırada şüphelilerin Türksat'a gelmesinden önce tedbir amacıyla kuruma gelen ve personeli
yönlendiren Türksat A.Ş. Tesisler İşletme Direktörü Ahmet ÖZSOY ile güvenlik amiri Ferhat
DERECİK ve şirket görevlisi Ali KARSLI’nın, çevre kontrolü yapmak amacıyla Konya yolu civarına
gitmiş oldukları,kuruma ait 06 DU 2831 plakalı araçla dışarıdan tekrar kuruma geldiklerinde saat
00:55 sıralarında içeride şüphelilerin olduğunu öğrenince, araçla nizamiye kısmına hızlagelmek
istedikleri, nizamiye kısmına yaklaşırken burada bulunan kamera kayıtlarına göre şüpheliler İsmail
DONAT, Ersan KULUÇLU, Fatih ARSLAN, Osman Kemal KÜÇÜK, Ercan ŞEN'in uzun namlulu
HK-416 ve M-16 marka tüfeklerle doğrudan araca ve içindekilere ateş etmeleri sonucu yaralanan
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Ahmet ÖZSOY ile Ali KARSLI’nın olay yerinde şehit edildikleri, müşteki Ferhat DERECİK’in de
buateşli silahlarlayaralandığı, güvenlik amiri müşteki Ferhat DERECİK’in yaralanmasına müteakiben
şüpheliler tarafından nizamiye binasına götürüldüğü ve burada alıkonulduğu anlaşılmıştır.
Ana nizamiye bölgesindeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde hazırlanan bilirkişi
raporuna göre ; görüntülerden kimlikleri teşhis edilen şüphelilerden İsmail DONAT, Ersan
KULUÇLU, Osman Kemal KÜÇÜK, Fatih ARSLAN, Ercan ŞEN''in gelen araca doğru ateş
ettiklerinin kamera kayıtlarından tespit edilmiştir.
- Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-21083 Uzmanlık numaralı
raporuna göre özetle; Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2016/244 sayılı olay yeri inceleme
raporu ile tespit edilip incelenmek üzere gönderilen 5,56x 45 mm çaplı toplam 38 adet kovanın çap
tipine uygun 7 ayrı silahtan atıldığının belirlendiği, bildirilmiştir.
-İlerleyen aşamalarda ayrıntısı belirtilecek olan şüpheli Ercan ŞEN'in Türksat'tankaçarken
yağmaladıkları06 HD 453 plaka sayılı araçta ölü olarak ele geçirildiği, bu araçta yapılan
incelemelerde şüphelinin bacaklarının arasında A0023320 seri numaralı 5,56x45 mm çaplı M16
marka A2 model tüfekin ele geçtiği ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün ANKBLS 16-04146 Uzmanlık numaralı raporuna göre A0023320 seri numaralı 5,56x45 mm çaplı M16
marka A2 model tüfeğin arşiv kaydının incelenmesinde, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünün
2016/244 sayılı olay yeri inceleme raporu ile tespit edilip incelenmek üzere gönderilen 5,56x 45
mm çaplı toplam 38 adet kovandan 12 adedinin inceleme konusu A0023320 seri numaralı 5,56x45
mm çaplı M16 marka A2 model tüfekten atıldığının belirlendiği bildirilmiştir.

Ankara Adi Tıp kurumu Grup başkanlığının 04/08/2016 tarih ve 1090 sayılı Ali KARSLI
hakkında düzenlenen otopsi raporunda özetle; "...özellikle baş ve boyun bölgesinde dört adet ateşli
silah yarası bulunduğu, ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmalarına bağlı kafa kubbe,
kaide, yüz ve omur kırıkları ile karakterli beyin doku harabiyeti ve kanaması ile medulla spinalis
harabiyeti sonucu meydana geldiğinin belirtildiği,
Ankara Adi Tıp kurumu Grup başkanlığının 04/08/2016 tarih ve 1068 sayılı Ahmet
ÖZSOY hakkında düzenlenen otopsi raporunda özetle;"... kişinin ölümünün patlamaya bağlı
penetran cisim yaralanmalarıyla uyumlu kafa kubbe, kaide, yüz ve kot kırıklarıyla birlikte beyin
kanaması, beyin doku harabiyeti ile iç organ yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu gelmiş
olduğu belirtilmiştir.
Müşteki Ferhat DERECİK'in aldırılan adli raporuna göre; "...karın sol arka yan tarafta
yaklaşık 5 tane ufak çaplı yara izi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığının bildirildiği anlaşılmıştır.
Bu

süreçtemüşteki

Bilal

Davut

HASETÇİ

ile

özel

güvenlik

görevlisi

Kadir

KARABIYIK’ın06 DVH 49 plakalıwolksvagen Amarok marka aracı garajından çıkarıp nizamiye
bölgesine doğru ilerlemek isterken helikopterlerden açılan atışlardan dolayı geri giderek garaj
bölgesine girdikleri burada mahsur kaldıkları ve bir süre sonra tekrar aynı araçla nizamiye bölgesine
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doğru yol aldıklarında dokuz kişilik gurupta yer alan şüphelilerden ikisitarafından üzerlerine doğru
tekrar ateş açıldığı, 2016/244 sayılı olay yeri inceleme raporuna göre 06 DVH 49 plakalıwolksvagen
Amarok marka aracın ön camına ve kaporta kısımlarından toplam 6 adet mermi giriş deliğinin
bulunduğu tespit edildiği,Bilal Davut HASETÇİ’nin ise silah atışı nedeniyle boynundan
yaralandığının belirlendiği, şüphelilerden ikisinin müştekiler Bilal Davut HASETÇİ ve Kadir
KARABIYIK'ı yere yatırarak üzerlerini arayıp cep telefonlarını alıpnizameye binasına götürdükleri ve
burada diğer nizamiye görevlileri ile birlikte alı koydukları,
Müşteki Muhammed Emin'in alınan adli raporuna göre; Sergili'nin sağ dizde milimetrik
şarapnel giriş deliği ve bir adet şarapnel ile uyumlu yabancı cisim olduğu, uyluk anterior bölgede
multiply şarapnel parçası ile uyumlu yabancı cisim mevcut olduğu ve neticedeBTM ile
giderilemeyecek ve hayati tehlikeye neden olmayacak şekilde yaralandığının bildirildiği,
Müşteki Tayfun ÖĞÜTLÜ'nün alınan adli raporuna göre; boyunda sağ üst tarafta yüzeysel
iyileşmede olan yara sağ omuz ön taraf ortada yüzüysel iyileşmede olan yara izi ve neticede BTM ile
giderilebilecek , hayati tehlikeye neden olmayacak şekilde yaralandığının bildirildiği,
Müşteki Halil Ersoy'unalınan adli raporuna göre; sağ bacak iç kısmında 1x1 cm lik yara, sol
tibia arka yan tarafta sıyrık bulunduğu veyaralanmasının hayati tehlikeyeneden olmadığının
bildirildiği,
Müşteki Bilal Davut Hasetçi'nin Ankara Adli Tıp Şube müdürlüğünün 12,08.2016 tarih ve
2016/16170 sayılı adli raporuna göre ; "....C3 vertepra sol lateralinde yabancı cismin tespit
edildiğinin adaleler içerisinde 0,5 cm lik metalik cismin çıkarıldığı ve buna göre yaralanmanın kaşinin
hayati tehlikeye sokan bir durum olmadığı ve BTM ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığının
bildirildiği, anlaşılmıştır.
Şüphelilerin nizamiye bölgesini yönelik oluşturduğu 9 kişilik ekibin müşteki Üzeyir
YAVUZ'usilahları ile baskı altına alarak telsizi ilediğer güvenlik görevlilerinin silahları ile teslim
olmaları için nizamiye bölgesine gelmelerini söylemesini istedikleri ve nizamiye binası içerisinde
helikopter atışlarından yaralanan müştekiler güvenlik şefi Muhammed Emin SERGİLİ, kaloriferci
Halil ERSOY ve nizamiye görevlisi müşteki Tayfun ÖGÜTLÜ ile diğer müştekiler Serdar GÖZÜM,
Tarık İNCEDERE, İsmail AÇIKAL, Serkan BİLEN, Lokman SONSOY, Üzeyir YAVUZ, Fatih
ÜNVER'i alı koyup cep telefonlarını, kuruma ait silah ve telsizleri yağmaladıkları ve müştekileri
hitaben özellikle şüpheli Ergün ÖZYURT'unordunun yönetime el koyduğunu ve her şeyin daha iyi
olacağı şeklinde açıklamalarda bulunduğu,
Bu süreçtemüşteki Üzeyir YAVUZ'un telsizle çağrısı üzerinetesisin diğer bölgelerinde bulunan
müştekiler Mehmet Sait GÜNEŞ, Ramazan TEKTAŞ, Erkan KAYA, Erol ÖLÇER, Bayram
İNANÇ, Ömer KUZU, Fatih UÇAR, Umut USLU, Ali BOLAT'ın ana nizamiye bölgesine
geldikleri, şüpheliler tarafından müştekilerin silahları ve cep telefonlarının alınarak nizamiye binası
içerisinde alı konuldukları anlaşılmıştır.
Şüphelilerden

4

kişilik

grup

içerisinde
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VAROLU'unsaat:01:00 sularındaGenel müdürlüğün olduğubinada bulunan kurum içerisindeki bir
kısım güvenlik kameralarının görüntü almasını engellemek amacıylakırdıkları, diğer şüpheliler Tayfun
KARAÖZ ve Mesut (DOKUZ) SANCAK ile birliktesüreç içerisinde Türksat yerleşkesinin idari
binaları ve diğer alanlarda yaptıkları kontroller sırasında ele geçirdikleri müştekiler Alaettin
ALTINTAŞ, Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Cengiz DEĞİRMENCİ, Fatih
POLAT,

Hakan

İLHAN,

Halil

YEŞİLÇİMEN,

Hüsamettin

DEMİREL,

Mehmet

Ali

ORTAYATIRTMACI, Asım AKKAYA Mustafa KARADAYI, Cengizhan KURUYÜZ, Volkan
SEÇEN, Taha TETİK 'i TV UPLİK binası içerisine götürüp burada alı koydukları ve bu alı koydukları
personelden uydu yayınlarının kesilmesi amacıyla konuyla ilgili bilgisi olanları sordukları, personelin
özellikle yayınların kesilmemesini sağlamak amacıyla bilgilerinin olmadığını söyledikleri, şüphelilerin
müştekilerden Asım AKKAYA’dan silah zoruyla yayınları durdurmasını istedikleri, Asım
AKKAYA’nın da bir kısım yerel yayınları süreç içerisinde kesiyormuş gibi davranıp Ulusal Yayınlara
müdahale etmediği anlaşılmıştır.
Şüpheli (Yarbay) Eray UÇKUN'un ve emir komutasında olan şüpheliler P. Üsteğmen Tayfun
KARAÖZ, P. Üsteğmen Ergün ÖZYURT,Dz. Sağ. Bçvş Osman Kemal KÜÇÜK,Sağ. Asb. Kd. Çvş.
Ersan KULUÇLU,İkm. Bçvş. Ercan Şen,Asb. Kd. Çvş. Mesut DOKUZ (SANCAK) , Asb.Üçvş.
İbrahim ALTINOK, P. Kd. Çvş. İbrahim YILMAZBAŞ, Asb. Kd.Çvş. Fatih ARSLAN, Asb.Kd.Çvş.
Melih VAROL, Yüzbaşı Mustafa ALTUNAY, İsmail DONAT 'ın iştirak halinde ve birlikte yukarıda
belirtildiği üzere yerleşke içerisinde alı koydukları müştekilerden Muhammed Emin SERGİLİ,Halil
ERSOY, müşteki Tayfun ÖGÜTLÜ, Serdar GÖZÜM, Tarık İNCEDERE, İsmail AÇIKAL, Serkan
BİLEN, Lokman SONSOY, Üzeyir YAVUZ, Fatih ÜNVER, Bilal Davut HASETÇİ, Kadir
KARABIYIK, M. Sait GÜNEŞ, Ramazan TEKTAŞ, Erol ÖLÇER, Bayram İNANÇ, Ali BOLAT,
Ahmet SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Cengiz DEĞİRMENCİ, Fatih POLAT, Hakan İLHAN, Halil
YEŞİLÇİMEN, Hüsamettin DEMİREL, Mehmet Ali ORTAYATIRTMACI, Mustafa KARADAYI,
Cengizhan KURUYÜZ,Taha TETİK'in alı koydukları sırada cep telefonlarını da alarak yağmaladıkları
ve bu topladıkları cep telefonlarını kaçarken kullandıkları 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajına
koydukları ve ayrıca müşteki TÜRKSAT A.Ş kurumuna ait olan ancak kurum görevlilerinde bulunan
el telsizleri vetabanca ve uzun namlulu tüfeklerin aynı şekilde yağmalanarak kaçarken kullandıkları
araçlara koyduklarının belirlendiği, şüphelilerin kaçarken kullandıkları 06 DR 1540 plaka sayılı araçta
yapılan incelemede 2016/238 Ek-1 sayılı olay yeri inceleme raporununBulgu/Delil listesi formunda
belirtilen Türksat yerleşkesinde görevli personellerden gasp ettikleri toplam 19 adet cep telefonu tespit
edilerek ele geçtiği anlaşılmıştır.
Ankara Cumhuriyet başsavcılığınca yaptırılan teşhiste; müştekilerden Ramazan TEKTAŞ,
Erol ÖLÇER, Tarık İNCEKARA, Serdar GÖZÜM, Lokman SONSOY, Tayfun ÖĞÜTLÜ, Halil
ERSOY, Mustafa KARADAYI, Muhammed Emin SERGİLİ, Üzeyir YAVUZ, İsmail AÇIKAL,
Muhammet Sait GÜNEŞ, Kadir KARABIYIK, Cengiz DEĞİRMENCİ, Bayram İNANÇ, Bilal Davut
HASETÇİ, Serkan BİLEN'in araç içerisinde ele geçen cep telefonlarından kendilerine ait olanları
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teşhis ettikleri ve aidiyetine ilişkin fatura ve diğer ilgili belgelerin fotokopisini ibraz ettikleri
anlaşılmıştır.
Yaptıkları tüm tehdit, baskı ve zorlamaya rağmen uydu yayınlarının kesilmesini sağlayamayan
şüpheli Eray UÇKUN'un akıllı telefonla internet üzerinden ve sesli-yazılı görüşmeler ile, (şüpheli)
Osman KILIÇ'a sürekli gelişen olayları bildirdiği, dışarıdan uydu yayınlarının kesilmesine yardım
etmek üzere gelecek sivil örgüt mensuplarının da gelmemesi üzerine sonolarak yerleşkenin savaş
uçakları tarafından bombalanarak tahrip edilmesi ve bu şekilde uydu yayınlarının engellenmesi
gerektiğini değerlendirdikleri, kendilerini getiren helikopterlerin ayrılmış olması sebebiyle, buradan
ayrılmak için kuruma ait araçları kullanmaya karar verdikleri ve bu amaçla Şüphelilerin, Türksat A.Ş.
tarafından kullanılan 06 DU 2823 ve 06 DR 1540 plakalı Renault Fluence marka araçlar ile
müştekilerden güvenlik görevlisi İsmail Açıkal’a ait 06 HD 453 plakalı Hyundai marka minibüsü
yağmaladıkları, güvenlik personelinden yağmalanan silahlar, teçhizat ve personellere ait cep
telefonlarını da bu araçlara alarak, gruplar halinde bindikleri bu araçlarla saat 02:51 sıralarında Konya
istikametine kaçmak istedikleri sırada Türksat A.Ş.’ye giriş yolu olarak kullanılan yol kavşağında
tedbir alan emniyet müdürlüğü personeli olan müştekiler Hacı BÖLÜKBAŞI,Mahmut BAŞPINAR,
Mehmet KAYABAŞI, Mehmet GÖKSEL, Cengizhan SOLAK, Eray ÜNLÜ, Özcan ŞEN, Fatih
AKSOY, Mehmet Cemil ÖZTEĞİL, Turgut AYÇİÇEK, Erdal SÖĞÜNMEZ, İbrahim ATİLLA'ın
üzerlerine silahlarla ateş açtıkları, şüpheli askeri şahısların yaptıkları bu silah atışları sonucu İlçe
Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden Hacı Bölükbaşı’nın yaralandığı, müşteki polis memuru Mahmut
BAŞPINAR'ın gelen ateşlerden kendini koruması sırasında koşarken düşme sonucu yaralandığı,
emniyet müdürlüğüne ait 06 AF 1079 plakalı aracın hasar görerek çalışamaz hale geldiği, Konya
istikametine bir süre kaçan şüphelilerin kaçmakta kullandıkları araçları Ahiboz Köyü civarı ve
Bezirhane Köyü civarında terk ederek, haber verilen askeri helikopterler aracılığıylahelikopterlere
alınıp, yaralananların GATA Hastanesi’ne bırakılarak diğerlerinin Ankara İli Akıncılar Üssü’ne
götürüldükleri, şüphelilerin bir kısmının Bezirhane köyü civarından, bir kısmının ise Akıncılar
Üssü'nden kaçarak izlerini kaybettirdikleri anlaşılmıştır.
Eray UÇKUN(18.07.2016 tarihli savunmasından) : "...Bu sırada telefonla aranıp Genel Kurmay
Başkanının talimatı ile ordunun yönetime el koyduğu haberini verdiler ve yayını kesmemizi
söylediler. Genel Kurmay Başkanının emri olduğu için bu talimatı yerine getirmek amacıyla
hakeret ettim. Bana bu emri Genel Kurmay Başkanının Özel kalem müdürü Albay Osman KILIÇ
verdi. ......Hemen müdahale ettim. Ancak aracın içindeki şahısların vurulduğunu gördüm. Bunun
üzerine Osman KILIÇ'ı arayarak bulunduğumuz yerde yaralıların olduğunu ve tahliye edilmeleri
gerektiğini bildirdim. Osman KILIÇ bize hemen yayını kesin dedi. Ancak ben oradaki sistemi
bilmediğim için yayını kesemedim. Osman KILIÇ bana telefonda başka bir tedbir düşünüyorlar
oradan süratle 5 dk. içinde ayrılın dedi....Minibüs geride kaldı. Biz Konya tarafına doğru devam
ettik. Osman KILIÇ'ı arayıp bilgi verdim. Bana uygun bir yere geçin ve haber verin dedi.
Bezirhane köyü'ne girip kuzey batı istikametine gittik. Araçta yaralı olan askere ilk müdahaleyi
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yaptık. Birlikte yaya olarak uzaklaştık. Biz koordinatlarımızı bildirdik. Helikopter ile sizi
aldıracağız dediler. Yaklaşık 1 saat sonra 2 helikopter geldi. Bir helikopter bizi alıp yaralıları
GATA'ya bıraktıktan sonra Akıncılar üssüne götürdü. Diğer helikopter de diğer grubu bulunduğu
yerden almış. Buraya geldiğimizde sabah gün aydınlanmıştı....." dediği,"

Türksat A.Ş. yetkilileri verdiği dilekçede olaylar nedeniyle silah envanter kayıtlarından ;
1-)Sarsılmaz

kılınç2000

light

model,

9

mm

çapında,t110210b00204

seri

numaralı

tabanca,2-)Sarsılmaz kılınç2000 light model,9 mm çapında, t110210b00208 seri numaralı
tabanca,3-)Sarsılmaz kılınç2000 light model, 9 mm çapında, t110210b00212 seri numaralı 1 adet
tabanca,4-)Sarsılmaz

kılınç2000

light

model,

9

mm

çapında,

t110210b00219

seri

numaralıtabanca,5-)Sarsılmaz kılınç2000 light model, 9 mm çapında, t110210b00220 seri
numaralıtabanca, 6-)Sarsılmaz kılınç2000 light model, 9 mm çapında, t110210b00221 seri
numaralıtabanca,7-)Sarsılmaz kılınç2000 light model, 9 mm çapında, t110210b00222 seri numaralı 1
adet tabanca,8-)Sarsılmaz kılınç2000 light model, 9 mm çapında, t110210b00223 seri numaralı
tabanca, 9-)Sarsılmaz kılınç2000 light model, 9 mm çapında, t110210b00224 seri numaralıtabanca,
10-)Sarsılmaz kılınç2000 light model, 9 mm çapında, t110210b00225 seri numaralı tabanca,
11-)Sarsılmaz kılınç2000 light model, 9 mm çapında, t110210b00227 seri numaralı tabanca,12-)mp5
a-3 model, 9 mm çapında, 11c05327 seri numaralı makinalı tabanca,13-)HK-33 marka 5.56 mm
çapında, t0624-12l01120 seri numaralı otomatik piyade tüfeği, 14-)HK-33 marka 5.56 mm çapında,
T0624-12L01121 seri numaralı otomatik piyade tüfeği, 15-)HK-33 marka 5.56 mm çapında, T062412L01122 seri numaralı otomatik piyade tüfeği,16-)HK_33 marka 5.56 mm çapında, T0624-12L01123
seri numaralı otomatik piyade tüfeği, 17-)HK-33 marka 5.56 mm çapında, T0624-12L01124 seri
numaralı otomatik piyade tüfeği, 18-)HK-33 marka 5.56 mm çapında, T0624-12L01125 seri numaralı
otomatik piyade tüfeğinin ve bir kısım çeşitli ebatlardamühimmatların eksik olduğu bildirilerek ilgili
kurum tarafından şikayetçi olduğu anlaşılmıştır.
Olaylardan sonra Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından olay yeri
çevresinde ve şüphelilerin kaçarken kullanıp Konya Yolu üzerinde terk ederek bıraktıkları araçlar
ile bu araçların yakınlarında yaptıkları incelemelerde ; 06 DU 2823 plakalı aracın Bezirhane
Mahallesi Şemsi Kayası mevkii toprak yola 100 metre uzaklıkta ekim tarlası içerisinde terk edilmiş
vaziyette bulunduğu, araçta Türksat A.Ş.’ye ait bir adet T0624-12 L01123 seri numaralı HK33E marka
uzun namlulu silah ve bu silaha ait şarjörler ile T1102-07R05083 seri numaralı SARSILMAZ
KILINÇ2000 Light tabanca ve şarjörünün bulunduğu, ayrıca üzerinde Özel Kuvvetler ibaresi bulunan
tırtıklı komando bıçağının elde edildiği,
06 DR 1540 plakalı 2012 model gri renkli fulence marka aracın Ahiboz Mahallesi karşısında
D750 Karayolu’na 10 metre uzaklıkta boş arazide terk edilmiş olarak bulunduğu, hasarlı olduğu,
araçta ve etrafında yapılan aramada Türksat AŞ’ye ait T0624-12 L01121 seri numaralı HK33D marka
uzun namlulu silah ve şarjörü ile Sarsılmaz Kılınç 2000 Light marka T1102-10B00225 seri numaralı
tabanca ve şarjörü, T1102-10B00219 seri numaralı tabanca ve şarjörü, motorola marka 3 adet el telsizi
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ve bir kısım müştekilere ait gasp edilen cep telefonları, yine T1102-10B00227 seri numaralı tabanca
ve şarjörü, Üsteğmen rütbeli göğsünde " ÖZYURT" ibaresi bulunan kamufilaj gömlek ve askeri
malzemeler, “KULUÇLU” ibareli askeri isimlik, 88-071310 seri numaralı 1 adet tüfek ve şarjörü ile
bu tüfeğe ait fişekler ile araç içerisinde çeşitli çaplarda boş kovanlar ele geçirildiği,
60 HD 453 plakalı beyaz renkli Hyundai marka minibüsün Ankara Konya Yolu D750 karayolu
üzerinde D-750-08-18+800 noktasında, kazalı ve hasarlı bir şekilde bulunduğu, ön camında 6 adet
mermi isabetinin olduğu, şoför koltuğunda kafasından vurulmuş şekilde ölü olarak bulunan kişinin
Ercan ŞEN isimli şüpheli asker olduğu, araçta çok sayıda ateşli silah izi bulunduğu, ölen şüpheli Ercan
Şen’in belinde Türksat A.Ş.’ye ait T1102-10B00224 seri numaralı bir adet tabanca ve şarjör, komando
bıçağı bulunduğu, bir adet uzun namlulu silaha ait şarjör ile 30 adet MKE 05 ibareli fişek bulunduğu,
ayrıca şahsın bacakları arasında araç içerisinde bir adet M16 A2 marka A0023320 seri numaralı uzun
namlulu silah ile bu silaha ait şarjör, fişekler boş kovanlar elde edildiği anlaşılmıştır.
TÜRKSAT yerleşkesinden yayınlarının kesilmesine yönelik gelişen olaylar sürecinde;
16/07/2016 günü saat 02:00 sıralarında Uğur ÖZÜDOĞRU isimli şüpheliye ait 06 AN 6009 plakalı gri
renkli Renault Megane marka araçla kuruma girmek için buraya gelen şüpheliler Birol BAKİ, Burhan
GÜNEŞ, Salih Mehmet DAĞKÖY, Aydın YAVUZ isimli şahısların buraya Türksat yayınlarının
kesilmesi için geldiklerinin tespit edilmesi üzerine, şüphelilerin durdurulduğu, kolluk görevlileri
tarafından durdurulan şahısların içeriden kendilerinin çağrıldığını iddia ettikleri, kimlikleriyle ilgili
şüphe duyulması üzerine, şüphelilerden Burhan Güneş’in elindeki cep telefonundan bir şeyler silmeye
çalıştığı, telefonunu fabrika ayarlarına döndürmeye çalıştığı görülmesi üzerine müdahale edilerek
haklarında yakalama işlemi yapılmıştır.
Üzerlerindeki eşyalar ile telefonlarına el konulduğu anlaşılmış, bu kişilerin, asker kıyafetli
şüphelilerin lideri durumunda olan Yarbay Eray UÇKUN'un ifadelerinde geçen, "yayınların
kesilmesine yardımcı olmak amacıyla yanlarına gönderileceği bildirilen sivil kişiler" olduğu
değerlendirilmiştir.
Sivil olarak Türksat A.Ş.’ye girmeye çalışan şüpheliler Aydın YAVUZ, Birol BAKİ, Burhan
GÜNEŞ ve Salih Mehmet DAĞKÖY isimli şahıslarla ilgili sonradan yapılan araştırma sonucu
şüphelilerin bilgisayar ve iletişim alanında uzman oldukları, Salih Mehmet Dağköy’ün FETÖ/PDY
örgütüyle irtibatlı Yamanlar Lisesi mezunu olduğu, Samanyolu Tv isimli kanalda bilgi işlem direktörü
olarak ve El Cezire TÜRK TV gibi yayın kanallarında çalıştığı, Aydın Yavuz’un Tübitak Marmara
Araştırma Merkezi’nde kurumsal gelişim başkan yardımcısı olarak daha önceden çalıştığı, Burhan
Güneş’in de bilgisayar mühendisliği mezunu olup Tübitak Kurumu’nda daha önceden idari işler
başkan yardımcısı olarak çalıştığı, Birol Baki’nin de Sistem Elektronik isimli şirketinin olduğu,
Samanyolu TV’de bir süre çalıştığı, şüphelilerden Burhan Güneş’in eşi Serap Güneş’in Tübitak
kurumunda çalışırken söz konusu darbe olayları kapsamında hakkında adli işlem yapılarak denetimli
serbestlik kararı verildiği, buna göre şüphelilerin olay günü Türksat A.Ş.’de uydu yayınlarının
kesilmesi amacıyla bulunduğunun sabit olduğu anlaşılmıştır.
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Nitekim bu şahısların Türksat A.Ş.’ye gelmek için kullandıkları 06 AN 6009 plakalı aracın
ruhsat sahibi olan şüpheli Uğur Özüdoğru’nun alınan ifadelerinde Murat Yıldız isimli bir arkadaşının
whatsapp üzerinden 15/07/2016 günü öğleden sonra yazdığı mesaj üzerine Serdar Kaya isimli ortak
arkadaşlarının Etimesgut İlçesi’ndeki evinde buluştuklarını, Murat Yıldız ve Onur Demircan’ın da
orada olduğunu, akşam üzeri telefonla haber gelmesi üzerine Murat Yıldız, Onur Demircan ve Serdar
Kaya’nın kendisine ait araçla gittiklerini, kendisinin evde yalnız kaldığını beyan ettiği, şüpheli Uğur
Özüdoğru’nun ifadesinde geçen Murat Yıldız, Serdar Kaya ve Onur Demircan isimli şahısların olay
gecesi yine darbeye teşebbüs eylemleri kapsamında TRT Yayınlarına müdahale etmek için baskın
yapan askeri şahıslarla birlikte TRT binasına gittiklerinin basın yayın organlarında fotoğraflarıyla
birlikte haber konusu olduğu, bu şahısların halen kaçak oldukları, hepsinin bilgisayar ve iletişim
konusunda uzman olup şüpheli Uğur Özüdoğru’nun beyanına göre Havelsan ve TAİ gibi önemli kamu
kurumlarında çalışmış oldukları, ayrıca şüpheli Uğur Özüdoğru’nun da Havelsan, BTK ve son olarak
Başbakanlık Sektörel İzleme Birimi’nde bilişim uzmanı olarak görev yaptığı anlaşılmıştır.
Şüpheliler Aydın YAVUZ, Birol BAKİ, Salih Mehmet DAĞKÖY ve Burhan Güneş’in
yakalanmalarına müteakip olay yerinde bekletildikleri sırada Türksat AŞ’nin bombalanacağı
gerekçesiyle içeriden yoğun bir şekilde görevli ve sivil şahısların araçlarıyla çıkmaya çalıştığı, bu
sebeple yol üzerinde bir süre kargaşa olduğu, güvenlik görevlilerinin çıkanları kontrol etmeye çalıştığı,
bombaların düşmeye başlaması üzerine onların da Konya Yolu istikametine çekildikleri, bu sırada
şüphelilerden Aydın Yavuz’un kelepçeli şekilde 06 AN 6009 plakalı araçta kaldığı, boşluktan istifade
ederek araçtan inen Aydın Yavuz’un yakındaki boş arazilere kaçtığı, saat 14:00’a kadar saklandığı,
kelepçeli bir şekilde olay yeri yakınındaki Shell benzin istasyonuna geldiğindejandarma görevlileri
tarafından bulunup ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği,
06 AN 6009 plakalı aracın olay yerinde kalmasından sonra Türksat yerleşkesinin askeri uçak
tarafından bombalanması, bu sırada buradan kaçan şüpheli asker şahıslar ile emniyet görevlileri
arasında silahlı çatışma olması nedeniyle aracın durumunun kontrol edilmediği, bu arada şüpheli Uğur
Özüdoğru’nun Ankara’dan arkadaşı Murat Yılmaz’ın aracıyla buraya gelerek 16/07/2016 günü saat
10:40 sıralarında daha önce evinden aldığı yedek anahtarıyla aracını çalıştırıp götürdüğü, bir süre
nerede olduğu tespit edilemeyen aracın ruhsat bilgilerinden yola çıkılarak şüpheli Uğur Özüdoğru’ya
ait olduğunun anlaşılması üzerine yapılan araştırma sonucu 30/08/2016 günü Yalova İli Çınarcık
İlçesi’nde şüpheli Uğur ÖZÜDOĞRU tarafından kullanılırken bulunduğu, şüpheli Uğur ÖZÜDOĞRU
hakkında da yakalandığı ve diğer usuli işlemlerin yerine getirildiği anlaşılmıştır.
I-)Türksat'a indirilen 13(on üç) şüphelinin tespitine yönelik delillere aşağıda yer verilmiştir

:

-Ankara Cumhuriyet başsavcılığınca, soruşturma genişletilerek, şüphelilerin renkli
fotoğrafları kurumlarından getirtilerek ve TÜRKSATAŞ'nin güvenlik kamera kayıtlarının imajı
usulünce bilirkişi marifetiyle alınıp dosyaya bir kopyası temin ettirilerek;yaptırılan (özel kuvvetler
komutanlığında görevli ) üç teşhis ve bir adli bilişim uzmanından oluşanbilirkişi ekibinin incelemesi
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sonucunda;
ŞüphelilerdenErcan ŞEN(ölü), Ersan KULUÇLU, Osman Kemal KÜÇÜK, İsmail DONAT,
Mustafa ALTUNAY, Fatih ARSLAN, İbrahim YILMAZBAŞ, Ergün ÖYURT, İbrahim ALTINOK
olmak üzere 9 (dokuz) saat:00:50 'den itibarenAna nizamiye kısmınaısmına gelmeye başladıkları ve
saat:00:58 sularına kadar toplam 9 asker kıyafetli kişinin kameralarda gözüktüğü,
Kameralarda saat:01:17, 01:19 Kayıtlı görüntülerde şüphelilerin telefon görüşmesi
yaptıklarının yer aldığı, iletişim tespitleri ile mukayesisinde söz konusu saatlerde şüpheli Eray
UÇKUN ile Ergün ÖZYURT arasında aynı saatte görüşme olduğunun belirlendiği,
Ayrıca kamera görüntülerinde Türksat Yerleşkesinin içerisinde bulunan TV Uplink binasına
ilk olarak saat:01:04'de şüphelilerdeniki asker ve bir Türksat görevlisinin giriş yaptığı ve akabinde
saat:01:05 'de iki asker kıyafetli şüphelinin daha giriş yaptığı, saat:01:13 ila :10-17 arasında Türksat
personellerinin TV uplink binasındaki odaya götürülerek alı konulduklarının yer aldığı şüphelilerin
Eray UÇKUN, Tayfun KARAÖZ, Mesut (DOKUZ) SANCAK ve Melih VAROL olduğunun tespit
edildiği görülmüştür.
-Ankara Cumhuriyet başsavcılığınca; şüphelilerin usulünce kurumlarından temin edilen
fotoğrafları

müştekilere

gösterilerek

ve

yer

vezaman

gibi

somut

verilerde

belirtmeleri

istenilerekyaptırılan teşhislerde müştekilerden;
•

Erol ÖLÇER'in 1 ve 2 nolu fotoğraflardaki sırasıyla şüphelilerden Eray UÇKUN

ve Ergün ÖZYURT'u teşhis ettiği;

•

Ramazan TEKTAŞ'ın 2,4,7,8,10,11 nolu fotoğraflardaki sırasıyla şüphelilerden

Ergün ÖZYURT, Osman Kemal KÜÇÜK, Mustafa ALTUNAY, İsmail DONAT, Fatih ARSLAN
ve İbrahim ALTINOK'u teşhis ettiği,
•

Fatih ÜNVER'in 2, 5,11 nolu fotoğraflardaki,sırasıyla şüphelilerden Ergün

ÖZYURT, Ersan KULUÇLU ve İbrahim ALTINOK'u teşhis ettiği,
•

Ali BOLAT'ın 2,11,13 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Ergün

ÖZYURT, İbrahim ALTINOK ve Ercan ŞEN'i teşhis ettiği,
•

Tarık İNCEDERE'nin 2,11 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Ergün

ÖZYURT ve İbrahim ALTINOK'u teşhis ettiği,

•

Tayfun ÖĞÜTLÜ'nün 2, 11 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Ergün

ÖZYURT ve İbrahim ALTINOK'u teşhis ettiği,

•

Serdar GÖZÜM'ün 1, 2,5,,11 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Eray

UÇKUN, Ergün ÖZYURT, Ersan KULUÇLU ve İbrahim ALTINOK'u teşhis ettiği,

•

Lokman SONSOY'un 7 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelerden Mustafa

ALTUNAY'ı teşhis ettiği,

•

Muhammed Emin SERGİLİ'nin 1,2,5,11,13 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla

şüphelilerden Eray UÇKUN, Ergün ÖZYURT, Ersan KULUÇLU, İbrahim ALTINOKU ve Ercan
ŞEN'i teşhis ettiği,
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•

Üzeyir YAVUZ'un 1,2,5,11,13 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Eray

UÇKUN, Ergün ÖZYURT, Ersan KULUÇLU, İbrahim ALTINOK ve Ercan ŞEN'i teşhis ettiği,

•

İsmail AÇIKAL'ın 1,2,5,11,13 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Eray

UÇKUN, Ergün ÖZYURT, Ersan KULUÇLU, İbrahim ALTINOK ve Ercan ŞEN'i teşhis ettiği,

•

Ferhat DERECİK'in 2 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerdenErgün

ÖZYURT'u teşhis ettiği,

•

Fatih POLAT'ın 1,2,5,12,13 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Eray

UÇKUN, Ergün ÖZYURT, Ersan KULUÇLU, Mesut DOKUZ ve Ercan ŞEN'i teşhis ettiği,

•

Ahmet ŞEFLEK'in 1,2,5,9,12 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Eray

UÇKUN, Ergün ÖZYURT, Ersan KULUÇLU, Melih VAROL ve Mesut DOKUZ'u teşhis ettiği,

•

Kadir KARABIYIK'ın 11 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden İbrahim

ALTINOKu teşhis ettiği,

•

Hakan İLHAN'ın 1,2,5,12 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Eray

UÇKUN, Ergün ÖZYURT, Ersan KULUÇLU, Mesut DOKUZ'u teşhis ettiği,

•

Erkan KAYA'nın 1,4,11 nolu

fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Eray

UÇKUN, Osman Kekam KÜÇÜK veİbrahim ALTINOK'u teşhis ettiği,

•

Muhammet Sait GÜNEŞ'in 4,11 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden

Osman Kemal KÜÇÜK ve İbrahim ALTINOK'uteşhis ettiği,

•

Umut USLU'nun 4 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Osman Kemal

KÜÇÜK'ü teşhis ettiği,

•

Ayhan ÇOKÇETİN'in 7 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Mustafa

ALTUNAY'ı teşhis ettiği,

•

Cengiz Değirmenci'nin 7 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Mustafa

ALTUNAY'ı teşhis ettiği,

•

Hüsamettin DEMİREL 6 nolu fotoğraflardaki, sırasıyla şüphelilerden Tayfun

KARAÖZ'ü teşhis ettiği,

•

Asım AKKAYA'nın 2, 7, 10,12 nolu fotoğraflardaki sırasıyla şüphelilerden

Ergün ÖZYURT, Mustafa ALTUNAY, Fatih ARSLAN ve Mesut DOKUZ'u teşhis ettiği,

•

Muhammed Musa GÜNGÖR'ün 8,10,13 nolu fotoğraflardaki sırasıyla

şüphelilerden İsmail DONAT, Fatih ARSLAN ve Ercan ŞEN'i teşhis ettiği,

•

Bayram İNAÇ'ın 2, 13 nolu fotoğraflardaki sırasıyla şüphelilerden Ergün

ÖZYURT ve Ercan ŞENi teşhis ettiği,

•

Ahmet SARIKAYA'nın 1,6,8 nolu fotoğraflardaki sırasıyla şüphelilerden Eray

UÇKUN, Tayfuna KARAÖZ ve İsmail DONAT'ı teşhis ettiği,

•

Cengizhan KURUYÜZ'ün 1,2,5,7 nolu fotoğraflardaki sırasıyla şüphelilerden

Eray UÇKUN, Ergün ÖZYURT, Ersan KULUÇLU ve Mustafa ALTUNAY'ı teşhis ettiği,

•

Fatih UÇAR'ın 13 nolu fotoğraflardaki sırasıyla şüphelilerden Ercan ŞEN'i
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teşhis ettiği,

•

Alaettin ALTINTAŞ 7 nolu fotoğraflardaki sırasıyla şüphelilerden Mustafa

ALTUNAY'ı teşhis ettiği,

•

Mehmet

Ali

ORTAYATIRTMACI'nın

7

nolu

fotoğraflardaki

sırasıyla

şüphelilerden Mustafa ALTUNAY'ı teşhis ettiği,

•

Ömer KUZU'nun 1,2,13 nolu fotoğraflardaki sırasıyla şüphelilerden Eray

UÇKUN, Ergün ÖZYURT ve Ercan ŞEN'i teşhis ettiği,

•

Serkan BİLEN'nin 2,8,11,13 nolu fotoğraflardaki sırasıyla şüphelilerden Ergün

ÖZYURT, İsmail DONAT, İbrahim ALTINOK ve Ercan ŞEN'i teşhis ettiği, anlaşılmıştır.
-Türksat A.Ş görevlileri tarafından düzenlenen 16/07/2016 tarihli Olay Yeri Görgü ve Tespit
Tutanağı'nda saat 00:47 sularında idari binanın arka tarafında bulunan helikopter pistine indirilen
silahlı asker sayısının 13 kişi olduğunun belirtildiği görülmüştür.
-Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanılığının 29/11/2016 tarih ve 5577 (161180)
sayılı cevabi yazısı ve ayrıca04/08/2016 tarih ve 5165 (160480) sayılı cevabi yazısı ve ekleri
çerçevesinde kurumda bulunan personel bilgileri ve TÜRKSAT güvenlik kamera kayıtlarının
mukayesesi sonucunda ; Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli 1-P. Yarbay Eray UÇKUN;2-P.
Üsteğmen Tayfun KARAÖZ,3-P. Üsteğmen Ergün ÖZYURT,4-Dz. Sağ. Bçvş Osman Kemal
KÜÇÜK, 5-Sağ. Asb. Kd. Çvş. Ersan KULUÇLU, 6-İkm. Bçvş. Ercan ŞEN, 7-Asb. Kd. Çvş. Mesut
DOKUZ (SANCAK) , 8-Asb.Üçvş. İbrahim ALTINOK'un teşhis edilerek bildirildiği anlaşılmıştır.
-Soruşturma aşamasında Türksat personelinden gasp edilen telefonlardan biri üzerindeki
parmak izinin yine Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli (şüpheli) 9-P. Kd. Çvş. İbrahim
YILMAZBAŞ, isimli şahsa ait olduğunun tespit edildiği,
-Gölbaşı Olay yeri inceleme Grup Amirliğinin 16/08/2016 tarih ve 2015/107 uzmanlık nolu
raporuna göre Türksat kurumuna ait 06 DR 1540 plaka sayılı Renault Fluence marka otonun bagajı
içerisinde bulunan Samsung Marka 3595542/05/039585/2 İMEİ numaralı cep telefonunun ön ek
ran yzeyinden elde edilen bir adet parmak izinin şüpheli İbrahim YILMAZBAŞ'ın sol el baş
parmak izi ile aynı olduğu tespit edilmiştir.

-Şüpheli Mesut DOKUZ'un (SANCAK) savunmalarındaolaylar sırasında 10-Asb. Kd.Çvş.
Fatih ARSLAN'ın da kendileriyle birlikte olduğunu ikrar ettiği anlaşılmıştır.
Mesut DOKUZ(SANCAR):".....Fatih ARSLAN ile bizi başka bir gruba gönderdiler. Bizim
ayrıldığımız grupta en az 8 kişi olmuştuk. Başımızda tahminen en az yarbay rütbesinde kendisini
bana Şamil derler, diye tanıtan birisi vardı. Benim kıyafetlerimde rütbem ve isimlerim vardı.
Diğerlerinde hatırladığım kadarıyla yoktu. Şamil Yarbay kendisini takip etmemizi isteyerek
helikopter pistine doğru götürürken aramızda bulunan üsteğmen olduğunu tahmin ettiğim birisine
nereye gittiğimizi sorduğumda ordunun yönetime el koyduğu şeklinde bir cevap verdi. Kimin emri
olduğunu sordum Genelkurmay Başkanlığı'nın emri olduğunu söyledi. Ben meraklanıp halkın bunu
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destekleyip desteklemediğini sorduysam da rütbem düşük olduğu için çok muhattap alınmadım.
Yurtta Sulh Konseyi'ni daha sonraki haberlerden öğrendim. Televizyonlardan duydum. Resmi bir
yazı gösterilmedi. Helikopter pistinde gelen 1 helikoptere bindiğimiz sırada Şamil Yarbay türksata
yayınların kesilmesi için gideceğimizi anlattı. Bizim gruplara ayrıldığımız ilk yerde herkese
rastgele silah, mühimmat ve teçhizat dağıtıldı. Benim beylik tabancamda yanımdaydı. Sarsılmaz
Kılınç mega2000 light markaydı. Bizim grubumuzdakiler genelde m16 ve hk416 marka silahları
aldı. Bende de hk416 vardı. Helikoptere en az 8 kişi bindik. Aramızda Ercan ŞEN isimli bir
başçavuş olduğunu da şimdi hatırlıyorum. Ben ikinci bir helikopterle başka askerlerin geldiğini
hatırlamıyorum. Bizim helikopterimizde Şamil isimli yarbay, tahminime göre üsteğmen rütbeli
birisi, Ercan ŞEN isimli şahıs, Fatih ARSLAN ve ben vardım..."
İbrahim ALTINOK:"......Akşam saatlerinde önceki ifadelerimde belirttiğim gibi Kara Harp
Okulu'ndan evimize gelen iki rütbeli sivil şahıs, tatbikat için okula gitmemiz gerektiğini söylediler.
O tarihlerde Afyon'da yapılacak bir tatbikatın bir hafta geri alındığına ilişkin konuşmalar vardı. Bu
tatbikatın olduğunu düşünerek onlarla birlikte gitmeyi kabul ettim. Zira tatbikatın geri alındığı
kesinleşmişti. Ancak sivil araçlarıyla beni götüren şahıslar Kara Harp Okulu'na değil Çankaya'da ki
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na götürdüler. Kara Harp Okulu'na değil Çankaya'da ki
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na götürdüler. Girişte kimliklerimizi gösterip içeriye alındık.
Kalabalık bir grubun içerisinden geçtik. Neden geldiğimizi sorduğumuzda biraz bekleyip gidileceği
söylendi. Daha sonra kendisine Şamil Yarbayım diye hitap edilen üzerinde askeri kıyafet olan şahıs
10-15 kişi kadar bizi ayırıp arkası tenteli askeri bir kamyonete bindirerek aynı yerde açık bir
araziye götürdü. Orada saat 24.00'e kadar bekledik. Evden gelirken askeri kıyafetlerimi almamı
istedikleri için beklediğimiz yerde herkez askeri kıyafetlerini giydi. Orada bir çanta içerisinde
bulunan gördüğüm kadarıyla hepsi aynı model HK-416 marka tüfekler ile şteçhizat ve mühimmat
dağıtıldı. Kendi askeri kıyafetimizin dışındaki tüm teçhizatı orada aldık. Gelişi güzel herkese
dağıtıldı. Herhangi bir kayıt veya liste tutulmadı. Komando bıçağı Özel Kuvvetler askerlerinin
kıyafetinin aksesuarıdır.Bende de vardı. Oraya gelen iki helikopterden ilkine yaklaşık 10 kişi bindi.
Şamil yarbay ilk helikoptere binmişti. Helikoptere binenleri kendisi ayırdı. Sanırım çoğunu
tanıyordu. Ben hatırladığım kadarıyla 5 kişi olarak ikinci helikoptere binmiştim..."

-Ayrıca Gölbaşı Cumhuriyet başsavcılığının 2016/2670 (sonraki numarası 2016/4338) sayılı
soruşturma dosyasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli tüm şüpheli şahısların alınan cep
telefonu HTS raporlarının başsavcılığımızca yapılan inclemesinde; şüphelilerden Asb.Kd.Çvş. Melih
VAROL'un, Yüzbaşı Mustafa ALTUNAY'ın ve İsmail DONAT'ın da 13 kişilik bu şüpheli askerlerin
arasında yer aldıkları, zira hem birbirleriyle gece boyunca görüşme yaptıkları, hem de bulundukları
yeri gösteren baz istasyonu bilgilerine göre TÜRKSAT Uydu Merkezi içerisinde olduklarının tespit
edilmiştir.
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-Ankara Cumhuriyet başsavcılığınca şüphelilerin iletişim tespitlerinin incelenmesinde;
-Şüpheli Eray UÇKUN'un 0544315 66 21 nolu hattınailişkin iletişim tespitinin ilgili kısmına
aşağıda yer verilmiştir: ilk olarak 00:54:17 itibariyle baz verisi Gölbaşı Uydu Haberleşme Merkezi
olarak yer almakta olup devam eden süreçte de Gölbaşı bazlarının devam ettiği görülmüştür

•
....

-Şüpheli Ersan KULUÇLU'nun eşi Filiz KULUÇLU adına kayıtlı olan kendisinin kullandığı
0505 853 00 44 nolu hattınailişkin iletişim tespitinin ilgili kısmına aşağıda yer verilmiştir: ilk olarak
01:50:11 itibariyle baz verisi İstasyonun Bulunduğu Tepe /Gölbaşı olarak yer almakta olup devam
eden süreçte de Gölbaşı bazlarının devam ettiği görülmüştür

............

•

-Şüpheli Mesut SANCAK'ın 0533 0907475 nolu hattınailişkin iletişim tespitinin ilgili kısmına
aşağıda yer verilmiştir: ilk olarak 01:04:18 itibariyle baz verisi Gölbaşı TT Uydu Merkezi olarak yer
almakta olup devam eden süreçte de Gölbaşı bazlarının devam ettiği görülmüştür

......

•

-Şüpheli Fatih ARSLAN 'un 05443 928 27 41 nolu hattınailişkin iletişim tespitinin ilgili
kısmına aşağıda yer verilmiştir: ilk olarak 01:43:28 itibariyle baz verisi Gölbaşı Uydu Haberleşme
Merkezi olarak yer almakta olup devam eden süreçte de Gölbaşı bazlarının devam ettiği görülmüştür

.......

•

-Şüpheli Tayfun KARAGÖZ'ün 0532 661 23 11 nolu hattınailişkin iletişim tespitinin ilgili
kısmına aşağıda yer verilmiştir: ilk olarak 01:36:06 itibariyle baz verisi Gölbaşı Uydu Haberleşme
Merkezi olarak yer almakta olup devam eden süreçte de Gölbaşı bazlarının devam ettiği görülmüştür

•
......

-Şüpheli Osman KemalKÜÇÜK'nun adına kayıtlı 0542 237 72 13nolu hattınailişkin iletişim
tespitinin ilgili kısmına aşağıda yer verilmiştir: ilk olarak 02:02:06 itibariyle baz verisi İstasyonun
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Bulunduğu Tepe /Gölbaşı olarak yer almakta olup devam eden süreçte de Gölbaşı bazlarının devam
ettiği görülmüştür

..........

-Şüpheli Ergün ÖZYURT'un adına kayıtlı 0 532 661 23 11 nolu hattınailişkin iletişim
tespitinin ilgili kısmına aşağıda yer verilmiştir: ilk olarak 01:07:48 itibariyle baz verisi Gölbaşı Uydu
Haberleşme Merkezi olarak yer almakta olup devam eden süreçte de Gölbaşı bazlarının devam ettiği
görülmüştür

•
.....

-Şüpheli Mustafa ALTUNAY' adına kayıtlı 0 555 528 94 37 nolu hattailişkin iletişim tespitinin
ilgili kısmına aşağıda yer verilmiştir: Saat: 23:34:52'de Çankaya Başbakanlık Gizleme/Ankara baz
verisininyer aldığı ve telefonunun kapatıldığı ve daha sonra açılarak ilk olarak 03:10:41 itibariyle
baz verisi Bezirhane /Gölbaşı olarak yer almakta olup devam eden süreçte de Gölbaşı bazlarının
devam ettiği görülmüştür. (Şüpheliler bezirhane bölgesine kaçarak uzaklaştıkları ve oradan helikopter
ile alındıkları tespit edilmiştir.)

..............

•

.........

•
......

-Şüpheli Melih VAROL'ailişkin iletişim tespitinin ilgili kısmına aşağıda yer verilmiştir: Saat:
00:30:41'de Çankaya Başbakanlık Gizleme/Ankara baz verisininyer aldığı ve sonrasında ilk olarak
01:18:15 itibariyle baz verisi Gölbaşı TT Uydu Merkezi olarak yer almakta olup devam eden süreçte
de Gölbaşı bazlarının devam ettiği görülmüştür
-Melih VAROL savunmasından:"....Bana sorduğunuz ve gösterdiğiniz benim kullandığım 0553 184
91 14 numaralı telefonum 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Gölbaşı Türksat Bölgesi'nde neden baz istasyonu
sinyali verdiğini bilemiyorum......Yukarıda belirttiğim gibi ben Türksat Uydu Merkezi'ne yayınların kesilmesi
için giden askerlerin arasında değildim....Telefonum Cuma, Cumartesi, Pazar günleri sürekli bendeydi, dedi..."

•
..........
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..........

•

--Şüpheli İsmail DONAT'ın adına kayıtlı hattınilişkin iletişim tespitinin ilgili kısmına aşağıda
yer verilmiştir: Saat: 00:10:32'de Çankaya Başbakanlık Gizleme/Ankara baz verisininyer aldığı ve
sonrasında ilk olarak 00:50:26 itibariyle baz verisi Gölbaşı TT Uydu Merkeziolarak yer almakta olup
devam eden süreçte de Gölbaşı bazlarının devam ettiği görülmüştür.

......

•

.......

•

-Bu şekilde;bilfiil Türksat Uydu Merkezi'ne helikopterle getirilen 13 kişi olan şüpheliler
açıkçatespit edilmiştir.
II-)Gölbaşı ilçe emniyet müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Amirliği Olay Yeri İnceleme Raporları
ve Polis kriminal laboratuvarlarınca hazırlanan raporları uyarınca;
1-)2016/244 numaralı Olay Yeri İnceleme Raporu;
"16.07.2016 günü saat:07:00 sıralarında EGM KDB görevlileri, Gölbaşı ilçesinde meydana
gelen olayların gerekli çalışmalarına katılmak üzere Gölbaşı İtçe Emniyet Müdürlüğü’ne intikal
etmiştir. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Türksat Yerleşkesinde meydana gelen
olayların inceleme görevlendirmesi sözlü talimatla belirtildiğinden aynı gün saat: 08.50’de yerleşkeye
KDB ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile intikal edildi. Türksat güvenlik amiri ÜzeyirFeride oğlu 1981 doğumlu Üzeyir YAVUZ ile görüşüldü. Olayın 16.07.2016 günü saat: 00.45
sıralarında yerleşkenin EAS tarafından helikopterle ana nizamiyeye saldırı gerçekleştirildiğini,
helikopterin idari bina arkasındaki piste yaklaşık 10-14 askeri personeli indirdiğini, nizamiyede
bulunan personelin silahlarını, el telsizlerini ve cep telefonlarını topladıkları, Davut Bilal
HASETÇİ’nin kullandığı siyah renkli 06 DVH 49 plaka sayılı araca ateş ettikleri, ana nizamiyede
bulunan askerlerin nizamiyeye giriş yapmakta olan 06 DU 2831 plaka sayılı araca ateş ettiklerini ve
araçta bulunan Ahmet ÖZSOY ile Ali KARSLI’nın vefat ettiğini, aracın arka koltuğunda oturan Ferhat
DERECİK’in ise yaralandığını ve ilk müdahaleyi de askerlerin yaptığını, idari binaya girerek tüm
güvenlik kameralarını söktüklerini, bazı odalara girdiklerini, ilerleyen saatlerde 60 HD 453 plakalı
Beyaz Hyundai araç ve kuruma ait 2 aracı almak suretiyle yerleşkeden uzaklaştıklarını beyan etmiştir.
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Personel koruyucu güvenlik uygulamaları ve personel görev paylaşımları yerine getirildikten
sonra çalışmalara başlanılmıştır. Yerleşke ana nizamiye giriş kapısına giden yolun sol ve tarafında
bulunan alanlar şerit yöntemi ile araştırması yapılmış, Bulgu-Delil listesinde nitelikleri ve
bulundukları yerleri belirtilen 1 ile 9 arası (dahil) nolu bulgular elde edilerek kayıt altına alınmıştır.
Olay anında Türksat yerleşkesine gelen yol üzerinde olan daha sonra ana nizamiye sağ tarafındaki
park alanına park edilen 06 DYH 58 plaka sayılı siyah renkli Honda Accort araç ile aynı otoparkta
bulunan 06 EY 3139 plaka sayılı beyaz renkli Wolkswagen Jetta marka araçta meydana gelen
hasarların video-kamera ve fotoğraf çekimleri yapılmış, 10-10.1- nolu bulgular elde edilerek kayıt
altına alınmıştır.
Servis araçları yazıhanesi içinde bulunan kağıt havlu makinesi ile yerleşkeye gelen askerlerce
götürülen 60 HD 453 plakalı araçtan indirilen malzemeler üzerinde parmak izi tozlama çalışması
yapılmış ancak herhangi bir iz ve delile rastlanılmamıştır. Ayrıca araçtan indirilen malzemelerden
12.1-2-3-4 nolu bulgular Parmak İzi Laboratuvarında incelenmek üzere alınmıştır. Ana nizamiye
odalarında yapılan incelemede, odaların yapılan atışlar neticesinde zararların meydana geldiği, yerde
kanların olduğu, görülmüş olup, nizamiye bölgesinden 13-45 dahil numaralandırma yapılan bulgular
elde edilmiştir. Ahmet ÖZSOY ile Ali KARSLI’nm ölüm olayının meydana geldiği belirtilen 06 DU
2831 plakalı araçtan 46 ile 57 dahil numaralandırma yapılan bulgular, İdari bina içeresinden toplam 5
adet güvenlik kamerası bağlantı aparatları ile birlikte parmak izi/avuç izi incelemesi için alınmıştır.
Davut Bilal HASETÇİ isimli şahsın yaralandığı belirtilen 06 DVH 49 plaka sayılı araç ve çevresinden
62 ile 70 dahil numaralandırma yapılan bulgular elde edilerek kayıt altına alınmıştır.
Daha sonra hava araçları ile yapılan saldırılar sonucu oluşan patlamalar bölgesinde
incelemelere başlanılmıştır. Patlama noktalan bölgesel olarak değerlendirilmiştir. A bölgesinin patlama
merkezi 10 nolu Teleport ve TV Yayın Direktör Odası çatısı, B bölgesinin patlama merkezi e-devlet ve
AK-2 Uydu Anteni karşısı yeşil alan toprak zeminde yaklaşık 1 metre derinliğinde 5 metre çapında
patlama çukuru, C bölgesinin patlama merkezi TKS-48 Uydu antenine yaklaşık 30 metre mesafede
güney istikamette 1.85 metre derinliğinde 5-6 metre ebatında 15 cm beton altı oda ve D bölgesinin
patlama merkezi AK-3 Uydu anteninin doğu istikametine yaklaşık 30 metre mesafede bulunan 25 cm
genişliğindeki beton duvar ile 30 cm derinliğinde 2.9 metre çapında çukur olarak tespit edilmiştir.
Bölgelerden elde edilen bulgular bölgesel olarak numaralandırılmıştır. Olay yeri, patlama noktası,
çevreleri, binalar ve eşyalar üzerinde yapılan parmak izi/avuç izi araştırması, kimyasal, biyolojik,
balistik vb. bulgu araştırmaları yapılarak elde edilen bulgular kayıt altına alınmıştır. Olay yeri, çevresi
ve elde edilen bulguların genel, orta ve yakın fotoğraf ve video-kamera ile tespitleri yapılmıştır.
Türksat lojmanları içerisinde saldırıya maruz kalan lojmanların, lojman içerisindeki kafenin ve
lojman yanındaki caminin isabet alan noktalarının video kamera ve fotoğraf makinesi görüntüleri
alınmıştır. Lojman karşısında üstü kapalı açık otopark olduğu, otoparkın L blok karşısında 09 DT 523
plaka sayılı Renault clio marka otonun sağ tarafında şarapnel sekme izleri ve deliklerinin olduğu, sağ
ön lastiğinin patlamış olduğu, sağ arka kapı camının kırık olduğu görülerek video- kame ve fotoğraf
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görüntüsü alınmıştır. Olay yerinden elde edilen biyolojik bulguların mukayesesi amacıyla ölen ve
yaralanan şahıslardan kan örneği alınması gerektiği hususu soruşturmacı birime bildirilmesi
gerekmektedir. Olayı gerçekleştiren şahısların yerleşkeden uzaklaşmak için kullandıkları 60 HD 453
plaka sayılı araçtan indirilen malzemeler üzerinde yapılacak olan parmak izi araştırmasında elde
edilecek izler ile karşılaştırmak amacıyla, araç şoförü 26138316066 TC numaralı İsmail AÇIKAL’IN
APFİS sisteminde parmak izi kaydı bulunduğundan mukayese parmak izi alımına gerek
görülmemiştir. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular, çekim yapılan video-kamera ve
fotoğraf görüntüleri, düzenlenen rapor ve krokiler Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim
edilmiştir." şeklinde olduğu,
(2016/244) Ekli bulgu ve delil listesine göre;
"Türksat ana girişe göre sol taraf boş arazi üzerinden, üzerinde 1.4C ibareleri bulunan haki
yeşil renkli, metal kapaksız mühimmat kutusu ile içerisinde 2 adet mukavva karton (1 ve 4 nolu
bulgu), Türksat ana girişe göre sol taraf boş arazi üzerinden 9 adet “MKE 13 12.7X99” ibareli kovan
(2 nolu bulgu),Türksat ana girişe göre sol taraf boş arazi üzerinden 8 adet fişek sabitleyici mayon (3
nolu bulgu), Türksat ana girişe göre sol taraf boş arazi üzerinden, 4 adet “MKE 13 12.7X99” ibareli
kovan (5 nolu bulgu),Türksat ana girişe göre sol taraf boş arazi üzerinden, 2 adet MKE 13 12.7X99
ibareli kovan ile 2 adet fişek sabitleyici mayon (6 nolu bulgu),Türksat ana girişe göre sol taraf boş
arazi üzerinden, 2 adet mermi çekirdiği gömlek parçası (7 nolu bulgu), Türksat ana girişe göre sol taraf
boş arazi üzerinden, 1 adet “MKE 05” ibareli kovan (8 ve 9 nolu bulgu),Türksat ana giriş önünde
bulunan 06 EY 3139 plaka sayılı araç önünde tespit edilen 1 adet metal parça (10 nolu bulgu), 06 EY
3139 plakalı araç üzerinde tespit edilen şarapnel isabet delikleri (10.1 nolu bulgu), Kaya tur yazıhanesi
merdiven korkuluğu demirinde tespit edilen 1 adet şarapnel isabet deliği (11 nolu bulgu), 60 DH 453
plaka sayılı minibüsten Türksat önüne indirilen eşyalar muhtelif malzemeler (12 nolu bulgu), 60 DH
453 plaka sayılı minibüsten Türksat önüne indirilen eşyalardan 3 adet naylon poşet-1 adet “BİM”
ibareli poşet- 1 adet Küresel Ticaretim... ibareli kağıt, 1 adet Muya ibareli naylon poşet (12.1-12.212.3-12.4 nolu bulgu),Türksat ana giriş ziyaretçi giriş yolu kenarı cam üzerinde mermi giriş deliği (13
nolu bulgu), Türksat ana giriş ziyaretçi giriş binası cam pencere üzerinde mermi giriş deliği (14 ve 15,
15.1, 15.2 nolu bulgu), Türksat ana giriş ziyaretçi binası kapısı üzerinde mermi giriş deliği (16, 17,18,
19, 20, 21, 22, 23 nolu bulgu),Türksat ana giriş ziyaretçi giriş yolu kenarı cam üzerinde mermi giriş
deliği (24 nolu bulgu), Türksat ana giriş asfalt üzerinde, üzerinde kırmızı renkli leke bulunan gazlı bez
(25 nolu bulgu), Türksat ana giriş sol taraf kaldırım yanında mermi çekirdeği parçası (26 nolu
bulgu),Türksat ana giriş bariyer üzerinde mermi giriş delikleri (27 nolu bulgu), Türksat ana giriş
ziyaretçi odası kapı üzerinde mermigiriş deliği (28, 29 ve 30 nolu bulgu), Türksat ana giriş ziyaretçi
odası sağ duvar üzerinde mermi giriş deliği (31, 32 ve 33 nolu bulgu),Türksat ana giriş ziyaretçi odası
zemin üzerinde kırmızı renkli şüpheli leke (34 nolu bulgu),Türksat ana giriş güvenlik odası zemininde
4 adet “MKE 05” ibareli kovan (35 nolu bulgu), Türksat ana giriş güvenlik odası mutfak zemininde 4
adet “MKE 05” ibareli kovan (36 nolu bulgu),Türksat ana giriş güvenlik odası mutfak zemininde
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üzerinde flaster bant bulunan serum takımı (37 nolu bulgu),Türksat ana giriş güvenlik odası mutfak
zemininde şeffaf paket içerisinde “MSB” ibareli gazlı bez (37.1 nolu bulgu), Türksat ana giriş
güvenlik odası mutfak zemininde üzerinde “M A” ibareliflaster bant yapışık bulunan el çantası ve 2
adet tampon paketi (37.2 nolu bulgu), Türksat ana giriş güvenlik odası mutfak zemininde 2 adet
siyahrenkli bez kayış ile 2 adet tampon aparatı (37.3 nolu bulgu),Türksat ana giriş güvenlik odası
mutfak zemininde üzerinde kırmızı renkli leke bulunan gazlı bez (37.4 nolu bulgu),Türksat ana giriş
misafir tarafı kaldırım üzerinde, 1 adet “MKE 08” ibareli kovan (38 nolu bulgu), Türksat ana giriş
barikat ilerisi yol üzerinden, 1 adet “MKE 05”, 1 adet “MKE 08” ibareli kovan (39 nolu
bulgu),Türksat ana giriş nizamiye güvenlik odası bitimi yol üzerinden, 2 adet “MKE 05” ibareli kovan
(40 nolu bulgu),Türksat ana giriş nizamiye içerisi yol üzerinden, 1 adet “MKE 08” ibareli kovan (41
nolu bulgu), Türksat ana giriş nizamiye çıkış tarafı yol üzerinden, 2 adet “MKE 05” ibareli kovan (42
ve 43 nolu bulgu),Türksat ana giriş nizamiye çıkış tarafı çam ağacı altından 13 adet “MKE 05” ibareli
kovan (44 nolu bulgu),Türksat ana giriş nizamiye tarafı güvenlik odası arkası kaldırım üzerinden
kırmızı renkli şüpheli leke (45 nolu bulgu), 06 DU 2831 plaka sayılı oto sol arka kapı üzerinde mermi
giriş deliği (46 nolu bulgu), 06 DU 2831 plaka sayılı oto sol ön çamurluk üzerindemermi giriş deliği
(47 nolu bulgu), 06 DU 2831 plaka sayılı oto sol ön far üzerinde mermi giriş deliği (48 nolu bulgu), 06
DU 2831 plaka sayılı oto ön sis farı altı tampon üzerinde mermi gömlek parçası (49 nolu bulgu),06
DU 2831 plaka sayılı oto ön kaput üzeri sağ köşe orta kısım mermi giriş deliği (50 nolu bulgu), 06 DU
2831 plaka sayılı oto sağ çamurluk üzerinde mermi çıkış deliği (50.1 nolu bulgu),06 DU 2831 plaka
sayılı oto ön camı alt kısmında mermi giriş deliği (51 nolu bulgu),06 DU 2831 plaka sayılı oto sağ ön
çamurluk üzerinde mermi çıkış deliği (51.1 nolu bulgu),06 DU 2831 plaka sayılı oto ön camı orta
kısmında mermi giriş deliği (52 nolu bulgu), 06 DU 2831 plaka sayılı oto şoför koltuğu kapalı
kısmında mermi giriş deliği (52.1 nolu bulgu), 06 DU 2831 plaka sayılı oto sol arka koltuk yanı kapı
direği iç kısmı mermi giriş deliği (52.2 nolu bulgu),06 DU 2831 plaka sayılı oto ön camı orta kısmında
mermi giriş deliği (53, 54ve 55 nolu bulgu), 06 DU 2831 plaka sayılı oto şoför koltuğu kapalı
kısmında mermi giriş deliği (55.1 nolu bulgu),06 DU 2831 plaka sayılı oto sol arka koltuk yanı kapı
direği iç kısmı mermi giriş deliği (55.2 nolu bulgu), 06 DU 2831 plaka sayılı oto ön camı orta
kısmında mermi giriş deliği (56 nolu bulgu), 06 DU 2831 plaka sayılı oto şoför koltuğu üzerinde,
kırmızı renkli şüpheli leke (57 nolu bulgu), Türksat idari bina girişi sol tarafta zemin üzerinden,
“ESOQA 02283”- “ESOQA 02276”- “ESOQA 02292”- “ESOQA 02281” seri numaralı 4 adet
güvenlik kamerası (58 nolu bulgu), Türksat idari binası üst kat merdiven çıkışı karşısı zemin
üzerinden, “ESOQA 02280” seri numaralı 1 adet güvenlik kamerası (59 nolu bulgu),Türksat idari
binası üst kat toplantı odası kapısı açma kolu üzerinden, parmak izi (60 nolu bulgu),Türksatana giriş
nizamiye giriş sağ tarafa 65 metre mesafede yol ortasında 1 adet “MKE 05” ibareli kovan, 1 adet
“MKE 08” ibareli deforme kovan ile 1 adet deforme mermi çekirdeği (61 nolu bulgu), 06 DVH 49
plaka sayılı oto sağ ön çamurluk üzerinde mermi giriş deliği (62 nolu bulgu),06 DVH 49 plaka sayılı
oto ön cam üzerinde mermi giriş deliği (63, 64 ve 65 nolu bulgu), 06 DVH 49 plaka sayılı oto ön cam
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üstü tavan kaporta üzerinde mermi giriş deliği (66 nolu bulgu), 06 DVH 49 plaka sayılı oto sağ arka
tekerlek üzeri çamurlukta mermi giriş deliği (67 nolu bulgu), 06 DVH 49 plaka sayılı oto sağ arka
tekerlek üzeri çamurlukta mermi çıkış deliği (67.1 nolu bulgu), orta nizamiye PVC penceresi sol tarafı
mermi giriş deliği (68 nolu bulgu), orta nizamiye PVC penceresi açılır kanat ile kapalı taraf arası PVC
üzeri mermi giriş deliği (69 nolu bulgu), orta nizamiye PVC penceresi cam üzeri mermi giriş deliği
(70 nolu bulgu), teleport ve tv yayın direktörü odası 10 nolu oda çatı zemini aseton ve saf su ile alınan
kimyasal svap (A-1 nolu bulgu), 10 nolu oda penceresi pervaz dış yüzeyinden metal parçalar (A-2
nolu bulgu), 10 nolu oda ile kazan dairesi arası zeminden metal parçalar (A-3 nolu bulgu), 10 nolu oda
ile kazan dairesi arası logar kapağı üzerinden metal parçalar (A-4 nolu bulgu), 10 nolu oda ile kazan
dairesini bağlayan duvar zemininden metal parçalar (A-5 nolu bulgu), kazan dairesi ön kısmı yangın
paneli içerisinden metal parçalar (A-6 nolu bulgu), frekans koordinasyon ve Uluslar arası legürasyon
odası penceresi önünden metal parçalar (A-7 nolu bulgu), orta nizamiye ile uydulara giden yol
üzerinden metal parçalar (A-8 nolu bulgu) AK 2 anten karşısı patlama noktasından toprak numunesi
(B-1 nolu bulgu), patlama çukuru kenarından metal parçalar (B-2, B-3 nolu bulgu), patlama çukuruna
4 metre mesafede metal parçalar (B-4 nolu bulgu), patlama çukuruna 10 metre mesafede metal
parçalar (B-5 nolu bulgu), patlama çukuruna 6 metre mesafede metal parçalar (B-6 nolu bulgu),
Türksat TV-UP-Link Merkezi giriş karşısı kaldırım üzerinden metal parçalar (B-7 nolu bulgu),
Yönetim geliştirme direktörlüğü 7 nolu oda sol taraf sigara içilmez levhası üzerinden metal parça (B-8
nolu bulgu),TV-UP-Link Merkezi 25 nolu oda kapısı üst yaylı mekanizma üzerinden parmak izi (B-9,
B-10, B-11 nolu bulgu), TV-UP-Link Merkezi 25 nolu oda kolsuz kapı kanadı iç yüzeyinden parmak
izi (B-12 nolu bulgu),TV-UP-Link Merkezi 25 nolu oda kalorifer peteği üzerinden parmak izi (B-13,
B-14 nolu bulgu), TSK-48 uydu antenine 30 metre mesafede patlama noktasından toprak numunesi
(C-1 nolu bulgu), patlama çukuru içerisinden metal parçası (C-2 nolu bulgu), patlama çukuru
içerisinden metal parçaları (C-3 nolu bulgu), patlama çukuruna 3 metre mesafede yeşil kırmızı
renklerden oluşan rakam ve harfleri okunamayan metal parçaları (C-4 nolu bulgu), patlama çukuruna 7
metre mesafede asfalt yol üzerinden metal parçaları (C-5 nolu bulgu), patlama çukuruna 4 metre
mesafede metal parçaları (C-6 nolu bulgu), patlama çukuruna 3 metre mesafede metal parçaları (C-7
nolu bulgu), patlama çukuruna 4 metre mesafede metal parçaları (C-8, C-9 nolu bulgu), AK-3 uydu
antenine 30 metre mesafede patlama noktasından toprak numunesi (D-1 nolu bulgu), patlama
çukurundan metal parçaları (D-2 nolu bulgu), patlama çukuru yanından metal parçaları (D-3 nolu
bulgu), patlama çukuru yanı beton duvar üzerinden metal parçaları (D-4 nolu bulgu), patlama çukuru
yanı beton duvar üzeri binalar tarafından metal parçalar (D-5 nolu bulgu), patlama çukuru yanından
metal parçaları (D-6 nolu bulgu), patlama çukuru yanı beton duvar üzerinden metal parçalar (D-7 nolu
bulgu) olduğu görüldü. " şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
2-)2016/244 Ek-1 numaralı Olay Yeri İnceleme Raporu:
"16.07.2016 günü Gölbaşı Türksat yerleşkesinde meydana gelen olayla ilgili olarak,
17.07.2016 saat: 14.30 sıralarında Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından telefonla
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Türksat görevlilerinin bir balyoz ile manivela bulduklarını, yaptıkları değerlendirmelerde
malzemelerin kuruma ait olmadığını bildirdiklerinden dolayı KDB Olay Yeri İnceleme Şube
Müdürlüğü görevlileri olarak aynı gün saat: 15.27 sıralarında Türksat yerleşkesine intikal edildi.
Türksat özel güvenlik görevleri ile yapılan görüşmede, ana nizamiye sol tarafından devam eden yol
kenarında bulunan otopark içinde 1 adet balyoz ile 1 adet manivela bulduklarını bildirmişlerdir. Bulgu
listesinde nitelikleri belirtilen tahta saplı balyoz ile siyah renkli manivela (1-2 nolu bulgular) muhafaza
altına alınmıştır. Ayrıca bulguların yakın çevresinde bulunan ve helikopterin iniş yaptığı belirtilen
alanda fotoğraf ve video-kamera çekimleri gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra Türksat çalışanları ile yapılan değerlendirme neticesinde yerleşke içerisinde A
patlama bölgesinin arka kısmında kalorifer dairesi ile Tesisler Altyapı Sosyal Hizmetler Direktörlük
binası arasında bulunan 06 DU 2916 plaka sayılı beyaz renkli Fiat Doblo aracın patlama neticesinde
zarar görmüş olduğu kısımlar ile kalorifer ve Tesisler Altyapı Sosyal Hizmetler Direktörlük binasının
video-kamera ve fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca yerleşke içerisinde yapılan çalışmalarda, İdari Bina ile Eski Uydu anten arasında
bulunan kamelya ile kapalı sosyal alanın zarar gören kısımları olduğu görülmüş olup, zarar gören
kısımların video-kamera ve fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Daha sonra yerleşkeye ait itfaiye aracı
merdiveninden faydalanılarak yerleşkenin üsten genel görüntüleri kayıt altına alınmıştır.
Türksat çalışanları tarafından yerleşkenin kuzeyinde bulunan hayvan kümesleri yakınında
bulunarak güvenlik amiri Üzeyir YAVUZ’a teslim edilen 1 adet üzerinde “12.7 X 99 MKE 13”
ibareleri bulunan kovan ile 3 adet fişek tutma aparatı (mayon ) teslim alınmıştır. Daha sonra
bulunduğu belirtilen alana intikal edilmiş, kümes çevresi ve helikopterin geldiği belirtilen yön
tarafında araştırmalar yapılmış, ancak herhangi iz ve bulguya rastlanılmamıştır." şeklinde olduğu
(2016/244 Ek-1) Ekli Bulgu/delil listesine göre;
"İdari bina sol tarafında bulunan otopark çıkışta su mazgalı üzerinden 80 cm uzunluğunda
ahşap saplı balyoz kısmında “ALP ÇELİK” ibaresi bulunan siyah renkli balyoz (1 nolu bulgu), idari
bina sol tarafında bulunan otopark çıkışta su mazgalına 115 cm mesafede 115 cm uzunluğunda, siyah
renkli manivela (2 nolu bulgu), siyah renkli manivela üzerinden elde edilen şeffaf koli bandı parçası
(2.1 nolu bulgu), 06 DU 2916 plaka sayılı araç kaput ön kısmında şarapnel giriş delikleri (3 ve 4 nolu
bulgu), 06 DU 2916 plaka sayılı araç ön tampon sol alt köşesinde şarapnel giriş deliği (5 nolu bulgu),
06 DU 2916 plaka sayılı araç sol sürgülü kapı kaporta üzeri ve sol arka çamurluk kaporta üzerinde ön
tampon sol alt köşesinde şarapnel çıkış delikleri (6 nolu bulgu), Türksat görevlilerince tarafımıza
teslim edilen “12.7x99 MKE 13” ibareli kovan (7 nolu bulgu), Türksat görevlilerince tarafımıza teslim
edilen 3 adet fişek tutucu mayon (8 nolu bulgu) olduğu görüldü." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
3-)2016/241 numaralı Olay Yeri İnceleme Raporu:
"15.07.2017 günü Türksat Uydu yolu üzerinde bulunan Oytaş isimli işyerinde meydana gelen
ızrar olayı ile ilgili yapılan incelemede, işyeri müştemilatının ana bina sac yapım eklentilerinde
(Depolar) ve ana bina önünde park halde bulunan araçlar üzerindeki isabet izleri olduğu görüldü.
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Tespit edilen isabet izleri ile elde edilen şarapnel parçalarının fotoğraf ve kamera çekimleri yapılarak
delil-bulgu sayfasında ve kroki sayfasında gösterilmiştir.
Elde edilen bulgu ve rapor ile ekleri Ankara Gölbaşı Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine
teslim edilmiştir." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
4-)2016/240 numaralı Olay Yeri İnceleme Raporu:
"16.07.2016 günü saat:02.00 sıralarında, İlçemiz Ankara-Konya Yolu 40.kilometresinde
bulunan TÜRKSAT Uydu Haberleşme Yerleşkesine Askeri helikopterin ana nizamiyeye saldırı
gerçekleştirdiği, daha sonra helikopterin idari bina arkasındaki piste yaklaşık 10-14 askeri personeli
indirdiği, nizamiyede bulunan Türksat personelinin silahlarını, el telsizlerini ve cep telefonlarını
topladıkları, personele ateş ederek bir personeli şehit ettikleri, bir personeli yaraladıkları, daha sonra
da 60 HD 453 plaka sayılı. Beyaz Hyundai araç ile kuruma ait 06 DR 1540 ve 06 DU 2823 plaka
sayılı araçları almak suretiyle yerleşkeden uzaklaştıkları bilgisi alınmış, bahse konu araçlar ilçemiz
sınırları içerisine terk edilmiş olarak bulunduğundan bahse konu araçlar ve geniş çevresinde Olay Yeri
incelemesi Yapılması için araçların bulunduğu yere 88367 kod nolu ekip olarak gidildi.
06 DU 2823 plaka sayılı aracın ilçemiz Bezirhane Mah. Şemsi Kayası mevkii toprak yola100
m uzaklıkta,Ali ÜNAL’ın ekin tarlasıiçerisine terk edilmiş olduğu görülerek olay yeri ve çevresi
incelemeye başlandı. Bahse konu aracın 06 DU 2823 plaka sayılı 2012 Model gri renkli Renault
Fluance marka araç olduğu tespit edildi. (1 Nolu Bulgu). Bahse konu aracın lastiklerinin sağlam
olduğu, araçta herhangi bir hasarın bulunmadığı, ancak aracın arka camının kırık vaziyette olduğu,
arka bagajının yarıya kadar açık olduğu tespit edildi. Bahse konu aracın arka cam ile tavanın birleştiği
yerde mermi giriş deliğinin bulunduğu (2 Nolu Bulgu), aracın arka cam ile bagajın kesiştiği yerde
mermi giriş deliğinin bulunduğu (3 Nolu Bulgu), yine aracın bagaj kapağı üstü, orta kısmında mermi
giriş deliğinin bulunduğu (4 Nolu Bulgu), aracın bagaj kapağı sol orta kısımda mermi sekme izinin
bulunduğu (5 Nolu Bulgu), aracın arka, sağ stop lambası üst kısmında mermi giriş-çıkış deliğinin
bulunduğu (6 Nolu Bulgu), aracın arka plaka sol alt kısmı ile arka plaka sol üst köşesinde mermi giriş
deliğinin bulunduğu (7 ve 7a Nolu Bulgu), aracın arka tampon sol alt kısmında mermi giriş deliğinin
bulunduğu (8 Nolu Bulgu), aracın sol arka‘kapı alt kısmında mermi giriş deliğinin bulunduğu, sol arka
kapı döşemesi kaporta ustası marifeti ile söküldüğünde, kapı içinde gömlek ve nüvenin bulunduğu (9
ve 9a Nolu Bulgu), aracın bagaj içerisinden marka ve modeli bulgu delil listesinde belirtilen bir adet
uzun namlulu silah ve bu silaha ait bir adet şarjör(10 Nolu Bulgu), aracın sağ ön koltuk altı paspas
üzerinden bir adet tabanca ve bu tabancaya ait bir adet şarjör ve 15 adet fişek (11ve 11a Nolu Bulgu),
aracın sol ön koltuk altı paspas üzerinden bir adet el telsizi (12 Nolu Bulgu), aracın arka koltuk
üzerinde kırmızı renkli şüpheli leke (13 Nolu Bulgu), aracın arka koltuk üzerinde, araca ait kontak
anahtarı . (14 Nolu Bulgu) (Bahse konu bulgudan biyolojik svap alınmış, kontak anahtarı araç
sahiplerine teslim edilmiştir) olduğu tespit edildi. Bahse konu araca 5 m. uzaklıkta, batıya doğru ekin
tarlası içerisinde bir adet kanlı komando bıçağı (15- 15A- 15B- 15C Nolu Bulgu) olduğu, bahse konu
yerde yaralı şahsa ilk yardım çantası ile ilk yardım yapıldığı görülmüş, bahse konu bıçağın namlu
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kısmından iki adet, kabza kısmından ise bir adet olmak üzere toplam üç adet biyolojik svap alınmıştır.
Ayrıca bahse konu aracın direksiyon simidi ve vites topuzu yüzeyinden de biyolojik svap örneği
alınmıştır. (16 ve 17 Nolu Bulgu) 06 DU 2823 plaka sayılı araç yüzeyinde yapılan parmak izi
çalışmasında ise, aracın ön kaput üst yüzeyinden ve depo kapağından parmak izleri tespit edilmiş (18
Nolu Bulgu) Olay yeri doğal haliyle fotoğrafı çekilip kameraya alındıktan sonra incelemeye bu şekli
ile son verilmiştir. Daha sonra bahse konu araç çekici marifeti ile İlçemiz Osman Tan Polis Merkezi
Amirliği otoparkına çekilmiş, araca isabet eden mermi çekirdeklerinin çıkartılabilmesi için ekli
tutanakta açık kimlik bilgileri yazılı kaporta ustası Ahmet ÖZKOÇAK isimli şahıs getirilmiş, araçta
mermi isabeti bulunan tüm mermi giriş-çıkış delikleri kontrol edilerek konu ile ilgili tutanak
düzenlenmiştir, kaporta ustası çalışma yaparken fotoğraf ve kamera görüntüsü alınmış, incelemeye bu
şekli ile son verilmiştir." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
5-)2016/239 numaralı Olay Yeri İnceleme Raporu:
"16.07.2016 günü saat:02.00 sıralarında, İlçemiz Ankara-Konya Yolu 40.kilometresinde
bulunan TÜRKSAT Uydu Haberleşme Yerleşkesine Askeri helikopterin ana nizamiyeye saldırı
gerçekleştirdiği, daha sonra helikopterin idari bina arkasındaki piste yaklaşık 10-14 askeri personeli
indirdiği,nizamiyede bulunan Türksat personelinin silahlarını, el telsizlerini ve cep telefonlarını
topladıkları, personele ateş ederek bir personeli şehit ettikleri, bir personeli yaraladıkları, daha sonra
da 60 HD 453 plaka sayılı Beyaz Hyundai araç ile kuruma ait 06 DR 1540 ve 06 DU 2823 plaka sayılı
araçları almak suretiyle yerleşkeden uzaklaştıkları bilgisi alınmış, bahse konu araçlar İlçemiz sınırları
içerisine terk edilmiş olarak bulunduğundan bahse konu araçlar ve geniş çevresinde Olay Yeri
İncelemesi Yapılması için araçların bulunduğu yere 88367 kod nolu ekip olarak gidildi.
İlçemiz Ankara Konya Yolu üzerinde D750 Karayolu D-750-08-18+800 Konya çıkış
istikametinde orta bariyerlere çarparak, ters istikamete dönen 60 HD 453 plaka sayılı otonun olduğu,
otonun şoförünün asker kıyafetli olduğu ve bu şahsın ateşli silahla kafasından vurularak eks olduğu,
olay yerinde Askeri personelin bulunduğu ve olay yeri çevre güvenliğinin afinmiş olduğu tespit
edilerek olay yeri ve geniş çevresi incelenmeye başlandı. Bahse konu aracın orta bariyerlere
çarpmadan önce, Konya istikametine doğru en sol şeritte 9 metre fren izinin olduğu, daha sonra
bariyerlere çapmış olduğu, bariyerlerde çarpmadan dolayı 4 m. içe doğru eğikliğin olduğu, yerde kırık
araç parçalarının olduğu görüldü. Bahse konu aracın 1999 Model beyaz renkli Hyundai marka
kamyonet olduğu, aracın ön camında 6(altı) adet mermi isabetinin bulunduğu, aracın ön sol çamurluk,
ön sol tampon ve ön sol farının hasarlı olduğu, ön sol lastiğinin patlamış olduğu, ön sol kuşak lastiği
civarında çapmadan dolayı sürtünme izinin bulunduğu, aracın sol orta camı ile bagaj camının kırık
olduğu, yine bahse konu aracın sol arka tamponunun hasarlı olduğu, aracın arka bagajının açık olduğu
tespit edildi. Aracın şoförünün asker kıyafetli, sol eli dışarıda, baş kısmından Ateşli silahla yaralanmış
başının sağ tarafa eğilmiş vaziyette olan eks(-) bir erkek şahsın bulunduğu görüldü. Aracın sol kapı dış
kısmında kan lekelerinin ve aracın sol ön teker yanında asfalt zemin üzerinde yoğun kan birikintisinin
olduğu, aracın bagaj kısmının kısmen dağınık olduğu, çanta ve çeşitli malzemelerin bulunduğu
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görüldü. Bahse konu aracın arka bagajının kırılmış olduğu, kırılan cam parçalarının asfalt zemin
üzerine saçılmış olduğu, asfalt zemin üzerinde, cam kırıkları arasına saçılmış, araca en yakını 1m ile
en uzağı 3m. Olan 10 (on) adet uzun namlulu fişeğin olduğu, araca ait arka cam fitilinin asfalt zemin
üzerinde araca 2 m uzaklıkta yerde olduğu görülerek olay yeri doğal haliyle fotoğraflanıp, kameraya
alınmış, Olay yerinin basit krokisi çizildikten sonra, olayın yoğunluğu ve sırada bekleyen olaylar
bulunduğundan bahse konu araç üzerinde daha detaylı incelenebilmesi için İlçemiz Osman Tan Polis
Merkezi Amirliği otoparkına çektirilmiştir.
Bahse konu araç İlçemiz Osman Tan Polis Merkezi Amirliği otoparkında detaylı olarak
incelenmiş, otonun fotoğraf ve kamera görüntüsü alınmış, Bulgu Delil Listesi Formunda belirtilen
bulgular tarafımızdan tespit edilerek Araç Diyagramı, yapıldıktan sonra incelemeye bu şekli ile son
verilmiştir. 60 HD 453 plaka sayılı otonun sürücüsünün asker kıyafetli, İkmal Astsubay Başçavuş
Ercan ŞEN (TC: 16235782352) olduğu ölen şahsın cebinden çıkan askeri kimlikten anlaşılmış, eks
şahsın on parmak izleri ve 8 (sekiz) adet el ve yüz svabı örneği alınarak şahsın gerekli otopsisinin
yapılabilmesi için Gölbaşı Belediyesine ait Cenaze nakil aracı ile İlimiz Gazi Üniversitesi hastanesine
nakli sağlanmıştır. Bahse konu aracın ilk bulunduğu yerde, Bombalı saldırı ve ölüm olaylarının
çokluğu nedeni ile İlçemiz Olay yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Grup Amirliği bünyesinde bulunan
personel dörde bölünmüş, biz görevliler ise İlçemiz Asayiş Büro Amirliği Ekip Otosu ile Olay Yerine
intikal ettiğimizden aracın ilk bulunduğu yerde bulunan deliller numaratör konulmadan fotoğraf ve
kameraya alınmış, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Osman Tan Polis Merkezi Amirliği
otoparkında bahse konu araç yüzeyinde yapılan incelemede ise tespit edilen tüm bulgulara numaratör
konularak çekilmiştir. Bahse konu araca isabet eden mermi çekirdeklerinin çıkartılabilmesi için ekli
tutanakta açık kimlik bilgileri yazılı kaporta ustası Ahmet ÖZKOÇAK isimli şahıs getirilmiş, araçta
mermi isabeti bulunan tüm mermi giriş-çıkış delikleri kontrol edilerek konu ile ilgili tutanak
düzenlenmiş, kaporta ustası çalışma yaparken fotoğraf ve kamera görüntüsü alınmış, incelemeye bu
şekli ile son verilmiştir." şeklinde olduğu,
(2016/239) Ekli Bulgu/ delil listesine göre;
"60 HD 453 plaka sayılı beyaz renkli HYUNDAİ panelvan marka araç şoför koltuğunda,
Ercan ŞEN isimli EKS şahıs (1 nolu bulgu), Eks (-) şahıs Ercan ŞEN isimli şahsın belinden 1 adet
Sarsılmaz marka T1102-10B00224 seri nolu tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör (1-a nolu bulgu),
Eks (-) şahıs Ercan ŞEN isimli şahsın belinden 1 adet Sarsılmaz marka T1102-10B00224 seri
nolutabanca şarjörü içerisinden çıkan 14 adet MKE 9P ibareli fişek (1-a-1 nolu bulgu), Eks (-) şahıs
Ercan ŞEN isimli şahsın belinden 1 adet kabze 11,5, namlu 14 cm. olan kabzası kızıl renkli, namlunun
sol tarafında Özel Kuvvetler 20160624 ibaresi bulunan üzeri tırtıklı komanda bıçağı (1-b nolu bulgu),
Eks (-) şahıs Ercan ŞEN isimli şahsın pantolunun sağ cebinden 7(yedi) adet MKE 7.65 mm çapında B
ibareli fişek (1-c nolu bulgu), Eks (-) şahıs Ercan ŞEN isimli şahsın hücum yeleğe cebinden 1 adet
uzun namlulu silaha ait 33710-6-95 COLTS MFG HARTFORD OT ibareli şarjör (1-d nolu bulgu),
Eks (-) şahıs Ercan ŞEN isimli şahsın hücum yeleği cebinden çıkan şarjör içerisinden 30 adet MKE 05
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ibareli fişek (1-d-1 nolu bulgu),Eks (-) şahıs Ercan ŞEN isimli şahsın üzerinden 1 adet ibaresiz askeri
kamuflaj gömleği (1-e nolu bulgu), D-750 karayolu D-750-08-18+800 Konya çıkış istikameti60 HD
453 plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç (2 nolu bulgu),60 HD 453 plaka
sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç öncamı mermi giriş çıkış deliği (3, 4, 5,6,7 ve 8 nolu
bulgu),60 HD 453 plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç ön tampon sol üst kısmı
mermi giriş çıkış deliği (9,10 nolu bulgu),60 HD 453 plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan
marka araç sol ön kapı kilit alt kısmı mermi giriş deliği (11 nolu bulgu), 60 HD 453 plaka sayılıaracın
sol ön kapı kilit alt kısmına isabet etmiş şekilde deforme olmuş nüve ve gömlek parçası (11-a nolu
bulgu), 60 HD 453 plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç sol orta cam altı orta kuşak
altında mermi giriş deliği (12 nolu bulgu),60 HD 453 plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan
marka araç arka bagaj kapısı plaka altında mermi giriş deliği (13 nolu bulgu), 60 HD 453 plaka
sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç sağ arka kaporta yüzeyinde mermi giriş deliği (14
nolu bulgu), 60 HD 453 plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç sağ arka çamurluk
mermi giriş deliği (15 ve 16 nolu bulgu), 60 HD 453 plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka
araç sağ ön paspas üzeri 1 adet MKE 05 ibareli kovan (17 nolu bulgu), Ercan ŞEN isimli eks şahıs
bacakları arasında 1 adet M16 A2 CAL 5,56 mm A0023320 seri nolu uzun namlulu silah ve bu silaha
ait şarjör (18 nolu bulgu), 1 adet M16 A2 CAL 5,56 mm A0023320 seri nolu uzun namlulu silah ve bu
silaha ait şarjör içerisinden 15 adet MKE 05 ibareli fişek (18-a nolu bulgu),60 HD 453 plaka
sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç sağ ön koltuk üzeri 1 adet MKE 05 ibareli kovan (19,
19-a nolu bulgu), 60 HD 453 plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç sağ arka koltuk
altı paspas üzeri 1 adet MKE 05 ibareli kovan (20, 20-a, 20-b, 20-c, 20-d nolu bulgu), 60 HD 453
plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç arka koltuk sol paspas üzeri 1 adet MKE 05
ibareli kovan (21 nolu bulgu), 60 HD 453 plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç arka
koltuk üzeri avadanlık (trafik seti takım çantası) (22 nolu bulgu), 60 HD 453 plaka sayılıbeyaz renkli
Hyundai panelvan marka araç arka koltuk üzeri 1 adet bots marka beyaz renkli BT1503 ibareli pilli
megafon (22-a nolu bulgu),60 HD 453 plaka sayılıbeyaz renkli Hyundai panelvan marka araç tavan
kısmında mermi giriş deliği (23 nolu bulgu), olay yerinde 60 HD 453 plaka sayılı aracın arka kısmında
asfalt zemin üzerinden tespit edilmiştir. 10 adet MKE 05 ibareli fişek (24 nolu bulgu), olay yerinde 60
HD 453 plaka sayılı aracın arka bagaj yüzeyinde parmak izi (25 nolu bulgu),olay yerinde 60 HD 453
plaka sayılı aracın sol kapı çıtası yüzeyinden parmak izi (26 nolu bulgu), eks şahıs Ercan ŞEN isimli
şahsın el ve yüzünden 8 adet el ve yüz svabı (27 nolu bulgu) olduğu görüldü." şeklinde olduğu
anlaşılmıştır.
6-)2016/238 numaralı Olay Yeri İnceleme Raporu:
"16.07.2016 günü saat:02.00 sıralarında, İlçemiz Ankara-Konya Yolu 40.kilometresinde
bulunan TÜRKSAT Uydu Haberleşme Yerleşkesine Askeri helikopterin ana nizamiyeye saldırı
gerçekleştirdiği, daha sonra helikopterin idari bina arkasındaki piste yaklaşık 10-14 askeri personeli
indirdiği,nizamiyede bulunan Türksat personelinin silahlarını, el telsizlerini ve cep telefonlarını
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topladıkları, personele ateş ederek bir personeli şehit ettikleri, bir personeli yaraladıkları, daha sonra
da 60 HD 453 plaka sayılı Beyaz Hyundai araç ile kuruma ait 06 DR 1540 ve 06 DU 2823 plaka sayılı
araçları almak suretiyle yerleşkeden uzaklaştıkları bilgisi alınmış, bahse konu araçlar İlçemiz sınırları
içerisine terk edilmiş olarak bulunduğundan bahse konu araçlar ve geniş çevresinde Olay Yeri
İncelemesi Yapılması için araçların bulunduğu yere 88367 kod nolu ekip olarak gidildi.
İlk aracın İlçemiz Ankara Konya Yolu üzeri, D750 Karayolu, D-750-08-10 kilometre kesim
levhası yanında, Ahiboz Mahallesi karşısında boş araziye terk edilmiş olduğu görülerek olay yeri ve
çevresi incelenmeye başlandı. Bahse konu aracın Kilometre kesim levhasına 5 m. uzaklıkta, D750
karayoluna ise 10. m. uzaklıkta ön tarafı karayoluna bakar şekilde terk edilmiş olduğu, aracın 06 DR
1540 plaka sayılı, 2012 Model Gri renkli Renault Fluance marka araç olduğu, aracın sol ön lastiğinin
parçalanmış olduğundan jantının gözüktüğü, bahse konu aracın kapılarının kapalı ancak kilitli
olmadığı arka bagajının açık olduğu, kapı camlarından sağ ön kapı camı ile sol arka kapı camının
kırılmış olduğu, sol ön kapı ile sağ arka kapı camlarının açık olduğu tespit edildi. D 750 karayolundan
aracın bulunduğu yere doğru arazinin eğimli olduğu, Bahse konu aracın vitesinin de boşta olduğu,
arazide bulunan otların eziliş istikametine göre aracın boşta geri geri giderek bulunduğu konuma
gelmiş olduğu tespit edildi. Bahse konu aracın bulunduğu yer ve geniş çevresinde yapılan teknik
incelemede, bahse konu araca 100 m.uzaklıkta, Konya istikametinde, yola 14 m. uzaklıkta Ölçüm ve
tanımlamaları Bulgu/Delil ve Olay Yeri Basit krokisinde belirtilen bir adet cins-miktar ve markası
yazılı uzun namlulu silah, bu silaha 13 m. uzaklıkta bir adet yeşil-haki renkli seri numarası
okunamayan miğfer, ve bu miğfer ile eski Ankara- Konya yoluna uzaklığının 102 m. olduğu, bu
yoldan 185 m. uzaklıkta, içerisinde 6 (altı) adet uzun namlulu silah şarjörü ve bu şarjörler içerisinde
fişek bulunan askeri hücum yeleği tespit edilmiş, olay yeri geniş çevresi ve bahse konu aracın
bulunduğu yer fotoğraflanıp-kameraya alınmış, Olay yerinin basit krokisi çizildikten sonra, olayın
yoğunluğu ve sırada bekleyen olaylar bulunduğundan bahse konu araç üzerinde daha detaylı
incelenebilmesi için İlçemiz Osman Tan Polis Merkezi Amirliği otoparkına çektirilmiştir. Bahse konu
araç İlçemiz Osman Tan Polis Merkezi Amirliği otoparkında detaylı olarak incelenmiş, otonun
fotoğraf ve kamera görüntüsü alınmış, Bulgu Delil Listesi Formunda belirtilen bulgular tarafımızdan
tespit edilerek Araç Diyagramı yapıldıktan sonra incelemeye bu şekli ile son verilmiştir. Bahse konu
aracın bulunduğu yerde, Bombalı saldırı ve ölüm olaylarının çokluğu nedeni ile İlçemiz Olay yeri
İnceleme ve Kimlik Tespit Grup Amirliği bünyesinde bulunan personel üçe bölünmüş, biz görevliler
ise İlçemiz Asayiş Büro Amirliği Ekip Otosu ile Olay Yerine intikal ettiğimizden aracın ilk bulunduğu
yerde bulunan deliller numaratör konulmadan fotoğraf ve kameraya alınmış, daha sonra İlçe Emniyet
Müdürlüğümüz Osman Tan Polis Merkezi Amirliği otoparkında, bahse konu araç yüzeyinde yapılan
incelemede tespit edilen tüm bulgulara numaratör konularak çekilmiştir. Bahse konu araca isabet eden
mermi çekirdeklerinin çıkartılabilmesi için ekli tutanakta açık kimlik bilgileri yazılı kaporta ustası
Ahmet ÖZKOÇAK isimli şahıs getirilmiş, araçta mermi isabeti bulunan tüm mermi giriş- çıkış
delikleri kontrol edilerek konu ile ilgili tutanak düzenlenmiş, kaporta ustası çalışma yaparken fotoğraf
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ve kamera görüntüsü alınmış, incelemeye bu şekli ile son verilmiştir." şeklinde olduğu ,
(2016/238) Ekli Bulgu/Delil listesine göre;
"Ankara Konya yolu D-750-08/10+00 çıkış istikametinde 1 adet 06 DR 1540 plaka sayılı gri
renkli Renault Fluence marka araç (1 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın arka plaka sağ alt
köşesinde mermi giriş çıkış deliği (2 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın arka tampon sol alt
kısmında mermi giriş deliği ve aracın bagaj içerisinden deforme olmuş çekirdek(3, 3-a nolu bulgu), 06
DR 1540 plaka sayılı aracın sağ ön kapısında mermi giriş deliği (4 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka
sayılı aracın sağ ön koltuk üzerinde 1 adet MKE 05 ibareli kovan (5 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka
sayılı aracın sağ arka koltuk üzerinde 3 adet MKE 05 ibareli kovan (6 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka
sayılı aracın sol arka koltuk üzerinde 2 adet MKE 05 ibareli kovan (7 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka
sayılı aracın sol arka koltuk üzerinde 1 adet L2A2 RG 99 ibareli fişek (8 nolu bulgu), 06 DR 1540
plaka sayılı aracın sağ arka paspas üzerinde 1 adet MKE 05 ibareli kovan (9 nolu bulgu),06 DR 1540
plaka sayılı aracın sağ arka koltuk altında 1 adet MKE 05 ibareli kovan (10 nolu bulgu),06 DR 1540
plaka sayılı aracın sol arka paspas üzerinde 1 adet MKE 05 ibareli fişek (11 nolu bulgu),06 DR 1540
plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet HK33E/A2 5,56x45 T0624-12 L01121 seri numaralı G3
piyade tüfeği ve şarjörü (12-A nolu bulgu), HK33E/A2 5,56x45 70624-12 L01121 seri numaralı G3
piyade tüfeğine ait şarjör içerisinde 20 adet MKE 08 ibareli fişek (12-B nolu bulgu), 06 DR 1540
plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet T1102-10B00225 seri nolu Sarsılmaz marka tabanca ve
şarjörü (13-A nolu bulgu), T1102-10B00225 seri nolu Sarsılmaz marka tabancaya ait şarjör içerisinde
14 adet MKE 9P 10 ibareli fişek (13-B nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1
adet T1102-10B00219 seri nolu Sarsılmaz marka tabanca ve şarjörü (14-A nolu bulgu), T110210B00219 seri nolu Sarsılmaz marka tabancaya ait şarjör içerisinde 14 adet MKE 9P 10 ibareli fişek
(14-B nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde 1 adet Motorola marka
446TQH53224181 seri numaralı el telsizi (15-A nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj
içerisinde 1 adet Motorola marka 46TQH51794181 seri numaralı el telsizi (15-B nolu bulgu), 06 DR
1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet Motorola marka 46TQP68464311 seri numaralı el
telsizi (15-C nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet LG marka 354152-06322754-1 IMEI nolu cep telefonu (16-1 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1
adet Nokia marka 62-33 model, 00192D036D0B seri nolu cep telefonu (16-2 nolu bulgu), 06 DR 1540
plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet Nokia marka 6300 model, IC:661U-RM217 ibareli cep
telefonu (16-3 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet Nokia marka 6303ci
model, IC:661U-RM638 ibareli cep telefonu (16-4 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj
içerisinde 1 adet General Mobile marka, 356125061100561M- IMEI nolu cep telefonu (16-5 nolu
bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet General Mobile marka,
359610042066913 M- IMEI nolu cep telefonu (16-6 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj
içerisinde 1 adet General Mobile marka 353156073575006M-IMEI nolu cep telefonu (16-7 nolu
bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet General Mobile marka
87/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
359610042839137M- IMEI numaralı cep telefonu (16-8 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın
bagaj içerisinde 1 adet General Mobile marka 351754072668764 IMEI nolu cep telefonu (16-9 nolu
bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet Iphone marka gri renkli ibaresiz cep
telefonu (16-10 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet Iphone marka
beyaz renkli ibaresiz cep telefonu (16-11 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1
adet Samsung marka 359904/05/619489/7 IMEI nolu cep telefonu (16-12 nolu bulgu), 06 DR 1540
plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet Samsung marka 356899/06/724214/4 IMEI nolu cep
telefonu (16-13 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet Samsung marka
359542/05/039585/2 IMEI nolu cep telefonu, (16-14 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın
bagaj içerisinde 1 adet Samsung marka 352118-06-224781-6 IMEI nolu cep telefonu (16-15 nolu
bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet Samsung marka siyah renkli ekran camı
çatlamış cep telefonu (16-16 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet
Samsung marka siyah renkli cep telefonu kılıf içerisinde Bilal Davut HASETÇİ adına düzenlenen
Türksat tanıtma kartı (16-17 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1 adet
Samsung marka 359169/05/311307/2 IMEI nolu cep telefonu (16-18 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka
sayılı aracın bagaj içerisinde, askeri personelin sırt çantası içerisinde 1 adet Turkcell Max Plus marka
864899011730769 IMEI nolu cep telefonu (16-19 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj
içerisinde 1 adet T1102-10B00227 seri nolu Sarsılmaz marka tabanca ve şarjörü (17-A nolu
bulgu),T1102-10B00227 seri nolu Sarsılmaz marka tabancaya ait şarjör içerisinde 14 adet MKE 9P 10
ibareli fişek (17-B bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde bulunan Jack Wolfskin
ibareli siyah renkli sırt çantası içinde 1 adet Mavi Jeans ibareli koyu yeşil pantolon (18-A nolu
bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde bulunanJack Wolfskin ibareli siyah renkli sırt
çantası içinde 1 adet kamuflaj gömlek (18-B nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj
içerisinde bulunan Jack Wolfskin ibareli siyah renkli sırt çantası içinde 1 adet kamuflaj pantolon (18-C
nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde bulunan Jack Wolfskin ibareli siyah renkli
sırt çantası içinde 1 adet TRİDRI-DUKE ibareli krem renkli tişört (18-D nolu bulgu), 06 DR 1540
plaka sayılı aracın bagaj içerisinde bulunan Jack Wolfskin ibareli siyah renkli sırt çantası içinde 1 adet
“üstteğmen rütbeli” göğsünde “ÖZYURT” ibaresi olan kısa kollu kamuflaj gömlek (18-E nolu bulgu),
06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde bulunan Jack Wolfskin ibareli siyah renkli sırt çantası
içinde 1 adet ibaresiz haki renkli atlet (18-F nolu bulgu), Sırma ibareli pet su şişesi ağız kısmından 1
adet biyolojik svap (18-G nolu bulgu), Sırma ibareli pet su şişesi dış yüzeyinden 1 adet biyolojik svap
(18-H nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde bulunan Jack Wolfskin ibareli
siyah renkli sırt çantası içinde 1 adet yeşil renkli Colgate ibareli diş fırçası (18-İ nolu bulgu), 06 DR
1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde bulunan Jack Wolfskin ibareli siyah renkli sırt çantası içinde 1
adet siyah renkli Ece 2016 ibaresi yazılı not defteri (18-J nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın
bagaj içerisinde bulunan Jack Wolfskin ibareli siyah renkli sırt çantası içinde, üzerinde araç ve 2 adet
ev anahtarı bulunan anahtarlık (18-K nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde 1
88/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
adet siyah renkliJack Wolfskin ibareli sırt çantası (kırmızı şüpheli leke var) (18-L nolu bulgu), 06 DR
1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde bulunan Jack Wolfskin ibareli siyah renkli sırt çantası içinde 1
adet KULUÇLU ibareli cırt cırtlı askeri isimlik (18-M nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın
bagaj içerisinde bulunan Jack Wolfskin ibareli siyah renkli sırt çantası içinde 1 adet Özel Kuvvetler
Komutanlığı kantini pastane ibareli 14/07/2016 tarihli fiş (18-N nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı
aracın bagaj içerisinde 1 adet namlu sol yan yüzeyinde “ÖZ.KUV.K.” ibaresi yazılı kabzası kızıl renkli
komando bıçağı (19-A nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde, 1 adet Made in
Germany ibareli 5.56 mm x 45 boş şarjör (19-B nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj
içerisinde, 1 adet gri-turuncu renkli GERBER ibareli bıçak (19-C nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı
aracın bagaj içerisinde, 1 adet metal renkli LEATHERMAN ibareli çok amaçlı çakı (19-D nolu
bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagaj içerisinde, 1 adet metal renkli GERBER ibareli çok
amaçlı alet (19-E nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracınbulunduğu yerin 100 metre güneyinde 1
adet Heckler& Koch GmbH made in Germany ibareli 88-071310 seri numaralı tüfek ve şarjörü (20
nolu bulgu), Heckler& Koch GmbH made in Germany ibareli 88-071310 seri numaralı tüfeğe ait
şarjör içerisinde 27 adet MKE 05 ibareli fişek (20-A nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın
bulunduğu yerin 100 metre güneyinde 1 adet yeşil-haki renkli seri numarası okunamayan miğfer (21
nolu bulgu), D750 karayoluna 314 metre uzaklıktaki tarla içerisinde iç kemerinde tükenmez kalemle
yazılmış “GÜRKAN” ibaresi bulunan, omuz kısmında “MES” ibaresi bulunan hücum yeleği (22 nolu
bulgu), D750 karayoluna 314 metre uzaklıktaki tarla içerisinde bulunan hücum yeleği içerisinde 4 adet
made in Germany ibareli 5.56 mm x45 şarjör ve 2 adet üzerinde yeşil renkli bant sarılı şarjör (22-A
nolu bulgu), 6 adet made in Germany ibareli 5.56 mm x45 şarjör içerisinde (148) adet MKE 05 ibareli,
3 adet MKE 07 ibareli ve 3 adet G.F.L. 05 ibareli fişek (22-B nolu bulgu), 2 made in Germany ibareli
5.56 mm x45 şarjör dış yüzeyinde sarılı vaziyette 1 adet yeşil-siyah renkli ve 1 adet yeşil beyaz renkli
bant (22-C nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın arka bagaj kapısı ve sağ arka far üzerinden
parmak ve avuç izleri (23 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın direksiyon simidi yüzeyinden
biyolojik svap (24 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın vites topuzu yüzeyinden biyolojik svap
(25 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın torpido gözünden 1 adet otopark fişi (fiş tarihi
06/06/2016- fiş no 0162) (26 nolu bulgu) olduğu görüldü." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
6-)2016/238 Ek-1 numaralı Olay Yeri İnceleme Raporu:
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Yerleşkesine Askeri helikopterin ana nizamiyeye saldırı
gerçekleştirdiği, daha sonra helikopterin idari bina arkasındaki piste yaklaşık 10-14 askeri personeli
indirdiği,nizamiyede bulunan Türksat personelinin silahlarını, el telsizlerini ve cep telefonlarını
toplayarak gasp ettikleri, personele ateş ederek bir personeli şehit ettikleri, bir personeli yaraladıkları,
daha sonra 06 DR 1540 plaka sayılı aracı almak suretiyle yerleşkeden uzaklaştıkları bilgisi alınmıştır.
Bahse konu araç İlçemiz Ankara Konya Yolu üzeri, D750 Karayolu, D-750-08-10 kilometre kesim
levhası yanında, Ahiboz Mahallesi karşısında boş araziye terk edilmiş olarak bulunmuş, bahse konu
araç ve geniş çevresi incelenmiş, konu ile ilgili gerekli tutanaklar düzenlenmiştir. 06 DR 1540 plaka
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sayılı aracın bagajından Ek-1 Bulgu/Delil listesi formunda belirtilen Türksat yerleşkesinde görevli
personellerden gasp ettikleri toplam 19 adet cep telefonu tespit edilmiş, tespit edilen cep telefonları
üzerinde gerekli parmak izi çalışması yapılmış, yapılan parmak izi çalışmasında 14 nolu bulgudan bir
adet parmak izi tespit edilmiş, bahse konu telefonların içerisinden tespit edilen sim kartları ve hafıza
kartlarının ise gerekli tespiti yapılmıştır. Bahse konu telefonların ve içerisinden çıkan sim kartları ile
hafıza kartlarının fotoğraf tespiti yapıldıktan sonra, Bulgu/Delil listesi formunda belirtilen bulgular Ses
Görüntü-Data incelemesi yapılabilmesi için KPL.Müdürlüğüne gönderilmek üzere tarafımızdan
muhafaza altına alınmış, incelemeye bu şekli ile son verilmiştir." şeklinde olduğu,
(2016/238 ek-1) Ekli Bulgu/delil listesine göre:
" 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde LG marka 354152-06-322754-1 IMEI nolu
cep telefonu ve TURKCELL 64K 1427 160687063 ibaresi bulunan sim kartı (16-1 nolu bulgu),06 DR
1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde Nokia marka 62-33 model 00192D036D0B seri nolu cep
telefonu ve AVEA 64 kb 86 66 8 ibareli sim kartı (16-2 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın
bagajı içerisinde Nokia marka 6300 model IC:661U-RM217 ibareli cep telefonu ve VODAFONE
amblemli 899002 930059 931811 5 N 243240 ibaresi bulunan sim kartı (16-3 nolu bulgu), 06 DR
1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde Nokia marka 6303 ci model IC:661U-RM638 ibareli cep
telefonu ve VODAFONE amblemli 02 15 82 ibareli sim kartı (16-4 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka
sayılı aracın bagajı içerisinde General Mobile marka 356125061100561M-IMEI nolu cep telefonu ve
HAZIR KART 0006 0606 2032ibaresi bulunan sim kartı (16-5 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı
aracın bagajı içerisinde GeneralMobile marka 359610042066913M-IMEI nolu cep telefonu ve
TURKCELL 128k 1427270022037 ibaresi bulunan sim kartı (16-6 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka
sayılı aracın bagajı içerisinde General Mobile marka 353156073575006M-IMEI nolu cep telefonu ve
VODAFONE amblemli 64kb ibareli sim kartı ve Kinsgton 2GB MİCRO SD SD-C02G TAIWAN SDC
12GB41FC ibareli hafıza kartı (16-7 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde
General Mobile marka 359610042839137M IMEI nolu cep telefonu ve AVEA 64kb 8990286 0342836
278370 E12E ibareli sim kart (16-8 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde
General Mobile marka 351754072668764 IMEI nolu cep telefonu ve AVEA 128kb 0506 1754166
telefon nolu sim kartı ve 2GB MİCRO SD SD-C02G TAIWAN ibareli hafıza kartı (16-9 nolu bulgu),
06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde Iphone marka gri renkli 356959060482723 IMEI nolu
cep telefonu ve 89902860395133 4.5G ibareli sim kartı (16-10 nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı
aracın bagajı içerisinde Iphone marka beyaz renkli 358825054749823 IMEI nolu cep telefonu ve
TURKCELL 64k 1421150555463 ibareli sim kartı (16-11 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın
bagajı içerisinde Samsung marka 359904/05/619489/7 IMEI nolu cep telefonu ve VODAFONE
amblemli 899002 930076 709914 1 ibareli sim kartı ve son disk 4GB MİCRO SD ibareli hafıza kartı
(16-12 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde Samsung marka
356899/06/724214/4 IMEI nolu cep telefonu ve VODAFONE amblemli 4.5G uyumlu 899002 930077
278422 4 ibareli sim kartı (16-13 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde
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SAMSUNG marka 359542/05/039585/2 IMEI nolu cep telefonu ve AVEA 64 KB 286 331 69 sim kartı
ve bir adet KİNGSTON 32 GB MİCRO SD SDC10/32 GB 31497-001.A00LF TAİWAN ibareli hafıza
kartı (16-14 nolu bulgu), SAMSUNG marka 359542/05/039585/2 IMEI nolu cep telefonu yüzeyinden
1 adet parmak izi (16-14/A nolu bulgu),06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde SAMSUNG
marka 352118/06/224781/6 IMEI nolu cep telefonu ve AVEA 64 KB 89902860312824 203144
E12Eibareli SİM kartı ve Son Disk 2GB MİCRO SD ibareli hafıza kartı (16-15 nolu bulgu),06 DR
1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde Samsung marka siyah renkli ekran camı çatlamış
358003/06/253065/6 cep telefonu ve VODAFONE amblemli 899002 930074 099548 0 ibareli sim
kartı ve Son Disk 8GB MİCRO ibareli hafıza kartı (16-16 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın
bagajı içerisinde Samsung marka siyah renkli 353410/07/539078/5 IMEI nolu cep telefonu ve AVEA
128kb 8990286 0395974 962601 E20LTE ibareli sim kartı (16-17 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka
sayılı aracın bagajı içerisinde Samsung marka 359169/05/311307/2 IMEI nolu cep telefonu ve
89902660394203 TÜRK TELEKOM 4.5G 306201E 20T ibareli sim kartı ve samsung 16gb MİCRO
SD ibareli hafıza kartı (16-18 nolu bulgu), 06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajı içerisinde
TURKCELL Maxiplus marka 864899011730769 IMEI nolu cep telefonu ve VODAFONE amblemli
64kb 899002 930071 289172 5 N237234 ibareli sim kartı (16-19 nolu bulgu) olduğu görülmüştür. "
şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
7-)2016/251 numaralı Olay Yeri İnceleme Raporu:
"20/07/2016 günü saat: 17.45 sıralarında 88 458 kod nolu ekibin ilimiz Gölbaşı ilçesi AnkaraKonya Yolu 40. Km de faaliyet gösteren TÜRKSAT yolu Oytaş Nakliyat yanında boş araziye atılı
silah olduğunu belirtmesi ve Olay Yeri İnceleme talep etmesi üzerine aynı gün bahse konu adrese
18.10 sıralarında bahse konu adrese intikal edildi.Soruşturmacı birim refaketinde yapılan incelemede,
bahse konu adresin Oytaş Nakliyatın Kuzey Doğu kısmında kalan duvara 40 metre, TÜRKSAT’ tan
Konya Yoluna giden asfaltın bittiği bankete 4 cm ve Hız Limit (30) levhasına 800 cm uzaklıkta toprak
zemin üzeri kuru otların arasında bir adet (1) HK33E/A2 5,56x45 T0624-12 ibareli L01122 Seri Nolu
ve “TÜRKSAT 027660” barkod numaralı askılı kayışa takılı sabit dipçikli Tüfek (1 nolu bulgu), tüfeğe
takılı ve içerisi dolu bir (1) adet “5.56x45 MKE” İbareli Plastik Şarjörün (2 nolu bulgu) olduğu
görüldü.Tüfeğin şarjörü yerinden çıkartıldı, tüfeğin fişek yatağında Bir (1) adet “MKE 08” İbareli 5.56
x 45 mm Fişek (3 nolu bulgu) ve şarjör içerisinden Yirmidört (24) adet MKE 08 İbareli 5.56 x 45 mm
Fişeklerin (4 nolu bulgu) olduğu görüldü. Bahse konu tüfeğin Şarjör yüzeyi (5 nolu bulgu), Kabza
yüzeyi (6 nolu bulgu), Tetik yüzeyi (7 nolu bulgu), ve El Kundağı yüzeyinden (8 nolu bulgu),
serumfizyolojik yöntem ile ucu pamuklu çubuğa biyolojik svap örnekleri alınmıştır. Tüfeğin kabzası
içerisine dürülmüş vaziyette bulunan ve Ankara Valiliği tarafından 09/05/2013 tarihinde TÜRKSAT
Uydu Haberleşme kablo TV ve İşletme AŞ adına verilmiş Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma
Belgesinin (9 nolu bulgu) olduğu görüldü. Olay yerinde genel ve ayrıntılı fotoğraf ve kamera görüntü
tespiti yapılarak incelemeye son verilmiştir." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
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Ele geçen delil ve bulguların Polis kriminal laboratuvarına gönderilmesi sonucu gelen
uzman raporlarına göre;

•

Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-21083

Uzmanlık numaralı raporuna göre özetle; Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2016/244 sayılı
olay yeri inceleme raporu (Türksat) ile tespit edilip incelenmek üzere gönderilen 16 adet 12,7 x
99 MKE 13 ibareli kovanın çap ve tiplerine uygun tek bir ateşli silah ile atıldıklarının
belirlendiği, Ayrıca Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2016/244 sayılı olay yeri inceleme
raporu ile tespit edilip incelenmek üzere gönderilen 5,56x 45 mm çaplı toplam 38 adet kovanın
çap tipine uygun 7 ayrı silahtan atıldığının belirlendiği, bildirilmiştir.
•

Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-21083

Uzmanlık numaralı raporuna göre özetle; 2016/244 Ek-1sayılı olay yeri inceleme raporu ile
tespit edilip incelenmek üzere gönderilen bir adet 2,7 x 99 MKE 13 ibareli bir adet kovanın'ın da
16 adet kovan ile birlikte tek ateşli silah ile atıldığının belirlendiği,bildirilmiştir.

•

Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-04143

Uzmanlık numaralı raporuna göre özetle; 2016/240 sayılı olay yeri inceleme raporu (06 DU 2823
plakalı araç) ile tespit edilip incelenmek üzere gönderilen bir adet T1102-07R05083 seri
numaralı 9x19 çaplı Sarsılmaz marka tabanca ile T0624-12L01123 seri numaalı 5,56x45 mm
çaplı HK 33E marka tüfek 'in atışa elverişli oldukları ve arşiv kayıtlarının olmadığının
bildirildiği, bildirilmiştir.

•

Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-03946

Uzmanlık numaralı raporuna göre; Türksat yolu / Oytaş nakliyat yanında boş arazide bulunan ve
gönderilen HK 33 E marka T0624-12 L01122 seri numaralıtüfeğin, Gölbaşı İlçe Emniyet
Müdürlüğünün 2016/244 sayılı olay yeri inceleme raporu ile tespit edilip ele geçirilen 38 adet
kovandan dörtadedinin bu tüfekten atıldığının belirlendiği, bildirilmiştir.

•

Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-05072

Uzmanlık numaralı raporuna göre; (26.08.2016)TEM Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen
toplam 33 adet tüfekten, 4. sıradaki HK marka 88-062117 seri nolu seyyar tibçikli tüfekten,
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2016/244 sayılı olay yeri inceleme raporu(Türksat)ile tespit
edilip ele geçirilen 38 adet kovandan iki adedinin bu tüfekten atıldığının belirlendiği,
bildirilmiştir.

•

Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-04872

Uzmanlık numaralı raporuna göre; (24.08.2016)TEM Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen
toplam 30 adet tüfekten, 18. sıradaki HK marka 88-071567 seri nolutüfekten, Gölbaşı İlçe
Emniyet Müdürlüğünün 2016/239 sayılı olay yeri inceleme raporu (60 HD 453 plakalı araç) ile
tespit edilip ele geçirilen 9 adet kovandan biradedinin bu tüfekten atıldığının belirlendiği,
bildirilmiştir.
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•

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-04146

Uzmanlık numaralı raporuna göre özetle; Gölbaşı İlçe emniyet müdürlüğünün2016/239 sayılı
olay yeri inceleme raporu (06 HD 453 plakalı araç) ile tespit edilip incelenmek üzere
gönderilen, A0023320 seri numaralı 5,56x45 mm çaplı M16 marka A2 model tüfek, T110210B002224 seri numaralı 9x19 çaplı Sarsılmaz marka tabanca'nın atışa elverişli oldukları, Ayrıca
gönderilen 9 adet kovanın incelme konusu tüfek ile atılmadıkları, iki ayrı ateşli
silahtanatıldıkları, henüz arşiv kaydına rastlanmadığı,Arşiv kaydının incelenmesinde, Gölbaşı
İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2016/244 sayılı olay yeri inceleme raporu ile tespit edilip
incelenmek üzere gönderilen 5,56x 45 mm çaplı toplam 38 adet kovandan 12 adedinin inceleme
konusu A0023320 seri numaralı 5,56x45 mm çaplı M16 marka A2 model tüfekten
atıldığının belirlendiği bildirilmiştir.
•

Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-KİM 16-06251

Uzmanlık numaralı raporuna göre; Ercan ŞEN'in sağ yanak svabından ve üzerindeki askeri
kamuflaj gömleğini kollarından alınan svaplardan atış artıklarının belirlendiği, bildirilmiştir.

•

Ankara Kriminal PolisLaboratuvarı Müdürlüğünün ANK-BLS 16-04104

Uzmanlık numaralı raporuna göre özetle; Gölbaşı İlçe emniyet müdürlüğünün 2016/238 sayılı
olay yeri inceleme raporu (06 DR 1540 plakalı araç) ile tespit edilip incelenmek üzere
gönderilen silahların "88-071310 seri numaralı 5,56x45 mm çaplı HK marka 416 modal
tüfek, T0624-12 L011121 seri numaralı 5,56x45 mm çaplı HK33 marka A2 model tüfek, T110210B00225 seri numaralı 9x19 çaplı Sarsılmaz marka tabanca,T1102-10B00219 seri numaralı
9x19 çaplı Sarsılmaz marka tabanca, 1102-10B00227 seri numaralı 9x19 çaplı Sarsılmaz marka
tabanca'nınatışa elvirişli oldukları ve ayrıca gönderilen 5,56x45 çaplı toplam 8 adet kovanın
gönderilen tüfekler ile atılmadıkları, iki ayrı başka tüfeklerden atıldığı, gönderilen tüfek ve
tabancaların arşiv kaydının olmadığı, Bu sekiz adet kovandan iki adedinin , Gölbaşı İlçe
Emniyet Müdürlüğünün 2016/244 sayılı olay yeri inceleme raporu(Türksat) ile gönderilen 38
adet kovandan 12 adedi ile uyumlu olduğu ve toplam 14 adedinin aynı tek bir ateşli silah ile
atıldığının belirlendiği, bildirilmiştir.
•

Gölbaşı Olay yeri inceleme Grup Amirliğinin 16/08/2016 tarih ve 2015/107

uzmanlık nolu raporuna göre Türksat kurumuna ait 06 DR 1540 plaka sayılı Renault Fluence
marka otonun bagajı içerisinde bulunan Samsung Marka 3595542/05/039585/2 İMEİ numaralı
cep telefonunun ön ek ran yzeyinden elde edilen bir adet parmak izinin şüpheli İbrahim
YILMAZBAŞ'ın sol el baş parmak izi ile aynı olduğu tespit edilmiştir.

III-)Şüphelilerin fetö/pdy silahlı terör örgütü ile bağlantısını gösteren deliller
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a-) Asya Katılım Bankası A.ş (BANK ASYA) tarafından C. Başsavcılığımıza gönderilen
19/09/2016 tarih ve ASYA-BT-30144482 sayılı cevabi yazı ve ekindeki CD'nin incelenmesinde,
yukarıda adı geçen şüphelilerden,
Burhan GÜNEŞ'in Başakşehir Şubesi'nde 87256 müşteri numarasıyla kayıtlı müşteri olduğu,
hesaplarının 03/06/1999 tarihinde açıldığı, 18/12/2013 - 14/02/2014 tarihleri arasında işlem
kayıtlarının yer aldığı,
Aydın YAVUZ'un Gebze Şubesi'nde 154984 müşteri numarasıyla kayıtlı müşteri olduğu,
hesaplarının 13/10/2000 tarihinde açıldığı, çeşitli şubelerde de birçok işlemlerinin yer aldığı,
hesaplarının suç tarihine kadar aktif olarak kullanıldığı,
Birol BAKİ'nin Genel Müdürlük Şubesi'nde 156573 müşteri numarasıyla kayıtlı müşteri
olduğu, 23/10/2000 tarihinde hesabının açıldığı, birçok şubeden hesap hareketleri bulunduğu, suç
tarihine kadar hesaplarını aktif olarak kullandığı,
Salih Mehmet DAĞKÖY'ün 619003 müşteri numarasıyla kayıtlı müşteri olduğu, 21/07/2005
tarihinde hesabın açıldığı, suç tarihine kadar hesaplarını aktif olarak kullandığı,
Diğer şüphelilerle ilgili herhangi bir bilgi verilmediği, CD ortamında gönderilen hesap
hareketleri ve bilgilerini içeren dökümanın UYAP ortamında dosyaya aktarıldığı anlaşılmıştır.
b-) Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın 05/09/2016 tarihli
cevabi yazısında,
Şüphelilerden Aydın YAVUZ'un FETÖ/PDY Örgüt üyelerinin kendi içerisindeki iletişimleri
sağladıkları BYLOCK adlı programı mobil cihazına yükleyen ve kullanan şahıslar arasında isminin
geçtiği,
Burhan GÜNEŞ'in eşi Serap GÜNEŞ'in 15/07/2016 darbe girişimi sonrasında 02/08/2016
tarihinde Tübitak soruşturması kapsamında hakkında adli işlem yapılıp denetimli serbestlik kararı
verildiği,
Diğer şahıslar ve birinci derece akrabaları ile ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı
hususlarının bildirildiği anlaşılmıştır.
c-) Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 08/09/2016 tarih ve 2016/12152 sayılı cevabi yazıları
ekinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce tanzim edilen bilgi
notunun incelenmesinde,şüphelilerden bir kısmının paralel yapıya müzahir olduğu şeklinde açık
kaynaklı ve istihbari mahiyette bilgiler bulunan otel, tatil köyleri, bankalar, üniversiteler, yayınevleri
ve şirketleri ile irtibatlı olduklarına ilişkin bilgilerin bulunduğu bildirilmiştir.
Bunlardan Burhan GÜNEŞ'in Bank Asya ile irtibatının olabileceği, Paralel Devlet
Yapılanması'nın finans kaynaklarından Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Venero Bilişim
San ve Tic Ltd Şti isimli firmada çalışmış olabileceği,
Ersan KULUÇLU'nun Kimse Yokmu ve Turgut Özal Ünirvesitesi'yle irtibatlı olabileceği,
Aydın YAVUZ'un Kimse Yokmu, Bank Asya, Fatih Üniversitesi, NT ve PDY'ye müzahir
şahıslarla irtibatının bulunduğu, BYLOCK isimli programı kullanıyor olabileceği,
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Salih Mehmet DAĞKÖY'ün Fatih Üniversitesi, Özel Yamanlar Fen Lisesi, Bank Asya, NT,
Şifa Üniversitesi, Asya Katılım Bankası A.ş ile PDY'ye müzahir şahıslarla irtibatlı olabileceği,
Birol BAKİ'nin Kimse Yokmu, Bank Asya, Fatih Üniversitesi, Asya Katılım Bankası, Feza
Gazetecilik A.ş, Samanyolu Yayıncılık A.ş ile irtibatlı olabileceği, bilgi notu şeklinde yazılmıştır.
d-) Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nin 05/09/2016 tarih ve 2016/1045 D. İş sayılı kararıyla 671
sayılı KHK'nın 20/a maddesine dayanılarak şüphelilerin sahip oldukları ile ulaşım araçlarının devir ve
temliki ile bunlarla ilgili hak tesisinin engellenmesi için tedbir kararı verilmiş ve karar gereği için ilgili
kurumlara gönderilmiştir.
IV-)Yukarıda meydana gelen olaylara ilişkin olarak müştekilerin alınan ifadelerinde özetle

:

Olaylar nedeniyle;
Müşteki Cenk ŞEN'in Türksat AŞ. Genel Müdürü olarak görev yaptığı, kurumun yerleşkesinde
personelin şehit edilmesi, yaralanması, gasp edilmesi, yerleşkenin bombalanıp kuruma zarar verilmesi
nedeniyle olaylara katılan tüm kişilerden şikayetçi olduğu, kurum zararının yaklaşık 7 Milyon TL:
civarında olduğunu beyan etmiştir.
Müştekilerden Bayram İnaç’ın olay tarihinde Türksat A.Ş.’de güvenlik görevlisi olarak görev
yaptığı, şüpheli silahlı askeri personel tarafından rehin alınıp Samsung S4 mini marka cep telefonunun
gasp edildiği, müşteki Hüseyin Türkmen’in uzman olarak görev yaptığı, olaylar nedeniyle şikayetçi
olduğu, müşteki Ahmet Sarıkaya’nın kurumda şoför olarak görev yaptığı şüpheli silahlı askerler
tarafından rehin alındığı, müşteki Güner Gani’nin yer kontrol görevlisi olduğu şikayetçi olduğu,
müştekilerden Cengiz Değirmenci’nin Türksat AŞ’de görevli olduğu, şüpheli askerler tarafından rehin
alındığı, General Mobile marka cep telefonunun gasp edildiği, yine şüpheli silahlı askerler tarafından
müştekilerden güvenlik şefi Muhammed Emin Sergili’yi rehin alıp LG G3 telefon ve kuruma ait
telsizini gasp ettikleri, güvenlik görevlisi Erkan Kaya’yı rehin aldıkları, Muhammed Sait GÜNEŞ
isimli güvenlik görevlisini rehin alıp Samsung S3 mini marka telefonunu gasp ettikleri, teknik destek
görevlisi müşteki Fatih Polat’ı rehin aldıkları, güvenlik görevlisi Tarık İncedere’yi rehin alıp General
Mobile marka cep telefonunu gasp ettikleri, Mustafa Karadayı isimli yönetici asistanını rehin alıp,
Samsung Galaxy Note3 marka telefonunu gasp ettikleri, güvenlik görevlisi Ramazan Tektaş’ı rehin
alıp General Mobile marka telefonunu gasp ettikleri, güvenlik görevlisi İsmail Açıkal’ı rehin alıp, 60
HD 453 plakalıminibüsünü içerisindeki eşyalarıyla birlikte gasp ettikleri, yayın direktörü Hüsamettin
Demirel’i rehin aldıkları, güvenlik görevlisi Umut Uslu’yu rehin aldıkları, güvenlik amiri Ferhat
Derecik’i silahla yaralayıp rehin aldıkları, güvenlik görevlisi Serkan Bilen’i rehin alıp Sarsılmaz 2000
night marka silahıyla General Mobile One marka cep telefonunu gasp ettikleri, müşteki Yasin Burak
Kaya’nın 06 EY 3139 plakalı aracının helikopter atışından zarar gördüğü, güvenlik görevlisi Erol
Ölçer’in rehin alındığı, nizamiyede görevli Tayfun Öğütlü’nün helikopter atışından yaralandığı, daha
sonra silahlı askerler tarafından rehin alınıp Samsung S4 ve Nokia 6233 marka telefonlarının gasp
edildiği, müşteki güvenlik görevlisi Kadir Karabıyık’ın silahla yaralanıp rehin alındığı, müşteki Fatih
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Ünver’in rehin alındığı, güvenlik amiri Üzeyir Yavuz’un rehin alınıp, Samsung A5 marka telefonunun
gasp edildiği, güvenlik görevlileri Mehmet Bayar, Lokman Sonsoy ve Serdar Gözü’nün rehin alınarak
cep telefonlarının gasp edildiği, aynı şekilde müştekiler Abdullah Bulut, Serdar Gözüm, Ömer Kuzu,
Cengizhan Kuruyüz, Ali Bulat, Ahmet Şefik, Alaettin Aslan Altıntaş ve Taha Tetik’i rehin aldıkları,
mühendis olarak görevli Tarık Furkan Erbay’ın ve diğer müştekilerin olaylar nedeniyle şikayetçi
olmuşlardır.
Müştekilerden Yılmaz Yorulmaz’ın Türksat A.Ş. yerleşkesinin yanında bulunan Oytaş isimli
firmanın yetkilisi olduğu, askeri helikopterler tarafından açılan ateşler nedeniyle iş yerinin ve park
alanındaki araçlarının hasar gördüğü tespit edilmiştir.
1. MüştekiNilgün KARSLI 'nın ifadesinden özetle : "Türksat A.Ş. de görev yapmakta olan ve
olay geçesi şehit edilenAli KARSLI 'nın eşi olduğunu, olay gecesi eşi Ali KARSLI'nın şüpheliler
tarafından şehit edildiğini bu nedenle davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
2.Müşteki Abdullah Enes ÖZSOY'un alınan ifadesinden özetle ; Türksat A.Ş. de uzman
yardımcısı olarak görev yaptığını, saat 23:00 sıralarında Türksat içerisinde bulunan ikametgahına
geldiğini, babası Ahmet ÖZSOY'un evde olmadığını, olayları duyduktan sonra Türksatın tüm
kampüs sorumlusu olduğundan dolayı hemen işe gittiğini, sonrasında babasının ve yanında
bulunan Ali KARSLI'nın şehit edildiğini ve Ferhat DERECİK'in ise yaralandığını öğrendiğini, saat
00:50 sıralarında kapılarının çalındığını ve Türksatın bombalanacağını hemen boşaltmaları
gerektiğinin söylendiğini ve hemen evden ayrıldıklarını, olaylar nedeniyle şahıslardan davacı ve
şikayetçiyim dedi.
3. Müşteki Cenk ŞEN'in ifadesinde özetle ; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş
GEnel Müdürü olarak görev yaptığını, olay tarihinde kurumda olmadığını, ancak olaylar nedeniyle
kurumu adına davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
4. Müşteki Fatih ÜNVER 'in ifadesinden özetle :" Türksat A.Ş. De özel güvenlik görevlisi
Olarak çalıştığını,gece saat 00:30 sıralarında görev almış olduğu ilk giriş yayın nizamiye bölgesine
helikopterler tarafından ateş edilmeye başlandığını , daha sonra 5-6 asker tarafından rehin
alındığını, kendi kullanmış olduğu Kılınç 2000 Layt seri numaralı silahının şüpheliler tarafından
alındığını, bu sırada şüphelilerin ateş etmeye başladıklarını 5 dk sonra güvenlik amiri Ferhat
DERECİK in yanlarına geldiğini, bu sırada kendisinin yaralı olduğunu ve Ahmet ÖZSOY ve Ali
KARSLI nın öldürüldüğünü söylediği, olay nedeniyle şüphelilerden davacı ve şikayetçiyim.
5. Müşteki Bilal Davut HASETÇİ'nin ifadesinde özetle : "2 yıdır Türksat A.Ş de şoför olarak
çalıştığını 15/07/2016 günü görevli olduğu sırada helikopter ile üzerlerine ateş açıldığını ve

96/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
garajda mahsur kaldıklarını, 10 dk kadar üzerlerine ateş edildikten sonra garajdan çıkıp nizamiyeye
geldiklerinde havadan yine üzerlerine ateş açıldığını, bu sırada boynundan yaralandığını,
şüphelilerin kendisini sert bir şekilde yere yatırarak üzerini aradıklarını ve telefonunu gasp
ettiklerini daha sonra 3-4 arkadaşı ile birlikte kendisini rehin aldıklarını ve olay nedeniyle şikayetçi
olduğunu beyan etmiştir.
6. Müşteki Tayfun ÖĞÜTLÜ'nün ifadesinde özetle; Türksat A.Ş de özel güvenlik görevlisi
olarak görev yaptığını, olay günü saat 00:10 sıralarında Türksat binasına geldiklerini, o dakikalarda
herşeyin normal olduğunu, saat 00:40 sıralarında ana nizamiye kapısı önünde bulunduğu sırada
askeri helikopterlerin havada belirdiğini ve bu helikopterlerden nizamiye bölgesine hedef
gözetmeksizin ateş edildiğini, bu ateş esnasında boynunda ve yüzünde yanma hissettiğini ve
yaralandığını, kendisinin ve arkadaşlarının nizamiyeye girdiklerini ve helikopterden yapılan ateşin
yoğunluğunun arttığını, bu sırada Muhammed Emin SERGİLİ'nin sol bacağından vurulduğunu
gördüğünü, üzerinde asker üniforması olan kişilerin gelerek teslim olun Genel Kurmay diye
bağırdıklarını, yanlarına gelerek yere yatmalarını söylediklerini, kendilerinin yere yattıktan sonra
yüzünü görmediği bir kişinin gelerek cep telefonlarını ve silahları topladığını, daha sonra hepsini
dışarı çıkardıklarını ve 5 dk içerisinde bura bombalanacak kaçın dediklerini ve 06 DP 6500 plakalı
aracına koşarak gittiğini ve arkadaşlarınıda alarak oradan uzaklaştıklarını, olay nedeniyle cep
telefonlarını gasp eden ve kendisinin yaralanmasına neden şahıslardan davacı ve şikayetçi
olduğunu beyan etmiştir.
7. Müşteki Kadir KARABIYIK'ın ifadesinden özetle : "Türksat A.Ş de özel güvenlik görevlisi
olarak çalıştığını, 15/07/2016 günü gece saat 00:00 sıralarında Türksat A.Ş. ye gittiğini, burada
garajdan şirket aracını almak üzere şoför Davut HASETÇİ ile birlikte garaja gittiklerini bu esnada
helikopterlerden silah seslerini duyduklarını, daha sonra şoför Davut HASETÇİ ile birlikte
nizamiyeye doğru gittikleri sırada üzerlerine doğru ateş açıldığını, ve içinde bulundukları aracın ön
camından mermilerin araca isabet ettiğini, bu sırada Davut HASETÇİ'nin boynundan vurulduğunu,
sonrasında iki asker elbiseli şahsın yanlarına geldiğini ve kendilerini alarak dış nizamiyeye
götürdüklerini, bu sırada cep telefonunu aldıklarını, olaylar nedeniyle şüphelilerden davacı ve
şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
8. Müşteki Üzeyir YAVUZ ifadesinde özetle;Türksat A.Ş’de güvenlik amiri olarak yaklaşık 11
yıldır görev yaptığını, 15/07/2016 tarihinde saat 22:00-23:00 sıralarında evde oturduğu esnada
televizyondan darbe girişimi olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine güvenlik amiri Ferhat
DERECİK’i de alarak Türksat’a geldiklerini, Ali KARSLI ve Ahmet ÖZSOY’un nizamiyeye
geldiklerini, Ferhat DERECİK’i de yanlarına alarak nizamiyeden çıktıklarını, yaklaşık 5 dakika
sonra askeri helikopterin idare binasının üst tarafından alçak bir şekilde geçtiğini, hemen akabinde
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askeri helikopterin kendilerine ve çevreye doğru ateş etmeye başladığını, bu sırada Muhammed
Emin SERGİLİ’nin yaralandığını, bu ateşin yaklaşık 2-3 dakika seri bir şekilde sürdüğünü, bu
sırada 10-13 resmi giyimli askerin nizamiyeden içeri girdiklerini gördüğünü, şüphelilerin her
birinin uzun namlulu silahlarının olduğunu, kendilerine hitaben “kimse kafasını kaldırmasın,
üzerinizdeki silah ve cep telefonlarını verin” dediklerini, üzerinde bulunan 1 adet Samsung A5
marka 358003062530656 İMEİ numaralı cep telefonunu şüphelilere verdiğini, yaklaşık 5-6 dakika
sonra yeniden yoğun bir şekilde ateş sesi duyduklarını, rehin alanın arkadaşlarının nizamiyeye
topladıklarını, kendilerine hitaben “siz yayınları kesmedeniz, bunu siz istediğiniz burası 5 dakika
içinde bombalanacak lojmanlar dahil derhal burayı terk edin” diyerekkendilerini serbest
bıraktıklarını, lojmanlar bölgesinde bırakmış olduğu aracına binerek Gölbaşı Hasvak Devlet
Hastanesine geldiğini, Burada Gölbaşı belediye başkanına Türksat’ı polisler ele geçirmiş halk da
orada şeklinde bilgi geldiğini, kendisinin de arkadaşı Ramazan TEKTAŞ ile birlikte kuruma ait
ambulans ile yardımcı olmak için TÜRKSAT’a gittikleri esnada askeri helikopterin polislerin
bulunduğu bölgeyi taradığını, polislerin karşılık vermesi üzerine helikopterin oradan uzaklaştığını,
helikopterin uzaklaştığı esnada halkı ve arkadaşı Cengizhan KURUYÜZ’ün aracını taradığını,
kendilerini rehin alan, hayatlarına kasteden, arkadaşlarını şehit eden, cep telefonlarını gasp eden
şüphelilerinden şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
9. Müşteki Alaettin ALTINTAŞ'ın ifadesinde özetle : "Türksat A.Ş de insan kaynakları
direktörlüğünde çalıştığını, 16/07/2016 tarih ve saat 00:30 sıralarında evinden çıkarak Tüksat'a
gittiğini, helikopterle inen şüphelilerin kendilerini rehin alıp yayının kesilmesini istediklerini,
teknisyen Asım AKKAYA'yı yayınları kesmesi için bilgisayar odasına silahla tehdit ederek
götürdüklerini, daha sonra Asım AKKAYA'nın yayını kesememesi üzerine kendilerini nizamiyeye
götürdüklerini, burada kendilerine "hemen burayı terk edin , 5 dk içerisinde burası bombalanacak"
dediklerini ve sonrada kendisinin kurumdan ayrıldığını ve olay nedeniyle şikayetçi olduğunu
beyan etmiştir.
10. Müşteki Yasin Burak KAYA'nın ifadesinden özetle : "Türksat A.Ş. de uydu kontrol
mühendisi olarak çalıştığını , 15/07/2016 günü saat 20:30 sıralarında görev yerine gelip görev
aldığını, dışarıdan helikopter seslerini ve savaş uçaklarının bomba attığını duyduğunu ancak
şüphelilerle hiç karşılaşmadığını, ertesi gün saat 10:00 sıralarında otoparkta bulunan annesi Fatma
KAYA adına kayıtlı olan fakat kendisinin kullandığı 06 EY 3139 plakalı Wolswagen Jetta marka
aracının sağ yan tarafındaki kaporta kısmında deliklerin olduğunu, sağ ön kapı camının kırık
olduğunu, sağ ön lastiğin patlak olduğunu gördüğü, olay nedeniyle davacı ve şikayetçi olduğunu
beyan etmiştir.
11. Müşteki Lokman SONSOY ifadesinde özetle;Türksat A.Ş’de 8 yıldır özel güvenlik görevlisi
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olarak görev yaptığını, olay günü saat 22:00 sularında amiri olan Ferhat DERECİK’in kendisini
telefonla arayarak nöbete gelmesini söylediğini, kendisini de aracıyla Türksat’a gittiğini, yaklaşık
yarım saat sonra helikopterin geldiğini ve taramaya başladığını, askerlerden birinin kendisine ait
olan 1 adet Apple Iphone E 5S marka, 358825054749823 İMEİ nolu cep telefonunu aldığını,
kendilerini rehin alan hayatlarına kasteden, arkadaşlarını şehit eden, darbe girişiminde bulunan ve
cep telefonunu gasp eden askeri personelden şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
12. Müşteki Erol ÖLÇER 'in ifadesinden özetle : Türksat A.Ş. de güvenlik görevlisi olarak
görev yaptığını, 15/07/2016 günü gece saat 00:50 sıralarında ana nizamiyeye iki helikopter
tarafından ateş açıldığını gördüğünü, bu sırada direktör Ahmet ÖZSOY , Ali KARSLI ve Ferhat
DERECİK'in makam aracıyla ana nizamiyeye doğru gittiklerini, bu sırada nizamiye bölgesinde
üzerlerine ateş edildiğini fark edince kendilerinin yayın 9 noktasında kaldıklarını, bu sırada
Kaymakam ve emniyet müdürünün yanlarına geldiklerini, yayın 9 noktasındaki iki tane kameranın
içeriden izlenmesi nedeniyle bunları kırdıklarını, gece saat 02:50 sıralarında güvenlik amiri Üzeyir
YAVUZ'un kendilerinin cep telefonunu arayarak şüphelilerin kendilerine baskı yaptıklarını, telefon
ve silahlarla birlikte ana nizamiyeye gelip teslim olmalarını söylediğini, daha sonra nizamiyeye
giderek teslim olduklarını , şüphelilerin kendilerini rehin aldıklarını, olay nedeniyle davacı ve
şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
13. Müşteki Ali BOLAT ifadesinde özetle; Türksat A.Ş'de özel güvenlik görevlisi olarak
çalıştığını, 15/07/2016 günü yayın 10 bölgesinde bulunduğu sırada helikopterler tarafından ateş
edilmeye başlandığını, sonrasında oradan ayrılarak orta nizamiyeye geldiğini, bu sırada
şüphelilerin kendisini teslim aldıklarını ve belindeki tabancayı yere attığını, cep telefonunu çıkartıp
kendilerine verdiğini, sonrasında kendisinidiğer rehin alınan personelin yanına götürdüklerini, bu
sırada şüphelilerin burada yeraltı trafoları varmış bunları kapatmamız gerekiyor yerine söyleyin
dediklerini, kimseden ses çıkmadığını, sonra şüphelilerin birinin kendisine silahı doğrultup
kendisini tehdit ederek yer altı trafosunu sorduğunu, bunun üzerine kendisinin de korkarak yayın 9
un ilerisinde bir trafo olduğunu söylediğini, sonrasında şüphelilerle birlikte nizamiyeye gittiklerini,
burada Üzeyir YAVUZ un yanına gittiklerini ve şüphelilerin Üzeyir YAVUZ dan yer altı trafolarını
sorduklarını, oda bilmediğini söylediğini , olay nedeniyle davacı ve şikayetçi olduğunu beyan
etmiştir.
14. Müşteki Ahmet ŞEFLEK 'in ifadesinde özetle ; Türksat A.Ş. De görev yaptığını ,
15/07/2016 günü gece saat 23:30 sıralarında Gölbaşı tarafından iki helikopterin geldiğini
gördüklerini, sonrasında bu helikopterlerin ateş etmeye başladıklarını, daha sonra helikopterden
inen şüphelilerin kendisini rehin aldıklarını ayrıca cep telefonunu gasp ettiklerini, olay nedeniyle
davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
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15. Müşteki Taha TETİK'in ifadesinde özetle ; Türksat A.Ş de uzman mühendis olarak görev
yaptığını, 16/07/2016 günü saat 00:20 sıralarında genel müdür yardımcısı Halil YEŞİLÇİMEN in
talimatı üzerine Türksata geldiğini, bu sırada Türksat üzerinde helikopterlerin gezdiklerini fark
ettiğini, bu esnada helikopterlerden üzerlerine ateş açılmaya başlandığını, sonrasında helikopterden
inen şüphelilerin kendilerine silah doğrultup rehin aldıklarını, cep telefonunu gasp ettiklerini ve
olay nedeniyle davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
16. Müşteki Hakan İLHAN 'ın ifadesinde özetle ; Türksat A.Ş. De görev yaptığını, gece saat
23:50 sıralarında helikopter sesi duyduklarını ve akabinde ateş açılmaya başlandığını,
helikopterden inen şüpheliler tarafından rehin alındıklarını ve ayrıca cep telefonunun gasp
edildiğini, olay nedeniyle davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
17. Müşteki Mehmet Ali ORTAYATIRTMACI 'nın ifadesinde özetle ; Türksat A.Ş. de
Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü
gece saat 00:00 sıralarında Türksat a geldiğini, helikopter sesleri duyduklarını ve helikopterden
ateş açıldığını, sonrasında şüpheliler tarafından yakalandıklarını, telefonlarının gasp edildiğini
beyan etmiştir.
18. Müşteki Volkan SEÇEN'in ifadesinde özetle ; 15/07/2016 günü Türksat ın ele geçirildiği
haberini duyması üzerine Türksata geldiğini , bu sırada şüphelilerin kendisine dipçikle kafasına ve
beline vurmaları üzerine yaralandığını, olay nedeniyle davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
19. Müşteki Ferhat DERECİK in ifadesinde özetle ; Türksat A.Ş de güvenlik amiri olarak
çalıştığını, 15/07/2016 günü saat 22:30 ila 23:30 sıralarında evde bulunduğu sırada TİD direktörü
Ahmet ÖZSOY un kendisini telefonla arayarak Türksata gelmesi gerektiğini söylediğini, Türksata
geldiklerinde Ali KARSLI nın kullandığı araçla Ahmet ÖZSOY un nizamiyeye geldiklerini ,
kendisini de yanlarına alarak nizamiyeden çıkıp Bala makasına kadar gittiklerini , sonra tekrar geri
döndüklerini ve nizamiyeye doğru gittiklerini buraya doğru yaklaştıklarında tarama sesi
duyduğunu ve aracı kullanan Ali KARSLI nın başından vurulduğunu, bir süre aracın taranmaya
devam edildiğini, tarama bitince belinden yaralandığını gördüğünü, sonrasında şüphelilerin
bağırarak araçta yaralı varmı diye sorduklarını, önde oturan Ali KARSLI ve Ahmet ÖZSOY dan
bir ses gelmediğini, kendisini ise yaralı var diye bağırdığını , ve araçtan sürünerek aşağıya indiğini,
bu sırada askerlerden birinin kendisinin ayağından çekerek nizamiye kapısının önüne
getirdiklerini, olay nedeniyle davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
20. Müşteki Umut USLU'nun ifadesinde özetle ; Türksat AŞ de özel güvenlik görevlisi olarak
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çalıştığını, 15/07/2016 günü saat 23:40 sıralarında vardiya arkaşı olan Muhammed Sait GÜNEŞ'in
kendisini telefonla arayarak iş yerinden çağrıldıklarını söylediğini, Kampüsün girişinde
bekledikleri sırada oradaki güvenlikçilerin silahlarınızı bırakın teslim olun yoksa bomba atacaklar
demesi ve güvenlik amirlerinin bir arkaşını arayarak silahları bırakıp teslim olun demesi üzerine
silahlarını teslim ettiklerini, ellerine havaya kaldırarak Türksat kampüsünün girişine doğru
yürüdüklerini, askerlerin kendilerini yere yatırarak üst araması yaptıklarını, daha sonra gelen
telefon üzerine kendilerine buranın bombalanacağını 5 dk içerisinde tahliye etmeleri gerektiğini
söylemeleri üzerine olay yerini terk ettiklerini, bu olay nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi
olduğunu beyan etmiştir.
21. Müşteki Fatih POLAT'ın ifadesinde özetle ; Türksat Gölbaşı Kampüsünde teknik destek
personeli olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü saat:21:30 sıralarında Türksata askeri bir
helikopterin yanaştığını ve ateş etmeye başladığını, ateş kesilmesi üzerine kapıyı açarak dışarı
çıktığını, nizamiyede bekleyen diğer arkadaşlarının yanına giderken bir darbeci askerin kendisini
yanına çağırarak yere yatırdığını, üzerini aradıklarını ve cep telefonunun gasp ettiklerini, büyük
antenlerin bulunduğu kısımda silahlı güvenlik personeli olup olmadığını sorduklarını, daha sonra
büyük antenlerin bulunduğu binaya kendisinide alarak girdiklerini burada kendisinden TRT hariç
tüm yayın kablolarını çıkartmasını istediklerini, kendisinin yapamayacağını söylemesi üzerine,
darbeci askerlerin Genel Müdür Yardımcısı olan Halil YEŞİLÇİMEN'i getirerek yayını kesmesini
istediklerini, onunda yapamayacağını söylemesi üzerine askerlerin kendilerine baskı yaptıklarını,
tekrar nizamiyeye götürüldüklerinde burada rütbeli bir askerin 5 dk içerisinde burası
bombalanacak tahliye edin dediğini, serbest kaldıktan sonra Konya yoluna kaçtıklarını, olay
nedeniyle kendisini baskı altında tutan ve silahla tehdit eden darbeci askerlerden davacı ve
şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
22. Müşteki Serkan BİLEN 'in ifadesinde özetle ; Türksat A.Ş de özel güvenlik görevlisi olarak
görev yaptığını,olay günü olan 15/07/2016 günü saat 22:30 sıralarında aranarak acil iş yerine
gitmesi gerektiğinin söylendiğini ve kendisinin hemen Türksata gittiğini, gece saat 00:40
sıralarında gökyüzünde bir helikopterin belirdiğini ve kendilerinin bulunduğu nizamiye giriş
kapısını hedef alarak seri şekilde ateş edildiğini, başka bir askeri helikopterden Türksat bahçesine 4
kadar askerin indiğini, kendilerine Genelkurmay teslim olun dediklerini, kendilerinin komutlara
uyarak teslim olduklarını ve yere yattıklarını, yüzünü görmediği kişilerin kendilerinden silahları ve
cep telefonlarını topladıklarını, daha sonra kendisini nizamiye içinde mutfak bölümüne
götürdüklerini ve burada üç kişinin daha bulunduğunu, içlerinden Muhammet Emin SERGİLİ'nin
diz kapağı üzerinden vurulduğunu fark ettiğini, burada bir buçuk saat kadar beklediklerini, daha
sonra bir askerin gelerek buranın bombalanacağını tahliye edeceklerini söylediğini, ve kendisinin
koşarak sivil aracına bindiğini ve yanına 6 arkadaşını alarak kaçtıklarını, General Mobile One
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marka cep telefonunun ve tabancasının gasp edildiğini, olay nedeniyle davacı ve şikayetçi
olduğunu beyan etmiştir.
23. Müşteki Ramazan TEKTAŞ'ın alınan ifadesinde özetle ; Türksat A.Ş. de özel güvenlik
görevlisi olarak görev yaptığını, güvenlik amiri olan Ahmet ÖZSOY'un yanlarına gelerek olayların
çıkabileceğini daha dikkatli olmaları gerektiğini söylediğini, güvenlik amiri Ahmet ÖZSOY'un
şirket hizmetlerinde kullanılan araçları Konya yolu Türksat kampüs girişine 1 adet kamyon , 1 adet
itfaiye aracıve 1 adet güvenlik aracı ile yolu trafiğe kapattıklarını, 1 saat kadar bekledikten sonra
genel kampüs tarafından helikopter sesleri ve seri şekilde silah sesleri duyduğunu, olayları
görmediğini sadece sesleri duyduğunu, bu durumun 10 dk kadar devam ettiğini, daha sonra
kampüse doğru gittiklerini yayın 9 bölgesine geldiklerinde hareket halinde oldukları halde araca
havada ki helikopter tarafından ateş açıldığını ve kendilerinin saklandıklarını, daha sonra güvenlik
amiri Üzeyir YAVUZ'un telefonla arayarak silahlarınızı bırakın hızlı bir şekilde nizamiyeye gelin
dediğini ve kendilerinin de bu talimata uyarak kampüs girişine gittiklerini, askerlerin kendilerini
karşıladığını ve yere yatırarak üzerlerini aradığını, telefonlarını aldığını, daha sonra kendisini
nizamiye kulübesine yaralıların yanına götüdüklerini, bir askerin gelerek 5 dk içerisinde burayı
boşaltsınlar dediklerini ve kendisinin yaralıları hastaneye götürdüğünü ve bu olayları
gerçekleştiren ve telefonunu gasp eden şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
24. Müşteki Hüsamettin DEMİREL 'in alınan ifadesinden özetle ; Türksatta Teleport ve TV
yayın direktörü olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü saat 00:00 sıralarında genel müdür olan
Cenk ŞEN'in kendisini telefonla arayarak darbecilerin eline geçen TRT yayınının kesilmesi
talimatını verdiğini ve kendisinin şirket aracı olan 06 DU 2823 plakalı araçla Abdullah BULUT'u
da alarak Türksat Gölbaşı yerleşkesine geldiklerini, 00:30 sıralarında TV UPLİNK merkezine
gittiklerini ve TRT yayınını kestiklerini, güvenli bir yer olan UPS odasına yakın bir yerde odaya
geçtikleri sırada helikopter sesi ve sonrasında silah sesi duyduklarını, daha sonra çıkarı çıktıkları
esnada askerlerin kendilerine silah doğrulttuklarını ve kendilerininde teslim olduklarını, TV
UPLİNK merkezine götürüldüklerini burada darbecilerin cep telefonunu aldığını, kendilerinden
yayınları kesmelerini istediklerini, daha sonra dışarı çıkarıldıklarını ve kendilerinden istenilenin
yerine getirilmediğini ve bölgenin bombalanacağını söylediklerini, daha sonra araca binerek
buradan uzaklaştıklarını olay nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
25. Müşteki Muhammet Sait GÜNEŞ 'in alınan ifadesinden özetle; Türksat A.Ş de özel
güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, 15/07/2016 günü saat 21:30 sıralarında ekip şefi olan Kadir
KARABIYIK'ın kendisini arayarak Türksata gelmesini söylediğini, 00:00ve 00:30 sularında
Türksata gittiklerini, bu sırada havadan jetler ve helikopterlerin geçtiğini, yol kontrolü için taş
fabrikasının ön kısmına gönderildiklerini, araçların kontrollü içeri girişini sağladıkları esnada
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helikopterler tarafından Türksata yönelik bombalı saldırının başlatıldığını, bir helikopterin araziye
doğru gelerek arazi taraması yaptığını, kendilerinin saklandıklarından dolayı ateş edilmediğini,
daha sonra silahları güvenlik aracının bagajına bırakarak teslim olduklarını, askeri personelin
kendilerin diz çöktürerek üzerlerinde bulunan cep telefonlarını gasp ettiklerini, daha sonra
askerlerden birisinin telefonla görüştükten sonra burası bombalanacak 5 dk içerisinde burayı
boşaltın dediğini, ve kendilerininde kaçarak Türksat dışına çıktıklarını, olaylara neden olan ve cep
telefonunu gasp eden şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
26. Müşteki İsmail AÇIKAL'ın alınan ifadesinden özetle ; Olay günü olan 15/07/2016 tarihinde
20:00-08:00 aralığında Türksat ana nizamiye güvenlik görevlisi olarak nöbetçi olduğunu,
teknisyen arkadaşlarının bazı hadiseler olduğunu bildirmesi üzerine güvenlik amirleri olan Üzeyir
YAVUZ ve Ferhat DERECİK'i arayarak bilgi verdiğini, tedbir olarak güvenlik önlemleri
aldıklarını, arkadaşlarına çelik yelek dağıttığını, Ahmet ÖZSOY'un kontrol amaçlı kurumun
içerisinde dolaştığını, Özel kalem müdürü Abdullah BULUT'un ikinci kez nizamiyeyi arayarak
TRT yayınının durdurulmasını istediğini, bir süre sonra Konya yolunu kontrol etmek için Ali
KARSLI, Ahmet ÖZSOY ve Ferhat DERECİK'in , Ahmet ÖZSOY 'un kullandığı araçla (06 DU
2831 ) gittiklerini, daha sonra Bala Makasına gittiklerini yol güvenliğini kontrol amaçlı gittiklerini
öğrendiğini, daha sonra takviye için gelen personele silahları ve makinalı tüfekleri dağıttığını,
00:30 sıralarında nizamiyenin ön tarafından ve yemekhane otopark tarafından ayrı ayrı helikopter
sesi duyduklarını ve bulundukları nizamiye bölgesine ateş açıldığını, bir helikopterin bulundukları
bölgeyi silahla tararken diğer helikopterin bölgeye asker indirdiğini, silah ve mühimmat alıp
geldiğinde karşısına çıkan askerlerin güvenlik için geldiklerini düşündüğünü, fakat askerlerin yere
yatmalarını söylediğini ve bir askerin silahlarını ve cep telefonlarını topladığını, daha sonra
kendilerini nizamiyenin mutfak bölümüne götürdüklerini bu esnada silah seslerini duyduklarını,
bazı askerlerin yayınların kesilmesi için kurum içerisinde dolaştıklarını gördüğünü, askerlere
yaralıları hastaneye götürmek istediklerini söylediklerinde onların şehit olduklarını söyledikleri,
ana nizamiyenin yan tarafına herkesi topladıklarını ve bir askerin sürekli telefonla konuştuğunu,
bir askeri üniformalı şahsın bağırarak 5 dk içerisinde Türksatın bombalanacağını lojmanda dahil
hemen boşaltılmasını söylediğini duyduğunu, herkesin çıkış kapısına doğru yöneldiğini kendisinin
aracı ile çıkmak istediğini askerlere söylemesi üzerine izin verdiklerini fakat aracı yolda
durdurarak aradıklarını ve bagajı boşaltmasını istediklerini ve aracı gasp edeceklerini bilmediğini,
askerlerin söylediği şekilde minibüsün çektiğini, içerisinde bulunan tüm eşyaları boşalttırdıklarını,
askerlerin 15 kişi olduklarını, kendisini şoför mahallinin yanındaki koltuğa oturttuklarını, şoför
mahalline oturan kişinin daha sonradan ölü olarak bulanan Ercan ŞEN olduğunu öğrendiğini,
kendisini Konya yoluna çıkış yaptıktan 250 metre sonra araçtan indirdiklerini, o esnada herhangi
bir çatışmaya şahit olmadığını, eve döndükten sonra emniyeti aradığını ve aracının askerler
tarafından gasp edildiğini ve ayrıca Türksata ait silahların ellerinde olduğunu, daha sonra aracının
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kendisine teslim edildiğini fakat zinet eşyalarının bulunduğu valizin kesilerek açıldığını ve zinet
eşyalarının alındığını, olay nedeniyle davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
27. Müşteki Tarık Furkan ERBAY'ın alınan ifadesinde; Gölbaşı Türksat Kampüsünde Elektrik
Elektronik Mühendisi olarak idari teknik hizmetleri memuru olarak görev yaptığını, o gece görevli
olmadığını, kendi aracıyla Türksat binasının bulunduğu yere gittiğini, girişi polislerin kapattığını,
halkın toplandığını ve içeri girmeye çalıştığını, kendisini içeri girdiğini ve Ahmet ÖZSOY'a ait
aracın zarar görmüş olduğunu gördüğünü, daha sonra Teleport TV yayın direktörlüğü mahalline
geçtiğini, orada iş arkadaşı Asım AKKAYA ile karşılaştığını ve kesilmiş olan yayının tekrar
verilmesi için çalışmalara başladıklarını, işleri bitip dışarı çıktıklarında helikopterler tarafından
yeniden ateş edileceği haberini almaları üzerine lojman tarafına doğru koştuklarını ve bu esnada
helikopterden ateş açıldığını ve bir ağacın altına saklanarak sabaha kadar beklediklerini, olay
nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
28. Müşteki Erkan KAYA'nın alınan ifadesinden özetle ; halen Türksat A.Ş. de özel güvenlik
görevlisi olarak görev yapmakta olduğunu, olay günü olan 15/07/2016 günü saat 23:00 sıralarında
ekip şefi olan Kadir KARABIYIK tarafından arandığını ve Türksata gelmesi gerektiğini
söylediğini, arkadaşı olan Umut USLU ile birlikte saat 01:45 sularında Türksatta olduklarını,
güvenlik amiri olan Üzeyir YAVUZ telefonla güvenlik görevlisi Erol ÖLÇER'i arayarak
bulunduğumuz yerdeki herkesin silahsız bir şekilde üst nizamiye bölgesine gelmesi gerektiğini
aksi takdirde ölümle tehdit edildiğini söylediğini, kendisinde silah olmadığını yanındaki
arkadaşlarının silahlarını bırakarak hep birlikte nizamiye bölgesine gittiklerini, 4-5 askerin
kendilerini karşıladığını üzerlerini arandığını ve içeri alındıklarını, darbeci askerlerin 15 kişi
olduklarını, BT alt yapının altına götürüldükleri sırada askerlerden birisine telefon geldiğini,
kendilerine dönerek 5dk var burası bombalanacak kaçın diye bağırdığını, kendilerinin de kaçarak
Türksatın dışına çıktıklarını, olay nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan
etmiştir.
29. Müşteki Hüseyin TÜRKMEN'in alınan ifadesinden özetle ; Türksat A.Ş. de yer istasyonları
direktörlüğünde uzman olarak çalıştığını, daha sonra Mehmet Ali ORTAYATIRTMACI 'nın
talimatı doğrultusunda TRT yayınının kesildiğini, 30 dk kadar sonra helikopter seslerinin geldiğini
duyduğunu, TRT yayınlarının tekrar açılması için talimat geldiğini ve TRT yayınlarının tekrar
açıldığını, saat 02:30 sıralarında Samet AKTI isimli arkadaşlarının gelerek kampüsün uçakla
bombalanacağının belirttiği, o esnada ilk bombanın düştüğünü, kendilerinin binadan çıkarak
saklandıklarını ve uçakların sürekli olarak bomba bıraktığını, sabah saatlerinde helikopterlerin
gelerek kampüse ateş ettiklerini, olay nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan
etmiştir.
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30. Müşteki Bayram İNANÇ'ın alınan ifadesinden özetle ; Türksat A.Ş de özel güvenlik olarak
görev yaptığını, olay gecesi olan 15/07/2016 tarihinde görevde olduğunu, saat 22:00-22:30
sıralarında güvenlik amirlerinin Türksat girişine barikat kurdurduklarını, yaklaşık yarım saat sonra
2 helikopterin Türksatın üzerine ateş etmeye başladığını, 00:30-01:30 civarında amirleri Üzeyir
YAVUZ'un arayarak silah ve techizatları devriye aracına koymalarını istediğini, ana nizamiye
kapısına gittiklerini askerlerin kendilerini durdurarak üst araması yaptıklarını ve kendisine ait1
adet cep telefonunu gasp ettiklerini, iki saat kadar bekledikten sonra askerlerin kaçın canınızı
kurtarın dediklerini, olay nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
31. MüştekiAhmet SARIKAYA'nın alınan ifadesinden özetle; Türksat A.Ş. de şoför olarak
çalıştığını ve olay gecesi olan 15/07/2016 tarihinde görevde olduğunu, darbe girişimini
televizyondan öğrendiğini, 00:00 – 00:30 sıralarında helikopter seslerini duyduklarını, ateş edilme
seslerini duyduklarını, yanlarında bulunan güvenlikçi Kadir isimli kişinin kendisini nizamiyeye
götürmelerini istemesi üzerine diğer nöbetçi olan Davut HASETÇİ isimli güvenlikçi ile birlikte
araca binip nizamiyeye doğru gittiklerini, yaklaşık 5-10 dk sonra kendilerini telefonla aradığını ve
vurulduklarını söylediklerini, yanlarına gitmek için yola çıktığında yolda askerlerin kendisini rehin
aldığını ve telefonunu gasp ettiklerini, nizamiyeye gittikten 10 dk sonra Türksatın bombalanacağını
ve 5 dk içerisinde orayı terk etmelerini istediklerini ve bir araca binerek oradan ayrıldıklarını,
olaylar nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
32. Müşteki Abdullah BULUT'un alınan ifadesinden özetle; Türksat A.Ş. de özel kalem
müdürü olarak görev yaptığını, olay gecesi olan 15/07/2016 tarihinde TRT yayının kesmek üzere
Teleport ve TV Yayın Direktörü Hüsamettin DEMİREL'i arayarak birlikte Uydu kampüsüne
geldiklerini, 00:20 sularında Up-link merkezine geldiklerini ve yirmi dk kadar sonra helikopter ve
beraberinde silah seslerinin nizamiye yönünden geldiğini duyduklarını, ana nizamiye binasına
doğru giderken darbeci askerler tarafından etkisiz hale getirildiğini, askerlerin kendisine görevine
sorduktan sonra işimize yararsın diyerek yanlarına aldıklarını, kendisinin yaralı arkadaşlarını
gördükten sonra onları yardım edilip hastaneye götürüldükten sonra kendilerine yardım
edebileceğini söylediğini, darbeci askerlerin kendisini ölümle tehdit ettiğini, selalar okunmaya
başlayınca şaşkınlık yaşadıklarını ve kendi aralarında tartıştıklarını ve ciddi bir panik durumunun
yaşandığını, kısa bir süre sonra gelen haberle 5 dk içerisinde Türsatın boşaltılması gerektiğini
bomba atılacağının söylendiğini, bu sırada ambulansın anahtarını ele geçirdiğini ve yaralıları
alarak Gölbaşı devlet hastanesine götürdüğünü, daha sonra emniyet müdürünün kendisini arayarak
sığınaklarda çok sayıda vatandaşın olduğunu ve hemen Türksata gelmesi gerektiğini söylediğini,
kendisinin saat 04:00 sıralarında Türksata gittiğini ve o esnada iki helikopterin daha geldiği
haberini aldıklarını, helikopterlerin uydu kampüsüne yaylım ateşi açtıklarını Özel harekat
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polislerininde karşılık verdiklerini, 04:30 sıralarında kampüsten ayrıldığını, olaylar nedeniyle
şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
33. Müşteki Cengiz DEĞİRMENCİ'nin alınan ifadesinden özetle : Türksat A.Ş de memur
olarak görev yaptığını, olay günü olan 15/07/2016 tarihinde ikametinde olduğunu ve olup bitenleri
öğrenmek için nizamiyeye gittiğini, ne olduğunu anlayamadığını ve üzerlerine birşeyler aldıktan
sonra evden çıkmak üzere eve girdiklerini, dışarı çıktıklarında kendilerine doğru gelen
helikopterleri gördüklerini ve daha sonra helikopterlerin ateş açtığını, saklandıklarını , ateş
kesilince sığınağa geçtiklerini, neler olup bittiğini öğrenmek için dışarı çıktığında telefonunun
çaldığını ve askerlerin kendisini fark ettiğini ve kendisinide diğer personelin yanına götürdüklerini,
üzerinde bulunan cep telefonunu gasp ettiklerini, nizamiyenin bombalanacağı haberini aldıktan
sonra oradan ayrıldıklarını, olay nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
34. Müşteki Güner GANİ'nin alınan ifadesinden özetle; Türksat AŞ de görev yaptığını, olay
gecesi olan 15/07/2016 tarihinde yer kontrol istasyonunda toplam6 kişi görev yapmakta
olduklarını, darbe girişimini öğrendikten sonra Mehmet Ali ORTAYATIRTMACI tarafından TRT
nin kapatılması talimatının getirildiğini, TRT nin yayının kapatıldığını, yayının kapatılmasından
kısa bir süre sonra helikopter seslerinin ve ateş seslerinin duyulduğunu, bulundukları yerden hiç
ayrılmadıklarını, saat 03:00 da tekrar TRT yayının açılması için talimat geldiğini, yayın açıldıktan
kısa bir süre sonra Türksatın bombalanacağı haberinin geldiğini ve ilk bombanın kendilerinin bina
içerisinde oldukları sırada atıldığını, dışarı çıkarak saklandıklarını , sesler kesilince tekrar binaya
giderek görev yerlerine gittiklerini, olaylar nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduklarını
beyan etmiştir.
35. Müşteki Mehmet BAYAR ifadesinde özetle;Türksat A.Ş Uydu ve Haberleşme Merkezinde
özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü saat 20:00 da lojman nizamiyede
gece nöbetine başladığını, saat 00:00 sıralarında askeri bir helikopterin gelerek lojmanların üstünde
dönmeye başladığını, sonrasında kampüsün nizamiye giriş tarafına geçerek nizamiyeyi otomatik
silahla taramaya başladığını, bu silahlı saldırı sonucu güvenlikten sorumlu daire başkanı Ahmet
ÖZSOY ve Türkat personelinin şehit olduğunu, kurumlarına saldıran ve hayatına kasteden
şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
36. Müşteki Serdar GÖZÜM ifadesinde özetle;Yaklaşık 7 yıldır Türksat Uydu ve Uzay
Merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü saat 22:30 sularında
kendisini güvenlik şefinin aradığını, acil işyerine gelmesini söylediğini, saat 00:30 sularında diğer
güvenlik görevlisi arkadaşları olan Tayfun ÖĞÜTLÜ ve Tarık İNCEDERE ile birlikte Türksat’a
geldiklerini, görevde kullandığı Sarsılmaz 2000 Ligt marka tabancasını yanınaaldığını,
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nizamiyenin mutfak bölümüne geldiğinde, helikopter sesi duyduğunu ve sonrasında helikopterden
yoğun bir şekilde ana nizamiyeye ateş açıldığını, güvenlik şefi Tarık İNCEDERE’nin HK-33
marka silahlahelikoptere karşılık verdiğini, bu esnada nizamiye kapısını önünde birkaç askerin
bulunduğunu, bu askerlerin kendilerine silahlarını ve telefonlarını bırakmalarını ve teslim
olmalarını söylediklerini ve silahlarını teslim aldıklarını, nizamiye kulübesinde şarjda olan cep
telefonunuda aldıklarını, olayda yaralanmadığını, 356959060482723 İMEİ numaralı gri renkli
Iphone6 marka içerisinde 0541 558 63 42 numaralı hat takılı cep telefonunu ve kurum silahı olan
Sarsılmaz Kılınç 2000 Ligt marka tabancasının gasp edildiğini, olay nedeniyle davacı ve şikayetçi
olduğunu beyan ettiği,
37. Müşteki Halil ERSOY ifadesinde özetle;Türsat A.Ş.’de kaloriferci olarak görev yaptığını,
15/07/2016 tarihinde nöbetçi olduğunu, saat 23:00 sıralarında helikopterlerin geldiğini ve Türksat
ana nizamiye kısmına ateş etmeye başladıklarını, kendilerini korumaya aldıklarını, ancak yoğun bir
şekilde ateş açıldığını, bu esnada vücudunda bir yanma hissettiğini, açılan bu ateş sırasında
yaralandığını, karın bölgesinde ve ayaklarında mermi sıyrıkları ve şarapnel parçalarının
bulunduğunu, halen helikopterin ateş etmeye devam ettiğini, şüphelilerin yanlarına geldiklerini,
kendilerini toplayarak yere yatırdıklarını, üzerlerinde bulunan telefonları aldıklarını, bu arbede
sırasında siyah renkli deri cüzdanının kaybolduğunu, kaybolan cüzdanın içerisinde sürücü belgesi,
ilkyarcımcı belgesi, Yapı Kredi bankasına ait kredi kartı, Akbank’a ait kredi kartı ile maaş kartı,
multinet kartı, Türk Telekom SYS kartı, Türksat personel giriş kartı, çeşitli resimler ile bir miktar
parasının olduğu cüzdanının halen kayıp olduğunu, ayrıca Samsung ve Nokia 6300 marka cep
telefonlarının gasp edildiğini, kendisini yaralayan ve telefonlarını gasp eden şüphelilerden
şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
38. Müşteki Ömer KUZU ifadesinde özetle; Türksat A.Ş. de Veri Merkezleri Yönetimi
Direktörlüğünde BT Altyapı ve Sistem Mimarı olarak çalıştığını, olay gecesi olan 15/07/2016 günü
saat 22:15 sularında Türksat kampüse geldiğini, Ahmet ÖZSOY ve Halil YEŞİLÇİMEN ile birlikte
güvenlik önlemleri almak için organize olduklarını, Halil YEŞİLÇİMEN'in TV Uplink birimine
gittiğini, kendisini de yol kontrolü yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine kadar gittiğini ve
tankların külliyeye doğru hareket ettiğini gördüğünü, polislerle askerlerin çatıştığını ve
helikopterlerin polislerin üzerlerine ateş açtıklarını gördüğünü, daha sonra oradan hızla ayrılarak
Türksata doğru gittiğini ve helikopterinde kensi ile birlikte Konya yolu istikametinde Türksata
doğru gittiğini, saat 00:30 sularında tekrar Türksat binasına geldiğinde güvenliğin kendisinden
öncehelikopterin ve askerlerin geldiğini, içeri girmesinin tehlikeli olabileceğini Ahmet ÖZSOY'un
araçla nizamiyeye doğru giderken kendilerine ateş edildiğini söylediklerini, içeride bulunan
rehinelerinde sıkıntıya düşmemesi için giriş yapmasına engel olduklarını, daha sonra teslim olmak
zorunda kaldıklarını ve ana nizamiyeye elleri havada götürüldüklerini, cep telefonlarının gasp
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edildiğini, ana nizamiyenin önünde Ahmet ÖZSOY'un aracının taranmış olduğunu gördüklerini,
askerlerin toplamda 13 kişi olduklarını,orada bir süre bekledikten sonra kendisine yarbayım diye
seslenilen kişinin "Türksatı 5 dk içinde bombalayacağız" dediğini, kendisinin lojmanlara giderek
eşini aldığını ve kampüsten uzaklaştıklarını, olaylar nedeniyle kendisini rehin alan ve tehdit eden
şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
39. Müşteki Yılmaz YORULMAZ ifadesinde özetle;Türksat uydu yanı Oytaş tesisleri Gölbaşı
Ankara adresinde çalıştığını, tesislerinin Türksat’ın yan tarafında olması nedeniyle maddi zararının
olduğunu, ana binaya uçak savar mermisinin isabet ettiğini, fabrika binasına da yine uçak savar ve
mermilerin isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiğini, park alanındaki araçların camlarının
kırıldığını, bu nedenle maddi zararı olduğunu, şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
40. Müşteki Halil YEŞİLÇİMEN ifadesinde özetle;Türksat A.Ş‘de genel müdür yardımcısı
olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü ülkemizde meydana gelen ve askeri şahıslarca yapılan
darbe girişimi olayını evde televizyon izlerken öğrendiğini, Türksat’a saldırı olma ihtimaline
karşın sorumlu olduğu için Türksat Genel Müdürlük binasına gittiğini,genel müdürleri Cenk ŞEN’i
aradığını, alacakları tedbirler ile ilgili bilgi verdiğini, onay aldıktan sonra kamyon ve itfaiye den
oluşan bir barikatı ana yol üzerindeki dış nizamiyenin üzerine kurduklarını, orada bulunduğu
sırada helikopter seslerinin duyulduğunu ve ateş edilmeye başlandığını, menfeze gitmek için
çıktığımda karanlıkta bir sesin kendisine “dur teslim ol ve yere yat” dediğini, bunun üzerine
söyleneni uyguladığını, yerde yattığı sırada bu şahsın elinde bulunan cep telefonunu aldığını,
kendisine teknik personel misin diye sorduğunu, teknik personel olduğunu söylemesi üzerine
kendisini alıp Up-link odasına götürdüğünü, burada da şüphelinin elinde bulunan silahı kendisine
doğrulttuğunu ve iki dakika içerisinde tüm yayınların kesilmesini istediğini, kendisinin bu işte
görevli olmadığını beyan ettiğinde ise inanmayıp iki dakika sonra kendisini vuracağını söylediğini,
bu sırada arkadaşlarının yaralı olduğunu öğrendiğini, daha sonra kendisi ve arkadaşlarını tek tek
dışarı çıkardıklarını, yapılan bombalama ve helikopter ile askeri şahısların ateş açmalarından
dolayı Türksat kurumu içerisinde bulunan birçok binaya ve sistemlere zararlar verildiğini, işgalci
şahısların şirketleri tarafından kullanılan iki aracın gasp edildiğini ve zarar gördüğünü, ayrıca
sayısını bilmediği birçok araçlarının, telsiz, çelik yelek personel cep telefonları, tabanca uzun
namlulu silahlar, mühimmatların şüpheliler tarafından gaspedildiğini, bu saldırı esnasında Ahmet
ÖZSOY ve Ali KARSLI isimli iki personellerinin şehit olduğunu, birçok personelin de
yaralandığını, olaylar nedeniyle şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
41. Müşteki Cengizhan KURUYÜZ ifadesinde özetle;Türksat A.Ş’de veri merkezleri
direktörlüğünde kıdemli teknik destek personeli olarak çalıştığını, 15/07/2016 günü evinde
bulunduğu sırada darbe girişimi olduğunu öğrendiğini, evine yakın olan Gölbaşı Özel Harekatın
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bombalanması nedeniyle annesini de alarak evden ayrıldığını, yaya olarak ana nizamiyeye
geldiklerini, şüphelilerin kendilerini köşede bulunan kolonların altında oturttuklarını, birkaç
askerin kendisine namlu doğrulttuklarını, annesinin bağırması üzerine askerlerin durduğunu, cep
telefonunu gasp ettiklerini, kendisini zorlamak suretiyle elinden cep telefonunu , uzun namlulu
silahını tabancasını alıp ölümle tehdit eden bu şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
42. Müşteki Tarık İNCEDERE ifadesinde özetle ; Halen Türksat Uydu AŞ de güvenlik görevlisi
olarak çalıştığını, 15/07/2016 günü saat 23:30 sıralarında amiri Ferhat DERECİK in telefonla
haber vermesi üzerine ikametine yakın olan arkadaşlarını da alarak Türksat a gittiklerini, Ankara
emniyet müdürlüğü önünden araçları ile geçerken toma nın yolu kapattığını, darbeci
helikopterlerden açılan ateş altında kaldıklarını, ateş esnasında herhangi bir yara almadıklarını,
aracınında zarar görmediğini, olayın paniği ile ters yönden çıkış yaparak 16/07/2016 günü saat
00:40 sıralarında Türksata geldiklerini, 10 dk sonra helikopter sesi duyup helikopterden ateş
açılmaya başlandığını, tüfeğini alıp dışarı çıkmak üzereyken asker giyinimli kişilerin içeri
girdiklerini, 15-16 darbeci kişinin silahları üzerine doğrulttuğunu, silahlara , telsizlere ve cep
telefonlarına el koyduklarını, bu olayda yaralanmadığını, ülke düzenini bozmaya çalışan ,
canlarına kast eden , psikolojilerini bozan darbeci şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan
ettiği,
43. Müşteki Mustafa KARADAYI ifadesinde özetle ; Türksat Gölbaşı kampüsünde yönetici
asistanı olarak görev yaptığını, olaydan Avukat arkadaşı Mehmet ÇELİKCİ nin kendisini telefonla
araması üzerine haberdar olduğunu, saat 00:50 sıralarında Türksat üzerinden helikopter seslerinin
geldiğini ve ateş edildiğini duyduğunu, bunun üzerine ailesini de alarak güvenli bölge olan
lojmanın altına indirdiğini, kampüs lojman nizamiyesinin oradan iki darbeci askerin kendisini fark
ederek yanlarına çağırdığını, kendisine teknisyen misin diye sorduklarını, askerlerin silahlarını
kendisine doğru doğrulttuğunu, ve yere yat talimatı verdiklerini, kendisini yere yatırıp üzerini
aradıklarını, Samsung marka cep telefonunu aldıklarını, silah dayayarak kendisini tehdit eden ve
zorla cep telefonunu gasp eden darbecilerden şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
44. Müşteki Muhammed Emin SERGİLİ ifadesinde özetle;Türksat A.Ş’de güvenlik görevlisi
olarak çalıştığını, 15/07/2016 günü saat 22:30-23:00 sularında darbe girişimi olduğunu
televizyondan öğrendiğini,güvenlik amiri Ferhat DERECİK’in kendisini araması üzerine Türksat’a
gittiğini, helikopterin idare binasının üzerinden alçak bir şekilde geçerek kendilerine ve çevrelerine
doğru ateş etmeye başladığını, bu ateş sırasında sağ ve sol bacağına şarapnel parçaları ve
mermilerin geldiğini, kendisinin de nizamiye içerisinde yerden aldığı silahla helikoptere ateş
ettiğini, bu ateşin 2-3 dakika seri bir şekilde sürdüğünü, 8-9 askerin nizamiyeden içeri girerek
orada bulunanlara hitaben “Genel Kurmay Başkanlığı’nın emri ile geldik, Allah’ın izniyle herşey
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daha iyi olacak”şeklinde sözler söylediklerini,şüphelilerin ellerinde uzun namlulu silahların
bulunduğunu, “kimse kafasını kaldırmasın” dediklerini ve üzerinde bulunan LG G3 marka gri
renkli cep telefonunu aldıklarını, yaklaşık 5-6 dakika sonra yeniden yoğun bir şekilde ateş
seslerinin duyulduğunu,bu ateşin de 1-2 dakika kadarsürdüğünü, aynı yerde güvenlik görevlisi
olarak çalışan 2 arkadaşlarının yaralıları dışarı çıkarıp kurum ambulansına bindirerek Gölbaşı
Hasvak Devlet Hastanesine götürdüklerini, hastanede 2 gün tedavi gördüğünü, şeker hastası olması
nedeniyle ameliyat yapmadıklarını, tam teşekküllü bir hastaneye gitmesini söylediklerini,
kendisinin de Atatürk Hastanesine gittiğini, sol bacağından ameliyat olduğunu, bacağındaki
şarapnel parçalarından bir tanesini çıkartabildiklerini ancak 8 adet şarapnel parçasını
çıkartamadıklarını, olaylar nedeniyle şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
45. Müşteki Asım AKKAYA ifadesinde özetle; Türksat A.Ş. de kıdemli destek personeli olarak
çalıştığını, olay gecesi olan 15/07/2016 tarihinde saat20:00 dan itibaren görevde olduğunu, iş
arkadaşı olan Muhammed Musa GÜNGÖR ile 21:00 sıralarında Türksat A.Ş. nin üzerinden geçen
helikopterleri gördüklerini, nedenini öğrenemediklerini, Türksat Genel Müdür yardımcısı Halil
ÇİMEN'in yanına panikle gelerek TRT yayınını nasıl keseceklerini ve sayın Başbakanı telefonla
canlı yayına nasıl bağlarız diye sorduğunu, daha sonra kendisinin TRT den darbe bildirisi
okunduğu sırada yayını kestiğini, bu sırada helikopterden Türksat kampüsünün dış nizamiyesine
ateş açıldığını gördüklerini, saklanmak için güvenli bir yer olarak lojmanlara gittikleri sırada
askerler tarafından silah doğrultularak durdurulduklarını, askerlerin kendilerini görev yaptığı
UPLİNK binasına götürdüklerini, tüm yayınların kesilmesini söylediklerini, daha sonra kendisini
yayınları kesmek üzere antenlere götürdüklerini ve askerlerin silahı alnına dayayarak yayınları
kesmediği takdirde kendisini vuracaklarını söyleyerek tehdit ettiklerini, kendisininde 150 kanalı
kanalı kestiğini fakat Ulusal kanal yayınlarını kesmediğini, daha sonra kendilerini dışarı
çıkardıklarını ve askerlerin yarbayım diye hitap ettikleri kişinin yayını kesmedikleri için buranın
F16 lar tarafından 5 dk içinde bombalanacağını söylediklerini, kendisinin bir araca binerek
nizamiyedışına çıktığını, yarım saat kadar sonra tekrar kestiği yayınları açmak için binaya
döndüğünü ve helikopterden yeniden ateş açıldığını, ormanlık alana korunmak amacıyla
saklandığını, gün ağarana kadar çatışmanın devam ettiğini beyan etmiştir. "
46. Müşteki Fatih UÇAR ifadesinde özetle; Türksat A.Ş. de Özel Güvenlik görevlisi olarak
çalıştığını, olay gecesi olan 15/07/2016 günü gelen telefon üzerine Türksat binasına geçtiğini,
Yayın 9 noktasında beklerken teslim olmaları yönünde gelen telefon üzerine ön nizamiyeye
arkadaşları ile birlikte gittiğini, askerlerin üzerlerini aradığını, burada bir müddet bekledikten sonra
askerlerin kendilerini büyük çanak altına götürecekleri sırada Türksatın bombalanacağı haberinin
geldiğini, 5 dk içerisinde boşaltmalarının söylendiğini ve araçlarla oradan ayrıldıklarını beyan
etmiştir.anlaşılmıştır.
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Müşteki (polisler):
47. Müşteki Hacı BÖLÜKBAŞI'nın ifadesinde özetle ; 16/07/2016 günü saat 01:00 sıralarında
Türksatıın ele geçirildiği haberinin anons edildiğini ve bunun üzerine Gölbaşı ilçe emniyet
müdürlüğünden takviye ekip olarak Türksat nizamiyesine gittiklerini, içeriden araçların hızla dışarı
çıktıklarını, kendilerinin Türksat çalışanı olduklarını ve 5 – 10 dk içerisinde Türksatın
bombalanacağını söylediklerini, daha sonra içeriden 3 araçlı konvoy şeklinde araçların üzerlerine
hızlı bir şekilde ateş açtıklarını, kendilerininde ateş ettiklerini, araçlar kaçtıktan sonra sağ bel
bölgesinde yanma hissettiğini ve vurulduğunu anladığını ve arkadaşlarının kendisini hastaneye
götürdüklerini, yaralanmasına neden olan şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
48. Müşteki Erdal SÖĞÜNMEZ 'in ifadesinden özetle : " Gölbaşı Kaymakamının koruması
olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü Türksat'ın ele geçirildiği haberi üzerine ilçe emniyet
müdürü ve beraberindeki personelle Türksat a geçtiklerini, nizamiyede bekledikleri sırada
yanlarına Reno megan marka bir aracın geldiğini, araç içerisinde 4 şahsın olduğunu, bu şahısların
kendilerine içeriden telefon geldiğini ve bu nedenle içeri girmeleri gerektiğini söylediklerini,
bununu üzerine şahıslara arabadan indirip üst araması yaptıklarını, bu sırada şahıslardan birinin
telefonunu fabrika ayarlarına döndürmeye çalıştığını görmeleri üzerine şahısların gözaltına
alındığını, bu sırada nizamiyeye gelen üç araç tarafından üzerlerine ateş açıldığını , kendilerinin de
bu araçlara karşılık verdiklerini, bu sırada yanında bulunan polis memuru Hacı BÖLÜKBAŞI'nın
yaralandığını, yine bu sırada F-16 uçaklarının Türksat'ı bombaladığını beyan etmiştir.
49. Müşteki Mahmut BAŞPINAR'ın ifadesinde özetle ; Gölbaşı ilçe emniyet müdürlüğünde
polis memuru olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü darbe teşebbüsü nedeniyle acilen göreve
çağrıldığını ve 22:30 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğüne geldiğini, 01:05 sıralarında da Türksat
binasına gittiklerini,bu esnada Ankara istikametinden bulundukları yere doğru Renault Megane
marka bir araç içerisinde bulunan 4 kişinin kendilerine doğru geldiğini, kendilerinin içeriden
çağrıldıklarını, içeri girmeleri gerektiğini söyledikleri bu esnada sürücü olan ismini daha sonradan
öğrendiğim Burhan GÜNEŞ isimli kişinin elindeki Samsung marka telefonunu fabrika ayarlarına
döndürmeye çalıştığını fark ettiklerini ve elinden alarak araç içerisinde bulunan kişileri gözaltına
aldıklarını, o sırada Türksat içerisinden araçlar içerisinde Türksat personelleri ve ailelerinin dışarı
kaçmaya çalıştıklarını ve kendilerine 5 dk sonra burası bombalanacak dediklerini, bunun üzerine
diğer görevli arkadaşları ile birlikte araçlarını Konya yolu Türksat girişi karşısına barikat yapmak
suretiyle park ettiklerini, bir süre sonra savaş uçağının Türksat kurumunun içerisine bir bomba
bıraktığını vepatlama meydana geldiğini, aynı anda içeriden 4-5 tane aracın çok hızlı bir şekilde
dışarıya Konya yolu istikametine doğru geldiklerini gördüğünü, bunun üzerine gelen araçlarından
bir tanesinin araçlara yakın olan bir arkadaşına seri şekilde ateş ettiğini, arkadaşının bunlar asker
diyerek kendini yere attığını, araçların Konya istikametine dönerek arkadaşlarına hedef
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gözetmeksizin seri şekilde ateş ettiklerini, kendisinin de karşılık verdiğini ve çatışma esnasında
polis memuru arkadaşı olan Hacı BÖLÜKBAŞI'nın yaralandığını, bu esnada uçak tarafından
bombalamanın devam ettiğini, daha sonra helikopterlerin gelerek bulundukları yeri ve Türksatı
ateş altına aldıklarını, yoğun ateş menzilinden çıkmak için koşarken düşme sonucu diz ile topuk
arasında yaralandığını fark ettiğini, içerisinde bulunduğu Gölbaşı ilçe emniyet müdürlüğüne ait 06
A 0340 plakalı araca ateş edildiğini ve aracın zarar gördüğünü, olay nedeniyle şahıslardan davacı
ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
50. Müşteki Turgut AYÇİÇEK 'in alınan ifadesinde özetle ; Halen Gölbaşı ilçe emniyet
müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü acilen göreve çağrıldığını ve
ilçe emniyet müdürlüğüne geldiğini, 01:05 sıralarında Türksat binasının bulunduğu bölgeye
oluşturulan ekiple acilen geldiklerini,bu esnada Ankara istikametinden bulundukları yere doğru
Renault Megane marka bir araç içerisinde bulunan 4 kişinin kendilerine doğru geldiğini,
kendilerinin içeriden çağrıldıklarını, içeri girmeleri gerektiğini söyledikleri bu esnada sürücü olan
ismini daha sonradan öğrendiğim Burhan GÜNEŞ isimli kişinin elindeki Samsung marka
telefonunu fabrika ayarlarına döndürmeye çalıştığını fark ettiklerini ve elinden alarak araç
içerisinde bulunan kişileri gözaltına aldıklarını, o sırada Türksat içerisinden araçlar içerisinde
Türksat personelleri ve ailelerinin dışarı kaçmaya çalıştıklarını ve kendilerine 5 dk sonra burası
bombalanacak dediklerini, bunun üzerine diğer görevli arkadaşları ile birlikte araçlarını Konya
yolu Türksat girişi karşısına barikat yapmak suretiyle park ettiklerini, bir süre sonra savaş uçağının
Türksat kurumunun içerisine bir bomba bıraktığını vepatlama meydana geldiğini, aynı anda
içeriden 4-5 tane aracın çok hızlı bir şekilde dışarıya Konya yolu istikametine doğru geldiklerini
gördüğünü, bunun üzerine gelen araçlarından bir tanesinin araçlara yakın olan bir arkadaşına seri
şekilde ateş ettiğini, arkadaşının bunlar asker diyerek kendini yere attığını, araçların Konya
istikametine dönerek arkadaşlarına hedef gözetmeksizin seri şekilde ateş ettiklerini, çatışma
esnasında polis memuru arkadaşı olan Hacı BÖLÜKBAŞI'nın yaralandığını, olay nedeniyle
şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
51. Müşteki Mehmet Cemil ÖZTEĞİL'in alınan ifadesinden özetle ; halen Gölbaşı ilçe
emniyet müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını, olay günü olan 15/07/2016 tarihine
acilen göreve çağrıldığını, ilçe emniyet müdürlüğüne geldiğini ve saat 01:05 sıralarında
oluşturulan ekiple acilen Türksat binasına geldiklerini,bu esnada Ankara istikametinden
bulundukları yere doğru Renault Megane marka bir araç içerisinde bulunan 4 kişinin kendilerine
doğru geldiğini, kendilerinin içeriden çağrıldıklarını, içeri girmeleri gerektiğini söyledikleri bu
esnada sürücü olan ismini daha sonradan öğrendiğim Burhan GÜNEŞ isimli kişinin elindeki
Samsung marka telefonunu fabrika ayarlarına döndürmeye çalıştığını fark ettiklerini ve elinden
alarak araç içerisinde bulunan kişileri gözaltına aldıklarını, o sırada Türksat içerisinden araçlar
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içerisinde Türksat personelleri ve ailelerinin dışarı kaçmaya çalıştıklarını ve kendilerine 5 dk sonra
burası bombalanacak dediklerini, bunun üzerine diğer görevli arkadaşları ile birlikte araçlarını
Konya yolu Türksat girişi karşısına barikat yapmak suretiyle park ettiklerini, bir süre sonra savaş
uçağının Türksat kurumunun içerisine bir bomba bıraktığını vepatlama meydana geldiğini, aynı
anda içeriden 4-5 tane aracın çok hızlı bir şekilde dışarıya Konya yolu istikametine doğru
geldiklerini gördüğünü, bunun üzerine gelen araçlarından bir tanesinin üzerine seri şekilde ateş
ettiğini, arkadaşlarına bunlar asker diyerek uyarmak suretiyle kendini yere attığını, araçların Konya
istikametine dönerek arkadaşlarına hedef gözetmeksizin seri şekilde ateş ettiklerini, çatışma
esnasında polis memuru arkadaşı olan Hacı BÖLÜKBAŞI'nın yaralandığını, bu esnada uçak
tarafından bombalamanın devam ettiğini, akabinde helikopterlerin gelerek Türksatı ve
bulundukları yerleri ateş altına aldıklarını, ekip araçlarının zarar gördüğünü beyan etmiştir.
52. Müşteki Fatih AKSOY'un alınan ifadesinde özetle ; halen Gölbaşı ilçe emniyet
müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü acilen göreve çağrıldığını ve
ilçe emniyet müdürlüğüne geldiğini, saat 01;05 sıralarında oluşturulan ekiple acilen Türksat
binasının bulunduğu yere gittiklerini,bu esnada Ankara istikametinden bulundukları yere doğru
Renault Megane marka bir araç içerisinde bulunan 4 kişinin kendilerine doğru geldiğini,
kendilerinin içeriden çağrıldıklarını, içeri girmeleri gerektiğini söyledikleri bu esnada sürücü olan
ismini daha sonradan öğrendiğim Burhan GÜNEŞ isimli kişinin elindeki Samsung marka
telefonunu fabrika ayarlarına döndürmeye çalıştığını fark ettiklerini ve elinden alarak araç
içerisinde bulunan kişileri gözaltına aldıklarını, o sırada Türksat içerisinden araçlar içerisinde
Türksat personelleri ve ailelerinin dışarı kaçmaya çalıştıklarını ve kendilerine 5 dk sonra burası
bombalanacak dediklerini, bunun üzerine diğer görevli arkadaşları ile birlikte araçlarını Konya
yolu Türksat girişi karşısına barikat yapmak suretiyle park ettiklerini, bir süre sonra savaş uçağının
Türksat kurumunun içerisine bir bomba bıraktığını vepatlama meydana geldiğini, aynı anda
içeriden 4-5 tane aracın çok hızlı bir şekilde dışarıya Konya yolu istikametine doğru geldiklerini
gördüğünü, bunun üzerine gelen araçlarından bir tanesinin araçlara yakın olan bir arkadaşına seri
şekilde ateş ettiğini, arkadaşının bunlar asker diyerek kendini yere attığını, araçların Konya
istikametine dönerek arkadaşlarına hedef gözetmeksizin seri şekilde ateş ettiklerini, çatışma
esnasında polis memuru arkadaşı olan Hacı BÖLÜKBAŞI'nın yaralandığını, araçlarını yoldan
çekmeye çalışırken uçakla bombalamanın devam ettiğini, akabinde helikopterlerin gelerek Türksat
kurumunu ve bulundukları yerleri ateş altına aldıklarını, daha sonra yaralıların sevk işlemlerini
yaptıklarını beyan etmiştir.
53. Müşteki Özcan ŞEN'in alınan ifadesinden özetle ; halen Gölbaşı İlçe Emniyet
Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını, olay günü olan 15/07/2016 günü acilen
göreve çağrıldığını, ilçe emniyet müdürlüğüne geldiğini, saat 01:05 sıralarında Türksat binasının
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bulunduğu yere geldiklerini,bu esnada Ankara istikametinden bulundukları yere doğru Renault
Megane marka bir araç içerisinde bulunan 4 kişinin kendilerine doğru geldiğini, kendilerinin
içeriden çağrıldıklarını, içeri girmeleri gerektiğini söyledikleri bu esnada sürücü olan ismini daha
sonradan öğrendiğim Burhan GÜNEŞ isimli kişinin elindeki Samsung marka telefonunu fabrika
ayarlarına döndürmeye çalıştığını fark ettiklerini ve elinden alarak araç içerisinde bulunan kişileri
gözaltına aldıklarını, o sırada Türksat içerisinden araçlar içerisinde Türksat personelleri ve
ailelerinin dışarı kaçmaya çalıştıklarını ve kendilerine 5 dk sonra burası bombalanacak dediklerini,
bunun üzerine diğer görevli arkadaşları ile birlikte araçlarını Konya yolu Türksat girişi karşısına
barikat yapmak suretiyle park ettiklerini, bir süre sonra savaş uçağının Türksat kurumunun
içerisine bir bomba bıraktığını vepatlama meydana geldiğini, aynı anda içeriden 4-5 tane aracın
çok hızlı bir şekilde dışarıya Konya yolu istikametine doğru geldiklerini gördüğünü, bunun üzerine
gelen araçlarından bir tanesinin araçlara yakın olan bir arkadaşına seri şekilde ateş ettiğini,
arkadaşının bunlar asker diyerek kendini yere attığını, araçların Konya istikametine dönerek
arkadaşlarına hedef gözetmeksizin seri şekilde ateş ettiklerini, çatışma esnasında polis memuru
arkadaşı olan Hacı BÖLÜKBAŞI'nın yaralandığını, arkadaşlarını hastaneye götürdükten sonra
tekrar Türksata döndüklerini ve akabinde helikopterlerin gelerek Türksatı ve bulundukları yerleri
ateş altına aldıklarını, olay nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
54. Müşteki Eray ÜNLÜ'nün alınan ifadesinden özetle; halen Gölbaşı ilçe Müdürlüğü Osman
Tan polis merkezi amirliğinde polis merkezi amir yardımcısı Komiser olarak görev yaptığını, olay
günü olan 15/07/2016 tarihinde acilen göreve çağrıldığını, ilçe emniyet müdürlüğüne gittiğini, saat
01:05 sıralarında oluşturulan ekiple acilen Türksat binasının bulunduğu yere geldiklerini,bu esnada
Ankara istikametinden bulundukları yere doğru Renault Megane marka bir araç içerisinde bulunan
4 kişinin kendilerine doğru geldiğini, kendilerinin içeriden çağrıldıklarını, içeri girmeleri
gerektiğini söyledikleri bu esnada sürücü olan ismini daha sonradan öğrendiğim Burhan GÜNEŞ
isimli kişinin elindeki Samsung marka telefonunu fabrika ayarlarına döndürmeye çalıştığını fark
ettiklerini ve elinden alarak araç içerisinde bulunan kişileri gözaltına aldıklarını, o sırada Türksat
içerisinden araçlar içerisinde Türksat personelleri ve ailelerinin dışarı kaçmaya çalıştıklarını ve
kendilerine 5 dk sonra burası bombalanacak dediklerini, bunun üzerine diğer görevli arkadaşları ile
birlikte araçlarını Konya yolu Türksat girişi karşısına barikat yapmak suretiyle park ettiklerini, bir
süre sonra savaş uçağının Türksat kurumunun içerisine bir bomba bıraktığını vepatlama meydana
geldiğini, aynı anda içeriden 4-5 tane aracın çok hızlı bir şekilde dışarıya Konya yolu istikametine
doğru geldiklerini gördüğünü, bunun üzerine gelen araçlarından bir tanesinin araçlara yakın olan
polis memuru Mehmet Cemil ÖZTEĞİL'in bulunduğu yere doğru seri şekilde ateş ettiğini,
arkadaşının bunlar asker diyerek kendini yere attığını, araçların Konya istikametine dönerek
arkadaşlarına hedef gözetmeksizin seri şekilde ateş ettiklerini, çatışma esnasında polis memuru
arkadaşı olan Hacı BÖLÜKBAŞI'nın yaralandığını ve hastaneye sevkini sağladığını, bu esnada
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uçak tarafından bombalamanın devam ettiğini, bir süre sonra helikopterlerin gelerek Türksatı ve
bulundukları yerleri ateş altına aldığını, sonrasında yakalanan şahısları emniyet binasına
götürdüklerini beyan etmiştir.
55. Müşteki İbrahim ATİLA ifadesinde özetle ; halen Gölbaşı Kaymakamı yakın koruması
olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü polis arkadaşının ve yengesinin kendisini telefonla
araması nedeniyle olaydan haberdar olduğunu, Kaymakam beyinKaymakamlık binasında
olduğunu söylemesi üzerine Kaymakamlık binasına gittiğini, Kaymakam beyle Gölbaşı havacılık
daire başkanlığına geçtiklerini buranın bombalandığını gördüklerini, akabinde de Türksatın ele
geçirildiği haberini öğrenmeleri üzerine Türksata hareket ettiklerini, burada askerlerin sağa sola
ateş ettiklerini öğrendiklerini, bu sırada 3 araçta bulunan şahısların üzerlerine ateş ettiklerini, daha
sonra da Konya yoluna çıkarak kaçtıklarını, bu arada F16 uçakların Türksatı bomladıklarını,
vatandaşların Türksat binasına geldiklerini, daha sonradan Kaymakamlık binasına geri
döndüklerini beyan ettiği,
56. Müşteki Cengizhan SOLAK'ın alınan ifadesinden özetle ; Olay gecesi olan 15/07/2016
tarihinde büro amiri olduğu polis memuru Mehmet Cemil ÖZTEĞİL'in kendisini arayarak
olağanüstü bir durum olduğu ilçe emniyet müdürlüğüne geçmeleri gerektiğini söylediği, ilçe
emniyet müdürlüğüne geçtiklerini, kısa bir süre sonra savaş uçaklarının hava filoya ve özel harekat
daire başkanlığına bomba attıklarını, beraberindeki ekiple Türksat merkezine gittiklerini, bu
noktada gerekli güvenlik tedbirlerini almaya başladıklarını, kendilerine doğru Renault Megane
marka bir araç içerisinde 4 kişinin gelmekte olduğunu, aracı durdurduklarını, araçtaki kişilerin
içeriden arandıklarını görevli olarak çağrıldıklarını söyledikleri, araç sürücüsü olan Burhan
GÜNEŞ'in arabanın içerisinden telefonunu aldığı sırada birşeyler silmeye çalıştığını, bu durumu
polis memuru Cemil'in fark ettiğini ve şahsı kelepçelediklerini, içeriden çıkan kişilerin kısa bir
süre içinde Türksatın bombalanacağını söylediklerini, Konya yolu çıkış istikametine doğru
konuşlandıklarını, içeriden hızlı bir şekilde gelen araçları fark etmeleri üzerine araçlardan
üzerlerine ateş açıldığını, karşılıklı çatışma yaşandığını, polis memuru arkadaşlarından Hacı
BÖLÜKBAŞI'nın yaralandığını, bu esnada Türksatın bombalanmaya başlandığını, takviye ekip
istendiğini, bu zaman zarfında sürekli olarak helikopterlerden sürekli atışlar yapıldığını, gün
ağarıncaya kadar devam ettiğini, daha sonra Konya yolu istikametine kaçan askerlerin peşine
düştüklerini, olay nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
57. Müşteki Mehmet GÖKSEL'in ifadesinde özetle ; Gölbaşı İlçe Emniyet müdürlüğünde polis
memuru olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü acilen göreve çağrıldığını ve ilçe emniyet
müdürlüğüne geldiğini, bir süre sonra saat 01:05 sıralarında oluşturulan ekiple acilen Türksat A.Ş.
nin bulunduğu binaya gittiklerini, bu esnada Ankara istikametinden bulundukları yere doğru
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Renault Megane marka bir araç içerisinde bulunan 4 kişinin kendilerine doğru geldiğini,
kendilerinin içeriden çağrıldıklarını, içeri girmeleri gerektiğini söyledikleri bu esnada sürücü olan
ismini daha sonradan öğrendiğim Burhan GÜNEŞ isimli kişinin elindeki Samsung marka
telefonunu fabrika ayarlarına döndürmeye çalıştığını fark ettiklerini ve elinden alarak araç
içerisinde bulunan kişileri gözaltına aldıklarını, o sırada Türksat içerisinden araçlar içerisinde
Türksat personelleri ve ailelerinin dışarı kaçmaya çalıştıklarını ve kendilerine 5 dk sonra burası
bombalanacak dediklerini, bunun üzerine diğer görevli arkadaşları ile birlikte araçlarını Konya
yolu Türksat girişi karşısına barikat yapmak suretiyle park ettiklerini, bir süre sonra savaş uçağının
Türksat kurumunun içerisine bir bomba bıraktığını vepatlama meydana geldiğini, aynı anda
içeriden 4-5 tane aracın çok hızlı bir şekilde dışarıya Konya yolu istikametine doğru geldiklerini
gördüğünü, bunun üzerine gelen araçlarından bir tanesinin araçlara yakın olan bir arkadaşına seri
şekilde ateş ettiğini, arkadaşının bunlar asker diyerek kendini yere attığını, araçların Konya
istikametine dönerek arkadaşlarına hedef gözetmeksizin seri şekilde ateş ettiklerini, çatışma
esnasında polis memuru arkadaşı olan Hacı BÖLÜKBAŞI'nın yaralandığını öğrendiğini, daha
sonra helikopterlerin gelerek Türksat kurumunu ve bulundukları yerleri ateş altına aldığını bu olay
nedeniyle şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.
58. Müşteki Fatih Mehmet KAYABAŞI'nın ifadesinde özetle ; halen Gölbaşı ilçe emniyet
müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını, 15/07/2016 günü darbeye teşebbüs olayının
olması nedeniyle acilen göreve çağrıldığını ve ilçe emniyet müdürlüğüne geldiğini, saat 01:05
sıralarında Türksat ın ele geçirildiği haberini almaları üzerine oluşturulan ekiple acilen belirtilen
yere gittiklerini,bu esnada Ankara istikametinden bulundukları yere doğru Renault Megane marka
bir araç içerisinde bulunan 4 kişinin kendilerine doğru geldiğini, kendilerinin içeriden
çağrıldıklarını, içeri girmeleri gerektiğini söyledikleri bu esnada sürücü olan ismini daha sonradan
öğrendiğim Burhan GÜNEŞ isimli kişinin elindeki Samsung marka telefonunu fabrika ayarlarına
döndürmeye çalıştığını fark ettiklerini ve elinden alarak araç içerisinde bulunan kişileri gözaltına
aldıklarını, o sırada Türksat içerisinden araçlar içerisinde Türksat personelleri ve ailelerinin dışarı
kaçmaya çalıştıklarını ve kendilerine 5 dk sonra burası bombalanacak dediklerini, bunun üzerine
diğer görevli arkadaşları ile birlikte araçlarını Konya yolu Türksat girişi karşısına barikat yapmak
suretiyle park ettiklerini, bir süre sonra savaş uçağının Türksat kurumunun içerisine bir bomba
bıraktığını vepatlama meydana geldiğini, aynı anda içeriden 4-5 tane aracın çok hızlı bir şekilde
dışarıya Konya yolu istikametine doğru geldiklerini gördüğünü, bunun üzerine gelen araçlarından
bir tanesinin araçlara yakın olan bir arkadaşına seri şekilde ateş ettiğini, arkadaşının bunlar asker
diyerek kendini yere attığını, araçların Konya istikametine dönerek arkadaşlarına hedef
gözetmeksizin seri şekilde ateş ettiklerini, çatışma esnasında polis memuru arkadaşı olan Hacı
BÖLÜKBAŞI'nın yete yattığını ve sağ karın boşluğundan vurulduğunu gördüğünü, uçak
tarafından bombalamanın devam ettiğinden kaçan araçları takip edemediklerini, akabinde
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helikopterlerin gelerek Türksatı ve bulundukları yerleri ateş altına aldıklarını, bu olayda üzerlerine
doğru hedef gözeterek ateş eden şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

V-)Şüphelilerin alınan savunmalarında aynen aktarımıyla

;

1-) Şüphelilerden Eray UÇKUN'un Ankara Batı C. Başsavcılığı'nın 2016/21441 sayılı
soruşturması kapsamında şüpheli olarak müdafii huzurunda 18/07/2016 günü saat 03:37
itibariyle verdiği ifadesinde aynen;
"Ben Piyade Yarbay olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı istihbarat şube müdürlüğünde
görevliyim.
Olay günü evde bulunduğum sırada cep telefonundan ismini hatırlamadığım birisi arayıp
acilen muhafız alayına gitmem gerektiğini, burada koruma güvenlik tatbikatına katılacağımı söyledi.
Zaman zaman bu şekilde telefonla göreve çağrıldığımız için ve acil dediklerinden dolayı özel araç ile
muhafız alayına sivil kıyafetle gittim. Gittiğimde saat 22:00 civarıydı. Acil dendiği için üniformayı
yanıma alarak gittim. Gittiğimde muhafız alayı kalabalıktı. Orada Harun OLGUN Albayı gördüm.
Kendisi bana şuanda olağanüstü bir durumunu tatbikatının yapıldığını, Genel Kurmayın emri
olduğunu söyledi. Ben emir komutaya tabi olduğum için başka bir şey sormadım. Kamuflajlarımı
giyip bekledim. Bu sırada başka gelenler de oldu. Çoğunu ilk defa gördüm. Orada beklerken ilk önce
Harun Albay bana bir adres gösterdi. Daha sonra yanımdan ayrıldı. Daha sonra bir kez daha gelip
Türksat'a gideceksiniz orayı teröristler ele geçirdi dedi. Ben halen tatbikat olduğunu zannediyordum.
Çünkü bizde bu şekilde senaryolar üretilip tatbikatlar yapılır. Bu tatbikatlarda acele hareket etmemiz
gerekir. 2 helikopter ile yaklaşık 13-14 kişi ile yola çıktık. Ben bu ekipten kimseyi tanımıyorum. Bu
şekilde Türksat'a gittik. Helikopterde iken bize ateş geldi dediler. Helikopterdeki silahçı ateş etmeye
başladı. Çok fazla ateş etmedi. Yakın bir yere helikopterler inip bizi bırakıp ayrıldılar. Bu şekilde
silahla ateş etme olayı yaşanınca ben olayın tatbikat değil gerçek olduğunu düşündüm. İhtiyatla
nizamiyeye yaklaştık. Nizamiyedekiler yaralı var ateş etmeyin dedince yanlarına gidip silahlarından
ayırdık. Terörist olmadıklarını anladık. Bu yüzden oradaki görevlilere kötü davranmadık. Yaralılara
yardım etmek istedik. Yaralıların yanına sıhhıyeciyi bıraktım. Bu sırada telefonla aranıp Genel
Kurmay Başkanının talimatı ile ordunun yönetime el koyduğu haberini verdiler ve yayını kesmemizi
söylediler. Genel Kurmay Başkanının emri olduğu için bu talimatı yerine getirmek amacıyla hakeret
ettim. Bana bu emri Genel Kurmay Başkanının Özel kalem müdürü Albay Osman KILIÇ verdi.
Telefonda ilk önce kendisini çıkarmadım ancak daha önce Özel Kuvvetlerde çalıştığı için tanıdığım
Osman KILIÇ olduğunu anladım.Emrin emir komuta zinciri içerisinde gelmesi nedeniyle
sorgulayamadım. Öncesinde de çeşitli emirler ile olay yerine gitmiştim. Yayını kesme işi teknik
olduğu için bu işi bilen birisini etrafta aradım. Bir tane teknisyen bulup yayını durdurmasını söyledim.
Ancak yayını durdurmamış. Beni tekrar arayıp yayını kesmemi söylediler. Teknisyen detaylı olarak
bilmediğini uydunun yedek sistemleri olduğunu söyledi. Bu arada yayın bildiğim kadırıyla kesilmedi.
Uydunun nizamiyesinde birlikte geldiğimiz askerler bekliyordu. Hızla bir aracın geldiğini görmeleri
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üzerine ateş açmışlar. Ben nizamiyenin ön kısmında teknisyen var mı diye giderken ateş seslerini
duydum. Hemen müdahale ettim. Ancak aracın içindeki şahısların vurulduğunu gördüm. Bunun
üzerine Osman KILIÇ'ı arayarak bulunduğumuz yerde yaralıların olduğunu ve tahliye edilmeleri
gerektiğini bildirdim. Osman KILIÇ bize hemen yayını kesin dedi. Ancak ben oradaki sistemi
bilmediğim için yayını kesemedim. Osman KILIÇ bana telefonda başka bir tedbir düşünüyorlar
oradan süratle 5 dk. içinde ayrılın dedi. Ben de içerdeki sivilleri uyarıp dışarı çıkmaları gerektiğini
anlattım. Tekrar bizi arayıp çabuk olun dediler. Hava kuvvetlerinin müdahale edeceğini söylediler. Biz
de bunun üzerine sivilleri uyarıp acele bir şekilde olay yerinden ayrılmaya çalıştık. Sivillerin önden
gönderdik. Burada görevlilere ait 3 adet araç ile ayrılmak üzere yola çıktık. Yolda giderken bize ateş
ettiler. En arkadaki fluence aracın tekerleri patlamış olmalı. Bu aracın kaldığını bildirdiler. O araçtaki
askerler minibüse geçmişler. Benim içinde bulunduğum fluence marka araç veminibüs ile devam ettik.
Yine bize ateş ettiler. Başka bir araç minibüsün önünü kesip ateş etti. Minibüs geride kaldı. Biz Konya
tarafına doğru devam ettik. Osman KILIÇ'ı arayıp bilgi verdim. Bana uygun bir yere geçin ve haber
verin dedi. Bezirhane köyü'ne girip kuzey batı istikametine gittik. Araçta yaralı olan askere ilk
müdahaleyi yaptık. Birlikte yaya olarak uzaklaştık. Biz koordinatlarımızı bildirdik. Helikopter ile sizi
aldıracağız dediler. Yaklaşık 1 saat sonra 2 helikopter geldi. Bir helikopter bizi alıp yaralıları GATA'ya
bıraktıktan sonra Akıncılar üssüne götürdü. Diğer helikopter de diğer grubu bulunduğu yerden almış.
Buraya geldiğimizde sabah gün aydınlanmıştı. Saati tam hatırlamıyorum. Akıncılar üssünde bize siz
bulunduğunuz yerde bekleyin dediler. Orada sadece eski hava kuvvetleri komutanı Akın Öztürk'ü
gördüm. Orada pilotlar ile birşeyler görüştü. Sabah 09:00-09:30 sıralarında Harun Albay yanında bir
grupla geldi. Yanındakilerin ismini bilmiyorum.143. Filoya gittik. Orası kalabalıktı. Birşeyler
konuşuyorlardı. Akın Öztürk'ü içeri girerken gördüm. Kendisini eski hava kuvvetleri komutanı olarak
tanırım. Ne istiyorsunuz başbakana söyleyeceğim diyordu. Tanımadığım bir Tuğgeneral ve
Tümgeneral gördüm. Aralarında konuşuyorlardı. Dışarıya çıktım. Karargahın bulunduğu bölgeye
geçtik. Burada bekledik. Akın Öztürk yine gidip geldi. Anladığım kadarıyla arabuluculuk yapıyordu.
Bize askeri savcıya teslim olacağımızı, jandarma kanalıyla gideceğimizi söylediler. Askeri savcılar
geldi. Daha sonra teslim olduk. Teslim olurken her hangi bir direnme olmadı. Ben pazarlık yapmadım.
Silahları bir yerde topladılar. Bu şekilde teslim olduk.olaylar bu şekilde gelişti. Hakan KARAKUŞ'u
tanımam. Akın Öztürk ve Hakan KARAKUŞ'dan herhangi bir talimat almadım.
Ben muhafız alayına giderken beylik tabancam yanımdaydı. Tabancayı orada arabamın içinde
bıraktım. Tatbikat olacak diyerek bize HK 416 tipinde tüfek ile sarsılmaz marka tabancaverdiler.
olaylar sırasında Türksat'da tüfekle havaya uyarı için ateş açtım. Bunun dışında başka hiç bir şekilde
ateş etmedim. Başka bir silah da kullanmadım. Helikopterde yolcu olarak bulundum. Silah
kullanmadım. Akıncılar üssünde meydana gelen silahlı çatışmadan haberim yoktur. Katılmadım.
Yurtta Sulh Konseyi isimli yapılanmadan haberim yoktur. Bu nedenle her hangi bir bağlantım
yoktur. Bunlardan herhangi bir talimat almadım.
Akıncılar üssünde kimsenin rehin alındığını görmedim. Kimseyi rehin almadım. Böyle bir
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eylemde bulunmadım.
Türkiye genelinde meydana gelen anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik cebir ve şiddet
eylemlerinden haberim yoktur.
FETÖ/PDY isimli terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Kendilerinden bir talimat almış
değilim. Bu örgütün dershane ve yurtlarında kalmışlığım yoktur.
Akıncı üssü önünde öldürülen şahısların nasıl öldürüldüğü yönünde bir bilgim yoktur.
Akıncılar da meydana gelen çatışmadan haberim yoktur.
5828 4 Harekat Yıldırım ve Gizli ibareli mesajdan haberim yoktur. Bana herhangi bir mesaj
verilmedi.
Ben anlattığım şekilde tatbikat denildiği için katıldığım faliyet sırasında Genel Kurmay
Başkanlığının direktifi ile ordunun yönetime el koyduğunu öğrendim. Daha öncesinde darbe
yapılacağı hakkında bir bilgim yoktu. Faliyet sırasında haber aldığım için ayrıca bu haberi Osman
KILIÇ'ın vermesi nedeniyle emir komuta zinciri içerisinde hareket ettim. Emiri yerine getirdim.
DarbeyiTürksat'daki yaralıları gördükten sonra öğrendim. Stresli bir anda öğrendiğim için ve yaralılar
olduğundan bu emrin kanuna uygun olup olmadığını sorgulayamadım. Bu yüzden faliyete devam
ettim. Türksat'a giderken birlikte gittiğimiz ekibi ilk defa gördüm. Kimsede rütbe yoktu. Bu ekipte
kimin komutan olduğu belli değildi. Ekip içerisinde her hangi bir ateş etme emri vermedim.
Suçlamaları kabul etmem. Ben olay boyunca görevimi yaptığımı düşündüm. Akıncılar'a
geldiğimde olayın ciddiyetini anladım. Ancak elimden birşey gelmedi. " dediği,
Şüpheli Eray UÇKUN'un Gölbaşı C. Başsavcılığının 2016/2798 sayılı soruşturması
kapsamında şüpheli olarak müdafii huzurunda 17/08/2016 günü SEGBİS yoluyla verdiği
ifadesinde aynen;
"Ben 1997 yılından beri Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çalışmaktayım. En son 18. Tabur
komutanıyken 11/07/2016 tarihinde yeni görevlendirildiğim 2. Tugay İstihbarat Şube müdürlüğü'ne
başlamıştım. En son Piyade Yarbay rütbesindeydim. Son görevlendirildiğim yerde benimle birlikte
görevlendirilen Oğuz isimli Yüzbaşı ile birlikte çalışacaktık. 11/07/2016 günü daha sonra doğum
gününü kutlayacağımız çocuğumuz için hazırlıklar yapmak amacıyla günlük izin kullanmıştım. Olay
günü saat 21:30 - 22:00 sıralarında Özel Kuvvetler Komutanlığı harekat merkezinden cep telefonumu
arayan ismini ve rütbesini hatırlamayamadığım birisi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda koruma ve
güvenlik tatbikatı yapılacağını, benim de orada görevlendirildiğimi acilen oraya gitmem gerektiğini
söyledi. daha öncedende benzer şekilde görevlendirmeler yapıldığı için bu konuyu teyit etmeyi
düşünmedim. Görev yaptığım birlikte kullandığım kirli kıyafetlerimi de temizlemek için evime
getirdiğimde bu askeri kıyafetlerimi yanıma alarak eşimin üzerine kayıtlı 06 DU 1283 plakalı araçla
yaklaşık yarım saat içerisinde ulaştım. Girişte kimliğimizi aldılar. Orada karşılayan tanıdık bir kimse
yoktu. Ankara'da ki veya başka birliklerden gelenler de vardı. Hatta gelmeye devam ediyorlardı.
Benim tahminim bu şekildedir, çünkü hiçbirini tanımıyordum. Kıyafetlerimi değiştirdikten sonra Özel
Kuvvetler komutanlığı'nda Yurt Dışı Harekata Hazırlık Daire Başkanlığı'nda görevli Albay Harun
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OLGUN ile karşılaştık. Tatbikat için getirildiği söylenen silah ve mühimmattan personele dağıtıldı.
Ben tatbikatın konusu koruma ve güvenlik idi. Ancak senaryove planını da bilmiyordum. Başlangıçta
özel bir şahsın korunacağı şeklinde bilgi vardı. Hatta bu konuyla ilgili bir kağıt dolaştırıldı, ben
görmedim. Daha sonra durum değişti dediler. Etraftaki üniformalı şahısların rütbeleri olmadığı için
rütbelerini bilmiyorum ancak sadece Harun Albayı kendi birliğimizden olduğu için tanıyorum. Daha
sonra bir grubun helikopter pistine gitmesi gerektiği söylendi. 13-14 kişi olarak yerini öğrendiğimiz
muhafız alayının helikopter pistine araçlarla götürüldük. Giderken Türksat'a gidileceği söylendi.
Senaryo gereği terörist işgali altında olduğu ve kurtarılacağı konuşuldu. Bu bilginin harekat
merkezinden geldiği söylendi. Gittiğimizde pistte helikopter yoktu. 2 tane Skorsky helikopter geldi.
Helikoptere binerken bu ekiplerin içerisinde emir komutanın kimde olduğu, kimin ast kimin üst
olduğu belli değildi. Hatta hangi helikoptere kimin bineceğini sayıya bakarak helikopter teknisyenleri
söyledi. Helikopterler birlikte hareket ederek doğrudan Gölbaşı ilçesindeki Türksat merkezine geldik.
Saatini tam olarak hatırlamıyorum. Helikopterle yaklaştığımızda sanırım harekat merkezinden atış
talimatı geldi. Helikopterden Türksat'ın nizamiye bölgesinde ateş açıldı. O bölgede çatpat sesler
gelmişti. Bize ateş edilip edilmediğinden emin değilim. Her iki helikopter içerisinde ki personeli
indirdi. Helikopterler yere kadar inmişti. İndikten sonra durum kontrolü yaparken genç olduklarını
görünce en rütbeli kişinin ben olduğumu düşündüm. Diğer personel yine de kendi aralarında
görevlendirmeleri yapıp birbirlerini yönlendiriyordu. Nizamiyeye geldiğimizde herhangi bir çatışma
yaşanmadı. Biz yaya olarak nizamiyeye yaklaşırken orayı ateş altına almadık. Ancak geldiğimizde
orada yaralılar vardı. Ben o anda olayın senaryo olmaktan öte ciddi bir olay olduğunu düşündüm. Bu
sırada benim cep telefonumu harekat merkezinden arayan tam olarak ismini çıkartamadığım kişiler
Genelkurmayın sıkı yönetim ilan ettiğini, yönetimi el koyduklarını, Türksat'ta ki yayınların kesilmesi
gerektiğini söylediler. Birden fazla arama geldiği için kim olduklarını hatırlamıyorum. Ancak sesinden
genelkurmay başkanı özel kalem müdürü Albay Osman KILIÇ olabileceğini düşündüm. Ancak
sonradan olayları tekrar değerlendirdiğimde Osman KILIÇ'ın olmadığını değerlendirdim. Askeri bir
personel olarak emir ve komuta doğrultusunda bana verilen emirleri yerine getirmeye çalıştım.
Darbenin suç olduğunu biliyorum. Ancak Genelkurmayın yönetime el koyduğu artık yönetimin
Genelkurmay'da olduğu bildirilence oradan gelen talimatlara göre yayınların kesilmesi için tedbir
almaya çalıştık. Ben olayın darbeye kalkışma olduğunu sonradan öğrenmiş isem de kesinlikle darbe
çalışması ve çabası içerisinde olan ekibin içerisinde yer almadım. Böyle bir örgütün hiçbir faaliyetine
katılmadım. Tamamen anlık gelişen olaylarla bu işin içerisine sokuldum. Kendi iradem dışında bu
olaya dahil edildim. Başından itibaren hedefin ülke yönetimine el koymak olduğunu bilseydim, buna
katılmazdım. Görevim gereği icracı konumunda olduğum için bu kararların alınmasında yer almadım.
Bana verilen aniden bildirilen talimatları yerine getirmeye çalıştım. Yayınların kesilmesi konusunda
teknik bilgim olmadığı için bu konuda görevli olup olmadığını öğrenmeye çalıştım. Nizamiye de bu işi
bilen olmadığı söylendi. Yayınların kesilebileceği binayı öğrenince o tarafa gittik. Bu arada
nizamiyedeki yaralıları da ilgilenmeleri ve nizamiyede olumsuz bir durum yaşanmaması için orada bir
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grup asker kaldı. Yayınların kesilmesine yardımcı olacak şahıs yayının yapıldığı binadaymış. Bu sırada
sürekli bana gelen telefonlarda yayınların devam ettiği, bir an önce kesilmesi gerekiği bildiriliyordu.
Oradaki Türksat personeli farklı yerleri gösterdiler. Hatta dışarıda konteynır şeklinde bu işlerin
yapıldığı yerler olduğu söylendi. Oralarada gidildi. Ben yayınların kesilip kesilmediğini tam olarak
bilemiyorum. Ancak telefonlar da bana yayınların kesilmediği, süreklisöyleniyordu.
Türksat çalışanları farklı görevleri olduğunu söyleyerek yardımcı olmadılar. Telefonlarda
dışarıdan yayın kesilmesine yardımcı olması için sivil teknisyenlerin geleceği söylenmişti, ancak ben
bu şahısları hiç görmedim. Gönderdiklerinden de emin değilim. Bana isimleri ya da kimlikleriyle ilgili
bir bilgi de verilmedi. Ayrıca Türksat'ta bize yardımcı olabileceği söylenen bir şahıs ismi de
verilmemişti. Tamamen kendi imkanlarımızla yayınların nasıl kesileceğini anlamaya çalıştık. Farklı
farklı kişiler telefonumu arayıp talimatlar verdiği için kimlerle görüştüğümü tam olarak
hatırlamıyorum, ancak en son yayınların kesilmemesi üzerine orada başka bir tedbir uygulanacağını
söyleyerek herkesin binalardan çıkartılması talimatı geldi. Bunun üzerine ben Türksat çalışanlarına
son durumu söyledim. Ve herkesin dışarıya çıkmasına yardımcı olmalarını istedim. Bizde nizamiye
bölgesine kadar Türksat çalışanlarıyla birlikte gittik. Benim yayınların kesilmemesi üzerine Türksat'ın
bombalanması gerektiği şeklinde bir talimatım veya yönlendirmem söz konusu değildir. Nizamiyeye
gittiğimizde Türksat'a ait olduğunu düşündüğümüz 2 fluence, bir tane Hyundai marka minibüse
binerek oradan ayrılmak istedik. Araçlara sivil şahıs bindiğini hatırlamıyorum. Ben en öndeki fluence
marka araçtaydım. Aracı başka biri kullanıyordu.
Biz yayınların kesilmesiyle ilgili çalışma yaparken, nizamiye de bıraktığımız askerlerin
olduğu yerde silah sesi duyup hemen gidip baktığımda nizamiyeye gelen bir araca ateş açıldığını,
aracın orada beklediğini, içeride ön tarafta iki kişinin ağır yaralı olduğunu, arka tarafında da başka bir
kişinin olduğunu gördüm. Harekat merkezinden beni arayanlara durumu anlattım. Ambulans
gerektiğini söyledim ancak ön taraftaki yaralı şahıslar ağır durumdaydı. Oradaki çatışmanın nasıl
yaşandığını bizzat görmedim. Zaten ateş esnasında duyup hemen koşarak ateşkes talimatı verdim. Bu
arada da havaya ateş ettim.
Türksat'a geldiğimizde burada çalışanlardan herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması ve
bunların yanlış bir şey yapmaya kalkışmamaları telafisi mümkün olmayan bir durum yaşanmaması
için üzerlerinde ki silah, telefon ve benzeri malzemeleri bir yere toplamıştık. Hatta ailesine haber
vermek isteyenlerin de aramasına izin verdik. Oradan ayrılırken bu eşyaları yanımıza almadık.
Telefonları ambulansa teslim ettik. Türksat'a ait ve personelin kullandığı silahların bir araca
konulduğundan benim haberim yoktur. Ben tam tersine bir an önce hiçbir sivil kalmaması, ölüm
yaşanmaması için onların tahliyesine yoğunlaşmıştım. Sivillerin tamamen nizamiye tarafına
yönlendirilmesinden sonra 3 araçla nizamiyeden çıkmak üzere yola çıktık. Nizamiye tarafında yolun
araçla kapatıldığını gördük. Bulduğumuz bir noktadan çıkarken karanlıkta tam olarak kıyafetlerini
göremediğim ancak polis veya özel harekatçı olduklarını zannettiğim şahıslar tarafından bize doğru
ateş edildi. Yay şeklinde bir hat kurulmuştu. Bizim araçlarımızda üzerimizde askeri kıyafet
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bulunduğunu görmeleri mümkün değildir. Bize hangi sebeple ateş edilmesi gereken bir hedef olarak
düşündüklerini bilemiyorum. Biz önden benim bulunduğum fluence benim arkamda hyundai marka
minibüs olduğu halde nizamiyeden çıkarken polis olduğunu düşündüğümüz bu bölgeye hiçbir şekilde
ateş etmedik. Ancak bize yapılan yoğun atış nedeniyle sağ olarak yakalanmamızın düşünülmediğini
tahmin ettik. Ateş devam ettiği için orada durup, neden bize ateş edildiğini öğrenme imkanımız yoktu.
Bize yapılan ateşe karşılık karşılık da verilmedi. Hatta arkamızdan gelen minibüsün oradan
çıkabildiğini sonradan gelen telefon üzerine öğrendim. Benim telefonumu nasıl temin ettiklerini
bilmiyorum. Arkadaki minibüsün çıktığını, ancak onların arkasındaki aracın lastiklerinin patladığını, o
araçtaki personelin minibüse aktardıklarını bir kişinin kayıp olduğu öğrendim. Kayıp kişinin ölümü
sağmı olduğunu bilmiyordum. Araçlarla Konya istikametine bir süre gittik. Arkadaki minibüsü başka
araçların takip ettiğini telefonla öğrendim. Hatta bir tane aracın minibüsün önüne geçtiğini, bizi takip
eden araçlardan sürekli ateş edildiğini fark ettim. Hatta benim bulunduğum araçta bulunan diğer 4 kişi
yaralandı. Benim tahminime göre bizim aracımızı sivil zannedip takip etmekten vazgeçerek hyundai
marka minibüse yöneldiler. Bu sebeple biz uzaklaşabildik. Minibüsteki personel ile irtibatımız kesildi.
Tahminen 10 km kadar gittikten sonra köye benzeyen bir yerde benimle telefonla irtibat kuran harekat
merkezine konumumuzu ve yaralılar olduğunu bildirdim. Gün ağardığı sıralarda gelen bir helikopter
bizi alarak götürdü. Diğer bir helikopterin hyudai marka araçta kalan personeli aldığını bizzat
görmedim. Helikopter yaralılarımızı GATA'ya bıraktıktan sonra üç kişi olarak bizi Akıncılar Üssü'ne
götürdü. Biz özellikle terminal kısmında bekledik. Orada başka birliklerden tanımadığım havacılar
vardı. Bize herhangi bir şey söylenmedi. Harun OLGUN Albay'ı da daha sonradan gördüm. Bunun
dışında Özel Kuvvetler'den benim tanıdığım kimseyi görmedim.
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli albay Ümit Bak'ı tanırım. Kendisi lojmanda da alt kat
komşum olur. Ailecek görüşmezdik. Kendisiyle 15/07/2016 günü yapılacak eylemler konusunda hiçbir
görüşmemiz, haberleşmemiz söz konusu değildir. Ümit Bak albayın böyle bir kalkışmanın içerisinde
olup olmadığını bilmiyorum, bu konuyu şuan sizden duyuyorum.
Tuğgeneral Semih Terzi'yi tanırım. Geçmiş yıllarda benim tabur komutanlığımı yapmıştı. Ben
en son Semih Terzi'nin komutasındaki 18. Tabur'dan ayrılmıştım. Kendisiyle birlikte fiilen çalışmamız
3 aydan fazla değildir. Kendisinin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı devralmak üzere görevlendirildiğini,
sıkıyönetim tarafından bu görevin kendisine verildiğini daha sonrada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda
öldürüldüğünü sonradan gazetelerden öğrendim. Bu konulardan benim haberim yoktu.
Tayfun KARAÖZ, Ergün ÖZYURT, Osman Kemal KÜÇÜK, Ersan KULUÇLU, Ercan Şen ve
İbrahim YILMAZBAŞ isimli şahıslardan Ercan Şen'i eski 3. Tugayın emir astsubayı olduğunu
biliyorum. Uzaktan bilgim vardır. Birebir kendisiyle görüşmem olmamıştır. Ancak benim görevli
olduğum birlik tarafından Süleyman Şah türbesinin teslim alınması sürecinde görüşmeler yaptığımız 3.
Tugay Komutanlığıyla görüşmelerimiz sırasında orada telefonları bağlayan Ercan Şen idi. Kendisinin
Türksat'a gelirken bindiğimiz helikopterlerde olduğunu hatırlamıyorum. Simaen gördüğümden emin
değilim. Diğer isimlerini sorduğunuz şahısları şahsen tanımadığım için Türksat'a bizimle birlikte
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geldiklerinden emin değilim. Ercan Şen'in bizim arkamızdaki minibüsle Türksat'tan uzaklaşırken
yaralandığını bilmiyordum. Bana kayıp bir kişiden bahsedilmişti. Ancak ölümü, sağ mı olduğu
söylenmemişti. Ayrıca bu kayıp kişinin kim olduğu da söylenmemişti.
Helikopterlerle Muhafız Alayı'ndan Türksat'a geldiğimiz esnada yayınların kesilmesine
yardımcı olmak için dışarıdan sivil şahısların teknik olarak bize yardım edeceği bilgisi yoktu.
Yayınların kesilmesi gerektiğini de oraya gittikten sonra söylediler. Türksat'ta yayınların kesilmeye
çalışılması sırasında bize destek olmak ve yayınları kesmek için dışarıdan teknik personelin
gönderileceği söylendi. Ancak bu personelin gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum çünkü gelen
olmadı. Geldiyseler de ben görmedim.
İsimlerini söylediğiniz Birol BAKİ, Aydın YAVUZ, Mehmet Salih DAĞKÖY ve Burhan
GÜNEŞ isimli şahısların kim olduğunu bilmiyorum, isimlerini de duymadım. İsimlerini bilerek
görüşme yaptığım kişilerden değildir. Beni olay gecesi yayınların kesilmesiyle ilgili birçok kez
aradılar. Nasıl yayınların kesileceği konusunda yönlendirme yapıp, yardımcı olan kimse olmadı.
Sadece Türksat'ın içerisindeki bir teknisyenden yayınları kapatmasına istememize rağmen
gerçekleştiremedi.
Türksat'tan ayrıldıktan sonra Akıncılar Hava Üssü'ne Türksat bölgesinden iki helikopterle
personel taşındığını biliyorum. Birisinde biz vardık. Diğer helikopterin ne zaman geldiğini ve kaç kişi
getirdiğini bilemiyorum.
Bu güne kadar sadece Sincan savcılığında ve hakimliğinde birer kez ifadem alınmıştır. Başka
bir şekilde ifade vermedim. Yaşadığımız olaylardan dolayı çok üzgünüm. FETÖ/PDY örgütü ve
yapılanmasıyla hiçbir irtibatım yoktur. Özel Kuvvetler bünyesinde tecrübeli ve başaralı birisi olduğum
için bu olayın içerisine dahil edildiğimi düşünüyorum. Bu konu kuvvet komutanlığından araştırılabilir.
Eşim Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen olup, ikiz olan iki çocuğum 5 yaşına gireceklerdi.
Bunun kutlamasını yapmak için hazırlık yaparken bu olaylar yaşandı. Ben hiçbir zaman bir sivilin
yaralanmasını istemedim. Bizzat polis memurlarına ya da sivil şahıslara silahla ateş etmedim.
Yaralananlara da yardımcı olunması için her türlü gayreti gösterdim. Buna rağmen bana hain
muamelesi yapılmasından ötürü çok üzgünüm. Ben hiçbir zaman Fethullahçı Terör Örgütü'ne dahil
olmadım. Kesinlikle hain değilim. Vatanımı milletimi seven birisiyim. Hiçbir sivile yada kamu
görevlisine ateş etmedim. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Benim başıma bu işleri açan ve beni bu
işlerin içerisine sokan kişilerin, benim iradem dışında beni bu olayların içindeymiş gibi gösterenlerin
Allah belasını versin. Bu kadar net söylüyorum. Üzerime atılacak suçlamaların hiçbirisini kabul
etmiyorum" dediği,
2-) Şüpheli İbrahim ALTINOK'un 28/07/2016 günü Ankara TEM Şube görevlileri
tarafından müdafi huzurunda alınan savunmalarında:
"FETÖ Terör Örgütü hakkında medyadan bildiklerim dışında başka bir bilgim yoktur. Benim
bu yapılanmayla bir ilgim ve alakam yoktur. Fethullah Gülen'i basından duyduğum kadarıyla bilirim,
şahsen tanımam.
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Ben Kara Harp Okulu'nda 11 Nisan 2016 tarihinden beri astsubaylıktan subaylığa geçiş kursu
görmekteyim. 15/07/2016 günü istirahatliydim. İshalden dolayı 14/07/2016 günü (2 gün) doktor
raporum vardı. 15/07/2016 günü saat 20:30 sıralarında İl Kadın Dayanışma Sokak No:6/9
Dikmen/Çankaya-ANKARA adresinde bulunan ikametime sivil kıyafetli Kara Harp Okulu'ndan
geldiklerini ve rütbeli olduklarını söyleyen iki şahıs geldi. Ben kimliklerini görmek istedim bana
askeri kimliklerini ibraz ettiler. Bana 15/07/2016 Cuma günü saat 20:30'da eğitim tatbikatı olduğunu
söyleyerek Kara Harp Okulu'na birliğe gitmemiz gerektiğini söylediler. Ben de Cuma gününü
Cumartesi gününe bağlayan gece Afyon Tatbikatı yapılacaktı bu tatbikat olduğunu düşünerek tamam
gidelim dedim ve birlikte yola çıktık. Beni götürdükleri yerdeki askerlere neresi olduğunu sorduğumda
bana geldiğim yerin Muhafız Alayı olduğunu söylediler. Ben de beni getiren şahıslara neden Kara
Harp Okulu değilde beni Muhafız Alayına getirdiniz diye sorduğumda açıklama yapılacağını ve bir
süre beklemem gerektiğini söylediler. Saat 24:00'a kadar Muhafız Alayı'nda bekledik. Beklediğimiz
yerde çok sayıda rütbeli ve rütbesiz asker vardı. İçlerinde tanıdığım kimse yoktu. İsmini Şamil olarak
öğrendiğim askeri kıyafetli komutan askerlerin arasından bende dahil olmak üzere 14-15 kişi seçti ve
bizleri birlik içerisinde bir yere araçla götürdü. Şamil isimli şahsın üzerinde askeri kıyafet vardı ancak
üzerinde rütbe yoktu. Ben kim olduğunu sorduğumda bu şahsın yarbay olduğunu söylediler. Bizi açık
bir arazide indirdiler burada kısa bir süre bekledik ve Şamil Yarbay bizlere Türksat'a terör saldırısı
olduğunu bizim de emniyeti sağlamamız aracılığıyla Türksat'a gitmemiz gerektiğini söyledi. Birazdan
helikopter gelecek bizi götürecek dedi. Bize burada silah ve teçhizat, hücum yeleği ve kompozit
başlıkdağıttılar. Bana TK 416 marka seri numarasını hatırlamadığım 5.56 mm çapında uzun namlulu
otomatik silah verdiler. Bize verdikleri hücum yelekleri içinde üç şarjör vardı. Ben şarjörleri kontrol
ettiğimde doluydu. Saat 00:30 sıralarında iki helikopter geldi. Şamil Yarbay bizi iki gruba böldü. Bir
helikoptere 10 kişi bindirdi diğer helikoptere ise 5 kişi bindirdi. Şamil Yarbay 10 kişilik grupla birlikte
ilk helikoptere bindi beni 5 kişilik grupla ikinci helikoptere bindirdi. 10 kişilik helikopter ilk önce
kalktı, biz 10 dakika kadar bekledik ve havalandık. Gölbaşı'nda Türksat'ın nizamiyesi dedikleri yere
indik. Ben Türksat yazılı birşey görmedim. Diğer helikopterin nereye indiğini görmedim. Biz iniş
yaptıktan sonra bizi nizamiye tarafından çağırdılar. Nizamiyeye gittiğimizde nizamiyedeki şahısların
ilk helikoptere binen şahıslar olduğunu gördüm. Nizamiyede 3-4 şahıs yaralı vaziyette yerde
yatıyorlardı. Bir askeri personel de bu yaralılara müdahale ediyordu. Yaralı şahıslar silahla
yaralanmıştı. Ben yaralı şahısları görünce Türksat'a saldırı olduğunu düşündüm. Şamil yarbay
toplanmış haldeki sivil ve özel güvenlik görevlilerine gitmelerini söyledi. Onlarda araçlarına binerek
oradan ayrıldılar. Şamil yarbay bizde buradan ayrılıyoruz dedi ve iki sivil araca bindik ve ayrıldık. 510 dakika sonra arkamızdan seri bir şekilde ateş edildi. Ben arka sırt bölgemden iki yerden ve
kafamdan yaralandım. Benim yanımdaki şahısta yaralandığını söyledi. Ben bir müddet sonra
bayılmışım. Bir ara gözümü açtığımda helikopterde olduğumu gördüm. Daha sonra gözümü açtığımda
GATA hastanesindeydim. İki gün boyunca GATA'da tedavimi gördüm. 18/07/2016 günü taburcu
edildim ve beni polisler merkez komutanlığına götürdüler. Daha sonra başkent spor salonuna
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getirildim.
Benim darbe olayı ile ilgim alakam yoktur. Beni evden okul komutanının emri ile tatbikat var
diyerek çağırdılar. Ben gelen iki askeri personelin Kara Harp Okulu'ndan geldiklerini düşündüm. O
gece tatbikat olacağını bildiğim için katıldım. Ben silahla hiç kimseye veya hiçbir yere ateş etmedim.
Türksat denilen yerde yaralı haldeki şahıslardan birisi helikopter bize niye ateş etti diye sordu. İsmini
bilmediğim rütbeli olduğunu düşündüğüm bir şahısta biz size ateş etmedik diye cevap verdi. Benim
içinde bulunduğum helikopterden ateş edilmedi.
Bana isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Benim yasa dışı herhangi bir örgüt ile ilişkim
bulunmamaktadır. Bizleri tatbikat olacağını söyleyerek kandıran darbeye teşebbüs eden şahıs veya
şahıslardan davacıyım" dediği, anlaşılmıştır.
Şüpheli İbrahim ALTINOK 17/11/2016 günü müdafi huzurunda alınan savunmalarında:
"Ben Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay üstçavuş olarak piyade sınıfında görev
yaparken, 2015 yılında subaylığa geçiş sınavını kazanarak bu sene Nisan ayında İzmir'de ki Menteş'te
Kara Harp Okulu'nda kursa başladım. Haziran ayında yaklaşık 400 kişi olarak diğer sınıf ve
birliklerden katılanlarla birlikte Ankara Kara Harp Okulu'nda kursa devam ettik. 15/07/2016 günü
yaşadığımız olaylarla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından ve Ankara Adliyesi'nde
sorgu sırasında ifade vermiştim. Bu ifadelerimi tekrar ediyorum. Şuan itibariyle aklıma gelen eklemeyi
ya da çıkarmayı düşündüğüm bir husus yoktur, dedi.
TCK'nun 221. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri şüpheliye açıkça anlatıldı.
Soruldu: Olay tarihi itibariyle yukarıda belirttiğim adreste kiralık evde arkadaşlarım Ercan Erşahin ile
birlikte kalıyorduk. Kendisi Özel Kuvvetler'de askerdi. Olay günü itibariyle bir önceki gün aldığım
istirahat raporu nedeniyle evde bulunuyordum. İsimlerini sorduğunuz şahıslardan Fatih ARSLAN
devre arkadaşım olup, Özel Kuvvetler'de askerdir. Melih VAROL'u kurstan tanıyorum. Mesut
SANCAK isimli şahsı tanımıyorum. Mesut DOKUZ ismi ise tanıdık geliyor. Mehmet Hamza
Başaran'ı tanımıyorum. Akşam saatlerinde önceki ifadelerimde belirttiğim gibi Kara Harp Okulu'ndan
evimize gelen iki rütbeli sivil şahıs, tatbikat için okula gitmemiz gerektiğini söylediler. O tarihlerde
Afyon'da yapılacak bir tatbikatın bir hafta geri alındığına ilişkin konuşmalar vardı. Bu tatbikatın
olduğunu düşünerek onlarla birlikte gitmeyi kabul ettim. Zira tatbikatın geri alındığı kesinleşmişti.
Ancak sivil araçlarıyla beni götüren şahıslar Kara Harp Okulu'na değil Çankaya'da ki
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na götürdüler. Girişte kimliklerimizi gösterip içeriye alındık.
Kalabalık bir grubun içerisinden geçtik. Neden geldiğimizi sorduğumuzda biraz bekleyip gidileceği
söylendi. Daha sonra kendisine Şamil Yarbayım diye hitap edilen üzerinde askeri kıyafet olan şahıs
10-15 kişi kadar bizi ayırıp arkası tenteli askeri bir kamyonete bindirerek aynı yerde açık bir araziye
götürdü. Orada saat 24.00'e kadar bekledik. Evden gelirken askeri kıyafetlerimi almamı istedikleri için
beklediğimiz yerde herkez askeri kıyafetlerini giydi. Orada bir çanta içerisinde bulunan gördüğüm
kadarıyla hepsi aynı model HK-416 marka tüfekler ile teçhizat ve mühimmat dağıtıldı. Kendi askeri
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kıyafetimizin dışındaki tüm teçhizatı orada aldık. Gelişi güzel herkese dağıtıldı. Herhangi bir kayıt
veya liste tutulmadı. Komando bıçağı Özel Kuvvetler askerlerinin kıyafetinin aksesuarıdır.Bende de
vardı. Oraya gelen iki helikopterden ilkine yaklaşık 10 kişi bindi. Şamil yarbay ilk helikoptere
binmişti. Helikoptere binenleri kendisi ayırdı. Sanırım çoğunu tanıyordu. Ben hatırladığım kadarıyla 5
kişi olarak ikinci helikoptere binmiştim. Helikopterler gelmeden 15-20 dakika kadar önce beklerken
Türksat'ta terör saldırısı olduğu, bizim emniyet amacıyla takviye olarak gidiceğimizi söylediler. Bu
arada herkesin kendi telefonları yanındaydı. Benim telefonumda internetim kapalıydı. Şarjım da
bitmek üzereydi. Bu yüzden o saate kadar darbeye teşebbüs olayları konusunda herhangi bir haber
veya bilgi almadım. Beni arayan, soran kimse de olmadı. Diğer kişilerde telefonlarıyla ilgileniyordu
ancak bu konuda birşey söyleyen olmadı. Bizim bindiğimiz helikopterlerde bir pilot ile bir teknisyen
dışında kimse yoktu. Nereden geldiklerini ve bu kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Karanlıkta
helikopterlerin özelliklerini dikkat etmedim. Bizi Türksat bölgesinde açık bir alana indirdiler. Diğer
helikopter bizden önce inmişti. Biz inerken orada olup olmadığına dikkat etmedim. Yaklaşık 100 metre
ilerideki nizamiye bölgesine giderken çatışma sesleri duyduk. Gittiğimizde oradaki güvenlik
görevlileri kendilerine neden ateş edildiğini soruyordu. Bizim helikopterimizden ateş edilmemişti.
Anladığım kadarıyla önceki helikopter nizamiye bölgesine ateş etmiş. Biz ulaştığımızda devam eden
bir çatışma yoktu. Bizim nizamiye bölgesine ulaştığımız süre içerisinde orada bir sivil araçla çatışma
yaşanmış. Gittiğimizde gördüğüm kadarıyla araçta bir kişi yaralı vardı. Dışarıda da kendisine
müdahale edilen yaralı başka bir kişi vardı. Güvenlik görevlileri kendilerine neden ateş edildiğini
sorarken Şamil Yarbay, Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koyduğu şeklinde birşeyler söyledi. Bunu ilk
defa orada duydum. Oradaki şartlar altında buna karşı koyma ya da oradan ayrılma imkanım yoktu.
Tekrar söylediğim gibi içlerinde benim tanıdığım kimse yoktu. Daha sonraki çatışma sırasında
yaralandığım için olayların bir kısmını ve kişileri hatırlamakta zorlanıyorum. Türksatın giriş
tarafındaki daha ileride bulunan nizamiyede görevli güvenlikçiler de buraya çağrıldı. Güvenlik
personelinin silahları ve telefonları toplanmıştı. Bir çantadaydı. Yaralılarla ilgilenme sürecinde biz
hepimiz nizamiye bölgesinde bekledik. Şamil Yarbay'ında dışarıda beklediğini hatırlıyorum. İçerdeki
binalarda uydu yayınlarının kesilmesi için Türksat görevlilerinin toplanıp bir yere götürüldüklerini ben
görmedim. Nizamiyeden iç binalara hiç girmedim. Saat 02:00 sıralarında Şamil Yarbay sürekli
bağırıyordu. Herkesin tahliye edilmesini söyledi. Neden tahliye edileceğini ben duymadım. Bunun
üzerine türksat personeli dahil herkesin tahliye etmesi istenildi. Zaten sadece güvenlik personeli vardı.
Herkes kendi aracıyla çıkış yaptıktan sonra bizde orada kime ait olduğunu bilmediğimiz araçlara
bindik. Benim bindiğim araç otomobil idi. 5 kişiydik. Diğer araç beyaz renkli minibüs şeklinde bir
araçtı. Diğerlerinin o minibüse bindiğini hatırlıyorum. Benim gördüğüm kadarıyla iki araçla çıkış
yaptık. Yaralı güvenlik görevlilerini arkadaşları götürmüştü. Şamil Yarbay bizim aracımızdaydı.
Önden biz çıktık. İlerideki ön nizamiyede arkamızdan gelen minibüste bizimle birlikte olmayan bir
görevli inmiş o yüzden biraz durduk. Bizim aracımıza veya minibüse başka bir araçtan güvenlik
görevlilerine ait silah aktarıldığını ben görmedim. Şamil yarbay bizim bindiğimiz otomobilin sağ ön
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koltuğundaydı. Ben arka koltukta ortadaydım. Türksat yolundan ana yola çıkıp sağa döndük 2-3 dk
gittikten sonra arkamızdan ateş edildi. Ben yaralınınca öne kapandım. Bize ateş edenlerin kim
olduğunu karanlıkta görmemiz mümkün değildi. Sanırım benim sol tarafımda oturan askerde
yaralanmış, kendisi öyle söyledi. Bizim aracımızdan kimse bize ateş eden bölgeye doğru silahla
karşılık veremedi. Uzaklaşmaya çalıştık. Arkamızdan gelen minibüsle aramız açılmıştı. Minibüsü ve
içerisindekileri birdaha ben hiç görmedim. Ben kan kaybından baygınlık geçirmişim. Gözümü
açtığımda helikopterde olduğumu anladım. Sanırım benden başka 3-4 kişi daha vardı. Benimle birlikte
bir kişi daha yaralıydı. Şamil yarbayda bizimle birlikteydi. Bizim aracımızdaki 5 kişide helikopterde
olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bizim helikopterle alındığımız yere başka bir helikopter gelip
gelmediğini bilmiyorum. Ben helikoptere bindirildiğimizi de hatırlamıyorum. Daha sonra helikopter
Ankara'da GATA Hastanesi'ne bizi götürdü. Sabah aydınlanmıştı. Saati tam olarak hatırlamıyorum.
Hastanede sadece yaralı olarak iki kişi indirildik. Kalanlarla birlikte helikopter tekrar havalandı.
Nereye gittiklerini bilmiyorum. Hastanede Pazartesi günü öğleye kadar kaldım. Sonraki olayları
önceki ifademde belirttiğim gibi anlattım, dedi.
Soruldu: Türksat bölgesindeyken benim üzerimdeki silahla hiç ateş etmedim. Bana verilen
silahda hastanede indirildiğim sırada silah helikopterde kaldı. Bunu gördüm. Cumhurbaşkanlığı
Muhafız Alayı'ndayken benim tanıdığım başka özel kuvvet personeli yoktu ancak özel kuvvet askeri
kıyafetli çok sayıda kişi vardı. Albay rütbeli birisi olduğunu hatırlıyorum, nasıl bir görünüşü olduğunu
karanlıkta seçemedim. Şamil yarbay bu kişiye komutanım diye hitap ediyordu. Gözlüğü olup
olmadığını hatırlamıyorum. Türksata indiğimizde ağır yaralı iki kişi dışında ufak yaraları olan
güvenlik personeli de vardı. Kurşun veya şarapnelden yaralanmış olabilir, dedi.
Soruldu: Telefon görüşme detaylarında Melih VAROL isimli Özel Kuvvetlerden kurs
arkadaşımın gece olay saatlerinde uydu merkezi civarıda Türksat Bölgesi'nde olmasının sebebini
bilemiyorum. Ben kendisinin bizimle birlikte orada olup olmadığını bilmiyorum, hatırlamıyorum.
Bana ceza evi fotoğraflarını gösterdiğiniz kişilerden Mesut SANCAK isimli şahsı Mesut olarak
hatırlıyorum. Fatih ARSLAN ile Melih VAROL'u da tanıyorum. Olay gecesi Türksat bölgesi'nde
gördüğümü hatırlamıyorum. Yine fotoğrafını gösterdiğiniz Eray UÇKUN'un helikopterlerle bizimle
birlikte liderlik yapan Şamil Yarbay isimli kişi olduğunu zannetmiyorum. Benzetemedim. Bu kişi
TÜRKSAT

bölgesinde

gördüğümü

hatırlamıyorum.

Zaten

diğer

şahısların

simalarını

da

hatırlayamadığım için görsem de tanımam. Yine fotoğrafını gösterdiğiniz Harun OLGUN isimli şahsın
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yukarıda anlattığım Albay olup olmadığından emin değilim,
dedi.
Soruldu: Ercan Şen isimli şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Bizim Türksat'tan çıkarken
bulunduğumuz araç önden gitmişti. Yarbay rütbeli kişi bizim aracımızdaydı. Arkamızdaki minibüs ile
telefonla görüşmeler yapıyordu. Bir ara minibüsteki iki kişinin öldüğü şeklinde bir konuşma geçti. Ben
kimin ne şekilde öldüğünü kaç kişi öldüğünü bizzat görmedim, dedi.
Soruldu: Mehmet Hamza Başaran ve İbrahim YILMAZBAŞ'ın Kara Harp Okulu'nda subaylık
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kursunda olan kişilerden olduğunu biliyorum. Yakınlığım yoktur. Mesut SANCAK'ın bana okunan
ifadesini anladım. Ben kendisini ve diğer kişileri orada gördüğümü hatırlamıyorum, dedi.
Soruldu: Türksat'ta bulunduğumuz süre içerisinde uydu yayınlarının kesilmesi için dışarıdan
gelecek sivil mühendis veya başka bir görevli olduğuna ilişkin ben birşey duymadım. Dışarıdan gelen
sivil mühendislerin, kim olduğunu, neden geldiklerini bilemiyorum. Söylediğiniz isimlerin kim
olduğunu da bilmiyorum, dedi.
Soruldu: Benim sorduğunuz FETÖ Silahlı Terör Örgütüyle bugüne kadar herhangi bir ilişkim
olmadı. Okullarına, dershanelerine ve diğer kurum veya kuruluşlarına, bankalarına, derneklerine
benim temasım olmadı. Benimle himmet, sohbet veya başka sebeplerle irtibat kurmaya çalışan kimse
de olmadı. Özel Kuvvetlerde bu örgüt ile ilişkisi olduğunu bildiğim bir kimse de yoktur. Olaylara
tatbikat olacağı söylendiği için ve emir komuta içerisinde mecburen katıldım. Türksat'a gittğimizde
TSK'nın yönetime el koyduğu söylendi. Ancak bizim buna karşı koyacak ya da oradan uzaklaşacak
imkanımız yoktu. O güne kadar silahlı kuvvetlerin içerisinde bir grubun darbe yapacağından haberim
yoktu. Yurtta Sulh Konseyi'ni de ceza evinde öğrendim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum,"
şeklinde beyanda bulunmuştur.
3-)Şüpheli

Fatih

ARSLAN'ın

17/11/2016

günlü

müdafi

huzurunda

alınan

savunmalarında:
"Ben 2012 yılından beri Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı 1. Özel Kuvvet Komutanlığı 12.
Tabur'da astsubay kıdemli çavuş muhabere sınıfında görev yapıyordum. Subaylık sınavını 2015
yılında girip kazanınca Kara Harp Okulu'nda kursa başladık. 10 Nisan'da İzmir'de başlayan kurs 19
Haziran ve sonrasında Ankara Kara Harp Okulu'nda kursa devam ettim. 30 Ağustos itibariye kursu
bitirdiğimizde teğmen rütbesiyle subaylığa başlayacaktık. 15/07/2016 tarihi itibariyle kurs süreci
devam ediyordu. Aynı hafta pazartesi günü daha önceden planlanan ve tüm kursiyerlerin katılacağı
Afyon Harp Tarihi Tatbikatı bu hafta sonuna alınmıştı. Benim yukarıda belirttiğim adreste kiracı
olarak birlikte oturduğum eşimin 16/07/2016 günü lisans tamamlama sınavları olacağı için bu tatbikata
katılmamayı düşünüyordum. Eşim İstanbul Üniversitesi Uzaktan Lisans Tamamlama sınavlarına
cumartesi ve pazar günleri girecekti. Okulumuzda bunun için izin istememe rağmen izin verilmedi. Bu
sırada yine Özel Kuvvetler'den arkadaşım olup, birlikte kurs gördüğümüz İbrahim YILMAZBAŞ,
başka bir koruma güvenlik tatbikatı için Cuma günü akşamleyin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na
çağrıldığımızı söyledi. Kimin çağırdığını sorunca Harun Albay diye cevap verdi. Ben Harun Albay'ı
tanımıyordum. İbrahim'e de eşimin sınavlarından bahsettim. Ancak Cuma günü özel bir hastaneden
eşimin sınava girmesi durumunda 1 yaşına girmiş olan çocuğumuza bakacak kimse olmadığı için
rapor alarak ben bakmak istedim. Cuma ve cumartesi günleri için Ürofiz isimli özel hastaneden rapor
aldım. İbrahim'in bahsettiği koruma güvenlik tatbikatının kısa süreceğini düşünerek oraya katılmaya
karar verdim. Ancak yerini bilmiyordum. İbrahim'le görüşerek bizimle aynı durumda olan Mesut
DOKUZ'un İbrahim'le birlikte olduğunu gördüm. Üçümüz Mesut'un aracıyla saat 22:30'dan sonra
Muhafız Alayı'na ulaştık. Zaten 22:30'da orada olmamız istenilmiş. Girişe geldiğimizde aracı kullanan
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Mesut görevlilere tatbikat için geldiğini söyleyince içeriye alındık. İçeriye girdikten sonra yanımızda
getirdiğimiz askeri kıyafetlerimizi giydik. İbrahim ve Mesut benden önce kalabalığa doğru gittiler. Bu
sırada ben havada askeri uçakların uçtuğunu, fark edip telefonuma baktığımda TSK 'nın yönetime el
koyduğu, boğaz köprülerinin kapatıldığı haberlerini görünce şaşırdım.Hemen Harun Albay'ın kim
olduğunu öğrenip konuşmak istedim. Bana gösterdikleri bu kişiyle konuşurken neden buraya
çağrıldığımızı ne yapmak istediklerini öğrenmeye çalıştım. Korkmuştum. Bu kişi kısa boylu birisiydi.
Bana ceza evi fotoğrafını gösterdiğiniz Harun OLGUN isimli Albayın benim kişi olup olmadığına
emin değilim. Bana biz darbeci değiliz, dedi. Gitmek istediğimi söyledim. Bir yere gidemeyeceğimi
söyleyince silahımı çekmek istedim. Arkamdan üzerime çullandılar. Daha sonra beni ağaçlık bir alana
götürüp beklettiler. Başımda bekleyenler vardı. Silahımı da almışlardı. Orada ne kadar beklediğimizi
bilemiyorum. İbrahim ve Mesut'u bir daha görmedim. Bir süre sonra bir helikopterle Akıncılar Hava
Üssü'ne götürüldük. Benim bulunduğum helikopterde Harun isimli bu albayda vardı. Başka bir kişi
daha vardı. Kim olduğunu bilmiyorum. Bizden önce başka bir helikopter kalkmıştı. Nereye gittiğini
bilmiyorum. Bizim helikopterimiz skorksy tipi idi ancak Akıncılar'a gidene kadar herhangi bir silah
kullanılmadı. Oraya gittiğimizde beni bir oda da beklettiler. Sabah olmuştu. Gelen jetler yakınımızdan
sesleri geliyordu. Bomba sesi gibi geldiği için yere yatanlar oldu. Oradaki kargaşadan yararlanarak ben
çıktım. Tel örgülerden atlayarak köylerin olduğu tarafa yöneldim. Bir süre dinlendikten sonra çıktığım
yolda karşılaştığım ilk sivil ekiplere olayı anlatıp sığındım. Onlarda yakalama işlemi yaptılar.
Yakalandığımda telefonumu da aldılar. Silahımın nerede olduğunu bilmiyorum. Bugüne kadar Ankara
Emniyet Müdürlüğü'nde savcılıkta ve hakim huzurunda ifade verdim. O ifadelerimi de bu kapsamda
tekrar ediyorum, dedi.
Soruldu: Bana isimleri sorduğunuz kişilerden Mehmet Hamza Başaran'ı kursiyer olarak
tanıyorum. İbrahim ALTINOK devre arkadaşımdır. Melih VAROL'da kursiyerdir kendisini tanırım.
İbrahim YILMAZBAŞ ve Mesut'u tanıdığımı yukarıda anlattım. Eray UÇKUN isimli şahsın Özel
Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olduğunu biliyorum. Muhafız Alay'ında İbrahim
YILMAZBAŞ, Mesut DOKUZ dışında tanıdığım, hatırladığım kimse yoktu, dedi.
Soruldu: Mesut DOKUZ (SANCAK)'un okuduğunuz ifadesinde bahsettiği Mehmet Hamza
Başaran ile 15/07/2016 cuma günü ben hiç görüşmedim. İbrahim YILMAZBAŞ'ın evinin yakınında
Mehmet Hamza Başaran ile karşılaşmadım. Mesut ve İbrahim YILMAZBAŞ beni aldıklarında
Mehmet Hamza'nın başka bir araçla önden gittiğini hatırlamıyorum. Mesut'un ifadesinde yer alan
benimle birlikte 7-8 kişilik bir ekiple helikoptere bindirilip türksata yayınların kesilmesi için birlikte
gittiğimiz ifadesi doğru değildir. Beni Muhafız Alayı'nda ayırıp ağaçlık alana götürdüklerinde Mesut
ve diğer arkadaşlarımı bir daha görmedim. Helikopterle türksata gidip oradaki olaylara karışmadım,
dedi.
Soruldu: İbrahim ALTINOK'un kullandığı telefonla yaptığımız görüşmeler muhtemelen benim
alacağım doktor raporlarıyla ilgili olabilir. Kurstan arkadaşım olduğu için zaman zaman
görüşürüz.İbrahim ALTINOK'un muhafaz alayına geleceğinden haberim yoktu. Orada da kendisini
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görmedim, dedi.
TCK'NUN 221 maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri şüpheliye açıkça anlatıldı.
Soruldu: FETÖ Silahlı Terör Örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur. Bu konudaki suçlamayı kabul
etmiyorum. Bu konuyla ilgili daha önceki ifadelerimde de beyanda bulundum. Örgütün eğitim, finans,
medya bağlantılı kurum ve kuruluşlarıyla, dernek, vakıf vb faaliyetleriyle benim bir irtibatım
olmamıştır. Eşimin de bu konularla bir ilgisi yoktur. Akrabalarımdan asker veya polis olan kimse de
yoktur. Özel Kuvvet personeli olduğum için tutuklandığımı zannediyorum. Darbeci şahısların
eylemlerine katılmadım. Tam tersine kaçmaya çalıştım. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda toplanan
asker şahısların sevk ve idaresinde yer aldığı söylenen Harun Albay'ın kendi bindiği helikopterle beni
Akıncılar Üssü'ne götürmesinin nedeni kendisine yakınlığım veya kendisiyle irtibatım değildir. Belki
de beni esir olarak kullanacaktı. Akıncılar Üssü'nde alın bu haini diyerek beni oradakilere teslim etti.
Kendisini bir daha görmedim. Orada da tanıdığım başka bir kimseyle karşılaşmadım. Akıncılar
Üssü'nde alıkonulduğum binanın hangisi olduğunu şuanda bilmiyorum" dediği anlaşılmıştır.
4-)Şüpheli Mesut SANCAK (DOKUZ)'un 18/11/2016 günlü müdafi huzurunda alınan
savunmalarında:
"Ben, subaylık sınavını kazanmadan önce Özel Kuvvetler Komutanlığı 24.Tabur
Komutanlığı'nda 3. Tim Silah uzmanı olarak görev yapıyordum. Rütbem astsubay kıdemli çavuş idim.
Nisan ayında kazandığım subaylık sınavı nedeniyle ilk önce İzmir Menteş'de Kara Harp Okulu'nda
kursa başladım. Haziran ayında Ankara Kara Harp Okulu'na geldik. 15 Temmuz itibariyle Kara Harp
Okulu'nda subaylık kursunda öğrenciydim. Yaklaşık bir sene öncesine kadar Ankara Cevizlidere
Mahallesi'nde kiraladığım evde kirası fazla olduğu için Melih VAROL ve Tugay Perişan ile birlikte
kalıyorduk. Harp Okulu kursu esnasında Etiler Orduevi'nde kalıyordum. Bekarım. Babam ordu
evinden emekli sivil memurdur. Yakın akrabalarımdan başka asker veya polis kimse yoktur. 2013
yılında Özel Kuvvetler kursuna başladım. Daha önce Kara Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma okulu
eğitim merkez komutanlığındaastsubay çavuş olarak göreve başlamıştım. Bana sorduğunuz konularda
daha önce Kayseri'de teslim olduğumkolluk görevlilerine müdafi huzurunda ifade vermiştim. Ben kalp
rahatsızlığı nedeniyle GATA hastanesinde tedavi görüyordum. O hafta sonu okulumuzun Afyon gezisi
yapılacaktı. Rahatsızlığım nedeniyle Etiler Ordu evinin yakınındaki Gazi Mustafa Kemal
Hastanesi'nden 2 veya 3 günlük rapor almıştım. Benimle birlikte Etiler Orduevi'nde farklı odalarda
kalan arkadaşım Melih VAROL'da aynı hastaneden rapor almıştı. Özel Kuvvetlerden tanıdığım olan ve
birçok görevde birlikte çalıştığımız Mehmet Hamza Başaran 14/07/2016 günü Harp Okulu'nda
bulunduğumuz sırada bana 15 Temmuz'da Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gizli bir
görevi için Özel Kuvvetler Komutanı Zekayi Paşa'nın bilgisi dahilinde Çankaya Cumhurbaşkanlığı
Muhafız Alayı'nda toplanılacağını söyledi. Bu gizli göreve bizimde gelmemiz gerektiğini söyledi.
Kendisinin bu talimatı kimden aldığını bilmiyorum, söylemedi. Mehmet Hamza Başaran'da subaylık
kursunda olup, bekar idi. 15 Temmuz günü saat 20:00 sıralarında Hamza Başaran'ın evinin dışında
buluştuk. Kendisi yine subaylık kursunda olan İbrahim YILMAZBAŞ ve Fatih ARSLAN'a haber
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vermiş. Ben gittiğimde oradaydılar. İbrahim ALTINOK'u sima olarak bilirim. Sanırım o da kurstaydı.
Buluştuğumuz yerde kendisi yoktu. Hamza'nın evinin önünde buluştuğumuzda Hamza kendi
arabasıyla tek olarak önden gitti. İbrahim YILMAZBAŞ ile Fatih ARSLAN'da benim aracıma
binmişti. Hamza'yı takip ederek saat 21:00 sıralarında Muhafız Alayı'na ulaştık. Nizamiyede Hamza
Özel Kuvvet birliği olduğumuzu söyleyince başka bir şey sorulmadan içeriye alındık. İçerisi
kalabalıktı. Karmaşa vardı. Gözlüklü albay rütbeli ortanın üstü boylarda birisi herkese talimat
veriyordu. Yönlendiriyordu. İsmini halen bilmiyorum. Harun OLGUN isminde birisini tanımıyorum.
Ancak soyadına göre hatırlar gibi oldum. Kepi vardı. Giderken sivil olarak gitmiştik ancak askeri
kıyafetlerimiz araçtaydı. Onları giydik. Ayrıca önden gelmiş olan Hamza Başaran'ın Toyota marka
aracının arkasından içerisinde tahminen mühimmat olduğunu düşündüğüm siyah bakalit bir kutu
indirdiler. Bunu da orada parça parça malzemelerin olduğu bir yere koydular. Hamza ve İbrahim
YILMAZBAŞ bunu indirdi. İçinde ne olduğunu bizzat görmedim. Oradakibahsettiğim albay kimin
nereden geldiğini sorup ona göre herkesi gruplara ayırıyordu. Hamza'nın ve İbrahim'in hangi tarafa
gittiğini bilmiyorum. Fatih ARSLAN ile bizi başka bir gruba gönderdiler. Bizim ayrıldığımız grupta en
az 8 kişi olmuştuk. Başımızda tahminen en az yarbay rütbesinde kendisini bana Şamil derler, diye
tanıtan birisi vardı. Benim kıyafetlerimde rütbem ve isimlerim vardı. Diğerlerinde hatırladığım
kadarıyla yoktu. Şamil Yarbay kendisini takip etmemizi isteyerek helikopter pistine doğru götürürken
aramızda bulunan üsteğmen olduğunu tahmin ettiğim birisine nereye gittiğimizi sorduğumda ordunun
yönetime el koyduğu şeklinde bir cevap verdi. Kimin emri olduğunu sordum Genelkurmay
Başkanlığı'nın emri olduğunu söyledi. Ben meraklanıp halkın bunu destekleyip desteklemediğini
sorduysam da rütbem düşük olduğu için çok muhattap alınmadım. Yurtta Sulh Konseyi'ni daha sonraki
haberlerden öğrendim. Televizyonlardan duydum. Resmi bir yazı gösterilmedi. Helikopter pistinde
gelen 1 helikoptere bindiğimiz sırada Şamil Yarbay türksata yayınların kesilmesi için gideceğimizi
anlattı. Bizim gruplara ayrıldığımız ilk yerde herkese rastgele silah, mühimmat ve teçhizat dağıtıldı.
Benim beylik tabancamda yanımdaydı. Sarsılmaz Kılınç mega2000 light markaydı. Bizim
grubumuzdakiler genelde m16 ve hk416 marka silahları aldı. Bende de hk416 vardı. Helikoptere en az
8 kişi bindik. Aramızda Ercan ŞEN isimli bir başçavuş olduğunu da şimdi hatırlıyorum. Ben ikinci bir
helikopterle başka askerlerin geldiğini hatırlamıyorum. Bizim helikopterimizde Şamil isimli yarbay,
tahminime göre üsteğmen rütbeli birisi, Ercan ŞEN isimli şahıs, Fatih ARSLAN ve ben vardım.
Diğerlerinin isimlerini bilemiyorum. İbrahim YILMAZBAŞ bizim helikopterimizde yoktu. Ergün
ÖZYURT, Ersan KULUÇLU, İbrahim YILMAZBAŞ, Melih VAROL, Osman Kemal KÜÇÜK, Tayfun
KARAÖZ isimli şahısların bizim helikopterde olmadıklarını düşünüyorum. Melih ve İbrahim'i
tanırım. Türksat'a gittiğimizde sadece Fatih ARSLAN'ı gördüğümü hatırlıyorum. Hamza Başaran'ı
TÜRKSAT bölgesinde hiç görmedim. Fatih ARSLAN'ın okuduğunuz beyanları doğru değildir.
Kendisini TÜRKSAT'ta bizzat gördüm. Biz türksata giderken helikopterde ismini ve konuşmalarından
kodunu duymadığım bir pilot ile helikopterin silahlarını kullanan bir teknisyen vardı. Teknisyenin
ismini de duymadım. Yüzüne de dikkat etmedim. Türksat'a gelir gelmez helikopter doğrudan nizamiye
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kısmını ateş altına aldı. Herhangi bir uyarı yapılmadan ateş açıldı. Ben kızdım. Aşağıdaki şahısların
megafonla uyarılmasının iyi olacağını söyledim. En fazla 5 dakika helikopter atışı devam etti.
Helikopter arka tarafta yere kadar indi. Nizamiye tarafına gittiğimizde sanırım helikopter atışından bir
şahsın nizamiyede öldüğünü gördük. Şamil isimli şahıs bu kişilere yardım etmeye çalıştı. Bu aşamada
ben bizden önce başka bir helikopterin geldiğini görmedim. Bizden sonra da gelen olmadı.
Nizamiyede ki şahısların bizden önce gelen bir ekibin ateş etmesi sebebiyle vefat etmiş olduklarını
şuanda sizden duyuyorum. Daha sonra Şamil isimli şahıs bizi de alarak binalara geçtik. Kendisi
oradakilere yayınların kesilmesi için talimat verdi. Ancak türksatgörevlileri yayınların kesilmesini
bilmediklerini, yetkilerinin olmadığını söylediler. Şamil isimli şahıs sürekli telefonla konuşuyordu.
Konuşurken genelde bizden uzaklaşıyordu. Hatta üsteğmen rütbeli şahısla biraz tartıştılar. Yayınların
kesilmesi sağlanamayınca Şamil yarbay bize buranın uçaklar tarafından bombalanacağını söyledi. Ben
o sırada görevlilerin ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye çalıştım. Bomba atılacağıyla ilgili konuşmanın ne
zaman yapıldığını hatırlamıyorum. Bunu söyler söylemez zaten herkez tahliye edilmeye başlandı.
İçerideki türksat görevlilerinin telefonları toplatıldı. Ben dışarıdan bizim türksat yayınlarını
kesmemize yardımcı olmaları için sivil mühendislerin geleceği şeklinde bir şey duymadım. İsimlerini
söylediğiniz mühendislerin kim olduğunu bilmiyorum. Bu kişilerin türksata geldiklerini de şuan da
öğreniyorum. Bombalama yapılacağı bilgisi üzerine sivillerle birlikte tahliye yapılırken ortam
karışıktı. Bizde nizamiyedeki şahısların getirdiği araçlardan iki tanesine bizler bindik. Benim bindiğim
araç hatırladığım kadarıyla megane marka otomobil idi. Şoför de dahil hepsi bizimle birlikte olan 5
asker bindik. Önümüzden başka bir beyaz minibüse kaç kişi bindiğini hatırlamıyorum. Ancak
türksattan sivil kişilerde binmişti. Onun önünde başka bir araca bizimle birlikte olan askerlerin
bindiğini ben görmedim. Hatta minibüs erken hareket ettiği için uzaklaştı. Şamil isimli yarbay bizim
bulunduğumuz araçtaydı. Ön sağ koltukta oturuyordu. Ben arka koltukta ortadaydım. İbrahim
ALTINOK'un okuduğunuz ifadesiyle aramızdaki farklılığı anlayamadım. Onlar Konya Yolu'na
çıktıktan sonra benim uzaklaşmamdan sonra bu araca binmiş olabilirler. Bizim bulunduğumuz araç en
son Türksat yolundan Konya Yolu'na çıkarken orada sivil 3 kişinin araçlarının önünde kavşağın
karşısında bekliyordu. Benim solumda arka koltukta kendisini üsteğmen olarak bahsettiğim şahıs
araçtan uzun namlulu silahıyla bu kişilere doğru ateş etmek isteyince ben hedefi vuramaması için
silahının dipçiğine dokundum. Havaya doğru ateş açmış oldu. Bunun üzerine orada bekleyen sivil
silahlı kişiler bize doğru ateş etmeye başladılar. Hatta ön sol tekerimiz patladı. Bildiğim kadarıyla
bizim aracımızdaki şahıslardan yaralanan olmadı. Şamil yarbay öndeki minibüsle telefonla irtibat
kurdu. Tekerimizin patladığını söyledi. 5 dakika ilerledikten sonra minibüsün 4 lüleri yanık şekilde
beklediğini gördük. 5 metre arkasında durdu. Bizim aracımızdakiler koşarak öndeki minibüse doğru
ilerlerken ben sinirlenerek bunlara "şerefsizler" diye bağırıp hk 416 marka silahla havaya ateş edip,
oradan kaçmak istedim. Zaten türksatta ölen sivil şahsı görünce bunların yanından kaçmak için sürekli
düşünüyordum. Oradayken kaçma fırsatı bulamadım. Şamil isimli şahıs çok agresif davranıyordu.
Hatta beni vurur diye de korktum. Minibüsün arkasına yaklaştığımız sırada minibüsten inen kimseyi
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görmedim. Ben kaçmak için havaya ateş ederken minibüse veya bizim aracımızdan minibüse doğru
giden kişilere hedef almadım. Ben kaçmaya çalışırken onlardan da bana yönelik ateş eden olmadı.
Biran önce arkadan başka araçların geldiğini bildikleri için uzaklaşmak istediler. Ben minibüsün
hareket ederek Konya tarafına gittiğini gördüm. Ercan Şen'in hangi araçta olduğunu tam
hatırlamıyorum. Ercan Şen'in vefat ettiğini de şuanda duyuyorum. Nasıl öldüğü konusunda bir fikrim
yoktur. Ben kendisinin yaralı olduğunu hiç görmedim. Zaten türksattan ayrılırken hiçbirimizde
yaralanma yoktu. Ben minibüsün yanında bizim aracımızdan inip yolun sağındaki tarlaya kendimi
atmıştım. Yaklaşık 150 metre gidip yere yatarak bekledim. Sanırım Ankara tarafından kamyonla gelen
şahıslar bizim indiğimiz ve orada bıraktığımız aracı alıp aynı istikamete doğru yavaş yavaş götürdüler.
Kim olduklarını bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla tırdan inen birileriydi. Ben orada beklerken o
aşamaya kadar telefonum yanımdaydı. O zaman telefonumda 0533 090 74 75 numaralı benim adıma
kayıtlı hat vardı. Silahım teçhizatım dahil üzerimdeki eşyaları orada bıraktım. Yürüyerek uzaklaşırken
parça parça onları terk ettim. Ondan sonra yaşadıklarımı emniyetteki ifademde anlatmıştım, dedi.
Soruldu: Telefon görüşme detaylarında isimleri yazan Melih VAROL ve Hamza Başaran'ı
yukarıda anlatmıştım. Emrah Ümitalan harp okulunda kursiyer arkadaşımızdı. Orada bulunuyordu.
Hatta telefonla konuştuğumuzda okulda helikopterlerin geldiğini, herkese silahla şarjör dağıtıldığını,
akşam saatlerinde anlatmıştı. Melih VAROL'u türksatta görmedim. Sabaha doğru telefonla görüşmüş
ve benim durumumu sormuştu. Cumartesi günü gündüz Melih VAROL'un türksat bölgesi ya da o
civarlara geldiğini bilmiyorum. Ancak bana sürekli nerede olduğumu soruyordu. Cumartesi günü
bizzat yüz yüze kendisiyle görüşmedik. Benim oradan uzaklaşmamla ilgili önceki anlattıklarım
doğrudur. Olaylar nedeniyle üzgünüm. Başlangıçta böyle bir planlama olduğunu bilseydim kesinlikle
bu işin içine girmezdim. Ben bir çok kez ölüm ile burun buruna geldim. Ancak kendi ülkemin insanına
ateş etmeyi asla istemem" şeklinde savunma yaptığı;
5-)Şüpheli

Melih

VAROL'un

21/11/2016

günlü

müdafi

huzurunda

alınan

savunmalarında:
"Ben 2011 yılında Kara Kuvvetleri'nin sınavıyla muvazzaf astsubay olarak Balıkesir İli'nde
astsubaylık kursuna başladım. 2012 yılında İzmir Bornova 57. Topçu Tugayı'nda hava savunma
astsubay çavuş olarak kıtaya geçtim. Özel Kuvvet seçmelerini kazanınca 2013 yılında Gölbaşı Özel
Kuvvetler Komutanlığı'na başladım. 3. Tugay 3. Tabur görevli iken 2015 yılı Haziran ayında geçici
görevle K. Irak'ta görev yaptım. Eylül ayındaki subaylık sınavını kazandığım için İzmir Menteş
ilçesinde kursa başladım. Bu sene Haziran ayında Ankara'da Kara Harp Okulu'nda subaylık kursuna
devam ediyorduk. Bekarım. Ankara Gölbaşı'nda kısa sürelerle kaldığım için ev tutmadım. Çoğunlukla
Etiler Orduevi'nin apart kısımlarında kalıyordum. En son orada kalırken 22 Temmuz tarihinde
kursiyerlerin Afyon'da gezi programı vardı. Benim rahatsızlıklarım nedeniyle oraya gitmeyi
düşünmüyordum. Zaten program 1 hafta öncesine 16 Temmuz Cumartesi gününe alınmıştı. Bunun
üzerine 13 Temmuz günü harp okulunun revirinden 3 gün rapor aldım. Cumartesi günü yapılacak
program için cuma günü akşam 21:00 sıralarında Harp Okulu'nda hazır olunmamız istenilmişti.
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Gezinin önemi nedeniyle herkesin katılması istenmişti. Hatta bölük komutanı J. Üsteğmen Ahmet
Önder Biberoğlu katılmayanların refüze olabileceğini söylemişti. Bunun üzerine cuma günü
akşamleyin Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde acil servis ortapedi kliniğinden 3 gün rapor
aldım.Aynı akşam saat 21.30 sıralarında Etiler Orduevi'nin karşısında bulunan üstgeçitten Kırıkkale
otobüsüne binerek memleketim olan Kırıkkale'ye gittim. Cep telefonum yanımdaydı. Ailem
Kırakkale'de oturur. Pazar gününe kadar Kırakkale'de kaldım. Evimizde misafir olarak halam Arap
Naz Göztepe, Şule Laçinok, Hacı Laçinok, Sevil Laçinok vardı. Kendileri de Kırıkkale'de oturur, dedi.
TCK'nun 221 maddesinde belirtilen etkin pişmanlık hükümleri şüpheliye açıkca anlatıldı.
Soruldu:
Ben 26 yaşındayım. Bugüne kadar FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün evlerinde, yurtlarında
kalmadım. Dershanelerine gitmedim. Mesleğimle ilgili olarakta bana herhangi bir örgüt mensubu
tarafından kendileriyle irtibatlı olmam için temas edilmedi. 2010 KPSS sınavında 82 almıştım. Birçok
yeri tercih ettim. İrtibatım olsaydı o tarihlerde iyi bir göreve geçebilirdim. Ailemden asker veya polis
olarak görev yapan kimse yoktur. Onlarında örgütle bir irtibatı söz konusu değildir. Bu sebeple örgüt
ve mensuplarıyla faaliyetleri konusunda verebileceğim bilgi yoktur. Harp Okulu'nda kursiyer olan
arkadaşlarımdan Mesut DOKUZ, Hamza Başaran, İbrahim YILMAZBAŞ isimli kişiler benim
raporumu keserek pazar günü göreve başlamamdan sonra yapılan yoklamalarda firar idiler. Bunların
darbe olaylarına karıştığını zannediyorum bu arkadaşlarım genellikle sessiz, kendi halinde, başarılı,
herkesle iyi geçinen kişilerdi. Bunun dışında Harp Okulu'nda ya da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda
örgütle irtibatı olduğunu bildiğim kimse yoktur, dedi.
Soruldu: İbrahim ALTINOK ve Fatih ARSLAN'ı Harp Okulu'nda subaylık kursunda tanıdım.
Özel Kuvvet personeli olduklarını orada öğrendim. Bana sorduğunuz ve gösterdiğiniz benim
kullandığım 0553 184 91 14 numaralı telefonum 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Gölbaşı Türksat
Bölgesi'nde neden baz istasyonu sinyali verdiğini bilemiyorum. Arkadaşlarım olan Mesut DOKUZ ile
zaman zaman görüşmeler yaptık. Bana darbe olaylarından bahsetmedi. Mesajlaşmalar sırasında sadece
ortalık karışık, dışarı çıkma gibi mesajlar gönderiyordu. Harp Okulu'ndan arkadaşlarımı o saatlerde
aramış olabilirim. Bunlardan Ahmet Kurtay Harp Okulu'ndan takım komutanımız idi. Metin Atak,
kursiyer idi. Cemil VAROL öz kardeşimdir. Emrah Ümitalan aynı şekilde kurs arkadaşımdır. İbrahim
ALTINOK'u bir iki kez aramış olabilirim. Zira ulaşamamıştım. Gökhan Aydın yine kurstan
arkadaşımdır. Yukarıda belirttiğim gibi ben Türksat Uydu Merkezi'ne yayınların kesilmesi için giden
askerlerin arasında değildim. Oraya kimlerin gittiğini de bilmiyorum. Telefonum Cuma, Cumartesi,
Pazar günleri sürekli bendeydi, dedi.
Soruldu: Eray UÇKUN'un Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olduğunu
biliyorum. Şahsen tanışıklığım yoktur. Gösterdiğiniz kamera görüntüsü çıktalarından Ercan Şen isimli
başçavuşu Tugay Komutanı'nın emir astsubayı olarak hatırlıyorum. Yine fotoğraflardan Ersan
KULUÇLU'yu Özel Kuvvetler Komutanlığı 3. Tabur'da görev yaptığı için hatırlıyorum. İsimlerini
sorduğunuz Osman Kemal KÜÇÜK, Tayfun KARAÖZ, Ergün ÖZYURT, İsmail DONAT, Mustafa
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ALTUNAY'ı tanımıyorum. Fatih ARSLAN ve İbrahim ALTINOK kurstan arkadaşlarımdı. Mesut'un
soyadını dokuz olarak biliyorim. 15/07/2016 günü Cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda
hiç bulunmadım.
Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Türksatın nerde olduğunu da bilmiyorum. Ben
özel yetiştirilmiş ve ordunun önemli birimlerinde görev yapan birisiyim. Son zamanlardaki
operasyonlarda benim gibi personele ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Telefonumun ne şekilde Gölbaşı ve
Türksat bölgesinde sinyal verdiğini anlamıyorum. Bilinçli olarak bu işlere karıştırılmış olabileceğimi
düşünüyorum. Bir an önce serbest bırakılmak istiyorum. Şahsi silanım olan Sarsılmaz Mega marka
tabancamda bir yıldır Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki taburun deposundaydı." dediği;
6-)Şüpheli Mustafa ALTUNAY'ın 24/11/2016 günlü müdafi huzurunda alınan
savunmalarında:
"Ben son olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı 2. Tugay 8. Tabur 1. Tim Komutanlığı görevinde
bulunuyordum. Rütbem Yüzbaşı idi. Sorduğunuz konularla ilgili 22/07/2016 tarihinde Ankara'da Sulh
Ceza Hakimliği tarafından alınan ifademi tekrar ediyorum. O ifademin dışında savcılıkta ve emniyette
başkaca ifadem alınmadı. Bunun dışında ifadem yoktur. 15/07/2016 tarihinde yaşadığım hadiselerle
ilgili başımdan geçenleri önceki ifademde anlattım. Bir gün öncesinde Albay Harun OLGUN cep
telefonuyla beni arayarak Cuma günü akşamleyin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda koruma
tatbikatı yapılacağını saat 22:00 - 22:30 sıralarında orada olmam gerektiğini söyledi. Kendisinin böyle
bir tatbikat konusunda talimat yetkisi vardır. Bana bizim taburdaki bütün tim komutanlarının
geleceğini de söylemişti. Bu konuyla ilgili tim komutanlarından İlhami Yıldız ile görüşmemiz oldu.
Yine Tayfun KARAÖZ isimli tim komutanıyla da görüştük. Aynı şekilde koruma tatbikatı şeklinde
bilgi verildi. Bunun dışında o gece yapılacak işin darbeye teşebbüs olacağına ilişkin hiçbir konuşma
geçmedi. Tayfun KARAÖZ ile aynı lojmanda oturduğumuz için Tayfun'a ait araçla ikimiz sivil
kıyafetlerimizle Çankaya'da ki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittik. Eğitim kıyafetlerimiz de
yanımızdaydı. Başkaca silahlı teçhizatımız yoktu. Muhafız Alayı'nın girişinde 2 tane uzman çavuş
niçin geldiğimizi sordu.
Koruma tatbikatı için geldiğimizi söyledik. Kimliklerimizi sorguladığımda isimlerimizin
tatbikat listesinde olmadığını söyledi. Bizde çağrıldığımızı söyleyince bir kaç dakika kenarda
bekledik. Oradaki uzman çavuş telefonla görüşme yaptıktan sonra özür dileyerek bizi içeriye aldı.
Kimliklerimizi nizamiyede bıraktık. Girdikten sonra toplanma yeri olan kalabalık bir bölgeye ulaştık.
Çok sayıda araç vardı. Alarm verildiği için Muhafız Alayı'nın bütün personelide toplanmıştı. Nerede
ne iş yapacağımızı sorduğumuzda bilgi verilmediğini söylediler. Nizamiyeye tekrar yönlendirildik. Bu
kez bizim gibi Özel Kuvvetler Personelinin toplanma yerinde özel bir bölgede olduğunu öğrendik.
Tekrar oraya gittiğimizde Harun OLGUN Albayı gördük. Onların bulunduğu yerde herkes gelişigüzel
silah ve teçhizat kuşandı. Hangi silahın kime verileceğine ilişkin bir kayıt yoktu. Ben de bir adet HK
416 ile 3 şarjör mühimmat aldım. Seri numarasını bilemiyorum. Tayfun'la birlikteydik. Tatbikat için
beklerken Harun albay durumun değiştiğini söyleyerek helikopter pistine yönlendirdi. Orada Eray
135/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
UÇKUN isimli yarbay ile Selçuk Morgöz, İlhami Yıldız ve Emre isimli soy ismini bilemediğim bir
teğmen vardı. Özel Kuvvetlerden isimlerini ve rütbelerini bilmediğim başka subay ve astsubaylarda
vardı. Ben 2012 yılından beri Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmaktayım. Genellikle
görevlere gidildiği için burada kalma süremiz fazla değildir. Dolayısıyla tüm personeli tanıma
imkanım olamaz. Harun Albay başlangıçta koruma tatbikatı planlandığı halde sonradan terör saldırısı
nedeniyle yeni görevlendirmeler yapılacağından bahsetti. Bu sırada yaşanan darbeye kalkışma
şeklindeki eylemlerin ben ceza evine girdikten sonra öğrendim. Her ne kadar orada beklerken askeri
uçakların ve helikopterlerin faaliyetlerini görmüş isek te bize bunun terör faaliyeti olduğu söylenmişti.
Helikopter pistine götürüldüğümüzde isimlerini saydığım bu kişilerle uzun bir süre bekledik. Sabaha
karşı tek helikopterle Akıncılar Hava Üssü'ne götürüldük. Bizi almaya gelen helikopterde pilot ve
teknisyen dışında kimse yoktu. Hava aydınlandıktan hemen sonraki saatlerdi. Cep telefonum sürekli
yanımdaydı. Akıncılar Üssü'nde yaşadığımız olayları önceki ifademde anlattım tekrar ediyorum, dedi.
TCK'NUN 221 maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri şüpheliye açıkça anlatıldı.
Soruldu: Bahsedilen hükümleri anladım. Benim terör örgütü niteliğindeki hiçbir örgütle irtibatım
olmadığı için bununla ilgili paylaşabileceğim bilgim de yoktur. Benim ve yakınlarımın FETÖ Silahlı
Terör Örgütü'nün okul, dernek, vakıf, basın yayın organları gibi kurum ve kuruluşlarıyla ilişkim
olmamıştır. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bu konuda ilişkisi olduğunu bildiğim kimse de yoktur.
Zaten ben son bir yıldır, sürekli görevlendirmeler nedeniyle birliğimin içerisinde değildim, dedi.
Soruldu: Yukarıda belirttiğim telefon hattını 4-5 yıldır ben kullanırım. Eda Kaya eşim olur.
Şimdiki soy ismi ALTUNAY'dır. Adem ALTUNAY kardeşim olup 84 50 şeklinde biten benim adıma
kayıtlı diğer numarayı da annem kullanmaktadır. Okuduğunuz görüşme kayıtlarındaki kişiler
bunlardır. Selçuk Morgöz Özel Kuvvetler'de üsteğmen rütbesinde tim komutanıdır. Ben olay gecesi
Türksat A.ş'nin Gölbaşı'ndaki yerleşkesine gelmedim. Anlattığınız yayınların kesilmesiyle ilgili
eylemlere katılmadım. Aradan 4 ay kadar zaman geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay'ından
aynı helikopterle sabahleyin Akıncılar Üssü'ne giderken Eray UÇKUN, Selçuk Morgöz isimli
şahısların bizimle birlikte olduğundan emin değilim. Karıştırıyor olabilirim. Eray UÇKUN olabilir
ancak Selçuk ve Emre isimli teğmenin olmadığını hatırlıyorum. Cep telefonumun Gölbaşı Türksat
Uydu merkezi civarında baz istasyonu sinyallerini ne şekilde çıktığını anlayamıyorum ben buradaki
faaliyetlere hiç katılmadım, dedi. Soruldu:
Ergün ÖZYURT, Ersan KULUÇLU, Fatih ARSLAN, İbrahim ALTINOK, İbrahim
YILMAZBAŞ, Melih VAROL, Osman Kemal KÜÇÜK isimli şahısları tanımıyorum. Tayfun
KARAÖZ, Selçuk Morgöz ve İlhami Yıldız ile ilgili yukarıda beyanda bulundum. Harun OLGUN'u
anlattığım gibi tanıyorum.
Çankaya'daki C. Başkanlığı Muhafız Alayı'nda orada görevli muhafız alayı personeli dışında
çok sayıda asker vardı. Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlilerinden 15-17 kişi civarında kişi olduğunu
hatırlıyorum. Bu kişilerin yönlendirmesini Albay Harun OLGUN yapıyordu. Kendisinden sonra en
kıdemli kişi orada Yarbay Eray UÇKUN'du. Türksat'ta meydana gelen olayların hiçbirisine
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katılmadım. Bu konudaki suçlamaları kabul etmiyorum, dedi. Ercan Şen isimli kişiyi ve Mesut
DOKUZ isimli şahsı tanımıyorum. Ercan Şen'in nasıl vefat ettiğiyle ilgili de bir bilgim yoktur. Şuanda
A4-12 koğuşundayım. Burada bizim birliğimizden sadece ben varım. 5 kişiyiz" dediği anlaşılmıştır.
7-)Şüpheli Uğur ÖZÜDOĞRU'nun müdafii huzurunda 06/09/2016 günü verdiği
ifadesinde aynen;
"Yukarıdaki kimlik bilgileri doğrudur ve bana aittir. Sorulan konularla ilgili yine müdafiim ile
birlikte Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde beyanda bulunmuştum. 01/09/2016 tarihli ifadelerim
doğrudur tekrar ederim. Orada belirttiğim gibi 2007 yılında Ankara'da ki Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü'nde çalışmakta olan daha sonrada evlendiğim eşimle birlikte hareket etmek için orada
bende bilgisayar mühendisi olarak kimlik paylaşım sisteminde sözleşmeli olarak çalışmaya başladım.
Bir yıl çalıştıktan sonra 2008 yılının başında HAVELSAN A.Ş'de yine sözleşmeli olarak Milli
Savunma Bakanlığı'na ait bir projede sistem operatörü olarak çalıştım. Yaklaşık 6 ay kadar orada
çalıştıktan sonra Haziran ayında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na sınavla girdim. Bilişim
uzman yardımcısı olarak başladığım bu kurumda 7 yıl kadar çalıştıktan sonra bilişim uzmanı
statüsünde iken talebim dışında Başbakanlık Sektörel İzleme Birimi'ne raportör olarak tayin edildim.
Bu işlemin iptaline yönelik idari yargıda dava açtık. Halen devam etmektedir. Ben ayrıca 19/07/2016
tarihi itibariyle bu görevimden FETÖ/PDY soruşturmaları gerekçe gösterilerek görevden
uzaklaştırıldım. Bu birimde son 1 yıl içinde görevlendirilen yaklaşık 250 civarında personel aynı
şekilde görevden uzaklaştırıldı.
Eşim Arife ile birlikte Razaman Bayramı münasebetiyle kendi memleketim olan Yalova
Çınarcık ilçesinde ve eşimin memleketi olan Zonguldak'ta bir süre kaldıktan sonra daha önceden
haziran

ayında

planladığımız

ve

ücretini

ödediğimiz

Marmaris

Meteoroloji

Müdürlüğü

Misafirhanesi'nde tatil yapmak üzere 14/07/2016 itibariyle Ankara'ya evimize döndük. Evimizin
yanında EVİN isimli özel yükseköğrenim erkek öğrenci yurdu ya da pansiyon olarak kullanılan yer
bulunmaktadır. Buradaki kalanlardan simaen tanıdığım ismini hatırlamdığım bir şahıs biz gelmeden
önce daha önceden tanıştığım arkadaşlarım olan Murat Yıldız ile Serdar Kaya'nın evimize gelip bizi
sorduğunu öğrendim. Bu şahıs arkadaşlarımı tarif ettiği için tahmin ettim. Geç vakit olduğu için onları
aramadım. Murat Yıldız ile zaman zaman Whatsapp uygulaması üzerinden görüşüyorduk. Murat
Yıldız benim Havelsan A.ş'de çalıştığım dönemde çalışma ortamında tanıştığım bilgisayar mühendisi
arkadaşımdır. Ben havelsandan ayrıldıktan sonra da orada da bir süre çalıştığını biliyorum. Son olarak
Logo Yazılım isimli firmada çalışıyordu. Bu firmanın yerinin ODTÜ Teknokent civarında olduğunu
zannediyorum. Serdar Kaya ise benim havelsan A.ş'de çalıştığım dönemde TUSAŞ (Türkiye Uçak
Sanayi A.ş)'da bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu. Bildiğim kadarıyla Havelsan'da çalışmadı.
Hepimiz bilgisayar uzmanı olduğumuz için çalıştığımız işlerin haricinde zaman zaman dışarıda özel
kişi veya kuruluşların işlerini para karşılığı birlikte yapıyorduk. Bu şekilde birkaç kez örneğin otele
internet ağı kurulumu gibi işler yaptık. Onur Demircan isimli arkadaşım da Havelsan A.ş'de çalıştığım
dönemden tanıdığım bilgisayar mühendisi yazılım uzmanıdır.
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Zonguldak'tan 14/07/2016 günü gece 23:00 sıralarında Ankara'daki evimize eşimle beraber
gelmiştik. Benim yukarıda belirttiğim telefon hattını 2000 yılından beri kullanmaktayım. Ayrıca 2016
yılı başında başka bir numara aboneliği yapıp kısa bir süre kontörlü olarak kullandıktan sonra
bıraktım. Yine kardeşim Seda ÖZÜDOĞRU tarafından kullanılan 0533 627 12 68 numaralı telefon 1516 yıldır benim adıma kayıtlı olup kardeşim kullanmaktadır. Kendisi Yalova'da ikamet eder. 14-15
Temmuz Gecesi cep telefonumdan uzun süre internete bağlandığımı hatırlamıyorum. Gece istirahate
çekilmiştik. Telefon kendiliğinden bazı güncellemeler yapmış olabilir.
15/07/2016 günü öğleden sonra Murat Yıldız whatsapp üzerinden bana mesaj yazarak güzel
bir iş olduğunu Serdar Kaya'nın evinde buluşmak istediğini yazmıştı. İşin ne olduğunu söylemedi.
2012-2013 yıllarından sonra bu arkadaşlarımla görüşmelerim azalmıştı. Bu arada Serdar ile yaptığımız
görüşmelerde kendisinin TAİ'den ayrıldığını, İngiletere Londra civarında bilgisayar sistemleri üzerine
bir şirket açtığını, Ankara Ümitköy bölgesinde bir ofisinin olduğunu duymuştum. Ben de bu şekilde
uluslararası bir işte yer alabilirim düşüncesiyle gitmeyi kabul ettim. O gün itibariyle tatil için
Marmaris tarafına gitmeyi planladığımız halde eşimle bu konuda tartışarak akşam saat 19:00
sıralarında daha önceden yerini bildiğim Serdar Kaya'nın evine yalnız olarak kendime ait 06 AN 6009
plakalı gri renkli renault megane marka aracımla gittim. Etimesgut ile Bağlıca arasında bir yerde olan
evin açık adresini bilmiyorum. Serdar bekar olup, annesi ve babasına ait bu evde oturmaktadır. Oraya
gittiğinde Murat Yıldız ile Onur Demircan'ın da orada olduğunu gördüm. Birlikte muhabbet ederken
saat 20:00 sıralarında Onur Demircan'a telefon geldi. Uzaklaşıp bir süre konuştuktan sonra kendisinin
ofise gitmesi gerektiğini aracının olmadığını söyledi. Serdar Kaya'nın aracı da ofisindeymiş. Sanırım
buraya Murat'a ait araçla birlikte gelmişler. Murat'ın aracını vermeyi istemediğini hissedince kendi
aracımı kullanabileceğini söyleyip Onur Demircan'a verdim. Ofise gidip geleceğini söylemişti. Murat
ve Serdar ile otururken bahsedilen işin ne olduğunu konuşmak istedim. Onur geldikten sonra
konuşuruz dediler. Onur evden çıktıktan 10-15 dk sonra Serdar'ın evine gelip zile basan daha önce
tanımadığım bir şahıs Serdar ve Murat'ı da aşağıya çağırdı. Edindiğim izlenime göre tanışık
olmadıklarını düşündüm. Murat ve Serdar sanki bunu bekliyormuş gibi birlikte çıktılar. Dışarıya
baktığımda Serdar Murat ve tanımadığım bu şahsın gri renkli ford focus model bir araca bindiklerini
gördüm. Plakasını göremedim. Sanırım 2006 kasa bir araçtı. Bana kısa bir süre içerisinde
döneceklerini izlenimi vermişlerdi. Ancak zaman ilerledikçe dönmediler. Bende sıkılmaya başladım.
Saat 22:30 sıralarında televizyon izlerken söz konusu darbeye teşebbüs olayları ile ilgili haberler
verilmeye başlandı. Özellikle İstanbul'da ki köprülerin askerler tarafndan kapatıldığına ilişkin
görüntüleri görünce eşimle irtibat kurmak istedim. Zaten olayın Ankara'ya da sıçradığı anlaşılıyordu.
Bu arada telefonumun şarjı bittiği için kapalı olduğunu fark ettim. Tekrar şarja takarak whatsapp
üzerinden eşime yazdım. Kendisini uyuyor olabileceği düşüncesiyle sesli olarak aramadım. Ancak
evimizin bulunduğu bölgede de önemli hadiseler yaşanmış. Hatta Zonguldak'ta bulunan
kayınbiraderim Osman Ustaoğlu beni arayıp neden eşimin yanında olmadığımı sormuştu. Kayın
pederim Ankara'da ki olaylar nedeniyle benim sokağa dahi çıkmamamı istemiş. Ben aracımla ilgili
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durumu anlattım. İyi olduğumuzu söyleyip meraklarını giderdim. Bende Serdar Kaya ile Onur
Demircan'ın telefon numarası yoktu. Zaten yaşanan olayları görünce onlarında bu işlerin içerisinde
olabileceğini düşünerek Murat'la yaptığımız görüşmelere ilişkin whatsapp kayıtlarını sildim. Murat,
Serdar'ın evinde buluştuğumuzda telefonunu kendi evinde unuttuğundan bahsetmişti. Bu yüzden onun
telefonunu aramadım ancak whatsapp üzerinden mesaj yazmış olabilirim. Hatırladığım kadarıyla
cevap gelmemişti.
Daha sonradan öğrendiğim kadarıyla ve basında yer alan haberlerden Murat Yıldız, Serdar
Kaya ve Onur Demircan'ın TRT binasına gittiklerini yayın kesme veya benzeri işler için
götürüldüklerini öğrendim. Şuanda bana gösterdiğiniz Habertürk İnternet Sitesi'nin 23/08/2016 tarihli
haberinde yer alan fotoğraftaki şahıslar Onur Demircan, Murat Yıldız ve Serdar Kaya'dır. Ben
kendilerinin televizyon yayınları konusunda uzmanlıkları olduğunu bilmiyorum.
Serdar'ın evine 16/07/2016 günü saat 06:00'a kadar bekledim. Gece bir ara uyuyakalmışım.
06:00 sıralarında her 3'ü birlikte eve geldiler. Geldiklerinde yorgun ve bezgin bir halleri vardı. "biz
mahvolduk kandırıldık kullanıldık" gibi ifadeler kullanıyorlardı. İçeride heyecanlı bir şekilde
konuşurken anladığım kadarıyla akşam kendilerini almaya gelen tanımadığım şahıs asker imiş.
Çıktıktan sonra Onur Demircan'ı da alarak TRT binası bölgesi'ne gitmişler. Askerlerle birlikte TRT
binasına girmişler. Sanırım askerler kendilerinin bu işlerden anladıklarını düşünerek yayın kesilmesi
için götürmüşler. Yanlarında başka siviller de olabilir. Bunu bilemiyorum. Halkın TRT binası etrafına
toplanması üzerine oradan kaçmışlar. Saat 01:30 sıralarında oradan ayrılmalarına rağmen arkadaki
ormanlık alana yaya olarak kaçıp daha sonra buldukları ticari taksi ile geldiklerinden gelmeleri uzun
sürmüş. Ben kendi aracımla ilgili durumu sorduğumda Onur Demircan benim aracımı Serdar Kaya'nın
ofisinde bıraktığını söyledi. Zaten Murat'ın aracı Serdar Kaya'nın evinin önünde kalmıştı. Konuştukları
sırada ben bu olaylardan önceden haberlerinin olup olmadığını sordum. Kendilerinin bilmeden işin
içerisine sokulduklarını, böyle olacağını bilmediklerini söylüyorlardı. Ancak Onur Demircan daha
sessiz vaziyetteydi. Sanki önceden planlanmış bu olayın içerisinde gibi bir hali vardı. Ben Murat ile
birlikte onun aracıyla Serdar'ın Ümitköyde'ki ofisine gidip aracımı almak istedim. Murat ofisin yerini
biliyordu. Birlikte gittiğimizde 07:00 - 08:00 sıralarında Eskişehir Yolu'ndan ümitköye döndükten
sonra tam adresini bilmediğim villa tipindeki etrafında ONSA veya ONSE gibi bir ifade bulunan
turuncu renkli tabela bulunun binanın etrafında aracımı bulamadık. Geri eve döndük. Geri
geldiğimizde Onur Demircan, Serdar'ın evinde değildi. O gece yaşanan hadiselerin boyutalrını tam
olarak kestiremediğim için o aşamada sadece aracımı bulmayı düşünüyordum. Bir ara Serdar benim
aracımın Gölbaşı'ndaki Türksat bölgesinde olduğunu öğrendiğini söyledi. Ona bu haberi kimin nasıl
verdiğini sormadım. Ancak aracımın İstanbul'dan gelen birilerine verildiğini söylemişti. Ben Serdar'ın
İstanbul'dan gelip benim aracımı kullanan şahısları tanıdığını düşündüm. Ancak sormadım. Bunun
üzerine Murat'a ait araçla benim aracımın bulunduğu Gölbaşı İlçesi'ne gidip aracımı alabilmek için
önce kendi evime giderek aracın yedek anahtarını aldım. Murat'ın aracıyla Gölbaşı istikametine
gelirken Murat gergindi. Sürekli kendisinin tufaya getirildiğinden bahsediyordu. Olayların içinde
139/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
olduğu düşüncesiyle sinirli bir hali vardı. Gölbaşı TÜRSAT uydu merkezi kavşağına geldiğimizde
orada 2 veya 3 polis aracı ve panzerlerin Konya Yolu'nun sağında Türksat giriş bölgesinde barikat
kurduklarını gördük. Murat orada durmak istemedi. Daha ileri giderek Shell Benzin istasyonu
yakınında durup ne yapabileceğimizi konuştuk. Murat bana aracı boşver gidelim buralardan gibi sözler
söyledi. Ancak ben aracımı almam gerektiğini söyledim. U dönüşü yaparak Ankara istikametine dönen
Murat'ın aracından kendisine kızarak indim. Bu arada polis noktasını Ankara tarafına 20 metre kadar
geçmiştik. Murat gitti. Ben gerekirse polislerle de konuşarak aracımı almayı düşünürken Türksat
yolundan koyu renkli Fiat Egea marka bir aracın çıktığını gördüm. Polis barikatının geçerek çıkmakta
olan araca benim aracımı görüp görmediğini sormak istedim. İçerisindeki şahıs "seninde mi aracın
içeride kaldı" diye sorunca anlattım. Araçtaki düzgün traşlı güneş gözlüklü bir şahıs idi. Aracına
bindim. Az önce çıktığı Türksat Yoluna geri girip beni içeriye götürdü. Polis barikatından geçerken
eliyle selam verdiğini gördüm. Bana kim olduğumu soran bu araç şoförüne başbakanlıkta çalıştığımı
söylemiştim. Hatta Türksat kimliğimin olup olmadığını da sormuştu. Buna rağmen içeriye girerken
sorun yaşamadık. Aracın şoförü içeride araçlarını almak için bekleyen başka şahıslar olduğunu orada
kontrollerin yapıldığını söylediği için barikat noktasındaki polislere benim durumumdan bahsetmeye
gerek görmedim. Ancak içeriye geçtiğimizde benim aracımın Türksat'a giden yolun sol tarafında
olduğunu gördüm. Şoföre aracımı söyledim. Teşekkür ettim. Aracımı iyi kontrol etmemi söyledi.
Kendisi dönüp Türksat çıkışına yöneldi. Bende üzerimdeki yedek anahtarla aracı çalıştırıp Türksat
çıkışına yöneldim. Bu arada aracımın kapılarının kilitli olmadığını torpido gözünün açık ve
karıştırılmış olduğunu, koltuklarda birşey olmadığını gördüm. Bir önceki gece Zonguldak'tan
geldiğimiz sırada araçta bulunan bebek puseti de arabada arka koltuktaydı. Polis barikat noktasından
çıkarken yine aracımla ilgili veya benimle ilgili bir sorgulama yapılmadı.
Ben Murat Yıldız ile birlikte evimden aracımın yedek anahtarını aldığım sırada şarjı bitmekte
olan cep telefonumu evde bırakmıştım. Yanımda sadece başbakanlık kimliğim vardı. Şuandabana
gösterdiğiniz Türksat A.Ş.'nin Konya Yolu istikametindeki kamera görüntülerinde koyu renkli araçla
gelip bana ait araca binerek onu götüren kişi benim. Ben Türksatta yaşanan hadiselerin büyüklüğünü
sonradan öğrendim. Oranın savaş uçakları tarafından bombalandığını, iki kişinin şehit olduğunu
öğrenmeme rağmen aracımın bu olaylara ne şekilde karıştığını bilemediğim için olaylarla ilgili
herhangi bir kolluk birimine gidip durumu anlatmadım. Türksat'a yayınları kesmek amacıyla darbeci
askerlerin yanında yer alıp buraya gelen 4 sivil şahsı daha sonra haberlerden duydum. Bunların benim
aracıma kullanmış olabileceklerini düşünmedim. Hatta daha önceden tanıyıp tanımadığımı araştırmak
için isimleriyle ilgili internetten görüntülerini bulmaya çalıştım. Bana gösterdiğiniz cezaevi
fotoğrafları bulunan şahısları daha önceden tanıdığım kişiler olmadığınıöğrendim. Birol BAKİ, Aydın
YAVUZ, Burhan GÜNEŞ, Salih Mehmet DAĞKÖY isimli şahısları tanımıyorum. Gösterdiğiniz ceza
evi fotoğraflarından bu şahısları daha önce görmediğimi biliyorum. Bunlarla daha önce herhangi bir
görüşmem olmamıştır. Bunun dışında sonrasında yaşadığım olayları önceki ifademde anlattım. Aynı
gün aracımla eve geldikten sonra eşimle konuşup daha önceden planladığımız marmaris tatilini
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yapmaktan vazgeçerek eşimin memleketi olan Zonguldak Merkez'e gittik. 14-15 Temmuz gecesi
Zonguldak'tan Ankara'ya geldiğimizdeki gece internet bağlantılarını ben saat 02:00'ye kadar yapmış
olabilirim. Diğer gösterdiğiniz HTS raporundaki bağlantıları ben kullanmadım. Özetle youtube gibi
sitelerin birbirlerini takip ederek yayınladıkları videolar nedeniyle veri bağlantısı kullanılmış olabilir.
Ben söz konusu darbeye teşebbüs olayları ile ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Benden böyle bir
talep gelseydi bunu da kabul etmezdim. Muhtemelen olay gecesi Serdar'ın evine buna benzer bir
sebeple çağrıldım ancak darbenin ortaya çıkması nedeniyle bana herhangi bir şey söylenmedi. Bana
güvenmedikleri için beni yanlarında götürmediler. Dolayısıyla benim bu olayların içinde yer almam
söz konusu değildir. Aracımın Türksat uydu merkezindeki yayınların kesilmesi için götürülüp
götürülmediğini bilmediğim gibi bundan haberim de yoktu. Ayrıca FETÖ/PDYterör örgütü ve bunlara
ait kurum kuruluş, basın yayın organları, bankalar ile hiçbir irtibatım olmamıştır. Eşim halen Orman ve
Su İşleri Bakanlığı'nda şube müdürü olarak çalışır. Oturduğumuz ev kendimize ait olup, banka
kredisini ödemeye devam ediyoruz. Söz konusu aracımızın dışında başka aracımızda yoktur. 7
yaşında, 5 yaşında ve 2 yaşında çocuklarım vardır. Bu aşamada serbest bırakılmayı talep ediyorum"
dediği,
8-) Şüpheliler Aydın YAVUZ, Birol BAKİ, Salih Mehmet DAĞKÖY ve Burhan Güneş’in
benzer ifadelerinde özetle; Burhan, Birol ve Salih Mehmet’in İstanbul’dan iş görüşmesi için olay
gecesi Ankara İli’ne geldiklerini, Aydın YAVUZ ile buluştuklarını, Burhan Güneş’in AŞTİ içerisinde
Renault marka bir araç kiraladığını, bu araçla dolaşırken darbe anonsları sebebiyle sokaklara çıkan
konvoylara takıldıklarını, Türksat kavşağında bir hareketlilik gördüklerinde oraya gittiklerini, suç
işlemek amacıyla orada bulunmadıklarını beyan ettikleri, ancak yakalanmaları esnasında bulundukları
yerde tedbir alan güvenlik görevlilerine ise kendilerinin içeriden çağrıldıklarını, Türksat personeli
olduklarını söyledikleri, ayrıca şüpheli Yarbay Eray Uçkun ve Uğur Özüdoğru’nun alınan beyanları ile
bu kişilerden önce aynı araçla hareket eden Murat Yıldız, Onur Demircan ve Serdar Kaya'nın da aynı
eylemler kapsamında yayınlara müdahale için TRT'ye giden şahıslar olması,karşısında şüphelilerin
özel olarak yayınların kesilmesi amacıyla daha önceden hazırlık yapıp planlı bir şekilde hareket
ettiklerinin sabit olduğu,değerlendirilmiştir.
Şüpheliler Tayfun KARAÖZ, Ismail DONAT, Osman Kemal KÜÇÜK, Ersan
KULUÇLU, Ergün ÖZYURT ve İbrahim YILMAZBAŞ halen yakalanamadıklarından savunmaları
alınamamıştır. Şüpheli Ercan ŞEN ise olay sırasında öldüğündenifadesi bulunmamaktadır.
B-)ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE

;

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Anayasal düzene karşı yürüttüğü ve gerçekleştirmeye
çalıştığı darbeye teşebbüsün bir parçası olarak;
a-) Asker şüphelilerin eylemlerinin değerlendirilmesinde;
Şüpheli (Yarbay) Eray UÇKUN'un ve emir komutasında olan şüpheliler P. Üsteğmen Tayfun
141/150

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
(Soruşturma No: 2016/177016, Esas No: 2017/26, İddianame No: 2017/2)
KARAÖZ, P. Üsteğmen Ergün ÖZYURT,Dz. Sağ. Bçvş Osman Kemal KÜÇÜK,Sağ. Asb. Kd. Çvş.
Ersan KULUÇLU,İkm. Bçvş. Ercan Şen,Asb. Kd. Çvş. Mesut DOKUZ (SANCAK) , Asb.Üçvş.
İbrahim ALTINOK, P. Kd. Çvş. İbrahim YILMAZBAŞ, Asb. Kd.Çvş. Fatih ARSLAN,Asb.Kd.Çvş.
Melih VAROL, Yüzbaşı Mustafa ALTUNAY, İsmail DONAT 'ın;TURKSAT'ı ele geçirip yayınları
kesmek üzere görevlendirildikleri,bu amaçla (Başbakanlık/Çankaya) Cumhurbaşkanlığı muhafız
alayında toplandıkları, (hakkında tefrik kararı verilen şüpheli) Harun OLGUN'un organize ve sevk
etmesi sonucu iki helikoptere ekibinbindirilip Türksat'a gönderildiği, (hakkında tefrik kararı verilen
şüpheli) Osman KILIÇ'ın ise ekibin başındaki şüpheli Eray UÇKUN ile devamlı iletişim içinde olup
tüm süreci takip edip ekibisevk ve idare ettiği bu bağlamda;
Şüphelilerden P. Yarbay Eray Uçkun’un olaylarla ilgili olarak kullanmakta olduğu 0544 315
66 21 numaralı cep telefonu ve internet üzerinden, Bekir KÜÇÜK isimli şahıs adına kayıtlı 0553 773
48 01 numaralı telefonla irtibat halinde bulunduğunun iletişim tespitlerinden belirlendiği,
Genelkurmay Başkanlığı'nın 26/10/2016 tarihli yazısında şüphelilerden P. Albay Osman
KILIÇ'ın darbe teşebbüsünde kullanılmak üzere aktif hale getirilen 0553 773 48 01 ve 0505 675 55 55
numaralı telefonları kullanan kişi olduğunun bildirildiği,Bekir KÜÇÜK adına kayıtlı numaranın baz
istasyonu sinyaline göre özellikle Kazan bölgesinde bulunduğu, Eray UÇKUN'un bu numarayla gece
boyunca çok sayıda görüşmeler ve mesaj alış verişleri yaptığı, buna göre Eray UÇKUN'un Türksat
A.Ş'de gerçekleştirdikleri eylemlerin tüm safahatı konusunda şüpheli Osman KILIÇ ile bilgi ve talimat
alış verişinde bulunduğu, son olarak Türksat A.Ş'nin bombalanmasına yönelik görüşmenin de bu iki
şahıs arasında kararlaştırıldığı değerlendirilmiştir.
Türksat'a yayınların kesilmesi için gönderilen 13 kişilik ekibin belirlenmesine ilişkin olarak
yapılan incelemelerin değerlendirilmesinde;
-Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanılığının 29/11/2016 tarih ve 5577 (161180)
sayılı cevabi yazısı,04/08/2016 tarih ve 5165 (160480) sayılı cevabi yazısı ve ekleri çerçevesinde
kurumda bulunan personel bilgileri ve TÜRKSAT güvenlik kamera kayıtlarının mukayesesi
sonucunda yaptırılan teşhiste; 1- P. Yarbay Eray UÇKUN;2-P. Üsteğmen Tayfun KARAÖZ,3-P.
Üsteğmen Ergün ÖZYURT,4-Dz. Sağ. Bçvş Osman Kemal KÜÇÜK, 5-Sağ. Asb. Kd. Çvş. Ersan
KULUÇLU, 6-İkm. Bçvş. Ercan ŞEN, 7-Asb. Kd. Çvş. Mesut (DOKUZ) SANCAK , 8-Asb.Üçvş.
İbrahim ALTINOK'un teşhis edildiği bildirilmiştir.
ŞüphelilerinTürksat AŞ'ye ait olan ve kaçarken yağmalayarak kullandıkları 06 DR 1540
plakalı 2012 model gri renkli fulence marka aracın Ahiboz Mahallesi karşısında D750 Karayolu’na 10
metre uzaklıkta boş arazide terk edilmiş olarak bulunduğu ve araçta özellikle "Üsteğmen rütbeli
göğsünde "ÖZYURT" ibaresi bulunan kamufulaj gömlek ve askeri malzemeler ile“KULUÇLU”
ibareli askeri isimliğin ele geçirildiği, ele geçen malzemelerin şüphelilerden Ergün ÖZYURT ve Ersan
KULUÇLU'ya ait olduğunun anlaşıldığı ayrıca Gölbaşı Olay yeri inceleme Grup Amirliğinin
16/08/2016 tarih ve 2015/107 uzmanlık nolu raporuna göre ; Türksat kurumuna ait 06 DR 1540 plaka
sayılı Renault Fluence marka otonun bagajı içerisinde bulunan Samsung Marka 3595542/05/039585/2
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İMEİ numaralı cep telefonunun ön ekran yüzeyinden elde edilen bir adet parmak izinin şüpheli
İbrahim YILMAZBAŞ'ın sol el baş parmak izi ile aynı olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli Mesut (DOKUZ) SANCAK savunmasında olaylar sırasında Asb. Kd.Çvş. Fatih
ARSLAN,

Ercan

ŞEN'inkendileriyle

birlikte

olduğunu

ikrar

etmiştir.

Şüpheli

İbrahim

ALTINOK'dasavunmasında Türksat'a giden ekip içerisinde olduğunu ikrar etmiştir.
Şüpheliler İsmail DONAT, Melih VAROL ve Mustafa ALTUNAY'ın iletişim tespitlerinin
incelenmesinde birbirleri ve diğer şüpheliler ile irtibatları görülmüş ve ayrıca baz verilerinin
incelenmesinde olay tarih ve saatlerinde Türksat yerleşkesinde bulunduklarının baz verileri itibariyle
tespit edilmiştir.
Müştekilerin somut olaylar ve zaman dilimleri de ifade ederekşüphelileri numaralandırılmış
fotoğraflarındanteşhis etmişlerdir.
Ayrıca Ankara Cumhuriyet başsavcılığınca kamera görüntüleri üzerinde, fotoğraflar ve teşhis
bilirkişileri marifetiyle yaptırılan bilirkişi incelemesi ile de şüphelilerin tamamı teşhis ve tespit
edilmiştir.
Bu şekilde Türksat'a yayınların kesilmesi için gönderilen 13 kişilik ekibin Şüpheliler Eray
UÇKUN' ve emir komutasında olan şüpheliler P. Üsteğmen Tayfun KARAÖZ, P. Üsteğmen Ergün
ÖZYURT,Dz. Sağ. Bçvş Osman Kemal KÜÇÜK,Sağ. Asb. Kd. Çvş. Ersan KULUÇLU,İkm. Bçvş.
Ercan ŞEN(ölü),Asb. Kd. Çvş. Mesut DOKUZ (SANCAK) , Asb.Üçvş. İbrahim ALTINOK, P. Kd.
Çvş. İbrahim YILMAZBAŞ, Asb. Kd.Çvş. Fatih ARSLAN,Asb.Kd.Çvş. Melih VAROL, Yüzbaşı
Mustafa ALTUNAY, İsmail DONAT oluştuğubelirlenmiştir.
Oluşturulan ekipte bir sağlıkuzmanı olan Osman Kemal Küçük'ün bulunması ekiplerin
önceden bilinçli olarak planlanıp oluşturulduğunun ayrı bir göstergesidir.
Şüpheliler Şüpheli (Yarbay) Eray UÇKUN'un ve emir komutasında olan şüpheliler (P.
Üsteğmen) Tayfun KARAÖZ, (P. Üsteğmen) Ergün ÖZYURT,(Dz. Sağ. Bçvş) Osman Kemal
KÜÇÜK,(Sağ. Asb. Kd. Çvş.) Ersan KULUÇLU, (Asb. Kd. Çvş.) Mesut DOKUZ (SANCAK) ,
(Asb.Üçvş.) İbrahim ALTINOK, (P. Kd. Çvş.) İbrahim YILMAZBAŞ, (Asb. Kd.Çvş.) Fatih ARSLAN,
(Asb.Kd.Çvş.) Melih VAROL, Ercan ŞEN (ölü), (Yüzbaşı) Mustafa ALTUNAY,İsmail DONAT 'ın
ortak suç işleme kararı çerçevesinde icraya elverişli tüfek, teçhizat ve yeterli mühimmat ile
helikopterle Türksat'agittikleri, helikopterlerin buraya iniş yapmadan önce havadan nizamiye
bölgelerine ateş açarakmüştekiler Muhammed Emin SERGİLİ ile Halil ERSOY, nizamiye görevlisi
müşteki Tayfun ÖGÜTLÜ'nünyaralanmasına neden oldukları, yapılara zarar verdikleri,akabinde
şüphelilerin aynı şekilde suç işleme hususunda ki ortak irade çerçevesinde aralarındaki iş bölümüne
uygun olarak yerleşkeye inerek, buradagörevli personelleri toparlayarak müştekileri idari binada ve
nizamiye bölgesinde alıkoyup, cep telefonlarını, kuruma ait telsizve bir kısım güvenlik görevlilerinin
silahlarını zorla yağmaladıkları, bu sırada çevredeki diğer personeli de etkisiz hale getirmeye çalışan
şüpheli askerlerin 06 DVH 49 plakalı araçla nizamiye bölgesine gelmekte olan personel Bilal Davut
HASETÇİ ile özel güvenlik görevlisi Kadir KARABIYIK’ın bulundukları araca da silahla ateş edip
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durdurdukları, müşteki Bilal Davut HASETÇİ'nin yaralandığı, devam eden süreçte isenizamiye
bölgesine giriş yapmak isteyen kurum amirlerinin arcına ateş açarak maktuller (şehitler) Ali KARSLI
ve Ahmet ÖZSOY'un ateşli silahlar ile ölümüne neden olup, müşteki Ferhat DERECİK'in
yaralanmasına neden olunduğu, şüphelilerin yayınları kesememeleri üzerine irtibat içerisinde oldukları
Osman KILIÇ'ın uydu antenlerinin uçaklar ile bombalanacağını ve ayrılmalarını şüpheli Eray
UÇKUN'a bildirmesi üzerine ,şüphelilerinTürksat A.Ş.'ye ait 06 DU 2823 ve 06 DR 1540 plakalı
Renault Fluence marka araçlar ile müştekilerden güvenlik görevlisi İsmail Açıkal’a ait 06 HD 453
plakalı Hyundai marka minibüsü yağmalayarak ve daha önceden yağmaladıkları müştekilere ait cep
telefonları ve silahlar ile telsizleride06 DR 1540 plaka sayılı aracın bagajına koyarak buran hızla
ayrıldıkları, bu araçlarla saat 02:51 sıralarında Konya istikametine kaçmak istedikleri sırada Türksat
A.Ş.’ye giriş yolu olarak kullanılan yol kavşağında tedbir alan emniyet müdürlüğü personeline
silahlarla ateş açtıkları, şüpheli askeri şahısların yaptıkları bu silah atışları sonucu İlçe Emniyet
Müdürlüğü görevlilerinden polis memuru Hacı BÖLÜKBAŞ'ı yaralandıkları aynı ekipte olan müşteki
polis memuru Mahmut BAŞPINAR'ın ise açılan ateşlerden korunmak için düşme sonucu yaralandığı,
emniyet müdürlüğüne ait 06 AF 1079 plakalı aracın hasar görerek çalışamaz hale geldiği, Konya
istikametine bir süre kaçan şüphelilerin kaçmakta kullandıkları araçları Ahiboz Köyü civarı ve
Bezirhane Köyü civarında terk ederek, haber verilen helikopterler aracılığıyla kaçtıkları, şüphelilerden
Ercan ŞEN'in 06 HD 453 plaka sayılı araçta ölü olarak ele geçirildiği şeklinde yukarıda kısımlarda
ayrıntıları verilen oluş ve kabule uygun olaylarda;
Şüphelilerin kendilerine verilen sözde görevi gerçekleştirmek üzere ortak bir suç işleme
kararına dayanarak ve birlikteşüpheli (yarbay) Eray UÇKUN'un emir ve komutasında ve tam bir
uyum içerisinde, silah ve teçhizatlı olarak TÜRKSAT'ahelikopterler ile sevk edildikleri ve henüz
helikopter ile indirilmeden önce helikopter tarafından ana nizamiye bölgesinin ateş altına alındığı
dolaysıyla şüphelilerin gerçekleştirecekleri saldırıyıkolaylaştırmak için yapılan bu ön atışlar sonucu
meydana gelen tümsonuçlardan da müşterek fail olaraksorumlu olduklarının değerlendirildiği ve
akabinde TÜRKSAT'aindirilme ile birlikte
ŞüphelilerdenErcan ŞEN(ölü), Ersan KULUÇLU, Osman Kemal KÜÇÜK, İsmail DONAT,
Mustafa ALTUNAY, Fatih ARSLAN, İbrahim YILMAZBAŞ, Ergün ÖYURT, İbrahim ALTINOK
olmak üzere 9 (dokuz) 'unun şüphelinin nizamiye bölgesine giderek burada müştekilerin alı konulması
ve yağmalanması ile maktulüler Ali KARSLI ve Ahmet ÖZSOY ilemüşteki Ferhat DERECİK'in
bulundukları aracı uzun namlulu tüfeklerle yaylım ateşine tutarak şehit edilmeleri ve ayrıcamüştekiler
Bilal Davut HASETÇİ ile özel güvenlik görevlisi Kadir KARABIYIK’ın bulundukları araca da silahla
ateş etmeleri sonucu müşteki Bilal Davut HASETÇİ'nin yaralandığı; şüphelilerdendiğer şüphelilerden
Eray UÇKUN, Tayfun KARAÖZ, Mesut (DOKUZ) SANCAK ve Melih VAROL olmak üzere 4 (dört)
'ünün iseTV yayınlarınıkesmek içinidari binaları kontrol edip çalışanları UPLİNK binasına götürüp alı
koydukları şeklinde gelişen olaylarda; nizamiye bölgelerinde ele geçen 38 adet boş kovanın
incelenmesinde 7 ayrı tüfekten atıldıklarının belirlendiği, boş kovanlardan dördünün müşteki Tarık
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İNCEKARA'nın helikopterlere karşı yaptığı atışa ilişkin olduğu değerlendirildiğive bu tüfeğin
iseTÜRKSAT'a ait HK 33 E marka T0624-12 L01122 seri numaralı olduğunun belirlendiği, kamera
kayıtlarına göre 9 (dokuz) şüphelinin bulunduğu nizamiye giriş bölgesinden uzun namlulu M-16 ve
HK-416 marka tüfekler ile yaylım ateşi açılarak maktüllerin ölümüne neden oldukları, yine kamera
kayıtlarından(Nizamiye giriş ve Turnike Giriş isimli kameralardan) şüphelilerden İsmail DONAT
Ersan KULUÇLU, Osman Kemal KÜÇÜK, Fatih ASLAN, Ercan ŞEN''in gelen araca doğru ateş
ettiklerinin göründüğü anlaşılmıştır. Yine bu süreçte şüpheli Eray UÇKUN ile şüpheli Ergün
ÖZYURT'uncep telefonu ile devamlı iletişim içerisinde oldukları ve TÜRKSAT'a yaptıkları saldırıyı
tam bir organize olmuş şekilde, planlama ve iş bölümüdahilinde yürüttükleri belirlenmiştir.
Dolayısıyla şüphelilerin tüm olaylardanmüşterek fail olarak sorumlu olduklarıanlaşılmıştır.
Ve ayrıca şşüphelilerin sözde görev kapsamında Türksat'a gidişle başlayıp ve sonrasındaki
kaçış sürecinde gelişen tüm olaylardafiilen hakimiyet kurarak ve katılarak,ortak suç işleme karar ve
iradesini sergileyip birlikteeylemlerini iş bölümü dahilinde icraettikleri anlaşılmaktadır.
Zira şüphelilerin gerek helikopterden açılan atış sonucu gerekse kendileri tarafından yapılan
ateş etmeler sonucu yaralanan müştekileri ve hatta ilk durumda yaralı halde bulunan maktülleri derhal
hastaneye sevklerine yönelik hiçbir girişimde bulunmayıp adeta ölmelerini beklemeleri deortak suç
işleme kararlarının ayrı bir göstergesidir.
Bu çerçevede;
1-)Şüpheli (Yarbay) Eray UÇKUN'un ve emir komutasında olan şüpheliler (P. Üsteğmen)
Tayfun KARAÖZ, (P. Üsteğmen) Ergün ÖZYURT,(Dz. Sağ. Bçvş) Osman Kemal KÜÇÜK,(Sağ. Asb.
Kd. Çvş.) Ersan KULUÇLU, (Asb. Kd. Çvş.) Mesut DOKUZ (SANCAK) , (Asb.Üçvş.) İbrahim
ALTINOK, (P. Kd. Çvş.) İbrahim YILMAZBAŞ, (Asb. Kd.Çvş.) Fatih ARSLAN,(Asb.Kd.Çvş.) Melih
VAROL, (Yüzbaşı) Mustafa ALTUNAY,İsmail DONAT 'ın ; örgütün amacına uygun olarak Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka
bir düzen getirmeye ve bu düzenin fiilen uygulanmasını önleyemeye teşebbüs ederek; Türkiye Büyük
Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya
tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs ederek;Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan
kaldırmaya vegörevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye elverişli silah, araç ve
gereçlerle icra hareketlerine başlayarak teşebbüs etmek suretiyle ;
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun309/1, 311/1, 312/1, 314/2 maddelerinde düzenlenmiş
olan suçlar işledikleri,
2-)Şüpheli (Yarbay) Eray UÇKUN'un ve emir komutasında olan şüpheliler (P. Üsteğmen)
Tayfun KARAÖZ, (P. Üsteğmen) Ergün ÖZYURT,(Dz. Sağ. Bçvş) Osman Kemal KÜÇÜK,(Sağ. Asb.
Kd. Çvş.) Ersan KULUÇLU, (Asb. Kd. Çvş.) Mesut DOKUZ (SANCAK) , (Asb.Üçvş.) İbrahim
ALTINOK, (P. Kd. Çvş.) İbrahim YILMAZBAŞ, (Asb. Kd.Çvş.) Fatih ARSLAN,(Asb.Kd.Çvş.) Melih
VAROL, (Yüzbaşı) Mustafa ALTUNAY,İsmail DONAT 'ın tam bir uyum içinde planlama ve iş
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bölümü çerçevesindeiştirak halinde ;
maktullerin yerine getirdiği kamu görevleri nedeniyle ve bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak
amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 82/1-g, h, 37/1 maddesinde düzenlenmiş olan
maktuller Ali KARSLI ve Ahmet ÖZSOY'a karşı nitelikli kasten öldürme suçlarını işledikleri ,
3-)Şüpheli (Yarbay) Eray UÇKUN'un ve emir komutasında olan şüpheliler (P. Üsteğmen)
Tayfun KARAÖZ, (P. Üsteğmen) Ergün ÖZYURT,(Dz. Sağ. Bçvş) Osman Kemal KÜÇÜK,(Sağ. Asb.
Kd. Çvş.) Ersan KULUÇLU, (Asb. Kd. Çvş.) Mesut DOKUZ (SANCAK) , (Asb.Üçvş.) İbrahim
ALTINOK, (P. Kd. Çvş.) İbrahim YILMAZBAŞ, (Asb. Kd.Çvş.) Fatih ARSLAN,(Asb.Kd.Çvş.) Melih
VAROL, (Yüzbaşı) Mustafa ALTUNAY,İsmail DONAT 'ın tam bir uyum içinde planlama ve iş
bölümü çerçevesindeiştirak halinde ;
Türksat'a intikal için bindikleri helikopterin yapmış olduğu atış sonucu yerleşkenin özellikle
ana nizamiye bölgelerinde bulunanve yaralanan müştekiler Muhammed Emin SERGİLİ,Halil
ERSOY, müşteki Tayfun ÖGÜTLÜ ile diğer müştekiler Serdar GÖZÜM, Tarık İNCEDERE, İsmail
AÇIKAL, Serkan BİLEN, Lokman SONSOY, Üzeyir YAVUZ, Fatih ÜNVER'e karşı,
Şüphelilerin yerleşke içindenana nizamiye bölgesine yaklaşan araca ateş açmaları sonucu
müştekiler Bilal Davut HASETÇİ ile Kadir KARABIYIK'a karşı;
Ana nizamiye bölgesine dışarıdan gelen 06 DU 2831 plaka sayılı araca ateş açılması sonucu
yaralanan müşteki Ferhat DERECİK’e karşı;
Şüphelilerin kaçarken kontrol noktası oluşturmuş polis memuru olan müştekiler Hacı
BÖLÜKBAŞI,Mahmut BAŞPINAR, Mehmet KAYABAŞI, Mehmet GÖKSEL, Cengizhan SOLAK,
Eray ÜNLÜ, Özcan ŞEN, Fatih AKSOY, Mehmet Cemil ÖZTEĞİL, Turgut AYÇİÇEK, Erdal
SÖĞÜNMEZ, İbrahim ATİLLA'ya karşı,
Kasten öldürmeye elverişliateşli silahlar ile ateş temek suretiyle müştekilerin yerine getirdiği
kamu görevleri nedeniyle ve bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla müşteki adedince (25
kez) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 309/2 yollamasıyla82/1-g, h, 35/2, 37/1 maddesinde
düzenlenmiş olan nitelikli adam öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri,
4-)Şüpheli (Yarbay) Eray UÇKUN'un ve emir komutasında olan şüpheliler (P. Üsteğmen)
Tayfun KARAÖZ, (P. Üsteğmen) Ergün ÖZYURT,(Dz. Sağ. Bçvş) Osman Kemal KÜÇÜK,(Sağ. Asb.
Kd. Çvş.) Ersan KULUÇLU, (Asb. Kd. Çvş.) Mesut DOKUZ (SANCAK) , (Asb.Üçvş.) İbrahim
ALTINOK, (P. Kd. Çvş.) İbrahim YILMAZBAŞ, (Asb. Kd.Çvş.) Fatih ARSLAN,(Asb.Kd.Çvş.) Melih
VAROL, (Yüzbaşı) Mustafa ALTUNAY,İsmail DONAT 'ın tam bir uyum içinde planlama ve iş
bölümü çerçevesindebirlikte ;
Müştekiler Muhammed Emin SERGİLİ,Halil ERSOY, müşteki Tayfun ÖGÜTLÜ ile diğer
müştekiler Serdar GÖZÜM, Tarık İNCEDERE, İsmail AÇIKAL, Serkan BİLEN, Lokman SONSOY,
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Üzeyir YAVUZ, Fatih ÜNVER, Bilal Davut HASETÇİ ile Kadir KARABIYIK, Ferhat DERECİK, M.
Sait GÜNEŞ, Ramazan TEKTAŞ, Fatih UÇAR, Ömer KUZU, Erkan KAYA, Erol ÖLÇER, Bayram
İNANÇ, Umut USLU, Ali BOLAT', Alaettin ALTINTAŞ, Abdullah BULUT, Ahmet SARIKAYA,
Ahmet ŞEFLEK, Cengiz DEĞİRMENCİ, Fatih POLAT, Hakan İLHAN, Halil YEŞİLÇİMEN,
Hüsamettin DEMİREL, Mehmet Ali ORTAYATIRTMACI, Mustafa KARADAYI, Cengizhan
KURUYÜZ,Volkan SEÇEN, Asım AKKAYA,Taha TETİK' i alı koymak suretiylemüşteki adedince
36 (otuzaltı) kez5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 309/2 yollamasıyla aynı yasanın 109/2, 109/3a-b-c-d,maddesinde düzenlenmiş olan kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işledikleri,
5-)Şüpheli (Yarbay) Eray UÇKUN'un ve emir komutasında olan şüpheliler (P. Üsteğmen)
Tayfun KARAÖZ, (P. Üsteğmen) Ergün ÖZYURT,(Dz. Sağ. Bçvş) Osman Kemal KÜÇÜK,(Sağ. Asb.
Kd. Çvş.) Ersan KULUÇLU, (Asb. Kd. Çvş.) Mesut DOKUZ (SANCAK) , (Asb.Üçvş.) İbrahim
ALTINOK, (P. Kd. Çvş.) İbrahim YILMAZBAŞ, (Asb. Kd.Çvş.) Fatih ARSLAN,(Asb.Kd.Çvş.) Melih
VAROL, (Yüzbaşı) Mustafa ALTUNAY,İsmail DONAT 'ın tam bir uyum içinde,planlama ve iş
bölümü çerçevesinde birlikte ;
Müşteki Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş adına genel müdürü Cenk ŞEN
ile müştekiler Muhammed Emin SERGİLİ,Halil ERSOY, müşteki Tayfun ÖGÜTLÜ ile diğer
müştekiler Serdar GÖZÜM, Tarık İNCEDERE, İsmail AÇIKAL, Serkan BİLEN, Lokman SONSOY,
Üzeyir YAVUZ, Fatih ÜNVER, Bilal Davut HASETÇİ ile Kadir KARABIYIK, M. Sait GÜNEŞ,
Ramazan TEKTAŞ, Ömer KUZU, Erol ÖLÇER, Bayram İNANÇ, Ali BOLAT'ın ile müştekiler Ahmet
SARIKAYA, Ahmet ŞEFLEK, Cengiz DEĞİRMENCİ, Fatih POLAT, Hakan İLHAN, Halil
YEŞİLÇİMEN, Hüsamettin DEMİREL, Mehmet Ali ORTAYATIRTMACI, Mustafa KARADAYI,
Cengizhan KURUYÜZ,Taha TETİK'e karşı cep telefonu, el telsizleri, tabanca ve tüfeklerden oluşan
silahlarını ve Türksat A.Ş.'ye ait 06 DU 2823 ve 06 DR 1540 plakalı Renault Fluence marka araçlar ile
müştekilerden güvenlik görevlisi İsmail Açıkal’a ait 06 HD 453 plakalı Hyundai marka minibüsü
yağmalamak suretiyle müşteki adedince 30 (otuz)kez5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 309/2
yollamasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 149/1-a,c,g,hmaddesinde düzenlenmiş olan
nitelikli yağma suçunu işledikleri,
6-)Şüpheli (Yarbay) Eray UÇKUN'un ve emir komutasında olan şüpheliler (P. Üsteğmen)
Tayfun KARAÖZ, (P. Üsteğmen) Ergün ÖZYURT,(Dz. Sağ. Bçvş) Osman Kemal KÜÇÜK,(Sağ. Asb.
Kd. Çvş.) Ersan KULUÇLU, (Asb. Kd. Çvş.) Mesut DOKUZ (SANCAK) , (Asb.Üçvş.) İbrahim
ALTINOK, (P. Kd. Çvş.) İbrahim YILMAZBAŞ, (Asb. Kd.Çvş.) Fatih ARSLAN,(Asb.Kd.Çvş.) Melih
VAROL, (Yüzbaşı) Mustafa ALTUNAY,İsmail DONAT 'ın tam bir uyum içinde planlama ve iş
bölümü çerçevesinde iştirak halinde ;
Müşteki TÜRKSAT A.Ş yerleşkesi'ndeki binalar, kuruma ait araçlar ile Gölbaşı İlçe Emniyet
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Müdürlüğü'ne ait araçlara karşı zarar verilmesinden dolayı müşteki adedince 2 (iki) kez 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 309/2 yollamasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun TCK 152/1-a, 37/1
maddesinde düzenlenmiş olan niteliklimala zarar vermesuçu ile
Müştekilerden İsmail AÇIKAL, Yasin Burak KAYA 'nın araçlarınakarşı ve Oytaş firma
yetkilisi müşteki Yılmaz YORULMAZ'ın binasınakarşı zarar verilmesinden dolayı müşteki adedince
3 (üç) kez 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 309/2 yollamasıyla 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun TCK 151/1, 37/1 maddesinde düzenlenmiş olanmala zarar vermesuçunu işledikleri
deliller ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.
b-)Sivil şüpheliler (Uğur ÖZDOĞRU, Birol BAKİ, Burhan GÜNEŞ, Salih Mehmet
DAĞKÖY, Aydın YAVUZ) eylemlerinin değerlendirilmesinde;
Şüpheli (yarbay) Eray UÇKAN'ın ve komutasındaki birliğin TÜRKSAT'daki yayınları ve
iletişimi kesememeleri nedeniyle yaptığı telefon görüşmelerinde şüpheli Eray UÇKUN'un ifadesiyle
"Türksat'ta yayınların kesilmeye çalışılması sırasında bize destek olmak ve yayınları kesmek için
dışarıdan teknik personelin gönderileceği söylendi" şeklindeki ikrarı çerçevesindeşüpheliler Uğur
ÖZDOĞRU'ya ait 06 AN 6009 plaka sayılı araç ile şüpheliler Birol BAKİ, Burhan GÜNEŞ, Salih
Mehmet DAĞKÖY, Aydın YAVUZ'un Türksat yayınlarının kesilmesine yardım amaçlı olarak
TÜRKSAT'a giderken polis çevirme noktasında yakalandıkları, şüpheliler hakkında yapılan
araştırmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağantılarını ortaya çıkacak özellikle şüpheli Aydın
YAVUZ'un bylock proğramını kullandığının tespit edildiği ve diğer şüphelilerde bank asya hesap
hareketleri gibi delillerin de ele geçirildiği ve bu şekilde şüphelilerin iştirak halinde; örgütün amacına
uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu
düzen yerine başka bir düzen getirmeye ve bu düzenin fiilen uygulanmasını önleyemeye teşebbüs
ederek; Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs ederek;Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmetini ortadan kaldırmaya vegörevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye
elverişliaraç ve gereçlerle icra hareketlerine başlayarak teşebbüs etmek suretiyle ;
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun309/1, 311/1, 312/1, 314/2 maddelerinde düzenlenmiş
olan suçlar işledikleri, deliller ve tüm dosya kapmasından anlaşılmıştır.
C-) SONUÇ; İddianamenin kabulü ile;
1-)Şüphelilerin yargılamasının yapılarak eylemine uyan yüklenen suçlardan yukarıda yazılı
kanun maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA ,
2-)Şüphelilerin kasten işledikleri yüklenen suçlar nedeniyle "Anayasa Mahkemesinin
24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih,
2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan TCK'nın 53/1.
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maddesinin uygulanması ile Belli Haklardan Yoksun Bırakılmalarına,
3-)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1-2. maddesi uyarınca aynı yasanın 3. Maddesi
uyarınca doğrudan terör suçu olan 5237 sayılı TCK.nın309, 311, 312, 314 maddeleri uyarınca tayin
edilecek cezalar ile 4. maddesinde sayılmış katalog suç kapsamında kalan suçlardan tayin olunacak
cezaların yarı oranında artırılmasına,
4-)5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 58/(9) maddesi uyarınca;" Mükerrirlere özgü infaz
rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen
kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir." şeklinde hüküm uyarınca
şüpheliler hakkında TCK.nun 58/6-7 maddesi uyarınca " mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve
cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
5-)Şüphelilerin tutuklulukta ve gözaltında geçirdiği sürenin TCK.nun 63/1 maddesi
uyarıncacezalarından mahsubuna,
6-)Gölbaşıadli emanetinde bulunan emanetlerin dosyada delil olarak saklanmasına,"
Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.02/01/2017
Tolgahan ÖZTOPRAK
(42486)
CUMHURİYET SAVCISI
Notlar

:

I-)Gölbaşı Cumhuriyet başsavcılığınca şüphelilerin(13 asker) Türksat Uydu yerleşkesine getiren
helikopterlerden biri ile yine şüphelileri Türksat'tan ayrıldıktan sonra alıp, Türksat Konya Yolu Bağlantı Yolu ile
kavşak bölgesinin ağır silahlarla taranmasında yer alan helikopterler ve kullanıcılarına ilişkin soruşturma ayrı
olarak yürütülmektedir.
II-)Gölbaşı Cumhuriyet başsavcılığının fezlekesinde şüpheli olarak gösterilen;
1-Şüpheli Osman KILIÇ'ın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi için dosyamızdan tefrik
kararı verilerek 2016/181975 srş.noya kaydı yapılıp, 2016/103566 srş ile birleştirildiği,
2-Şüpheli Harun OLGUN'un eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi için dosyamızdan tefrik
kararı verilerek 2016/182035 srş.noya kaydı yapılıp, 2016/180644 srş ile birleştirildiği,
3-Şüpheliler Ahmet ÖZÇETİN, Hakan KARAKUŞ, Ahmet TOSUN ve Hüseyin TÜRK'ün eylemlerinin
bir bütün olarak değerlendirilmesi için dosyamızdan tefrik kararı verilerek 2016/182068 srş.noya kaydı yapılıp,
2016/180644 srş ile birleştirildiği,
4--Şüpheliler Uğur KAPAN ve Abdullah ATEŞTEMUR'un eylemlerinin bir bütün olarak
değerlendirilmesi için dosyamızdan tefrik kararı verilerek 2016/srş.noya kaydı yapılıp, 2016/108299 srş ile
birleştirildiğianlaşılmıştır.
III-) Gölbaşı Cumhuriyet başsavcılığınca şüphelilerin djital meteryallari üzerinde inceleme yapılmak
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üzere İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne gönderilmiş olup, inceleme sonuçları döndüğünde
dosyasına sunulacaktır.
IV-) Gölbaşı Cumhuriyet başsavcılığının 04/10/2016 tarih ve 2016/2798 srş sayılı Ek Kovuşturmaya
Yer Olmadığına Dairkararı ile şüpheli Ercan ŞEN'in ölü olarak ele geçirilmesi ve eylemlerineyönelik olarak
takipsizlik kararı verilmiş olup; karara yapılan itiraz Ankara Sulh Ceza mahkemesinin 29/11/2016 tarih ve
2016/3631 D. İşsayılı kararı ile red edilmiş ve karar kesinleşmiştir
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